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Gıda, toplum ve sürdürülebilir kalkınma
hakkında daha fazla

Öğrenme Serüveni 2



Her zamankinden daha fazla
yiyecek üretmemize rağmen bir
çok insan hala açlıkla mücadele
etmekte

Eşitsizlik:

DÜNYA GIDA SİSTEMLERİ BAZI
ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Eşitsizlik



Gıda fiyatları, gıda güvencesini ve
refahı etkiliyor – daha yoksul
bölgelerde insanlar gelirlerinin %50-
80'ini gıdaya harcıyor.
Yüksek oranda fiyat
dalgalanmalarına maruz kalıyorlar.

Birçok insan hala açlıkla mücadele
ediyor.

Eşitsizlik

DÜNYA GIDA SİSTEMLERİ BAZI
ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA



Dünya çapında üretilen gıdanın
yaklaşık %30’u her yıl ya üretim,
taşıma ve perakende süreçlerinde gıda
kaybı ya da tüketim düzeyindeki israf
nedeniyle tüketilememektedir.

Gıda kaybı ve israfı

DÜNYA GIDA SİSTEMLERİ BAZI
ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA



Gıda sistemleri, hızla değişen
iklim koşullarına karşı son
derece hassas olan doğal
kaynaklara dayanmaktadır.

iklim değişikliği

DÜNYA GIDA SİSTEMLERİ BAZI
ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA



Gıda üretiminin kendisi ekosistemlerde
geniş çaplı hasara neden olmaktadır.

Geniş ölçekli
ekosistem değişikliği

DÜNYA GIDA SİSTEMLERİ BAZI
ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA



iklim değişikliği

Eşitsizlik

DÜNya gıda sistemleri bazı
zorluklarla karşı karşıya Gıda kaybı ve israfı

Ekosistem tahribatı

Ve:

Gıda tüketimi alışkanlıklarımız da
sorunun bir parçası



Gıda tüketimi alışkanlıklarımız
da sorunun bir parçası

Kişisel gıda ayak izinizi hesaplamak ister misiniz? 
Ya da öğrenme yolculuğunuza devam edebilirsiniz 



GIDA TÜKETİMİ
Biliyor musunuz...

Gıda tüketim
alışkanlıklarımızın

çeşitli etkileri etkileri
var.

ekonomik

sağlık ile ilgili

ekolojik

sosyal



Biliyor musunuz...

Gıda tüketim
alışkanlıklarımızın

çeşitli etkileri etkileri
var.

Yaklaşık 2
milyar insanın

güvenli,
besleyici veya
yeterli gıdaya

düzenli erişimi
yok. (BM, 2020)

GIDA TÜKETİMİ



GIDA TÜKETİMİ VE

SAĞLIKGıda tüketimi
alışkanlıklarımızın

etkileri var.

Obezite, sağlık hizmetlerine giderek artan bir yük getiren ve
aynı zamanda hızla büyüyen küresel çapta devasa bir sağlık
sorunudur.
2 milyar insan fazla kiloludur ve bunların %30'u obezdir
(WHO, 2018).
Bugün, dünyadaki pek çok insan ya yetersiz besleniyor ya da
obeziteyle karşı karşıya. (WHO, 2021)



Obezite genellikle fazla kaloriye ve buna ilave olarak
yetersiz beslenmeye bağlıdır.
Beslenme kaynaklı diğer yaygın görülen sağlık
sorunları şunlardır:
  *kalp-damar hastalıkları
  *şeker hastalığı

GIDA TÜKETİMİ VE

SAĞLIK



 Fazla Doymuş yağ tüketimi 

 Fazla şeker tüketimi

 Düşük sebze ve meyve tüketimi

 Fazla tuz tüketimi

 Çok fazla kalori

YEME
ALIŞLANLIKLARIMIZDA
YANLIŞ OLAN NE?

GIDA TÜKETİMİ VE

SAĞLIK



Çoğumuzun günde yaklaşık 2.000 kcal'a

ihtiyacımı vardır.

Standart bir hamburger menü (hamburger,

patates ve gazlı içecek), gereken günlük

kalorinin yarısından fazlasına sahiptir. 

Avrupa genelinde insanlar genellikle günde

2.000 kcal'den çok daha fazla kalori tüketirler.

   Bu besleme davranışı sürdürülebilir değildir!

ÇOK FAZLA KALORİ

GIDA TÜKETİMİ VE

SAĞLIK



SÜRDÜRÜLEBİLİR

BESLENMESürdürülebilir
beslenme

Düşük çevresel etkiye sahiptir.
Gıda ve beslenme güvencesine katkı
sağlar.
Mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı
bir yaşama katkıda bulunur.

Sürdürülebilir bir beslenme davranışı;



YAŞAM ALANLARIMIZI
YOK ETMEK

Hane halkının toplam çevresel
etkisinin neredeyse üçte biri gıda
tüketiminden kaynaklanmaktadır
(EEA, 2015).
Biyo çeşitlilik kaybını içeren iklim
değişikliği ve ekosistem hasarından
daha önce bahsetmiştik.
Toprak dejenerasyonu, su kirliliği ve
su kıtlığı da aynı derecede önemlidir.



GIDA

AYAKİZİ

ZAMANI

Karbon ayak izi, eylemlerimiz tarafından üretilen toplam sera
gazı (karbondioksit ve metan dahil) miktarıdır.

Karbon ayak izi yüksek gıda ürünlerinin büyük çoğunluğu
hayvansal ürünlerdir. Tahıllar, meyve ve sebzeler genellikle çok
daha küçük karbon ayak izine sahiptir.

Gıda ayak izinizi hesaplayalım !

https://foodprint.org/what-is-foodprint/

https://foodprint.org/what-is-foodprint/


TEBRİKLER

Öğrenme Serüveni 2'yi tamamladınız.

Daha fazlasını öğrenmek için kendinizi
test edebilirsiniz.



SORU 1: NE KADAR KALORİ

Bir yetişkin günlük olarak ortalama ne kadar kaloriye ihtiyaç
duymaktadır?  

2000 2500 3000



SORU 1: NE KADAR KALORİ

Bir yetişkin günlük olarak ortalama ne kadar kaloriye ihtiyaç
duymaktadır?  

2000

Yanıt



SORU 2.

Sığır/dana eti hakkında ne biliyorsunuz?? 

A. Sığır/dana etinden kaçınılmalıdır, o bir ‘iklim düşmanı’ sayılabilir
B. Sığır/dana eti iklim ve çevre için iyi bir şeydir, ancak SADECE doğal olarak
yetiştirilirse: otla beslenmiş ve organik olmalı
C. Ortalama olarak sağlıklı olan miktarlardan daha fazla et tüketiriz



SORU 2

Sizin yanıtınız hangisi...

A. Sığır/dana etinden kaçınılmalıdır, o bir ‘iklim düşmanı’ sayılabilir
Hayır! Ama nasıl yetiştirildiğine bağlı.

B. Sığır/dana eti iklim ve çevre için iyi bir şeydir, ancak SADECE doğal olarak
yetiştirilirse: otla beslenmiş ve organik olmalı

Evet! Tebrikler. 
C. Ortalama olarak sağlıklı olan miktarlardan daha fazla et tüketiriz

                           Doğru. Ayrıca, sığır/dana eti iklim ve çevre için iyi bir şeydir, ancak
SADECE doğal olarak yetiştirilirse: otla beslenmiş ve organik olmalı.



SORU 3. TABAĞINIZDA

A. Yerel olarak yetiştirilen, mevsiminde sebzelere

B. Organik gıdalara

…….. daha çok yer
verirseniz gıda ayak

iziniz küçülür?



SORU 3. TABAĞINIZDA

A. Yerel olarak yetiştirilen, mevsiminde sebzeler
                                    Kesinlikle. Kışın genellikle kök sebzeleri

tercih edebilirsiniz...

B. Organik gıdalar
                                Muhtemelen. Mevsiminde olup olmamasına

bağlı..

Sizin yanıtınız
hangisi?



SUSCOF projes� Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2018-1-
TR01-KA204-058739 numaralı Avrupa B�rl�ğ� projes�d�r. Projen�n amacı,

yet�şk�nler�n gıda tüket�m� konusundak� davranışlarını �ncelemek,
değ�şt�rmek ve sürdürüleb�l�r gıda tüket�m� konusunda farkındalık

yaratmaktır. 
 

Ayrıntılı b�lg� ve daha fazla �çer�ğe ulaşmak �ç�n s�z� web s�tem�ze ve
MySusCoF mob�l uygulamamıza bekl�yoruz.

 
www.suscof.com

 Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Kom�syonu tarafından desteklenmekted�r. Ancak burada yer alan
görüşlerden Avrupa Kom�syonu ve Türk�ye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.


