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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
➢ Gıda güvenliğini (Food security) bütün insanların her zaman
aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda
önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir
ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli
erişebilmeleri
➢ Gıda Güvenilirliğini (Food Safety) ise gıdalarda tüketicilerin
sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya kabul
edilebilir düzeyde olması,
şeklinde tanımlamaktadır.

Gıda Güvenliğinin Önemi

FAO verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdanın üçte
birine denk gelen 1.3 milyar tonun üzerindeki gıda ya
kaybedilmekte (food loss) ya da israf edilmektedir (food
waste).
Artan dünya nüfusuna paralel olarak israf edilen gıda
miktarı da artmaktadır.

Birleşmiş Milletler'e göre, küresel nüfusun 2050 yılına kadar
9,7 milyarı bulması beklenirken, gıda talebinin de yüzde 60'a
kadar artması bekleniyor; bu da gıda güvenliğini acil
müdahale edilmesi gereken bir konu haline getiriyor.

Covid-19 pandemisinin

Covid-19 pandemisinin, II.Dünya Savaşından bu yana
insanoğlunun karşı karşıya kalmış olduğu en büyük küresel
sağlık felaketi olduğu düşünülmektedir. Pandemi temelde bir
sağlık sorunu olmakla birlikte, birçok açıdan bir gıda
güvenliği sorunu olarak da değerlendirilmektedir.
Bu olağanüstü dönemde insanların önce temel ihtiyaçlarını
karşılama içgüdüsüyle hareket ettiği göz önüne alındığında,
gıda sektörünün önemi bir kez daha anlaşılmıştır (Tayar,
2020).

Salgının Etkileri

COVID-19 salgınının tüm sektörler gibi gıda-tarım sektörüne de ciddi etkileri olmuştur.
Karantina ve sosyal mesafe gibi alınan tedbirler nedeniyle hareketliliğin
durması ve azalması tarım tedarik zincirinde aksamalara yol açmış,
alınan tedbirler hem ülke sınırları içinde hem de sınırlar ötesindeki
pazarlara ve tüketicilere tarımsal gıda ürünlerinin arzını aksatmıştır.

Oysa, gıda güvenliğinin sağlanması için gıda arzının sürekli,
yeterli miktarda ve düzenli bir şekilde sağlanabilmesi en
önemli unsurlardan biridir.

Salgının Etkileri
Gıdaya Erişimde Aksama

Salgının özellikle yeni başladığı dönemde dünya genelinde
tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve halkta oluşan
panik havası ile gereğinden fazla satın alma güdüsüne
bağlı olarak marketlerde ürün bulamama yaşanan bir
diğer sorun olarak kayda geçmiştir.

Türkiye’de ise, çok kısa süreli bir sorun yaşanmış olsa da
salgın sürecinde tüm kısıtlamalara rağmen hem üretim
planlamalarında hem de lojistik süreçlerde alınan
önlemlerle gıda sektörünün üretim ve tedarik zincirini
aksatmadan sürdürmesi ve raflarda bütün ürünlerin
rahatlıkla bulunmasını sağlanmıştır.

Salgının Etkileri
Fiyat Artışı

- Küresel gıda fiyatları, Covid-19 salgınının etkisini gösterdiği
2020 yılından bu yana yükselişini sürdürmektedir.
- Uzmanlar, kaydedilen yükselişte Covid-19 salgının etkisiyle
petrol fiyatlarında, gıda üretim ve nakliye maliyetlerinde
görülen artışın etkili olduğunu belirtmektedir.
- Salgın nedeniyle yaşanan istihdam sorunları da fiyatlardaki
artışların bir başka küresel nedeni olarak öne çıkmaktadır.

Salgının Etkileri
Tüketici Alışkanlıklarında Değişim

Pandemi, beslenme alışkanlıklarını da ciddi oranda
değiştirmiştir.
- Evde kalmaktan kaynaklı strese bağlı fazla yeme isteği
gelişmiş,
- hazır gıdaların tüketimi azalmış,
- Evde kendi ekmeğini yapma gibi alışkanlıklar
yaygınlaşmış,
- Daha uzun raf ömrü olan ambalajlı gıda alımına
yönelim olmuştur.

Salgının Etkileri
Tüketici Alışkanlıklarında Değişim

Ayrıca
- bağışıklık sistemi güçlendiren (turunçgiller, brokoli,
sarımsak, zencefil, zerdeçal, kekik vb.), antioksidan
içeriği yüksek gıdalar ile
- fonksiyonel ve takviye edici gıdalara talep artmıştır.

Ürünlerin yenilikçiliği ve farklılığından ziyade
bulunabilirliği ve ulaşılabilirliği önem kazanmış,
ucuzluktan ziyade kalite ve güvenilirlik tercih sebebi
haline gelmiştir (TGDF, 2020).
.

Salgının Etkileri
Gıda Milliyetçiliği Kavramı

Covid-19 pandemisi sürecinin de kanıtladığı gibi gıdaya ulaşımda “Gıda Milliyetçiliği”
bir başka ifadeyle bulunduğu toprağın mahsullerine dönen bir gıda sisteminin
gerekliliği son derece önem arz etmektedir.
Ülkemiz bu süreçte, küresel öncelikler arasında yer alan “Güvenilir gıdaya erişim”
konusunda sahip olduğu zengin yerel hammadde kaynaklarını farklı teknolojilerle gıda
ürünlerine işleyerek Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Gıda Arzı konusunda kendine
yetebilen bir ülke olmuştur.

Salgının Ortaya Çıkardığı Fırsatlar

Hareketliliğin kısıtlanması e-ticaretin gelişmesine ve
yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bazı alanlarda güçlü olan eticaret market alışverişi ve yemek siparişi gibi alanlarda da
güç kazanmıştır.

Lojistik sektöründe e-ticaret altyapısına yönelik uzmanlaşan yeni
kargo şirketleri ve depoculuk yatırımlarında da artış gözlenmiştir
(Business World Global, 2020).

Salgının Ortaya Çıkardığı Fırsatlar

Küresel salgın döneminde ‘çiftlikten sofraya gıda güvenliği’ hiç olmadığı
kadar büyük önem kazanmıştır.

Korunmanın tedaviden daha kolay, ucuz ve güvenli olduğu
göz önüne alındığında gıda işletmelerinde hijyensanitasyon uygulamalarına verilen önem artmış ve alınan
tedbirlerde gelişmeler yaşanmıştır (TGDF, 2020).

İyi Uygulama Örneği / 1

Tedarik zincirinin ilk halkalarından olan yetişmiş
ürünlerin hasat edilmesi esnasında hareketliliğin
kısıtlanmasına bağlı sıkıntılar yaşanmıştır.
Tarla ve bahçedeki ürünlerin toplanmasında çalışan
işçiler çalışamadığı için üreticiler sıkıntı yaşamış,
ancak bu sıkıntıyı imece usulü ürünlerini beraber
toplayarak aşmışlardır.
Ülkemiz bu dayanışma sayesinde yaşanan sıkıntılı durumun üstesinden diğer
bazı ülkelere göre daha kolay gelmiştir.
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Bakanlığımızın yürüttüğü ‘Covid-19'a Karşı Sağlıklı Beslenmek İçin Balık Tüketim Kampanyası’
Bakanlığımızın ilgili paydaşlar ile ülkemizde balık
tüketiminin artırılması amacıyla "Evde Hayat, Sofrada
Balık" sloganıyla yürüttüğü kampanyada zincir
marketlerde maliyetine balık satışı yapılmıştır.

3-7 ve 15-17 Nisan 2020 tarihlerinde yürütülen
kampanya yoğun ilgi görmüş ve sahip olduğu vitamin,
mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkan balık
tüketiminde artış sağlanmıştır (TOB, Haber 4463).
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Bakanlığımızın yürüttüğü ‘Gıdanı Koru Kampanyası’
Bakanlığımız ve FAO Ortaklığında yürütülen Gıdanı Koru
kampanyasında gıda kaybı ve israfı konusunda ülkesel bir
farkındalık yaratarak kayıp ve israfın azaltılması
hedeflenmektedir.

Kampanya kapsamında Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve
İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin
Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır
(https://gidanikoru.com).

Atılması Gereken Adımlar

Gelecekte karşılaşılabilecek benzer durumlara hazırlıklı olmak için
➢ COVID-19 sonrası dünyada mevcut gıda sistemlerinin doğa ve iklimle uyumlu hale
getirilmesine yönelik köklü değişiklikler yapılması,
➢ İyileşmenin temellerinin herkesi kapsayıcı, yeşil ve kalıcı olacak şekilde atılması,
➢ Daha büyük stoklar ve kaynak çeşitliliği ile tedarik zincirinin güçlendirilmesinin
sağlanması
➢ Firmaların dış pazarda rakip değil birlik olması gerektiği görülmektedir.
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