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Pandemi öncesine kadar yaklaşık 3 milyar kişinin güvenilir gıdalara
ulaşamadığı dünyamızda, üretilen gıdaların yanlış uygulamalar sebebiyle 
güvenilir gıda olmaktan çıkması da ayrıca üzücü bir durumdur. Her yıl 
bu gıdaların çöpe gitmesinden dolayı, talebi karşılamak adına aynı ürün-
lerden tekrar tekrar üretilmesi, ürünün üretilirken geçtiği tüm aşamaların 
tekrarlanması anlamına da gelmektedir. Buradaki sorun, yalnızca boşa 
kullanılan hammadde kaynakları olmayıp; üretim, taşıma ve depolama 
sırasında fazladan harcan enerji, doğaya karışan sera gazları ve kullanılan 
insan gücü kayıplarıdır.

Dünya Gıda Güvenliği Günü
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Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her 
türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü olarak 
tanımlanır. Bu konuda farkındalığın artması için Birleşmiş Milletler, 2019 
yılından itibaren 7 Haziran gününü Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak 
belirlemiştir. Günün anlamını kavrayabilmek için gıda güvenliğinin ne 
kadar önemli bir kavram olduğunun daha iyi anlaşılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu sebeple sizlere Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün or-
taya çıkmasına zemin hazırlayan, gıda güvenliği hakkında farkındalığınızı 
artıracak bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. İşte, gıda güvenliğinin etki-
lerine dair bazı çarpıcı bilgiler:

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre güvenli olmayan gıdalar 200’den fazla farklı hastalığın sebebi olabilmek-
tedir. Her yıl yaklaşık 600 milyon kişinin güvenli olmayan gıdalar sebebiyle hastalanıp, 420 bin kişinin bu sebeple 
yaşamını yitirmesi, gıda güvenliği konusunun yalnızca sağlık açısından bakıldığında bile ne kadar önemli bir me-
sele olduğunu kanıtlar niteliktedir. Üstelik her yıl bu sebeple henüz 5 yaşına bile ulaşamadan vefat eden 125 bin 
çocuğun olduğunu da düşündüğümüzde, acı tablo daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

- Gıda Güvenliği Kaynaklı Ölümler

- Boşa Kullanılan Kaynaklar



Bir sonraki bültenimizin konusu: “IoT Teknolojisi ve Gıda Güvenliği”.
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Gıda güvenliği sorunlarının yarattığı negatif etkiler ne yazık ki yazımızda 
değindiğimiz konular ile sınırlı kalmayıp, birbirini tetikleyen pek çok soruna 
da zemin hazırlamaktadır. Böylesine önemli bir konuda da bizler; her zaman 
hakkımız olan güvenilir gıdayı talep ederken, üreticilere de hesap verilebil-
irliği yüksek, izlenebilir ve güvenli gıda güvenliği sistemleri oluşturmaları 
için taleplerimizi her noktada iletmeliyiz. Çünkü unutmamalıyız ki; bilinçli 
tüketiciler, bilinçli üreticilerin artmasına sebep olur. Gıda güvenliği hepimizin 
sorumluluğundadır. Bu bilinçle, hepimizin Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü 
kutluyoruz.

Gıda güvenliğinin sağlanamadığı durumlarda ise şirketlerin; müşterilerine bildirim yapmak, ürünlerini geri 
çağırmak, tüm bu tedarik zincirinin maliyetlerini karşılamak ve açılan davalar sonucu oluşan maddi kayıpları 
karşılamaktan dolayı büyük bir ekonomik kayba uğradığı söylenebilir. Yalnızca bahsedilen bu durumların 
ABD’deki ekonomiye yıllık kaybı yaklaşık 7 milyar dolardır. Buna rağmen, şirketlerin ekonomik kayıpları 
genelde gıda güvenliği kaynaklı sorunların telafi edilebilir kısmını oluşturmaktadır. Şirketlerin tüketici gözünde 
yaşadıkları güven kaybının sonuçları ise çok daha büyüktür. Üstelik kaybın ekonomik faturası yalnızca bunlarla 
kalmayıp, hastalanan kişilerin yapmak zorunda kaldığı sağlık harcamaları da çok büyük maliyetleri yanında
getirmektedir. 

- Ekonomik Kayıplar ve İtibar
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