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Öz: Amaç: Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyacı olan 
kaynakların kalitesini ve varlığını koruyarak günümüz koşul-
larında gereksinmelerin karşılanmasıdır. Bu çalışmada sürdü-
rülebilir beslenmenin ekolojik etkileri, besin sistemlerindeki 
rolü ve COVID-19 pandemisi dönemindeki önemi ele almayı 
amaçladık. Yöntem: Bu derleme çalışma, COVID-19 pande-
misi süresince sürdürülebilir beslenme ve sürdürülebilir besin 
sistemleri ile ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilen veriler 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Bulgular: Kaynakların yanlış 
kullanılması, besin sistemlerini değiştirirken; sera gazı salını-
mının artışı, arazilerin tahribatı ve su kaynaklarının tükenmesi 
gibi çevresel sorunlara yol açarak ekolojik, karbon ve su ayak 
izini artırmaktadır. Sürdürülebilir beslenme sistemi ise şim-
diki ve gelecek nesiller için gıda güvencesini sağlayan düşük 
ekolojik etkilere sahip bir beslenmeyi ifade etmektedir. Aynı 
zamanda sürdürülebilir beslenme; yüksek enerjili, işlenmiş ve 
paketli ürünlerin tüketimini en aza indirmeyi, daha az hayvan-
sal kaynaklı ve daha fazla bitkisel kaynaklı besin tüketimini 
hedeflemektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir tarım uygula-
maları ile kaynakların aşırı kullanımını, besin kaybını ve besin 
israfını azaltarak su ayak izini istenilen seviyede tutmak müm-
kündür. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebi-
lir Kalkınma Hedefleri ile 2030 yılına kadar gıda güvencesini 
sağlamak, açlığı sona erdirmek ve beslenmeyi iyileştirmek 
amaçlanmaktadır. Ancak COVID-19 pandemisi, bu hedeflerin 
birçoğuna ulaşma gücünü ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. 
Sonuç :Pandemi sürecinde sürdürülebilir besin sistemleri, 
gıda güvenliğini içeren çeşitli besin üretim desteklerini ve ye-
nilikçi müdahaleleri gerektirmektedir. Belirlenen politikaların 
yalnızca yerel değil küresel etkilere de sahip olması gerektiği 
göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Besin Sistemleri, Covid-19, Sürdürülebi-
lirlik, Sürdürülebilir Beslenme

Abstract: Aim: Sustainability is to meet the needs of today’s 
conditions by preserving the quality and existence of the re-
sources that future generations need. In this study, we aimed 
to discuss the ecological effects of sustainable nutrition, its 
role in food systems and its importance during the COVID-19 
pandemic. Method: This review study was prepared in line 
with the data obtained from research on sustainable nutrition 
and sustainable food systems during the COVID-19 pan-
demic. Results: Misuse of resources, while changing food 
systems; The increase in greenhouse gas emissions causes 
environmental problems such as the destruction of lands and 
the depletion of water resources, increasing the ecological, 
carbon and water footprint. Sustainable nutrition system, on 
the other hand, refers to a diet with low ecological impacts 
that provides food security for present and future generations. 
At the same time, sustainable nutrition; aims to minimize the 
consumption of high-energy, processed and packaged prod-
ucts, and to consume less animal-based and more plant-based 
foods. In addition, with sustainable agricultural practices, it 
is possible to keep the water footprint at the desired level by 
reducing the excessive use of resources, nutrient loss and food 
waste. With the Sustainable Development Goals determined 
by the United Nations, it is aimed to ensure food security, end 
hunger and improve nutrition until 2030. But the COVID-19 
pandemic seriously jeopardizes the ability to achieve many 
of these goals. Conclusion: Sustainable food systems during 
the pandemic require various food production supports and 
innovative interventions including food safety. It should not 
be ignored that the determined policies should have not only 
local but also global effects.

Keywords: Food Systems, Covid-19, Sustainability, Sustain-
able Nutrition 
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GİRİŞ

Beslenme; büyüme, gelişme, yaşamın sürdü-
rülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin 
vücuda alınması ve kullanılması anlamına 
gelmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme ise; 
vücudun gereksinimi olan besinlerin, uygun 
zamanda ve miktarda, yeterli ve dengeli bir 
şekilde alınmasıdır (Baysal, 2011: 9). Dün-
yada her insan yaşamak için besinlere ulaş-
ma hakkına sahiptir. Buna rağmen, Birleşmiş 
Milletler’in yayınladığı “Dünyada Gıda Gü-
venliği ve Beslenmenin Durumu” adlı rapor-
da 2019’da açlık çeken kişi sayısının 690 mil-
yona ulaştığı bildirilmiştir ve bu sayıya 2020 
sonuna kadar yeni koronavirüs hastalığının 
da (COVID-19) etkisiyle 130 milyon kişinin 
daha eklenebileceği düşünülmektedir (Olgun 
ve Kantarlı, 2020: 13-23). Tarımsal üretim 
sayesinde dünyada yaklaşık olarak 13 milyar 
insanın beslenme ihtiyacını karşılayacak be-
sin üretilmesine rağmen günümüzde hala kro-
nik açlık çeken insanların bulunması, besin 
üretim ve dağıtım sistemlerindeki sorunları 
işaret etmektedir. Besin sistemlerinin hem in-
san hem de gezegen sağlığı için giderek daha 
fazla zararlı olduğu yaygın bir şekilde kabul 
edilmektedir. Besin sistemleri, beslenme için 
gerekli sağlıklı diyetleri sağlayamamakta ve 
yetersiz beslenme prevalansının artmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Doğal kaynakların yöneti-
mi ve sürdürülebilir üretim yolları teşvik edil-
medikçe, besin güvenliği ve beslenmenin risk 

altında olmaya devam edeceği belirtilmekte-
dir. Besin sistemlerinin daha verimli kullanıl-
dığı ülkelerin açlıkla mücadelede daha başarı-
lı olduğu görülmektedir (Zoveda, et al., 2014: 
56 ; Kennedy, et al., 2020: 35).

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 
terimi ilk kez 1987 yılında Brundland Komis-
yonu tarafından hazırlanan “Ortak Geleceği-
miz” adlı raporda kullanılmıştır. Brundtland 
Komisyonu sürdürülebilir kalkınmayı; mev-
cut ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilme yeteneklerinden ödün verme-
den karşılanması şeklinde tanımlamaktadır 
(Akay, 2020: 282-287). İlk olarak Gussow ve 
Clancy tarafından kullanılan sürdürülebilir 
beslenme terimi; yalnızca sağlığın değil aynı 
zamanda tarımsal sistemlerin de sürdürülebi-
lirliğini kapsamaktadır  (Gussow ve Clancy, 
1986: 1-5). Birleşmiş Milletler Gıda Tarım 
Örgütü’ne göre ise sürdürülebilir beslenme; 
sağlıklı, güvenli, besleyici, ekosistemi koru-
yucu, ulaşılabilir, adil, ekonomik olarak eri-
şilebilir ve doğal kaynaklı yaşam biçimidir 
(FAO ve WHO, 2019). 

Sürdürülebilir beslenme kavramıyla ilişkili 
olarak besin üretim sistemleri; iklim deği-
şikliğini, biyolojik çeşitlilik kaybını, tatlı su 
tüketimini, azot ve fosfor döngülerini, toprak 
sistemi değişimlerini etkilediğinden dolayı 
küresel ve çevresel değişimin en önemli et-
menleri arasında yer almaktadır. Doğru besin 
üretim sistemleri sayesinde; sera gazı emis-
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yonları, azot ve fosfor kirliliği, biyolojik çe-
şitlilik kaybı gibi olumsuz etkileri azaltılabil-
mektedir. Ancak çevresel etkileri azaltmak 
için besin üretim sistemleri tek başına yeterli 
olmamaktadır. Belirlenen hedeflerin ger-
çekleşmesi için bireylerin diyet alımlarının 
da değiştirilmesi gerektiği öngörülmektedir 
(FAO ve WHO, 2019; Willett, et al., 2019: 
447-492). Bu derlemede sürdürülebilir bes-
lenmenin ekolojik etkileri, besin sistemlerin-
deki rolü ve COVID-19 pandemisi dönemin-
deki önemi irdelenmiştir. 

YÖNTEM

Bu derlemede sürdürülebilir beslenmenin 
ekolojik etkileri, besin sistemlerindeki rolü 
ve COVID-19 pandemisi dönemindeki önemi 
irdelenmiştir. Bu verilerin elde edilmesinde, 
“Sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir besin sistemleri, COVID-19” 
ve “food security, food safety, ecological 
footprint vb.” Türkçe ve İngilizce kelimeler 
kullanılarak Web of Science, Google Scho-
lar, Pubmed, Science Direct, Scopus gibi 
uluslararası araştırma platformları aracılığıy-
la tarama yapılmıştır. COVID-19 pandemisi 
nedeniyle besinlerin çiftlikten çatala olan se-
rüveninde bazı aksamalar meydana gelmiş-
tir. Dolayısıyla gıda güvencesinde yaşanan 
bu sorunlar sürdürülebilir besin sistemlerini 
önemli derecede etkilemiştir. Güncel olan 
pandemi konusu ve sürdürülebilirlik ile ilgili 
yapılan çalışmalar hız kazanmıştır ancak bu 

çalışmaların bir araya getirilip incelendiği 
makale sayısı sınırlıdır. Çalışmanın kaynak 
taramasında dikkat edilen noktalar ve kısıtlı-
lıkları bu şekilde özetlenebilir. Bununla bir-
likte, 2019 yılının sonundan günümüze kadar 
devam eden salgın sürecinde yapılan çalış-
maların artması ve yeni verilerin elde edilme-
si mevcut durumun analiz edilmesi açısından 
önem arz etmektedir.

BULGULAR

Sürdürülebilir beslenme; bireylerin gerek-
sinimlerine uygun enerji aldığı, hayvansal 
kaynaklı besinlerden ziyade bitkisel kaynak-
lı besinlerin tercih edildiği, doymuş yağlar 
yerine doymamış yağların tüketildiği, rafine 
tahıllar, işlenmiş besinler ve eklenmiş şeke-
rin az olduğu sağlıklı bir beslenme düzenine 
yönelimi teşvik etmektedir (Willett, et al., 
2019: 447-492). Hayvansal kaynaklı et, süt 
ve yumurta gibi besinlerin tüketimi sonucun-
da yüksek sera gazı salınımı olmaktadır ve bu 
besinlerin sınırlandırılması emisyonun azal-
tılmasında etkili olacağı bilinmektedir. Öte 
yandan bitkisel kaynaklı besinlerin sera gazı 
emisyon düzeylerinin düşük olması ve üreti-
mi sırasında kullanılan su miktarı hayvansal 
kaynaklı besinlerin üretimi sırasında kullanı-
lan su miktarından daha az olması nedeni ile 
sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır 
(Clonan, et al., 2015: 2446-2456). 
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Sürdürülebilir Diyetler

Sürdürülebilir bir diyetin temel bileşenleri şu 
şekilde belirtilebilir;

-  Yeterli ve dengeli beslenme sayesinde 
sağlığı teşvik etmesi 

-  Düşük çevresel etkiye sahip olması

-  Biyoçeşitlilik ve doğal yaşam alanlarına 
katkısı

-  Kültürel ve etnik tercihlere uygunluğu

-  Yerel ve mevsiminde beslenmeye teşviki

-  Ulaşılabilir, uygun fiyatlı olması nedeni 
ile ülke ekonomisine katkısı

-  Güvenilir ve ulaşılabilir olması

Sürdürülebilir diyetin her bileşeni bir diğerini 
etkilemektedir. Bu bileşenler; tarım, sağlık, 
kültür, sosyoekonomik ve çevre olmak üzere 
beş kategoriye ayrılabilir. Bir diyetin sürdü-
rülebilir kabul edilebilmesi için bu özellik-

lerin her birine dengeli bir şekilde sahip ol-
ması gerekmektedir (Johnston, et al., 2014: 
418–429).

Günümüzde, dünya nüfusunun büyük bir kıs-
mı için ‘ucuz’ besin üretimi; küreselleşmiş 
besin sistemleri tarafından desteklenmekte-
dir. Fakat besin üretiminin sosyal, çevresel 
ve sağlık maliyetlerinin önemi göz ardı edil-
mektedir (O’Kane, 2012: 268 – 276). Sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir diyet; yoğun enerji içe-
ren, yüksek oranda işlenmiş ve paketlenmiş 
besinlerin tüketimini en aza indirmeyi, daha 
az hayvansal besin ve daha fazla bitkisel kay-
naklı besin tüketimini hedeflemektedir. Bu 
sayede, besin ve beslenme güvencesine kat-
kıda bulunarak mevcut ve gelecek nesiller 
için sağlıklı yaşamı teşvik etmektedir (Alsaf-
far, 2016: 102-111). Tablo 1.’de sürdürülebi-
lir diyetlerin çeşitli sistemler üzerine olumlu 
etkileri özetlenmiştir (Johnston, et al., 2014: 
418–429).

Tablo 1. Sürdürülebilir Diyetlerin Olumlu Etkileri

Çevresel sürdürülebilirlik İklim değişikliklerinin önlenmesine ve doğal 
kaynaklarının tükenmesinin azaltılmasına yardımcı 
olması.

Ekonomik sürdürülebilirlik İstihdam artışı, çeşitli ticaret fırsatlara olanak sağlaması.

Halk sağlığı Diyetle ilişkili kronik hastalıkların ve besin yetersiz-
liklerinin önlenmesi/azaltılması.

Toplumsal eşitsizlikler Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gelir ve sağlık 
açıklarının kapatılması.

Diğer olası olumlu etkiler Psikolojik ve fizyolojik iyilik hali, hayvanların 
korunması, kültürel ve sosyal çeşitlilik, bilgi paylaşımı.
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Sürdürülebilir Beslenme ve Ayak İzi

Sürdürülebilirlik konusunda en önemli kav-
ramlardan biri olan ayak izi ürünlerin yaşam 
döngüsü olarak tanımlanmaktadır. Bir başka 
deyişle ayak izi, üründen elde edilecek tüm 
ham maddelerin ayrılmasının ardından atık-
ların doğaya salınımına kadar geçen süreçte 
ürünün çevreye etkilerinin toplamıdır (Ünal 
Özen, 2019: 7). Doğadaki kaynakların dön-
güsündeki sonuçlar, ekolojik ayak izi, karbon 
ayak izi ve su ayak izi gibi farklı ifadeler ile 
açıklanmaktadır. Bu parametreler ayrı ayrı 
incelendiğinde ekolojik ayak izi, yapılan fa-
aliyetlerin tükettikleri kaynakları üretmek ve 
oluşan atıkları yok etmek için gereken toprak 
ve su miktarının ölçümüdür (Çebi ve Olhan, 
2019: 179-196). Karbon ayak izi, ürünün ya-
şam döngüsünde biriken sera gazının toplam 
miktarının ölçümüdür. Su ayak izi, bir bireyin 
veya toplumun kullandığı tüm ürünler ve hiz-
metleri üretmek ve tüketmek için kullanılan 
toplam temiz su kaynaklarının bir ölçüsüdür 
ve mavi, yeşil, gri su ayak izi çeşitleri bulun-
maktadır (Pekcan, 2017: 95-98).  Buna göre 
mavi su ayak izi, bir malı üretmek için ihtiyaç 
duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının 
toplam hacmi için; yeşil su ayak izi, bir malın 
üretiminde kullanılan toplam yağmur suyunu 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Fakat yeşil 
su ayak izinde dikkat edilmesi gereken husus; 
yağmur suyu doğada kaybolmadığı ve yeraltı 
sularına karışmadığıdır. Dolayısıyla yağmur 
suyu bir müddet toprak üzerinde kalır. Yeryü-

züne düşen yağış miktarı, iklimsel değişiklik-
lerden etkilendiği için yeşil su arzında ve ta-
lebinde göz önünde bulundurulmalıdır. Gri su 
ayak izi ise, kirliliğe yönelik bir göstergedir 
ve kirlilik yükünün azaltılması için kullanılan 
tatlı su miktarını ifade etmektedir. (Pegram, 
et al., 2014: 12).  

Türkiye’de üretimin su ayak izinin %89’u 
tarım sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu 
sektöründe yeşil su ayak izi toplam su ayak 
izinin en büyük bileşeni olarak kabul edil-
mektedir. Tarımın su ayak izinin ikinci büyük 
bileşeni olan mavi su ayak izi ise, mevcut su 
kaynaklarının sürdürülebilirliği için sulama 
uygulamalarına dikkat çekmektedir. Üretimin 
su ayak izinde evsel (%7) ve endüstriyel (%4) 
su kullanımı Türkiye’de gri su ayak izinin, 
su kalitesinde büyük rol oynadığını ortaya 
koymaktadır. Bu bulgular, endüstri bitkileri-
nin mevcut su kaynaklarına daha fazla ihti-
yaç duyduğunu göstermektedir. Türkiye’de 
tüketimin su ayak izi ise büyük oranda ülke 
içindeki su kaynaklarının kullanımına da-
yanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de su ayak 
izini en çok etkileyen tarım faaliyetlerinin 
sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınması 
gerekmektedir (Pegram, et al., 2014: 12).

Sürdürülebilir Beslenme için 2021 Ulusla-
rarası Meyve ve Sebze Yılı

Dünya genelinde 2000 yılında kişi başına 
meyve ve sebze üretimi günde sadece 306 
gram iken; 2017’de bu miktar 390 grama 
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yükselmiştir. Ancak buna çekirdek ve soyma 
gibi yenmeyen kısımların yanı sıra genellikle 
çok yüksek seviyelerde olan kayıp ve atık da 
dahildir. WHO ise insanların günde en az 400 
gram meyve ve sebze yemesini önermektedir. 
Bu nedenle artmış üretime rağmen tüketilen 
meyve ve sebze miktarı yeterli bulunmamak-
tadır. Dağıtım ve erişim sorunları, birçok insa-
nın ihtiyaç duydukları yiyecek türlerini veya 
miktarlarını alamadığı anlamına gelmektedir. 
İklim değişikliği ve yetiştirilen mahsuller için 
su eksikliği, WHO’nun tavsiye ettiği günlük 
alım miktarlarını karşılayacak kadar üretim 
yapmayı zorlaştıracaktır (Mason-D’Croz, et 
al., 2019: e318-e329).

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 
“2021 Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” 
daha iyi beslenmeye teşvik etmek, diyet çe-
şitliliğini sağlamak, sağlığa katkısı konusun-
da farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilirlik 
anlayışını geliştirmek için eşsiz bir fırsattır. 
Bu amaç ile aile çiftliklerinin rolüne, meyve 
ve sebzelere erişilebilirliğe, gıda güvenliğine, 
satın alma gücüne ve eşit dağıtımın sağlan-
masına dikkat çekilmektedir. Ayrıca çiftlikten 
sofraya besin kayıplarını ve israfını azaltma-
ya, çeşitlendirilmiş diyet ve sağlıklı bir ya-
şam tarzına, meyve ve sebzelerin sağlığa fay-
dalarına yönelik uygulamaların geliştirilmesi 
hedeflenmektedir (FAO, 2020).

Meyve ve sebze üretiminde verimin yüksek 
olabilmesi için sürdürülebilir tarım fikirleri-

nin uygulanması önemlidir. İyi tarım uygula-
maları, hayvancılıkla entegre üretim, toprak 
değişiklikleri, azaltılmış toprak işleme ve 
organik tarım gibi yenilikçi uygulamalara 
geçilmesi gerekmektedir (Gomez ve Thi-
vant, 2017: 28). Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerdeki teknoloji ve altyapı eksikliğinden 
kaynaklı paketleme, nakliye ve depolama 
sorunları, çiftliklerin ve kırsal faaliyetlerin 
zayıf bir şekilde organize edildiği ve ilkel 
teknolojileri ve perakende aşamasında estetik 
çekiciliği vurgulayan katı ticari kalite stan-
dartlarından kaynaklı besin kaybı ve atıkları 
oluşabilmektedir (FAO, 2019). Besin kaybı 
ve atıklarını azaltmak için hasat sonrası iyi 
yönetim, iyileştirişmiş paketleme ve nakliye, 
taşıma sırasında soğutma ve izlenebilirlik ol-
dukça önemlidir. Bu doğrultuda tüketici dav-
ranışını değiştirmek için farkındalık oluştur-
ma kampanyaları, meyve ve sebze tüketimini 
teşvik eden diyet yönergeleri, sürdürülebilir 
tarım düzenlemelerinin desteklenmesi, mey-
ve ve sebze zincirlerindeki verimliliği ve sür-
dürülebilirliği artırmaya yönelik araştırma, 
geliştirme ve yeniliğe destek programları gibi 
önemli adımlar atılmalıdır (FAO, 2019).

Sürdürülebilir Besin Sistemleri

Birleşmiş Milletler’ in desteklediği sürdürüle-
bilir besin sistemi, sürdürülebilirlik kavramı 
çerçevesinde gelecek nesillerin ihtiyaçlarının 
karşılandığı, doğal kaynakların korunduğu 
ve gıda güvenliğinin sağlandığı uzun vadeli 
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bir yapıyı ifade etmektedir (Haspolat, 2015: 
27). Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler’in 
2030 yılına kadar belirlediği 17 maddelik 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) bu-
lunmaktadır. Beslenmeyi iyileştirmek, gıda 
güvenliğini tesis etmek ve açlığı sona erdir-
mek bazı hedefler arasındadır. Bu doğrultuda 
sürdürülebilir besin sistemlerinin sağlanması 
için küresel besin sisteminin daha üretken ve 
kapsayıcı olması gerekmektedir (Lindgren, et 
al., 2018: 1505-1517). 

COVID-19 Pandemisi ve Sürdürülebilir Be-
sin Sistemi 

COVID-19 pandemisi, ulusların SKH’nin 
çoğuna ulaşma gücünü ciddi şekilde tehli-
keye atmıştır (Stiftung, 2022: 51). Bu salgın 
dünya çapında milyarlarca yaşamı etkilemiş-
tir ve son birkaç on yılda ortaya çıkan sosyal 
ve ekonomik eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır.  
Hükümetler, krizi ele almak için halk sağlığı 
ve ekonomik stratejileri göz önünde bulun-
dururken, pandeminin ötesine bakmaları ve 
pandemiye kapsamlı bir şekilde yanıt verme-
lerini engelleyen ekonomik ve sosyal sistem-
lerinin zayıflıklarını ele almaları kritik önem 
taşımaktadır (Ashford, et al., 2020: 5404). 

SKH için, COVID-19 döneminde besin kaybı 
ve israfına karşı savaşta birlik olmanın çağrısı 
yapılmıştır (Fleetwood, 2020: 5027). Dünya 
Bankası, açlık pandemisinin hızla COVID-19 
salgınını takip edebileceğini, yıl sonuna ka-
dar akut gıda güvencesizliğini ikiye katlaya-

bileceğini ve 40-60 milyondan fazla insanın 
aşırı yoksulluk içinde yaşayacağını ileri sür-
mektedir. Bununla birlikte, COVID-19, açlı-
ğa olağanüstü yeni zorluklar getirmekte ve bu 
durumda yeni çözümlere ihtiyaç duyulmakta-
dır (Pangestu, 2020; Klare, 2020: 1).

Diğer taraftan, SKH arasında mültecile-
rin korunması ve istihdamı yer almaktadır. 
Pandemi döneminde Avrupa ve Amerika’da 
göçmenlere getirilen seyahat kısıtlaması ne-
deniyle et, süt ürünleri, sebze, meyve gibi 
çabuk bozulan besinler hasat edilemediği 
ve işlenemediği için çürüyerek israf olmuş-
tur (Alderman, et al., 2020). Azalan iş gücü 
nedeniyle hasat öncesi veya sonrası besin 
sistemindeki bozulmalara örnek olarak; Bre-
zilya ve Kolombiya’da yetiştirilen kahve, 
Pakistan’da üretilen mango ve İngiltere’de 
üretilen çiftlik hayvanları ticareti kesintiye 
uğramıştır (Plants, 2020: 429). Bu dönemde 
özellikle et ve süt ürünleri üreten firmalarda 
çalışan işçilerde tespit edilen koronavirüsten 
dolayı çoğu iş yeri kapatılmıştır. Ayrıca be-
sine veya hayvana bulaşma riskinden dolayı 
ürünler çöpe atılmış ve hayvanların kontrollü 
ölümü sağlanmıştır (Fleetwood, 2020: 5027). 

Pandemi Döneminde Gıda Güvencesi ve 
Gıda Güvenliği

Virüsün yayılmasını azaltmak için uygulanan 
politikalar hem pazarlama zincirinde hem 
de tarımsal ticarette ciddi aksamalara neden 
olmuştur. Geçim kaynağı tarımsal ürünlerin 



178

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
November Issue: 45 (Special Issue) Summer Term Year: 2022

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Kasım Sayı: 45 (Özel Sayı) Yaz Dönemi Year: 2022

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

ticareti ve pazarlama olan bireylerin gıda gü-
vencesi bu dönemde önemli bir sorun haline 
gelmiştir (Hamilton ve Nkurunziza, 2020: 
1-5). Pandemi nedeniyle derinleşen gıda gü-
vencesizliğinin yanında koronavirüsün besin 
kaynaklı veya ürünlerin paketlerinden bulaş-
ma olasılığı üzerinde durulmaktadır. Ancak 
sürdürülebilir besin sistemi açısından bu ihti-
mal bazen göz ardı edilmektedir (Mardones, 
et al., 2020, s. 578508).  

WHO, virüsün kontamine besinlerin tüke-
timi ile bulaştığını gösteren güncel bilimsel 
kanıtın olmadığını ifade etmektedir (WHO, 
2020). Olası bir bulaşın kaynağı olarak enfek-
te bireylerin temasıyla meydana geldiği düşü-
nülmektedir. Koronavirüsün plastik yüzeyin-
de üç gün, paslanmaz çelik yüzeyinde iki gün 
ve kartonda ise bir gün varlığını sürdürdüğü 
bilinmektedir  (Van Doremalen, et al., 2020: 
1564-1567). Koronavirüs ve diğer besin kay-
naklı patojenlerin ekarte edilmesi için özel-
likle toplu beslenmenin yapıldığı kurumlarda 
gerekli hijyen kurallarına (maske, eldiven, 
mesafe, temizlik) uyulmalıdır (WHO, 2019). 

SONUÇ 

Değişen ekonomik, çevresel ve sağlık şartla-
rında sürdürülebilir beslenmenin uygulana-
bilmesi için; düşük ve orta gelirli ülkelerde 
yerel üretimi destekleyerek SKH’e doğru 
ilerleme hızlandırılmalı, yerel ve küresel 
besin sistemleri güçlendirilmelidir. Küresel 
besin sistemindeki riskleri azaltmak ve gıda 

güvenliğini iyileştirmek amacı ile risk temelli 
yaklaşımlar benimsenmelidir. Pandemi sü-
recinde sürdürülebilir besin sistemleri, gıda 
güvenliğini içeren çeşitli besin üretim des-
teklerini ve yenilikçi müdahaleleri gerektir-
mektedir. COVID-19’u sadece yerel olarak 
değil, pandeminin küresel etkisini düşünerek 
“gezegensel sağlık” kavramı yaygınlaştırıl-
malıdır.  Sürdürülebilir politikalar ile tarımda 
üretimin ve tüketimin su ayak izi azaltılmalı, 
susuz tarım gibi yeni yöntemler teşvik edil-
melidir. Meyve ve sebzelerin üretilmesi, da-
ğıtımı ve tüketilmesi sırasında ortaya çıkan 
kayıp ve atıkları en aza indirmek için doğru 
besin sistemleri kullanılmalıdır. Bireylerin, 
besin zincirinde, toplu beslenme sistemleri 
alanında ve evlerde besin israfının ve kaybı-
nın önlenmesinde aktif rolü güçlendirilme-
li, halkın bilinçlendirilmesine ve eğitimine 
önem verilmelidir. Ulusal beslenme rehber-
leri hazırlanırken sürdürülebilir beslenme 
örüntüsü dikkate alınmalı ve herkes için ya-
şam boyu yeterli, dengeli ve sürdürülebilir 
beslenme desteklenmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Food production systems in relation to the concept of sustainable 
nutrition; It is among the most important factors of global and environmental change because 
it affects climate change, biodiversity loss, fresh water consumption, nitrogen and phosphorus 
cycles, soil system changes. Thanks to the right food production systems; Negative effects such 
as greenhouse gas emissions, nitrogen and phosphorus pollution, loss of biodiversity can be 
reduced. However, food production systems alone are not sufficient to reduce environmental 
impacts. It is foreseen that the dietary intake of individuals should also be changed in order to 
achieve the determined goals. Aim: In this study, we aimed to address the ecological effects of 
sustainable nutrition, its role in food systems and its importance during the COVID-19 pande-
mic period. Method: In data collection, “Sustainable nutrition, sustainability, sustainable food 
systems, COVID-19” and “food security, food safety, ecological footprint etc.” Using Turkish 
and English words, a search was made through international research platforms such as Web 
of Science, Google Scholar, Pubmed, Science Direct, Scopus. Due to the COVID-19 pande-
mic, some disruptions have occurred in the journey of food from farm to fork. Therefore, these 
problems in food security have significantly affected sustainable food systems. Studies on the 
current pandemic issue and sustainability have gained momentum, but the number of articles 
in which these studies are brought together and analyzed is limited. However, it is important 
to increase the number of studies and to obtain new data during the epidemic process, which 
has continued from the end of 2019 to the present, in terms of analyzing the current situation. 
Results: Sustainable nutrition; It encourages the orientation towards a healthy diet where indi-
viduals get energy according to their needs, where plant-based foods are preferred rather than 
animal-based foods, unsaturated fats are consumed instead of saturated fats, refined grains, 
processed foods and added sugar are low. In this way, it contributes to food and nutritional 
security and promotes healthy living for current and future generations. The sustainable food 
system supported by the United Nations means a long-term structure in which the needs of fu-
ture generations are met, natural resources are protected and food security is ensured within the 
framework of the concept of sustainability. The COVID-19 pandemic has severely compromi-
sed nations’ ability to achieve most of the Sustainable Development Goals. This epidemic has 
affected billions of lives worldwide and has exposed the social and economic inequalities that 
have emerged over the past few decades. For the Sustainable Development Goals, a call was 
made to be united in the fight against food loss and waste during the COVID-19 era. Policies 



183

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
November Issue: 45 (Special Issue) Summer Term Year: 2022

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Kasım Sayı: 45 (Özel Sayı) Yaz Dönemi Year: 2022

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

implemented to reduce the spread of the coronavirus have caused serious disruptions in both 
the marketing chain and agricultural trade. Food security of individuals whose livelihood is the 
trade and marketing of agricultural products has become an important problem in this period. 
Thus, risk-based approaches should be adopted to reduce risks in the global food system and 
improve food security. Sustainable food systems in the pandemic process require various food 
production supports and innovative interventions including food safety. Considering the global 
impact of the pandemic, not just locally, the concept of “planetary health” should be expanded. 
With sustainable policies, the water footprint of production and consumption in agriculture 
should be reduced, and new methods such as waterless agriculture should be encouraged. Pro-
per nutritional systems should be used to minimize losses and waste during the production, 
distribution and consumption of fruits and vegetables. The active role of individuals in the food 
chain, in the field of collective nutrition systems and in the prevention of food waste and loss at 
home should be strengthened, and public awareness and education should be given importance. 
Sustainable nutrition pattern should be taken into consideration while preparing national nutri-
tion guidelines and lifelong adequate, balanced and sustainable nutrition should be supported 
for everyone.


