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 SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞAM İÇİN 

•Beslenme birincil  gereksinim 

•ENERJİ:1800 cal’den azsa yetersiz beslenme(açlık)     
        gereğinden fazla ise obezite 

•temel BESİN ÖGESİ:40  dolayında  (taşıyıcı gıda) 

•OPTİMUM: her gün RDA kadar   

•Negatif veya pozitif sapma: dengesiz beslenme 

•RDA’dan negatif sapma: gizli açlık 

 
 



GG İÇİN BELİRLEYİCİ 

• Gıdaların bulunabilirliği:üretim miktarı, depolama 
kapasitesi,muhafaza yöntemi,taşıma sistemi  vb…       
              gıda Var mı? 

• Gıdaların erişilebilirliği: gelir düzeyi, satınalma gücü              
                        para Var mı? 

• Tedarik kararlılığı: zamana bağlı dalgalanmaların 
azlığı(doğal,ticari vb) 

                            her gün Var mı? 

• Gıdanın tüketimi :kültürel,alışkanlık, dinsel,güvenli 

                                     yasak Var mı? 
 



•FAO’nun kuruluşu 16 EKİM 1945 

•FAO’nun 20. genel kurulu1979 yılında 

•PAL ROMANY (Macaristan) önerisi ile→ WFD 

•AMAÇ;“yoksulluk, beslenme yetersizliği ve            
     açlığa dikkat”çekilmesi 

•İLK  KONU(1980) :“önce gıda”  

•SON KONU(2017):“sıfır  açlık” 
 



MALTHUS’UN ÖNGÖRÜSÜ 

 “Dünyada nüfus artışı gıda arzını aşacak ve 
bundan dolayı bir insanlık dramı yaşanacak” 
 



MALTHUS’UN DOĞRUSU 

■ Buna rağmen gıda yetersizliği nedeni ile bir acı 
yaşanmaktadır(9 insandan 1’i aç) 

■ Günde 16 bin  veya 5 saniyede 1 çocuk açlık nedeni ile 
yaşamını yitirmektedir.  

■ Vit A  eksikliği yılda 250 bin çocuğun körlüğüne yol 
açmaktadır.  

■ Dünya nüfusunun % 30’u demir, %13’ü  iyot yetersizliği 
yaşamaktadır 

 



MALTHUS’UN YANLIŞI 

1945’den bu yana dünya nüfusunun 2.5 milyardan 
7.5 milyara çıkmasına karşılık kişi başına gıda 
tüketimi % 40 artmıştır   

Son 50 yılda dünya nüfusu 2 kat, gıda üretimi 3 kat 
artmıştır.  

Son 30 yılda dünya nüfusu %70 artarken kişi başına 
ortalama enerji tüketimi de %17 artmıştır(2720 kcal)  



AÇLIĞIN NEDENİ 
 

•Üretim yeterli olduğuna göre açlığın nedeni  
   gıdalarınbulunabilirliği değil 
•Erişebilirliği engelleyen başlıca faktör gelir 
   yetersizliğidir 
•Gelir yetersizliğinin ya da yoksulluğun nedeni 
   tartışmalıdır  
•Yoksulluk bir güney yarım-küre gerçeğidir 

 

  



Kuzey-güney farkı 



ZİRVENİN YANILGISI 

•1996’da Roma’ daki Dünya Gıda Zirvesinde “ yeterli ve 
besleyici gıdaya ulaşmak insan hakkı” olarak tanımlanmıştır.  

•Açlığın 2015 yılında 1990 yılına göre yarılanması 
hedeflenmiştir.  

•Bu  milenyum gelişme hedeflerine de yansımıştır 

•Fakat beklenen olmadı!... 



ZİRVENİN YANILGISI 







2001 ZİRVESİ 
KOFI ANNAN(BM GN SEKRETERİ :  

• Bir çok zengin ülke sözünü tutmadı 

• FAO'ya bir eliyle verdiği bağışı diğer eliyle aldı 

• Yeterli kaynak var ancak yeterli siyasi irade yok 

JACQUES DİOUF(FAO GN MÜDÜRÜ):  

• 1996'dan bu yana yaşananlar verilen  sözleri yalanlıyor 

• Verilen söz  GSMH’nın yüzde 0.7’si, harcanan %0.27’si 



ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 

■ Batı yaklaşımı 

■ Gıda yardımı 

■ Gıda adaleti  

■ Gıda egemenliği 

■ Bölgesel dayanışma 

 



BATI /AB YAKLAŞIMI 

• Çiftçiye ne kadar kazanç sağlanırsa üretim o kadar artar 

• yüksek pazar fiyatı  ve dışa karşı korumacılık 

• önce kendine yeterlilik(1970) sonra  üretim fazlası(:gıda 
dağı) 

• Daha sonra üretimden bağımsız destek ve tercihli ithalat 
politikası 
 



BATI /AB YAKLAŞIMI 
■ 2016 AB 

en büyük gıda ihracatçısı:84 milyar € (91 milyon t)        
en büyük gıda ithalatçısı :100 milyar € (93 ilyon t) 

■ Tarım politikasında iç desteklere ağırlık verilirken 
uluslararası sorumluluklar göz ardı edilmiştir  

■ Tercihli ithalattan yoksul ülkeler zararlı çıkmıştır  

■ Üretim odaklıdır,bölüşüm boyutu yoktur!.. 

■ ARAZİ GASPI 

 



YARDIM/BAĞIŞ  ALTERNATİFİ 

■ Gıda fazlası olan ülkelerden gıda açıklı ülkelere 
gönüllü ve karşılıksız gıda aktarılması   

■ Bu amaçla çalışan organizasyonlardan  ikisi daha 
önemli:GDPRD ve GPAFS 

■ GDPRD ( Kırsal Kalkınma İçin Global Bağış 
Platformu ) özel bir oluşum 

■ GPAFS (Tarım ve Gıda Güvenliği Global 
Ortaklığı)’nın başkanlığını FAO’nun  yürüttüğü 

organizasyon  

 

 



YARDIM/BAĞIŞ  ALTERNATİFİ 

■ Yardım ve bağış toplamı çok düşüktür (dünya gıda 
üretiminin %0.3’’ü kadar) 

■ Yardım taahhütleri tutulmadığı için sürdürülebilirliği 
tartışmalıdır 

■ İvedi olguların atlatılması açısından anlamlı olsa da 
açlığın kalıcı çözümü olamaz  

■ Yardım gerçekten karşılıksız mıdır ?.. 



ZİRVENİN İTİRAFI 

KOFI ANNAN(BM GN SEKRETERİ :  

• Bir çok zengin ülke sözünü tutmadı 

• FAO'ya bir eliyle verdiği bağışı diğer eliyle aldı 

• Yeterli kaynak var ancak yeterli siyasi irade yok 

JACQUES DİOUF(FAO GN MÜDÜRÜ):  

• 1996'dan bu yana yaşananlar verilen  sözleri yalanlıyor 

• Verilen söz  GSMH’nın yüzde 0.7’si, harcanan %0.27’si 



   

  

  ‘Bataklığı kurutmak istiyorsan 

 kurbağaya akıl sorma!’    

                        MARK TWAİN 

 



GIDA ADALETİ 

■ “Gıda güvencesi  temel                                bir 
insan hakkıdır!..” 

■ Gıda önce bir  besindir,ticari                        meta 
olması ikincildir 

■ Gıda üretimi yeterli olduğuna göre açlığın 
sorumlusu dengesiz bölüşümüdür 

■ gıda hakkı için  dengeli bölüşüm, 

■ dengeli bölüşüm için politik irade  

 



GIDA ADALETİ 

■ Yola çıktığı veriler gerçekçi gözükmektedir 

■ Dengeli  bölüşüme ülkelerin bakışı aynı değildir 

■ Beklenen politik iradenin oluşma olasılığı nedir? 

■ Bölüşüme odaklı,üretim boyutu yok!.. 

 

■ Öncüsü: BRYANT TERRY 



GIDA EGEMENLİĞİ  
■ 2007’de NIYELE’nin(Mali) bir 

köyünde toplanan “UA gıda 
güvenliği forumu” ile 
başlayan bir hareket 

■ 80 dolayında ülkeden 500 
dolayında STO 

■ 1993’te kurulan “via 
compensina/köylü yolu” nun 
devamı 

■ Kuramcısı PHILIPP 
McMILLAN, dünya ölçeğinde 
yaygın  



GIDA EGEMENLİĞİ 

■ “her topluluğun kendi gıda politikasını tanımlama hakkı”ndan 
yola çıkıyor  

■ “gıdanın nereden geldiği ve nasıl üretildiği “ni de önemli  

■ Sürdürülebilir gıda sistemi  için aile temelli çiftçiliği öngörüyor 

■ Kontrolsuz girdi kullanımına ve gıda yadımlarına karşı 
■ Tarımın sürdürülebilirliği açısından uyarıcı 



BÖLGESEL DAYANIŞMA 

Başarı için; 

-ekolojik farklılıkla gıda çeşitliliğinin sağlanması 

-çiftçiliğin fiyat ve girdi ile desteklenmesi 

-dışa karşı korumacılık uygulanması 

-DTÖ uygulamalarının üstesinden gelinmesi?..  

-bölge içinde serbest ticaret kurallarına 
uyulmasını… 



BÖLGESEL dayanışma 

■ Tanzanya ve Zambiya SADC 
üyesi 

■ 2008’de serbest ticaret anlaşması  

■ İki ülke de mısır üretiyor, 
Zambiya’da verim düşük 

■ Zambiya’da  yüksek taban fiyatı 
veTanzanya’da ihraç yasağı 

■  SONUÇ:kaçak mısır ticareti  

 



NİJERYA ÖRNEĞİ 

Küçük çiftçi için mal 
karşılığı kredi sistemi 
oluşturuldu 

Çiftçi girdi gereksinimini 
zamanında karşıladı 

Ürünü satmak için uygun 
dönemi bekleyebildi 

Üretimde %44-120, gelirde          
%19-113 artış  sağlandı 



ÇÖZÜM 

■ Gıda üretiminin gıda açığı olan bölge veya ülkelerde 
artırılması 

■ Küçük aile çiftçiliği temelli ve doğa dostu tarım uygulaması 

■ Fakir ülkelerin dayanışması 

■ Kamu oyu oluşturulması 



ENDİŞELER 

ÇEVRE ÜRETİM İŞLEME TÜKETİM 

İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİ 

ESNEK TARIM YENİ TEKNOLOJİ TÜKETİM PROFİLİ 

SU KITLIĞI ÜRETİM ÖLÇEĞİ TEKNOLOJİ 

KARŞITLIĞI 

TÜKETİCİ 

BİLGİLENDİRME 

BİYOÇEŞTLİLİK ENERJİ TARIMI YENİ NESİM 

GIDALAR 

GIDA KAYBI 

GIDA KAYBI 



SAĞLIĞIN BOZULMASI 

• OBEZİTE: [ALINAN E] > [HARCANAN E] 

• DÜNYA: % 13.0(kilolu+obez %39) 

• AB        : %16.0 (kilolu+obez %52) 

• TR        : % 19.6(kilolu+obez %54) 

• SONUÇ: bulaşıcı olmayan hastalıkların( diyabet, kalp, kanser,  
yüksek tansiyon) 



GERİYE DÖN!... 



NE 
YEDİĞİMİZİ 
BİLMİYORUZ! 
 
 
 
 
 
TBSA,2010 
[12-75]  

BESİN ÖGE BİRİM ORTA RDA 

ENERJİ kcal/gün 1835 2000 

KHİDRAT g/gün 235   

PROTEİN g/gün 58 min 50 

YAĞ g/gün 66 max 65 

        

KHİDRAT %E 53.4 %50-55  

PROTEİN %E 13.2 >%10  

T.YAĞ %E 34.1 %20-35 

        

ŞEKER g/gün 21.8   

SODYUM g/gün 1963 2400 

=6 g tuz  

POSA g/gün 21.8 25 



SAĞLIKLI BESLENME İÇİN 

• TUZ, ŞEKER ve DOYMUŞ YAĞIN azaltılması 

• ENERJİCE yoğun gıdalardan BESİNCE  yoğun 
gıdalara 

• Protein tüketiminin azaltılması 

• Hayvansal proteinden bitkisel proteine 

• Sığır etinden kanatlı etine  



ALTERNATİF GIDALAR 

• YENİ(NOVEL) GIDA 

 -NANO  

 -GELENEKSEL(böcek) 

 -KRİLL YAĞI 

• ORGANİK 

• FONKSİYONEL 

• TEMİZ vd.. 

 



TÜRKİYE İÇİN 

• KÜÇÜK AİLE ÇİFTÇİLİĞİ 

• KOOPERATİFLEŞME 

• KÖYKENT VB PROJE 

• BESLENME ARAŞTIRMASI 

• İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMASI 

• SU TASARRUFU 

• SELÜLOZDAN YAKIT 

 

 


