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Bu bilgilendirici üründe kullanılan isimler ve materyalin sunuluş 
biçimi, herhangi bir ülkenin, toprak parçasının, şehrin veya 
alanın ya da bunların yetkili makamlarının hukuki veya kalkınma 
durumlarıyla ilgili ya da bunların ülke veya yönetim sınırlarıyla 
ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
görüşünü ifade etmemektedir. Patentli olup olmadıklarına 
bakılmaksızın, belirli bir şirketin veya üreticinin ürünlerinin 
belirtilmiş olması, FAO’nun bu belgede belirtilmemiş benzer 
nitelikteki diğer ürünleri tercih veya tavsiye ettiği anlamını 
taşımaz.
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GİRİŞ

Dünya Gıda Günü

Her yıl 16 Ekim'de, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 
1945 yılındaki kuruluşunu hatırlamak için Dünya Gıda Günü'nü kutluyoruz. 
Dünya üzerinde 150'den fazla ülke, herkesin açlığa karşı mücadele için 
çalışmasının, sağlıklı ve aktif yaşamlara sahip olmamıza yetecek kadar 
gıdaya sahip olduğumuzdan emin olmanın ne kadar önemli olduğunu tüm 
dünyaya anlatmak için Dünya Gıda Günü etkinlikleri düzenliyor.

2017 yılı Dünya Gıda Günü sloganı şudur: “Göçün geleceğini değiştirin. Gıda 
güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın.” 

Açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir dünya, çalışmalarımızın tam kalbinde 
yer almaktadır. FAO #SıfırAçlık hedefine erişmek için, hükümetler, şirketler, 
çiftçiler, diğer kuruluşlar ve bireylerle birlikte çalışmaktadır. Çalışma-
larımızın büyük bir bölümü, dünyadaki yoksul ve aç insanların çoğun-
luğunun yaşadığı kırsal alanlarda yürütülmektedir. İtalya, Roma merkezli 
olmamıza rağmen dünyanın 130 ülkesinde ofisimiz mevcuttur.

Biz Sıfır Açlık Nesliyiz

Her gece yaklaşık 800 milyon insan yatağa aç gidiyor. Bu, yaklaşık her 
dokuz kişiden biri demek. Geçtiğimiz yıl gezegenimizde herkesi doyurmaya 
yetecek kadar gıda ürettiğimizi öğrenmiştiniz ancak pek çok farklı sebepten 
ötürü insanlar yine de açlıktan muzdaripler. İki yıl önce, herkes için daha iyi 
bir dünya yaratmamıza ve 2030 yılına kadar açlığı ortadan kaldırmamıza 
yardımcı olmak amacıyla, 193 ülke Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni 
(SKH) gerçekleştirme taahhüdünde bulundu. Ancak, dünya liderleri bunu 
tek başlarına başaramazlar. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
erişebilmek, çiftçiden şirketlere, okuldan üniversitelere ve uluslararası 
kuruluşlardan SİZE kadar herkesin sorumluluğundadır.

Haydi hep birlikte çalışalım! Yeryüzünden açlığın silinmesini sağlayan ilk 
nesil – Sıfır Açlık Nesli – olalım. Açlığı sona erdirmek konusunda hepimize 
rol düşüyor, öyleyse Sıfır Açlık Nesli’nin parçası olmak için neler yapmanız 
gerektiğini öğrenmek için bu kitabı okumaya devam edin.

Eğitimcilere mesaj: 
Dünya Gıda Günü Faaliyet Kitabı, eğitimciler, öğrenciler 
ve 2017 Dünya Gıda Günü teması hakkında daha fazla 
bilgi edinmek isteyen herkes için bir eğitim aracıdır. 
Ayrıca, Dünya Gıda Günü posteri ve video yarışmasına 
katılmak isteyen gençlere ilham vermek için de 
kullanılmalıdır.
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Göçün geleceğini değiştirin

Gıda güvenliğine ve  kırsal kalkınmaya yatırım yapın

Dünya Gıda Günü Faaliyet Kitabı

2015 yılında gezegen üzerinde her yedi kişiden birinin göçmen olduğunu 
biliyor muydunuz? Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde göç eden kişi 
sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır. Göçmenlerin çoğunluğu oldukça 
gençtir - bunların yaklaşık üçte biri 15-34 yaşları arasındadır. 

Günümüzde insanlar neden göç ediyorlar ve yaşadıkları yerde kalmaları 
eğer güvenliyse, onlara bu seçeneği vermek için ne yapabiliriz?

2017 Dünya Gıda Günü Faaliyet Kitabı’nda, çizimleri Lorenzo Terranera 
tarafından gerçekleştirilen bir dizi bavul içerisine bu sorulara yaratıcı 
cevaplar yerleştirilmiştir. Bu bavullar, FAO’nun insanlara daha fazla 
seçenek sunmak için nasıl yardımcı olduğunu ve Sıfır Açlık temalı küresel 
hedefin göçle nasıl bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Bu kitap göç ve göçmenlerle ilgilidir. İster kendiniz bir göçmen olun isterse 
bir göçmeni tanıyor ya da bir göçmenle akraba olun, göç konusu hepimizi 
ilgilendiren bir meseledir.

Dünya Gıda Günü Yarışması

Açlık ve yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmanın göçün başlıca sebepleri 
arasında yer aldığını biliyor muydunuz? İnsanların evlerini terk etmekten 
başka çarelerinin olmadığını hissetmelerini önleyebilmemiz için yollar  
önerebilir misiniz? Dünya Gıda Günü teması kapsamında fikirlerinizi 
öğrenmeyi istiyoruz!

Bunu yapabilmenizin iki yolu bulunuyor: 5 ila 19 yaşları arasındaysanız, 
Dünya Gıda Günü temalı bir afiş tasarlayabilirsiniz. 13 ila 19 yaşları 
arasındaysanız, çözüm önerilerinizi paylaşacağınız, 1 dakikadan uzun 
olmayan bir video da hazırlayabilirsiniz.

Yarışmaya katılmak basittir. Çocuklar, öğretmenler veya eğitimciler afiş 
veya videoları göndermek için şu adresi ziyaret edebilirler:  
www.fao.org/WFD2017-Contest  Yarışma için son katılım tarihi 10 Kasım 
2017’dir.

Her yaş kategorisinden kazanan üç kişi jürimiz tarafından seçilecek ve Dünya 
Gıda Günü websitesinde ve FAO’nun sosyal medya hesabında ilan edilecektir. 
Yarışmayı kazananlara sürpriz hediye paketi ve başarı belgesi verilecek, 
dünya genelindeki FAO ofislerinde tanıtımları yapılacak olup ayrıca, afiş ve 
videoları da Roma’daki FAO genel merkezinde de sergilenecektir.
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Göç Nedir?
Göç, çocuklar dâhil insanların ülkeleri içerisinde veya bir 
uluslararası sınırı geçecek şekilde hareket etmeleridir. 
Göçmeler iki ana kategoriye ayrılabilirler: bir ülkenin 
sınırlarından geçiş yapan uluslararası göçmenler ve 
doğdukları ülke içerisinde (örneğin kırsal bölgelerden 
şehre doğru) başka bir yere taşınan iç göçmenler. 
2015 yılında, dünya genelinde yaklaşık 240 milyon 
uluslararası göçmen varken 2013 yılında yaklaşık 
760 milyon kişi kendi ülkeleri içerisinde başka bir yere 
taşınmıştır. Bu, uluslararası göçmenlere göre daha fazla 
iç göçmenin olduğu anlamına gelir ancak, bir ilçeden 
veya şehirden başka bir yere taşınmak çoğu zaman 
uluslararası sınırları geçmenin ilk adımıdır. Göç olgusu 
her zaman var olmuştur. Bir ülkedeki büyümenin ve 
değişimin bir parçasıdır. Öyleyse, göç olgusu bugün 
artık neden üstesinden gelinmesi gereken büyük bir 
meseledir?

Güçlükler ve faydalar
Göç, insanların çoğunlukla korunma amacıyla kalabalık 
gruplar halinde ülkelere veya kasabalara gelmesi 
sebebiyle günümüzde artık üstesinden gelinmesi 
gereken bir mesele halini almıştır. Uluslararası 
göçmenlerin pek çoğu, paylaşabilecekleri daha az 
paraya, yiyeceğe, iş imkânlarına ve doğal kaynaklara 
sahip kalkınmakta olan ülkelere varırlar. Bu kaynakları 
daha fazla sayıda kişiyle paylaşmak zorunda olunması 
kimi zaman problem veya gerilim yaratabilmektedir. 
Kırsal topluluklar da göç eden genç nüfusun doğurduğu 
iş gücü kaybından olumsuz şekilde etkilenebilirler zira bu 
durum, çoğu zaman daha az miktarda yiyecek üretilmesi 
veya temin edilebilmesi anlamına gelir. İç göç bakımından 
da benzer güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Öte yandan göçmenler, ev sahibi ülkelere yeni bilgi, 
beceri ve kültür getirebilirler. Daha fazla ve daha 
iyi işlere girmeleri sağlanırsa, ekonomik büyümeye 

katkıda bulunabilirler. Göçmenler, gerekli tüm 
işleri yapacak yeterli sayıda insanın olmadığı 
topluluklarda iş gücünü artırabilir ve ayrıldıkları 
ülkedeki gençlerin istihdamı için iş gücü 
piyasasında yer açabilirler. Göçmenler ev sahibi 
ülkelere yerleştikten sonra genellikle buralara 
yatırım yapar veya ana vatanlarına para 
göndermek suretiyle bu ülkelere destek olurlar.

Göç neden çoğu zaman tek 
seçenektir?
Bazen insanlar yeni başlangıçlar yapmak, 
okumak ya da aileleriyle birleşmek amacıyla 
taşınmayı isteyebilirler. Ancak insanlar kimi 
zaman da yaşamlarını tehdit eden olaylar 

sebebiyle göçe zorlanır. Çatışmalar ve savaş ya 
da deprem ve tsunamiler gibi yaşadıkları evleri 
tahrip eden doğal afetler bu tür olaylardandır. 
Göç; çoğunlukla yoksulluk ve açlık, az sayıda 
iş olanağı, devlet desteklerinin yokluğu, su, 
sağlıklı topraklar gibi doğal kaynakların azlığı 
ve iklim değişikliğinin etkileri karşısında, 
kişilerin yaşamlarını iyileştirecek tek seçenek 
olabilir. Bu zorluklar hakkında daha fazlasını 
öğrenmek için ileriki sayfaları okuyun. İnsanların 
güvenli zamanlarda evlerinde kalmaya 
devam edebilmelerine veya bir doğal afet 
ya da çatışmanın ertesinde yeni bir yaşam 
kurmalarına yardımcı olmak için FAO’nun  
ülkelerle nasıl çalışmalar yürüttüğü hakkında 
bilgi edinin.
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AÇLIK VE YOKSULLUK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇATIŞMA
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AÇLIK VE YOKSULLUK

Dünya genelinde 2,1 milyar yoksul insanın bulunduğunu 
ve dünyadaki 800 milyon aç insanın çoğunluğunun 
kırsal alanlarda yaşadığını biliyor muydunuz? Kırsal 
kesimdeki yoksul ve aç insanların, kendileri ve aileleri 
için yeterli miktarda gıda satın alamayacaklarını ya da 
yetiştiremeyeceklerini anladıklarında ne yapacaklarını 
düşünürsünüz? Birçoğu daha iyi bir yaşam arayışıyla 
kasaba ya da şehirlere taşınır. Ailelerini geçindirmek 
amacıyla eve para gönderebilmek için iş bulmayı umar.

Bazı insanlar kırsal alanlarda yaşamayı sürdürürler 
çünkü çiftçi oldukları için her zaman topraklarında 
çalışırlar. Sorun şu ki, kendilerini ve ailelerini 
beslemek için yeterli miktarda gıda yetiştiremedikleri 
gibi pazarlarda satmak için yeteri kadar ürün de 
yetiştiremezler. Ailelerine para kazandırabilecek yeni 
bir faaliyete başlamak için kredi alabilmek amacıyla 
bankalara bile erişemezler. Bu özellikle kadınlar ve 
gençler için geçerlidir. Diğer insanlar ise yeterince 
ürün yetiştirir ancak yakınlarında pazar bulunmayabilir 
ya da pazara kolaylıkla erişemeyebilirler. Dolayısıyla 
ellerindeki ürün fazlası ziyan olur.

Pek çok çiftçi acil durumlar için kenarda herhangi bir 
birikime sahip değildir. Başlarına kötü bir şey geldiğinde 
(örneğin ürünün ziyan olması, kuraklık veya sürülerindeki 
hayvanların ölmesi) ve devlet kendilerine yardımcı 
olamadığında, yataklarına aç karınla gitmeleri olasıdır. 
Pek çok kişi yiyecek veya iş aramak için topraklarını terk 
etmekten başka bir seçenekleri olmadığını düşünür.
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FAO NASIL YARDIMCI OLUR?

FAO, insanları açlık ve yoksulluktan kurtararak, eğer 
bunu yapmaları güvenliyse, yaşadıkları yerde kalma 
seçeneğine sahip olmalarını sağlamak için çalışmalar 
yürütür. Çiftçilere doğru araçları vererek ve onlara daha 
fazla miktarda nasıl üretim yapabileceklerini öğreterek, 
bu çiftçilerin pazarda satıp para kazanabilecekleri 
fazla ürünleri yetiştirebilmelerine yardımcı olur. Kırsal 
alanlarda yaşayan çocuk  lar ve gençler FAO tarafından 
organize edilen Çocuk ve Gençlere Yönelik Çiftçilik Saha 
ve Yaşam Okulları’na giderek, çiftçiliği, nasıl problem 
çözüleceğini ve kendilerine nasıl bakabileceklerini 
öğrenirler.

FAO, yolları tamir etmek veya yeni yollar inşa etmek 
üzere ülkelerle iş birliği yapar. Böylece çiftçiler 
yetiştirdikleri fazla ürünleri satacakları pazara açılabilir. 
FAO’nun kırsal alanlarda yaşayan insanlara dönük 
bir diğer yardımı da ülkeleri, kırsal alanlarda kârlı 
faaliyetleri yürütmeye başlamalarına yardımcı olmak 
için gençlerin eğitim ve para kaynaklarına erişim 
imkânına kavuşmalarını sağlayarak, daha fazla genci 
tarım alanında çalışmaya teşvik etmektir. Bunlar; 
sebze bahçelerini, reçel gibi gıda ürünlerinin işleme ve 
ambalajlanması, tavuk çiftçiliği ya da geleneksel tekstil 
ürünlerinin üretilmesini ve satışını içerir.

FAO, göç eden kişilerin ev sahibi ülkelerde göçmen ve 
işçi olarak sahip oldukları fırsatları ve hakları bilmelerini 
sağlamaya çalışır. Ayrıca göçmenlerin yurt dışında 
kazandıkları parayı geldikleri ülkelerdeki topluluklarını 
desteklemek amacıyla kullanmalarına da yardımcı 
olur. Göç olgusu her zaman mevcut olacağından FAO 
göçün güvenli, düzenli ve kurallara uygun şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak için de hükümetler ve ortak 
kuruluşlarla birlikte çalışır. 

Şimdi yardım sırası sizde. Resmin geri kalanını 
tamamlamak için beyaz bölümlerini boyayın.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Geçtiğimiz yıla ait Faaliyet Kitabımızı okuduysanız 
iklim değişikliğinin gezegenimizin sağlığını etkilediğini 
hatırlayabilirsiniz. İklim değişikliği kısmen doğal afetlere 
ve olağanüstü hava olaylarına sebep olması dolayısıyla 
dünyamızı değiştiriyor. Bir doğal afet gerçekleştiğinde, 
insanların çoğunlukla başka alanlara, kasabalara ve 
şehirlere gitmek üzere evlerini terk ettiklerini biliyor 
muydunuz? 2015 yılında, 19 milyondan fazla insan bir 
doğal afetin ardından başka yere taşınmak zorunda 
kalmıştır. Bir doğal afet sırasında ve sonrasında 
bu olaydan en fazla etkilenen kişiler, yoksul aileler, 
balıkçılar, göçebe çobanlar ve ormancılıkla geçinen 
kişilerdir.

Bu insanlar doğal afetten kurtulmayı başaracak kadar 
şanslılarsa, artık yeterince ürün yetiştiremedikleri 
için yine de evlerini terk etmek zorunda olabilir. İklim 
değişikliği ve yükselen sıcaklıklar çevreyi çarpıcı 
şekilde değiştirebilir. Bir çiftçinin bir zamanlar ürün 
yetiştirebildiği yerde, fidanlar artık hayatta kalmayı 
başaramamakta veya hayvanların yiyebilmesi için artık 
ot yetişmemektedir. İklim değişikliği sağlıklı toprakları 
sağlıksız, kuru ve verimsiz topraklara dönüştürebilir. 
Bu, insanların artık çalışamamaları ve yetiştirilen gıda 
miktarının azalması anlamına gelir. Geçmişte toprakla 
geçimini sağlayan insanlar gıda veya satacak bir ürün 
yetiştiremedikleri için büyük bir ihtimalle yoksullaşacak 
ve aç kalacaklardır.



11

FAO NASIL YARDIMCI OLUR?

İnsanların ve topraklarının iklim değişikliğinin ve doğal 
afetlerin şokunu daha iyi atlatabilmelerini sağlamanın 
yollarından biri de mümkün olduğunca bunlara karşı 
hazırlıklı olmalarına yardımcı olmaktır. Topraklarımızı 
korumamız önemlidir ve FAO, çiftçileri İklim Dostu Tarım 
konusunda yetiştirerek bu konuda onlara yardımcı 
olur. İklim Dostu Tarım, toprakta bulunan değerli 
besin maddelerine zarar vermeden ya da onların 
topraktan uzaklaşmasına sebep olmadan sürdürülebilir 
yöntemlerle toprakta çalışmayı ve gıda yetiştirmeyi 
ifade eder. İklim Dostu Tarım aynı miktar arazi üzerinde 
çoğunlukla daha az su kullanarak daha fazla ürün 
yetiştirmeye yardımcı olur. Bu, çiftçilerin daha fazla para 
kazanabilmeleri anlamına gelir. Çiftçilerin kuraklık gibi 
afetlere hazırlıklı olmaları anlamına da gelir. 

FAO çiftçileri ayrıca kuraklığa ve hastalıklara karşı daha 
dirençli tohum kullanımı, daha sıcak iklimlere alışık 
büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, fırtınaya karşı 
dayanıklı gölet ve balık kafeslerinin üretimi, sıcağa ve 
kuraklığa karşı dirençli ağaçların dikimi konularında 
eğitir. FAO, doğal afetlerin önlenemediği durumlarda 
ise çiftçilerin yeniden ayağa kalkmalarına veya 
kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden evlerine 
dönmelerine yardımcı olur. FAO, yeniden ekim yapılmaya 
başlayabilmek ve besleyici ekinler üretebilmek için 
yetiştirilmesi kolay tohumlar ve araçlar temin eder.

FAO, krizlerin etkilerini sınırlandırmaya çalışmak için 
izleme sistemleri kurmak amacıyla ortaklarla iş birliği 
yapar. Bu sistemlere erken uyarı sistemi adı verilmekte 
olup, kişilere ve hükümetlere bir afete karşı ne zaman 
hazırlanmaya başlaması gerektiğini belirterek daha az 
can, para ve kaynak kaybının olmasını sağlar.

Şimdi yardım sırası sizde. Resmin geri kalanını 
tamamlamak için beyaz bölümlerini boyayın.
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ÇATIŞMA

2015 yılında 65 milyondan fazla kişinin evlerini terk 
etmeye zorlandığını biliyor muydunuz? Devam eden 
çatışmalar sebebiyle insanlar bugün hâlâ evlerini 
terk ediyor. Bu kişilerin pek çoğu kırsal bölgelerde 
yaşayan ailelerden gelen çiftçi, sürü sahibi, çoban 
veya balıkçılıklardır. Çoğunlukla halihazırda aç 
kalma veya yoksul olma riskiyle karşı karşıyadırlar. 
Yaşamlarından endişe duydukları için evlerini terk 
ederler. Çatışmaların sonunun geleceğini düşünmezler, 
her şeylerini kaybetmişlerdir ya da kaybetme riskiyle 
karşı karşıyadırlar. Kendi ülkeleri içerisinde farklı bir 
yere taşınmaya zorlanmış kişilere ülkesinde yerinden 
edilmiş kişiler, kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalmış 
kişilere ise mülteci adı verilmektedir.  Ülkesinde yerinden 
edilmiş kişilerin ve mültecilerin çoğunluğu gelişmekte 
olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu, kendi nüfuslarını 
desteklemekte hâlihazırda güçlük çeken gelişmekte olan 
ülkeler için üstesinden gelinmesi gereken bir sorundur.

Açlık, etkisiz ve zayıf hükümetler, küçük ve büyükbaş 
hayvan sürülerinin bir yerden başka yere hareketi, sınırlı 
kaynakların (özellikle su ve arazilerin) paylaşılması 
ve iklim değişikliği yerel çiftçiler arasında ya da yerel 
halkla yerlerinden edilmiş kişiler arasında çatışmaya yol 
açabilmektedir.

Ayrıca hatırlanmalıdır ki, herkesin yaşadığı yeri terk 
etmesi mümkün olmadığı gibi, bunu istemeyebilir de. 
Çatışmaların pek çoğunda kırsal bölgelerde yaşayanların 
%80’inden fazlasının geride kaldığını biliyor muydunuz? 
Çiftçiler arazilerini veya hayvanlarını bırakmayı 
istemezler. Kendilerine erişilmesi çok zor olsa bile, geride 
kalan insanların da hayatta kalabilmek için yardıma 
ihtiyacı vardır.
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FAO NASIL YARDIMCI OLUR?

FAO olarak savaşları veya çatışmaları durduramasak da 
ev sahibi ülkelere ve topluluklara, çatışmadan kaçmış 
kişilere, çatışma bölgelerinde yaşamayı sürdüren kişilere 
ve çatışmadan etkilenen ülkelere toparlanmalarında 
yardımcı olabiliriz. FAO kriz durumuyla karşı karşıya olan 
kişilere destek olur ve savaş bittikten sonra yeniden gıda 
üretimine başlayabilmeleri ve toparlanabilmeleri için 
çiftçilere yardımcı olur. Nakit yardımları ve hızla büyüyen 
besleyici sebzeler için tohum, büyük ve küçükbaş hayvan 
sürüleri ve temel araç gereçleri temin ederek acil 
yardım sağlar. FAO, çiftçilerin gıda üretimine yardımcı 
olunan Suriye’de ya da ülke içinde yerinden edilmişlerin 
ve ev sahibi toplulukların kırsal alanlarda faaliyete 
başlayabilmeleri ve para kazanabilmeleri için yardımcı 
olunan Yemen dâhil, savaşın yıkıma uğrattığı ülkelerin 
bazılarında çalışmalar yürütmektedir.

FAO çatışmadan kaçan kişilere yeni evlerine yerleşmek 
üzere yardım eder ve gruplar halinde gelen bu yeni 
kişilere ev sahipliği yapan topluluklara destek sağlar. 
Mültecilerin ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin 
koruma, saygı, güvenlik ve saygınlığı hak ettiklerini 
hatırlamak önemlidir ve hepimizin ayrımcılığa karşı 
durması gerekir.

FAO ayrıca çatışmaya götürebilecek gerilimlerin 
önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı da olur.  Doğal 
kaynakların daha iyi yönetilmesi, büyük ve küçükbaş 
hayvan sürüleriyle ya da doğal kaynaklarla ilgili 
tartışmaların, karşılıklı diyalog ve müzakere yoluyla 
barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için çiftçilerin teşvik 
edilmesi konularında topluluklarla birlikte çalışır.

Şimdi yardım sırası sizde. Resmin geri kalanını 
tamamlamak için beyaz bölümlerini boyayın.
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Resmin bu parçası _______ sayfasından 
alınmıştır ve 

Resmin bu parçası _______ sayfasından 
alınmıştır ve 

konularından bahseder. Bu resim önemlidir çünkü: 

Resmin bu parçası _______ sayfasından 
alınmıştır ve 

konularından bahseder. Bu resim önemlidir çünkü: 

Resmin bu parçası _______ sayfasından 
alınmıştır ve 

konularından bahseder. Bu resim önemlidir çünkü: konularından bahseder. Bu resim önemlidir çünkü: 

Yakından inceleyin Aşağıda görülen çizimlerin hangi sayfaya ait 
olduğunu bulun. Daha sonra her bir çizimin sağ 
tarafındaki cümleleri tamamlayın.

Yakından inceleyin Aşağıda görülen çizimlerin hangi sayfaya ait 
olduğunu bulun. Daha sonra her bir çizimin sağ 
tarafındaki cümleleri tamamlayın.

Yakından inceleyin Aşağıda görülen çizimlerin hangi sayfaya ait 
olduğunu bulun. Daha sonra her bir çizimin sağ 
tarafındaki cümleleri tamamlayın.

Yakından inceleyin Aşağıda görülen çizimlerin hangi sayfaya ait 
olduğunu bulun. Daha sonra her bir çizimin sağ 
tarafındaki cümleleri tamamlayın.
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Şimdi sıra sizde
Göçün bütün sebeplerini ve FAO’nun bu konuda 
nasıl yardımcı olduğu hakkında yazılanları 
okudunuz. Artık biz de SİZLERİN fikirlerini görmeyi 
istiyoruz. Aşağıda görülen bavul resmi içerisinde, 
eğer yapmaları güvenliyse, evlerinde kalmaları 
için insanlara nasıl seçenek sunabileceğimizi bize 
gösterin
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

HEDEFLERİ

 SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLERİKALKINMA
SIFIR AÇLIK Nesli İçin  
17 Hedef
2030 yılında kaç yaşında olacaksınız? 193 ülkenin o tarihe 
kadar açlığı sona erdirmeyi ve hepimiz için daha iyi bir dünya 
yaratmayı kabul ettiğini biliyor muydunuz? Bu ülkeler bunu, 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni (SKH) yerine getirerek yapmayı 
planlıyor. Bu hedefler 2030 yılına kadar herkesin ev ödevi ve 
ister gelişmekte olan ülkelerden, isterse gelişmiş ülkelerden 
olalım, hepimize aitler. Bu hedeflere ancak birlikte çalışırsak 
erişebiliriz. 

FAO Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
nasıl katkıda bulunuyor?

FAO gerçekleştirdiği çalışmalarla pek çok Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’ne katkıda bulunuyor. Ancak biz esas 
olarak 2 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi: Sıfır Açlık 
hedefine odaklanıyoruz. İnsanların göç etmesine sebep olan 
pek çok meseleyi çözüme kavuşturmadan Sıfır Açlık hedefine 
erişemeyiz. Gelecek nesiller için gezegenimizin sağlığını 
bozmadan, artan nüfusumuzu beslemek ve yoksulluktan 
kurtulmalarına yardımcı olmak mümkündür.

Göç olgusu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne 
erişilmesine katkıda BULUNABİLİR

Hükümetler göç olgusunu daha iyi yönetmeyi ve çatışmaları 
durdurmayı ve önlemeyi öğrenebilirlerse, bu, ekonomik 
büyümeyi sağlayabilir ve bizi Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni gerçekleştirmeye daha da yaklaştırabilir. Göçmenler 
iş imkanı bulabildikleri, yerel dili öğrenebildikleri veya yeni 
beceriler edinmek üzere eğitim aldıkları takdirde, güvenli, düzenli 
ve kurallara uygun şekilde göç ederek kalkınmaya katkıda 
bulunabilirler.

Göçmenler ayrıca ailelerine para göndererek 
kendi ülkelerinin büyümesine de katkıda 
bulunabilirler. Gönderdikleri bu paralar gıda 
güvenliğini ve kırsal bölgelerde yaşayanların 
hayatlarını iyileştirebilir. Göçmenler 
çatışma sona erdikten sonra evlerine 
gidebilirse, evlerinden uzakta oldukları süre 
içinde öğrendikleri yeni becerilerini kendi 
topluluklarına getirebilirler. Buna ek olarak, 
göçün temel sebeplerinin – iklim değişikliği, 
yoksulluk ve açlık, çatışma – ele alınması nihai 
hedefimiz olan, Sıfır Açlık hedefine erişmemize 
yardımcı olur. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi’ne erişmek demek göçmenler dahil 
herkesin sürece katılımı demektir.

Ne yapabiliriz?
Hükümetleri, iklim değişikliğini ele almak ve 
insanları evlerini terk etmeye zorlayan uzun 

süreli çatışmaları çözme yolunda çalışmalar 
gerçekleştirmek konusunda teşvik etmeyi 
deneyebiliriz. 

Hükümetleri ayrıca, mümkün olan 
durumlarda, yaşadıkları yerde yeni ve daha iyi 
fırsatlar sağlayarak, göç konusunda insanlara 
alternatifler sunmaya da ikna edebiliriz.

Her gün yaptığımız ve iklimimizi etkileyen 
bazı basit alışkanlıkları değiştirerek, örneğin 
daha az yiyecek israf ederek, su tasarrufu ve 
geri dönüşüm yaparak, Sıfır Açlık Nesli – yani 
gezegenden açlığı yok eden ilk nesil - olabiliriz. 
Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
2016 İklim Eylemleri Kitabı’mızı inceleyin: bit.
ly/WFDBOOK16_EN 
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Seçeneğin önemi

Yaşanılan yerde kalmak veya bunu yapmak güvenliyse o 
yeri terk etmek her zaman herkesin sahip olması gereken bir 
seçenek olmalıdır. FAO insanlara bu seçeneği sağlayabilmek 
için çalışır. Bu, insanların becerilerine ve hayallerine yatırım 
yapmak, onları açlık ve yoksulluktan kurtarmak anlamına 
gelir. Ancak bazı insanlar gitmeyi seçer ve yeni vatanlarına 
veya geldikleri ülkelere katkıda bulunmanın yollarını bulurlar. 
Göç Şampiyonları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşmak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmektedir. 
Bunlar her görünümden, yaştan, renkten veya ölçüden 
olabilirler. Asıl önemli olan, gezegenimizi daha iyi bir yer 
yapmaya yardımcı olmak amacıyla başkaları için bir adım 
öne çıkmalarıdır.

Genç, yaşlı, geçmişte veya günümüzde yaşayan, gerçek 
kişi veya kurumsal olan en sevdiğimiz Göç Şampiyonları’nın 
bazılarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Bunların pek çoğu ayrıca 
dünyanın çeşitli yerlerinde açlıkla aktif şekilde mücadele eden 
Sıfır Açlık kahramanlarıdır da. Aklınıza gelen başka isimler de 
olabilir mi?

Shakira Mebarek
Shakira, uluslararası bir 
yıldız haline gelmeden ve 
İspanya’ya taşınmadan 
önce şarkı kariyerine 
Kolombiya’da başladı. 
Shakira, 4000 Kolombiyalı 
çocuğa eğitim ve yemek 
hizmeti veren Pies 
Descalzos Vakfı’nı kurduğu 
için bir Göç Şampiyonu. 
Ayrıca, tüm dünyadaki 
çocuk hakları için aktif bir  
savunucudur.

Serbest Meslek Sahibi 
Kadınlar Derneği (SEWA)
Asya’da 2 milyondan fazla 
kadını yoksulluktan kurtaran 
SEWA, Afrika’daki kadınlara 
ve gençlere yardım etmek 
için FAO ile birlikte çalışır. 
Dernek; iş yaratır, bilgi 
yayar, sağlık hizmetleri 
sunar ve insanlara daha 
iyi bir gelecek verecek 
eğitim verir. SEWA, bir Göç 
Şampiyonu çünkü, bunu 
yapmaları güvenliyse, 
milyonlarca insana 
evlerinde kalma seçeneği 
sunuyor.

Grameen Bankası
Bangladeş’teki Grameen 
bankası, yoksul kişilere 
karlı faaliyetlere başlamak 
için para kaynaklarına 
erişim olanağı sağlar. 
Kurucularına çığır açan 
bu çalışmaları dolayısıyla 
2006’da Nobel Barış 
Ödülü verilmiştir. 
Grameen bankası bir Göç 
Şampiyonu’dur çünkü 
insanlara yeni fırsatlar 
sunarken onları açlıktan ve 
yoksulluktan kurtarır.

Yusra Mardini 
Suriye iç savaşı sebebiyle 
yaşadıkları yerden 
kaçtıklarında, Yusra ve 
kız kardeşi Yunanistan’a 
ulaşana kadar 3 saatten 
uzun süreyle batan bir 
tekneyi ittiler. Yusra, bir 
Göç Şampiyonu çünkü 
diğer 18 mültecinin hayatını 
kurtarmaya yardım 
etmiştir. Ayrıca, Mülteci 
Olimpiyat Takımı’nın bir 
üyesi olarak Rio’daki 2016 
Yaz Olimpiyatları’nda 
yüzdü ve bugün her 
yerde mültecilerin 
savunuculuğunu yapmaya 
devam ediyor.

Albert Einstein
Einstein, 2. Dünya 
Savaşı’ndan kısa bir 
süre önce Nazi partisinin 
yükselişi yüzünden 
Almanya’yı terk ederek 
ABD’ye kaçtı. Fizikteki 
devrimci çalışmaları 
nedeniyle Nobel Ödülünü 
aldı. Einstein bir Göç 
Şampiyonu çünkü Alman 
Yahudilerinin hayatlarını 
kurtarmak için ülkelerinden 
kaçmalarına ve yeni 
topluluğa yerleşmelerine 
yardımcı olmak adına 
yorulmaksızın çalıştı.

Para gönderen göçmenler
İnsanlar evlerinden ayrılıp 
yeni bir ülkede hayat 
kurduklarında, bazen 
arkada bıraktıkları ailelere 
veya arkadaşlarına para 
gönderebilirler. Göçmenler 
eve para gönderdiklerinde 
nakit para havalesi olarak 
adlandırdığımız şeyi yaparlar. 
2015 yılında göçmenler 
doğdukları ülkelerine 600 
milyar doları aşkın para 
gönderdiler. Onlara Göç 
Şampiyonları diyoruz çünkü 
eski ve yeni ülkelerinin 
büyümesine ve kalkınmasına 
yardımcı oluyorlar.
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Meselenin Özü
Göçün sebeplerinden bazılarını ve FAO’nun bu konuda nasıl 
yardımcı olduğu hakkındaki okumayı tamamladığınıza göre, 
aşağıdaki soruları cevaplandırabilirsiniz.

1. Göçün 2 çeşidi nelerdir?

2. Ülke içinde mi yoksa uluslararası sınırlar boyunca mı daha 
fazla kişi göç ediyor?

3. Bu kitapta incelenen başlıca göç sebeplerini listeleyin.

4. FAO’nun göçmenlere yardım etmek için yürüttüğü 
tüm faaliyetlerin içinden hangisinin en önemli olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Sağ tarafta bulunan iki resmi inceleyin. Aralarında ne gibi farklar 
gözlemlediniz?

Göçün temel sebeplerinin – yani iklim değişikliği, çatışma, 
yoksulluk ve açlık – ele alınması, Sıfır Açlık hedefine erişmemize 
yardımcı olacak.

Göçü, güvenli, düzenli ve kurallara uygun bir hale getirmek için 
birlikte çalışırsak, ülkeler zenginlik kazanır ve gıda güvenliği ve 
kırsal bölgelerdeki insanların yaşamları iyileşebilir. Her çeşit 
göçmen yeni ülkelerinde hızlı bir şekilde kabul görür ve bu 
ülkelerde çalışabilirse, dünyamızı daha iyi bir yer yapmaya da 
yardımcı olabilirler.

Sınıftaki veya yaşamınızdaki kişilere bakın. Bunlardan herhangi 
birisi göçmen midir? Göçmenler olmadan yaşamınızın veya 
sınıfınızın nasıl farklı olacağını düşünün. Göçmenlerin yaşamınıza 
getirdiği güzel şeyleri ve karşılaştıkları güçlükleri düşünün.

Göçmenlerin her yerde koruma, saygı, güvenlik ve saygınlığı 
hak ettiklerini hatırlayın.
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TALİMATLAR

Dünya Gıda Günü Faaliyet Kitabını tamamladığınıza göre, üzerinize düşen 
görevi yapmanızı ve 2030 yılına kadar hedefimize erişmemize yardımcı olarak 
bir Sıfır Açlık Vatandaşı olmanızı istiyoruz.

Sıfır Açlık Dünyası’nı yaratmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz 
şeyler hakkında biraz ilhama ihtiyaç duyuyorsanız, bit.ly/WFDBOOK16_EN 
adresinden temin edebileceğiniz iklim eylemleri kitabımızı inceleyin.

Sıfır Açlık Pasaportu’nuzu doldurmak için aşağıda belirtilen adımları takip edin;

1. Sağ tarafta görünen pasaportu dikkatli bir şekilde keserek kitaptan çıkartın.

2. İç sayfadaki detayları doldurun.

3. Kutucuğun içerisine resminizi çizin ya da fotoğrafınızı yapıştırın.

4. Ve son olarak, fotoğrafınız altındaki bilgiyi okuyun, boş alana adınızı 
soyadınızı yazın ve sayfanın alt kısmında kalan yeri imzalayın.
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Faaliyetlerinizle birlikte bu pasaport 2030 yılına, 
Sıfır Açlık Dünyası hedefi gerçekleşinceye kadar 
geçerli olacaktır.

Bizimle irtibata geçin:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ
İvedik Caddesi No:55 Yenimahalle ANKARA
fao-tr@fao.org
world-food-day@fao.org

Sıfır Açlık Dünyası’na doğru
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