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Küresel toplumun bugünlerde karşılaştığı bazı 

zorluklar, üç insandan birisini doğrudan 

etkileyen yetersiz beslenme derecesi ile 

uyumludur. Yetersiz beslenme değişik şekillerde 

ortaya çıkabilir: Örneğin; zayıf çocuk gelişimi 

ve büyümesi, yetişkinlerde aşırı zayıflık ya da 

enfeksiyona duyarlılık, aşırı kilo veya kanda çok 

fazla şeker, tuz veya kolestrol taşınması veya 

önemli vitamin ve minerallerden eksiklik. 

Yetersiz beslenme ve beslenme biçimi küresel 

hastalık yükü için en büyük risk faktörleri 

arasındadır; her ülke yetersiz beslenmeden ötürü 

ciddi halk sağlığı problemleri ile karşı 

karşıyadır. Ekonomik sonuçlar bakımından 

Afrika ve Asya'da her yıl gayri safi yurt içi 

hasılanın yüzde 11'ini temsil eden bir kayıp söz 

konusuyken; yetersiz beslenmeyi önleme 

maliyeti her 1$’lık harcama için yapılan 

yatırımlara karşılık 16 $ getirmektedir. Dünya 

Ülkeleri beslenme hedeflerinde mutabık 

kalmışlardır, fakat son yıllarda kaydedilen bazı 

ilerlemelere rağmen Dünya bu hedeflere 

ulaşmaktan uzaktır. Dünyanın beslenme 

durumunun bu üçüncü durum değerlendirmesi, 

bu eğilimi tersine çevirmeyi ve 2030 itibariyle 

yetersiz beslenmenin bütün şekillerinin 

sonlandırılmasını vurgulamaktadır. 

Son on yıl içinde, beslenmenin etrafındaki 

ivme istikrarlı bir şekilde inşa edilmiştir;  

 

 

 

2012'de Dünya Sağlık Meclisi, hamileler, 

bebekler ve genç çocuk beslenmesi için  

Küresel Hedefleri kabul etmiştir. İzleyen sene, 

beslenme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere 

bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) için hedefler 

kabul edilmiştir. Aynı zamanda 2013 yılında, ilk 

kez düzenlenen Gelişme için Beslenme (N4G) 

zirvesinde bağışcılar beslenmeyi geliştirmek için 

23 milyon dolar taahhüt etmişlerdir. 2014'teki 

İkinci Uluslararası Beslenme Konferansı (ICN2) 

ve 2016-2025 yılları için son adlandırma ile 

Birleşmiş Milletler on yıllık beslenme eylem 

planı ile birlikte, daha fazla insan yetersiz 

beslenmenin bütün şekillerinin önemini 

tanımaya başlamışlardır. 2015'te BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 yılı ile 

birlikte bütün insanlar için "yetersiz 

beslenmenin tüm şekillerinin bitirilmesi", 

dünyanın yetersiz beslenme üzerine farklı 

düşünmesi ve hareket etmesi-bütün şekillerinin 

bitene kadar odaklanması amacına yer vermiştir. 

Şimdi, 2016 bu yükümlülüğü eyleme 

geçirmek için fırsatlar getirmektedir. Bu fırsatlar 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili 

ülkelerin kendi hedefleri, devam eden Büyüme 

için Beslenme süreci ve Japonya'nın 2020 Tokyo 

Olimpiyat ve Paralimpiklerine zemin hazırlayan 

beslenme üzerine gelişen liderliğini 

içermektedir. 

Küresel Beslenme Raporu, Dünya'nın 

beslenme durumu üzerine tek bağımsız ve  
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kapsamlı yıllık gözden geçirmedir. 

Başarılarımızı ve hükümetler arası beslenme 

hedeflerindeki bozuklukları yansıtan, çok ortaklı 

bir girişimdir. 

Rapor, küresel fazdaki yükümlülüklere 

dayanan ilerlemeleri belgeler ve bu ilerlemeleri 

hızlandırmak amacıyla yapılacak eylemleri salık 

verir. Küresel Beslenme Raporu, eylemler için 

fırsatları tanımlayarak ve değişim örnekleri 

sunarak yol gösterir. Bu yılki rapor, beslenme 

üzerine özgü, ölçülebilen, başarılabilir, ilgili ve 

zaman kısıtlamalı (SMART) yükümlülükleri 

yapma ve ölçme teması üzerine odaklanmış ve 

2030 yılı ile birlikte yetersiz beslenmenin bütün 

şekillerinin sona erdirilmesi için yapılması 

gerekenleri tanımlamaktadır. 

 

 

ÖNEMLİ BULGULAR 

 
Yetersiz beslenme bireysel ve 

toplumsal zorluklar ile fırsatlar 

için bir basamak oluşturur. 
 

Yetersiz ve kötü beslenme, küresel 

hastalık yükünün bir numaralı etmenidir. Asya 

ve Afrika'daki ortalama yüzde 11'lik mikro besin 

kayıpları ve düşük ağırlık ve zayıf çocuk 

gelişiminden ötürü yıllık GSYİH kayıplarının, 

2008-2010 mali kriz süresince oluşan kayıptan 

daha fazla olduğunu zaten biliyoruz. Bu rapor 

hem toplumlara hem de bireylere yetersiz 

beslenmenin maliyeti üzerine yeni veriler 

sunmaktadır. Örneğin ABD'de ev halkından bir 

kişi obez ise, ev halkı yıllık gelirinin %8'ine 

tekabül eden yıllık sağlık maliyeti ile karşı 

karşıyadır. Çin'de diabet tanısı, yıllık gelirden 

%16,3 kayıp yaşatmaktadır. Bütün bu rakamlar, 

yetersiz beslenmenin yükünün, doğrudan veya  

 

 

dolaylı olarak bütün hepimizi etkilediği 

anlamına gelir. Fakat bu maliyetler insani ve 

ekonomik iyileşme için geniş fırsatlar 

sunmaktadır ve bu rapor yetersiz beslenmeye 

değinerek, hem toplum sağlığını hem de insan 

yaşamını geliştirmek için fırsatları değerlendiren 

ülkelerin birçok örneklerini sunmaktadır. 

 
 

Dünya hedeflere ulaşmaktan 

uzak-fakat umut var  

 
 Eğer biz her zamanki faaliyetlerimize 

devam edersek, Dünya Sağlık Meclisi tarafından 

kabul edilmiş BOH için oluşturulan hedefler ve 

küresel beslenme gereksinimlerini dünya 

karşılayamayacaktır. Bununla birlikte, bu 

değerlendirme kayda değer varyasyonları ve 

bazı sürprizleri saklamaktadır: Birçok ülke, 5 

yaşın altındaki çocuklarda büyümenin durması, 

aşırı zayıflık ve aşırı kilo ile ilgili hedefleri 

karşılamak için bir yol izlemektedir. Neredeyse 

bütün ülkeler kadınlardaki anemi ve 

yetişkinlerdeki aşırı kilo, diabet ve obezite 

üzerine hedefleri karşıladığı halde rotalarından 

sapmış durumdadırlar. Obezite ve aşırı kilo, her 

bölgede artmaktadır ve şimdilerde neredeyse 

bütün ülkeler sıkıntı yaşamaktadır. 5 yaşın 

altındaki aşırı kilolu çocuklar, aşırı zayıflıktan 

muzdarip olanların sayısına yaklaşmaktadır. Bu 

başlık aynı zamanda bölgesel varyasyonları da 

gizlemektedir: 5 yaşın altındaki gelişimi duran 

çocukların sayısı Afrika ve Okyanusya haricinde 

bütün bölgelerde düşmektedir; 5 yaşın altındaki 

aşırı kilolu çocukların sayısı ise en hızlı Asya'da 

artmaktadır. Oldukça karamsar bu rakamların 

arkasında umut için bir neden vardır: az sayıda 

değişiklik ile çoğu ülke küresel hedefleri  
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karşılayabilirler. Bu rapor bu fırsatların nerede 

yattığının altını çizmektedir. 

 

 

3Beslenme Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri için merkez 

teşkil etmektedir 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en 

az 17'sinden 12'si beslenmenin bu hedeflerin 

merkezi olduğunu yansıtarak, beslenme ile 

yakından ilgili göstergeler içermektedir. 

Gelişmiş beslenme; sağlıkta, eğitimde, 

istihdamda, kadınların güçlenmesinde ve 

eşitsizlik ile yoksulluğun azaltılmasındaki 

ilerleme için bir platformdur.  Sırasıyla, 

yoksulluk ve eşitsizlik, su sanitasyonu ve 

hijyeni, eğitim, gıda sistemleri, sosyal koruma 

ve tarım beslenmenin sonuçları üzerine önemli 

etkiye sahiptirler. Rapor, kadınların gücünün ve 

statüsünün özellikle yetersiz beslenmede önemli 

bir rolü olduğunu göstermektedir: 18 yaş ve 

daha altındaki annelerin gelişimi duraklamış 

çocuğa sahip olma durumu daha fazlayken, 

anneleri orta öğretime sahip olan çocukların 

gelişiminin duraklaması daha az olasıdır.  Bu 

yüzden, çoğu ülkenin bütçelerinin %30'undan 

fazlasını harcadığı kalkınma ve sosyal sektörlere 

beslenme hedefleri de dahil edilmesi ve  

 

 

 

insanların beslenmesi üzerine bu sektörlere 

yapılan harcamanın etkilerinin ölçülmesi 

önemlidir.  

 

4Mevcut  yükümlülükler 

gereksinimi karşılayamamaktadır 
 

Yetersiz beslenme probleminin derecesi 

göz önüne alındığında, bunu aşmak için 

tasarlanmış harcama çok düşük kalmaktadır. 

Analizler, 24 düşük ve orta gelirli ülkenin 

yetersiz beslenmeyi azaltmak için 

harcamalarının yalnızca % 2,1'ini ayırdıklarını 

gösterirken; tarım, eğitim, sağlık ve sosyal 

korumaya toplam %30'dan fazla harcama 

yapmaktadırlar. Bağışçıların beslenmeye özgü 

girişimlere tahsisleri 1 milyon dolarda kalmıştır, 

bununla birlikte diğer kalkınma ve sosyal 

sektörler kanalıyla beslenme üzerine bağışçı 

tahsislerinin arttığına inanıyoruz. Beslenmeyle 

ilişkili BOH’lar üzerine harcamalar da düşük 

olarak gözükmektedir. Şu anda, kaç ülkenin 

beslenmeyle ilişkili BOH ile savaş için tahsis 

ayırdıklarını bilmiyoruz. 2014'te bağışçılar tüm 

sağlık harcamalarının %2'sinden daha az olan 

611 milyon doları BOH’ların her çeşidinde 

harcamışlardır. Beslenme ile alakalı BOH’lar 

düşük ve orta gelirli ülkelerde olan ölümlerin ve  
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engellilik durumlarının neredeyse yarısından 

sorumlu olması gerçeğine rağmen, bu raporda 

sunulan yeni veri bağışçıların BOH’lara 2014'te 

sadece 50 milyon dolar harcadığını 

göstermektedir. 

 

 

5Özgü, ölçülebilen, başarılabilir, 

ilgili, zaman kısıtlamalı (SMART) 

yükümlülükler ve hedefler 

önemlidir 
 

Rapor, politika belgelerinde beslenmeyi 

öncelik haline getiren bağışçıların ve ülkelerin 

beslenmeye daha fazla harcadıklarını 

göstermiştir. Beslenme adına daha güçlü 

yükümlülükler üstlenen işletmeler, beslenmeyi 

destekleyen daha güçlü bir ürün dağıtımı, 

pazarlanması ve etiketlenmesi olanağına 

sahiptirler. Yetersiz beslenme ile ilgili hedefler 

koyan ülkeler, aynı zamanda yetersiz gelişimin 

azalmasını hızlandırmıştır. Buna rağmen, 

analizler çoğu beslenme planının, hamile, bebek 

ve genç çocuk beslenmesi için eksiksiz hedefleri 

içermemektedir ve ülkeler hedefler koyduğunda 

sadece üçte ikisi SMART olmaktadır. Ek olarak, 

ulusal BOH  planlarında obezite, diabet ve tuzun 

azaltılması konusunda ülkelerin sadece %30'u 

hedeflere sahiptirler. Büyüme için beslenme 

zirvesi için analizimiz 2013 yükümlülüklerinin 

sadece %29'unun SMART olduğunu ve çoğunda 

da hangi tipte yetersiz beslenme olduğunun 

belirtilmediğini göstermiştir. 

 

 
 

 

 

6Görüşmelerden daha ileriye 

harekete geçilmelidir 
 

Rapor, hem politikaların hem de 

programların uygulanmasının etkili bir biçimde 

güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 

Emzirmeyi destekleyen temel politikalar ve 

programlar ciddi olarak gecikmektedir: ülkelerin 

sadece %36'sı anne sütü yerine geçen ürünlerin 

pazarlanması ile ilgili uluslararası yasanın bütün 

veya çoğu koşullarını uygulamaktadır. Hiç bir 

ülke gıdaların ve alkolsüz içeceklerin çocuklara 

pazarlanmasını düzenleyen kapsamlı bir 

yaklaşımı kabul etmemişlerdir. Ülkelerin üçte 

ikisi, sağlıklı beslenmeyi teşvik için üç temel 

Dünya Sağlık Örgütü kararlarında (tuzun 

azaltılması, trans- ve doymuş yağın azaltılması 

ve çocuklara pazarlanması konusundaki 

kararlarının uygulanması) gelişme 

kaydedememiştir. Aynı şekilde, yetersiz 

beslenme için oluşturulan doğrudan 

programların artırılması yavaş ve adaletsiz 

olmuştur. Sektörler arasında eylemleri koordine 

etmek için oluşturulan mekanizmalar başarılı bir 

uygulama için ana noktadır, fakat bir fark 

oluşturmak için insani ve mali kaynaklarla 

yüksek seviyede desteklenmeleri gerekmektedir. 
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7Bugünkü veri ve bilgiler 

yatırımları azami seviyeye 

çıkarmak için yeterli değildir 
 

Rapor, beslenme için verilerde köklü bir 

değişiklik yapma çağrısını desteklemektedir. 

Verinin azlığı küresel ve ulusal seviyelerde 

gerçek bir ilerlemeyi ve öğrenmeyi 

tanımlamamızı engellemektedir. Aynı zamanda, 

ülkeler arasındaki eşitsizlikleri saklamaktadır ki 

bu da yönetimlerin bu konuları daha zor 

tanımasına ve diğerlerinin de devletleri tamamen 

sorumlu tutmasına neden olmaktadır. Rapor, 

yetersiz beslenmenin görüldüğü yerleri daha iyi 

anlamak için ayrıştırılmış veri sunmaktadır: 

50'den fazla ülkede yapılan bir analizde, en 

yüksek oranlı yerel bir bölgede yetersiz gelişme 

oranı en düşük oranlı yerel bir bölgeden 3 kat 

fazladır. 13 ülkede, toplumun en zengin beşte 

birlik dilimindeki yetersiz gelişme oranları,  

 

 

gelirin mutlaka iyi beslenmeye eşit olduğu 

kavramıyla çelişerek, yüzde 20'yi aşmıştır.  

Beslenmeye dayalı ve obezite ile 

savaşan faaliyetlere ve beslenmeyle ilişkili 

BOH’lara yapılan harcamalar ve hassas 

bölgelerde yetersiz beslenmenin yaygınlığı ve 

eğilimleri ile ilgili kayda değer veri boşlukları 

ile karşılaşmaktayız: programların kapsamı ve 

etkileri yetersiz beslenmenin bütün şekillerini 

ele almaktadır; 60 milyon insanın beslenme 

durumu, karışıklıklardan dolayı yer 

değiştirmiştir. Son olarak, sonuçların ve 

durağanlığının bölümlerini ve obezite ile 

BOH’ların altında yatan etmenleri kavramada 

bilgi boşlukları ile karşı karşıyayız. 
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HAREKETE GEÇİN 
 

1Yetersiz beslenmenin bütün 

şekillerinin sonlandırılması için 

siyasal tercihin yapılması 
 

Şüphesiz ki beslenme hedeflerine 

ulaşmak istiyoruz. Örneğin; anemi şimdiki 

oranlarıyla o kadar yavaş düşüş göstermektedir 

ki, küresel hedeflere 2030 yerine 2130'da 

ulaşabileceğiz. Yükselişte olan obezite ve aşırı 

kilo oranları ise düşmekten çok uzaktır, bu da 

küresel beslenme aşamalarını riske sokmaktadır.  

Fakat bu karamsar durum değişebilir: 

Brezilya, Gana, Peru ve Hint Maharaştra 

Devleti'ndeki yetersiz beslenmedeki çarpıcı 

düşüşler ülkeler ve bu konuda yükümlülük 

üstlenmiş diğerleri tarafından desteklenmiş ve 

muhafaza edilmiştir.  

Yetersiz beslenmenin sona erdirilmesi 

sonuç olarak, devlet liderleri, bağışçılar, sivil 

toplum organizasyonları ve uluslararası, ulusal 

ve yerel seviyelerdeki işletmelerin alması 

gereken siyasal bir seçenektir. Beslenme adına 

SMART yükümlülüklerde bulunmak, dünya 

çapındaki ülkeler ve bireyler için farklı bir 

gidişat çizecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2Daha fazla yatırımın yapılması 

ve daha iyi tahsis oluşturulması 
 

Yetersiz beslenmenin sona erdirilmesi 

için yapılacak olan yatırım devletlerin 

atabileceği en uygun maliyetli adımdır: 

ispatlanmış beslenme programlarına yapılacak 

her bir 1 dolarlık yatırım 16 dolarlık fayda 

sunmaktadır. Önemli küresel beslenme 

aşamalarını karşılayabilmek için, devletler ve 

bağışçılar önümüzdeki on sene boyunca 

yükümlülüklerini üçe katlamalıdırlar. 

Harcamalardaki hızlı bir artış ve bunun 

sonucunda beslenmedeki ilerlemeler, Hint 

Maharaştra Devleti gibi yerlerde yetersiz 

beslenme için göstermiştir ki, mümkündür. Aynı 

zamanda, devletler, sivil toplum örgütleri, 

bağışçılar ve işletmeler, yetersiz beslenmenin 

bütün şekillerini sona erdirmek için daha fazla 

kaynak tahsis ederek tarım, eğitim, gıda 

sistemleri, sağlık sistemleri, sosyal koruma ve su 

sanitasyonu ile hijyeni gibi çeşitli sektörlerde 

bütçe sağlamak amacıyla daha fazlasını 

yapmalıdırlar. Kapasite geliştirmek, obezite, 

diabet ve diğer BOH sorunlarına değinmek için 

daha fazla harcamaya ihtiyaç duymaktayız. Ve 

daha iyi bir beslenmenin ekonomik büyümenin 

bir sonucu olarak görmekten çok, beslenme 

yatırımlarının ekonomik büyüme için bir vasıta 

olduğunu görmeye başlamamız lazım. 
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3Yatırımları azami seviyeye 

ulaştırmak için doğru veriyi 

toplamak 
 

Dünya çapındaki beslenme alanında 

oluşan ilerlemede oluşabilecek veri boşlukları 

kayda değer bir bariyerdir. Her ülke farklı bir 

beslenme durumuna sahiptir ve hem ulusal hem 

de yerel düzeylerde, kendine özgü durumu 

anlamak ve harekete geçmek için veri 

toplamalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma 

hedeflerinin önderliğinde, devletler, bağışçılar 

işletmeler ve sivil toplum örgütleri, ilk 6 ay 

sadece anne sütü almayı ve gelişim geriliği, aşırı 

zayıflık, anemi, obezite ve BOH’lar yetersiz 

beslenmenin bütün şekillerini izlemeli ve 

harcamalarının etkilerini düzenli şekilde rapor 

etmelidirler.  

 

 

 

 

 

 

 

4Kanıtlanmış ve kanıt temelli 

çözümlere yatırım yapmak ve 

yenilerini tanımlamak 
 

Beslenmeden alınacak sonuçları 

geliştirmek için kesin bir şekilde hareket etmek 

amacıyla, mevcut durumda yeterli deneyim, veri 

ve bulguya sahibiz. Bu raporda sunulan 

Brezilya, Gana, Peru ve diğer ülkelerin örnekleri 

ülke yaklaşımlarını hakkında bilgi verebilir. 

Hangi müdahalelerin yetersiz beslenmede etkili 

olduğunu biliyoruz. Yetersiz beslenmenin bütün 

şekillerini azaltmak için hangi kamu düzeninin 

şansı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar ve sivil 

toplumlarla çalışmanın ve sektörler arası 

yönetimin geliştirilmesinin önemli olduğunu 

öğrendik. Aynı zamanda, devletler, bağışçılar ve 

araştırmacılar faaliyetleri gerileten bilgi açıkları 

ile yakın çalışmalıdırlar: örneğin aşırı zayıflığın, 

ilk 6 ay anne sütü yanında diğer gıda ve sıvıları 

da almanın altında yatan etmenler üzerine bilgi  

eksikliğimiz, bunları engellemek adına dışarıdan 

sağlık sektörüne kaynak aktarımımızı  
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engellemektedir. Neden bazı ülkelerin uygulama 

bariyerlerinin üstesinden gelebildiği ve 

beslenme programlarında yüksek bir kapsama 

oranı elde ettikleri hakkında daha fazla bilgi 

edinilmesi darboğazların aşılmasına yardım 

edecektir. Ve var olan yerel verileri kullanmak 

için yeni, daha az pahalı yollar tanımlamak ve 

ihtiyaç duyulan yerlerde yeni veriler toplamak 

hiç kimseyi Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin arkasında bırakmamamızı 

sağlayacaktır. 

 

 

5Yetersiz beslenmenin bütün 

şekillerini ele almak 
 

Devletler, işletmeler, sivil toplum 

örgütleri ve bireyler yetersiz beslenmenin bütün 

şekillerini ele almalıdırlar. Bu, düşük ve orta 

gelirli ülkelerin, obezite ve beslenme ile alakalı 

BOH'ların daha etkili hale geçmeden yetersiz 

beslenmeyi etkili biçimde azaltmak için harekete 

geçmeleri gerektiğini gösterir. Bu ülkelerin 

diabetin ve obezitenin önlenmesi ve kontrolünü 

beslenme programlarına eklemeleri gerektiği ve 

üstesinden gelebilecekleri politikaları ve 

girişimleri uygulamaları gerektiği anlamına 

gelir. Yine bu OECD ülkelerinin obezite ve 

BOH'lar ile savaşmak adına kendi iç 

stratejilerini geliştirmek için dünyanın başka 

yerlerindeki deneyimlerden öğrenmeleri 

gerektiği anlamına gelir. Bağışçıların, küresel 

beslenmeyi tehdit eden obezite ve beslenmeyle 

ilgili BOH'ları tanıyabilmesi için odak 

noktalarını genişletmeleri anlamına gelir. Bütün  

paydaşların, yetersiz beslenmenin bir kerede tek 

bir şeklinden daha fazlasını engelleyecek çift  

 

 

faaliyet uygulamalarını tanımlayarak ve 

uygulayarak, yatırım ve politikalarının 

etkinliğini artırması gerektiği anlamına gelir. Ve 

bütün paydaşların, neredeyse bütün ülkelerin 

yarısını etkileyen bir problem olan yetersiz 

beslenmenin bütün şekilleri için aynı zamanda, 

aynı yerde yetersiz beslenme ile ilgili "yeni 

normal" anlayışıyla üstesinden gelmeleri 

gerektiği anlamına gelir. 
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 Gelişim geriliği görülme yaygınlığı; %9,5.  Sıralamada 132 ülkeden 28. sırada (Doğru yolda, iyi 

ilerleme kaydettiği belirtilmiştir.). 

 

 Aşırı zayıflık yaygınlığı; %1,7. Sıralamada 130 ülkeden 21. sırada (Doğru yolda olduğu 

kaydedilmiş). 

 

 5 yaş altı aşırı kilolu olma yaygınlığı; %10,9. Sıralamada 126 ülkeden 101. sırada (Plandan sapma 

ve ters gidişat olduğu kaydedilmiş). 

 

 Doğurganlık çağındaki kadınlarda anemi oranı; %28,8. Sıralamada 137 ülkeden 127. sırada 

(plandan sapma olduğu belirtilmiş). 

 

 İlk 6 ay sadece anne sütü ile besleme yaygınlığı %30,1. Sıralamada 141 ülkeden 90. Sırada 

(plandan sapma ve ters gidişat olduğu belirtilmiş). 

 

 Yetişkinlerde aşırı kilo ve obezite yaygınlığı %66,3. Sıralamada 190 ülkeden 169. Sırada 

(plandan sapma olduğu belirtilmiş). 

 

 Yetişkinlerde obezitenin yaygınlığı %29,5. Sıralamada 190 ülkeden 165. Sırada (plandan sapma 

olduğu kaydedilmiş). 

 

 Yetişkinlerde diyabet yaygınlığı%13,4. Sıralamada 190 ülkeden 154. Sırada (plandan sapma 

olduğu kaydedilmiş). 

 

 Günlük kişi başına düşen kilo kalori; 3290. 

 

 Temel gıda maddesi olmayan gıdalardan gelen kalori %52. 

 

 Borulu su sistemine erişim %100. 

 

 İlerlemiş sanitasyona erişim:%95. 

 

 Kadın ortaokul kaydı %93,31. 

 

 Kadın/erkek ortalama yaşam süresi oranı 1,10. 

 

 RAPORDA TÜRKİYE İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER 


