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Açlık
Nedir?

 Toplulukların şiddetli gıda güvensizliği
yaşadığı dönemler anlamında kullanılan bir
terim olarak tanımlanabilir. 



Öte yandan, açlık kelimesi dilimizde sosyal bir
kavram olarak, dünya nüfusunun büyük bir
kısmının muzdarip olduğu “aşırı yoksulluk, sefalet
ve yetersiz beslenme” durumlarını anlatan çok
genel bir anlamla da kullanılmaktadır. 



Açlığın
 Sebepleri

Dünyada açlık sorununun giderek derinleşmesinin
ve bu konudaki endişelerin artmasının en önemli
iki nedeni:

1. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık 

2. Bölgesel anlaşmazlıklardan doğan çatışmalar



Az gelişmiş ülkelerdeki gıda üretiminin yetersiz
oluşu,  doğal gelir kaynaklarının yetersizliğine ve
iklim koşullarının elverişsizliğine bağlı olarak ortaya
çıkan kuraklık, açlık sorununun sebeplerindendir.

Kuraklık



Dünyada açlıktan en çok etkilenen kitlenin dörtte üçü savaşların tahrip ettiği
ülkelerin halklarıdır. İnsanoğlunun hemcinsleriyle geçinememesi ve saldırgan-
tahripkâr ideolojilerin peşine takılarak komşularıyla kavgaya girişmesi, birçok
başka maliyetin yanında açlık sorununu da kronik hale getirmektedir. 

Çatışmalar



BM, dünya genelinde çatışmalar nedeniyle açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olanların
sayısının son 2 yılda yüzde 55 artarak 124 milyona yükseldiği uyarısında bulundu.

WFP Direktörü David Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124
milyon kişiden 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan
Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.

Açlık Nerelerde
Yoğun?





1. Dem. Kongo Cum. : 33%

2. Yemen: 45%

3. Afganistan: 42%

2018 GNAFC verilerini incelediğimizde; en
ciddi açlık krizi yaşayan ülkeler listesinin ilk
üçünde Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Yemen ve Afganistan yer alıyor. 



Çözüm Yolları
Neler?



Tarımda halkın
bilinçlendirilmesi

 

Savaşların son
bulması, diplomatik

çözüm yollarına
gidilmesi

BM’nin ortak paydada  
bir fona yeterli

yardım yapmasının
desteklenmesi

Yiyecek istafına
karşı bilinçlendirici

kamu spotları

Dünya
ekonomisinde 

 küreselleşmenin
artması

Açlık sorununun çözümü de, tüm sorunlarda olduğu gibi, nedenlerin
ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Sorunun nedenleri arasında küresel iklim

değişikliği ve kuraklık gibi mücadele etmesi kolay olmayan,uluslararası
kolektif çabalar gerektiren sorunlar olduğu kadar; iç çatışmalar, ülkeler

arası savaşlar, bilinçsizlik ve kaynak israfı gibi nispeten daha kolay
çözümlenebilir meseleler de bulunmaktadır.

 



Daha Önce Yapılmış
Çalışmalar
Hakkında



UNDP Tarafından

Gerçekleştirilmiş 

Projeler

UNDP
Strengthening Multi-Sectoral Management of
Critical Landscapes projesi kapsamında modern
çiftlikler oluşturdu. Çiftçilere 5 milyon dolarlık
destek sağlandı. 126 köyde 16.760 hektar verimsiz
alan tarıma uygun hale geldi.

UNDP
Botswana'da verilen çiftçilik ve topraktan
maksimum verim ile yararlanma eğitimleri
sayesinde daha önce yetiştirilemeyen birçok
gıda ürününün üretimi sağlandı, ihraç
başladı.
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