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AÇLIĞA SON: 
NEDEN ÖNEMLİ?

Günümüzde 
her akşam 
795 milyon 

insan yatağa 
aç giriyor. Bu 
sayıya 2050 

yılına kadar 2 
milyar insan 

daha 
eklenmesi 

bekleniyor. Bu 
insanlara gıda 

temin 
edilebilmesi 
için gıda ve 

tarım 
sisteminin 

kökten 
değişmesi 
gerekiyor. 

Açlık ve yetersiz beslenme 
insanların daha az 
üretebileceği, daha kolay 
hasta olabileceği ve bu 
nedenle daha az gelir elde 
edeceği, geçim kaynağını 
artıramayacağı anlamına 
geliyor. Çoğunluğu 
gelişmekte olan ülkelerde 
olmak üzere Dünya 
üzerinde yaklaşık 800 
milyon insan geceleri 
yatağa aç giriyor. 

Amacımız
Açlığı sonlandırmak, gıda 
güvenliğini sağlamak, 
beslenmeyi geliştirmek ve 
sürdürülebilir tarımı teşvik 
etmek.

Neden?
Aşırı açlık ve yetersiz 
beslenme sürdürülebilir 
kalkınma amaçlarına 
erişimin önünde bir engel 
oluşturuyor ve insanların 
içinden kolay kolay 
çıkamadıkları bir tuzağa 
dönüşüyor.



Ben nasıl katkı 
sağlarım?Yetersiz hasat ve gıda israfı 

yiyeceklerin azalmasına 
neden olan faktörler 
arasında. Savaşlar nedeniyle 
üretim yapılacak alanların 
tahrip edilmesi de sorunu 
derinleştiriyor. 

Hepimiz ailelerimizin 
yeterli miktarda güvenli ve 
besleyici gıdaya sahip 
olmasını ister. Açlığın 
olmaması ekonomileri,

Siz de ev, iş ve mahalle 
yaşantınızda değişikliğe 
gidip küçük çiftçileri ve 
pazarları destekleyebilir, 
daha sürdürülebilir gıdaları 
tercih edebilir, gıda israfı 
ile mücadele edebilirsiniz. 

 Bir tüketici ve seçmen olarak 
gücünüzü de kullanabilir, 
hükümetlerden ve iş 
dünyasından açlığı 
sonlandıracak tercihler 
yapmalarını isteyebilirsiniz. 
Ayrıca sosyal medya 
platformlarında ya da 
yaşadığınız çevrede bu 
konudaki tartışmalara 
katılabilirsiniz.

Açlığa Son Mücadelesine - 
Zero Hunger Challenge (www. 
zerohungerchallenge.org)- 
katılarak daha fazla nasıl katkı 
yapabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz!

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları hakkında daha fazla 
biilgi için :

http://www.kureselamaclar.org/
adresini ziyaret ediniz.

ABD ve Avrupa 
14,7 milyon

Afrika
232,5 milyon

Asya 
511,7 milyon

Latin Amerika 
ve Karayibler
34.3 milyon

Okyanusya
1.4 milyon

Dünyaʼda herkese 
yetecek yiyecek 
olmasına rağmen neden 
bu kadar çok insan açlık 
çekiyor?

Bu konu ile neden 
ilgileneyim?

Bölgelere göre açlık 
çeken insan sayısı 2015 
(tahmini)

sağlık, eğitim, eşitlik ve 
sosyal kalkınmayı olumlu 
etkiler. Herkes için daha iyi 
bir dünya inşa edilmesinin 
anahtar unsurlarından 
biridir. Ayrıca, açlık 
önlenemediği takdirde 
eğitim, sağlık ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği gibi diğer 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına da ulaşamayız. 

Açlığı yok etmenin 
maliyeti nedir?

Açlığın 2030 yılına kadar 
sonlandırılması için ilave 
olarak 267 milyar ABD Doları 
kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. 
Yoksul insanların gıdaya 
erişebilmesi ve gelir 
kaynaklarını iyileştirebilmeleri 
için kırsal ve kentsel alanlara 
ve sosyal korumaya yatırım 
yapılması gerekiyor. 

http://www.zerohungerchallenge.org)-
http://www.zerohungerchallenge.org)-
http://www.kureselamaclar.org/
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