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ANA MESAJLAR
è Yetersiz beslenmenin yaygınlığıyla ölçülen açlık 
eğilimi dünya genelinde son 10-20 yıldır istikrarlı bir 
düşüş göstermekle birlikte, 2015’te bu durum tersine 
dönmüş ve açlık eğilimi son üç yıldır yüzde 11’in biraz 
altında bir seviyede seyretmiştir. Bu sırada açlık çeken 
insan sayısında hafif artış yaşanmıştır. Sonuç olarak, 
2018’de dünyada hâlen 820 milyondan fazla insan 
açlık çekiyordu. Bu durum, 2030 yılına kadar Açlığa 
Son hedefine ulaşmanın ne kadar güç olduğunun altını 
çizmektedir. 

è Açlık, yetersiz beslenmenin yaklaşık yüzde 
20’lik bir oranla en yaygın görüldüğü Afrika'da, 
neredeyse tüm Afrika ülkelerinde yükseliştedir. 
Açlık, Latin Amerika ve Karayipler’de de yavaş bir 
artış göstermekle birlikte hâlen yüzde 7’nin 
altındadır. Asya kıtasının batısında ise, 2010’dan 
bu yana sürekli bir artış görülmektedir ve 
günümüzde Asya nüfusunun yüzde 12’sinden 
fazlası hala yetersiz beslenmektedir. 

è Bu yılın raporuna, SKA Amacı 2.1: Orta Seviye ve 
Şiddetli Gıda Güvensizliğinin Yaygınlığı’nın izlenmesi 
amacıyla Gıda Güvensizliği Deneyimi Ölçeği’ni 
(GGDÖ) esas alan ikinci bir gösterge daha 
eklenmiştir. Şiddetli gıda güvensizliği açlık 
kavramıyla ilişkiliyken, orta seviyede gıda 
güvensizliği yaşayan insanlar gıdaya ulaşmada 
belirsizliklerle karşılaşmakta ve tükettikleri gıdaların 
kalitesi veya miktarından ödün vermek zorunda 
kalmaktadır. 

è Dünyada orta seviyede gıda güvensizliğinden 
etkilenen tüm insanlar ile açlık çeken insanlar birlikte 
düşünüldüğünde, 2 milyarı aşkın insanın güvenilir, 
besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi olmadığı 
tahmin edilmektedir. Buna Kuzey Amerika ve 
Avrupa’daki nüfusun yüzde 8’i de dahildir.

è 2015’te yeni doğan yedi bebekten biri, yani 
dünya genelinde 20,5 milyon bebek düşük kilolu 
doğmuştur; 2012’den bu yana düşük doğum ağırlığını 
azaltma konusunda hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. 
Dünyada boy kısalığı olan beş yaşın altındaki çocuk 
sayısı geçen altı yılda yüzde 10 azalmıştır. Bununla 
birlikte, hâlen 150 milyon çocuk boy kısalığı 
yaşamakta ve bu konudaki ilerleme hızı, 2030’da 
sayıyı yarısına indirme hedefine göre 
değerlendirildiğinde çok yavaştır. 

è Fazla kiloluluk ve obezite tüm bölgelerde, 
özellikle okul çağındaki çocuklar ve yetişkinler 
arasında artmaya devam etmektedir. 2018’de beş 
yaşın altında 40 milyon çocuğun fazla kilolu olduğu 
tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2016’da 5-9 yaş arası 
131 milyon çocuğun, 207 milyon ergenin ve 2 milyar 
yetişkinin fazla kilolu olduğu ortaya çıkmıştır. Fazla 
kilolu ergen ve yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin, 
fazla kilolu 5-9 yaş arası çocukların ise yüzde 
44’ünün obez olduğu belirlenmiştir. Kötü beslenmenin 
ekonomik maliyeti ise sarsıcı boyuttadır. 

è Tüm bölgelerde seçili ülkelerden elde edilen hane 
halkı ve birey verileri analiz edilmiş ve bu analiz 
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sonucunda, gıda güvensizliğinin kötü beslenmenin 
birçok türünün belirleyicisi olarak önemli bir rol 
oynadığı ortaya çıkmıştır. Özellikle üst orta ve yüksek 
gelirli ülkelerde gıda güvensizliği olan bir hanede 
yaşamak, okul çağındaki çocuklar, ergenler ve 
yetişkinler için bir obezite etkenidir.  

è Raporun önceki sayılarında çatışmaların ve iklim 
değişkenliği ile olağandışı hava olaylarının yukarıda 
söz edilen eğilimleri nasıl şiddetlendirdiği 
gösterilmektedir. Bu yıl ise, rapor, açlığı ve kötü 
beslenmeyi sona erdirme çalışmalarının önünü kesen 
ana faktör olarak 2008-2009 küresel ekonomik 
gerileme sonrasında birçok ülkenin eşit hızda 
ekonomik toparlanma gerçekleştiremediğini ve süre 
gelen zayıf ekonomik performanslarını göz önüne 
sermektedir. Yaşanan finansal gerilimler, artan ticaret 
gerilimi ve güçleşen finansal koşullar küresel 
ekonomik beklentilerdeki belirsizliği daha da 
arttırmıştır. 

è Ekonominin yavaşladığı veya küçüldüğü birçok 
ülkede, özellikle orta gelirli ülkelerde, açlık artış 
göstermiştir. Tüm bunlara ek olarak, ekonomik 
sarsıntılar çatışmaların ve iklim şoklarının neden 
olduğu gıda krizlerinin uzamasına ve 
şiddetlenmesine katkıda bulunmuştur. 

è Ekonomik yavaşlama ve gerilemelerin son yıllarda 
gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki olumsuz 
etkilerinin en sert yaşandığı 65 ülkeden 52’sinde 
ekonomi, ağırlıklı olarak ham madde ihracatı/
ithalatına dayanmaktadır. 

è Ekonomik yavaşlama ve gerilemeler, 
eşitsizliklerin daha fazla olduğu gıda güvenliği ve 
beslenme alanlarına da orantısız zarar 
vermektedir. Gelir eşitsizliği şiddetli gıda 
güvensizliği riskini arttırmakta olup, bu etki, 
düşük gelirli ülkelerde orta gelirli ülkelere kıyasla 
yüzde 20 daha yüksektir. Gelir ve refah 
eşitsizlikleri yetersiz beslenme ile yakın ilişki 
içindeyken, daha karmaşık eşitsizlik modelleri ise 
daha çok obezite ile ilişkilidir. 

è Gelişebilecek olumsuz ekonomik döngülerin 
gıda güvenliği ve beslenme üzerinde 
oluşturabilecek olası etkileri ile başa çıkabilmek 
için, ekonomik ve sosyal politikaların hali hazırda 
bulunması ve bu döngüler oluştuğunda sağlık ve 
eğitim gibi temel hizmetlerde kesintiden 
kaçınılması çok önemlidir. Bunun için özellikle 
ekonomisi ağırlıklı olarak ham madde ticaretine 
dayalı olan ülkelerde yoksulun yanında olan, 
kapsayıcı yapısal dönüşümler uzun vadede 
güçlendirilmelidir. 

è Yapısal dönüşümün yoksulun yanında ve 
kapsayıcı olmasını sağlamak için gıda güvenliği ve 
beslenmeyle ilgili konuların yoksulluğu azaltma 
çalışmalarıyla entegre edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, gıda güvenliği ve beslenmenin 
iyileştirilmesinin yöntemlerinden veya sonuçlarından 
biri de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve nüfus 
gruplarının sosyal dışlanmalarının azaltılması 
olmalıdır.
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ÖNSÖZ

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi bir dönüşüm vizyonu ortaya koymaktadır: dünyamız 
değişmektedir ve bu durum, açlığın, gıda güvensizliğinin ve kötü beslenmenin hiçbir şekilde 
olmadığı bir dünyada yaşamamız için aşılması zorunlu olan yeni güçlükleri de beraberinde 
getirmektedir. 

Dünya nüfusu sürekli artmakta ve insanların büyük çoğunluğu artık şehirlerde yaşamaktadır. 
Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişirken, ekonomi de buna paralel olarak, birbirine bağlı hale 
gelmiş ve küreselleşmiştir. Ancak birçok ülke, bu yeni ekonominin parçası olan sürekli büyümeye 
henüz yaşamamıştır. Bir bütün olarak dünya ekonomisinin büyümesi beklendiği ölçüde 
gerçekleşmemiştir. Çatışma ve istikrarsızlık artarak sürekli bir hal almış, daha büyük insan 
gruplarının yer değiştirmesine neden olmuştur. İklim değişikliği ile artan iklim değişkenliği ve 
olağandışı hava olayları tarımsal verimliliği, gıda üretimini ve doğal kaynakları olumsuz 
etkilemektedir ve bu durum, gıda sistemleri ve kırsal geçim kaynakları üzerinde de etkili olup çiftçi 
sayısında düşüşe yol açmaktadır. Bunların hepsi, dünya çapında gıdanın üretiminde, dağıtımında ve 
tüketiminde önemli değişikliklere ve gıda güvenliği, beslenme ve sağlıkla ilgili yeni zorluklara neden 
olmaktadır.   

Bu sene müşterek olarak hazırlanan “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu” raporunun 
üçüncü senesi. Rapor, ortaya çıkan bu sorunları aşmak ve dünyayı açlık, gıda güvensizliği ve kötü  
beslenmeden kurtarmak için verdiğimiz birlikte çalışma taahhüdümüzün haklılığını bir kez daha 
gözler önüne sermektedir.

Önceki raporlar dünyanın son on yıldan fazla süredir yaşadığı açlıktaki düşüşün sona erdiğini ve tekrar 
yükselişe geçtiğini göstermektedir. Bu yılki raporda ise yetersiz beslenme yaygınlığının küresel düzeyde 
istikrara kavuşmasına rağmen, yetersiz beslenen insanların mutlak sayısının yavaş da olsa artmaya devam 
ettiği görülmektedir. 

Bugün dünyada 820 milyondan fazla insan hâlen açlık çekmektedir ve bu durum, 2030 yılına kadar 
Açlığa Son amacına ulaşmanın ne kadar güç olduğunu gözler önüne sermektedir. Açlık, Afrika’nın 
neredeyse tüm alt bölgelerinde ve daha az oranda Latin Amerika ve Batı Asya’da yükselmektedir. 
Güney Asya’da son beş yıldır görülen büyük ilerlemeyi mutlulukla karşılasak da, alt bölgedeki yetersiz 
beslenmenin yaygınlığı hâlen Asya’daki en yüksek düzeydedir.  
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Bir başka rahatsız edici gerçek ise dünyada yaklaşık 2 milyar insanın orta veya şiddetli seviyede gıda 
güvensizliği içinde yaşamakta olduğudur. Besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişim sağlanamaması bu 
insanların kötü beslenme ve sağlıklarının bozulması riskini arttırmaktadır. Her ne kadar düşük ve 
orta gelirli ülkelerde yoğunlaşmış olsa da, orta seviye ve şiddetli gıda güvensizliği Kuzey Amerika ve 
Avrupa nüfusunun yüzde 8’ini etkilemektedir. Ayrıca her kıtada yaygınlık oranı erkeklere kıyasla 
kadınlarda biraz daha yüksektir. 

Beslenme göstergelerinde de durumumuzun daha iyi olduğunu söylemek mümkün değildir. Mevcut 
eğilimler devam ettiği takdirde ne boy kısalığı olan çocuk sayısını yarıya indirmeye yönelik 2030 SKA 
amacına, ne de düşük doğum ağırlığı yaygınlığını yüzde 30 azaltmaya yönelik 2025 Dünya Sağlık 
Asamblesi (DSA) hedefine ulaşabiliriz. Bu yılki rapor, 2015 yılında yedi canlı doğumdan birinde 
(dünya genelinde doğan 20,5 milyon bebek) düşük doğum ağırlığı görüldüğü konusunda uyarıda 
bulunmaktadır – doğum ağırlığı düşük olan bu bebeklerin birçoğu ergenlik çağındaki annelerin 
doğurduğu bebeklerdir. Fazla kiloluluk ve obezite eğilimlerinin tüm bölgelerde, özellikle okul 
çağındaki çocuk ve yetişkinler arasında yükselmeye devam etmesi bizler için bir diğer endişe 
kaynağıdır. Son veriler, obezitenin dünyada 4 milyon ölüme yol açtığını ve tüm yaş grubundaki 
insanda hastalık riskini arttırdığını göstermektedir.

Bu tedirgin edici eğilimlerle başa çıkmak için aldığımız önlemlerin yalnızca ölçeği bakımından değil, 
çok sektörlü iş birliği bakımından daha cesur olması gerekmektedir. Bu önlemlerin tarım, gıda, sağlık, 
su ve sanitasyon, eğitim ve diğer ilgili sektörlerin yanı sıra sosyal koruma, kalkınma planlaması ve 
ekonomi politikası gibi farklı politika alanlarını kapsaması gerekmektedir.

Tüm bunlara çözüm ararken, dünya ekonomisinin kırılganlığını da akılda tutmalıyız. 2008-2009 
yılındaki keskin küresel ekonomik gerilemeden bu yana birçok ülkede toparlanma hızı eşit olmamakla 
birlikte, küresel ekonominin görünümü yine karanlıktır. 

Bu yılki raporda ekonomik büyümenin geri kaldığı birçok ülkede açlığın artmakta olduğu önemle 
belirtilmektedir. Bu ülkelerin düşük gelirli ülkeler değil de orta gelirli ve ağırlıklı olarak uluslararası 
ham madde ticaretine dayalı bir ekonomisi olan ülkeler olması çarpıcıdır. Ekonomik sarsıntılar aynı 
zamanda, gıda krizi yaşanan koşullarda akut gıda güvensizliğinin hem süresini uzatmakta, hem de 
şiddetini arttırmaktadır. Müdahale edilmediği takdirde bu eğilimler, kötü beslenmenin tüm biçimleri 
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ÖNSÖZ

açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, ekonomik yavaşlama ve gerilemeler, gelir ve diğer 
kaynakların dağılımındaki derin eşitsizlikler ile gıda güvenliği ve beslenmeyi orantısız şekilde 
etkilemektedir. 

Ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde gıda güvenliği ve beslenme konularında önlem alabilmek 
çok önemlidir. Ekonomik çalkantıların patlak verdiği dönemlere dayanabilmek ve hızlıca 
toparlanabilmek için ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik hassasiyetleri azaltmaya ve kapasite 
geliştirmeye yönelik akılcı yatırımlar yapmalıyız. Ekonomik hassasiyetleri  azaltmak ve “kimseyi 
geride bırakma” dan açlığı, gıda güvensizliğini ve her türlü kötü beslenmeyi sona erdirme amacına 
bağlı kalarak, insan odaklı ve toplumu merkeze alan, yoksulun yanında olan kapsayıcı bir yapısal 
dönüşümü teşvik etmeliyiz. 

Dönüşüm vizyonumuzun yoksulun yanında ve kapsayıcı olması için, yoksulluğu azaltma çalışmalarına 
gıda güvenliği ve beslenme konularını da entegre ederek yoksulluğun, açlığın, gıda güvensizliğinin ve 
kötü beslenmenin ortadan kaldırılması için gösterdiğimiz çabalardan en iyi şekilde faydalanmalıyız. 
Ayrıca, iyileştirilmiş gıda güvenliği ve beslenmenin araçları ya da sonuçları, toplumsal cinsiyet 
eşitsizlikleri ile nüfus gruplarının sosyal dışlanmalarının azaltılmasının da temini olmalıdır.

Bunun için, tüm paydaşların ve ülkelerin çok taraflı anlaşmalar ve uygulamalarla hızlıca ve uyum içinde 
eyleme geçmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM)’in ve uluslararası toplumun 
ilgili ülkelerinin kalkınma önceliklerine düzenli ve daha entegre bir şekilde destek vermesi 
sağlanmalıdır. Böylece ülkeler, dünyayı her türlü yoksulluk, eşitsizlik, açlık, gıda güvensizliği ve kötü 
beslenmeden kurtarmak için insanı merkeze alan, yoksulun yanında olan, kapsayıcı bir dönüşüm 
yolculuğuna çıkabilir.

José Graziano da Silva
FAO Genel Direktörü

David Beasley
WFP İcra Direktörü

Gilbert F. Houngbo
IFAD Başkanı

Henrietta H. Fore
UNICEF İcra Direktörü

Tedros Adhanom Ghebreyesus
DSÖ Genel Direktörü
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BÖLÜM 1
2019’DA DÜNYA GENELİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME

seviye dahil olmak üzere, herhangi bir seviyede gıda 
güvensizliği yaşayan toplam yaklaşık 2 milyar insan 
olduğunu ortaya koymaktadır. Orta seviyede gıda 
güvensizliği yaşayan insanların besleyici ve yeterli gıdaya 
düzenli erişimleri olmaması, onları kötü beslenme ve 
sağlıksız olma riskine daha açık bir hâle getirmektedir.

Gıda güvensizliği açlıktan daha fazlasıdır
Bu raporda bildirildiği üzere dünyadaki açlığın 
ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemenin 
izlenmesinde  kullanılan başlıca gösterge, yetersiz 
beslenme yaygınlığıdır (SKA Göstergesi 2.1.1). 
2017’den itibaren, Gıda Güvensizliği Deneyimi 
Ölçeği (GGDÖ) esas alınarak hesaplanan şiddetli 
gıda güvensizliği yaygınlığı da, farklı bir yaklaşımı 
kullanan başka bir tamamlayıcı açlık göstergesi 
olarak rapora dahil edilmiştir.

Bu yılki rapor, ilk kez GGDÖ’ye göre orta veya 
şiddetli gıda güvensizliğinin yaygınlığına (SKA 
Göstergesi 2.1.2) ilişkin tahminleri de içererek 
bir adım daha ileri gitmiştir. Bu gösterge, küresel 
gıda güvensizliğiyle ilgili tüm ülkeler için geçerli 
bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylece herkesin 
besleyici ve yeterli gıdaya erişiminin sağlanması 
amacında açlığın dışındaki konular da dikkate 
alınmıştır (Kutu 1). SKA Göstergesi 2.1.2’nin 
tahminleri, orta seviye gıda güvensizliği dahil 
olmak üzere, gıda güvensizliği yaşayan toplam 
insan sayısına atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle 
açlık çeken insan sayısından çok daha yüksek bir 
sayıya karşılık gelmesi şaşırtıcı değildir.

Bu yılki raporun 1. bölümünün amacı 
açlık, gıda güvensizliği ve kötü 
beslenmenin çeşitli biçimlerindeki 
son eğilimlerine ilişkin yeni düşünce 
şekilleri sunmaktır.  

1.1 AÇLIK VE GIDA 
GÜVENSİZLİĞİNDE SON 
EĞİLİMLER

 ANA MESAJLAR 

è Son üç yılda açlık çeken insan sayısında hafif bir artış 
yaşanmasına rağmen, bugün dünyada 820 milyondan 
fazla insan hâlen açlık çekmektedir.

è Bu son eğilim, dünyadaki şiddetli gıda güvensizliğiyle 
ilgili tahminlerin hesaplanmasında ve açlığın 
izlenmesinde kullanılan Gıda Güvensizliği Deneyimi 
Ölçeği’ni (GGDÖ) doğrular niteliktedir.

è Açlık, yetersiz beslenmenin yaklaşık yüzde 20’lik bir 
oranla en yaygın görüldüğü Afrika’nın neredeyse tüm alt 
bölgelerinde yükselişte olup, Latin Amerika ve Karayipler’de 
yavaşça artarak yüzde 7’nin altında seyretmektedir. 

è Yetersiz beslenmenin nüfusun yüzde 11’ini etkilediği 
Asya kıtasında, Güney Asya bölgesi son beş yılda büyük 
ilerleme göstermiş olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 15’lik 
bir oranla hâlen yetersiz beslenme yaygınlığı en yüksek olan 
alt bölgedir.

è Herkesin gıdaya erişebilmesi hedefine yönelik ilerlemeyi 
izleyen SKA Göstergesi 2.1.2’nin tahminleri, dünyada orta 
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BM İstatistik Komisyonu’na üye ülkelerin 
Mart 2017’de onayladığı ve BM Genel 
Kurulu’nun da 6 Temmuz 2017 tarihinde 
kabul ettiği SKA çerçevesi, SKA Amacı 
2.1’in izlenmesiyle ilgili iki göstergeyi 
içerir. Bu göstergeler yetersiz beslenmenin 
yaygınlığı - YBY (SKA Göstergesi 2.1.1) 
ve Gıda Güvensizliği Deneyimi Ölçeği 
(GGDÖ)’ne göre orta seviye veya şiddetli 
gıda güvensizliğinin yaygınlığı'dır (SKA 
Göstergesi 2.1.2). YBY, FAO’nun açlığın 
küresel ve bölgesel düzeylerde izlenmesi 
için kullandığı klasik bir göstergedir. 

GGDÖ ise, YBY’ndan elde edilen bilgileri 
tamamlamak ve gıda güvenliğinin gıdaya 
erişim boyutuyla ilgili daha geniş bir 
perspektif sağlamak amacıyla FAO 
tarafından geliştirilmiştir. Orta seviye 
gıda güvensizliği yaşayan insanlar 
gıdaya ulaşabilmekle ilgili belirsizliklerle 
karşılaşmakta ve yılın belli zamanlarında 
mali veya başka kaynakların yetersizliği 
nedeniyle tükettikleri gıdaların kalitesini 
veya miktarını düşürmek zorunda 
kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu, gıdaya 
istikrarlı erişim sağlanamaması anlamına 
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1 BM. 2017. Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu– 48. Oturumu (2017). Alıntı: uNSD - Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu [çevrimiçi]. New 
York, ABD. [Alıntı tarihi: 4 Nisan 2019]. https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session; ve BM. 2017. Gösterge 2.1.2: Gıda Güvensizliği 
Deneyimi Ölçeği’ne (GGDÖ) göre orta seviye veya şiddetli gıda güvensizliğinin nüfusa yaygınlığı. [Alıntı tarihi: 4 Nisan 2019] https://unstats.
un.org/sdgs/metadata/files/ Metadata-02-01-02.pdf

GIDA GÜVENLİĞİ
Hem kalite hem miktar bakımından gıdaya 
yeterli erişim

ORTA SEVİYE GIDA GÜVENSİZLİĞİ
Orta seviye gıda güvensizliği yaşayan 
insanlar, gıdaya ulaşabilmekle ilgili 
belirsizliklerle karşılaşmakta ve tükettikleri 
gıdanın kalitesi veya miktarından ödün vermek 
zorunda kalmaktadırlar.

ŞİDDETLİ GIDA GÜVENSİZLİĞİ
Şiddetli gıda güvensizliği yaşayan insanların 
genelde yiyecek yemekleri bitmiştir ya da 
daha kötüsü bir günü (veya günlerini) bir şey 
yemeden geçirmişlerdir.

SKA GÖSTERGESİ  2.1.2 
GGDÖ’ne göre orta seviye veya şiddetli

gıda güvensizliğinin nüfusa yaygınlığı

SIFIR
AÇLIK

gelmekte ve besin kalitesini düşüren, normal 
yeme alışkanlıklarını bozan ve beslenme, 
sağlık ve refah üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmaktadır. Diğer taraftan şiddetli gıda 
güvensizliği yaşayan insanların büyük 
ihtimalle yiyecekleri tükenmiş, açlık çekmiş 
ve daha da kötüsü günlerce yiyeceksiz 
kalarak sağlık ve refahları ciddi risk 
altına girmiştir. Aşağıdaki şekilde gıda 
güvenliği, orta seviyede gıda güvensizliği 
ve şiddetli gıda güvensizliğinin anlamı 
ve her kategorinin toplam nüfusa oranı 

gösterilmiştir. FIsev açlığın derecesinin 
ölçümünde YBY’nin tamamlayıcısı olan bir 
gösterge gibi düşünülebilir. SKA Göstergesi 
2.1.2 (FImod+sev) orta ve şiddetli seviye 
bir arada olmak üzere gıda güvensizliği 
yaşayan insanların temsil ettiği toplam 
nüfusun oranıdır. Bu gösterge özellikle, 
şiddetli gıda yoksunluğunun artık söz konusu 
olmadığı, fakat gıda güvensizliğinin dikkate 
değer ölçülerde devam ettiği ülkeler içindir. 
Bu bakımdan, 2030 Gündemi’nin evrensellik 
ilkeleriyle tamamen uyumlu bir göstergedir.

KAYNAK: FAO.

KAYNAK: FAO.

SKA GÖSTERGESİ 2.1.2’DE GGDÖ İLE ÖLÇÜLEN GIDA GÜVENSİZLİĞİ DERECELERİNİN AÇIKLAMASI
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SKA Göstergesi 2.1.1 
Yetersiz Beslenmenin Yaygınlığı (YBY)
“Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu” 
raporunun son iki sayısı, dünyada yetersiz 
beslenme yaygınlığındaki onlarca yıldır yaşanan 
düşüşün sona erdiğine ve açlığın yavaş yavaş 
yükselmekte olduğuna ilişkin delilleri sunmuştur. 
Bu yıl eldeki ilave deliller de YBY’nın küresel 
düzeyde, neredeyse hiç değişmeden, yüzde 11’in 
biraz altında kaldığını, yetersiz beslenen 
insanların toplam sayısının ise birkaç yıldır 
yavaşça artmakta olduğunu doğrulamaktadır. Bu, 

günümüzde 820 milyondan biraz fazla sayıda, 
yani yaklaşık olarak dünyadaki her dokuz 
insandan birinin açlık çektiğini gözler önüne 
sermektedir (Şekil 1, Tablo 1).

Bu durum en çok, YBY’nın 2015’ten bu yana 
neredeyse tüm alt bölgelerde hafif ama istikrarlı 
bir artış gösterdiği Afrika kıtasında göze 
çarpmaktadır. Asya’da YBY çoğu bölgede 
istikrarlı bir şekilde düşmekte olup 2017’de 
yüzde 11,4’e gerilemiştir. Latin Amerika ve 
Karayipler’de ise, yetersiz beslenme oranları ile 

ŞEKİL 1
DÜNYADA YETERSİZ BESLENEN İNSAN SAYISI 2015’TEN Bu YANA YÜKSELİŞE GEÇMİŞ VE 
2010-2011’DEKİ SEVİYELERE GERİ DÖNMÜŞTÜR
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10.6% 10.7% 10.8%

947.2

822.3 814.4
785.4 796.5

10.8%

811.7 821.6

457

587

717

847

977

1 107

7

9

11

13

15

17

19

3275
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
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Yetersiz beslenmenin yaygınlığı (yüzde) Yetersiz beslenen insan sayısı (milyon)

NOTLAR: * 2018 verilerine ait değerler tahmini olup noktalı çizgiler ve boş dairelerle gösterilmiştir. Dizinin tamamı raporun son sayısının 
yayınlandığı tarihten bu yana elde edilen yeni bilgileri yansıtacak şekilde özenle güncellenmiş olup daha önce yayınlanan tüm serileri geçersiz 
kılmaktadır.
KAYNAK: FAO.
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büyük ölçüde Güney Amerika’da yaşanan 
durum neticesinde, son yıllarda yükseliş 
göstermiştir.  

SKA Göstergesi 2.1.2 
GGDÖ’ne göre orta seviye veya şiddetli gıda 
güvensizliğinin nüfusa yaygınlığı
2019 raporu, SKA Göstergesi 2.1.2 hakkında 
bilgi vermek için orta ve şiddetli seviyeler bir 

arada olmak üzere gıda güvensizliğinin 
yaygınlığına ilişkin tahminleri içermektedir 
(Kutu 1). Dolayısıyla, bu ikinci gösterge gıda 
güvensizliği şiddet derecelerinin 
genişletilmiş hali olup orta seviye gıda 
güvensizliğini de kapsamaktadır. Bu, 
herkesin güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya 
erişiminin sağlanmasıyla ilgili iddialı hedefe 
(SKA Amacı 2.1) yönelik ilerlemeyi 

TABLO 1 

DÜNYADA YETERSİZ BESLENMENİN YAYGINLIĞI (YBY), 2005–2018
   Yetersiz Beslenmenin Yaygınlığı (%)

2005 2010 2015 2016 2017 2018*

DÜNYA 14.5 11.8 10.6 10.7 10.8 10.8

AFRİKA 21.2 19.1 18.3 19.2 19.8 19.9

Kuzey Afrika 6.2 5.0 6.9 7.0 7.0 7.1

Sahra Altı Afrika 24.3 21.7 20.9 22.0 22.7 22.8

Doğu Afrika 34.3 31.2 29.9 31.0 30.8 30.8

Orta Afrika 32.4 27.8 24.7 25.9 26.4 26.5

Güney Afrika 6.5 7.1 7.8 8.5 8.3 8.0

Batı Afrika 12.3 10.4 11.4 12.4 14.4 14.7

ASYA 17.4 13.6 11.7 11.5 11.4 11.3

Orta Asya 11.1 7.3 5.5 5.5 5.7 5.7

Doğu Asya 14.1 11.2 8.4 8.4 8.4 8.3

Güneydoğu Asya 18.5 12.7 9.8 9.6 9.4 9.2

Güney Asya 21.5 17.2 15.7 15.1 14.8 14.7

Batı Asya 9.4 8.6 11.2 11.6 12.2 12.4

Doğu Asya ve Kuzey Afrika 8.0 7.1 9.2 9.5 9.8 9.9

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER 9.1 6.8 6.2 6.3 6.5 6.5

Karayipler 23.3 19.8 18.3 18.0 18.0 18.4

Latin Amerika 8.1 5.9 5.3 5.5 5.7 5.7

Orta Amerika 8.4 7.2 6.3 6.1 6.1 6.1

Güney Amerika 7.9 5.3 4.9 5.3 5.5 5.5

OKYANUSYA 5.5 5.2 5.9 6.0 6.1 6.2

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA < 2.5 < 2.5 < 2.5 < 2.5 < 2.5 < 2.5

NOTLAR: * Tahmini değerler. 
KAYNAK: FAO.

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME DURUMU 2019  ÖZET 
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izleyebilmek için kullanılacak göstergelere 
duyulan ihtiyaçtan doğmuştur.   

Son tahminlere göre, dünya nüfusunun yüzde 
9,2’si (veya 700 milyondan biraz fazla insan) 
2018’de şiddetli gıda güvensizliğine maruz 
kalmış olup bu durum tükettikleri gıda 
miktarında neredeyse açlık çekmelerine sebep 
olacak azaltmaya gittiklerini işaret etmektedir. 

Şiddetli gıda güvensizliğinin ötesine ve açlığa 
daha geniş kapsamlı bakıldığında, bu rakama ek 

olarak dünya nüfusunun yüzde 17,2’sinin, yani 
1,3 milyar insanın, orta seviye gıda güvensizliği 
yaşadığı, yani besleyici ve yeterli gıdaya düzenli 
erişimlerinin olmadığı görülmektedir. 

Orta seviye ve şiddetli gıda güvensizliği bir 
arada değerlendirildiğinde, tahmini FImod+sev 
(SKA Göstergesi 2.1.2) değeri, dünya 
nüfusunun yüzde 26,4’ünü, yani toplamda 
yaklaşık 2 milyar insanı kapsayan bir sayıya 
tekabül etmektedir.  

NOTLAR: Toplamdaki farklılıklar sayıların yuvarlanmasından kaynaklıdır. 
KAYNAK: FAO.

ŞEKİL 10
SON BEŞ YILDA (2014/2018) TOPLAM GIDA GÜVENSİZLİĞİ SEVİYELERİ, ÖZELLİKLE AFRİKA VE 
LATİN AMERİKA’DAKİ ARTIŞLAR NEDENİYLE KÜRESEL DÜZEYDE YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİR
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1.2 KÜRESEL BESLENME 
HEDEFLERİNİN ANA 
MESAJLARINA YÖNELİK 
İLERLEME

 ANA MESAJLAR 

è Yeni küresel tahminlerin yayınlanmasının ardından 
raporun bu yılki baskısında ilk kez yer alan düşük 
doğum ağırlığı tahminleri, yedi canlı doğumdan birinin 
2015 yılında düşük doğum ağırlığı ile gerçekleştiğini 
göstermektedir. 

è Dünya genelinde beş yaşından küçük olup boy 
kısalığı olan çocukların yaygınlığı azalmış olmasına 
rağmen, hâlen 150 milyon çocuk boy kısalığı 
yaşamaktadır.

è Dünya genelinde fazla kiloluluk ve obezite yaygınlığı, 
özellikle okul çağındaki çocuklar ve yetişkinler arasında 
olmak üzere, tüm bölgelerde artmaktadır. 2000 ve 2016 
yılları arasındaki obezite artışı, fazla kiloluluk artışından 
bile daha hızlı olmuştur.

è Kötü beslenme yaşam döngüsü boyunca geçerli 
olabilecek bir durumdur. Anne karnında ve hayatın ilk 
yıllarında maruz kalınan yetersiz beslenme; boy kısalığı, 
kalp hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hem ani hem de 
uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Kötü beslenmenin çeşitli türleri vardır. Beş yaş altı 
çocuklarda görülen ölümlerin yüzde 45’i anne ve 
çocuğun yetersiz beslenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite 
neredeyse tüm ülkelerde yükselişte olup, dünya 
genelinde 4 milyon ölüme yol açmaktadır. Kötü 
beslenmenin biçimleri yaşam süresi boyunca 
annenin yetersiz beslenmesi, düşük doğum 
ağırlığı ve çocuklarda boy kısalığı ile ilişkili olup, 
bu durumlar hayatın ileriki dönemlerinde fazla 
kiloluluk riskinin artmasına neden 
olabilmektedir.

Bu bölümde, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 
küresel beslenme hedeflerinin izlenmesindeki 
yedi beslenme göstergesiyle ilgili ilerlemeyi takip 
etmek amacıyla kullanılan küresel ve bölgesel 
eğilimler ile modeller değerlendirilmektedir 
(Şekil 15).

Küresel ve bölgesel eğilimler
Düşük doğum ağırlığı ölçümleri, 2015 yılında 
yedi canlı doğumdan birinin, yani dünya 
genelinde 20,5 milyon bebeğin, düşük ağırlıklı 
doğduğunu göstermektedir. Mevcut eğilimler 
devam ettiği takdirde, Dünya Sağlık 
Asamblesi’nin düşük doğum ağırlığını yüzde 30 
azaltmak için koyduğu 2025 hedefine 
ulaşılamayacaktır. 

Sadece anne sütüyle beslenme ölçümlerine göre 
2012’de altı aylıktan küçük bebeklerin yüzde 37’si 
sadece anne sütüyle beslenirken, 2018’de yüzde 
41,6’sı sadece anne sütüyle beslenmiştir. 2018’de 
sadece anne sütüyle beslenme yaygınlığı Afrika ve 
Asya’da en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Buna 
karşın, bu iki bölge üreme çağındaki kadınlar 
arasında en yüksek anemi yaygınlığına sahiptir.

Dünya genelinde beş yaşından küçük boy kısalığı 
olan çocukların yaygınlığı azalmakta olup, sayısı 
2012’de 165,8 milyondan 2018’de 148,9 milyona 
düşmüştür.

Dünya genelinde beş yaşın altındaki çocukların 
yüzde 7,3’ü (49,5 milyon) düşük kiloludur ve 
bunların üçte ikisi Asya’da yaşamaktadır. 

2018’de dünya genelinde beş yaşın altında fazla 
kilolu çocuk sayısı 40,1 milyondur. 2016’da ise beş 
yetişkinden yaklaşık ikisi (yüzde 38,9) fazla 
kiloludur ve bu rakam, dünya genelinde 2 milyar 
yetişkine tekabül etmektedir. Fazla kiloluğun 
yaygınlığı tüm yaş gruplarında ve tüm bölgelerde 
artmaktadır.  

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME DURUMU 2019  ÖZET 
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BÖLÜM 1
ŞEKİL 15
KÖTÜ BESLENMEYLE İLGİLİ KAYDEDİLEN İLERLEME, 2025 VE 2030 KÜRESEL BESLENME 
HEDEFLERİNE uLAŞMAK İÇİN ÇOK YAVAŞTIR

NOTLAR: * Düşük kiloluluk, bir takvim yılı içerisinde sık ve hızlı değişiklik gösterebilen akut bir durumdur. Bu nedenle eldeki verilerle zaman 
içerisinde güvenilir eğilimler oluşturmak güçtür. Dolayısıyla bu raporda sadece en güncel küresel ve bölgesel tahminlere yer verilmiştir.
KAYNAKLAR: Boy kısalığı, düşük kiloluluk ve fazla kiloluluk verileri uNICEF, DSÖ ve uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası/Dünya Bankası 
verilerinden alınmıştır. 2019. uNICEF-DSÖ-Dünya Bankası: Çocuklarda kötü beslenmeye ilişkin ortak tahminleri – Seviyeler ve tahminler (Mart 2019 
yayını) [çevrimiçi]. https://data.unicef.org/topic/nutrition, www.who.int/nutgrowthdb/estimates, https://data.worldbank.org; sadece anne sütüyle 
beslenme verileri uNICEF’ten alınmıştır. 2019. Bebek ve Küçük Çocukların Beslenmesi: Sadece anne sütüyle beslenme, ağırlıklı anne sütüyle 
beslenme. Alıntı: uNICEF Verileri: Çocuk ve Kadınların Durumunun İzlenmesi; [çevrimiçi]. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-
child-feeding; anemi verileri DSÖ’nden alınmıştır. 2017. Küresel Sağlık Gözlemevi (KSG). Alıntı: Dünya Sağlık Örgütü [çevrimiçi]. Cenevre, İsviçre. 
[Alıntı Tarihi: 2 Mayıs 2019] http://apps.who.int/gho/data/node.imr. PREVANEMIA?lang=en; yetişkin obezitesi verileri DSÖ’nden alınmıştır. 2017. 
Küresel Sağlık Gözlemevi (KSG). Alıntı: Dünya Sağlık Örgütü [çevrimiçi]. Cenevre, İsviçre. [Alıntı Tarihi: 2 Mayıs 2019]. http://apps.who.int/gho/
data/node.main.A900A?lang=en; düşük doğum ağırlığıyla ilgili veriler uNICEF ve DSÖ’nden alınmıştır. 2019. uNICEF-DSÖ Düşük doğum ağırlığı 
tahminleri: seviyeler ve eğilimler 2000–2015, Mayıs 2019. Alıntı: uNICEF verileri [çevrimiçi]. New York, ABD, uNICEF [Alıntı Tarihi: 16 Mayıs 2019]. 
https://data.unicef.org/resources/unicef-who-low-birthweight-estimates-levels-and-trends-2000-2015
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Düşük kiloluluk, boy kısalığı ve fazla kiloluluk 
görülen çocuklara ilişkin SKA göstergelerine 
daha yakından bakıldığında bölgeler arasında 
çarpıcı farklılıklar görülmektedir. 2018’de Afrika 
ve Asya tüm kötü beslenme biçimlerinde en 
yüksek payı almıştır ve bu, dünya genelinde boy 

kısalığı olan tüm çocukların onda dokuzundan 
fazlasına, düşük kilolu tüm çocukların onda 
dokuzundan fazlasına ve fazla kilolu tüm 
çocukların yaklaşık dörtte üçüne tekabül 
etmektedir.



| 17 |

1.3 SAĞLIK VE REFAH İÇİN 
GIDA GÜVENLİĞİ VE 
BESLENMENİN BİR BÜTÜN 
OLARAK ANLAŞILMASI
 ANA MESAJLAR 

è GGDÖ’ne göre orta seviye veya şiddetli gıda 
güvensizliğinin daha yaygın olduğu ülkelerde, yetişkin 
obezitesi oranları daha yüksek çıkma eğilimindedir.

è Tüm bölgelerdeki seçilen ülkelerden elde edilen 
hane halkı ve bireysel düzeydeki veriler, gıda 
güvensizliğinin farklı kötü beslenme biçimlerinin 
belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya 
koymaktadır.

è Üst orta ve yüksek gelirli ülkelerde gıda güvensizliği 
olan bir hanede yaşamak, okul çağındaki çocuklar, 
ergenler ve yetişkinler için bir obezite öngöstergesidir. 

è Düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde, hane halkı gıda 
güvensizliği fazla kiloluluk ve obezite ile ya olumsuz ya da 
hiç ilişkili değildir.

SKA 2 uyarınca açlığı sona erdirmek, gıda 
güvenliği ve gelişmiş beslenme amacına ulaşmaya 
yönelik ilerlemeleri hızlandırmak için gıda 
güvensizliği ile kötü beslenme arasındaki 
bağlantıların ve altında yatan etkenlerin tam olarak 
anlaşılması gerekmektedir.

Bu bölümde orta seviye veya şiddetli gıda 
güvensizliği ile kötü beslenmenin çeşitli 
biçimleri arasındaki bağlantılara ilişkin iki 
analizden elde edilen yeni kanıtlar 
sunulmaktadır. 

Ülke çapındaki göstergelere ilişkin ilk analizden 
elde edilen sonuçlar, yetersiz beslenme ve 
yoksulluğun benzer seviyelerde olduğu ülkelere 
bakıldığında, orta seviye gıda güvensizliğinin 

daha yüksek olduğu ülkelerde obezite oranlarının 
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Gıda güvensizliği deneyimi göstergesinden elde 
edilen verilere göre, ulusal ekonomiler büyüdükçe 
gıdaya erişim güçlüğü yaşayan insanlarda obezite 
riski artmaktadır. 

Ulusal ölçekteki temsili araştırmalardan elde 
edilen mikro düzeydeki verilerin analiz 
sonuçları, incelenen sekiz ülkeden yedisinde gıda 
güvensizliği yaşanan hane halkı olarak 
sınıf landırılan hanelerde yaşamanın herhangi 
bir kötü beslenme biçiminden etkilenme 
durumuyla ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Hane halkı gıda güvensizliği, ülkelerin çoğunda, 
çocuklarda görülen yetersiz beslenmenin 
göstergeleri ile ilişkilidir.

Gıda güvensizliği ile fazla kiloluluk ve obezite 
arasındaki ilişki (farklı yaş gruplarında) ülkenin 
gelir düzeyine göre değişiklik göstermektedir. 
Değerlendirilen düşük ve düşük-orta gelirli 
ülkelerde, gıda güvenliği olmayan bir hanede 
yaşamak fazla kiloluluk ve obezite olasılığını ya 
düşürmektedir ya da bunlarla ilişkisi ya çok 
zayıftır veya yoktur. Üst orta ve yüksek gelirli 
ülkelerde ise gıda güvensizliği bazı yaş 
gruplarında fazla kiloluluk ve obezite olasılığını 
arttırmaktadır. 

1.4 SONUÇLAR
Bölüm 1’de açıklandığı üzere, gıda güvensizliği 
ve her türlü kötü beslenme biçimindeki eğilimler, 
SKA 2 amacına ulaşılmasında önemli güçlük 
teşkil etmektedir. Açlık çekenlerin acil 
ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda açlığın 
ötesine geçerek sadece yeterli gıdaya değil, aynı 
zamanda sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturan 
besleyici gıdalara da erişimi sağlamak 
zorunludur.

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME DURUMU 2019  ÖZET 
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Bu yılki raporun 2. bölümünde 
ekonomik yavaşlama ve 
gerilemenin, güncel gıda 
güvenliği ve beslenme eğilimleri 
üzerindeki etkileri yakından 

incelenmektedir. Yükselen ve gelişmekte olan 
ekonomiler de dahil olmak üzere pek çok 
ülkede ekonomik büyüme yavaşlamış veya 
durmuştur. Güncel küresel ekonomik duruma 
ilişkin olumsuz beklentiler de göz önüne 
alındığında, açlık ve kötü beslenmeyle ilgili 
gelecek eğilimleri anlamak büyük önem 
taşımaktadır. Finansal baskı, artan ticari 
gerginlikler ve giderek zorlaşan mali koşullar, 
küresel ekonomiye dair bu kasvetli tahminleri 
daha da olumsuz hale getirmektedir. Ekonomik 
yavaşlama ve gerilemenin gıda güvenliği ve 
beslenme üzerindeki etkisinin, açlık ve kötü 
beslenmenin temel nedenleri olan yoksulluk, 
eşitsizlik ve ötekileştirmeden ayrı ele 
alınamayacağı da önemle vurgulanmalıdır. 
Genel olarak analiz, kapsayıcı bir ekonomik 
büyüme perspektifinden gıda güvenliği ve 
beslenmeyi güçlendirirken, en hassas durumda 
olanları ekonomik yavaşlama ve gerilemenin 
etkilerinden koruyacak politika ve programları 
işaret etmektedir. 2030 yılına kadar açlığın ve 
kötü beslenmenin sona erdirilmesi için 
(Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2.1 ve 2.2) 
aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması (SKA 1), 
insana yakışır iş ve kapsayıcı ekonomik 
büyümenin sağlanması (SKA 8) ve 
eşitsizliklerin azaltılması (SKA 10) amacıyla 
daha entegre yaklaşımların benimsenmesi ve 
daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

BÖLÜM 2
EKONOMİK YAVAŞLAMA VE GERİLEMEYE RAĞMEN GIDA 
GÜVENSİZLİĞİ VE KÖTÜ BESLENMEYİ ÖNLEME

2.1 EKONOMİK YAVAŞLAMA 
VE GERİLEME İLE BUNLARIN 
GIDA GÜVENLİĞİ VE 
BESLENME ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

 ANA MESAJLAR 

è Artan ticari gerginlikler ve küresel borçlanma 
maliyetlerinden oluşan risklerle küresel ekonomik 
görünüm daha kasvetli hâle gelmiştir. 

è Ekonominin yavaşladığı veya daraldığı ülkelerde 
açlık artmaktadır. Küresel ekonomik iyileşmenin eşit 
olmayan şekilde ilerlemesi, açlık ve kötü beslenmenin 
tüm biçimlerini sona erdirme konularında endişeleri 
arttırmaktadır.

è 2011 ve 2017 yılları arasında yetersiz beslenmede 
artış görülen ülkelerin çoğu (yüzde 84’ü) eş zamanlı  
ekonomik yavaşlama veya gerilemenin yaşandığı, büyük 
bir kısmı orta gelirli ülkelerdi.

Ekonomik yavaşlama ve gerilemenin açlık ve 
kötü beslenmeyi sona erdirmeye yönelik 
çalışmalarla nasıl bir bağlantısı var?  
Ekonominin yavaşladığı veya daraldığı pek çok 
ülkede açlık artmaktadır. 2011 ve 2017 yılları 
arasında bu artış, 77 ülkeden 65’inde ekonomik 
yavaşlama veya gerileme ile aynı döneme denk 
gelmiştir. Ayrıca, bilhassa acil insani yardım 
gerektiren akut gıda güvensizliği görülen 
ülkelerde, gıda krizlerinin şiddetini arttıran ve 
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krizlerin süresini uzatan ikincil ve üçüncül 
faktörler olarak ekonomik şoklar karşımıza 
çıkmaktadır.

Ekonomik yavaşlama ve gerileme (Kutu 9)
çoğunlukla işsizlik rakamlarında artışa, maaş 
ve gelirlerde düşüşe, yoksulların gıdaya ve 
temel sosyal hizmetlere erişimlerinin 
zorlaşmasına neden olur. Bu durum 
insanların yüksek kaliteli ve besleyici gıdaya 
ulaşma gücünü ve sağlık hizmetleri gibi temel 
hizmetlere erişimini etkileyebilir.

Yakın dönemde yayınlanan küresel ekonomi 
raporları, yavaşlama, duraklama ve 
küçülmenin pek çok ekonomide görüldüğünü 
ve işsizliğin artmasıyla, gelirlerin düşmesine 
neden olduğunu ortaya koymaktadır. Kısa süre 
içinde yeni bir küresel ekonomik gerilemeyle 
karşılaşılabilir.

Ekonomik yavaşlama ve gerilemelerdeki 
eğilimler 
Çoğu bölgede, 2008-2009 dönemindeki ani 
küresel ekonomik gerilemenin ardından 
ekonomi tekrar toparlanmıştır. Fakat bu 

iyileşme her yerde eşit gerçekleşmemekle birlikte 
kısa sürmüştür (Şekil 22) – özellikle gıda 
güvensizliğinin ve kötü beslenmenin en üst 
seviyelerde görüldüğü bölgelerde kişi başına 
düşen reel GSYİH artışı bu eşitsizlik sebebiyle 
olumsuz etkilenmiştir.

Alt bölgelerde ise durum daha kötüdür. 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ortalama kişi başına 
düşen reel GSYİH artışı yedi alt bölgede 
gerilemiştir. Bunların beşinde ise farklı yıllarda 
negatif büyüme kaydedilmiştir. 2018 verilerine 
göre bu beş alt bölge, yaklaşık 263 milyon 
yetersiz beslenen insana ev sahipliği yapmıştır.

Ekonominin yavaşladığı veya daraldığı 
bölgelerde yetersiz beslenmedeki artışlar 

Yetersiz beslenmenin yaygınlığıyla (YBY) 
ölçülen açlık, ekonominin yavaşladığı veya 
daraldığı pek çok ülkede artmaktadır (Şekil 
24). Çarpıcı biçimde bu ülkelerin büyük bir 
çoğunluğu da (65 ülkeden 44’ü) orta-gelirli 
ülkelerdir. Bu ülkeler arasında (65 ülke) 
yalnızca 19’u düşük gelirli iken, bunlardan 
17’si Afrika’da yer almaktadır.

 } Ekonomik yavaşlama, ekonomik faaliyetlerin daha düşük bir hızda büyüme kaydetmesidir. Bir 
dönem kaydedilen reel GSYİH artışının diğer dönem düşmesi fakat artıda kalması halinde görülür.  

 } Ekonomik gerileme ise büyümenin olmadığı ve ekonomik faaliyette düşüşün görüldüğü döneme 
verilen isimdir. Reel GSYİH’de artış oranına göre negatif ekonomik büyüme veya ekonomik 
daralma dönemini ifade eder.

 } Ekonomik şok, ekonomide dışarıdan gerçekleşen beklenmedik olayı temsil etmekte olup, ekonomiyi 
olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Ekonomik şoklara örnek olarak, bankalara borçlanma veya 
kredilerde düşüşe neden olan küresel bir finansal kriz, petrol ve gaz fiyatlarındaki ani yükselme 
veya üretimde keskin düşüşle sonuçlanan doğal afetler verilebilir. 

KuTu 9
EKONOMİK YAVAŞLAMA VE GERİLEME NEDİR?

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME DURUMU 2019  ÖZET 
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BÖLÜM 2

Ekonomik yavaşlama ve gerilemeler küresel 
gıda krizlerini daha da kötüleştirmektedir

Ekonomik şoklar çoğu zaman gıda krizlerinin 
birincil nedeni olarak değerlendirilmezken, pek 
çok örnekte bu şokların akut gıda 
güvensizliğinin şiddetini arttırdıkları ve krizin 
süresini uzattığı bilinmektedir. 

Hatta, 2018 yılında 33 ülkede akut gıda 
güvensizliği yaşayan 96 milyondan fazla insan, 
artan işsizlik, düzenli işin olmaması, paranın 

değer kaybetmesi ve yüksek gıda fiyatları gibi 
ekonomik şokların görüldüğü yerlerde 
yaşamaktaydı (Tablo 8). Bu ülkelerin çoğunun 
ekonomisi (33 ülkeden 27’si), 2015-2017 dönemi 
kişi başına düşen reel GSYİH artış rakamlarına 
bakıldığında daralmaktaydı.  

Gıda krizi bağlamında ise, çatışma ile ekonomik 
yavaşlama ve gerileme arasındaki etkileşim ayrı 
bir önem taşımaktadır. 2018 verilerine göre, 21 
ülkede gıda krizlerinin esas nedeni çatışma ve 
sivil güvensizlikti; bu ülkelerin 14’ü, 2014 ve 

NOTLAR: 1996-2017 döneminde beş bölgede görülen sabit 2010 fiyatlarıyla kişi başına düşen GSYİH artışının yıllık oranı. 
KAYNAKLAR: BM. 2019. ulusal Hesaplar –Birleştirilmiş Ana Verilerin Analizi. Alıntı: uNSTATS [çevrimiçi]. New York, ABD. [Alıntı Tarihi: 6 Mayıs 2019]
https://unstats.un.org/unsd/snaama; ve Kuzey Amerika ve Avrupa için uNCTAD. 2019. Gayrisafi yurt içi hasıla: Toplam ve kişi başı, artış oranları, 
yıllık. Alıntı: uNCTADSTAT [çevrimiçi]. New York, ABD. [Alıntı Tarihi: 14 Mayıs 2019]. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.
aspx?ReportId=109

ŞEKİL 22

2008-2009 DÖNEMİNDEKİ ANİ KÜRESEL EKONOMİK GERİLEMEDEN Bu YANA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN REEL 
GSYİH ARTIŞI EŞİT BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMEMİŞTİR
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2017 yılları arasındaki ekonomik büyümeden 
ortalama yüzde 2,4 puanlık negatif bir fark ile 
derin ekonomik durgunluk yaşadı. 

Ayrıca ekonomik yavaşlama ve gerilemeler, hane 
halklarının iklim şokları gibi diğer şoklar 
karşısında dayanıklı olma kapasitelerini 
düşürmektedir.

NOTLAR: Her yılın, YBY üç yıllık ortalaması için ara yıl sayıldığı 2006 ile 2017 yılları arasında, yıllara göre ekonomik yavaşlama veya gerileme ile birlikte 
görülen yetersiz beslenmenin yaygınlığında (YBY) değişim puanının arttığı ülke sayısı; örneğin, 2016-2018 dönemi için 2017 yılı. Ekonomik yavaşlama 
veya gerilemeyle bağlantılı YBY artan değişim puanlarına sahip ülke listesi ve metodoloji için Bkz. Ek 3.
KAYNAKLAR: YBY için FAO; ekonomik yavaşlama veya gerilemeler için, BM. 2019. ulusal Hesaplar – Birleştirilmiş Ana Verilerin Analizi. Alıntı: 
uNSTATS [çevrimiçi]. New York, ABD. [Alıntı Tarihi: 6 Mayıs 2019]. https://unstats.un.org/unsd/snaama
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Yüksek gıda fiyatları
$
$
$
$
$

$
$
$

Paranın değer kaybetmesi ve 
kötüleşen ticaret koşulları $ İşsizlik, 

gelir kaybı 

NOTLAR: 2019 Gıda Krizleri Küresel Raporu (GKKR) ile ortaya konduğu üzere, ekonomik şokların akut gıda güvensizliğinin nedeni olduğu ve 2018 
yılındaki gıda krizlerinden etkilenen ülkeler. Ürdün, Lübnan, Myanmar ve Türkiye için gıda krizlerinin faktörleri olarak ekonomik şoklarla ilgili 
bilgiler GKKR 2019’da mevcut değildir. Bu ülkeler için bilgiler 2018 yılı FAO Küresel Bilgilendirme ve Erken uyarı Sistemi (KBEuS) ülke notlarından 
alınmıştır. Gıda krizinin başlıca nedeninin çatışma olduğu ülkeler kırmızıyla, iklim şokları olduğu ülkeler maviyle, ekonomik şoklar olduğu ülkeler 
ise yeşille gösterilmiştir. Yıldız (*) ile belirtilen ülkelerde ekonomik yavaşlama veya gerileme yaşanmamıştır. 2015-2016 veya 2016-2017 
yıllarında gerçekleşen ekonomik yavaşlama ve gerileme belirtilmiş ve sabit fiyatlarla kişi başına yıllık artış oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Gıda 
krizi yaşanan ülkelerin listesi ve ekonomik şoklarla ilgili bilgiler için Bkz. Ek 5.
KAYNAKLAR: GGDÖ’ne dayalı FAO detaylandırması. 2019. Gıda Krizlerine İlişkin Küresel Rapor 2019 [çevrimiçi]. [Alıntı tarihi: 24 Nisan 2019]. 
http://www.fsinplatform.org/ sites/default/files/resources/files/GRFC_2019-Full_Report.pdf ve ekonomik yavaşlama ve gerilemeler için, BM. 
2019. ulusal Hesaplar – Birleştirilmiş Ana Verilerin Analizi. Alıntı: uNSTATS [çevrimiçi]. New York, ABD. [Alıntı tarihi: 6 Mayıs 2019]. https://
unstats.un.org/unsd/snaama

TABLO 8
EKONOMİK ŞOKLAR 2018 YILINDAKİ GIDA KRİZLERİNE YOL AÇAN İKİNCİL VE ÜÇÜNCÜL FAKTÖRLERDİR

GIDA KRİZLERİNİN FAKTÖRLERİ
IPC/CH 

Faz 3 ve 4’teki 
insan sayısı (milyon)

Ekonomik şoklar
Ekonomik 

yavaşlama veya 
gerileme

Çatışma İklim Çatışma ve 
iklim

IPC/CH 
Faz 3
(Kriz)

IPC/CH 
Faz 4 

(Acil Durum)

Yavaşlatma

Orta Afrika 
Cumhuriyeti, 

Ürdün,*
Lübnan*

Madagaskar,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras

Kamerun, 
Cibuti, Kenya, 

Myanmar
8.3 1.2

Düşüş Mozambik Nijerya, Uganda 7.6 0.6

+

$

Yavaşlatma Ukrayna* Esvatini,* 
Pakistan*

Nijer, 
Suriye Arap 
Cumhuriyeti*

10.5 0.1

Düşüş Malavi Çad,
 Afganistan 11.6 3.3

$
$
$
$
$

$
$
$

+

ve /eya

$

Yavaşlatma Filistin Zambiya Sudan 8.2 0.9

Düşüş Irak, Türkiye Zimbabve

Burundi, 
Kongo 

Demokratik 
Cumhuriyeti, 
Güney Sudan, 
Yemen, Haiti

33.2 10.5

79.4 16.6

96.0



2.2 EMTİA BAĞIMLILIĞI VE 
BUNUN GIDA GÜVENLİĞİ VE 
BESLENME İLE İLİŞKİSİ

 ANA MESAJLAR 

è Son yıllardaki ekonomik yavaşlama ve gerilemeler 
ile açlık oranında artış yaşayan ülkelerin yüzde sekseni 
ihracat/ithalat faaliyetlerinde ağırlıkla ham maddelere 
bağlı ülkelerdir.

è 2018 verilerine göre, yetersiz beslenen 807 milyon 
insan ve beş yaşın altında boy kısalığı olan 154 milyon 
çocuk, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyordu: 
bunlardan sırasıyla 381 milyon ve 73 milyonu, emtia 
bağımlılığı yüksek ülkelerde idi. İkinci ülke grubu, acil 
insani müdahaleler gerektirecek şekilde, kriz 
seviyelerinde akut gıda güvensizliği yaşayan 113 milyon 
insanın yaklaşık 109 milyonuna ev sahipliği yapıyordu. 

è Emtia fiyatlarındaki değişiklikler, bu ülkelerdeki 
ihracat ve ithalat faaliyetlerinin göreceli değerini 
etkilemektedir.

è Hassas durumdaki pek çok hane halkı, kitlesel 
makroekonomik şoklar sonucunda satın alma güçlerinin 
azalmasına şahit olurken, tek seferlik şoklar sırasında 
kullandıkları başa çıkma stratejileri ise etkili olmamıştır.

è Tüketim eğilimlerini değiştirme ihtiyacı, hassas 
durumdaki hane halklarının sağlık veya hastalıkların 
önlenmesi amaçlı bir dizi temel hizmet harcamalarını 
kesmelerine veya besin değeri açısından zengin 
gıdalardan uzaklaşarak daha fazla enerji veren ancak 
besin değeri açısından zayıf olan gıdalara yönelmelerine 
neden olabilir.

Emtia fiyat eğilimleri ve ekonomik canlılık 
dönemleri
Düşük ve orta gelirli ülkeler dış kaynaklı 
etkilere maruz kalmaktadır. Bu ülkelerin en 

temel hassasiyetlerini, ürettikleri ve dünyanın 
geri kalanıyla ticaretini yaptığı ürünler, 
özellikle ham maddeler, oluşturmaktadır. 

Uluslararası emtia fiyat şokları ve değişkenliği, 
yüksek emtia bağımlılığının söz konusu olduğu 
tüm durumlarda gıda güvenliği ve beslenme için 
zararlı etkiler yaratabilir. 2003 yılında emtia 
fiyatlarında başlayan yükselme eğilimini ve 
2008 yılında karşı karşıya kalınan aşırı fiyat 
değişkenliği dönemini, 2011 ile 2016 yılları 
arasındaki arka arkaya beş yıl boyunca süren 
küresel emtia fiyatlarındaki önemli azalma takip 
etmiştir.

Emtia bağımlılığı neden önemlidir? 

Emtia bağımlılığı, ülkelerin küresel fiyat 
dalgalanmalarına karşı hassasiyetini arttırdığı 
için önemlidir. Son yıllarda birçok bölgede, 
ekonomik büyümede görülen yavaşlama ve 
gerilemeler büyük ölçüde emtia fiyatlarındaki 
belirgin düşüşlerle açıklanmaktadır. Bu durum, 
özellikle Güney Amerika'daki ve aynı zamanda 
Asya ve Afrika'daki bazı bölgeler de dahil olmak 
üzere, ham madde ihracatına bağımlı ülkeleri 
etkilemektedir.

Bu bölgelerde bulunan ülkeler, ihracat 
gelirlerinin büyük bir kısmını ham 
maddelerden elde ettikleri için, emtia 
ihracatına bağımlıdır. Emtia ithalatının, 
ticareti yapılan toplam ithal ürünlere 
oranının yüksek olduğu bu ülkelerin çoğu 
aynı zamanda, emtia ithalatına da bağımlılık 
göstermektedir. Bu emtiaya gıda maddeleri ve 
yakıt gibi temel ürünler de dahildir.

1995-2017 yılları arasındaki dönemde 
incelemeye dahil edilen toplam 134 düşük ve 
orta gelirli ülkenin 102'si üç farklı kategoriye 
göre "emtia bağımlılığı yüksek" olarak 
sınıf landırılmıştır. Kalan 32 ülke ise "emtia 
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bağımlılığı düşük" olarak sınıf landırılmıştır 
(Şekil 27).

2011 - 2017 yılları arasındaki dönemde 
görülen ekonomik yavaşlama ile birlikte, 
yetersiz beslenmenin yükselişte olduğu 
ülkelerin çoğu (65 ülkenin 52'si), ham madde 

ihracatına veya ithalatına yüksek oranda 
bağımlı ülkelerdir.

2018 yılında, ekonomik şokların akut gıda 
güvensizliğinin şiddetini arttırdığı gıda krizi 
ülkelerinin çoğu (33 ülkenin 27'si), ham 
maddelere bağımlılığı yüksek ülkelerdir. Bu 

NOTLAR: Harita, dört farklı emtia ihracatı bağımlılığı (CXD) ve emtia ithalatı bağımlılığı (CMD) kategorisine göre değerlendirilen düşük ve orta gelirli 
ülkeleri göstermektedir: i) hem emtia ithalatı bağımlılığı hem de emtia ihracatı bağımlılığı düşük; ii) emtia ihracatı bağımlılığı düşük ve emtia ithalatı 
bağımlılığı yüksek; iii) emtia ihracatı bağımlılığı yüksek ve emtia ithalatı bağımlılığı düşük; iv) hem emtia ihracatı bağımlılığı hem de emtia ithalatı 
bağımlılığı yüksek. CXD oranı 0,6'dan büyük (CMD > 0,3) olan ülkeler, emtia ihracatı (ithalatı) bağımlılığı yüksek ülkeler olarak tanımlanmaktadır. 
Net gıda ithalatçıları, 2013-2015 arasındaki dönemde, ortalama gıda ticaret dengesi eksi yönde olan ülkelerdir. Daha fazla bilgi için Ek 6'yı 
inceleyebilirsiniz. Hakkında yeterli veriye ulaşılamayan bölgeler gri olarak gösterilmiştir. Sudan Cumhuriyeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti arasındaki 
nihai sınır henüz belli değildir. Abyei Bölgesi'nin nihai statüsü henüz belli değildir.
KAYNAKLAR: Emtia bağımlılığının tipolojisi, uNCTAD'a dayalı olarak FAO tarafından detaylandırılmıştır. 2019. uNCTADStat. Alıntı: uNCTAD 
[çevrimiçi]. New York, ABD. [Alıntı tarihi 13 Mayıs 2019] https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx; uNCTAD. 2019. 
Ekonomik gruplar ve yapıları [çevrimiçi]. New York, ABD. [Alıntı tarihi 29 Mayıs 2019]. https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/
DimCountries_EconomicsGroupings_Hierarchy.pdf

ŞEKİL 27
PEK ÇOK DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKE EMTİA BAĞIMLILIĞI YÜKSEK ÜLKELERDİR

Emtia ithalatı bağımlılığı yüksek ve emtia ihracatı bağımlılığı düşük ülkelerEmtia bağımlılığı düşük (ithalat ve ihracat oranı düşük) ülkeler

Emtia bağımlılığı yüksek (ithalat ve ihracat oranı yüksek) ülkeler Emtia ihracatı bağımlılığı yüksek ve emtia ithalatı bağımlılığı düşük ülkeler 

Net gıda ithalatçıları



ülkelerin çoğu (33 ülkenin 25'i) aynı zamanda 
net gıda ithalatına bağımlıdır ve buralarda, 
ulusal para birimlerinin ABD Doları karşısında 
değer kaybetmesinden kaynaklanan enflasyon 
baskısı, yurt içi gıda fiyatlarındaki artışı 
tetikleyen önemli bir faktördür.

Emtia bağımlılığı yüksek seviyede olan pek çok 
ülke (102 ülkenin 67'si) 2011 - 2017 yılları 
arasında açlığın artışına ya da gıda krizi 
durumunun kötüleşmesine tanık oldu. Emtia 
bağımlılığı yüksek olan 23 ülke, arka arkaya iki 
veya daha fazla yıl boyunca negatif büyüme 
yaşadı ve bunların çoğu (15 ülke), 2018 yılında 

yetersiz beslenme oranlarında artış veya 
kötüleşen gıda krizi durumu ile karşı karşıya 
kaldı.

Emtia bağımlılığı ile gıda güvenliği ve beslenme: 
iletim kanalları

Yüksek emtia bağımlılığı ile birlikte ortaya çıkan 
hassasiyetin dengelenmesine yardımcı olacak 
politikalar tasarlamak için küresel emtia 
pazarlarını, gıda güvenliği ve beslenme de dahil 
olmak üzere yurt içi ekonomik, sosyal ve insani 
gelişim sonuçlarıyla ilişkilendiren doğrudan ve 
dolaylı kanallar gerekir.
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KAYNAK: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (uNCTAD) ve FAO'dan alınan şema esas alınmıştır. 2017. Emtia ve Kalkınma Raporu 2017. 
Emtia piyasaları, ekonomik büyüme ve kalkınma. New York, ABD, uNCTAD. Gıda güvenliğini ve beslenmeyi etkileyen belirli iletim kanallarına 
odaklanmak amacıyla, bu rapor için uyarlanmıştır.

ŞEKİL 29
uLuSLARARASI EMTİA FİYAT DÜŞÜŞLERİNİN, EMTİAYA BAĞIMLI EKONOMİLERDE GIDA GÜVENLİĞİ 
VE BESLENME ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ OLASI OLuMSuZ ETKİLER: İLETİM KANALLARI
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İletim kanalları karmaşıktır ve belirli bir emtia 
fiyat değişimi, emtiaya bağımlı tüm ülkeleri aynı 
şekilde etkilemez (Şekil 29).

Emtia fiyatlarındaki değişimin ticaret koşulları, 
döviz kuru düzenlemeleri, ödemeler dengesi 
üzerinde doğrudan etkileri vardır. Ayrıca bu 
makroekonomik etkilerin, gıda dahil yurt içi 
fiyatları, işsizlik, azalan ücretler, gelir kaybı, sağlık 
hizmetleri ve sosyal hizmetler üzerinde dolaylı 
ikincil etkileri de vardır.

Ticaret koşulları, döviz kurları ve 
ödemeler dengesi 
2011 ile 2016 yılları arasında, uluslararası emtia 
fiyatlarında kaydedilen keskin ve sürekli 
düşüşler, ticaret koşullarında büyük 
değişikliklere yol açmıştır. Emtiaya bağımlı 
ülkelerdeki GSYİH artışı ise keskin bir şekilde 
sekteye uğramıştır.

2011 yılından bu yana emtia fiyatlarında 
görülen düşüşler Asya, Afrika, Kuzey Afrika, 
Orta Doğu, Latin Amerika ve Karayipler'deki 
emtia ihracatı bağımlılığı yüksek pek çok ülke 
(petrol ve petrol dışı ürün ihracatçısı) için 
kamu finansmanında gerilemeye yol açmıştır.

Yetersiz beslenmede artış veya gıda krizlerinde 
kötüleşme yaşayan, emtiaya bağımlı pek çok 
ülke için, 2011 ile 2016 yılları arasında emtia 
fiyatlarında kaydedilen düşüş, paranın önemli 
oranda değer kaybetmesi ile ilişkilidir.

Gıda fiyatları da dahil olmak üzere 
artan yurt içi fiyatları 
Emtia fiyatları konusunda dünya genelinde 
meydana gelen gelişmelerin yerel yurt içi 
fiyatları üzerindeki etkisi, gıda güvenliği ve 
beslenme için özellikle zorlayıcı olabilir. Çünkü 
bu alanlardaki etkiler, insanların gıdaya, bakım 

ve beslenme hizmetlerine olduğu kadar sağlık 
hizmetlerine erişimini de etkileyebilir. 

Azalan emtia fiyatları, sistemden geçebilecek 
kurların değer kaybetmesine, devalüasyona 
uğramasına ve böylece gıda fiyatları da dahil 
olmak üzere yurt içi fiyatlarının artmasına 
neden olabilir.  

Bu durumlarda, gıda satın almaya ihtiyaç duyan 
hane halkları, gıda maliyetinin gelirlerine göre 
yükselmesi nedeniyle, artan yurt içi perakende 
fiyatlarından hemen etkilenir hale gelmektedir.

İşsizlik, gelir kaybı ve ücretlerin azalması 

Emtia fiyatlarının düşmesi sonucu ekonomik 
faaliyetlerin durgunlaşması işsizliğe, ücretlerde 
düşüş yaşanmasına ve sonuç olarak gelir kaybına 
neden olabilir.

Bu etkiler özellikle tarım sektöründe hem sektör 
içinde yaşananlar hem de kentsel-kırsal 
bağlantılar nedeniyle ağır bir şekilde 
hissedilebilir. 

İhraç edilen ürünlerin küçük üreticiler 
tarafından yetiştirildiği yerlerde, etkiler daha 
yaygın bir şekilde görülebilir.

Sağlık ve toplum üzerindeki sektörler 
arası etkiler 

Emtia bağımlılığı yüksek olan ülkeler için düşük 
veya düşüş halindeki emtia fiyatlarının ardından 
mali gelirlerde görülebilecek azalmalar; sosyal 
programların, sosyal güvenlik ağlarının ve 
ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının diğer 
bileşenlerinin sürekliliğini tehdit edebilir. Sağlık 
ve toplumsal sektör harcamalarında yapılan 
kesintiler, gıda güvenliği ve beslenme üzerinde 
olumsuz etkilere neden olarak sağlık ve 
kalkınma üzerinde muhtemelen ömür boyu 
sürecek ve nesilden nesile geçecek olumsuz 
sonuçlara yol açabilir.
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2008 ile 2015 yılları arasındaki dönemde, emtia 
bağımlılığı yüksek olan ülkelerde, sağlık 
harcamalarının toplam kamu harcamaları 
içindeki oranı düşük gelirli ülkelerde yüzde 1,3 
oranında (diğer düşük gelirli ülkelerde bu belirli 
dönemde görülen artış ile kıyaslandığında), 
düşük orta gelirli ülkelerde yüzde 0,6 oranında 
ve üst orta gelirli ülkelerde yüzde 0,3 oranında 
daralmıştır. 

Benzer şekilde, eğitim harcamalarının azalması, 
okul altyapısı kapsamında, temiz su ve 
sanitasyon gibi sağlıkla ilgili alanlara daha az 
yatırım yapılması anlamına gelir. Bu da yetersiz 
beslenme ile şiddetlenebilen veya yetersiz 
beslenmenin etkilerini daha da ağırlaştıran ishal 
gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini 
arttırır. 

Hane halkının başa çıkma yöntemleri ve 
güçsüz düştükleri an ve zorluk yaşadığı 
durumlar

Ekonomik olaylar nedeniyle alım gücünde 
düşüş ile karşı karşıya kalan hane halkı, gıda 
güvenliğini ve tüketimini sürdürebilmek için 
bu şoklarla baş etmenin yollarını bulmak 
zorunda kalmaktadır. Ancak tek seferlik 
şoklar sırasında kullanılan başa çıkma 
yöntemlerinin çoğu yetersiz kalmaktadır.

Hane halkı, genellikle kayıt dışı sektörde olmak 
üzere, daha düşük ücretli işlerde çalışmayı kabul 
etmek ya da ellerindeki birikimlerden veya 
sigorta mekanizmalarından faydalanmaya 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Fiyatlardaki 
artış ile birikimle  eskiye nazaran daha az gıda 
maddesi alınabilmektedir. Ayrıca hane halkının, 
aile üyelerinden borç alması veya köy fonları gibi 
resmi olmayan sigorta gruplarına ulaşması da 
zorlaşabilir. Bunun yanı sıra, ekonomik 
yavaşlamalar sırasında sosyal güvenlik 
programlarına yapılan kamu harcamaları da 
azalabilir ve bu da pek çok hane halkının 

ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olabilir.

2.3 EKONOMİK BÜYÜME, 
YOKSULLUK, GIDA GÜVENLİĞİ 
VE BESLENME ARASINDAKİ 
İLİŞKİ: EŞİTSİZLİĞİN ROLÜ

 ANA MESAJLAR 

è Gıda güvenliği ve beslenme; aşırı yoksulluk 
düzeylerine bağlı olarak ve yoksulların farklı 
eşitsizlikler nedeniyle dışlanmaya maruz kaldığı 
ölçüde, en nihayetinde ekonomik olayların etkisi 
altında kalacaktır.

è Aşırı yoksulluk; gıda güvensizliği ve kötü 
beslenmenin temel nedenlerinden biri olsa da, her 
zaman gıda güvensizliğinden muzdarip ve kötü 
beslenenler en yoksul demek değildir. 

è Aşırı yoksulluğun azaltılmasının her koşulda 
daha yüksek gıda güvenliği ve beslenme anlamına 
gelmeyeceği konusunda gösterilebilecek pek çok 
nedenden biri yaşanan eşitsizliklerdir. 

è Gelir eşitsizliği, pek çok düşük ve orta gelirli 
ülkede yükselişte olup yoksul ve marjinal grupların 
ekonomik büyümeden faydalanmasını daha da 
zorlaştırmaktadır. Bu da, ekonomik yavaşlama ve 
gerilemeler karşısında insanların daha hassas 
olmalarına yol açmaktadır.

Yoksulluk ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler de 
önemlidir.
Ekonomik yavaşlama ve gerilemeler, farklı 
iletim kanalları aracılığıyla hareket eden bir 
dizi doğrudan ve dolaylı etki yaratır ve gıda 
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güvenliği ile beslenmeyi tehdit eder. Ancak 
gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki nihai 
etki, ülkede kaç yoksul insanın yaşadığına ve 
bu insanların eşitsizlikler nedeniyle ne derece 
dışlanmaya maruz kaldığına bağlıdır. 

Bir yandan, ekonomik yavaşlama ve 
gerilemeler, yoksulluk ve eşitsizlikteki artışlar 
ile ilişkili olma eğilimindedir. Öte yandan 
yoksulluk, eşitsizlikler ve marjinalleşme, açlık 
ve kötü beslenmenin tüm biçimlerinin altında 
yatan nedenlerin sadece bir kısmıdır. Ancak, 
bu faktörler arasındaki ilişkiler birçok 
sebepten ötürü çok da basit değildir.

Öncelikle, güçlü ekonomik büyümenin 
yoksulluğu azalttığı, gıda güvenliğini ve 
beslenmeyi iyileştirmeye yardımcı olduğu her 
zaman doğru değildir. Yoksulluğun 
azaltılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve 
beslenmenin iyileştirilmesi için ekonomik 
büyüme gerekli olsa da, her zaman yeterli 
olmayabilir. İkincisi; yoksulluk, gıda 
güvenliği ve beslenme her zaman birlikte 
hareket etmez. Ülkeler güçlü bir ekonomik 
büyüme yakalayıp, yoksulluğun azaltılmasını 
sağlasa bile, bu her zaman daha iyi gıda 
güvenliği ve beslenme anlamına gelmez. 
Üçüncüsü, yoksulluğun azalması daha yüksek 
gıda güvenliği ile sonuçlansa bile, bu mutlaka 
beslenme durumunun da daha iyi hâle 
geleceği anlamına gelmez. 

Eşitsizlikler ve marjinalleşmenin gıda güvenliği 
ve beslenme sonuçları üzerindeki etkisi  
Tek başına ekonomik büyüme, aşırı yoksulluğu 
azaltmak veya gıda güvenliğini arttırmak ve 
beslenmeyi iyileştirmek için yeterli değildir. 
Bunun nedenini anlamak için yalnızca gelir 
dağılımındaki eşitsizliği değil, aynı zamanda 
beslenme ile ilgili hizmetlere ve sosyal hizmetler 

ile sağlık hizmetlerinin altyapısına erişimdeki 
eşitsizlikleri de irdelemek kritik önem 
taşımaktadır. Hâlihazırda elimizdeki kanıtlar, 
eşitsizlik seviyesinin daha yüksek olduğu 
ülkelerde, ekonomik yavaşlama ve gerilemelerin 
gıda ve beslenme güvenliği üzerinde orantısız 
derecede olumsuz bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik

Gelir eşitsizliği, zamanımızın en önemli 
meselelerinden biridir. Gelir eşitsizliği, birçok 
düşük ve orta gelirli ülke de dahil olmak üzere, 
dünyadaki ülkelerin yaklaşık yarısında yükseliş 
eğilimindedir. Hatta Afrika ve Asya'daki pek 
çok ülke, son 15 yılda gelir eşitsizliğinde büyük 
artışlara şahit olmuştur.

Eşitsizliğin daha büyük olduğu ülkelerde, 
ekonomik yavaşlama ve gerilemeler, düşük gelirli 
nüfuslar üzerinde gıda ve beslenme güvenliği 
açısından orantısız derecede yüksek bir etkiye 
sahiptir. Çünkü bu gruptaki insanlar gelirlerinin 
büyük bir kısmını gıda maddesi satın almak için 
harcamaktadır. 

Eşitsizlik, şiddetli gıda güvensizliği riskini de 
arttırır ve bu etki, orta gelirli ülkelere kıyasla, 
düşük gelirli ülkeler için yüzde 20 daha 
yüksektir. Gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu 
ülkelerde (yüzde 21) şiddetli gıda 
güvensizliğinin yaygınlığı, gelir eşitsizliği düşük 
olan ülkelere kıyasla (yüzde 7), neredeyse üç kat 
daha fazladır. 

Gelir eşitsizliğinin ötesindeki diğer 
eşitsizlik biçimleri

Düşük ve düşük orta gelirli ülkelerdeki 
eşitsizliğin yaklaşık yüzde 40'ı, kırsal ve 
kentsel nüfusların yaşam standartları 
arasındaki uçurumdan kaynaklanmaktadır. 
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Kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam 
standartları, kenttekilerden daha düşüktür. 

Üretim varlıklarının dağılımındaki eşitsizlik de, 
birçok ülkede yaygın olarak görülen bir eşitsizlik 
biçimidir. Arazi, su kaynakları, sermaye, finans, 
eğitim ve sağlık gibi varlıkların dağılımındaki 
eşitsizlik ne kadar yüksekse (Şekil 37), yoksulların 
ekonomik büyüme süreçlerine katılması da o 
kadar zordur. Dolayısıyla bu durum, gıda 
güvensizliğini ve kötü beslenmeyi azaltma 
konusunda kaydedilen ilerlemeyi 
yavaşlatmaktadır. Özellikle de toplumsal olarak 
dışlanmış ve marjinalleşmiş grupların, ekonomik 

gerilemelerden daha da ağır etkilenmesi 
muhtemeldir.

2.4 EKONOMİK YAVAŞLAMA 
VE GERİLEMELER 
BAĞLAMINDA, GIDA 
GÜVENSİZLİĞİ VE KÖTÜ 
BESLENMENİN ÖNÜNE 
GEÇEBİLMEK İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
POLİTİKALAR

 ANA MESAJLAR 

è Hane halkının satın alma gücünü kısıtlayan 
ekonomik olaylara müdahale etmek için, gıda 
güvenliğini ve beslenme olanaklarını korumaya yönelik 
kısa ve uzun vadeli politika müdahaleleri oluşturmak 
gereklidir. 

è Ülkelerin gelirlerini koruması, temel sosyal 
hizmetler alanında kesintiye gitmekten kaçınması ve 
ekonomik canlılık dönemlerinde akılcı bir şekilde 
ekonomik çeşitliliğe, beşerî sermaye birikimine, sağlık 
ve diğer sosyal hizmetlere geniş kapsamlı erişim 
sağlamaya yönelik yatırımlar yapması gerekir.

è Gıda güvenliği ve beslenme hedeflerine ulaşmaya 
yardımcı olacak ekonomik dönüşümü teşvik ederken, 
politika yapıcıların göz önünde bulundurması gereken 
en önemli konulardan biri de ticaret politikasıdır. 

è Bir yandan gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili 
riskleri, yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabalara 
entegre ederken, diğer yandan yoksulluğun 
azaltılmasına ve açlığın ortadan kaldırılmasına yönelik 
çabalar arasındaki sinerjiyi arttırmak, her iki hedefe de 
daha hızlı ulaşılmasına yardımcı olacaktır. 

NOTLAR: Şekilde, genelde 2000 yılı veya yakın dönemler 
hakkında olmak üzere, arazi dağılımına yönelik Gini endeksi 
gösterilmektedir.
KAYNAK: N. Cuffaro ve G. D’Agostino. 2017. Arazi eşitsizliği ve 
büyüme: Afrika’daki modern kalkınma için meta-analiz ve 
uygunluk. Çalışma Belgesi n° 222 [çevrimiçi]. Roma, università di 
Roma Tre. [Alıntı Tarihi 5 Mayıs 2019]. http://dipeco.uniroma3.it/
db/

ŞEKİL 37
SAHRA ALTI AFRİKA'DAKİ PEK ÇOK 
ÜLKEDE, TARIM ARAZİLERİNİN 
DAĞILIMINDAKİ EŞİTSİZLİK YÜKSEK 
SEVİYEDEDİR
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è Bu politikaları uygularken, gıda güvenliği ve 
beslenme standartlarının iyileştirilmesinin 
yöntemlerinden veya sonuçlarından biri de toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerinin ve nüfus gruplarının sosyal 
dışlanmasının azaltılması olmalıdır.

Gıda güvenliği ve beslenmeyi korumanın 
önemi 
Ekonomik yavaşlama ve gerilemeler gıda 
güvenliği ve beslenmeye yönelik zorluklar teşkil 
eder. Bunlara karşı oluşturulacak sürdürülebilir 
çözümler hem karşı koruma mekanizmalarını 
geliştirmeyi hem de artan eşitsizliklerle 
mücadeleyi içermelidir.

Bu rapor, iki farklı alanda eylem çağrısı 
yapmaktadır. Birincisi: sosyal güvenlik 
sistemlerine finansman ve sağlık ile eğitim 
hizmetlerine geniş kapsamlı erişim sağlanması da 
dahil olmak üzere, ekonomik yavaşlama ya da 
gerilemelerin etkileriyle başa çıkmaya yardımcı 
olacak ekonomik ve sosyal politikalar aracılığıyla 
gıda güvenliği ve beslenmenin korunması. 
İkincisi: gıda güvensizliği ve kötü beslenme 
karşısında daha sürdürülebilir çözüm yolları 
bulmayı mümkün kılan çok sektörlü politikalar 
aracılığıyla, mevcut eşitsizliklerle her seviyede 
mücadele etmek. 

Bu iki cephede mücadele etmek, kurumsal 
kapasite ile acil durum mekanizmalarının ve 
bunları destekleyecek fonların mevcudiyetine 
bağlı kısa ve uzun vadeli politika müdahaleleri 
gerektirir.  

Ülkelerin ekonomik sıkıntılarla baş edebilmeleri 
için kısa vadede gelirlerini korumaları 
gerekmektedir. Konjonktür karşıtı politikaları 
uygulanabilir kılmak için ekonomi büyüme 
eğilimindeyken mevcut enstrümanları (otomatik 
mali stabilizatörler, istikrar fonları, devlet fonları, 
makro ihtiyati normlar ve benzerlerini) kullanarak 
tasarruf kapasitesini arttırmak son derece 
önemlidir.

Daha uzun vadede, ülkeler ekonomik 
hassasiyetleri ve eşitsizlikleri azaltmak için 
ekonomik canlılık dönemlerinde akıllıca yatırım 
yapmalı; şoklara karşı ayakta durmalarını 
sağlayacak bir kapasite oluşturmalı; sağlık ve 
diğer sosyal hizmetlere yönelik harcamaları 
devam ettirmeli; sağlıklı beslenmeye imkan 
verecek ortamları oluşturmak için politika 
araçları kullanmalı; ve ekonomik krizler patlak 
verdiğinde hızla kendini toparlayabilmelidir. 
Bunun için, ekonomi emtia bağımlılığından 
uzaklaştırılmalı ve aynı zamanda yoksulluğun 
azaltılmasını destekleyecek ve daha eşitlikçi 
toplumları teşvik edecek kapsayıcı bir yapısal 
dönüşüm sağlamayı amaçlayan bir dizi politika 
ve yatırım arasında denge kurulmalıdır.

2.5 SONUÇLAR
Bu yılki rapor açlık, gıda güvensizliği ve kötü 
beslenmenin tüm biçimleri ile mücadelede var 
olan önemli zorluklara işaret etmeye devam 
etmektedir.

Raporun ikinci bölümünde, gıda güvenliğini ve 
beslenmeyi ekonomik yavaşlama ve 
gerilemelerden korumak için harekete geçmeye 
yönelik bir eylem çağrısı yapılmaktadır.

Kısa ve orta vadeli politikalar, yoksulları gözeten 
ve kapsayıcı bir dönüşüm sağlamayı 
amaçlamalıdır. Ancak bu dönüşüm, yalnızca 
ekonomik büyümeye odaklanarak mümkün 
olmayacaktır. Bunun için, eşitsizlikleri ana odak 
noktası olarak kabul eden çok sektörlü 
politikalar aracılığıyla, mevcut eşitsizliklerle her 
seviyede mücadele etmek gerekecektir. Sonuç 
olarak bu tür bir dönüşümün hayata geçmesi 
için, gıda güvenliğini ve beslenmeyi korumaya 
yönelik ülke politikalarının, ekonominin 
yavaşladığı veya daraldığı zamanlarda ekonomik 
dayanıklılığı güçlendirebilmesi gerekmektedir.





Dünyada Gıda Güvenliği ve 
Beslenme Durumu 2019 (tam metin)

Bu yılki rapor, açlık çeken insanların net sayısının yavaş da olsa artmaya devam ettiğine 
dair kanıtlar içermektedir. Raporda ayrıca, gıda güvensizliğinin açlıktan daha fazla 
olduğunun da altı çizilmektedir. Raporda ilk kez, dünyadaki birçok insanın, açlıkla mücadele 
etmese dahi, gıdaya erişim olanakları konusunda belirsizliklerle karşı karşıya kalarak ve 
tükettikleri yiyeceklerin kalitesinden veya miktarından ödün vererek orta seviyede gıda 
güvensizliği yaşadığına dair kanıtlar sunulmaktadır. Bu olgu dünya genelinde, sadece düşük 
ve orta gelirli ülkelerde değil, aynı zamanda yüksek gelirli ülkelerde de görülmektedir.

Raporda ayrıca dünyanın, düşük doğum ağırlığı ile beş yaşın altındaki çocuklarda görülen 
boy kısalığının azaltılmasına yönelik hedefler de dahil olmak üzere, küresel beslenme 
hedeflerine ulaşmak için doğru yolda olmadığına dikkat çekilmektedir. Dahası, başta okul 
çağındaki çocuklar ile yetişkinler olmak üzere, obezite ve fazla kiloluluk tüm bölgelerde 
artmaya devam etmektedir. Raporda, fazla kiloluluk ve obezite yaygınlığı konusunda hiçbir 
bölgenin istisna oluşturmadığının altı çizilerek, bu endişe verici gidişatı durdurmak ve tersine 
çevirmek için çok yönlü ve çok sektörlü yaklaşımların gerekli olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Küresel ekonominin kırılgan durumu göz önüne alındığında, rapor, ekonominin yavaşladığı 
veya daraldığı pek çok ülkede açlığın artış halinde olduğunu doğrulayan yeni kanıtlar 
sunmaktadır. Ekonomik yavaşlamalar ve gerilemeler ile gıda güvensizliği ve kötü beslenme 
arasındaki bağlantıları açığa çıkarıp, ilkinin ikincisi üzerinde yarattığı etkileri ortadan 
kaldırmanın, ancak açlık ve kötü beslenmenin kökeninde yatan nedenlerin ele alınmasıyla 
mümkün olabileceğini savunmaktadır: yoksulluk, eşitsizlik ve marjinalleşme. Rapor, bu temel 
nedenleri ele alıp, ekonomik yavaşlama ve gerilemelere karşı gıda güvenliğini ve beslenmeyi 
koruyacak kısa ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesine ilişkin önerilerle sonlanmaktadır.
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