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Açlığa Son
Vermek İçin Çalışıyoruz

Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda Günü etkinliğine hoş geldiniz! Bugün, açlığın 
olmadığı bir dünya tarifimi sîzlerle paylaşmak istiyorum 
ve bu görevimde herkesi bana katılmaya davet ediyorum. 
Ben 2018 etkinliğinin maskotuyum ve tam burada, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel 
merkezinde, diğer bir deyişle FAO'da doğdum.

Tüm ülkeleri açlıkla mücadele etme amacı etrafında 
toplamak için 1945 yılında kurulan FAO, her yıl 16 Ekim 
tarihinde, Dünya Gıda Günü olarak da bilinen bu günde, 
kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Bugün, 130'u aşkın 
ülke, herkesin sağlıklı bir yaşam sürdüğü, yoksulluğun ve 
açlığın olmadığı bir dünya için ortak hedeflerini yinelemek 
amacıyla bir araya geldi.

#AçlığaSon hedefi, 2030 yılına kadar ulaşılması öngörülen 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin kalbinde yatar.
Ama herkes çaba göstermezse gezegenimiz için bu 
önemli görevi yerine getirmek isteyen FAO ile birlikte 
hiçbir hükümet bu hedefe ulaşamaz. Gerçek ve kalıcı bir 
değişimin en özel bileşeni... insanlardır! Diğer bir deyişle, 
sizsiniz!



HAYDİ YARATICI 
OLALIM!

WFD2018 
Poster Yarışması Di ifpİf

Bu tarifte siz de varsınız!

Fikirleriniz bizim için çok değerli: Her çocuk, 
geleceğin yetişkinidir ve şu an attığınız tüm adımlar 
gelecekte size ve arkadaşlarınıza daha iyi bir dünya 
miras kalmasına yardımcı olacak!

5-19 yaşları arasındaysanız, sizi Dünya Gıda Günü 
temalı bir poster tasarlamaya davet ediyoruz.

Yarışmaya katılmak için aşağıda belirtilen bağlantıyı 
ziyaret edebilirsiniz:

www.fao.org/WFD2018-contest

Yarışmaya son katılım tarihi 9 Kasım 2018'dir. 
Yarışmayı kazananlar, Dünya Gıda Günü'nün internet 
sayfası ve FAO'nun sosyal medya kanallarında 
duyurulacak ve FAO'nun dünya genelindeki 
temsilcilikleri tarafından da tanıtılacaktır. Kazanan 
yarışmacıların eserleri, FAO'nun Roma'daki genel 
merkezinde sergilenecektir. Kazananlara bir "Ödül 
Sertifikası" ve sürpriz bir hediye paketi de verilecektir.
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Açlığa Son
ne anlama geliyor?
Maalesef dünyada açlık çeken kişi sayısı tekrar artmaya başladı. FAO'nun bir raporuna 
göre 2015 yılına göre 2016'da açlık çeken kişi sayısı 38 milyon arttı. Her gün, 800 milyonu 
aşkın kişi, yiyecek herhangi bir şey bulmak için mücadele ediyor ve dahası açlıktan 
ölme riski ile karşı karşıya. Tüm dünyada açlık çeken kişi sayısı, Endonezya, ABD ve 
Pakistan'ın toplam nüfusundan daha fazla!

Açlığa Son girişimi, bu korkutucu rakamı SIFIRA indirmeyi amaçlıyor. 2003 yılında, 
milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluktan kurtulmasına yardım eden Brezilya, bu güç 
görevi üstlenen ilk ülkeydi.

FAO, 1945'ten bu yana ülkelerin açlıkla mücadele etmesine yardım etmektedir. Açlığa Son, 
hâlen FAO'nun bir numaralı görevidir. Bu görevi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz 
malzemeler ise şunlar:

1. Gıda güvenliği: Herkesin, her gün sağlıklı 
gıdalara erişmesini garanti altına almak 
anlamına gelir. Dünyamız, hepimizi 
besleyebilecek potansiyele sahiptir: 
Dünyanın bize sunduklarını adil bir 
şekilde dağıtarak tüm insanların yeterli 
gıdaya erişmesini sağlamak, bizim 
elimizde!

2. İyi beslenme: Çevre dostu ve sorumluluk 
sahibi yeme alışkanlıklarını teşvik etmek 
ve insanların iyi bir şekilde yaşamak
için ihtiyaç duydukları tüm besleyici 
maddeleri almasını sağlamak anlamına 
gelir. Böylece, çok fazla tüketen ya da 
kötü beslenen kişiler ile yeterli gıda 
bulamayan kişiler arasında bir denge 
kurulması mümkün olacaktır.

3. Sürdürülebilir tarım: Gıda üretimi için 
ihtiyaç duyulan tüm doğal kaynakların, 
tarlaların, ormanların ve okyanusların 
gezegenimize zarar vermeyecek şekilde 
kullanılmasıdır. Sürdürülebilir tarım; gıda 
üretiminin, çevrede bulunan tüm insanlar 
ve hayvanlar da dâhil olmak üzere 
çevreye saygılı olmasını gerektirir, aksi 
takdirde kaynaklarımız tükenecektir!

4. Yoksulluğa son verme: Gıda ürünlerinin 
süpermarketlerde satıldığı ülkelerde 
bile kötü beslenmenin temel nedeni 
yoksulluktur. Sağlıklı gıdalara erişemeyen 
ya da herhangi bir gıda ürününü almak 
için yeterli paraya sahip olmayan 
insanların hastalıklara yakalanma riski 
daha yüksektir. Sağlıklı bir yaşam, 
temelde sosyal ve ekonomik gelişmenin 
bir sonucudur!

Bu tarifteki en özel malzeme sîzsiniz, hatırladınız mı? Ancak herkesin yardımıyla, bu güzel 
hedefe ulaşılabiliriz.





AÇLIĞA SON, Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi (SKH) arasında ikinci sırada yer 
almaktadır ve tüm BM kuruluşları bu hedefe ulaşılmasını 
desteklenmektedir. Dünyanın her yerinden ülkeler, özel 
şirketler ve vatandaşlar 2030'a kadar başta yoksulluğa son 
ve açlığa son hedefi olmak üzere, bu 17 hedefe ulaşmak 
için çok sıkı çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşmak için heyecan verici birçok program 
başlatılmıştır. Programların çoğu, aileleri ve küçük 
toplulukları hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen 
faaliyetlerin tamamına yakını eğitim, teknoloji ve 
bilgi paylaşımı unsurlarını içermektedir. Kaynakların 
nasıl kullanıldığını ve insanların hayatlarının nasıl 
iyileştirebileceğini öğrenmek için en iyi yol, araştırma 
yapmaktır: Toprak koşullarının, yetiştiricilikle ilgili yeni 
tekniklerin, iklim değişikliklerinin ve insan sağlığını tehlikeye 
atabilecek her şeyin araştırılması da bu kapsamda yer 
alır. İleri teknolojilerin araştırılması özellikle hem en 
savunmasız kişilere hem de çoğunluğun yararına nasıl 
hizmet edebileceği araştırılmalıdır. Her bir malzeme, son 
tarife eklenir!

Bununla birlikte araştırma 
yapmak tek başına yeterli değildir, 

fikirlerimizi eylemlere 
dönüştürm em iz gerekir.

— o —

► BİYOÇEŞİTLİLİK NEDİR?

Biyoçeşitlilik, belirli bir çevrede (ekosistemde) 
kusursuz bir denge içinde yaşayan ve çevreyi 
koruyarak çevrenin devamlılığını sağlayan bitki 
ve hayvan türleridir. Bir türün nesli tükendiğinde, 
tüm ekosistem tehlikeye girer. Sadece pirincin bile 
100.000'den fazla çeşidi olduğunu ve neredeyse tüm 
enerji ihtiyacımızı karşılamak için sadece 30 farklı 
mahsule ihtiyaç duyduğumuzu biliyor muydunuz?

FAO VE SKH'LER

SKH'ler, hükümetlerin açlığa ve yoksulluğa son vermek, 
eşitsizlik ve adaletsizlikle savaşmak, iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek ve uzun bir çözüm olan sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak amacıyla geliştirdiği politikalara ve 
eylem planlarına rehberlik eder. Yoksulluk ve açlığa son 
verilmesinden, iklim değişikliğine yönelik müdahalelere ve 
doğal kaynaklarımızın korunmasına kadar tüm hedeflerin 
merkezinde gıda ve tarım yer alır.

Açlığa Son hedefini gerçekleştirebilirsek diğer birçok 
hedefe de ulaşabiliriz. Öncelikle herkesin sağlıklı 
beslenmesini sağlayamazsak, nitelikli eğitim ya da sağlıklı 
bireylerlerle ilgili hedeflere de ulaşmamız mümkün değildir.

Aşağıda bağlantısı verilen internet adresini ziyaret ederek 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi 
alabilir ve ilgi çekici etkinliklere katılabilirsiniz: 
www.worldslargestlesson.globalgoals.org

http://www.worldslargestlesson.globalgoals.org


Çözüm bulmak

Gıda ve tarımın tüm 
hedeflere ulaşmak 
açısından ne kadar 
önemli olduğunu ortaya 
koyan mesajları ve çeşitli 
renklerle gösterilen 
SHK'leri inceleyiniz. Her 
hedefi, doğru mesajla 
eşleştiriniz.

Doğru yanıtla rı k itabın  son 
sayfasında bulab ilirs in iz.
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Yoksulluğa son

A çlığa  son

Sağ lıklı b ireyler

N ite lik li eğitim

Toplum sal c insiyet eşitliğ i

T em iz  su ve sıhhi koşullar

Y en ilenebilir enerji

İnsana yak ış ır iş ve  ekonom ik  
büyüm e

Y en ilikç ilik  ve  altyapı

Eşitsizlik lerin  aza ltılm as ı

Sürdürüleb ilir şeh irler ve  yaşam  
alanları

Sorum lu  tüketim

İklim  eylem i

Sudaki yaşam

Karasal yaşam

Barış ve  adalet

H ed e fle r için o rtak lık la r



Adil ve sürdürülebilir tarım , halkları yoksulluktan kurtarır.

Sürdürülebilir tarım  sayesinde hiçbir şey israf olm az!

Dünya, b ize çok sayıda n im et sunuyor: Bunları pay laşm ak ise bize düşüyor!

Dünyadaki yoksulların  % 80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. Biz de ça lışm alarım ıza  bu 
bölgelerden başlayabiliriz!

İyi beslenen, eğ itim li bireyler: İyi bes lenm ek zihn im izi çalıştırır ve daha kolay  
öğrenm em izi sağlar.

Yenilikçi tarım  yöntem leri, gelişm ekte  olan ülkelerin ilerlem esine yardım  eder.

İyi beslen, iyi yaşa, uzun yaşa.

Kırsal bölgelerdeki topraklara adil eriş im  için kanunlar iyileştirilebilir.

Ormanlar, biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan devasa alanlardır. Orm anların  
geleceği, b izim  geleceğim izdir.

Büyüyen şehirlerin artan gıda ihtiyacını karş ılam am ız gerek. 2050 'ye kadar dünya 
nüfusunun %65'inden fazlas ı şehirlerde yaşayacak.

Hep birlikte, daha güçlüyüz!

Açlığa barışçıl bir şekilde son verm ekten  daha "adil" bir şey o labilir mi?

İsraf etm ek, hiç de hoş bir davranış değil.

Kadınlar, dünyadaki besin m addelerin in  yarısını üretiyor! Dolayısıyla, kadınların  da 
toprağa eşit eriş im e sahip o lm ası gerekir.

Balıklar, sağladıkları proteinlerle her gün 3 m ilyar kişiyi besliyor ve onların hayatta  
kalm asına yardım  ediyor.

Sürdürülebilir tarım , çözüm ün önem li bir parçasını oluşturuyor!

Gıda m addelerin in  üretim i için a lte rnatif enerjiler kullanabiliriz.



Açlık
nedir?



Tüm dünyada yüz milyonlarca 
İnsanın aç olduğunu biliyoruz. 
Peki, bu neden oluyor? Açlığın 
ve dengesiz beslenmenin 
kaynağı nedir? Bu duruma yol 
açan nedir ve bununla nasıl 
mücadele edebiliriz?

Tarihe baktığımızda 
açlığın her zaman var 
olduğunu görüyoruz. Açlığın 
sebepleri ise hep aynı. 
Yoksulluk, açlığın en temel 
nedenlerinden biri. Yoksul 
durumdaysanız besleyici 
gıdalar satın alamıyorsunuz 
demektir. Bu durum 
çalışmanızı veya geçiminizi 
sağlamanızı zorlaştırıyor 
ve çoğu zaman insanlar 
yoksulluk kısır döngüsünde 
sıkışıp kalıyorlar.



Çatışmalar çiftçiliği ve gıda üretimini aksatıyor. 
Çatışmalardan etkilenen milyonlarca insan, çoğu 
zaman evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve yeterli 
gıda kaynaklarına erişimden yoksun kalıyor. Dünyada 
açlık çeken insanların büyük çoğunluğu, çatışmalardan 
etkilenen ülkelerde yaşıyor. Savaşlar ya da ayaklanmalar 
da açlığın doğrudan bir sonucu olarak meydana gelebiliyor. 
Besin kaynaklarına erişmek imkânsız olduğunda, 
öfke patlaması yaşanması doğaldır. Dolayısıyla, besin 
kaynaklarına erişim sağlanması, dünyaya barışı getirmek 
açısından etkili bir yol olabilir.

Biz insanlar geçtiğimiz birkaç yüzyılda çevre kirliliğinin 
etkilerini görmezden geldik. Kirlilik, iklim değişikliğine 
yol açarak aşırı hava olaylarında -örneğin seller, tropik 
fırtınalar ve uzun kuraklık dönemleri- artışa yol açtı.
Yoksul çiftçiler, balıkçılar, çobanlar ve orman köylüleri, 
doğal bir afet öncesinde ve sonrasında en çok sıkıntı 
çeken gruplardır. Bu topluluklar, afet zamanlarında, 
çoğu zaman yeterince yiyecek bulamaz ve evlerini terk 
etmek zorunda kalır. İklim değişikliği nedeniyle artan 
hava sıcaklıkları da çevreyi büyük oranda etkileyerek

sağlıklı toprakları, kurak ve verimsiz topraklara 
dönüştürebilmektedir.

Yoksulluk, savaş ve doğal afetler, bugün özellikle dünyadaki 
yoksul bölgeleri etkilemektedir. Bununla birlikte, zengin 
ve sanayileşmiş ülkelerde bile yoksulluk çeken ve düzgün 
beslenemeyen geniş kitleler bulunmaktadır. Bu insanlar, 
genelde aşırı kilolu ya da obez insanlarla aynı semtlerde 
yaşamaktadır. Aşırı yemek yemek ve sağlıksız abur 
cuburların sorumsuz şekilde tüketilmesi, açlık sorununun 
büyük bir parçasıdır ve her yıl ölen kişi sayısının artmasına 
neden olmaktadır. 1,9 milyar kişi, diğer bir deyişle dünya 
nüfusunun dörtte birinden fazlası aşırı kiloludur. Bu kişilerin 
600 milyonu obezdir. Yetişkin obezitesi, dünyanın her 
yerinde hızlı bir şekilde artmaktadır. Çok miktarda gıda 
üretimi ve israfı, çevre kirliliğine de yol açmakta ve tüm 
dünyada insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Dolayısıyla, kötü beslenme, küresel bir sorundur. Bu sorun, 
nerede yaşarsak yaşayalım, hepimizi ilgilendirir.

Ekonomik büyüme, çoğu zaman ülkelerin yoksulluk 
ve açlıktan kurtarılması açısından kilit öneme sahiptir.

Maalesef kontrollü ve adil şekilde gerçekleştirilmeyen 
bir büyüme, zengin ve yoksul arasındaki uçurumu 
derinleştirebilmekte, açlığın, çatışmaların ve gerilimin 
tırmanmasına yol açabilmektedir. Büyüme, savunmasız 
kesimler başta olmak üzere genel olarak tüm toplumu 
içine almalıdır. Büyümenin etkili olabilmesi için bütünün her 
parçasının gerekli olduğunun anlaşılması gerekir. Dünyada 
Açlığa Son vermek için hazırladığımız tarifte, insanların 
özel bir bileşen olduğunu biliyoruz: Bu ortak hedefe 
ulaşabilmemiz için hepimizin eyleme geçmesi gerekiyor. 
Bunu nasıl yapabileceğimizi ise bir sonraki bölümde 
göreceğiz!

1.9 milyar insan,
diğer bir deyişle dünya 

nüfusunun dörtte birinden 
fazlası aşırı kiloludur. . 

 O—
9



Kim, 
ne yapıyor?
Açlığa Son tarifimizde hepimize düşen bir rol var!
Açlığa tek seferde son vermeye yönelik çözümler, basit 
çözümlerdir, fakat bu çözümlerin işe yaraması için özel 
bir bileşene ihtiyaç vardır: İnsanlar! Dünyada açlığa son 
vermek için tüm insanların harekete geçmesi gerekir— 
Bu da işin zor olan kısmını oluşturur. Bu nedenle, FAO, 
hükümetlerin, özel sektör kuruluşlarının ve vatandaşların 
Açlığa Son vermek için bir dizi programa katılmasını 
sağlayarak bize yol gösteriyor.

1. Hükümetler ve siyasi liderler

Gençler, politikanın yetişkinlere özgü bir alan olduğunu 
düşünebilirler fakat politika herkesin hayatında önemli 
bir rol oynar. Örneğin liderler, yoksulluk ve açlıkla yapılan 
mücadelede kilit rol oynarlar. Liderlerin tarıma, iklim 
değişikliğine, istihdam sağlanmasına odaklanmaları ve 
dezavantajlı kesimlere daha fazla koruma sağlamaları 
hem kısa hem de uzun vadede kayda değer bir fark 
yaratabilir.

Hükümetler, fiyatların küçük çiftçiler için de adil olmasını 
sağlamak amacıyla, piyasayı izlemelidir. Geniş araziler 
satın alan ya da kiralayan büyük şirketlerin, yerel halkın 
haklarına saygı göstermesini ve bu hakları korumasını 
sağlamalıdır. Hükümetlerin sağlıklı beslenmeyi teşvik 
etmesi, araştırmaya daha fazla yatırım yapması ve 
kırsal bölgelerin kalkınmasına odaklanması da gerekir. 
Bunlar, bireylerin hayatlarını iyileştirmek için atılabilecek 
adımlardan sadece birkaçıdır.

İyi bir liderlik fark yaratır: Bu nedenle, FAO hükümetleri 
desteklemenin ve hükümetler tarafından desteklenmenin 
açlığa karşı küresel strateji geliştirmek açısından gerekli 
olduğuna inanmaktadır.
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2. Küçük aile çiftçileri

Dünyadaki çiftliklerin yaklaşık %90'ı 
aile çiftliğidir. Diğer bir deyişle hemen 
her çiftlikte bir anne ve baba, bazen diğer 
akrabaları ve çocuklarıyla birlikte, aileleri 
ve ait oldukları kırsal topluluk için gıda 
maddesi üretir. Bu çiftlikler Açlığa Son 
vermek hedefine ulaşılmasında çok önemli 
bir rol oynarlar. Dolayısıyla çiftçilerin bu 
rollerine ilişkin farkındalığı arttırılmalıdır! 
FAO, bu aileleri güçlendirmek, kaynaklara 
erişimlerini arttırmak ve kârlarını azami 
düzeye çıkartmak amacıyla, kooperatifler 
şeklinde bir araya gelmeleri için onları 
teşvik etmektedir. Çiftçi aileler, hep birlikte 
iklim değişikliğine adapte olabilirler 
sürdürülebilir yetiştiricilik konusunda ortak

stratejiler geliştirebilirler, doğal afetlere 
karşı nasıl hazırlık yapacaklarını ve bu 
afetlerden sonra hızlı bir şekilde nasıl 
toparlanacaklarını öğrenebilirler.
Son olarak küçük çiftçiler, dünyanın toprak 
ve su gibi doğal kaynaklarını korumalı, ürün 
kaybını azaltmak için hasat, depolama, 
paketleme ya da ulaştırma yöntemlerini 
iyileştirmelidir. Burada sadece tarlalarda 
çalışan çiftçilerden değil, aynı zamanda 
ormancılık, balıkçılık ve hayvancılıkla 
geçinen topluluklardan da söz ediyoruz.
FAO, bu küçük çiftçilerin inanılmaz 
potansiyelini açığa çıkartmak için zaman ve 
kaynak ayırmakta, özellikle de bilgi, eğitim 
ve teknoloji konularına odaklanmaktadır.

3. Özel sektör

Açlıkla mücadelenin temel bileşenlerinden 
biri de inovasyondur. Özel sektörün desteği 
olmadan inovasyon yapmak mümkün 
olmaz. Peki, bu tam olarak ne anlama 
gelir? İnovasyon, tarım sektörünün yanı 
sıra sigortacılık, pazarlama, iletişim ve 
fınans gibi hizmet alanlarında faaliyet 
gösteren, çeşitli ölçeklerdeki şirketler 
ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. 
Finans sektöründeki şirketler, yoksul 
çiftçilerin fonlardan yararlanarak çiftliklerini 
iyileştirebilmesini ve daha fazla kazanç 
elde edebilmesini sağlamak amacıyla FAO 
ile birlikte çalışmaktadır. Süpermarketler, 
FAO'nun SAVE FOOD (GIDA TASARRUFU) 
girişimine katılabilmekte ve dünyanın 
çeşitli yerlerindeki gıda perakendecileriyle 
ağlar kurarak mağazalarında gıda maddesi 
kaybını ve israfı azaltabilmektedir. Aynı 
zamanda, müşterilerini de girişime 
katılmaları için teşvik edebilmektedir. Çok 
uluslu şirketler, geniş arazileri daha sorumlu

şekilde kullanmak, çevreyi korumak, yerel 
halkın çiftliklerinden, işlerinden ya da 
evlerinden uzaklaştırılmasını önlemek 
için FAO'yla birlikte çalışabilmektedir. 
Telekomünikasyon şirketleri de FAO için 
büyük bir önem taşımaktadır: Bu şirketler, 
aile çiftliklerinin bilgiye erişmesini sağlayan 
yeni mobil uygulamalar geliştirebilmektedir. 
Bu uygulamalar sayesinde çiftçiler, 
doğal kaynakları daha dikkatli şekilde 
kullanabilmekte ve iklim değişikliğiyle 
bağlantılı aşırı hava olaylarına hazırlık 
yapabilmektedir. Gazeteler, dergiler ve diğer 
yayın organları, açlık, beslenme ve gıdayla 
ilgili diğer konular hakkında daha fazla bilgi 
paylaşımında bulunmak için FAO ile işbirliği 
yapmalıdır. Dünyadaki tüm girişimciler, 
FAO'nun açlıkla mücadelesine katılabilir. 
Örneğin girişimciler, sürdürülebilir kalkınma 
prosedürlerini benimseyebilir ve bu 
konudaki uluslararası diyaloğa katılabilirler. 
Çünkü görüldüğü üzere, açlık hepimizi 
ilgilendiren bir sorundur!











4. Peki ya siz, bu 
dünyanın gençleri 
olarak neler 
yapabilirsiniz?!
Son olarak, FAO, her ülkeden 
ve toplumun her kesiminden 
gelen gençlerin gücüne 
inanmaktadır. Daha önce de 
belirttiğimiz üzere gençler, 
geleceğin yetişkinleridir 
ve bu dünyayı miras 
alacaklardır. Bu fotoğraftaki 
çocuklar atacakları adımlara 
çoktan karar verdiler ve 
şimdiden harekete geçtiler!

Dünyada Açlığa Son 
vermek için siz nasıl 
katkıda bulunabilirsiniz?

Ileriki sayfalarda yer alan 
önerilerimizi gözden 
geçirebilir ve bu çalışmalara 
nasıl katılabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.



Hemen
harekete
geçin!
Gıda israfından kaçının

Her gün kayıp olan ya da İsraf edilen gıdaların sadece 
dörtte biri bile, dünyadaki tüm yoksulları doyurmaya 
yetecek düzeydedir. Kuşkusuz bu küresel felaketin 
bir parçası olmak İstemiyorsunuz, o zaman kendinizi 
değişime hazırlayın! Sadece İhtiyaç duyduğunuz kadar 
gıda satın alın ve yalnızca İhtiyacınız kadar tüketin.
Size "çirkin" gelen sebze ve meyvelere karşı ayrımcılık 
yapmayın, işe yaramaz naylon poşetlere HAYIR deyin ve 
artan yemeklerinizi İsraf etmeyin!

Etiketlere aldanmayın!

"Son kullanma tarihi" bir ürünü tüketmenin artık güvenil 
olmadığı tarihe İşaret eder, "-den önce tüketmeniz tavsiye 
edilir" İbaresinde yazan tarih geçmiş olsa bile ürün, halen 
İyi bir durumda olabilir! Bir ürünü çöpe atmadan önce, 
ürünün son kullanma tarihini kontrol ediniz. "Tarihine kadar 
tüketiniz" ve "-den önce tüketiniz" İfadeleri çoğu zaman 
aldatıcı olabilmektedir...

Öğünlerinizi çeşitlendirin

Et üretiminde bitki ya da bakliyat üretimine kıyasla başta 
su olmak üzere daha fazla doğal kaynak kullanılması 
gerekir. Peki, siz ne yapabilirsiniz? Haftada bir öğününüzü 
sadece sebzelere (mercimek, fasulye, bezelye ve börülce 
gibi baklagiller de dahil olmak üzere) ayırabilirsiniz. Bunun 
bir fark yaratmayacak kadar küçük bir adım olduğunu 
düşünebilirsiniz fakat fark yaratacağına %100 garanti 
veriyoruz!
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Sağlıklı beslenmeye özen gösterin

Market alışverişine yardım ederek, ürün etiketlerinde 
belirtilen trans yağlar gibi sağlıksız maddeleri tespit etmeyi 
öğrenebilirsiniz. Sağlıksız ve işlenmiş abur cuburlar yerine 
taze meyve, çiğ sebze, sert kabuklu yemişler ya da tam 
buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Geleneksel patates cipsleri 
yerine, fırında pişirilmiş patates cipsleri yiyebilir ve şeker 
eklenmiş gıdalardan kaçınabilirsiniz.

Suyu dikkatli kullanın

Kuraklık, susuzluk anlamına gelir ve suyun geçmişte 
bol bulunduğu ülkelerde bile kuraklık giderek 
yaygınlaşmaktadır. Bu sorun iklim değişikliğiyle yakından 
ilişkilidir. Diğer bir deyişle biz de bu sorunun bir parçasıyız. 
Sızıntı yapan su borularını tamir edin, bahçeniz için 
yağmur suyu ya da "gri" su kullanın ve dişlerinizi fırçalarken 
musluğu kapatın (Böylece daha güzel bir gülümsemeniz 
olur!).

Balık nüfusunun hayatta kalmasına 
yardım edin

Ton balığı ya da morina balığı gibi bazı balıklar, diğer 
balıklara göre daha çok tercih edilmektedir. Bu nedenle 
bu tür balıklar aşırı avlanmakta ve nesillerinin tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Arkadaşlarınızı 
ve ailenizi, doğada daha bol miktarda bulunan ringa 
balığı ya da uskumru gibi balıklar tüketmeleri için teşvik 
edin. Sürdürülebilir şekilde avlanan ya da yetiştirilen, 
etiketinde eko ya da sertifikalı ibaresi bulunan balıkları 
da araştırabilirsiniz. Bir restoranda su ürünü sipariş 
ettiğinizde, ürünün sürdürülebilir bir kaynaktan temin edilip 
edilmediğini mutlaka sorun. Siz de balıkları koruyan bir 
kahraman olabilirsiniz!

Toprağı ve suyu temiz tutun

Yere çöp atmayın, dikkatsiz insanlar tarafından sorumsuz 
şekilde atılan çöpleri toplayın ve onları çöp atarken 
görürseniz uyarmayı ihmal etmeyin! Bilinçli bir tüketici olun 
ve ağartıcı ya da diğer türden ağır kimyasallar içermeyen 
temizlik maddelerini, boyaları ve diğer ürünleri tercih edin. 
Bu, topraklarımızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 
Sürdürülebilir uygulamaları olan ve çevreye zarar vermeyen 
şirketleri tespit etmek için internette araştırma yapabilir 
ve bu şirketlerden alışveriş yapmaya çalışabilirsiniz. Ucuz 
bir ürünün, diğer insanlara ya da gezegenimize bir şekilde 
zarar veriyor olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla ya daha 
kaliteli ürünleri tercih edin ya da bu tür ürünleri almaktan 
kaçının. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri 
satın alın

Yerel pazarlardan alışveriş yapın

Mümkün oldukça yerel çiftçilerden alışveriş yapın.
Peki, neden? Böylece yerel ekonomik kalkınmayı 
destekleyebilirsiniz. Yerel pazarlardan alışveriş yapılması, 
insanlar ve üretilen ürünler arasındaki yolculuk mesafesini 
de kısaltmaktadır. Dolayısıyla emisyon ve kirlilik de 
azalmaktadır. Daha sağlıklı bir dünya ve daha mutlu 
çiftçiler için yerel üretilen ürünleri tercih edin. Böylece her 
yönden büyük bir katkı sağlayabilirsiniz.

Şehirleri daha yeşil yapın

Etrafınızı yeşillendirebilir, okulda, yerel topluluğunuzda, 
boş alanlarda bir bahçe oluşturup kendi bahçenizde 
yetiştirdiğiniz sağlıklı sebzeleri yiyebilirsiniz. Çatınızda 
konteyner bahçe kurabilir ya da kendi balkonunuzda 
sebze ve bitki yetiştirebilirsiniz. Yerel yönetiminizi, ısı emici 
çakıllar ve zift dökmek yerine çatı bahçeleri oluşturması 
için teşvik edebilirsiniz. Şehrin her yerinde ağaçlar ve 
bitkiler olması gölge sağlar, havayı temizler, şehri serinletir 
ve su kirliliğini azaltır.
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Geri dönüşüm yapın Enerji tasarrufu yapın

Plastik, cam, alüminyum ve kağıt. Her sayfanın hem önünü 
hem de arkasını kullanmayı unutmayın: Böylece ağaçları 
kurtarabilirsiniz. Okulunuzda geri dönüşüm girişimi 
başlatabilir, sınıf arkadaşlarınızın da size katılmasını 
sağlayabilirsiniz!

Çöpe atılmaması gereken ürünler konusunda 
dikkatli olun

Günlük çöplerle birlikte asla atılmaması gereken ürünler- 
piller, boyalar, cep telefonları, ilaçlar, kimyasallar, gübreler, 
araç lastikleri, mürekkep kartuşları vb.- konusunda 
dikkatli olun. Bu tür ürünler çöpe atıldığı takdirde özellikle 
su şebekelerimize karıştığında, çevreye büyük zarar 
verebilir. Sorumsuz şekilde atılan plastik materyaller, deniz 
habitatlarına ciddi zarar verebilir ve her yıl binlerce deniz 
canlısını öldürebilir. Bu zararlı maddeleri, güvenli şekilde 
nasıl atabileceğinizi ya da geri dönüştürebileceğinizi 
öğrenin!

Ailenizin yeni bir buzdolabına, çamaşır makinesine ya 
da başka bir ev aletine mi ihtiyacı var? Ailenizin üzerinde 
A+++ sembolü olan, enerji verimliliği yüksek bir ürün 
satın almasını sağlayın. Enerji tasarrufu yapmak için 
odadan çıktığınızda ışıkları kapatabilir, televizyonunuzu, 
bilgisayarınızı ya da müzik setinizi fişten çekebilir ve enerji 
tasarrufu yapan lambalar kullanabilirsiniz. Kışın ekstra 
kazak giyerek ailenizden oda sıcaklığını biraz düşürmesini 
isteyebilir ya da yazın sürekli klimayı çalıştırmak yerine 
perdeleri kapayarak güneşin gelmesini engelleyebilirsiniz.

Topluluğunuzda temizlik etkinliği düzenleyin

Bulunduğunuz bölgenin daha temiz olması için devletin 
ya da il meclisinin harekete geçmesini beklemeyin. 
Arkadaşlarınızı ve komşularınızı bir araya getirerek bir 
temizlik ekibi oluşturabilir ve bulunduğunuz bölgenin 
pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz! İster bir köyü, ister bir 
kasabayı ya da yerel bir parkı veya plajı hedefleyin, alanın 
herkes için pırıl pırıl olmasını sağlamak için üzerinize 
düşeni yapınız.

#AçlığaSon girişimini destekleyin

Birlikten kuvvet doğar! #AçlığaSon hashtagini kullanarak 
sosyal medyada ilginç gönderiler paylaşabilir ve sesinizin 
duyulmasını sağlayabilirsiniz. Politikacıları kanunlar 
çıkartarak ve gezegenimizi koruyacak girişimler başlatarak 
Açlığa Son hareketine katılmaya davet edebilirsiniz. Politika 
konusunda bilinçli olmak için hiçbir zaman çok küçük 
değilsiniz: Zamanı geldiğinde oyunuzu nasıl kullanacağınızı 
şimdiden düşünmeye başlayabilirsiniz!

Yaratıcılık kazanın

Açlığa Son verme misyonunuzu herkese duyurun- 
Dünya Gıda Günü poster yarışmasına katılabilir, 
yazı yazabilir, bir video hazırlayabilir, yaratıcı fikirler 
geliştirebilirsiniz! Önce kendi mahallenizden başlayın: 
Mahallenizi daha iyi, daha temiz ve daha mutlu bir yer 
haline getirebilirsiniz!
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Açlığa Son 
hareketine katılan 
çocuklar hakkında 
gerçek hikayeler
FAO, Açlığa Son hedefine ulaşmak için 
ülkeler, çiftçiler ve diğer paydaşlarla birlikte 
çalışırken tüm dünyadan gençlere de 
yardım etmektedir. Aşağıdaki hikayeleri 
okuyarak FAO ve gençler tarafından 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
edinebilirsiniz!

Merhaba! Ben Filipinler'den 
Justin David Faundo!

Birçok insan çiftçiliğin hiç de hoş bir şey 
olmadığını ve insanı zengin etmeyeceğini 
düşünüyor. Ülkemde yaşayan birçok kişi de 
bir sanayi ya da teknoloji kolunda çalışmayı 
hayal ediyor. Bir gün FAO temsilcileri,
Yakap Kalikasan adlı yerel bir kuruluşla 
birlikte okulumu ziyaret etti. Bana ve sınıf 
arkadaşlarıma geleceğin çiftçileri, gıda 
sektörü girişimcileri, bilim insanları, ziraat 
uzmanları, tarımsal yayım çalışanları ve 
hatta devlet liderleri olmamız konusunda 
ilham verdiler! Ben, kendi grubumun 
lideriyim ve hepimiz, sebzeleri basit ve ucuz 
şekilde nasıl yetiştireceğimizi gösteren bir 
projede yer alıyoruz. FHalen çiftçiliğin hiç de 
havalı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Peki, 
bu konu üzerinde tekrar düşünebilirsiniz!
Biz, sürdürülebilir kalkınma ve gıda 
güvenliğini sağlamak için çok çalışıyoruz 
ve kendi kırsal topluluğumuz için bir 
umut ışığıyız. Aynı zamanda çok da 
yaratıcıyız! Okulumuzu ziyaret ederseniz 
bağcıklarından asılmış ve içinden marul 
fışkıran eski spor ayakkabılarımızı, kola 
şişelerinde yetiştirdiğimiz kişnişleri 
ve atılmış araba lastiklerinde büyüyen 
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patlıcanları görebilirsiniz. Evet, biz, geri 
dönüşüm yaparak materyallerin yeniden 
faydalı olmasını sağlıyoruz! Organik 
bahçelerimiz bilim laboratuvarlarına 
benziyor. Öğle yemeğinde, bahçede kendi 
yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri yiyoruz. 
Böylece hepimiz, her gün besleyici bir 
öğünle beslenebiliyoruz. Gençlik kuruluşu, 
programı denetliyor ve ürettiğimiz fazla 
ürünleri yerel pazarda satıyor. Yeni 
edindiğimiz becerileri evlerimizde de 
kullanmayı deniyoruz. Arka bahçemizde 
yeterli alan olmadığında, dikey bahçeler 
oluşturmak için ailelerimizle birlikte 
çalışıyoruz. Diğer bir deyişle artık, daha az 
sayıda gıda ürünü satın alıyoruz ve diğer 
şeylere harcayacak paramız kalıyor. Sizce 
de çok havalı değil mi?
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Ben, Suriye'den Bilasan!

Bir savaş sırasında on yaşında bir kız 
çocuğu olmak, hiç de kolay değil. Son 
sekiz yıldır, tehlike altında yaşıyorduk, 
neredeyse tüm hayatım boyunca 
tehlikedeydim! Her gün milyonlarca insan 
açlık çekiyor ve dengesiz besleniyor, çok 
sayıda masum insan hayatını kaybediyor. 
Dengesiz beslenmenin, çocukların 
büyümesi ve gelişimi üzerinde de çok 
ciddi ve uzun vadeli etkileri var. FAO'dan 
bir ekip, Avrupa Birliğinin de desteğiyle 
ülkemdeki ilkokullarda çalışmalar yapıyor, 
çocuklara beslenmenin önemini öğretiyor, 
meyve ve sebze yetiştirmemize yardım 
ediyor. Proje, UNICEF ve Dünya Gıda 
Programının da yardımıyla şu an 17 
okulda yürütülüyor. Yakında Suriye'deki 35 
okulda daha uygulamaya konulacak. Bu

okullara Halep gibi tehlikeli bölgelerdeki 
okullar da dahil. Benim gibi binlerce çocuk 
daha bu projeden yararlanacak. Bu proje 
sayesinde besin piramidi, vitaminler 
ve sağlıklı beslenme hakkında çok şey 
biliyorum. Şu an lahanalar, biberler, 
domatesler ve diğer besinler hakkında 
da yeni şeyler öğreniyorum. Yenilebilir 
bir oyun alanımız bile var! Bu alan, açık 
hava bir sınıfa benziyor. Bu alanda, su 
depolarını kullanarak doğal kaynakları 
nasıl koruyacağımızı öğreniyoruz. Örneğin, 
buharlaşmayı en aza indiren ve besleyici 
maddeleri koruyan damla sulama sistemini 
öğreniyoruz. Bu, size çok mu karmaşık 
geldi? Annem, evde çilek yetiştirdiğim için 
artık bir uzman olduğumu söylüyor fakat 
bunun hiç de güç olmadığı konusunda size 
teminat verebilirim!



Benim adım Elvis Cortés 
Hernández ve ben bir 
MeksikalIyım!

Puebla merkez eyaletinde bulunan ve İki 
dilde eğitim veren General Lázaro Cárdenas 
İlkokulunda beşinci sınıfa gidiyorum. 
Meksika, dünyada obezlte oranlarının 
en yüksek olduğu ülkelerden biri... Diğer 
bir deyişle, buradaki birçok insan biraz 
kilolu. Bu kulağa hoş gelebilir ama hiç hoş 
değil, aslında çok sağlıksız. Kilolu insanlar 
abur cuburların ya da yüksek oranda yağ 
içeren yemeklerin daha lezzetli olduğunu 
düşünebilir ama size bir şey diyeyim mi? 
Benim okul kafeteryasında en sevdiğim 
yiyecekler; havuç, brokoli ve meyve. Evet, 
doğru duydunuz—brokoli! Bu nedenle, çok 
sağlıklıyım ve okul bahçesinde rahatlıkla 
koşabiliyorum. Okulumuzda bir bahçe ve 
tavuk çiftliği de var. Okuldaki bahçede, 95 
kız ve erkek çocuğuyla birlikte çalışıyorum, 
ekim ve hasat yapıyorum. Geometri ve 
matematik öğretmenlerimiz, bize sebze 
ve meyveleri nasıl yetiştirebileceğimizi 
gösteriyor ve beslenmenin önemini 
anlatıyor. Bu da hem bizim hem de 
ailelerimizin daha sağlıklı beslenmemize 
yardımcı oluyor, ilk başta FAO da bize 
rehberlik etti, fakat proje, okulumuzda 
2011 'den bu yana devam ediyor. Ben 
de bu projenin bir parçası olduğum için 
gururluyum, sağlıklı olduğum için de!



► Bunu biliyor muydunuz?

Nelson Mandela, Güney Afrika'da 
hapishanedeyken her gün saatlerce 
bahçede çalışmış. Çoğu zaman, 
ikiye bölünmüş yağ bidonlarını 
kullanarak sebze yetiştirmiş. Bir 
noktadan sonra Mandela'nın bitki 
sayısı, neredeyse 900'a ulaşmış. 
Böylece hem kendi iyi beslenmiş 
hem de hapishanede yatan diğer 
kişilerin ve hatta gardiyanların bile 
daha iyi beslenmesine yardımcı 
olmuş!

Etiyopya'da yaşayan Asamanech 
Asmelash'tan selamlar!

Okulu iki nedenden seviyorum: Yeni şeyler 
öğreniyorum ve arkadaşlarımla birlikte 
yemek yiyorum. Hiç karnınız guruldarken 
okumaya ve yazmaya çalıştınız mı?
Ben denedim ve hiç de eğlenceli 
olmuyor. Sınıf arkadaşlarım okula çok 
sık devamsızlık yapıyor. Bazıları okulu 
bile bıraktı çünkü derslere konsantre 
olamayacak kadar açtık. Artık karnımız 
tok olduğu için derslerimizi daha kolay 
takip edebiliyoruz. Öğretmenimiz Gatso 
Besah, okulda uygulanan yeni beslenme 
programından çok memnun. Bu program 
kapsamında, yoksul ailelerin çocuklarına 
yemek veriliyor ve yerel çiftçilerden alınan 
gıda maddeleri kullanılıyor. Böylece, 
program, ülkemde daha çok sayıda 
insanın yoksulluktan kurtulmasına
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yardım ediyor. Tüm bunlar, FAO'nun 
yardımı sayesinde mümkün oldu. FA0, 
yerli çiftçilere tohumlar ve araçlar veriyor, 
onlara güneş, böcekler ya da yetersiz 
saklama koşulları nedeniyle oluşan ürün 
kayıplarını nasıl azaltabileceklerini öğretiyor. 
Çiftçilerin ürünlerini pazarda satmasını da 
kolaylaştırıyor. FA0, çiftçilerin, okullarda 
uygulanan beslenme programlarını takip 
eden Dünya Gıda Programı (WFP) ile 
daha sıkı bir işbirliği içinde çalışmasına da 
destek oluyor. Bize programın Brezilya'da 
çok başarılı olduğu söylendi. Brezilya'da 
milyonlarca insan, devlet tarafından 
başlatılan "Fome Zero" (Sıfır Açlık) girişimi 
sayesinde yoksulluk ve açlıktan kurtulmuş. 
Ailem ve ben, programın bir parçası 
olduğumuz için çok mutluyuz. Okulda 
öğretmenim ve arkadaşlarımla şarkı 
söyleyip el çırparken artık geleceğe umutla 
bakıyorum.



Şimdi sıra sizde

1. Etrafınızda, televizyonda veya haberlerde gördüğünüz bir Açlığa Son 
kahramanını anlatınız

2. Açlığa Son girişimlerinden en çok hangisini beğendiniz? En 
beğendiniz girişimi bize anlatınız. Kafanız karışırsa internete, 
gazetelere, sosyal medya kanallarına ve YouTube'a da bakabilirsiniz!

3. Açlığa Son verme görevimiz için şimdiye kadar önermediğimiz, 
yeni bir adım aklınıza geliyor mu?
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4. Açlığa Son verme 
göreviniz için kendi 
maskotunuzu 
çiziniz. Maskotunuz, 
mahallenizde 
nelerin yapılmasına 
katkıda bulunabilir?



Dünya Gıda Günü Poster 
Yarışmasına Katılın

Şu ana kadar Açlığa Son verme görevi ve bu görevde 
herkesin üzerine düşen roller hakkında her şeyi okudunuz. 
Biz, bu küresel hedefe nasıl ulaşabileceğimiz konusunda 
sizlerin fikirlerini de merak ediyoruz. Fikirlerinizi bize 
iletmek için aşağıdaki Açlığa Son kasesinin içine çizim

ya da resim yapabilirsiniz. Yarışmaya katılmak için, 
hazırladığınız posteri tarayınız ya da posterin fotoğrafını 
çekiniz.
Yarışma hakkında daha fazla bilgi için: 
www.fao.org/WFD2018-contest

http://www.fao.org/WFD2018-contest


FAO'nun ve Birleşmiş Milletlerin çağrıları

FAO, BM ile birlikte, dünyada Açlığa Son vermek için 
hazırladığı tarifi tüm dünyayla paylaşmak ve bütün 
insanları ekip olarak bir araya getirmek için çalışmaktadır. 
FAO, hükümetler, çiftçiler, bireyler ve özel sektör arasındaki 
işbirliğini de desteklemekte, ancak hep birlikte çalışarak 
Açlığa Son verme hedefinin gerçekleşebileceğini 
vurgulamaktadır.
Gördüğümüz üzere FAO, bu hedefe ulaşmak için çeşitli 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Örneğin, dünyanın geride 
bırakılmış bölgelerine bilgi ve araçlar sağlamakta, özel 
sektörün yardımlarını bu bölgelere aktarmasına yardım 
etmekte ve hükümetlerin farkındalığını arttırmakta ya 
da gelecekteki araştırmalarda kullanılmak üzere, nesli 
tükenmekte olan türleri özel gen bankalarında muhafaza 
ederek biyoçeşitliliği korumaktadır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinden karar alıcılara sunulan 
veri ve istatistiklerin gösterdiği üzere bu tarifteki her bir 
malzeme, kendi içinde düşünülmelidir. Bu değerli bilgi 
ışığında FAO, yerli çiftçileri desteklemeye yönelik kanunlar 
ve sözleşmeler hazırlanması ve herkes için adil gıda 
politikaları geliştirilmesi için en iyi stratejileri önermektedir.

Daha iyi bir dünya için Açlığa Son

Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, tarifim işe yarıyor, 
tüm malzemeler burada ve 2030'a kadar bu malzemeleri 
karıştıracağız. Umarız, 2030'da açlığın son bulduğu bir 
dünya hedefi gerçek olacak ve bunu biz başaracağız.
Seçim yapma gücünüz olduğunu asla unutmayın: Nasıl 
yaşayacağınıza, neleri satın alacağınıza, ne yiyeceğinize, 
güçlüklerin üstesinden nasıl geleceğinize, değişimin bir 
parçası olup olmayacağınıza sizler karar vereceksiniz. Sizin 
de bu değişimin bir parçası olacağınızı tahmin ediyorum. 
Flepimizin bu değişimin bir parçası olmasını temenni 
ediyorum.
En küçük adım bile, Açlığa Son verme hedefimize 
ulaşmamıza katkıda bulunacak. Diğer bir deyişle her bir 
birey, çok önemli. O halde... pasaportunuzu doldurmayı ve 
Açlığa Son taahhüdünde bulunmayı unutmayınız.

2030'da görüşmek üzere!
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TALİMATLAR

7. S ayfadaki soru ların  yanıtları 
7 -d, 2-c, 3-g, 4-e, 5-n, 6-b,
7-q, 8-a, 9-f, 10-h, 11-j, 12-m, 
73-p, 74-o, 75-/, 76-/, 17-k

Artık bu Etkinlik Kitabı'nı tamamladınız. 2030'a kadar 
hedefimize ulaşmamıza yardım etmenizi ve üzerinize 
düşeni yaparak Açlığa Son veren bir dünyanın vatandaşı 
olmanızı istiyoruz.
Açlığa Son Pasaportunuzu doldurmak için aşağıdaki 
adımları takip ediniz:

1. Pasaportunuzu sağ kısımdan dikkatli bir şekilde yırtınız.

2. İç tarafta, soldaki sayfada yer alan bilgiler kısmını 
doldurunuz.

3. Sayfadaki kutuya kendinizin bir resmini çiziniz ya da bir 
fotoğrafınızı yapıştırınız.

4. Açlığa Son vermek için taahhütte bulununuz. Açlığa 
Son vermek için atacağınız 1 -3 adımı belirleyiniz ve bu 
adımları pasaportunuzda sağlanan alanda belirtiniz. 
Adımlarınızı belirlemek için bu etkinlik kitabında belirtilen 
çalışmalardan ilham alabilirsiniz ya da kendi fikirlerinizi 
geliştirebilirsiniz! Adımlarınızı belirttikten sonra 
taahhütnamenizi imzalamayı unutmayınız.



P
asaportunuzu 

ikiye 
katlam

ayı unutm
ayın





Etkinlik Kitabı Dizisi
FAO Etkinlik Kitabı dizisinin tamamını "Building the #ZeroHunger Generation" 
(#AçlığaSonVeren Nesli Yetiştiriyoruz) portalından indirebilirsiniz. Bu portalda, 
eğitimcilerin ve ailelerin, FAO'nun çalışmalarının temelinde yatan önemli küresel konular 
hakkında dersler ya da etkinlikler hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla, bir dizi 
materyal de sunulmaktadır. Portala şu bağlantı üzerinden erişilebilir: 
www.fao.org/building-the-zerohunger-generation

• FAO Rehberiniz • Göçün Geleceğini • iklim Değişiyor
Değiştirmek
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