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SONAçlığın Olmadığı Bir Gelecek
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Sürdürülebilir Kalkınma 
için STK’lar



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına 
kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her 
biçimini sona erdirmeyi, başta çocuklar olmak 
üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli 
besine sahip olmasını hedefliyor. 

2021'in sonuna yaklaşırken, dünyada 811 milyon kişi 
açlıkla karşı karşıya kaldı.1 İklim krizi ile birlikte gıda 
güvenliği ortak geleceğimiz için kritik sorunların başında 
geliyor. Son 40 yılda, dünya genelinde ekilebilir arazilerin 
üçte birini kaybettik.2 Dünya nüfusu artarken, verimli 
toprak miktarı azalıyor.
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Toprak, üretilemeyen, çoğaltılamayan ve 
sınırlı bir doğal varlık. Türkiye’nin ekilebilir 
tarım arazileri 2006 yılından beri düzenli 
olarak azalıyor.3 Türkiye'de çiftçi sayısı ise 
son on iki yılda %48 düştü.4 

Nüfusunun %72'si kentlerde yaşayan Türkiye'nin gıda güvenliği 
riskleri artıyor.5 Sürdürülebilir tarım tekniklerinin yanı sıra 
verimli tarım arazilerinin korunması ve çoğaltılması için tüm 
sektörlere sorumluluk düşüyor. 

1- FAO
2- The University of She�eld’s Grantham Centre for Sustainable Futures
3- T.C. Kalkınma Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunması ve Etkin Kullanımına Yönelik Politikalar, Pınar Topçu
4- Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
5-  resmîistatistik.gov.tr



Kent Bahçeciliği: En kısa tanımıyla, bir ailenin kendi bahçesinde veya 
balkonunda tamamen doğal yöntemlerle, genetiği bozulmamış 
tohumlarla ve hormonsuz olarak tarım yapmasıdır. Bugün dünyada 
yaklaşık 200 milyon kent çiftçisi, 700 milyon kişiye gıda tedarik 
ediyor.6 Kent bahçeciliği destekleyecek yapı ve projeler, şehirlerdeki 
gıda güvenliğinin  sağlanmasına destek oluyor.

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Doğrudan açlıkla mücadele eden projelere destek vermenin 
yanı sıra, sürdürülebilir şehirlerin inşası için atılacak her 
adım açlıkla mücadeleye katkı verir. 

İnşa edilecek binaların kent bahçeciliğini destekleyecek 
şekilde planlanması, çatı bahçeleri gibi küçük ölçekli 
toplulukların ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanlar 
yaratılması gıda güvenliğinde kentlerin kırılganlıklarını 
azaltır. 

Tarım arazileri ve gıda güvenliği gözetilerek hazırlanan 
gelişim planları sürdürülebilir kalkınmayı destekler. 

İstihdam politikalarında kırılgan grupları öne çıkaran 
uygulamalar açlıkla mücadeleye destek verir. 

Su kaynaklarının kullanımına özen göstermek ve su ayak 
izini azaltmak Türkiye gibi su stresi yaşayan bir ülkede 
güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimi için olmazsa olmazdır! 

Küçük toplulukları destekleyici, yerel gıda üretim ve 
tüketimini mümkün kılan sürdürülebilir habitatlar kurmak 
açlıkla mücadeleyi güçlendirir. 

Açlıkla mücadele sadece tarım ve yoksulluk üzerine çalışan 
kurumların değil, insan topluluğunun yaşamına dokunan tüm 
sektörlerin ortak sorumluluğu. Şehirlerimizin inşasında önemli 
rol oynayan sektörümüz bu mücadeleye katkı verebilir!

KENTLERİMİZİ GIDA 
GÜVENLİĞİNİ 
DÜŞÜNEREK 
PLANLAMAK

6- www.fao.org
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