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D ü nya Fe l a ke t l e r R a p o r u
➢~1 milyar insan yetersiz besleniyor (AÇ!).
➢ Bu sayıya yakın insan fazla kilolu.
➢ Uluslararası Kızıl Haç ve Kızıl Aylar Federasyonu’nca yayımlanan raporda,
Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’inin (~ 1 milyar!) açlıkla karşı karşıya oldukları belirtildi.
➢ Bu sorunu oluşturan nedenler : A ş ı r ı n ü f u s a r t ı ş ı /
yükselen gıda fiyatları / israf / dağıtım sorunları…
➢ Raporda, Dünyada tüketilen gıdaların yarısını üreten köylülerin ciddi bölümünün

AÇLIK

çektiğinin altı çizildi.
➢ Obesite, pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemine ciddi yük.
➢ İngiltere'de yetişkinlerin ¼’ü, çocukların 1/10’u obez.
➢ Her şey şimdiki gibi sürerse, 2030'da ABD’lilerin yaklaşık yarısının,
İngilizlerin ise %40'ının obes olacağı kestiriliyor. (BBC, 25.9.11)
www.ahmetsaltik.net
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TÜRK-İŞ :
1 işçinin geçim maliyeti,
Nisan 2019’da 2601 TL/ay.
Net asgari ücret
2019’un tümü için 2020 TL.
Mutfak enflasyonu
aylık %4,61 ve 12 aylık %25,4.
4 kişilik ailenin AÇLIK SINIRI
2.107 TL,
YOKSULLUK SINIRI 6.863 TL

Gelir dağılımı çok bozuk!
Cumhuriyet,
31.08.07

«Güçlü bir sanayi sınıfı oluşturamadık. Bugün Türkiye tarımda bile her şeyi ithal ediyor.
Tohumu, modern tarım teknolojisini, seracılıkta gerekli olan her şeyi ithal ediyoruz.
Ufak tefek üretimlerimiz var ama bunlar bir tarım sanayisini ifade etmez.»
Ersin Özince, İŞ Bnk. YK Bşk. www.dagmedya.net/2012/06/22/turkiye-uretmiyor-tuketiyor/, 22.6.12
www.ahmetsaltik.net

10 Ağustos 2018 sonrası
yoksulluk ve beslenme
sorunları çok daha ağırlaştı.
Kişi başına ulusal gelir
10 bin $’ın altına düştü.
Sosyal Devlet desteği zorunlu!
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"Bellek" üzerine araştırmalar yapan
Dr. Jonathan Benson'un bir konuşması..

• "Bugün dünyada Viagra'ya ve meme

“Yeni Dünya
Düzenini,

Tek Dünya
Devleti’ni

silikonlarına, Alzheimer hastalığı
araştırmalarından 5 kat çok yatırım
var. Bu yüzden, birkaç yıl sonra çevre,
dik memeli yaşlı kadınlar ve sert
penisli yaşlı erkeklerle dolacak,

CFR Dergisi “Foreign Affairs” 1995

ama onlar, bunun ne işe yaradığını
anımsamayacaklar..!?

https://www.foreignaffairs.org/ar
ticles/1995-07-01/back-wombisolationsms-renewed-threat

01.05.2019

www.ahmetsaltik.net

propaganda yaparak,
para harcayarak,
kan dökerek
kuracağız!”

Arthur Schlesinger
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https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 053.19

Acute hunger (famine) designates
undernourishment over a definable period. It
is the most extreme form of hunger and arises
frequently in connection with crises like
droughts due to El Niño, wars and disasters. It
often affects people who are already suffering
from chronic hunger. That applies to almost
eight percent of all hungry people.
Chronic hunger designates a state of longterm undernourishment. The body absorbs
less food than it needs. Although the media
mostly report on acute hunger crises, globally,
chronic hunger is by far the most widespread.
It usually arises in connection with poverty.
Chronically hungry people do not have
sufficient money for healthy nutrition, clean
water or health care.

Hidden hunger is a form of chronic hunger. Due to an unbalanced diet, important nutrients are lacking, such as iron, iodine,
zinc or vitamin A. At first glance, the consequences are not necessarily very visible, but over the long-term these nutrient
deficiencies lead to serious diseases. In particular, children are unable to develop correctly, neither mentally nor physically.
The risk of death is high. Worldwide, two billion people suffer from chronic nutrient deficiency, including in industrialised
countries. Hidden hunger not only harms individuals, but can inhibit the overall development of an affected region, as the
efficiency and health of people decreases.
01.05.2019
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AÇLIK ve YOKSULLUĞU NEDEN YOK EDEMİYORUZ??

Süregen (kronik) gıda yoksunluğu ile karşı karşıya kalan nüfus
2016’da 804 milyon iken 2017’de 821 milyona yükseldi!
01.05.2019
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Küresel ısınma vb.
nedenlerle
gıda üretimi
giderek zorlaşıyor!
Dünya sonlu ama
nüfus korkunç
artıyor.
Sürdürülemez
bir durum.
Savaş, kıtlık, açlık..

HER AİLEYE
1 ÇOCUK!
Başka çare yok!

YÜKSELEN
GIDA
FİYATLARI

İSRAF
GIDA
AŞIRI NÜFUS DAĞITIM
ARTIŞI
SORUNLARI

www.ahmetsaltik.net
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World hunger falls to under 800 million,
eradication is next goal
"The near-achievement of the MDG
hunger targets shows us that we can indeed
eliminate the scourge of hunger in our lifetime.
We must be the Zero Hunger generation."
FAO Director General José Graziano da Silva, 27.5.2015
http://www.un.org/en/zerohunger/#&panel1-1, 5.6.15
01.05.2019
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YETERLİ ve
DENGELİ
BESLENME
Sosyal politika;
bir ülkede devletin ülke insanının
mutluluğu ve refahı hedefine yönelik
olarak ülke insanının sağlığı, eğitimi,
güvenliği, beslenmesi, korunması,
barınması ve istihdamının
sağlanması yönünde aldığı kararlar
ve sürdürdüğü uygulamaların
bütünüdür.

KONUT
GÜVENLİĞİ

HALK
SAĞLIĞININ
TEMEL
BELİRTEÇLERİ

UMUT
G Ü V E N L İ SU
www.ahmetsaltik.net
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«…bir zamanlar
kendi kendisini besleyen
7 ülkeden biri olan Türkiye,
günümüzde
kendini doyuramıyor.
Tarımda ithalat bağımlısı.
Mercimekten fasulyeye,
etten buğdaya, çaydan
soğana 126 ülkeden
133 kalem meyve-sebze
ithal ediyor. Gürcistan’dan,
Bulgaristan’dan
saman alıyor…»
Doç.Dr. Barış Doster

FAO : ~821 m hunger human! 1 out of 9! No way to decrease, last year it was
815 m. 1/3 is children. Majority is in the previous colonial countries of
imperialism. 1 o u t o f e v e r y 5 - 6 d e a t h i s d u e t o H U N G E R !
01.05.2019

http://www.cumhuriyet.com.tr
/koseyazisi/1227533/Beka_sor
unu_ve_kirilgan_ekonomi.html
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Türkiye’de
son 16-17 yıldır
her yıl 1 Dolar
milyarderi çıkıyor!
Gelir dağılımı
iyileşmiyor.
2018’de toplam
sayı 50’ye yakın.
1 Dolar milyarderi
= 1 milyon yoksul!
Nedeni kapitalizm
ve emperyalizm!

Oxfam
International
adlı araştırma
kurumunun
2018 yılı
raporuna göre,
dünyadaki
toplam refahın
%82’sine, dünya
nüfusunun %1’i
sahiptir!

Diktatörler Franko ve Salazar, İspanya ve Portekiz’i 40 yıl “FADO”,
“FESTİVA” ve “FUTBOL” ile oyalayarak güleryüzlü (!?) Faşizmle inletti..
01.05.2019

www.ahmetsaltik.net
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Why does Hunger Exist?
Hunger and malnutrition have many causes.
The Agenda 2030 points the way to a fair world.
Welthungerhilfe is concentrating on its core theme of food & nutrition security.
Wars and conflicts: Armed conflicts cause to flee, leaving them unable to
cultivate their fields. Frequently they lose all of their possessions. Roads and
agricultural infrastructure such as irrigation facilities are destroyed. Due to the
limited security, trade also suffers; food becomes scarce and expensive.
Natural disasters: Weather extremes have always led to hunger crises. Droughts
and floods destroy harvests. With climate change, extreme weather events are
increasing. Droughts over many consecutive years weaken the resilience of the
population. They are forced to use up their seed supplies or slaughter cattle.
https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 16.3.19
01.05.2019
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Unutulmasın;
Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK;
“.. bizi mahvetmek
isteyen
emperyalizm ile
bizi yutmak isteyen
kapitalizmle
savaşımı
‘meslek’ edinmiş
insanlarız…”
diye müthiş bir
saptama yapmıştı!
01.05.2019

www.ahmetsaltik.net
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Why does Hunger Exist?
Poverty: Hunger is, above all, a consequence of poverty. Someone who is poor has
insufficient money for food but also cannot provide for his own health and cannot
invest in education for children. Women are usually particularly disadvantaged.
Only site-appropriate agriculture can combat poverty and hunger.

Inequality: The Agenda 2030 calls on us to leave no-one behind. Nevertheless, the
inequality between rich and poor is increasing, both globally and within individual
countries. One percent of the global population possesses nearly half of the global
fortune. The ‘lower billion’ of the poor and hungry have almost no chance to free
themselves from their hardship. The recently introduced Food Security Standard
(FSS) should control food and nutrition security through greater justice worldwide.
https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 16.3.19
01.05.2019

14

K ü r e s e l A ç l ı k Ts u n a m i s i m i ? ?
• Dünyanın En Stratejik Maddesi :

• Gıda!
• Nisan 2008’in başından bu yana
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
pirinç ve hububat fiyatlarının artışı
gündeme oturdu.
• Bu haberle bir an için hükümet
partisinin kapatılma davası unutuldu,
inişli çıkışlı gidiş izleyen borsa ve

yükselen döviz fiyatları 2. plana itildi.
Doç. Dr. Celalettin YAVUZ
www.ahmetsaltik.net

www.2023.gen.tr/mayis2008/index.htm
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Küresel Açlık Tsunamisi mi ??
• Dünya, Gıda Savaşlarına mı Gidiyor?
• Son günlerde bir anda bütün dünyanın
gündemine tahıllardaki fiyat artışı ve buna bağlı
olarak artan gıda fiyatlarındaki artış ve ekmek
bulma kavgaları oturdu.

• Kısa süre önce sanki olacakları biliyormuş gibi
IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn gıda fiyatının
artması ile yoksul ülkelerde “açlık ve yoksulluk”un
isyanlara ve gıda savaşlarının doğmasına neden
olacağını belirtiyor. (Prof. İbrahim ORTAŞ)
www.2023.gen.tr/mayis2008/index.htm
www.ahmetsaltik.net
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Dünya Gıda üretimi hala yeterli, peki niye

AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ??
... Gerçekte, yeryüzünde üretilen temel gıda maddeleri,
gereksinimi hala karşılayabilecek düzeyde.
Somali’de parası olana her tür gıda var !? (Açlık krizi, 2011)
Buna karşılık
her yıl, çoğu çocuk 10/60 milyon kişi açlıktan ölmekte!
Sorunların kaynağını; insan gereksinimlerinin
karşılanmasının,
“p i y a s a” n ı n acımasız güçlerine terkedilmiş
olmasında aramak gerekir.
01.05.2019

www.ahmetsaltik.net
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Et kaçakçılığı arttı!
Türkiye’de et fiyatlarının yüksek olması
nedeniyle, ülkenin en önemli sınır
kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı’nda
et kaçakçılığı olaylarında artış oldu.
Hopa Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğü’nden alınan bilgiye göre,
Sarp Sınır Kapısı’nda geçen yıl
19 kaçakçılık olayı yakalandı.
Bu yıl sayı 194!

Bacaklara sarılı
et parçalarına
dikkat !
(Fotoğraf: AA, Cumhuriyet 26.10.2010)
www.ahmetsaltik.net
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KÜRESEL
◼

◼

İ S Y A N-1

BM Genel Kurulu’na sunulan, Fransa ve
Brezilya’nın hazırladığı “AÇLIĞA KARŞI
SAVAŞIM” tasarısına 110 ülke destek verdi.
Karşı çıkan tek ülke ABD oldu!
Bu kapsamlı girişime verilen büyük destek,
Washington için yeni bir sorun ! ?
Fransa Cumhurbaşkanı Jacque Chirac :
“ Küreselleşme nin geleceği yok!

Sosyal dengeleri ve çevreyi yok eden,
yoksulları ezen, insan haklarını reddeden
bir küreselleşmenin geleceği yoktur! ”
01.05.2019

www.ahmetsaltik.net
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KÜRESEL
◼

◼

İ S Y A N-2

BM önceki Genel Sekreteri Kofi Annan :
Açlık, kitle imha
silahlarından daha tehlikeli!
Annan, hukuk çağrısı yaptı : “En temel

hukuk kuralları, tekrar tekrar, arsızca göz ardı ediliyor.
Birileri, sivillerin, savunmasız kişilerin ve
masum insanların yaşamı üzerinde söz sahibi oluyor.
Hiç kimse hukukun üzerinde değil.

Bu olayların Sudan, Irak, Uganda, Rusya ya da Ortadoğu’da
yaşanmasının önemi yok. Zaman zaman, terörizme karşı
savaşın gerekleri insan hakları çiğnemine (ihlal) yol açıyor.”
01.05.2019

www.ahmetsaltik.net
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Why does Hunger Exist?
Biased global trade: The rich states determine the rules of international
policy. Unfair trade agreements and subsidies create market access and price
advantages for enterprises from the industrial nations. Developing countries
primarily export raw materials, the profits are skimmed off by rich states.
Fairer agricultural trade promotes smallholders and rural value chains.
Welthungerhilfe gives a voice to the disadvantaged main producers of food.

Poor governance: The governments in developing countries mostly do not
align their policies to the needs of the poorest population. There is a lack of
strategies to promote agriculture in their own country in such a way that
no-one goes hungry. Corruption is one of the greatest obstacles
to development, land grabbing is a big problem.
https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 16.3.19
01.05.2019
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Lady Gaga tipi et kaçakçılığı... 5 liralık eti Türkiye'ye nasıl soktular..
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ekipleri, ilginç bir et kaçakçılığı yöntemini ortaya çıkardı.
Kaçakçılar günde 3 kez Gürcistan’a girip çıkıarak,
vücutlarına sardıkları etleri getirip Türkiye’de satıyor.

.. Akıllara durgunluk verecek et kaçakçılığı yöntemini
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci anlattı :
(Cumhuriyet web sitesi, 20.11.2017)
«Adam vücuduna et sararak kaçakçılık yapıyor.
Bunları ortaya çıkardık. Biliyorsunuz Gürcistan’a kimlikle
gidilebiliyor. Et orada 5 lira bizde 40 lira.
20 kilo getirse, üç sefer yapsa, 60 kilo eder.
Bunlar yalnız da çalışmıyor.
Zayıf birini seçseniz, fark etmezsiniz bile.
X-ray cihazlarında ortaya çıkmıyor.
Ama bizim arkadaşlarımız bu yöntemi
ortaya çıkardı ve önledi.»
01.05.2019

www.ahmetsaltik.net
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Why does Hunger Exist?
Waste of resources and climate change:
If everyone in the world lived as the rich countries do,
resources such as water and land would
soon be exhausted. The consequences are
borne by others:
Expansion of deserts, soil erosion, water scarcity and

extreme weather phenomena as a result of climate
change are becoming particularly apparent in countries
that already suffer from hunger and poverty.
https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 16.3.19
01.05.2019

23

GIDA GÜVENCESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR ve SONUÇLARI

01.05.2019
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2 0 1 8 G l o b a l H u n ge r I n d ex b y S e ve r i t y

https://www.globalhungerindex.org/results/, 20.03.2019
01.05.2019
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01.05.2019
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What are the Consequences of Hunger?
Hunger and Poverty Create a Vicious Circle
Undernourishment is not only a consequence of poverty, it also causes p o v e r t y ,
by being passed on from generation to generation - a vicious circle.
If mothers-to-be are already undernourished, their children cannot develop correctly
during the pregnancy and are frequently born prematurely and/or underweight.

If a child already suffers from malnutrition in the womb, it has little chance of catching up
on its underdevelopment. It often has a weakened immune system and is thus more
susceptible to infectious diseases. The physical and mental development of the child
is restricted, it has more difficulty concentrating and produces poorer school results.
In addition, a malnourished child is also more prone to developing chronic diseases in
adulthood. Both tend to lead to reduced physical and mental capacity in adulthood.
And so the earning opportunities decrease, the poverty risk increases, the cycle continues.
https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 16.3.19
01.05.2019
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300 million
children are
hungry

Türkiye’de 0-6
yaş çocuklarda
bodurluk
%9,5!
(TNSA 2013)

http://aktif.tr.msn.com/gallery.aspx?cp-documentid=158771039&page=2

In Somalia, Yemen, Sudan.. HUNGER! The World is just watching..!?
01.05.2019
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Türkiye’de 0-6
yaş çocuklarda
bodurluk
%9,5!
(TNSA 2013)

www9.gazetevatan.com/Iste_acligi_en_iyi_anlatan_kare_/293228/1/Manset, 12.3.10

In Zimbabwe, the hungry people tore the dead elephant in 1.5 hours!!
01.05.2019
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AÇLIK - YOKSULLUK ve HALK SAĞLIĞI
• Toplum sağlığı yönünden yoksulluk; insanın yeterli gıdaya, temiz su
ve sanitasyona erişimini engellemesi, kötü koşullarda yaşamasına
yol açması nedeniyle sağlığını bozduğu için çok önemlidir.
• DSÖ : Yoksulluk, sağlığın 1 numaralı belirtecidir (determinantıdır).

01.05.2019
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Internal war
in Rwanda.
Provocated by
France (selling
arsenal to
2 clashing tribes)
800 thousand
deaths in
3 months
(10% of
population)!

I s t h i s « g i r l » a m o t h e r, o r e l d e r s i s t e r ?
I f m o t h e r, w h i c h « Q u a s i m o d o » d i d i t ?
01.05.2019
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N a t u r a l + E c o n o m o - P o l i t i c a l d i s a s t e r s s u c h a s G L O B A L I S AT I O N
are leading causes for widespread HUNGER!
01.05.2019
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❑GDO’lu ürünlerin küresel açlık
sorununa çözüm olacağı savı
gerçek dışı ve aldatıcıdır.
❑Son 20 yılda 2’si birlikte
artmaktadır!?
❑Küresel gıda tekelleri insanlığı
tehdit etmektedir.
01.05.2019
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1 from every 9 humans are fighting against hunger. 1 of every 5-6 deaths due to HUNGER!

Globalization = New Imperialism is the main cause of «increasing» hunger!
01.05.2019
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https://www.bbc.com/news/world-africa-39238808, 20.3.19

Ye m e n ' s w a r i s l e a v i n g c h i l d r e n o n t h e b r i n k o f f a m i n e .
Wa r n i n g : T h i s v i d e o c o n t a i n s s o m e d i s t r e s s i n g s c e n e s

A r t i c l e 2 5 o f T h e U n i v e r s a l D e c l a r a t i o n o f H u m a n R i g ht s
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being
of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and
necessary social services, and the right to security in the event of unemployment,
sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood
in circumstances beyond his control…..
01.05.2019
30.04.2019
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01.05.2019
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01.05.2019
30.04.2019
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https://www.bbc.com/news/world-africa-39238808, 15th March 2019

UN: World’s
facing
greatest
humanitarian
crisis since
1945

https://www.youtube.com/watch?v=NmHAuzt5Yxk
01.05.2019
30.04.2019

43

FAO ve WFP: GIDA KRİZİ KÜRESEL RAPORU - 02 Nisan 2019

• FAO ve WFP tarafından 2 Nisan 2019’da ortaklaşa
sunulan Gıda Krizlerine İlişkin Küresel Raporda,
53 ülkede yaklaşık 113 milyon insanın 2018’de
akut gıda güvencesizliği yaşadığı bildirildi.
• Akut açlıkla karşılaşanların yaklaşık 2/3’ü salt 8 ülkede:

• Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya,
Nijerya, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen!
30.04.2019
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UNICEF, DSÖ ve DB’nın kestirimlere göre;
5 yaş altı çocukların %21,9’u bodur, %7,3’ü aşırı zayıf
ve %5,9’u fazla kilolu. (03.04.2019)
Beslenme
Sıklık (%)
bozukluğu türü
Bodurluk
(stunted)

Sayı (milyon )

21,9

149.0

Aşırı zayıflık
(wasted)

7,3

49.5

Fazla kiloluluk
(overweight)

5,9

40.1

30.04.2019
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GIDA GÜVENCESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR ve SONUÇLARI

• Gıda güvencesinin olmaması yetersiz beslenmenin
(undernutrition) yanında aşırı kilo ve obeziteye neden olur.
• Bu beslenme bozukluğu (mal-nutrition) biçimleri birçok ülkede
bir arada bulunur.
• Fazla kilolu ve obez bireyler ‘gizli açlık’ olarak adlandırılan
mikro besin (vitamin ve mineral) eksikliklerinden etkilenebilir.
• Dünyada 1.5 milyar insanın 1 veya daha çok mikro-besin
eksikliğinden etkilendiği kestirilmektedir.
30.04.2019
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http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
01.05.2019
30.04.2019
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https://www.welthungerhilfe.org/hunger/, 14.3.19
01.05.2019
30.04.2019

Hunger is
Avoidable
49

ABD Başkanı F.D. Roosvelt’ten 4 Temel Özgürlük

6 Jan. 1941

5.1 milyar insan -dünya nüfusunun % 34’ü-, herhangi bir sosyal güvenceden yoksun yaşıyor!
01.05.2019
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1982 A nayasasının 2. maddesinde
Türkiye C umhuriyeti’nin 7 temel niteliği..

4. maddeye göre ilk 3 maddenin
değiştirilmesi teklif bile edilemez..
▪ II. Cumhuriyetin nitelikleri
:
▪ Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde;
1. i n s a n h a k l a r ı n a s a y g ı l ı ,
2. Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
3. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
4. demokratik, 5. lâik ve 6. s o s y a l bir
7. hukuk Devletidir.
▪ Sağlık hizmetleri de bu niteliklere uymak zorundadır.
01.05.2019
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Küresel Açlık Haritası 2018 / FAO

01.05.2019
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Küresel olarak 49 milyon çocuk aşırı zayıf,
bunların 17 milyonu ölüm riski altında!

01.05.2019
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GDO’lu Yiyeceklerden Kurtulma Yolu Var mı?
• Hiç kimse günlük çözümler peşinde koşmasın.
Öncelikle söyleyelim: Vurgunculuğu yaratan düzenin adı,
emperyalizmin denetimli liberal düzeni ya da kapitalizmdir.
• Ç ö z ü m

v a r

;

• Tarımda uygulanan yeni-liberal politikalardan vazgeçilmeli.
• Endüstriyel tarım yerine küçük ve orta ölçekli köylü tarımı
öne çıkarılmalı.
• Tohum, damızlık, kimyasal gübre ve ilaç gibi tarımsal girdileri
üreten tarım şirketleri ile t e ke l c i g ı d a ş i r ke t l e r i nin,
çiftçiler üzerindeki baskılarına son verecek düzenlemeler yapılmalı.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı,
Ege Üniv. Ziraat Fak. 12.4.12. www.odatv.com
19.10.2018
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GDO’lu Yiyeceklerden Kurtulma Yolu Var mı?
• Özelleştirilen ve kimileri de kapatılan
Tarımsal KİT’ler yeniden açılmalı.

• Gıda üreten, dağıtan ve satan işletmeler denetimli olmalı.
• “ Ye re l ü ret ve t ü ket ” i l ke s i ö n e ç ı ka r ı l m a l ı .

• Gıda üretici kooperatiflerin kentlerde pazarlama birimleri kurmaları
teşvik edilmeli.
• Kesinlikle ve kesinlikle tarım ürünleri dışalımına (ithalatına)
son verilmeli.
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
Ege Üniv. Ziraat Fak. 12.4.12. www.odatv.com
19.10.2018
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İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
md. 25 (10.12.1948)
“ HER-KE-SİN,
KENDİSİ ve AİLESİNİN
SAĞLIK ve GÖNENÇ İÇİNDE
BESLENME, GİYİM, KONUT
ve TIBBİ BAKIM HAKKI
VARDIR. ”
01.05.2019
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Dr. Martin Luther KING
1929-68 (suikastle)

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true
meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident,
that a l l m e n a r e c r e a t e d e q u a l ." (1963)
01.05.2019
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Uyuyamayacaksın..
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku girmez ki..

Uyuyamayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur, metin, sade
Çalacaksın..

Melih Cevdet ANDAY

01.05.2019
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“ Eğer sürekli barış isteniyorsa,
insan yığınlarının durumlarını
iyileştirecek uluslararası önlemler
alınmalıdır.
İnsanlığın tümünün gönenci,
açlık ve baskının önüne geçmelidir.
Dünya yurttaşları çekememezlik,
açgözlülük ve kinden uzaklaşacak
biçimde eğitilmelidir.”

Gazi M.K. ATATÜRK
01.05.2019
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İçten
işbirliğiniz
için
teşekkür
ederim.
22.03.2019
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30 Nisan 2019

AÜTF 3. anfi, konf. Sonrası anı fotoğrafı
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