
                                                         
   
 

2016 BM Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) 
 

 

Baklagiller familyasına ait türler tüm dünya için çok önemli bitkisel protein kaynağı olmakla 

beraber bu ürünler, “Dünya Gıda Programı” ve diğer “Gıda Yardım Girişimleri” kapsamında 

genel gıda sepetlerinin önemli bir parçası olarak kullanılmaktadırlar. Baklagiller familyasına 

ait türler, gerek sürdürülebilir tarım ve ekim nöbeti açısından (çevresel olarak en 

sürdürülebilir bitki türleridir) gerekse hayvan beslenmesindeki rolü bakımından, gıda 

güvenliğine katkısı ve kırsal fakirliği azaltmadaki rolü oldukça fazladır.  

 

Baklagillerin dünya tarımsal ticaretinde önemli bir yeri olmakla beraber sağlığa olan olumlu 

etkileri nedeniyle, dünyada sağlık örgütleri, obeziteyi engellemek, diyabet, kalp hastalıkları ve 

kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemek ve kontrol etmek için gerekli olan sağlıklı 

beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat tüketimini önermektedir. 

 

15-20 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 39. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) Toplantısı’nda konunun üye ülkelere duyurulması ve 

tanıtılması amacıyla 19 Ekim 2012 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde bir yan etkinlik 

düzenlenmiştir. Elliden fazla katılımın sağlandığı yan etkinlikte, yemeklik tane baklagillerin 

önemi ve insan sağlığı açısından taşıdıkları değer hakkında bilgiler verilmiş ve 2016 yılının 

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) ilan edilmesi için tüm ülkelerin 

katkıları birebir istenmiştir. 

 

03-07 Aralık 2012 tarihlerinde Roma’da düzenlenen 145. FAO Konseyi toplantısında 2016 

yılının UBY ilan edilmesine ilişkin önerge resmi olarak sunulmuş ve söz konusu önerge’nin 

146. FAO Konsey toplantısının gündemine alınması sağlanmıştır. Ülkemizin başlatmış 

olduğu girişimi, başta Kanada olmak üzere ABD, Avustralya, Kenya gibi pek çok ülke 

desteklediklerini yazılı olarak FAO yönetimine iletmişlerdir. Bunun dışında yirmiden fazla 

ülke tarafından, UBY ilan edilmesine ilişkin desteklediklerini belirten konuşmalar Konsey 

toplantısında yapılmıştır.  

 



Türkiye’nin ve Pakistan’ın girişimleriyle 2016 yılının “Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan 

edilmesi 146. FAO Konseyinde kabul edilmiş ve akabinde, BM 68. Genel Kurul 

Oturumunda ilan edilmiştir.   

 

Türkiye ve Pakistan, UBY Yürütme Komitesi’nın Eş-Başkanları olarak seçilmiş olduğu yılın 

resmi açılışı 10 Kasım 2015 tarihinde, Roma-İtalya’da gerçekleştirilmiş olup, yıl kapsamında 

ülkemizde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.  

 

 BM 2016 UBY hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız. (Türkçe) 

 BM 2016 UBY hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız. (İngilizce) 

 

 

http://www.uby2016.org/
http://www.fao.org/pulses-2016/en/

