
 

 

BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) 

 

Genel Bilgi: 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Birleşmiş Milletler çatısı altında, 

gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde açlıkla mücadelede ve yoksulluğun 

önlenmesinde uluslararası düzeydeki çabaların önderliğini yürüten BM kuruluşudur. Bu 

görevin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarını korumak suretiyle tarımsal 

kapasitelerini yükseltmek, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini desteklemek, gıda 

güvenliğini temin etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Merkezi Roma’da bulunan bilgi 

ve danışma merkezidir. FAO, dünya sathına yayılmış Bölgesel Ofisleri, Alt-Bölge Ofisleri, 

İrtibat büroları ve ülke temsilcilikleri ile hizmet vermektedir. 

FAO’ya 194 devlet üyedir. Ayrıca Avrupa Birliği ‘üye örgüt’, Faroe Adaları ve Tokelau 

ise ‘ortak üye’ statüsündedir. 

FAO, kolay ulaşılabilir bilgi ağı oluşturma, uzman raporlarını paylaşıma açma, 

uluslararası konferanslar düzenleme ve saha çalışmalarından edinilen bilgileri paylaşma 

prensibi esasına göre çalışmalarını yürütmektedir. 

FAO Genel Direktörü Brezilyalı Jose Graziano Da Silva’dır. 

Tarihi: 

Dünya genelinde tarım ve gıda durumunu takip amacıyla bir örgüt kurulması fikri ilk 

olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 1905 

yılında Roma’da toplanan bir uluslararası konferans neticesinde Uluslararası Tarım 

Enstitüsü’nün kurulmasına karar verilmiştir. Anılan Enstitü’nün faaliyetleri İkinci Dünya 

Savaşı sırasında durmuş ve Enstitü 1948 yılında resmen sona erdirilerek görevleri yeni 

kurulan FAO’ya devredilmiştir. 

FAO, 16 Ekim 1945’de Kanada’da düzenlenen 1. FAO Konferansı’nda, Dünya’daki gıda 

ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Örgütün merkezi 1951 yılında Vaşington’dan Roma’ya taşınmıştır. 

Yönetim Birimleri: 

FAO çalışmaları Konferans, Konsey ve Komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. 

Kuruluş, idari konularla ilgili olarak Konsey ve Konferans ile birlikte Program Komitesi, 

Finans Komitesi ve Hukuksal Konular Komitesi tarafından yönlendirilmektedir. Teknik 

konularla ilgili çalışmalar ise Gıda Güvenliği Komitesi, Tarım Komitesi, Emtia Sorunları 

Komitesi, Balıkçılık Komitesi ve Ormancılık Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bunun 

yanı sıra gıda güvenliği ve gıda kalitesi, balıkçılık ve genetik kaynaklar gibi konularda çalışan 



komisyonlar da değişik teknik konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sorumluluk 

silsilesi bağlamında komiteler Konseye, Konsey de Konferansa rapor vermektedir. 

Tarım ve tüketicinin korunması, balıkçılık, ormancılık, doğal kaynaklar, teknik 

işbirliği ile ekonomik ve sosyal işler bölümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kuruluş, 

taşradaki çalışmalarını halen 80 tam donanımlı ülke ofisi, 5 bölge ofisi, 9 alt bölge ofisi ve 5 

irtibat ofisi aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

Kuruluş, çalışmalarını üye ülkelerin aidatlarının yanı sıra değişik proje ve girişimler 

için oluşturulan ve gönüllü katkılarla desteklenen fonlar vasıtası ile finanse etmektedir. 

Değişen küresel dinamikler neticesinde ortaya çıkan daha iyi küresel yönetişim 

ihtiyacı ve bu ihtiyaç nedeniyle pek çok uluslararası örgütte başlatılan reform çalışmaları, 

FAO’ya da yansımıştır. FAO’nun reformu çalışmaları, Bağımsız Dış Değerlendirme ve 

sonrasında üye ülkelerin katkılarıyla hazırlanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Acil Eylem 

Planı çerçevesinde halen devam etmektedir. Reform çalışmaları kapsamında belirlenen 

uygulamalar yoluyla özellikle taşra ofislerinin güçlendirilmesi, Bölge Konferansları’nın 

yönetimin bir parçası olarak değerlendirilmesi, idari anlamda IFAD ve WFP gibi diğer BM 

kuruluşları ile işbirliğine giderek idari masraflarının (örneğin ortak alım yoluyla) azaltılması 

ve FAO’nun etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. 


