
1 
 

Değişen Güvenlik Paradigmasında  Gıda Güvencesinin 

Artan Önemi 

 

Dursun Yıldız                                                           Elif Arslan  

Su Politikaları Uzmanı                                           Gıda Mühendisi (Msc) 

SPD Başkanı                                                         SPD Hidropolitik Akademi  

 

 

ÖZET 

Soğuk savaş döneminde genellikle ulusal sınırları askeri güvenlik veya caydırma tedbirleri ile koruma 

üzerine kurulmuş olan ulusal güvenlik kavramı 21 yüzyılda değişmiş ve bireysel güvenlik,su,gıda,enerji 

ve çevre güvenliği konularını da kapsar duruma gelmiştir. Sayılan bu güvenlik kavramlarının arasında  

su ve enerji güvenliğinden daha çok söz edilse de son 25 yıldır daha geri planda oluşan “ yeni gıda 

jeopolitiği ve gıda güvencesi” kavramı öne çıkmaktadır.   

Ülkelerin gelişmeleri ile gıda güvencesi ve gıda güvenliğini sağlamaları arasındaki ilişki son dönemde 

daha da belirleyici olmaya başlamıştır. Bu durum dünyada yeni bir gıda jeopolitiğinin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Son 20 yıldır bazı  ülkeler  gıda güvencelerini sağlamak bazı büyük firmalar ise 

pazardaki hakimiyetlerini arttırmak  için diğer ülkelerden büyük miktarda arazi kiralamaya başlamıştır.  

İklim değişimi, nüfusun artışı, tüketim kalıplarının değişmesi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen 

enerji (biyoyakıt gibi) talebindeki artış arazi talebini de etkilemektedir. Özellikle gıda, hayvan yemi 

ve biyoyakıta olan küresel talep artışı, azgelişmiş ülkelerde geniş tarım topraklarını uzun dönemli 

kiralama veya satın alma  nedeni olmaktadır 

İklim değişiminin de etkisiyle bu sürecin devam edeceği ve yeni gıda jeopolitiğinin etkilerinin artacağı  

görünmektedir. Su sıkıntısı içindeki bazı ülkeler gıda güvencesini sağlamaya yönelik olarak  sanal su 

ticaretini bir çözüm olarak benimsememiştir. Bunun yerine diğer ülkelerden büyük tarım toprağı ve su 

kaynakları kiralama yoluna gitmiştir. Son on yılda uluslararası yatırımcılar özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde başta  tarım olmak üzere , madencilik, turizm ve diğer faaliyetler için geniş araziler satın 

almışlar veya uzun süreli kiralamışlardır. Hedef ülkelerin hükümetleri ekonomiyi canlandırma 

beklentisiyle bu sıcak para girdisine karşı oldukça davetkâr davranmışlardır. Buna karşın söz konusu 

toprak alımlarına karşı olanlar, bu durumu “toprak gaspı” olarak tanımlamaktadırlar. 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği,Gıda Güvencesi,Ulusal Güvenlik Paradigması. 
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1.GİRİŞ  

Gıda Güvenliği Gıda Güvencesi Kavramları 

Gıda güvencesi ve gıda güvenliği ile ilgili kavramların zaman içinde sürekli geliştirildikleri ve birbiriyle 

bağlantılı olduğu dikkati çekmektedir. Nitekim gıda güvencesi ile ilgili olarak, Birleşmiş Milletler (BM) 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948’de gıdaya ulaşım hakkının insanın en temel hakkı olduğu 

belirtilmiş, 1970’lere gelindiğinde gıda ve beslenme ile ilgili sorunlar artmış ve 1974’te Dünya Gıda 

Konferansı düzenlenmiştir. Bu toplantıda gıda güvencesi (food security), “dünyada temel gıda 

maddelerinin, gıda tüketiminin sürekli artışına olanak veren üretim ve fiyat dalgalanmalarını 

karşılamaya uygun gıda arzının her zaman var olması” olarak daha çok arz odaklı tanımlanmıştır ( 16). 

80’li yılların başında arz talep dengesi için eşitlik ve erişebilirliğin önemi vurgulanmış ve gıda 

güvencesi kavramı FAO tarafından “bütün insanların, ihtiyaç duydukları temel gıdalara fiziksel ve 

ekonomik olarak her zaman erişebilmeleri” olarak güncellenmiştir (FAO, 1983). 1996 yılındaki Dünya 

Gıda Zirvesi’nde, açlık ve yoksulluk olgularının azaltılması ve 2015 yılına kadar yetersiz beslenen insan 

kalmaması planlanmıştır. FAO’nun 2001 yılı raporunda gıda güvencesi; “bütün insanların her zaman 

aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek 

amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli 

erişebilmeleri” olarak değiştirilmiş ve günümüzde kullanılan tanım ortaya çıkmıştır. Böylelikle gıda 

güvencesi kavramı içinde gıda güvenliğine de yer verilmiştir. Mikro açıdan incelendiğinde gıda 

güvencesi, hane halklarının sağlıklı ve yeterli beslenebilmeleriyken, makro açıdan tüm ülkelerde yeterli 

gıda temininin sağlanması ve bunun için ulusal ve uluslararası düzenlemelerin, işbirliklerinin, strateji 

ve eylem planlarının oluşturulmasıdır. 

 Centre for Studies in Food Security (CSFS)’e göre gıda güvencesinin 5 temel ilkesi; sağlanabilirlik 

(availability), erişilebilirlik (accessibility), kabul edilebilirlik (acceptability), yeterlilik (adequacy), 

bireysel ve kurumsal (agency) etkenlerdir. Sağlanabilirlik; herkese her zaman yeterli gıdanın 

sağlanabilirliği, erişilebilirlik; fiziksel ve ekonomik açıdan herkesin gıdaya erişebilmesi, yeterlilik; 

besleyici, güvenli ve çevresel açıdan sürdürülebilir koşullarda üretilen gıdaya erişim, kabul edilebilirlik; 

kültürel alışkanlıklara uygun, insan onuruna ve insan haklarına zarar vermeyen gıdaların temini, 

bireysel ve kurumsal etkenler ise gıda güvencesi sorumluluğunu taşıyan, bu konuda politikalar 

belirleyip süreçleri yöneten kurumlardır (11).  

Gıda Güvencesi ( Food Security ): 

FAO’nun 2001 yılı raporunda gıda güvencesi; “bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı 

için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, 

güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” olarak 

değiştirilmiş ve günümüzde kullanılan tanım ortaya çıkmıştır. 

 Böylelikle gıda güvencesi kavramı içinde gıda güvenliğine de yer verilmiştir. Mikro açıdan 

incelendiğinde gıda güvencesi, hane halklarının sağlıklı ve yeterli beslenebilmeleriyken, makro açıdan 

tüm ülkelerde yeterli gıda temininin sağlanması ve bunun için ulusal ve uluslararası düzenlemelerin, 

işbirliklerinin, strateji ve eylem planlarının oluşturulmasıdır. (Şekil 1). 

Gıda Güvenliği ( Food Safety)  

FAO tarafından 2003 yılında yayınlanan raporda “Gıda güvenliği, akut veya kronik olarak tüketici 

sağlığına zarar verebilecek tehlikeler bütününü ifade eder.” tanımı kullanılmıştır. 

Türkiye’de de gıda güvencesinin kavramsal olarak uluslararası kavramlarla eş anlamlı olarak ele 

alındığı, nitekim Türk Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından da gıda 

güvenliği (food safety), “sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların üretim, 
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işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması” şeklinde 

ifade edilmiştir (14) (Şekil 2 ). 

 

 

 

 

Şekil 1.   Gıda Güvencesinin diğer güvenlik kavramlarıyla olan ilişkisi (3). 
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Şekil 2.  Gıda Güvencesi,Gıda Güvenliği ve Kalkınma arasındaki ilişki (5) 

 

Stockholm Su Konferansının Ana Vurguları (Su ve Gıda Güvencesi 2012) 

2012 yılında Stockholm Su Haftası’nın ana teması Su ve Gıda Güvencesi olarak belirlenmişti. 

SPD Hidropolitik Akademi’nin de katılarak izlediği bu toplantıda aşağıdaki ana başlıklar öne çıktı. 

◼ İklim değişikliği gıda güvencesini tehdit ediyor 

◼ Su, enerji, gıda güvencesi ilişkisi yeterince anlaşılmadı 

◼ Tarım politikalarında sosyal boyut gözardı edilirse yoksulların gıdaya ulaşımı zorlaşır 

◼ Suyun sektörel kullanımında rekabet artıyor. Yoksul kesimlerin su ve gıdaya ulaşımı 

zorlaşabilir 

 

Yeni Bir Gıda Jeopolitiği Oluşuyor  

2012 yılında İsveç’teki bu toplantıda  ele alınan konuların ve yapılan açıklamaların önemi artarak 

devam etmiştir. Küresel Gıda fiyatları geçen 10 yıl içinde ikiye katlanmış olup gelecek 10 yılda yine 

ikiye katlanabileceği öngörüsü yapılmaktadır. Dünyanın  tahıl stokları son 10 yılda 107 günden 74 güne 

gerilemiş, ekonomik krizler , ekolojik sorunlar , nüfus patlaması, enerji, su, gıda krizleri kesişmeye 

başlamıştır. 

Tarımsal faaliyetler ve gıda üretimi, yeniden bir ekonomik rekabet ve siyasi mücadele alanı haline 

gelmiş olup BM Raporları gelişmekte olan ülkelerdeki tarım ve gıda üretimine yönelik yabancı sermaye 

akışında önemli artışlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda dünyanın önde gelen çok uluslu 

şirketleri Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yüzbinlerce  hektarlık tarım arazisi 

satın alarak veya uzun vadeli kiralayarak daha çok  gıda ürünlerine yatırım yapmaktadır. 

Küresel ekonomik krizlerin  yanısıra iklimsel değişiminin yarattığı belirsizlik gıda güvencesi konusunu 

daha da öne çıkartmakta ve paylaşım rekabetini keskinleştirmektedir. 
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Azgelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde  Tarım Arazi Satın Alımı / Kiralanması 

Uluslararası Arazi Koalisyonu’nun 2011’de hazırladığı rapora göre 2000-2010 yılları arasında 203 

milyon hektar arazi, satın alma veya uzun vadeli kiralama yoluyla uluslararası sermayenin kontrolüne 

geçmiştir. Bugün ise bu sayının 227 milyon hektar’a ulaştığı tahmin edilmektedir. (10).  

Günümüzde arazi kiralama ve satın alma  açısından öne çıkan yatırımcı ülkeler sırasıyla A.B.D., 

Malezya, Singapur, Birleşik Krallık, B.A.E., Çin, Hindistan, Brezilya, Kanada ve Hollanda’dır (Şekil   

3). Bu ülkelerin arazi satın aldığı-uzun vadeli kiraladığı hedef ülkelerse sırasıyla Papua Yeni Gine, 

Rusya Federasyonu, Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brezilya, Güney Sudan, Mozambik, 

Ukrayna, Kongo ve Guyana’dır (Şekil 4). Yatırımcı ülkeler içerisinde öne çıkan A.B.D., daha çok  

Güney Amerika’da tarım arazisi kiralamakta ve satın almaktadır. Arazi kiralayan ve satan ülkeler 

içerisinde ilk sırada yer alan Papua-Yeni Gine’de ise Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri öne 

çıkmaktadır (8). 

 

 

 

 

 

Şekil 3.Arazi Satın Alan/Kiralayan  Yatırımcı Ülkeler 2016 (8). 

 

Çin, Afrika’daki arazi kapatmaları ve kiralamaları ile dikkat çekerken, Suudi Arabistan, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Güney Kore ve A.B.D.’de Afrika’daki diğer etkin ülkelerdir. Afrika yanında Doğu 

Avrupa, Güney Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya da yatırımcıların hedefindedir (9). Çin, 

Afrika’daki arazi kapatmaları ve kiralamaları ile dikkat çekerken, Suudi Arabistan, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Güney Kore ve A.B.D.’de Afrika’daki diğer etkin ülkelerdir. Afrika yanında Doğu 

Avrupa, Güney Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya da yatırımcıların hedefindedir (9). 

 

 



6 
 

 

 

Şekil 4.Arazi Satan /Kiralayan  Ülkeler 2016 (8). 

 

Şekil 5. Büyük araziler kiralayan ve satın alan bazı  ülkeler (8) 

 

◼ Dünyada şimdiye kadar 227  milyon hektar arazi uluslararası büyük şirketlerin eline 

geçmiştir, 

◼ Bunun %70’i 11 ülkede yer almaktadır, 

◼ Bu  uzun dönemli kiralama/satınalma  işlemlerinin  2008 yılından sonra arttığı 

gözlenmektedir. 

◼  2000 den bu yana kiralanan veya satın alınan arazilerin %44’ü Afrika’da %37’si Asya’da  

yer almaktadır, 

◼ ABD’li şirketler 2000 yılından bu yana  6,4  milyon hektar arazi kiralamıştır, 
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◼ ABD’den  Texsas’lı bir şirket Sudan’da kiraladığı 600 000 hektar ile en geniş araziyi 

kiralayan şirket olmuştur, 

◼ Arazi kiralama anlaşmaları muğlak olup  belirsizliklerle doludur, 

◼ Arazilerde daha çok gıda ürünü, biyoyakıt ürünü ve belirtilmeyen ürünler  yetiştirilmektedir, 

◼ 2009-2013 yılları arasında Afrika'nın sahra altı ülkelerinde Biyoyakıt yatırımcıları 

Belçika’nın iki katı büyüklüğünde 6 milyon hektar tarım arazisi kiralamıştır. 

◼ Afrika'da bu alanda en büyük yatırımı yapan ülke, 30 proje ile, İngiltere olmuştur.  

◼ İngiltere’yi 18 proje ile İtalya ve 8 proje ile Almanya izlemektedir, 

◼ Afrika'da halen Avrupa'nın  toplam ( Norveç ve İsveç dahil)  98 adet   biyoyakıt ürünü 

yetiştirme projesi bulunmaktadır. 

◼ Konuya daha yakından bakıldığında bu uzun vadeli kiralamaların  sadece toprak değil aynı 

zamanda suyun kiralanması olduğu görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 6.Arazi kiralanan ve satın alınan Afrika ülkeleri (8) 
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Şekil 7.Küresel tarımsal arazi ticaretinin  ticari ilişki kurulan şirket sayısına göre ilk 20 ülkesi (8). 

İstatistiki veriler incelendiğinde dünyada tarım arazilerinin yaklaşık %2’sinin uluslararası ticarete 

konu olarak el değiştirdiği ortaya çıkmaktadır.(Şekil 8).Bu kapsamda en çok tarım arazisi satın alan 

veya kiralayan ülkeler sırayla Çin,ABD ve İngiltere olurken en fazla tarım arazisi kiralayan veya satan 

ülkeler is Brezilya, Avustralya, Etiyopya, Sudan, Demokratik Kongo olmuştur.(Şekil 5,Şekil 6,Şekil 

7). 

 Tablo 1. Çeşitli kaynaklardan elde edilen büyük tarım arazileri kiralama verileri  
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Şekil 8. El değiştiren büyük tarım arazilerinin  yer aldığı ülkeler (8). 

Tarım Sektörü ve Su  

Küresel olarak, sulu tarım verimi kuru tarımdan (yağmura bağlı) yaklaşık 2,7 kat daha fazladır. Bu 

durum gelecekte daha fazla alanın sulu tarıma açılma ihtimalini güçlendirmektedir. Dünyada sulu tarım 

yapılan arazi miktarı 1970’lerde 170 milyon hektar iken, 2008’de 304 milyon hektara çıkmıştır (17). 

Dünya genelinde potansiyel alanların sulu tarıma açılması ile 2025 yılında bu rakamın 330 milyon 

hektara çıkması beklenmektedir. 

Günümüzde, dünya ölçeğinde tarımsal su kullanımı yaklaşık olarak 3.100 km3’dür (toplam kullanımın 

%70’i). Etkin kullanım önlemleri alınmaz ise bu miktarın  2030 yılında 4.500 km3 olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle su ile ilgili sorunlar, tarımsal üretim, gıda tedariki ve ticareti ile çok yakın 

ilişki içerisindedir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre, tarım sektörü gelecek yıllarda artan 

gıda talebini karşılamak gibi büyük bir sorunla karşılaşacaktır; 2030 yılında küresel gıda tüketiminin 

%50, 2050 yılında ise günümüze göre %100 artacağı tahmin edilmektedir (15). Kentleşme, sanayileşme 

ve iklim değişikliği nedeni ile tarımın daha az su ile gerçekleştirilmesi gerekecektir. Bu doğrultuda 

tarımsal su planlamasının geliştirilmesi önemli olacaktır. 

Ekonomik gelişme aynı zamanda gıda ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri de beraberinde 

getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın tüketiminin artması ve çeşitlenmesi ile beraber, 

dünya çapında et tüketimi artmıştır. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde yıllık kişi başı ortalama et tüketimi 

1990 yılında 55,9 kg’dan, 2002 yılında 93,5 kg’a yükselmiştir. Aynı yıllarda Çin’in yıllık kişi başı et 

tüketimi 3,8 kg’dan 52,4 kg’a yükselmiştir. Bunun su tüketimi için önemli olmasının nedeni bir ton 

patates üretimi 160 m3 su gerektirirken, bir ton sığır eti üretimi için 15.000 m3 su tüketilmesidir (Tablo 

2). Et üretiminin su sıkıntısı yaratmasının yanında, arazi bozulması ve sera gazı salımının artması (yılda 

yaklaşık 800 milyon ton metan) gibi çevresel etkileri de vardır (12). 
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Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre 2000-2030 yılları arasında gelişmekte olan 

ülkelerde tarımsal üretimin %67 oranında artacağı tahmin edilmektedir.Mevcut su potansiyeli ile bu 

artışın karşılanamayacağı ve tarımda verimlilik artışı ile tarımsal su ihtiyacı artışının %14 düzeyinde 

tutularak karşılanabileceği öngörülmektedir. Bu durumda tarım sektörü, daha fazla tarımsal ürünü daha 

az su kullanarak üretmek zorunda kalacaktır. 

 

Tarım ve iklim değişikliği arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Tarım faaliyetleri atmosfere 

metan ve sera gazları salımı ile iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Ancak aynı zamanda da iklim 

değişikliğinin etkilerinden en çok etkilenecek sektörlerden birisi de tarım sektörüdür. 

Son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir başka konu ise biyoyakıt üretimi amaçlı tarımsal 

faaliyetlerdir. Biyoyakıtlara olan talebin artması ile birlikte birçok ülkede biyoyakıt üretimine yönelik 

tarımsal faaliyetler kayda değer miktarlarda artmıştır. Bu nedenle, biyoyakıtlar için bitki üretimi, su 

kaynakları üzerinde ek bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Günümüzde ABD’deki bitkisel üretimin %30-

40’ı biyoyakıt üretiminde kullanılmaktadır. 

2005 yılında biyoyakıt ve atıklardan üretilen enerji, temel enerji talebinin %10’unu karşılamıştır. Bu 

miktar, nükleer (%6) ve hidrolojik kaynaklardan (%2) sağlanan enerjinin toplamından da fazladır. 2050 

yılında biyoenerji üretiminin 6.000-12.000 milyon ton yağa eşdeğer olması öngörülmektedir. Bu miktar 

Dünya tarım alanlarının beşte biri kadar bir bölümünde üretim yapılması anlamına gelecektir. Biyoyakıt 

amaçlı üretilen bitkiler çok fazla su tüketmekte ve yerel su kaynakları üstünde ciddi baskılara sebep 

olabilmektedir (International Energy Agency Reports ). Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 

biyoyakıt üretiminin su kaynakları, gıda güvenliği ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri yüzünden 

önemli sosyal ve çevresel sorunlar oluştuğunu vurgulamaktadır 

 

 

Tablo 2: Tarımsal üretim için harcanan su miktarları (12,13) 

 
 

 

Ekonomik gelişme aynı zamanda gıda ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri de beraberinde 

getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın tüketiminin artması ve çeşitlenmesi ile beraber, 

dünya çapında et tüketimi artmıştır. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde yıllık kişi başı ortalama et tüketimi 

1990 yılında 55,9 kg’dan, 2002 yılında 93,5 kg’a yükselmiştir. Aynı yıllarda Çin’in yıllık kişi başı et 

tüketimi 3,8 kg’dan 52,4 kg’a yükselmiştir. Bunun su tüketimi için önemli olmasının nedeni bir ton 

patates üretimi 160 m3 su gerektirirken, bir ton sığır eti üretimi için 15.000 m3 su tüketilmesidir (Tablo 

2). Et üretiminin su sıkıntısı yaratmasının yanında, arazi bozulması ve sera gazı salımının artması (yılda 

yaklaşık 800 milyon ton metan) gibi çevresel etkileri de vardır (12). 
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Sulama ve GIDA Güvenliği 

Her  insan, gerektiğinde yeterli  kalite  ve  miktarda, ihtiyaçlarını  karşılayacak,  inanç  ve  kültürüne  

uygun,  sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmelidir. Bu temel,vazgeçilmez,evrensel bir haktır. 

Ancak günümüzde,  gıdaya  erişimin  hakça  olduğunu  söylemek  pek mümkün  görünmüyor. 1996  

yılındaki Dünya Gıda Zirvesi’nde herkesin gıdaya erişiminin insanlık hakkı olduğu vurgulanmış, o 

gün  840 milyon  olan dünya  aç  insan  sayısının  2015  yılına  kadar en az  yarıya indirilmesi  hedefi  

konmuş ancak bu hedefe ulaşılamamıştır. 

2006 yılına gelindiğinde dünya açlık çeken insan sayısının azalacağına artış gösterdiği ve 862 milyona 

ulaştığı belirlenmiştir. 2007  yılı  Dünya  Gıda  Güvencesi’ni  derinden  etkileyen, işlenmemiş gıda  ve  

petrol  fiyatlarının  hızla  arttığı  ve  tavan  yaptığı  bir  yıl  olmuştur.Gıda fiyatları 2008’de yükselişini 

kesip tam soluklanırken bu kez Küresel Ekonomik Kriz” ile yüz yüze gelinmiştir.  BM 2008 yılında 

dünyada gelişen süreç doğrultusunda GIDA ALARMI vermiş, GIDA ACİL EYLEM PLANI 

hazırlayarak, insanlığın hızla açlığa doğru sürüklendiği açıklamıştır. 

2017 yılında FAO, WFP, UNICEF, WHO ve IFAD iş birliğinde hazırlanan "Dünyada Gıda 

Güvenliği ve Beslenmenin Durumu" başlıklı raporda, dünyada açlık çeken insan sayısının 

arttığı vurgulanmıştır. 

Raporda, "2017 yılında 821 milyona ulaşan dünyadaki aç insan sayısı, her 9 kişiden birine 

tekabül ediyor." ifadelerine yer verilmiş ve dünyadaki açlık seviyesinin son üç yılda yükselişe 

geçtiği belirtilmiştir. 

Dünyanın    mevcut  olanakları  var  olan  canlıları  besleyecek  düzeyde  olmasına karşın  açlık  giderek  

artış göstermektedir.Bugün  küresel  gıda  güvenliği  yakın tarihindeki en büyük sorunla karşı karşıya 

bulunmaktadır.Çoğu gelişmemiş ülkelerde yaşayan 800 milyonu aşan sayıda  insan halen  temel  

beslenme  gereksinimlerini  karşılamak  için  bile yeterli gıdayı bulamamaktadır. 

Ülkelerin, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi ile farklılaşan yaşam tarzları ile birlikte 

beslenme şekilleri ve tükettikleri gıdalarda da farklılaşmalar baş göstermiştir.  

Günümüzde, hızla küreselleşen dünya ticaretinde güvenilir gıda sağlamanın belirli bir coğrafi bölge  ile  

sınırlandırılması  mümkün  değildir.Kaldı  ki  bunu  kendi  ülkenizde  mutlak  anlamda sağladığınızı 

varsaysak bile, gerek ürünlerin gerekse insanların birkaç saat içinde kıtalar arası yer  değiştirme  

olanakları,  risklerin  boyutlarını  artırmakta  ve  küresel  kılmaktadır.Bir  de  buna gelişmekte  olan  

ülkelerin;  tüketici  eğitim  yetersizliği,  gelir  seviyesindeki  dengesizlikler,  merdiven  altı  gıda  üretimi  

gibi  ulusal  problemleri  ilave  edildiğinde  Gıda  Güvencesi’ni sağlamanın zorlukları  açık olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Su ve toprak kaynaklarında yaşanan olumsuzluklar  birim alandan üretim ve verim artışı sağlamada  

sulamayı gerekli kılmaktadır.Sulama gıda güvenliğinin sigortasıdır. 

Yapılan araştırmalar, dünyada sulama alanlarının % 20 artması sağlandığında, gıda üretiminde % 50 artış  

sağlanarak açlığın giderilmesinde çözüm üreteceğini ortaya koymaktadır. 

 

Yeşil Devrim 20. Yüzyılı Besledi . 21. Yüzyılda Ne Olacak ?  

 

20. Yüzyılın gıda üretiminde kilit etken sulama’nın yaygınlaştırılması olmuştur.Gıda üretiminde 

sulamanın yerine  başka bir yöntem geliştirilmedikçe  bu yüzyılda  genel olarak yapılan verimsiz 

tarımsal sulamanın  sürdürülebilir olması  zor görünmektedir. 

Gelecekte dünya nüfusu artmakla kalmayacak gelişen ve değişen dünyanın beslenme alışkanlıkları da 

değişecek .Örneğin  Çin’de gelişmekte olan tüketici sınıfı gibi beslenme alışkanlıklarını değiştirerek 

et yemek isteyecek milyarlarca insan olacaktır.  
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 Modern tarımda 1  kilo tahıl yetiştirmek için yaklaşık 200 litre su gerekirken  1 kilo sığır eti 

üretebilmek için yaklaşık 20.000 litre su gerekmektedir. 1950’lerde 44 milyon ton olan et tüketimi  

artan nüfusla birlikte 1999’da 217 milyon tona çıkmış ve o zamandan bu yana daha da yükselmeye 

devam etmektedir.Gelecekteki  et tüketiminde nüfus artışının yanısıra tüketim kalıplarındaki değişime 

de etkili olacaktır.   

 

 Amerikalılar kişi başına yılda 800 kilogram tahıl tüketirken  İtalya’da bu değer 400 kg ; Japonya’da 

ise 200 kg. ın altındadır. 

 

İklim Değişimi  Artarsa !  

 

İklim değişimi ve sanayileşmenin etkisiyle tarım alanları azalacak üretim düşecektir. Bu yüzyılın 

ortalarına doğru  gıdanın üretildiği ve tüketildiği yer genelde aynı ülke olmayacaktır.Bu başlı başına 

yeni bir politika alanı olup özellikle dünya gıda üretiminin azaldığı dönemlerde ülkelerarasında sorun 

alanı olarak ortaya çıkacaktır. 

 

Bu kapsamda gelecekte yaşanması muhtemel kıtlıkların  geçmişte yaşanan dehşet verici kıtlıklardan 

farklı olarak sosyal ve uluslararası  alandaki etkileri çok daha fazla olacaktır. 

 

Dünya gıda üretiminin %40’ı sulu tarım uygulanan arazilerden elde ediliyor.Bu araziler dünyanın 

toplam tarım alanlarının %17'sidir.Bir diğer deyişle  gıdanın %60’ının yağmura bağlı kuru tarım 

alanlarından gelmesi. İklimsel değişimler ile yağışlarda oluşan düzensizlik bu nedenle endişeleri 

arttırdı. Sadece yağışlardaki düzensizlikle kuru tarımda yaşanacak sorunlar bile tabloyu karartacak. Su 

ve Gıda güvenliği açısından geleceği belirsiz hale getiren dünya şimdi ne yapmaya çalışıyor? 

 

Gıda Güvenliği Tehdit Altında mı?  

Gelişmiş dünya için bu sorunun yanıtı açıtır. Bir taraftan kurak dönemleri kendi ekonomileri için en az 

zararla atlatmaya yönelik stratejik planlar yapmakta olan gelişmiş dünya  diğer taraftan  yeni Gıda 

Jeopolitiği üzerinden küresel hakimiyet alanlarını elinde tutmaya veya genişletmeye 

çalışmaktadır.Azgelişmiş dünya ise su ve gıda yetersizliği nedeniyle çoğu 5 yaşın altındaki nüfusundan 

her gün binlerce çocuğunu   kaybetmektedir. 

Örneğin ,günümüzde Avrupa tarafından kullanılan arazinin % 60’ı Avrupa Birliği sınırları dışında yer 

almaktadır (7). Nitekim Avrupa kendi sınırları dışındaki topraklara en bağımlı olan kıtadır. Avrupa 

Birliği’nin toprak ayak izi yılda 640 milyon hektar olup, AB’nin 28 ülkesinin toplam yüzölçümünün 

1,5 katıdır(7). 

 Gıda fiyatlarının artışının arkasında, arz - talep (üretim-tüketim) dengelerini etkileyen küresel ısınma, 

dünya nüfusundaki hızlı artış, tahıl temelli gıdalardan hızla et tüketmeye geçen yeni orta sınıfların 

yaşam tarzı bulunmaktadır  Ancak geride bıraktığımız 20 yılda, bu baskılara iki yeni etken daha 

eklenmiştir. Bunlardan biri verimli toprakların giderek artan ölçüde, etanol (biyo yakıt) üretimine 

ayrılması. Diğeri de çıkartılmasında yoğun su kullanılan enerji de devrim yaptığı ileri sürülen  (Şeyl 

Gazı)Kaya Gazı’dır. 

AB’nin biyoenerji için her yıl 70 milyon hektar (Fransa yüzölçümünden büyük) fazladan araziye 

gereksinimi vardır (9). Bunlar yanında Latin Amerika’da, İngiltere büyüklüğünde bir alan AB’deki 

çiftlik hayvanlarının tükettikleri yemi yetiştirmeye ayrılmıştır. Biyolojik temelli ürünler pazarı 

(biyoplastik ve biyolojik temelli kimyasallar) ise büyüyerek bu sorunu daha da karmaşık hale 

getirebilecektir. AB’nin biyoenerji için her yıl 70 milyon hektar (Fransa yüzölçümünden büyük) 

fazladan araziye gereksinimi vardır (9). Bunlar yanında Latin Amerika’da, İngiltere büyüklüğünde bir 

alan AB’deki çiftlik hayvanlarının tükettikleri yemi yetiştirmeye ayrılmıştır. Biyolojik temelli ürünler 

pazarı (biyoplastik ve biyolojik temelli kimyasallar) ise büyüyerek bu sorunu daha da karmaşık hale 

getirebilecektir.(7). 
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Dünyanın azgelişmiş bölgeleri Afrika başta olmak üzere 21. yüzyılda  gıda güvenliği konusunda büyük 

sorunlar yaşamaya adaydır.Bu  durum  tarımsal sulamanın yetersizliğinden kaynaklanacak ve enerji su 

ve gıda ilişkisi ile artacaktır. 

 

Sonuç :Gıda Güvencesi güvenlik paradigmasında merkeze yerleşiyor 

Su güvenliğini sağlamak doğal olarak ya da suni olarak suyun teminini içeren tek bir doğal kaynağa 

yönelik bir prosesdir. Gıda güvencesi ise toprak ve su kaynakları  ile tohumun biraraya getirilmesine 

dayalı bütünleşik bir proses olup daha karmaşıktır. Gıda güvencesinin sağlanması üretimin zamana 

bağlı olması  nedeniyle  iklim değişimine karşı daha kırılgandır.Bu nedenle gıda güvencesinin 

sağlanması  ülkelerin daha çok dışa bağımlı oldukları bir konu haline gelmekte olup bu da bu güvenceyi 

ülkelerin güvenlik paradigmasında merkeze doğru çekmektedir. 

 

  Son on yılda uluslararası yatırımcılar özellikle gelişmekte olan ülkelerde başta  tarım olmak üzere , 

madencilik, turizm ve diğer faaliyetler için geniş araziler satın almışlar veya uzun süreli kiralamışlardır. 

Hedef ülkelerin hükümetleri ekonomiyi canlandırma beklentisiyle bu sıcak para girdisine karşı oldukça 

davetkâr davranmışlardır. Buna karşın söz konusu toprak alımlarına karşı olanlar, bu durumu “toprak 

gaspı” olarak tanımlamaktadırlar. Aslında bu büyük toprak kiralama ve satın almaların asıl 

nedenlerinden biri de gelişmiş ülkelerin kendi gıda güvenliğini sağlama ve iklim değişimi etkisi ile 

daralacak olan dünya gıda pazarına hakim olma politikalarıdır. 

21. Yüzyılda değişen güvenlik paradigması Su, Gıda, Enerji ve Çevre Güvenliğini öne çıkartmıştır. Bu 

nedenle özellikle gelişmiş ülkelerin  bu alanlarda güvenliklerini sağlama çabalarında artışlar görülmeye 

başlamıştır. 

Özellikle iklim değişimi etkisinin daha fazla yaşandığı bölgelerdeki kurak dönemler güvenlik sağlama 

çabalarında su güvenliğini öne çıkartmıştır. Bunun nedeni kuraklığın öncelikle talebi sürekli olan 

günlük su ihtiyacını etkilemesi ve bu etkinin toplumda hemen hissedilebilmesidir. Bu etki, suyun 

tasarruflu kullanımı veya ilave su kaynakları yaratılmasıyla dönemsel olarak da olsa çözülebilmektedir. 

Bu durum genellikle kuraklığın daha sonra ortaya çıkacak kalıcı etkilerini gölgede bırakmaktadır. Bu 

nedenle  su güvenliği fiziki ve sosyo-psikolojik etkileriyle öne çıkmakta ,  suyun aynı zamanda enerji 

ve gıda üretimi gibi iki yaşamsal ihtiyacın üretimi için de kullanıldığı ikinci planda kalmaktadır.  Ancak 

kurak dönemler sadece suyu değil   Gıda Güvencesi’ni de yaygın ve kalıcı bir şekilde etkileme özelliği 

taşımaktadır.Bu özellik ülkeleri diğer ülkelerden uzun vadeli tarım toprağı kiralama ve satın alma 

konusunda hareketlendirmiştir. 

 

 Bugüne kadar yaklaşık 227 milyon hektar arazi, satın alma veya uzun vadeli kiralama 

yoluyla uluslararası sermayenin kontrolüne geçmiştir. Günümüzde arazi kapatmaları 

açısından öne çıkan yatırımcı ülkeler sırasıyla A.B.D., Malezya, Singapur, Birleşik Krallık, 

B.A.E., Çin, Hindistan, Brezilya, Kanada ve Hollanda’dır. Bu ülkelerin arazi satın aldığı-

uzun vadeli kiraladığı hedef ülkelerse sırasıyla Papua Yeni Gine, Rusya Federasyonu, 

Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brezilya, Güney Sudan, Mozambik, Ukrayna, 

Kongo ve Guyana’dır.  

Görüldüğü gibi gelişmiş ülkeler iklim değişikliğinin daha az yaşanacağının düşünüldüğü diğer 

ülkelerde geniş tarım arazileri kiralama ve satın alma yoluna gitmektedir.Aslında buradaki yatırımla 

sağlanan güvence sadece gıda güvencesi olmayıp aynı zamanda su ,hatta temiz enerji güvencesidir. 
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Bu planı uygulayan  ülkelerdeki suyun  tarıma ayrılacak olan  önemli bir bölümü  içme kullanma, sanayi 

ve doğal çevre için kullanılabilmektedir. Bu da su yönetimini büyük ölçüde rahatlatmaktadır. Ancak o 

ülkeyi gıda güvencesi gibi bir konuda kendi ülkesinin dışındaki bir toprağa bağımlı duruma 

getirmektedir. Bu durum  toprağı kiralayan ülkenin toprağın kiralandığı azgelişmiş  ülkedeki siyasal 

gelişmelerde  de söz sahibi olmak istemesi gibi bir durumu ortaya çıkaracaktır. Bazı uzmanlar tarafından  

neo koloniyalizm olarak da tanımlanan bu yeni nüfuz alanı yaratma sürecinde iklim değişiminin şiddeti 

belirleyici olacaktır. 

Şekil 1.de de görüldüğü gibi, gıda güvencesi, diğer güvenlik kavramlarıyla doğrudan karşılıklı  ilişki 

içinde bulunmaktadır. Gıda güvencesi kavramı gıda güvenliğini de içermekte olup gıda güvencesinde 

dışa bağlı olmanın ithal edilen gıdanın güvenliği konusunda da çok önemli riskler ortaya koyduğunu 

yakın geçmişimizde yaşayarak görmüş bulunmaktayız. 

Tüm bu gelişmeler gıda güvencesi ve gıda güvenliği kavramlarının günümüzde  daha da merkeze 

yerleştiğini ve ulusal güvenlikle ilişkisinin hızla arttığını ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak 

21.yüzyılın güvenlik paradigmasındaki değişikliğin farkında olup yeni stratejiler geliştirme konusunda 

hızlı adımların atılması gereği ortaya çıkmaktadır. 
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