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ÖZET 
Son yıllarda  yüksek verim kaygısı içinde unutulan aile işletmeciliği, tarımda kadın, 

sürdürülebilir ve yeşil tarım gibi konular ile  besin arzı odaklı gıda güvencesi, su  güvenliği  

iklim değişikliği, biyoyakıt gibi gelişmeler tarımsal alandaki incelemelerin temel konuları 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bazı kaynaklarda  gıda güvenliğinde, sorunun üretimde değil, üretilenin dağılımında olduğu 

vurgulanırken, doğal kaynakların hızla sınırına gelindiği dünyamızda hoyratça entansif kaynak 

kullanmak yerine sürdürülebilir ve besin değeri yüksek tarım hedeflenmesi gerektiği 

söylenmektedir. 

 

 Diğer taraftan yüksek arz ve verimlilik önünde engel olarak görülen küçük ölçekli aile 

işletmelerinin bazı durumlarda desteklenmesi gerektiğine işaret edilmektedir.  Bu bağlamda bir 

taraftan kendine yeterlilik politikalarının terk edilmesi ve küresel dış ticaret ile azami faydanın 

sağlanması önerilirken, diğer taraftan  ülkelerin Afrika başta olmak üzere  birçok ülkede uzun 

süreli tarım toprağı kiralama ve satın alma çabaları sürmektedir. Yeni Bir gıda jeopolitiği ve    

dış ticaret pazarlarında yeni oyuncuların ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler : Dünya Tarımı,Gıda Güvencesi, 

 

Dünyada Tarım ve Gıda 

Tarımsal katma değer değişik tanımlara göre dünya GSYH’sının % 3-% 6’sını oluşturmaktadır. 

Türkiye’de de 1970’lerde % 30 olan bu oran günümüzde % 8’e düşmüştür. Toplam GSYH’nın 

% 78’ini üreten 20 ülke, tarımsal GSYH’nın da % 56’sını oluşturmaktadır. Dünyanın 18’inci 

büyük ekonomisi olan Türkiye, tarımsal katma değerde 9’uncu sıraya yükselmektedir.(2). 

Dünyada 800 milyonun üzerinde nüfus yaşamını idame ettirebilmek için gerekli enerjiyi 

sağlayacak düzeyde bile beslenememektedir. Enerji gereksinimini çalışabilecek düzeye 

yükseltirsek bu sayı dünya nüfusunun % 17.5’ine karşılık gelen 1.25 milyar kişiye 

varmaktadır(2). 

Gıda güvenliği olmayan nüfusun büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelerde, onun da büyük 

bir kısmı Asya ve Afrika’da yaşamaktadır. Dünyada yetersiz beslenenlerin % 40’tan fazlası 

Çin ve Hindistan’dadır.  Son 40 yılda dünyada toplam dış ticaret yaklaşık 60 kat artarken, tüm 

kısıtlara rağmen tarımsal dış ticaret 25 kat artmıştır. Tarımın, dış ticaret içindeki öneminde 

azalma yönündeki görünümü, aslında dış ticaretin ve katma değerin tarım ihracatı olarak 

sınıflandırılan işlenmemiş tarım ürünlerinden işlenmiş tarım ürünlerine kayışından 

kaynaklanmaktadır. Nitekim son 25 yılda tarım ürünleri ihracatı 5.5 kat artarken, gıda ürünleri 

ihracatı 7 kat, giyim ihracatı 10 kat artış göstermiştir(2). 
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ABD, Hollanda, Almanya, Brezilya ve Çin dünyanın en büyük tarım ürünü ihracatçılarıdır. Bu 

5 ülkenin toplam tarım ürünleri ihracatı içindeki payı % 30’u aşmaktadır. Dünyanın en büyük 

ithalatçıları Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Fransa’dır. Bu 5 ülke dünya toplam ithalatının % 

40’ını gerçekleştirmektedir. 

 

Tarım ve Gıdaya Yön Veren Ülkeler, Kuruluşlar ve Şirketler 

 

Tarımda dünyaya hükmeden ülkeler ABD, eğer bir bütün olarak ele alınırsa AB (Almanya, 

Hollanda ve Fransa), Çin, Hindistan ve Brezilya’dır.  

 Doğal olarak, tarımda dünya piyasasının büyük oyuncuları piyasanın arz veya talep tarafında 

farklılaşabiliyor. ABD ve Çin arz tarafında dünya tarımsal GSYH’sının % 26’sını, tarımsal 

istihdamın % 35’ini (yalnız Çin), tarım ve gıda ihracatının % 15’ini sağlarken, talep tarafında 

toplam dünya GSYH’sının % 32’sini, nüfusun % 23’ü, ithalatın % 19’u ve yetersiz beslenen 

nüfusun % 19’u (yalnız Çin) bu ülkelerdedir. ABD ve Çin’e diğer 6 ülkeyi eklediğimizde 

dünyada tarımsal arzın ve talebin yarısına yakının bu 8 ülke tarafından oluşturulduğunu 

görüyoruz(2). 

Dünya tarımına  yön veren BM kurumları arasında FAO, WFP, IFAD, WTO, WHO, WBG, 

IMF, BM dışında AB, OECD, araştırma kurumları olarak CGIAR, ve özellikle üyesi IFPRI, 

sivil toplum kuruluşu olarak da OXFAM ve BMGF sayılabilir. 

 

Tarım ticareti alanında ise ,ADM Co, Bunge, Cargill ve Louis Dreyfus (ABCD Grubu) 

dörtlüsünün dünya tahıl ticaretinin % 75-90’ını yaptıkları tahmin edilmektedir. ABCD grubu 

yalnızca fiziki olarak tarım ürünleri ticareti ile kalmamakta, gıda zincirinin her aşamasında, 

girdi sağlayıcı, toprak sahibi, hayvan yetiştiricisi, gıda üreticisi, finansör, nakliyeci, altyapı 

sağlayıcı, olarak faaliyet göstermektedir. Bu firmalar giderek tarım ürünlerini girdi olarak 

kullanan sanayi ürünlerin üretim ve ticareti yönünde genişlemektedirler. 

 

Gıda zincirinin diğer ucundaki, yani tüketiciye sunulan gıda ürünlerinde dünya devlerine 

gelince, içeceklerde PepsiCo, Coca Cola, Nestle, Danone, Cadbury öne çıkarken, paketlenmiş 

gıda ürünlerinde Tyson Foods, JBS, Kraft Foods, Unilever, Mars, General Mills, Kellogg 

gibi tüketicilerin de iyi bildiği firmalar öne çıkmaktadır. 

Bu firmaların yıllık gıda ve alkolsüz içecek ciroları firma başına 10-40 milyar dolar arasında 

değişmektedir. 

Dünyada en büyük 10 paketlenmiş gıda firmasının toplam içindeki payı % 15, Nestle’nin tek 

başına payı ise % 3’tür. Dünyada en büyük 10 alkolsüz içecek firmasının piyasa payı 2009 

yılında % 52, Coca Cola ve PepsiCo ikilisinin payı ise % 37’dir(2). 

Uluslararası devlerin dünya tarımını etkilemesi yalnız üretim, işleme, depolama, pazarlama ve 

ticaret aşamasında olmamakta aynı zamanda tohum, gübre, ilaç, makine gibi önemli girdilerin 

temini aşamasında olmaktadır. Sınırlı sayıda firma, tarım ve gıda piyasaları gibi tarımsal girdi 

piyasalarının da önemli bir bölümünü kontrol etmektedir. 

 

 

Tarımın Kalkınmada Rolü ve Tarım Politikaları 

 

Tarım sektörü 60’lar öncesi klasik kalkınma yaklaşımında, sanayileşmenin ve ekonomide 

yapısal değişimin kaynağı olarak düşünülmekte ve desteklenmekteydi. 1970’lerde ve 80’li 

yılların başında, sanayileşme yolunda tarım karşıtı ithal ikamesinin tercih edilmesi, tarımsal 

kalkınma ile entegre kırsal kalkınma stratejilerinin, fakirlik ve gelir dağılımının düzeltilmesi 

yönünde başarılı olamaması, tarımın sanayileşmenin motoru olma işlevini de yitirmesine 
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neden oldu. Daha sonra küreselleşme, entegre değer zincirleri, hızlı teknolojik ve kurumsal 

yenilikler ve çevresel kısıtlar nedeniyle tarımın kalkınma içindeki rolü başka yaklaşımlar lehine 

terk edildi. Tarımın bu şekilde ihmal edilmesinin çok önemli ekonomik, sosyal ve çevresel 

maliyetleri daha sonraki yıllarda ortaya çıktı ve gözler tekrar, ancak bu sefer klasik kalkınma 

içindekinden, farklı bir misyon yüklenecek olan tarıma çevrildi. 

Kalkınma amaçlarının ve kapsamının genişlediği günümüzde, tarımın yeni paradigması 

kalkınmanın farklı hedeflerine ulaşmada yüklenebileceği görevler olmalıdır. Bu görevler 

arasında kalkınmanın erken aşamalarında milli gelir artışını hızlandırmak, fakirliğin ve açlığın 

azaltılması, kır-kent gelir farklılıklarının daraltılması, kıt toprak ve su kaynaklarının diğer 

sektörler lehine açığa çıkarılması ve çeşitli çevresel hizmetlerin verilmesi sayılabilir (de 

Janvry, 2009). 

 

Alain de Janvry günümüzde tarımın kalkınmaya katkısının beklenenden az olmasını iki nedene 

bağlıyor. Birincisi tarımın kalkınma içindeki yeni rolünün yeniden kavramsallaştırılmasının 

yetersiz olması. İkincisi ise tarımın kalkınmanın değişik boyutlarına etkin katkısı için 

kullanılacak yaklaşımların yeniden tasarımlarındaki yetersizlikler. 

 

Tarım Politikaları  

 

Tarım politikalarının zaman içindeki gelişimi, doğal olarak tarımın ekonomik ve sosyal 

kalkınma içindeki işlevi ile ilgili olmuştur. 1950’li yıllarda tarımsal kalkınmanın motoru 

makineleşme olmuş, tarıma destekler de mekanize tarımın geliştirilmesi yönünde olmuştur. 

1960’lı yıllarda makineli tarıma geçiş ile verimli arazi kullanımı da sınırına ulaşmış, 1970’li 

yıllara kimyasal gübreler ve sulama yatırımları damgasını vurmuştur. Bu yıllarda verim ve 

üretim artışı için kimyasal gübre kullanımının artırılmasına yönelik desteklere dönülmüştür.  

Yeşil devrim ile bu potansiyel de tüketildikten sonra 1980’li yıllarda girdi desteklerinden ürün 

deseni, münavebe, bir yılda birden fazla ürün ekilmesi, nadasın azaltılması gibi tarımsal 

işletmenin etkinleştirilmesine yönelinmiştir.  

 

1990’lı yıllarda küreselleşme ve serbest piyasa yaklaşımları tarımsal politikalarda yapısal bir 

değişime neden olmuş, göreli piyasa fiyatlarını bozacak girdi, çıktı fiyatı ve üretim ve dış 

ticaret müdahalelerinden doğrudan gelir, bölgesel, kırsal kalkınma, altyapı, sosyal kalkınma 

vb. destekleme politikalarına yönelme ve tüm ülkeleri buna zorlama yolunda çabalar 

başlamıştır. 90’lı yılların ortası içinde Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede finansal kriz 

dönemi yaşanmış, IMF ve Dünya Bankası zorlamalı, tarıma destekleri ve korumaları büyük 

ölçüde azaltan istikrar dönemleri başlamıştır. 2000’li yıllarda tarımın ve dolayısıyla 

politikaların gündeminde, bir taraftan tarımsal ürünlerin genleri ile oynanarak gerçekleştirilen 

verimlilik artışları, bir taraftan da iklim değişikliği, çevre kirlenmesi, su kıtlığı gibi 

sürdürülebilir tarım sorunlarına yönelik politikaların geliştirildiğini görüyoruz. 

 

2000’li Yıllar  

 

2000’li yılların ortası ve yakın geçmiş dışında 2010’lu yıllarda petrol fiyatlarındaki yükselme 

ve istikrarsızlık, tarımsal üretim ve işleme maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturan enerji 

sorunu ve politikalarını gündeme getirmiştir. İşte tam bu sıralarda alternatif enerji kaynağı 

olarak biyoyakıtların önemi artmış ve tarım için bazılarının yeni açılım, bazılarının ise felaket 

olarak değerlendirdiği, belki de tarımın paradigmasının yeniden, enerji sağlama işlevini de 

üslenerek, revize edilmesine neden olabilecek gelişmeler ortaya çıkmıştır. 
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Dünyada tarım gündemindeki en önemli değişiklik tarımın arz yönünü ön plana çıkaran üretici 

ağırlıklı yaklaşımdan talep yönünü öne çıkaran tüketici odaklı bir yaklaşıma doğru kayışı 

olarak açıklanmaktadır. (2). 

Gelinen noktayı özetlersek: tarım politikalarının, tarımsal üretim ve çiftçi odaklı olmanın yanı 

sıra gıda üretimi, tüketici, kırsal ve doğa gibi çok odaklı olmaya doğru yöneldiğini görüyoruz. 

Bunun sonucu olarak da geçmişin klasik girdi, fiyat, üretim, tarife, kota vb. desteklerin terk 

edilip, yerine doğrudan gelir, çevre, gıda ve su sağlığı, bölgesel kalkınma vb. gibi piyasa dışı 

destekler tercih edilmektedir. 

 

Sonuç olarak bu gelişmeler belki de Alain de Janvry’nin önerdiği tarımın misyonunun 

değişmesi yönünde olumlu adımlar olarak değerlendirilebilir. Yine bu gelişmeler uzunca bir 

süredir tarım sektörüne giderek azalan ilginin yeniden canlanmasına katkıda bulunabilir. Ama 

açık olan bir şey var ki o da tarımın artık aile işletmesi küçük çiftçi ile özdeşleşen bir sektör 

olmayacağıdır. Tarımsal üretimde  arz artışının desteklenmeyeceği, ve  geleneksel tarım 

üreticisinin ve tüccarlarının  rolleri değişeceği bir döneme doğru gidilmektedir. 

 

 

Türkiye’de Tarım ve Gıda Sektörü 

 

Tarımın GSYH’ya katkısı beklendiği gibi 1970’lerin başında % 30’lardan 2014 yılında % 

8’lere düşmüştür.1980’ler ve 1990’ların başlarında yavaşlayan düşüşle % 15-20 aralığında 

kalmış ve 2000’li yıllarda % 10’unun altına inmiştir. İstihdam tarafında mutlak çalışan sayısı  

ve toplam içindeki pay düşüş göstermiştir.. Son on yılda tarım-gıda ihracatının toplam ihracat 

içindeki payı % 10’larda, ithalatınki ise % 5’lerde seyretmektedir. 

 

Tarımda bitkisel üretim daha öncelikli olup hayvancılık ürünlerinin toplam üretim değeri 

içindeki payı üçte biri ancak bulmaktadır. İç sübvansiyonlar genelde tarla ürünlerine 

yoğunlaşmaktadır. 

Üretim değerinde yaklaşık % 40 paya sahip sebze ve meyvelerin, fındık dışında politika 

uygulamalarında ağırlıkları zayıftır. Tahıllardaki yüksek koruma ve iç piyasaya müdahale 

sonucunda hayvancılık üretimi etkilenmektedir. 

Hayvancılıktaki yüksek korumalar, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle, tüketiciler çoğu 

hayvancılık ürününe AB ortalaması üstünde fiyat ödemek durumunda kalmaktadırlar. 

Dünya Bankası’nın yayınladığı istatistiklere göre 2014 öncesi tarımsal üretimde dünyada 

beşinci sırada olan Türkiye, 2014 yılında dokuzuncu sırayı almaktadır. Geçtiğimiz on yılda 

Türkiye işgücü verimliliğinde 30’lu, arazi verimliliğinde ise 20’li sıralardadır. 

Gıda sektörü, imalat sektöründe yaratılan katma değerin yaklaşık % 11’ini, gayrisafi yurt içi 

hasılanın ise yaklaşık % 3’ünü oluşturmaktadır. Sektörün istihdam ve yatırımlar içindeki payı 

da aşağı yukarı aynı seviyelerdedir. 

2003-2012 yılları arasında sektörün katma değer, istihdam ve yatırımlar içindeki payında çok 

belirgin değişimler olmamıştır. Gıda sektörü yatırımları ise sanayi ve hizmet sektörü yatırımları 

içindeki payını genel olarak korumuştur. 

 

Sonuç Yerine  

2000’li yılların dünya tarımsal üretimine yoksulların gıda güvencesini sağlama politikalarından 

daha çok biyoyakıt elde etme ve uzun süreli kiralanan tarım toprakları ile dünya tarımı ve gıda 

pazarını kontrol etme anlayışının damga vuracağı görünmektedir.Tarımın misyonunun 

değişmesinden dünyada günde 1 $ ‘ın altında bir gelirle yaşamak durumunda bırakılan 

yüzmilyonların doğrudan bir fayda görmeyeceği de ortadadır. 
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Sürdürülebilir tarımsal üretim ve güvenilir gıda üretimi “gıda güvencesi “sağlama kavramının 

en temel unsurlarıdır. Bu güvencenin sağlanması ve açlıkla mücadele , izlenen global 

politikalar ve iklim değişimi etkisi altında oldukça zorlaşmaktadır. 

Ancak bu zorluk ve yoksulluk  sadece yoksul dünyanın sorunu olmaktan hızla uzaklaşmakta 

ve modern dünyanın sınırlarını zorlamaktadır. 

Gıda güvencesinin sağlanması kavramı bir  ulusal güvenlik kavramı olarak bilinirken bu 

kavramın uluslararası güvenliğe etkilerinin daha da belirginleşeceği bir sürece doğru hızla 

ilerlenmektedir. 
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