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Özet  

 

Gıda güvencesinin  sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilebilmesi için en önemli noktalardan 

biri Türkiye’de su yönetiminde ve  tarımsal yapıda etkinliğin sağlanmasıyla gıda üretiminin 

istikrarlı bir şekilde artırılması kadar uluslararası tarımsal ticarette rekabetçiliğin elde edilmesi 

olarak ifade edilebilir. 

 Bu amaca yönelik olarak, tarımsal politikalarda, kısa dönemli etkileri olan geçici kaynak 

aktarımlarından çok, kaynakların tarımda etkin kullanımının sağlanmasına ve istikrarlı ve 

sağlam bir tarımsal yapının oluşturulmasına odaklanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Gıda güvencesi ve gıda güvenliğinde olumlu gelişmeler sağlanabilmesi için, makroekonomi 

ve sosyal politikalar ile uyumlu, sonuç odaklı su  ve tarım politikalarına ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler : Gıda Güvencesi, gıda güvenliği ,güvenilir gıda, 

 

1.Giriş  

 

Gıda güvencesi  kavramı  insanların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için beslenme 

gereksinimi ve tercihlerine uygun, yeterli, sağlıklı ve besleyici gıdaya her zaman fiziksel, 

sosyal ve ekonomik olarak ulaşabilmesi durumudur. Günümüzde gıda güvencesinin  dört 

boyutu tanımlanmakta ve bunun  sağlanması için bu dört boyutun eşzamanlı  gerçekleşmesi 

gerekmektedir. 

 

• Gıdanın Bulunabilirliği, 

• Gıdanın Erişilebilirliği, 

• Gıdanın Kalite ve Güvenilirliği ve 

• İlk üç alanda  istikrar sağlanması  

 

Tek başına kendine yeterliliğin sağlanması gıda güvencesinin  sağlanması konusunda yeterli 

koşul değildir; gıda bulunabilirliği bir dereceye kadar sağlanmış olmasına rağmen  yüksek 

fiyat ve bunun gibi sebeplerle gıda erişilebilirliği sağlanmamış veya bozulmuş olabilir. 

Örneğin, sağlıklı ve dengeli beslenmede günlük alınması gereken protein miktarı açısından 

ele alındığında, Türkiye’de hayvansal kökenli gıda tüketiminin, özellikle et tüketimin az 

olduğu söylenebilir. 
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Gıda Güvencesi  ve Gıda Güvenliği Kavramları 

Gıda güvencesi ve gıda güvenliği ile ilgili kavramlar zaman içinde sürekli geliştirilen  ve 

birbiriyle bağlantılı olalan kavramlardır.  1974’te düzenlenen  Dünya Gıda Konferansında  

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 (4). 80’li yılların başında  gıda 

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

fiziksel ve ekonomik olarak her zaman erişebilmeleri” olarak güncellenmiştir (5). 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. 

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. 

Türk Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından da gıda güvenliği 

(food safety), “sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların üretim, 

işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması” 

şeklinde ifade edilmiştir (6). 

 

2.2007 Gıda Krizi’nin Nedenleri  

 

“Gıda krizi” olarak adlandırılan 2007 yılında başlayan ve 2008 yılı yaz aylarına kadar 

devam eden gıda fiyatlarındaki aşırı artış dönemi, 2008 sonbaharında yerini “Küresel 

Ekonomik Kriz”e bırakmıştır. 

IFPRI’nin (International Food Policy Research Institute) gıda krizinin nedenlerine 

ilişkin saptamaları şunlardır:  

 

(1) Gelir ve talep artışı (talep yapısındaki değişim),  

(2) Biyoyakıt üretiminin artması,  

(3) Verim artışı ve teknoloji geliştirme konusunda yatırım eksikliği,  

(4) Dış ticaret politikası ve düşük stoklar,  

(5) Üretim şokları (iklim değişikliği), 

(6) Yüksek girdi ve taşıma maliyetleri, ve  

(7) Nüfus artışı.  

 

IFPRI tarafından gıda krizinin  etki şiddetinin birinciden yedinciye doğru azaldığı 

belirtilmiştir. Birinci ve ikinci neden ile yedinci nedenler talep, diğerleri konunun arz yönüne 

ilişkin etkenler olarak ifade edilebilir. 

Talebin en önemli kısmının gelişmekte olan ülkelerde (özellikle Çin ve Hindistan’da) 

gözlemlenen yüksek büyümeden doğan artan gelir etkisinden ve enerji fiyatlarının çok 
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yükselmesi sonucu biyoyakıt üretiminin petrolü ikame etkisinden kaynaklandığı ileri 

sürülmüştür. Bilimsel çalışmalar fiyatları yükselten en önemli nedenin; talebin arzdan daha 

güçlü artması olduğunu işaret etmektedir. 

 

3.Türkiye’nin Tarım İşletmelerinde Etkinlik Analizi 

 

 Türkiye’de tarım işletmeleri küçük ölçekli ve parçalı yapıdadır. AB’de ortalama işletme 

büyüklüğünün 16 hektar seviyesinde olduğu ve işletme ölçeğinin üretim maliyetleri üzerine 

etkisi dikkate alındığında, Türk tarımının, tarımsal etkinliğinin sağlanması ve rekabet 

edebilirliği bakımından önemli yapısal sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, tarımsal işletmelere 

tipleri itibarıyla bakıldığında sektörde, tarımsal üretimde uzmanlaşmanın yaygın olmadığı ve 

sektörde bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapan karma aile tipi işletmelerin 

ağırlığının olduğu gözlenmektedir. 

Tarımsal örgütlenme konusunda güçsüz ve hizmet potansiyeli olmayan kuruluşlar 

oluşturulması nedeniyle, ciddi kaynak sorunları vardır. Ayrıca, sektörde geçimlik üretim 

yapan küçük aile işletmelerinin yaygın olması da, tarımda örgütlenmenin önünde önemli bir 

engel olarak görülmektedir. Tarım sektöründe çok farklı türde üretici örgütü bulunmasının 

yanı sıra, bunların çoğu aynı işlevi yürütebilecek nitelikteki çalışma konuları çakışan 

kuruluşlardır. 

 

Ülkemizde Dokuzuncu Plan Döneminde çiftçinin  eline geçen fiyatlarla tüketici fiyatları 

arasındaki fark açılmıştır. Ancak, Toptancı Hal Kanunu’nda üreticilere ve üretici örgütlerine 

yönelik yapılan düzenlemeler ve örgütlenme konusundaki destekler ile çiftçilerin piyasada 

daha fazla söz sahibi olması ve pazarlama zincirinde aracıların sayısının azaltılmasına yönelik 

önemli adımlar da atılmıştır. Ancak üreticinin doğrudan pazara erişimi konusundaki sorunlar 

devam etmektedir. Tarımsal hammaddenin en büyük tüketicilerinden gıda sektörünün küçük 

ölçekli çok sayıda işletmenin çeşitli alt sektörlerde faaliyet gösterdiği yapısına karşın, birçok 

alt sektörlerde oligopolleşme düzeyini gösteren yoğunlaşma oranlarının da dikkat çekici 

düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tarımda destekleme uygulamaları,ülkemizde  pazarlama standartlarının olmaması, fiyat 

izleme sistemlerinin bulunmaması ve üretici örgütlenmesinin zayıf ve yetersiz olması gibi 

nedenlerden ötürü piyasalarda kalıcı istikrarın sağlanmasına sınırlı fayda sağlamaktadır. 

 

 

4.Gıda Güvencesinde  Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır ?  

 

 Kendine yeterliliğini koruyabilen bir tarım sektörü, sürdürülebilir bir gıda güvencesini 

sağlamanın en önemli ön koşuludur. Bu amaca yönelik olarak tarımsal politikalarda, kısa 

dönemli etkileri olan geçici kaynak aktarımlarından çok, kaynakların tarımda etkin 

kullanımının sağlanması öne çıkmalıdır.   

Şehirleşmenin artması ve gıda tüketiminde perakende zincirlerinin payının genişlemesi bir 

yandan gıda güvencesi  açısından izlenebilirliği artırarak önemli avantajlar getirirken arz 

zincirindeki aktörlerin rekabette aksaklık yaratacak eğilimlere yönelmeleri ise gıda temininde 

seçenekleri daraltması açısından önemli riskler oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de tarım sektörü, ekonomi içindeki azalan payına rağmen kırsal kalkınma ve gıda 

güvencesi  açısından stratejik bir konumdadır. Ayrıca tarımın su, enerji ve toprak kullanımına 

dayalı olması nedeniyle, sektörde sağlanacak iyileştirmeler yeşil büyümeye de katkı 

sağlayacaktır. 



World Water Diplomacy & Science News- 2019 -10001 

4 
 

 

 

5.Sulama ve Gıda Güvencesi ilişkisi  

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

sağlamada sulamayı gerekli kılmaktadır.Aslında sulama gıda güvencesinin  

sigortasıdır.Yapılan araştırmalar, dünyada sulama alanlarının % 20 artması sağlandığında, 

gıda üretiminde % 50 artış sağlanarak açlığın giderilmesinde büyük bir çözüm  çözüm 

üreteceğini ortaya  koymaktadır. 

.  

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

üretiminde sulamanın yerine  başka bir yöntem geliştirilmedikçe  bu yüzyılda yapılan 

verimsiz tarımsal sulamanın  sürdürülebilir olması  zor görünmektedir. 

Gelecekte dünya nüfusu artmakla kalmayacak gelişen ve değişen dünyanın beslenme 

alışkanlıkları da değişecektir .Örneğin  Çin’de gelişmekte olan tüketici sınıfı gibi beslenme 

alışkanlıklarını değiştirerek et yemek isteyecek milyarlarca insan olacaktır.  

 

 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.  

 

6.Tarımsal Yapımızda Güçlü ve Zayıf  Yönler Analizi  

 
Türkiye’nin tarım arazisi, işgücü, deniz ve iç su kaynakları, iklim ve coğrafi yapı, biyoçeşitlilik 

açısından tarımsal üretimde yeterli varlığa sahip olmasının, küçük aile işletmeciliğinin, tarımda 

öğretim ve idari teşkilatlanmanın yaygınlığının, dış pazarlara yakınlığın, tarıma dayalı ve bağımlı 

sanayinin varlığının, geleneksel üretim kültürünün bulunmasının, belirli ürünlerde dünyada lider ülke 

olması Türkiye’nin güçlü yanlarıdır. 

Türkiye’nin zayıf yanları ise, tarımsal alt yapının yetersizliği, doğal kaynakların etkin 

kullanılamaması ve yönetilememesi, yetersiz ve etkin olmayan örgütlenme, ürün 

değerlendirme ve pazarlamada eksiklik, tarımsal ürün piyasalarının etkinsizliği, bazı  

girdilerde dışa bağımlılık, sanayi ile entegrasyon/işbirliği düşüklüğü, üreticilerin eğitim 

seviyesinin düşük olması, eğitimli ara eleman eksikliği, verim ve kalite düşüklüğü olarak 

ortaya çıkmaktadır(3). 

Diğer yandan, potansiyel genç nüfusun olması, AR-GE ve tanıtım çalışmalarına verilen 

desteklerin artması, lojistik altyapısının gelişmesine verilen önem, tüketici bilincinin artması, 

lisanslı depoculukta sağlanan yasal gelişmeler, finans ve reel sektörlerden tarım ve gıda 

sektörüne artan ilgisi gibi konular ise fırsatlar olarak belirlenmiştir(3). 

 Türkiye’nin, AB-OTP ve DTÖ Tarım Anlaşmasının koşullarına hazır olmaması, küresel 

krizlerinin olumsuz etkileri, tarım sektörünü ilgilendiren konularda yetki dağınıklığı, tarım 

alanlarının amaç dışı kullanımı, küresel iklim değişikliğinin olası olumsuz etkileri, gıda olarak 

kullanılan ürünlerden biyoyakıt üretimi, kuraklık ve önemli tarım bölgelerinde tarımsal su 

yetersizliği, lojistik maliyetlerinin yüksekliği, toprak ve su kaynakları ile denizlerin, sektör içi 

ve dışı nedenlerle kirlenmesi, kırsal alanda değişen demografik yapı ve genç nüfusun tarıma 

azalan ilgisi, medya kaynaklı bilgi kirliliği, bilinçsiz tüketim ve israf, tohum, tarım ilaçları ve 

GDO’lu ürünler konusunda küresel tekelleşme ise tehditler olarak ortaya çıkmıştır(3). 
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7.Kısa sonuç ve öneriler  ; 

 

Tarımsal yapıda etkinlik ve gıda güvencesinin  sağlanması için su ve gıda güvencesini  ve 

gıda güvenirliğini esas alan  bilimsel, güvenilir verilere ve ileri teknolojiye dayalı; örgütlülüğü 

ve verimliliği yüksek bir altyapıya ihtiyaç vardır.  

 Bu anlamda radikal bir düşünce değişimine  ve dönüşüme ihtiyaç bulunmaktadır. Bu  

dönüşüm esas olarak  aşağıdaki konu ve alanları kapsamalıdır. 

 

a. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinin birlikte ele alınması 

b. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önlenmesi  

c. Sosyal yapı dikkate alınarak küçük işletmelerin büyütülmesi 

d. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması 

e. Pazarlama kanallarının iyileştirilmesi 

f.  Çevreye ve sağlığa duyarlı şeffaf/izlenebilir arz zincirinin sağlanması 

g.  Doğal kaynakların tarımda sürdürülebilir kullanımının sağlanması (Yeşil büyüme) 

h. Yerli gen kaynaklarının geliştirilmesi 

i.  Yüksek teknolojinin tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanımının yaygınlaştırılması 

j.  Güdümlü Ar-Ge çalışmalarının artırılması 

k. Tarımsal desteklerde dönüşüm 

l. Kayıt dışılığın önlenmesi 
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