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Gıda canlılar için sadece gerekli besin ürünü olarak 
değil bir ulus-devletin ekonomik güvenliğinden, 
ulusal-uluslararası diplomasi anlayışının önemli 
unsurlarından biri haline gelmiştir.  
 
Tarih boyunca devletler gıda, enerji ve su gibi doğal 
kaynaklar için rekabet etmişler ya da savaşmışlar-
dır. Çünkü bu kaynaklar nüfus oluşumu (demogra-
fik) yapısının korunması için büyük öneme sahiptir; 
siyasi ve kültürel içerikli uluslararası bir hukuk 
alanıdır.
 
“Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kont-
rolüne Dair Yönetmelik” mevzuatında ‘Gıda 
Güvenliği’ tanımı:
 
Güvenli gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların 
üretim, işleme, muhafaza, taşıma ve dağıtım aşama-
sında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin 
alınması olarak tanımlanmakta ve güvenli, sağlığa 
yararlı ve sağlıklı durumu korunmuş gıda kavram-
larını içermektedir.
 
Bu bağlamda yeterli miktar ve uygun kalitede 
gıdaya kesintisiz erişilebilmesi, bireylerin gıda 
satın alma gücüne sahip olmaları, gıda maddeleri-
nin uygun biçimde işlenip depolanması, bireylerin 
beslenme ve çocuk bakımı gibi konularda gerekli 
bilgiye, sağlık ve temizlik hizmetlerine rahatlıkla 
erişebilmesi koşullarının gerçekleşmesi hâlinde 
gıda güvenliğinden söz edebiliriz.
 
Dolayısıyla gıda güvenliğini belirleyen faktörler; 
gıda erişebilirliği, gıda bulunabilirliği, kullanım ve 
istikrardır diyebiliriz.
 
Dünya nüfusundaki hızlı artış gıda güvenliği 
sorununu da beraberinde getirmiştir. Artan gıda 
talebi enerji ve suya olan talebi de artırmaktadır. 
Küresel ısınma temelli iklim değişiklikleri bazı 
bölgelerde kuraklığı, diğerlerinde ise sel felaketleri-
ni tetiklemektedir ve her iki felaket de gıda üreti-
minde ciddi düşüşlere neden olmaktadır. Bu sonu-
cunda gıda güvenliği daha kronik bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
 
Gıda güvenliği amaçları arasında: 
‐ Ulusal pazarda olduğu kadar uluslararası pazarda 
da önemli olan gıdaların besin değerini artırmak 
‐ Ticareti kolaylaştıracak sistemler oluşturmak
‐ Tüketicinin sağlığını korumak, bulunmaktadır. 
Günümüzde sadece tarım ve hayvancılık faaliyetle-
rine dayalı olarak, gelişmesini ve kalkınmasını 
tamamlamış bir ülkeye rastlamak mümkün değildir. 
Ancak özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 
gıda ve gıda güvenliği hükümetlerin temel kaygıla-
rından biridir ve tarım alanına en fazla destek veren, 

kalkındırma çalışmaları gerçekleştiren ülkelere 
baktığımızda da karşımıza AB ülkeleri gibi gelişmiş 
ülkeler çıkmaktadır.
  
2007 yılı için €126,5 milyar olan AB bütçesinden 
en fazla payı %44 ile tarımsal harcamalar ve kırsal 
kalkınma almıştır.
 
2008 yılında ise bütçeden yaklaşık olarak €55 
milyar pay alan tarımın en büyük kalemini %74 ile 
doğrudan ödemeler almaktadır. Doğrudan ödemele-
rin %99’u tarım piyasalarına, %0,6’sı balıkçılık 
sektörüne ve yaklaşık olarak %0,5’i ise bitki ve 
hayvan sağlığına verilmektedir. İkinci en büyük 
paya sahip olan kırsal kalkınma kaleminin payı 
€12,9 milyar ile %23,5’tir.  
 
2018 yılında ise AB EAGGF’nin (Avrupa Tarımsal 
Garanti ve Yön Verme Fonu) payı €156,7 milyara 
yükselmiştir.
 
2019 yılında Türkiye’nin tarımdan elde edilen gayri 
safi üretim değerinin yaklaşık %13’ü uygulanan 
tarım politikaları sonucunda oluşmaktadır. Bu 
değer AB ve OECD ortalamalarının altında iken; 
ABD’nin üzerinde seyretmektedir.
 
Bu verilerden yola çıkarak, ülkeler tarım alanların-
da gerekli önlemleri almadıkları takdirde gıda 
bağımlısı ülkeler haline gelebilirler; sonucunda 
herhangi bir kriz durumunda bu ülkelerin dış politi-
kalarının gıda piyasa mekanizmasına güçlü olan 
ülkelerin kontrolüne girebileceği anlamına gelmek-
tedir.
  
Gıda diplomasisi bir ülkenin besin kaynaklarının 
küresel gıda piyasalarında yer aldırması, uluslarara-
sı siyasi ve ekonomik ilişkiler ile piyasa mekaniz-
masının işleyişini hâkim kılmayı amaçlayan politi-
kalardan oluşur.
 
Ülkelerin aldığı bu kararlar, politikalar zaman 
zaman insani ilkeleri ve gıda güvenliğini ihmal 
etmektedir bu sebeple tartışmalı bir diplomasi 
alanıdır.
  
Örneğin; BM Gıda Tarım Örgütü (FAO)- Dünya’da 
Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2019 Raporu 
verilerine göre gıdaya erişimden mahrum kişi sayısı 
820 milyon, şiddetli açlık çeken kişi sayısı ise 113 
milyon olarak hesaplanmış, “açlık riski altında 
olanlar” kategorisinde 143 milyon insan bulunduğu 
belirtilmektedir. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 7,8 
milyar insan yaşadığı düşünüldüğünde, her on 
kişiden en az birinin aç olduğu anlaşılmaktadır.
  
Diğer taraftan bilimsel tarımsal veriler(!) dünyada 
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10 milyar insana yetecek kadar yıllık gıda üretildi-
ğini ortaya koymaktadır. Tarımsal ürünlerin artışına 
rağmen gıda kaynaklı krizlerin yaşanması konunun 
karışıklığını delillendirmektedir.
  
Rapora göre ‘gıda güvensizliği açlıktan fazladır.’ 
Bu açıklama dahi gıda güvenliği- gıda diplomasisi 
insan hakları konusundaki döngüselin daha da 
karışık olduğunu göstermektedir.
 
Gıda güvenliği sorunlarının çözümünde sadece 
devletler değil, ulusal ve uluslararası sivil toplum 
kurumları da bu sistemin bir parçası olmuş ve 
önemli roller üstlenmişlerdir.
  
Önümüze sunulan verilerin doğruluğundan emin 
olmak, başta ulusal ve sonrasında uluslararası 
iktidar mücadelesinin ana argümanı olan ‘gıda’ 
alanında yapmamız gerekenler;
 
‐ Tanımlamaları doğru ve yeterli düzeyde bilmek, 
- Diplomatları ve akademisyenlerin birlikte olacağı 
etkinlikler düzenlemek, 
‐ Gıda enstitüleri kurmak, 
‐ Devlet politika mekanizmalarının, sivil toplum 
örgütleri ile ilişkilerini sıkı koordinasyon halinde 
tutma başlıklarına öncelik vermek olmaktır. 

Bunlar ve daha fazlası ile devletimiz bu gibi karma-
şık konulara bütüncül ve sistemli düşünebilir, 
değerlendirebilir, tutarlı ve sistemli nitelikli gıda 
güvenliği için uygun önlemleri alabilir.  
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