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BİRİNCİ TARIM SİSTEMİ (1870 – 1929) 

 

 600 yıllarında Dünya nüfusu 200 milyon, 1750’li yıllarda 630 milyon 

600’lü yıllardan 1750’lere nüfus artış oranı % 0,1 iken, 1750’ler sonrası 

artış % 0,9. 

 

 20’nci yüzyıl başlarında da dünya nüfusu 1 milyar civarında kentlerde 

yaşayanlar nüfusun % 10’nu. Kırsaldaki nüfus sürdürülebilir tarım ve gıda 

sistemini mümkün kılmış (aile çiftliği, evsel ekonomi), kentleri beslemiş.                                                                                                                             
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RAHİP KEHANETİ 

 

 

 

Thomas Robert Matthus (1776 – 1834) aslında matematikçi, felsefe eğitimi de 

almış ve rahiplik yapmış. 

Nüfus hakkındaki teorisi ‘‘Nüfus geometrik bir hızla artarken dünyadaki gıda 

arzının ise aritmetik hızla arttığını, bunun açlığa, kıtlığa ve kitlesel ölümlere 

yol açacağını’’ öngörüyor.  
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YEŞİL DEVRİM, KEHANETİN İFLASI ! 

 

 

 1929 ekonomik buhranı, sonrası iki dünya savaşı Avrupa’da ciddi kıtlıklar 

yaşanması, 

 İkinci Dünya Savaşı sonrası, temel gıda maddelerinde kendi kendine 

yeterli olma arayışları! Yeşil Devrim … 

 Yeşil Devrim; tarımda giderek artan girdi kullanımı (yapay gübre, tarım 

ilaçları ve diğer kimyasallar), mekanizasyon ve ucuz enerji kaynağı olarak 

petrol kullanımı ile üretimi artırma yöntemi (1929 – 1970) 
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ASIL NEDEN SANAYİLEŞME 

 

Kent nüfusunun, sanayinin emek gereksinimini karşılamak için 

kırsaldan göçen nüfus gücüyle beslenmesi ve bunun giderek belirgin 

şekilde artması daha çok gıda anlamı taşıyordu. 

Hızlanan Sanayi ve artan kentleşme durdurulamıyor! 

                                   2017              2050          

   Dünya Nüfusu        % 54              % 66                          

       Türkiye               % 77              % 88 

 Yeşil Devrim; yaşanan açlık ve kıtlıklara çözüm için yola çıkmışken daha 

çok sanayileşmenin getirdiği talebe cevap vermeye şartlandı, yaygınlaştı. 

Endüstriyel Tarım doğdu …                                          
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EKOLOJİYİ EKONOMİYE FEDA ETTİK 
 

 

 

Endüstriyel Tarım; üreticinin kendi ihtiyacını karşılamak için değil, pazara 

yönelik ve kar amacı güderek yaptığı, üretim sürecinde yapay gübre, ilaç 

(pestisitler), kimyasal madde, makine, petrol ve kredi gibi dışarıdan sağlanan 

girdilerin yoğun olduğu, tek tip ürün yetiştiriciliği (monokültür) şeklinde 

tanımlanabilecek üretim şekli. 

İnsanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı süreç! 
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GÜNÜMÜZ GIDA TEDARİK ZİNCİRİ 
(PETROLE BAĞIMLILIK) 

 

 

 Gıda ürünleri dünya çapında gemilerle nakledilmekte (1 galon dizel ile; 

kamyon 44 ton, gemi 288 ton, tren 431 ton) muazzam miktarda gıda 

ticarete konu olmakta. 

 ABD gıda sisteminde her bir kalori gıda enerjisinin tabağa gelişinde 7.3 

kalori harcanmaktadır. Tarım faaliyeti bu harcamanın sadece % 20’si. 

 Bugün gıda sistemi fiilen bütün ülkelerde net enerji tüketicisidir. 

 Petrole bağımlılık; azalan rezerv ve oluşturduğu küresel ısınma nedeniyle 

sistemin sürdürülebilirliği mümkün değil. 
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GÜNÜMÜZ GIDA TEDARİK ZİNCİRİ 
(Gıda Güvenirliği Zorda) 

 

 

 Gıda ticareti dünya çapında yaygınlaştıkça, kent sakinleri yedikleri 

gıdaların kaynaklarına gitgide yabancılaşıyor. 

 Gıda güvenirliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak endişeleri 

haline geliyor, kontrol güçleşiyor (Çin’den gelen süttozunda melamin 

İsviçre’de, Hollanda’dan gelen yumurtada fibronil Asya’da bazı ülkelerde) 

 Gıda güvenirliği ile ilgili standartlarını geliştirmiş olan ülkeler yanında 

gıda kaynaklı hastalıkları tanımlamak ve izlemek ile ilgili standartlarını 

bile geliştiremeyen ülkeler Dünya Gıda Ticaretinde birer oyuncu. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
 

 Sürdürülebilirlik (1) : Kesinti ya da azalma olmadan varlığını devam 

ettirebilme kapasitesi ( Türk Dil Kurumu) 

 Sürdürülebilirlik (2) : Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye atmadan karşılama (1987 Dünya 

Çevre ve Kalkınma Kom. Ortak Geleceğimiz Raporu) 

 İşleyen sistem alarm veriyor! 

- Yeşil Devrim, çevreyi ihmal: Küresel ısınma, iklim değişikliği, ekosistem,  

insan ve hayvan sağlığını tehdit. 

- Tarım topraklarının azalması ve verimsizlik 

- Su kaynakları azalması, kuraklık 

-   Beslenme şeklimiz ve israf 
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DOĞRU BESLENMEK 

 Doymak beslenmek değildir. Doymak bir amaç iken, beslenmek sağlıklı 
yaşam için bir araçtır. 

Beslenmede asıl olan doğru beslenmedir, doğal beslenme kastedileni aşan 
bir deyiş. 
 Doğru beslenme; Yeterli, dengeli, hastalık etkenlerinden ari besin 

maddelerinin çeşitlendirilerek programlı tüketimidir. 
 Doğru Beslenmede besin maddelerini sürdürülebilirlik odaklı düşünerek 

seçmek bir yaşam tarzı olmalı. 
a) Mevsimi dışında ithal edilen taze gıdalar, enerji yoğunluğunu artırır, 

küresel ısınmayı teşvik eder. 
b) Et tüketimi ağırlıklı bir beslenme, bitki merkezli bir diyete göre çok daha 

fazla enerji yoğun (1 Kg et için 14.4 Kg tahıl, 9.5 ton su, 3.7 lt petrol. Tahıl 
tüketiminin %38’i hayvan yemine) 
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GÜNÜMÜZ GERÇEKLİĞİ 

  Demografi; Gelişmekte olan ülkelerin 2017 yılında 6.2 milyar olan 
nüfusları 2050’de 8.2 milyara çıkacak. Gelişmiş bölgelerdeki nüfus 
durağan, 1.3 milyar civarında. 
 

 Gelir artışı: 2010 ile 2020 arasında dünya nüfusunun alt gelir grubunun en 
az yarısının harcama gücü iki katına çıkacak. 
 

 Teknoloji: Gelişen teknoloji ve inovasyon, ürün ve hizmet tasarımı tüketim 
ve israfı kamçılıyor. 

 
TÜKETİRKEN TÜKENİYORUZ ! ( ABD 5 dünya, Avustralya 4.1, Rusya 3.3, 
Almanya 3, İngiltere 2.9, Fransa 2.8, Japonya2.8, Çin2.2, Türkiye 1.9, 
Hindistan 0.7, dünya tüketiyor. Dünya Ortalaması 1.7) 
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HERKESİN DERDİ KENDİNE 

 

 İstanbul Kenti: Nüfus 15.030 Milyon (31.12.2017 TÜİK), günlük ekmek 

tüketimi 20 milyon (1Kg ekmek 1.608 lt su), buğday ihtiyacı iki Kıbrıs 

arazisi, Koyun tüketimi 20 milyona yakın (1 Kg koyun eti 10.400 lt su), 

günlük içme suyu 3 milyon m3  (Sapanca gölü 40 günlük), sebze ve meyve 

3 milyon 9 bin 849 ton (2 milyon 757 bin 262 kamyon), yıllık 31,6 milyon 

ton atık (Trabzon’un bir yıllık enerjisi) 

 Her ülke gıda sistemini sürdürülebilirlik eksenli, yeniden yapılandırıp 

dönüşüme sokarken işin başında zayıf / kırılgan noktaların ve fırsatların 

kapsamlı bir değerlendirmesini yapmalı, KENDİNE ÖZGÜN 

STRATEJİLER GELİŞTİRMELİ.                                                                                                                              
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EN ÖNEMLİ KIRILGANLIK, SU 

 

 

  Dünyamız tatlı su kaynakları fakiri. Toplam küresel suyun %3’ü tatlı su. 

 Tarım en çok suyu tüketen faaliyet ! 

                          Tarım            Sanayi            Konutlar 

          Dünya      % 70             % 22                  % 8                

Gelişmiş Ülke    % 30             % 59                  %11            

 Ülkemiz su fakiri. Tarımın sürdürülebilirliği için iklim değişikliğinin 

yaratacağı etkileri de öngörerek akılcı su kullanımı, suya olan talebin 

azaltılması (kurak iklime uyumlu bitkiler), doğru su kullanımı (damlama 

vb.), zirai ve tarımsal uygulamaların değiştirilmesi vb. önlemler hemen 

alınmalı ve uygulanmalıdır.                                                                  
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BESİNLER VE SUYUMUZ 

 Ülkemiz için gıda güvenliği sürdürülebilirliği su güvenliği ile yakından 

ilişkili. Beslenmek için seçeceğimiz besinlerin, hatta ihracat için seçilen 

ürünlerin su ayak izinin düşük olmasına dikkat! 

 -1gr hayvansal protein için 1m² alan, 1 gr bitkisel protein için 0.01 m² alan 

harcanıyor. 

    - 100 gr et için ortaya çıkan sera gazı ile 3.5 kg dan fazla bitkisel gıda elde 

ediliyor. 

    - 1 kg buğday için 1827 lt su, 1 kg sığır eti için 15.500 lt su. 

      1 kg pirinç için 2500 lt su, 1 kg piliç eti için 4.330 lt su. 

      1 kg çay için 8860 lt su, 1 kg süt için 940 lt su. 

  Dengeli, yeterli besin ile doğru beslenme; 

    - Su kullanımı, toprak kullanımı, sera gazı salımını dengeler,  

    - Sağlıklı yaşam ve yaşlanmaya destek verir.                                                                                                                             
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NEREYE GİDİYORUZ ?  
 
 

 

 Yaşam Modelimiz Değişiyor; 

- Bilgisayar, akıllı telefon, TV ekranı başında HAREKETSİZ YAŞAM. 

- İnternet ile birlikte UZAYAN ÇALIŞMA SATLERİ (Türkiye internet 

tüketiminde Dünya’da 5’nci) 

- Uzayan çalışma saatleri içinde ÖĞÜN SAATLERİNİN KAYBOLMASI. 

- Her şeyi çabuk tüketme, hızlı yaşam, zaman fakirliği. 

 Kentli yaşam; 

Gıdada çeşitlilik, güvenirlilik, ulaşılabilirlik, kolay hazırlanabilirlik arıyor. 
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GIDA SANAYİ VE GELENEKSEL İŞLEVİ 
 
 

 

 Tarımsal hammaddeyi (birincil üretim) işler, katma değer üretir. 

 Doğru Beslenme paradigmasına destek verir. 

 Demografik yapıya göre şekillenir, talebe cevap arar. 

 Kullanıma hazır, ambalajlı ürün sunar. 

 Regülasyonlara uyan, etiket beyanlarıyla kanıta dayalı şeffaflık. 

 Regülasyon değişimlerinde hızlı ve AB müktesebatına uyumlu.                                                                                                                             
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GIDA SANAYİ İÇİN YENİ SORUMLULUKLAR 
 
 

 Gelişen teknoloji ve inovasyon, sağlıklı yaşam için ürün ve hizmet 

sunumunu çeşitlendirerek hızlandırıyor. 

 Dünyada yatırıma değer şu dört teknoloji yükselişte; 

- Gelişmiş üretim ve robotlar (beş yıllık artış % 189) 

- Tarım teknolojileri ve yeni gıda (beş yıllık artış % 171) 

- Blok zinciri (beş yıllık artış %163) 

- Yapay zeka, Büyük Veri ve Analiz (beş yıllık artış % 78) 

Operasyon, ürün ve hizmetleri yeniden düzenleyerek ‘‘Sürdürebilirlik 

merkezli bir iş modeli’’  
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YENİ KURUMSAL DEĞERLER 
 
 

 

 Şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı ekonomik ve kar 

odaklı bakış yanında sosyal ve çevresel konuların da ‘‘ kurumsal sosyal 

sorumluluk ’’ adı altında paylaşıldığı ortak değerler oluşturmak. 

 Kar’ın hakça dağıtımını gözetmek; 

- Şirketin büyümesi (yatırımlar) 

- Çalışan memnuniyeti (aidiyet, kariyer planlama) 

- Topluma saygı (sosyal sorumluluk projeleri) 
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SAĞLIKLI YAŞAM VE YAŞ ALMA 
 
 

 Dengeli, yeterli, temiz ve çeşitlendirilmiş gıda tüketimi için farkındalık 

eğitimi oluşturarak yaşınıza ve yapınıza uygun beslenme sistemi kurmak. 

 Dünyada 60 yaş ve üzeri nüfus, 5 yaş altı çocuk sayısını aşacak. 

      Türkiye; 2012 yılında 65 yaş ve üzeri 5.7 milyon 

                     2023 yılında 65 yaş ve üzeri 8.6 milyon 

                     2050 yılında 65 yaş ve üzeri 19.5 milyon 

                     2075 yılında 65 yaş üzeri 24.7 milyon 

 Yaş ilerledikçe sağlık daha çok konuşuluyor. 

 Yaşlanmak ömrün değerini artırır; bilge, akil, ata adam! Yeterki 

yaşlanmayı bilelim… 

    Batı kültürleri yaşlılığı kolay kolay kabullenemiyor! 
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GIDA SANAYİ VE SAĞLIKLI YAŞAM 
 

 

Kentsel yaşam ve besin öğelerine ulaşım zorluğu, yaşlanma ile ortaya 

çıkan beslenme gereksinimleri gıda sanayine yeni fırsatlar sunuyor; 

- Probiyotik ve prebiyotik ürünler, 

- Tam tahıllı ürünler, 

- Vitamin, mineral ve proteinlerce zenginleştirilmiş gıda ve içecekler. 

- Bitki özütlerinden elde edilmiş takviye edici gıdalar 

- Mevcut ürünlerin reformülasyonu (şeker, tuz, yağ azaltma) 

- Özel tercihler (vegan, koşer, Helal) risk grupları (diabet, çölyak , laktoz 

ıntoleransı)için kişiye özgün ürünler. 
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ÜTOPYALARIMIZ , 
(ÜRÜN’DE) 

 

Gıda Üretiminde; yiyecek ve içeceklerin üretim, hazırlanma, dağıtım ve 

tüketiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. 

Mevcut tedarik ve üretim sistemleriyle sürdürebilirlik zor.  

 Laboratuvar koşullarında kök hücrelerden yararlanarak et üretimi 

(Francisco Memphis Meat adlı şirket) 

 Laboratuvar ortamında tavuk eti hücreleri (ABD ve İSRAİL) 

 Üç boyutlu yazıcılarla kişiye özel şekerlemeler (Birmingham’da Magic  

Candy) 

 Dikey tarım; kentsel tarım modeli, topraksız yüksek verimli. Yapay 

fotosentez. 

 
 

20 



ÜTOPYALARIMIZ  
(HİZMET’DE) 

 

 

   GDO yerine CRISPR / Cas 9 ile kuşkulara son! (FDA) 

   Hamburgerleri ELİPPX adlı robot hazırlıyor (LosAngeles’daki 

Caliburger) 

  Online süpermarket (50 bin ürün, her iki saniyede bir teslimat yapay 

zekalı Robot ile İngiltere OCADO) 

 E- ticaret artıyor; Bakkal abi, Kap gel alışveriş platformları da bizden. 
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22/1 

GELECEĞİMİZ İÇİN … 
 

 DOĞAYI KORUYALIM.  
 



22/2 

GELECEĞİMİZ İÇİN … 
 

 DOĞA DOSTU TEKNOLOJİLERİ SEÇELİM VERİMİ ARTIRALIM.  
 



22/3 

GELECEĞİMİZ İÇİN … 
 

 İSRAFTAN KAÇINALIM.  
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BESLENMENİZİ CİDDİYE ALIN 
 

 

 

 

        Akademi dünyasında sahte makale krizi! 

‘‘2013 yılından beri sahte bilim dergilerinde yayınlanan makale sayısı 3 kat 

arttı, 400 bin akademisyen buralarda makale yayınlattı’’ 

(Almanya’da Süddeutsche Zeitung ve WDR, Fransa’dan Le Monde’un 

katıldığı araştırma) 
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Gıdalar asla ak veya kara değillerdir. 

Hayranlık da düşmanlık da gerçekleri araştırmada körlük yaratır. 
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Sürdürülebilir Sağlıklı Günler Dileklerimle 

TEŞEKKÜRLER 

 

        

 

 
 


