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ins anl arın gıda madd elerin e duydu kları ihtiyaç , onlar ın doğ u
şuy la başl ayan ve bütün haya tları boyunca süre gelen, kaçınılması
veya ihmal edilm esi mümkün olmayan bir zor unlu lukt ur. Çünkü, in
san oğl unu n büyü yebilm esi, gelişe bilme si, varlığını sürdüreb ilmes i ve
nih aye t fiz yo loj ik göre vler ini yerine geti rebi lme si her şeyden önce ye
te rli nit eli k ve nic elik tek i gıda madde lerini tüke tebi lme sine bağlıdır.
Bu nede nle de ne bili r ki insan hayatının temeli, gıda ihtiya cının gide
rilm esi ne dayan ır.
İns anl ar için gide rilm esi kaçınılm az olan gıda ihtiya cı ise ancak,
bu ihti yac a ceva p verebilen ve «besin» adı verile n gıda maddeleri
ile sağ lan ab ilm ekt ed ir. «Besin», insan hayatın ın sürebilme si için ge
reken ve bes leyi ci nite liği olan, büyümeyi sağlay an, eskiyen dokular ı
ona ran, orga nizm aya giri p kimyas al olar ak yand ıkları nda ısı kazan 
dırıp ene rji ihtiy acın ı karş ılayan her çeş it yiyece k ve içece k madde
leri ola rak tanım lanır .
Gıda yada besin madd elerin in insa nlar ca yete rli nite lik ve nice 
lik te tük etil em em esi kaçın ılmaz bir sonuç olar ak onları çok çeşi tli
ha sta lık lar la karşı karşıya bırak makt adır. Örneğin, kalo ri sağlaya n
mad dele rde n kar bon hid rat ları n ve yağlar ın eksik tük etilm esi halinde
güç süz lük , pro tein i bol ürün lerin eksik tük etilm esi halind e adale er i
mesi ve ödem, kals iyum sağla yan madde lerin eksik tük etilm esi ha
lind e kem ik zayıfl ığı, dem ir ihtiv a eden madde lerin eksik tüke tilm esi
hal ind e büyü me ve gelişm e yete rsiz liği, çeşi tli vita min leri ihtiva eden
gıda ma dde lerin in eksi k tük etil me si halin de ise iştahsı zlık, sindi rim
bo zu klu kla rı ve kansı zlık gibi insan yaşamını teh dit eden, ömrünü
kıs alta n ve dir en cin i aza ltan çok çeş itli ve çok önemii hast alıkl ar
ort ay a çık abi lme kte dir.
Anc ak besin adı verile n yiyec ek ve içece kler, insan ların yaşa m
larını ve var lıkl arın ı devam etti reb ilm ele ri yönünden taşı dıkları pek
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büyük öneme rağmen, doğada yet erin ce bol bul unm adı klar ı gibi, her
zaman ve her yerde de iste nile n nit eli kte değ ildi rler . Bu gerç ek, in
sanla doğa arasın da yakın, sıkı ve Kesin ola rak kaçı nılm az bir iliş 
kinin doğma sına neden olur. Söz konus u ilişk ide n amaç, ihti yac a
cevap vere bilec ek nite lik ve nic elik te yiye cek ve içec ek elde ed eb il
mekted ir.
Fakat günüm üzde insan ların pek sınırlı bü yük lük tek i bir bölüm ü
böyle bir amacı olması gereke n bir biçi mde ge rçe kle ştir ebi lme kte ,
pek büyük bir bölüm ü ise, ne yazık ki yet erli besin i ala bilm ekt en yo k
sun, açlık Çeken insa nlar ola rak yaşa mlar ını sağlık sız, has talık lı ve
gücü nü yit irm iş ola rak sür dür me kte daha yeri nde bir deyiş ile adet a
ölüm halinde bulu nma ktad ırlar .
Niteki m, Dünya Bank ası'nın tah min leri ne göre yirm i yıl kad ar ön 
ce yeryü zünde yaşaya n insan ların kadın, erke k ve çoc uk ola rak ya k
laşık 300 milyonu ciddi bir biçim de az bes lenm ekte ya da açl ıkta n
nerdeyse ölmek üzereyken bu sayı 1975 yılında 450 milyo na yü ksel
miştir . Yapılan hesa plam alara göre bu büy üklü ğün 2000 yılınd a yak 
laşık 700 milyona yükse leceğ i umu lmak tadır .
Keza, Birleş miş Mi llet ler Çoc ukla ra Yardım Fonun ca (UNICEF)
1981 yılının her günü nde 40 bin küç ük çoc uğu n kötü besle nme ve
enfe ksiyo ndan öldüğ ü be lirt ilm ekt e ayrıc a ölen her çoc uğa karşı 6
çocuğ un ise, gele cekt eki yaşam ları boyu nca izini taş ıya bile cek leri
açlık ve kötü sağlık koşu lların da yaşa mak zoru nda kal aca kla rı ta h
min edilm ekte dir. Çünkü, yet ers iz veya kötü besle nme küç ük ço cu k
ların ene rjile rini, geliş mele rini ve dir en çle rin i gide rek sins ice az alt 
maktadı r.
Dünya nüfusu nun yakla şık beşte biri nin gere kli gıda mad dele rini
ala bilm ekte n yoksu n bulunma sı ve bu olum suz duru mun gid ere k kö
tüye yönelm esi kuşku suz «açlık» soru nunu bugün tüm insa nlar ın veya
ülke lerin karşı karşıya bulu ndu kları soru nlar ın başl ıcas ı ve en hay ati
olanı halin e get irm ekt edi r. Esasen, açlığ ın önün e kes inli kle ge çe bil 
mek ve açlık çeken isanlar ı ölme kten kur tar ab ilm ek gün ümü zde pek
çok ülke lerin parle men tolar ında , ulusal ve ulu sla rara sı örg ütl erd e ilk
ve en önem li bir konu olma kta, sorun un çözüm ü için ara ları nda Nobel
ödülü sah iple rini n de bulunduğ u pek çok ünlü kişi çok çe şit li g iri
şim lerd e bulu nma kta ve dünya kamuoy u, açlık sor unu nun öne min in
ve hızla çözüm e kavu ştur ulma sı ge rek liliğ inin gi tti kç e daha çok bi 
linc ine varm akta dır.
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İns anl ar için büyük ve hayat i bir öneme sahip bulunan ve kes in
lik le önün e geç ilme si gereke n «açlık» yani yeter li nite lik ve nice likte
gıda madd esi bulam ama sorunu ;
«Üret im»de ve «Tü keti ırod e gıda kayıpları gibi başlıca iki ne
dend en kay nak lanm akta dır. Kuşkusuz, dünya nüfusun un pek büyük
bir çoğ unl uğu nu etkil eyen açlık sorunu nun ve bu sorunun gidere k
daha büyü k boy utla ra ulaşmasın ın başka nedenleri de vardır. Örne 
ğin, besin yet ers izli ği çeken yoksu l ülkele rin ithal etme kte oldu kları
tah ıl, mi kta r ola rak hızlı bir artış göst erirk en ithal edilen tahılın da
fiy at lar ı son on yıl içind e tam dör t kat artmış bulunm aktad ır. Oysa
bu ülke ler, çok kıt olan ulusal kayna klarını n büyük bir çoğunlu ğunu,
ulaş ımda n ısıtma ve aydın latma ya kada r pek çok alanda ihtiy aç duy 
duk ları ve sür ekli bir fiy at artışın a konu olan petrol ithala tına ayır 
mak zor und adı rlar . Bu oluş ise, yoksul ülkel erin kaçınılmaz olarak
daha az gıda madd eleri itha l etme lerin e ve böyle likle giderek daha
büyü k ölç üde açlık tehl ikes i ile karşı karşıya kalmal arına neden ol 
mak tadır .
Besin cıdı veril en ve insan ların yaşamını ve fizy olo jik görevl erini
yap ab ilm ele rin i mümkü n kılan yiyece k ve içecek maddele rinin üre
tim i ile bunl arı sağla yan doğal kayna kların nite liği ve niceli ği ara 
sında pek büyü k bir ilişk i mev cuttu r. Zira, gıda maddeleri üre teb il
menin en önem li unsuru, topr ak, topr ak altı ve topr ak üstü servetle r,
orm anl ar, akar su, göl ve denizler, güneş ışını, rüzgâr ve iklim gibi
çe şit li doğa l var lıkla rı kapsay an «Doğa» veya «Tabiat»dır. Deneb ilir
ki doğa dan yar arla nm ada n elde edilm iş hemen hemen hiç bir yiyecek
ve içec ek madde si mevc ut değild ir.
Anc ak doğa, kend isind e saklı bulunan zeng inlik leri tüm insa nla
rın emr ine onla rın ihti yaç ları ölçüs ünde verm emişt ir. Bazı ülkele rin
ikli mi veya top rak ları nın ver iml iliğ i yete rli besin madde leri elde ede
bilm ek için elv eriş li iken bazı ülkel erin iklim koşulla rı, topr akla rının
yapıs ı veya co ğra fi konum ları yete rli nite lik ve nic elik te besin mad
del eri elde edeb ilme k yönün den elveri şsizd ir. Bu oluş bazı ülkele rin
ye ter li nit elik ve nic elik te besin maddele ri elde edeb ilmel erine bazı
ülk ele rin ise elde edem emele rine ve böyl elikl e yete rli ve dengel i beslenem eme gibi çok önem li ve haya ti bir sorun la karşı karşıya kalm a
ların a neden olm akta dır.
Kuşk usuz ins anl ar hemen hemen her devi rde doğanın ihsa nın
dak i bu ayr ıca lık ile sür ekli mücade le etmiş, örneğ in orm anla r tesis
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ederek yağm urlu bir iklime sahip olab ilmi ş, veri msi z to pr ak la ra ya 
pay gübre katm ak yoluyl a doğanın verim gücü nü ar ttı ra bil m iş, ba 
raj lar ve sulama kana lları yap arak kura k top rak ları ver iml i kıl abi lmiş,
su kayna kların ı ıslah etmiş hayvan ırkla rının iyil eş tiri lm es ine ça lış a
rak verim siz ilkel ve dejenere ırkl ar yerin e ver imli ve je ne tik yap ılar ı
elve rişli ırkl ar gel iştir miş , hayvan has talı kla rıyl a müc ade le etm iş bö y
lelik le de daha fazla sermaye ve daha fazla emek ha rca ya rak dah a
fazla besin maddesi elde edeb ilmey i başa rmış tır. An cak sağ lan an
fazlalık yalnızc a kalk ınma kta olan ülk eler için söz kon usu olm ak ta,
tab iatı yeter siz, sermay esi kıt, buna karş ılık nüfu s art ış hızı yük se k
olan gelişm e halin deki ülke lerde ise artı ş yerin e gid ere k bir aza lma
izlenm ekted ir.
Nitekim , Birle şmiş Mi llet ler Gıda ve Tarım Örg ütü (FA O)'n e göre ,
geliş mek te olan ülke lerde 1970-1979 yılları aras ında kişi başı na yıll ık
orta lama üretile n ürün miktar ı 165 kilod an 155 kiloya düş mü ştü r. Aynı
örgüte göre söz konusu ülke ler 1982 yılında 105 milyo n ton tah ıl itha l
etmiş, bunun 26 milyon tonu ise en yoks ul ülk ele rce sat ın alın mış tır.
Oysa, 40 yıl önce Asya, Afr ika ve Lâtin Am eri ka ’nın az ge liş mi ş ül
keleri temel gıda mad deler inin büyük ölçü de ihra cat çıs ı durum und a
bulun uyorla rdı.
Bu olumsu z değ işik liği n başlıc a nedeni bu ülke lerd e ek ileb ilen
top rakl arın büyü klüğü nde mar jina l sını rlara ulaş ılmış ve ha tta bu sı
nırların çokta n aşılmış olması buna karş ılık bu ülk ele rde nüf us art ış
hızının verim artış hızının çok üstün de bir geliş im gö ste rm esi dir.
Zira, Birle şmiş Mi llet ler Gıda ve Tarım Te şki lâtı 'na jö re az ge
lişmiş ülkele rdeki topla m gıda madd eleri üre timi 1970-1979 yılla rı
arasın da % 29 dola yları nda artış gös terd iği halde bu oran , nüfu s
artışı nedeni yle gerç ekte % 5 olar ak ger çek leş miş tir.
Keza, Birleş miş Mi llet ler Gıda ve Tarım Te şk ilâ tı’na göre 1981
yılında az geliş miş ülke lerde 129 milyon ton olan tahı l üre tim m ik
tarı yalnızc a bir kaç ülkeni n tarım alanı nda yap tıkl arı atı lım lar ın bir
sonuc u olup aslınd a çok sayıd aki yoks ul ülke nin has at m ik ta rla 
rında büyük ölçüd e azal mala r göz lenm iştir .
Açlık sorun unun söz konusu oldu ğu az gel işm iş ülk ele rde besin
madd eleri üret imin i nüfus artı ş hızının üstü ne çık art ab ilm ek ve bö y
lelikle , hem ülke bire yle rini n yet erli nit elik ve nic eli kte bes len ebi lme lerin i sağl ama k hem de itha latl arı nı fina nse ede bile cek döv iz ge lir 
lerine sahip bulun maya n bu ülkel eri, gide rek paha lıya mal olan gıda
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mad dele rini itha l etmek yerine bunları yeniden ihraç eden ülkele r
hali ne dön üştü rme k için önc elik le besin madde leri üret imini iklim
koş ulla rına bağlı olm akta n kurt arm ak ve üreti mde mekaniz asyon, su
lama, gübre leme, ilaçla ma, tohum ve üretim yönte mle rind eki sor un
larını en kısa bir zamand a olumlu ve sağlıklı bir çözüme kav uşt ur
mak kaçı nılm az bir zor unlu lukt ur.
Örneğ in, Tür kiy e'd e ekime elve rişli top rak ları n bir yıl ekilmes i
diğ er yıl din len diri lme si amacı yla ekim dışı kalması her yıl ekime
elv eriş li yakl aşık 24,4 milyon hekt ar büyük lüğündek i top rakl arın an
cak 16,2 milyon hekta rının «nadas» adı altınd a ekim dışı kalmasına,
gere kli önle mle rin alınam amış olunması ise, topla m top rakl arın 6 mil 
yon hekt arını n orta, 4 milyon hekta rının şidd etli ve 8 milyon hek tarı 
nın çok şidd etli «erozyon»la karşı karşıya kalmasına neden olm ak
tadır.
Tarım sal gıda mad deler i üreti mini n büyük ölçüde azalmasına ne
den olan bu olum suz durum a, top rak ları n olması gereken düzeyde
gübr elen eme mes i ile sulana mam asınd an kayna klana n azalmaları da
ekle yebi lme k mümk ündür.
Zira, Tü rki ye ’de gübre lenebilen topr akla rın büyük lüğü toplam
top rak ları n anca k % 25'i, sula nabil en top rak ları n büyük lüğü ise top 
lam top rak ları n anca k % 10'u dolay ların dadı r. Bu nedenle de Avrupa
Ekon omik Top luluğ u Ülke lerind e hek tar başına ortal ama 4700 kg.
buğda y, 1800 kg. tütü n, Yun ani sta n’da hek tar başına ortal ama 2880
kg. buğ day 1410 kg. tütü n elde edili rken Türk iye'd e hekt ar başına
orta lam a 1838 kg. buğda y ve hek tar başına 1151 kg. tütü n elde ed il
mek tedir .
Keza Tü rki ye ’de tarım sal ürüne zara r veren çeşi tli hayvanla r,
ha sta lıkl ar ve yabanc ı otl arla gereği kada r mücadele edilemem esi de
tarı msa l gıda madd eleri üret imin in yakla şık % 20-50 oranında aza l
masına neden olm akta dır. Çünkü, yapılan araş tırmalar a göre, tarla
far ele rin in tahıl a ver dik leri zara r yakl aşık 600-700 bin ton, ağaç sin 
cap ların ın badem, ceviz ve kayısı meyvele rine verd ikler i zar ar yak 
laşık % 50 oranı nda, sürm e hastalı ğının verd iği zarar yakla şık % 25
oran ında , tütü n mild iyös ünün tütü nde yaptığı azalma yakla şık % 15 25 oranı nda, zeytin sine ğinin ise yalnız Ege bölge sinde zeytin ürünü
ne ver diği zar ar yakl aşık % 30 oranınd adır.
Öte yandan , Tür kiye 'de geniş bir hayvan popu lasyo nu mevcut
oldu ğu halde hayv ancı lık faa liye tini n en ilkel bir biçim de ve çoğun 340

lukla mer'a hayva ncılığın a dayalı ola rak yapılm ası da kaç ınılm az bir
sonu ç ola rak hayva nlard an elde edilen gıda mad deler i üre tim inin çok
düşü k olmas ına neden olma ktad ır. Zira, bir sığırın canlı ağır lığı Fra n
sa’da 519 kg., Batı Alma nya'd a 510 kg., ve İng ilte re'd e 467 kg. iken
bu ağır lık Tür kiye 'de 190 kg., bir sığırın kark as ağır lığı Fra nsa 'da 300
kg., Batı Alm any a’da 269 kg. ve İng ilte re ’de 254 kg, iken bu ağ ırlı k
Tü rki ye ’de 91 kg., inek başına yıllık orta lam a süt mik tarı ise, Ho lla n
da'd a 4200 kg., Dan imar ka’da 3.900 kg. ve İng ilte re'd e 3.857 kg. iken
bu mikta r Tü rki ye ’de 581 kg.dır.
Kuşkusuz, dünya nüfus unun pek büyü k bir çoğ unl uğu nun aç lık
çek tiği veya giderek böyle bir teh like ile karşı karşı ya bul und uğu bir
dönemd e önemli ölçü de gıda madd eleri üre tici si olmas ı gere ken T ür 
kiye ’de neden yeter i kada r üreti m yapıla madığ ını veya daha doğ ru
bir deyiş ile, gıda maddele ri üret imin de neden büyü k ölç üde ka yıp 
ların söz konusu olduğ unu vur gul aya bile cek daha pek çok ör ne k
ler öne süreb ilmek mümkü ndür.
Örneğin , Tü rkiy e’nin her yıl erken kuzu kesi mind en uğra dığı et
kaybı yakl aşık 10-13 bin ton, erken dana kesi mind en uğra dığı et kay 
bı yakl aşık 20-24 bin ton, üreti m bölg eler inde n tük eti m böl gel erin e
et nakli yerin e canlı hayvan gönd erilm esi nede niyle uğra dığı et kay 
bı büyük baş hayv anlar da 13-14 bin ton, küç ük baş hay van lard a ise
15-17 bin ton kadard ır.
Öte yandan, Tür kiye 'nin gıda mad deler i üre tim ini olum suz yön 
de etkil eyen bir başka önemli neden de tarı ma daya lı sana yi da lla 
rı içind e gıda sana yiini n ağırl ıklı bir yeri olma sına karş ılık bu sana yi
dalını n yakl aşık % 50 ve daha altın da bir kap asit e ile çalı şma sı ve
depola ma tes isle rini n ihtiy aca cevap verm ekte n çok uzak bu lu n
masıdır.
Özelli kle, depola ma tes isle rini n yet ers izli ği dola yısı yle baş ta yaş
meyve ve sebze olma k üzere tarım sal gıda mad dele rinin fiz iks el ve
ekon omik yönden uğradığı kayıp pek büy ükt ür. Örne ğin, % 40'a
kad ar ulaşan fire oranı yalnız ca pat ate s ve soğa n ürü nün de yılda
yakl aşık 1 mily ar lira lık bir kaybın doğm asına neden olm akt ad ır.
Ayrıca , gıda madde leri üre timi ile bu mad dele rin üre tim ind e em e
ği geçe nleri n ve öze llikle tarım kesi mind eki çif tç ile rin eği tim düze yi
aras ında çok yakın ve kesin bir iliş kin in varlı ğı da gözden uzak tu 
tulm ama lıdır. Zira, gıda madd eleri üre timi nde sağ lana n ye nil ikl eri n
zaman ında bu kesim de çalı şan lara ileti lem eme si ve bun ları n bilg i
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v© gör üşl erin in gen işleti leme mes i gıda madde leri üreti mind e nite lik
ve nic eli k yönü nden küçüm senme yecek kayıpl arın meydana gelm e
sine ve büyük ölçü de kayna k israfın a neden olmak tadır . Bu gerçek
dola yısı yle esasen sınırlı olan gıda maddele ri üretim kaynak larınd an
en yük sek verim i elde edebilm ek için bu kayn akla rla işb irliğ i içi n
deki her düzey deki fik ri ve bedeni emeği zaman kaybetm eksizin
kesim i ilgi len dire n tüm gelişme ve yeni likler den haber dar etmek ve
öz ellikle top rak la ilgile nen çift çile rin gerek tekn ik bilg ilerini ge
rek genel kü ltü rle rin i ola bild iğin ce yete rli bir düzeye çıkarm ak kaçı 
nılma z gözü kme kted ir.
Gör üldü ğü üzere, gıda madde leri üreti mind e Türk iye'ni n karşı
karşı ya oldu ğu soru nları n çözüm lenme si veya daha doğru bir de
yiş ile, gıda madd eleri üretim ine katıla n kayna kların kayba uğra 
tmaksızın olması gereke n bir biçimd e ve ölçüd e kullanı labilme si ha
linde hiç kuşk usuz Tü rki ye ’de gerek tarım sal gerek hayvansal gıda
ma dde lerin i çok daha büyük ölçüd e elde edebil mek söz konusu ola 
bile cek tir. Soru nları n çözüm lenme si ve daha önemli büyükl üklerd eki
gıda mad dele rinin elde edilmes i halin de sağla naca k artış, yalnızca
Tü rkiy e eko nom isine oluml u bir katkıd a bulunm akla kalmaya cak ay
nı zama nda Dünya gıda madde leri tale bini n karşılanm asında da kü
çüm senm eyec ek bir rol oyna yaca ktır.
Keza, Tür kiye gibi, gen ellik le aynı sor unla r içerisi nde bulunan di 
ğer gel işm ekte olan ülke lerin de sorunl arını çöze bildi kleri ve sahip
old ukl arı gıda madd eleri üretim kayna kların ı en verim li bir biçimde
kul lan ab ild ikl eri süre ce bu ülkele rde de tarım sal ve hayvansal gıda
mad dele ri üre timi pek büyük bir ölçüd e arta cak ve dolayısıyla dün 
ya açl ık soru nun a küçüm senm eyec ek bir boyu tta ve belki de tam an
lamı yla bir çözüm ge tiril miş olun acak tır.
Anc ak, şu hususu öneml e vurg ulam ak gerekir ki, insanları n do
ğuş uyla başla yan ve bütün haya tları boyunca süregelen beslenme
ihti ya çla rın ı yet erli nit elik ve nic elik te gidere bilmek , gıda maddeleri
üre tim ini art tırm ak ve üreti len ürün leri en az kayıpla ve yüksek ora n
da bir ra nta bil ite düze yinde tük eti cile re ulaş tırma k kadar, gıda mad
de ler inin tü ke tic ile r tara fında n ola bild iğin ce az israf la tük etilmele ri
ne ve bü amaç la söz konusu olab ilec ek tüm önlem lerin başarılı bir
biç imd e sapt anıp uygu lana bilm eler ine de bağlıdır. Zira, bir çok ül
kede gıda mad dele rinin üret imi yete rli nite lik ve nice likte ger çek leş 
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senmeye cek boyu tlard a kayı pları n söz konu su olmas ı üre tile n gıda
madd elerin in o ülke insa nları nın iht iya çla rın a yet me mes ine ve
dolayıs ıyla dengel i ve yet erli bir besle nmed en söz edil em em esin e
neden olab ilme kted ir. Öze llikle bu konu Tü rkiy e gibi gıda ma dde 
leri üreti mind e pek çok sor unla rı olan ve üre ttiğ i gıda ma dde leri ni 
teli k yönünd en ülke insa nları nın deng eli ve yet erli bes lenm esin i sa ğ
layamayan ülke ler için büyük ve haya ti bir önem arz etm ekt edi r.
Örneğin, gıda madd eleri aras ında büyü k ve önem li bir yeri olan
buğd ay’ ın Tür kiye 'de üre timi hemen hemen tüm üyl e ikli m ko şu lla 
rına bağlı olup iklim koşu lları nın elv eriş li oldu ğu yılla rda bol ve ih 
tiya ca cevap vere bilec ek bir ölçü de, iklim koş ulla rını n elv eri şli olm a
dığı yıllard a ise ihtiy acın çok altı nda ki bir ölç üde buğ day elde ed il
mekte ve bunun kaçın ılmaz bir sonu cu ola rak da dövi z öde yer ek
yur t dışından buğday itha l edilm esi zor unl uğu ile karşı karş ıya ka 
lınmakt adır.
Kuşkusuz bu olums uz durum buğd ayın ve başta ekme k olm ak
üzere buğdayda n elde edilen diğ er gıda ma dde lerin in tü ke tim ind e
küçüm senme yecek ölçü deki kayı plar nedeni ile daha da büy ük bo 
yut lar kazan makta ve böyl elikle , buğ day üre tim i ile ilg ili sor unl arı
çözümleme ye çalışm ak kad ar buğd ay ve buğ day dan elde edile n gı
da madde lerinin en az bir kayıpla tük eti lm es ini n sağl anm asın ı da
kaçınılmaz kılma ktadır .
Örneğin, Milli Pro dük tivit e Merk ezi uzm anları tar afı nd an ör ne k
leme metoduna göre yapılan bir ara ştır ma ya day an ılar ak; Tü rki ye 'ni n
büyük tüke tim merk ezler inden yalnız An kar a'd a bir gün de 20 ton,
İstanbul 'da 25 ton İzmir 'de ise 5 ton dol ayl arın da ekm ek isr af ed il
diği anla şılm akta dır ki bu mikta r ekme k yak laş ık 40 ton una, bu
da yakla şık 50 ton öğü tülm eye hazır buğd aya tek ab ül etm ekt ed ir.
Böy lelikl e yalnız üç ilde isra f edile n buğd ayın mik tarı yak laş ık 18-20
bin ton veya isf af edilen buğdayın değe ri yak laş ık 350-400 mily on lira
olmak tadır .
Görüld üğü gibi, asla küçü mse nem eyec ek bir bo yut ta olan ve
dolayıs ıyla hem ülken in eko nom isin i hem de top lum un den geli ve yeyerli beslenme düzeyini olum suz ola rak büyü k ölç üde etk iley en bu ğ
day israfı, ihmal edilm esi veya ge cik tiri lm es i mümk ün olm aya n çok
önemli bir beslenme sorunudu r.
ilgilile rce bu sorun, yani ekme k israf ı, başl ıca, ekm ekle rin iyi pişi rilme yere k hamur kalması ve gen elli kle ka lite siz imâl edilm esi, top lu
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yeme k yenen yerle rde büyük gram ajlı ekmek tüke tilme si, un yapılan
buğ day paça lında gere kli ilginin göst erilm eme si ve buğda yların yıl
lara göre kal ites inin değişme si, un fabr ikal arın da veya değ irme nler 
de un kırmad a nite liks iz işçi ve ustala rın çalıştı rılmas ı, fırın işçi leri ile
fırın sah iple rini n gere kli bilg ilere sahip bulunm amala rı ve nihayet
tü ke tic ile rin ekmeğin nasıl tüke tilm esi gere ktiği konusu nda bilgi sa
hibi olma mala rı gibi nedenlerden kayn aklan makt adır.
Öte yanda n aynı ilg ilil er gerek bu nedenlerd en gerek bunlar gibi
daha bir çok nedenden kayna klana n ekmek israfının önle neb ilme si
nin ekme k fab rika ları nın veya fırınla rının ancak sapta naca k kon ten 
ja nl ar kad ar üreti mde bulu nabilmel eri, şeker, patates , mısır unu, çav 
da r unu ve soya unu gibi madde lerle ekmeklerin for tifi e edilmele ri,
ekm ek üret imin in bel irli bir stan dard izasy ona tabi tutulm ası, ekme k
lerin yüks ek randım anlı buğday dan elde edilen unlardan yapılmala rı
ve niha yet tük eticile rin , ekmek ihtiy açla rını iyi sapta malar ı ve ih ti
yaç ları nda n fazla ekmek almam aları gibi husus ların Türki ye gene
lind e tam ve sağlık lı bir biçim de gerç ekle ştiri lebil mes i ile mümkün
ola bilec eğ ini ileri sürm ekte dir.
Kuşkusuz , Türk iye ekon omis ini çok çeş itli yönlerde n olumsuz
ola rak etkil eyen buğda y veya ekmek kaybına diğe r gıda madd eleri
nin tük etim ind e karş ılaşıl an kayıpları da ekleye bilme k mümkündür.
Anc ak, her gıda madde sinin tüke timi nde karşıl aşılan kayıp hem farklı
bir biçi mde teza hür etme kte hem de fark lı nedenlerd en ileri gelme k
te bunda n dolayı da kayıpl arın önlenebilm esi fark lı önlemle rin alın
masını ger ekt irm ekt edi r. Bu durum kaçınılma z olara k her gıda mad
des ini tek er tek er ele almak yerine tüm gıda maddele ri için geçerli
ola bile ce k orta k nede nleri ve dolayıs ıyla orta k önlem leri ele alıp
gene l nit eli kte ki bir açıkla mayı zorunl u kılma ktadır. Şöyle ki :
— Tük etim e hazır hale gelmiş gıda maddele ri mümkün ola bil 
diğ i kad ar küçü k mik tarl ard a pazarl anmalı dır. Özellikle , sayı, ölçü
veya ağır lıkla rına göre bölün ebilen fak at tük etile bilm e öze llikle rini
yitir me yen misli nit elik li gıda madd elerin in mümkün olabil en en kü
çük ölç üle rde paza rlanm ası kaçınılm az bir zoru nluk olmalıdır.
Çünkü tük eti cile rin , tük ete bile cek leri ölçüd e gıda madde lerini
sat ın ala bilm ele rin i mümkün kılaca k böyle bir zorunlulu k, hem tük e
tic ile rin yalnız ca tük ete bile cek leri ölçü lerd e gıda madde leri satın ala 
bilme leri ne ve dolay ısıyla , gel irle ri ile gıda madd eleri arasın da olumlu
bir deng e sağl ıyab ilme lerin e, hem de ihti yaç tan fazla gıda maddesi
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satın alınması söz konusu olm aya cağı için bozu lma ve isr af gibi bir
olayın doğma masına neden ola cak tır.
— Tüke time hazır hale gelm iş gıda mad dele ri onla rı boz ulm a
dan koru yab ilece k am bal ajla r için de paz arla n malıdır. Zira, olması ge
reken nitelik te amb alaj lanm aya n gıda mad dele ri, satın alını şları nı iz
leyen kısa bir süre içe risin de henüz tama men veya kısmen tü ke til 
meden bozu lmak ta ve tük etil me öze lliğ ini yit ire rek kulla nılm az bir
hale dön üşm ekte dirle r. Bu neden le bu olum suz duru mu en düşü k bir
düzeye kad ar indi reb ilme k ve bö yle likl e gıda ma dde lerin in tü ke til 
meden isra f edil mes inin önün e geç ebil me k için her tü r gıda mad de
sini uzun süre kor uya bile cek nit eli kte ki am ba laj lar için de paz arla nması ve bunun sağ lana bilm esi için ger ekl i yasa l önl em lerin alınma sı
kaçınılm az bir zor unl ulu k olmal ıdır.
— Tüke time hazır hale gelm iş gıda ma dde lerin in satın alınması,
saklanı lması ve isr af edilm eyer ek kulla nılm ası kon ular ınd a gere k top 
lu tüke tim merk ezle rind eki ye tki lile r gere k ev kadı nlar ı bu amaç la
eğit ilme lidir . Zira, gıda mad dele rinin isra f edilm ede n tük etil me sin in
sağlan masın da düş ünü lebi line cek en önem li ve belki de en etki n ön
lem gıda madd elerin i kull ana nlar ın bunla rı isra fa neden olma yaca k
bir biçimd e tük etim e ha zır lıy ab ilm ele ri' yani ihtiya çla rın ı iyi sa pta 
maları ve ancak ihtiy açla rına cevap ver ebi lece k ölçü de gıda mad
desi satın alımında bulun malar ı, satın ald ıkla rı gıda mad dele rinin bo
zulmadan sak lana bilm esin i bilm eler i ve bö yle likl e isra fa neden ol 
maksızın ihti yaç ları ile sahi p olm ak ist ed ikle ri gıda mad deleri ar a
sında tam ve denge li bir ilişk i kur abi lme leri dir. Gıda mad dele rinin
gerek toplu tük etim yerle rind e gerek se ev mu tfakla rın da israf ed il
meden tüke tilm esi konus unda büyü k ve önem li ölç üde olum lu bir
rol oyna yabile n bu önlem ise, oku llard an, radyo, tele vizy on ve basın
gibi yayın org anla rınd an ve bu ama çla kam usal kur ulu şla rın düz en
leye cekle ri özel kur slar dan yar arla nılara k yap ılac ak eği tim yolu yla
sağl ana bilm ekte dir.
Özelli kle, silah lı kuvve tlerde , yatılı oku llar da, has tah ane lerd e, ce 
zaev lerin de ve lok ant alar da gıda tük eti mi ile ilg ili ola nla r bu konu da
öze bir eğiti mde n geç irilm eli ve anc ak böyle bir eğit im gör düğ ünü n
sap tan abil mes i halin de bu tü r işler de istih dam ed ileb ilm elid irle r. Ka
lor ife r kazan larını yaka nları n yasal bir zo run lulu kla kur sla ra ka tıl 
maları sonu nda ya kıt tük etim ind e sağ lana n küç üms enm eye cek ta 
sa rru f bu konud a iyi bir örne k ola rak düş ünü lme li ve aç veya tok
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tüm insa nlar ı yakın dan ilgile ndir en açlık sorunu nun giderek büyük
boy utla ra ulaş tığı bir dönemd e çöp kutula rının tüke tilem eyen , gıda
ma dde leriy le dold urul mas ına imkân verilm emelid ir.
Son uç ola rak beli rtm ek gerek irse; Dünya nüfusunun hızla ar t
masına karş ılık gıda madde leri üret imind eki artışı n bu hıza ulaş a
mamış olmas ı ve her gün dünyaya gözünü açan 140 bin çocuğ un
besle nme ihtiy acın ın karşıla nması zorun luluğu bu konuya str ate jik
bir önem kaza ndır mak ta ve açlık sorunu, artık, yalnız geri kalmış ül
kele ri deği l geli şmi ş ülke leri de teh dit edici boyu tlara ulaşma ktadır.
Gün ümüz de insan lığın düşmanı halin e gelmiş olan açlığı mağlup ede
bilm ek için yeni yeni kay nak lar aranı rken deniz yosunları, alk lar ve
bug üne kad ar gıda maddesi olar ak kullanıl ması bilinmeye n pek çok
top rak ve deni z ürünü gıda maddesi olara k değer lendir ilmeğ e çal ı
şılm akta ve bu ama çla çok büyük harca mala rı gerek tiren araş tırm a
lar yap ılma ktad ır.
ins anla rın yete rli nite lik ve nic elik te besl eneb ilmele rini sağlıyabilm ek için yapıl an çalış mala r;
— Gıda mad deler i üret imin i arttı rma k, gıda maddeleri üretimine
katı lan kay nak lard an en yükse k verim i elde edebilmek,
— Elde edile n gıda mad deler ini üretim alanl arınd an tüke tim
me rkez lerin e en az kayıpla ve en rasyonel bir biçimde ulaş 
tıra bilm ek,
Ve nihayet,
— Gıda mad dele rinin tük eti cil er tara fında n israfa neden olma
yaca k bir biçim de tük etil me sin i sağla yabil mek gibi başlıca üç
konu da yoğu nlaş mak tadı r.
Kuşkus uz, yet erli ve deng eli bir beslenme sağl ayab ilmek için ça 
lışm aları n üzerin de yoğu nlaş tığı bu üç konu Türk iye için daha büyük
ve daha haya ti bir önem taşım akta dır. Zira, Tür kiye 'de ka nt ita tif bir
açl ıkt an söz edeb ilmek mümkü n olma mak la berabe r ka lita tif bir aç 
lığın olm adığ ında n söz edeb ilmek mümkün değil dir. Ayrıca, Türk iye
iklim koş ulla rı nede niyle zaman zaman buğday ithal etmek zor unl u
luğu nda kalm akta , ülken in nüfus artı ş hızı yükse k bir oran izlem ekte
ve tarı m elv eriş li top rak lar da mar jina l sınıra ulaşılmış ve hatt a aşıl
mış bulu nul ma kta dır.
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Bu ger çek ler gere k bugün için gere k gel ece k gün ler için T ü rk i
ye’ nin hiç de küçü mse nme yece k boy utta bir bes lenm e so run u ile
karşı karşıya bulun duğu nu veya bulu nac ağın ı vur gu lam ak ta ve za
man kaybe tmede n hem üre tim aşam asın da hem de tü ke tim aş am a
sında konu ile ilgi li tüm sor unl arın en olum lu bir biç imd e çö zü m len 
mesini kaçını lmaz kılm akta dır.
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