
UKRAYNA KRİZİ’NİN
“SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA

GÜVENLİĞİNE” ETKİSİ

D o ç .  D r .  H a k a n  A R I D E M İ R
K ü t a h y a  D u m l u p ı n a r  Ü n i v e r s i t e s i

İ İ B F  S i y a s e t  B i l i m i  v e  U l u s l a r a r a s ı  İ l i ş k i l e r  B ö l ü m ü
h a k a n . a r i d e m i r @ d p u . e d u . t r

 

“Enerji, Su ve Tahıl” stratejik kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler arasında eşit miktarda

dağılmadıkları için bu kaynaklar üzerinde egemenlik mücadelesi devam etmektedir. 
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ÜRE toprağa atıldığı zaman, toprakta bulunan üre

bakterileri tarafından parçalanarak form değiştirir ve

yarayışlı hale geçer. Bu dönüşüm sırasında, üst

gübresi olarak kullanılan ÜRE'nin toprak yüzeyinde

kalması halinde kısa sürede %30'a varan gaz halinde

azot kayıpları yaşanabilmektedir. Özellikle bu durum

kireçli ve kumlu toraklarda daha yüksek

gözlenmektedir. Ayrıca hava sıcaklığının yüksek

olması da azot kaybını arttırmaktadır. 

CAN gübresi bünyesinde %13 amonyum ve %13

nitrat azotu olmak üzere toplam %26 azot

bulundurur. Nötr karakterli bir gübre olan CAN her

türlü toprakta kullanılabilmekte olup, toprak pH'sini

değiştirmez. Sarı veya gri renkte, pril veya granül

yapıda olabilmektedir. CAN gübresi içerdiği nitrat

azotu sayesinde bitkiye direkt etki ederken,

amonyum azotu sayesinde de gelişim süresi

boyunca ihtiyaç duyulan azot kontrollü bir şekilde

temin edilmiş olunur. Fakat CAN kullanımında yağış

miktarı yeterli olmalı veya sulama imkânı

bulunmalıdır. Çünkü dolgu maddesi olarak kireç

kullanılmakta olup, kireç suda yavaş ve uzun sürede

çözünebilmektedir. Ayrıca zamanla toprağın da PH

derecesini yükseltmektedir. Bu nedenle kurak

bölgelerde Amonyum Nitrat kullanımı tercih

edilmelidir.

Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5

amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam

%33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği

ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle

hem hızlı etki eder hem de etki süresi diğer azotlu

gübrelere oranla daha uzun sürer.

AN uygulaması sonrasında toprakta herhangi bir pH

değişimi gözlenmez. İçeriğindeki nitrat azotunun

kolay yıkanması sebebiyle yağış miktarı yüksek olan

bölgelerde kullanımı çok fazla tavsiye edilmez. AN

gübresi kurak bölgeler içinde büyük önem arz

etmektedir. Türkiye koşullarında özellikle İç Anadolu

gibi yağış oranı az olan bölgelerde %26 CAN gübresi

yerine kullanımı tercih edilmelidir, zira Amonyum

Nitrat gübresi toprağın kendi nemi ile

eriyebilmektedir.
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Verim ve kalitenin yolu ise bitkilere ihtiyaç duyduğu

besinlerin dış müdahale ile verilmesi ile olur. Diğer

bir ifadeyle bitkisel üretimde verim için gübreye

ihtiyaç duyulur. Fosfor, bitkilerin çimlenmesi ve

üremesi için, azot bitkilerin gelişmesi ve büyümesi

için, potasyum ise bitkilerin kalitesi için gereklidir.

Gübre olmazsa ne olur? Diğer değişkenler sabitken

“Bitkisel” üretimde verim en az %50-60 kadar

düşebilir. Peki gübreler nelerden yapılır

hammaddeleri nelerdir? Fosforlu gübreler fosfat

kayacı hammaddesinden ve ağırlıklı hammadde de

kuzey Afrika’dadır (özellikle Fas). Azotlu gübreler

doğalgazdan ve ağırlıklı hammadde Rusya ile

Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk

Cumhuriyetleri’nde. Potasyumlu gübreler ise potas

tuzundan yapılır hammadde ise Avrupa’dadır. 

Bitki gelişiminin ve büyümesinin en önemli elementi

azottur. Amonyak veya üre formundaki gübreler ile

bitkinin azot ihtiyacı karşılanır. Temelde 3 çeşit

azotlu gübre vardır. Üre, amonyum nitrat (AN) ve

kalsiyum amonyum nitrat (CAN). Üre fiyatlarının

dünyadaki hali ortadadır, son bir yılda dolar bazında

yaklaşık 3.5 kat artmıştır. Sebebi amonyak ve

doğalgaz fiyat artışlarıdır. Üre yaklaşık %46 oranında

azot barındırmaktadır. Nitrata dönüşmesi gerekir. Bu

sürede göz önüne alındığında diğer azotlu gübrelere

göre ÜRE uygulamasının daha önce yapılması

gerekmektedir. 

Yakın dönemde yaşadığımız pandemi sürecinin

etkisi ile özellikle gıda konusu milli güvenlik sorunu

haline gelmiştir. İnsanlar için gıdanın iki temel

bileşeni vardır: Bitkiler ve hayvanlar. Hayvanların

yaşamları bitkilere bağlı olduğu için bitkiler insan

beslenmesinin temelini oluşturur. Bitkiler de besin

ve suya ihtiyaç duyar. Dünyada bitkisel üretimin en

önemli kısmını ise hububatlar oluşturur. Hububat

besin olarak üç temel elemente ihtiyaç duyar.

Bunlar; azot, fosfor ve potasyumdur. Bitkisel

üretimde gıda arzı güvenliğini sağlayabilmek için

bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi yakalamak

gerekir. 
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time konu olmayan alanlar tarıma uygun hale

gelmektedir.

Peki Türkiye ne yapmalı? Tarımsal girdi fiyatları

Türkiye’de zirve yapmış durumda. Kışlık hububat

ekimleri gerçekleşti. Yüksek fiyatlardan dolayı taban

gübresi ya az atıldı ya da atılamadı. Bahar üst

gübreleme gerekiyor. Yani azotlu gübrelere ihtiyaç

var. Temel üst gübresi üre. Fakat üre fiyatları da

ortada. Maliyet ve kurak koşullardaki avantajı

nedeniyle AN kullanılmalı. Fakat güvenlik nedeniyle

AN kullanımı da yasak. Dünya fiyatları, çevre ve nitrat

kirliliği, gıda güvenliği, savaş, terör, iklim değişikliği,

kuraklık açmazlarına rağmen amonyum nitrat

ihtiyacı artıyor ve Türkiye’yi 2022’de zor günler

bekliyor. 
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Türkiye’de hububat üretiminin önemli bir kısmının

kurak bölgelerde yapıldığı dikkate alındığında AN

gübresinin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Peki

Türkiye’de bitkisel üretimde AN gübresi ne kadar

kullanılmaktadır? Cevap : 0 kg. Yani Türkiye’de 2018

yılından beri AN kullanımı bitkisel üretimde

yasaklanmıştır.  Yasaklamasının sebebi ise terör

örgütlerinin eline geçmemesi ve neticede el yapımı

bomba imalatında kullanılmasını önlemek içindir.

Burada Türkiye güvenlik ve gıda arzındaki verim

arasında secim yapmış ve haliyle güvenlik tercih

edilerek AN’nın kullanımı tarımda yasaklanmıştır.

Bunun neticesinde azotlu gübre olarak Türkiye’de

Üre ve CAN kullanılmaktadır. Yukarıda Üre ve CAN

gübresi kullanımının şartlarına ve sakıncalarına

temel olarak değindik. Hububat üretimin önemli bir

bölümünün kuru şartlarda yapıldığı dikkate

alındığında AN gübresinin avantajları ortaya

çıkmaktadır. Peki Üre gübresi ile AN arasında fiyat

olarak nasıl bir ilişki vardır. AN gübresi üreye göre

yaklaşık yüzde 60 daha ucuzdur. Üredeki yüzde 30

buharlaşma da dikkate alındığında bu yüzde 40’lara

kadar düşmektedir. Gerek verim ve gerekse maliyet

avantajı dikkate alındığında Türkiye şartlarında gıda

arzı güvenliği için AN'ın önemi ortaya çıkmaktadır.

Peki AN dünyada yasak mı? Cevabı hayır. 

Azotlu gübrenin ana hammaddesinin doğalgaz

olduğu düşünüldüğünde karşımıza Rusya

çıkmaktadır. Rusya dünya buğday ihracatının bir

numaralı ülkesidir. Doğalgaz ihracatında da ilk

sıralardadır. Gıda arzı güvenliği için gerekli olan

girdilerden azotlu gübrenin hammaddesinin de ev

sahibidir. 

Muhtemel bir Ukrayna krizinde dünya gübre ve

hububat fiyatları ne olacaktır? Büyük ihtimal

artacaktır. Bu fiyat artışlarından hem enerji hem üst

gübresi ve hem de hububat olarak kim avantajlı

çıkacaktır? Tabii ki Rusya. Rusya şu an neredeyse tek

başına dünya arz güvenliğini ve gıda tedarikini

bozabilecek potansiyele ve mekanizmalara sahiptir.

Küresel ısınma ayrıca Rusya’ya yaradı denilebilir.

Kuzey kesimlerindeki donmuş alanlar ve bitkisel üre-
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