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TÜRKİYE’DE TARIM VE KIRSAL KALKINMA:  
BİR YOL HARİTASI İHTİYACI 

Sıla Sezge Çınar 

COVID-19 pandemisi ile farklı ülkelerde eş zamanlı olarak başlayan yaşam, sağlık, barınma, 
güvenlik gibi yurttaşların hayatını doğrudan etkileyen tartışmalar; gıda ve tarım eksenindeki 
tartışmalarla birlikte daha fazla anlam kazanmaktadır. En temel insani ihtiyaç olarak gıda te-
mini konusunda yaşanan ve yaşanması muhtemel olan sıkıntılara dair, diğer ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’de de acil ve kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye 
özelinde kırsal kalkınma ve dolayısıyla tarım ve hayvancılık politikalarında değişen dengeler 
ve COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşabilecek olası gıda erişimi sorunları, son bir yılda ithal 
edilen ürün sayısındaki ve gıda enflasyonundaki yüzde 16,51 düzeyindeki artış1 ile çözüme dair 
önemli unsurlardan biri olabilecek IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal 
Kalkınma Programı) destekleri bu politika notu çerçevesinde oluşturulmaya çalışılacak olan 
yol haritasının önemli noktalarını oluşturmaktadır. 

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde 
yaygın olarak tarım ve gıda meselelerine dair 
ülkelerin sürdürülebilir ve kalıcı politikalarının 
olmadığını ortaya koymuştur. “Dünyada Gıda 
Güvenliği ve Beslenme Durumu 2020” isimli 
FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tü) raporuna göre, COVID-19 pandemisinin 
etkileri ülkelerin ekonomik durumlarına göre 
değişkenlik gösterecek olsa bile; 2020 yılında 
dünyada yetersiz beslenen insan sayısına 83 
ile 132 milyon insanın eklenmesi olasılığından 
bahsedilmektedir.2 Türkiye’de de uzun yıllardır 
göz ardı edilen kırsal kalkınma politikaları ve 
bunun en önemli bileşeni olan tarım meselesi, 
kronik ve çözülemeyen bir sorun haline dö-
nüşmüştür. Kriz başladığından bu yana, Tür-
kiye’de kırsala ve tarıma dair politikaların ek-
sikliği ve etkisizliği ise karşı karşıya 

kaldığımız sorunları gün geçtikçe derinleştir-
mektedir. Artan üretim maliyetleri, gıda fiyat-
larındaki artış ve üretimde yaşanan düşüş; 
Türkiye’nin politik düzlemde yeniden kırsala 
ve tarıma yönelmesi gerektiğine dair önemli 
işaretlerdir. Bu alanda yaşanan sorunların 
temeli COVID-19 pandemisi öncesine uzan-
makla birlikte; salgın nedeniyle önceden 
mevcut bulunan kırılganlık artmakta ve Türki-
ye tarımı için risk büyümektedir. Türkiye’de 
2008-2018 aralığında kayıtlı 1 milyon 127 bin 
çiftçi sayısı, 2018’de 697 bine düşerek yüzde 
38 düzeyinde azalma göstermiş;  Tarım ve 
Orman Bakanlığı verilerine göre tarım alan-
larında ise 30 yılda yüzde 18’lik bir azalma 
yaşanmıştır.3 
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Pandemi devam ettikçe, diğer ülkelerde oldu-
ğu gibi Türkiye’de de gıdaya erişim sorun-
larının yaşanma olasılığı artmaktadır. ABD 
Tarım Bakanlığının “Dünya Tarımsal Üretimi” 
– Nisan 2020 raporunda Türkiye’nin 2019 / 
2020 buğday veriminin 2017’de elde edilen 21 
milyon tondan 18 milyon tona ineceği; ekilen 
alanın ise 7,8 milyon hektardan 7,2 milyon 
hektara düşeceği belirtilmektedir.4 Öte yandan 
TÜİK tarafından açıklanan “2020 Yılı Bitkisel 
Üretim 2. Tahmini”nde üretim artışı beklenen 
ürünler öne çıkarılırken üretimde düşüş bek-
lenen ürünler göz ardı edilmiştir: Pamukta 
yüzde 13,6; fındıkta yüzde 14,3; portakalda 
yüzde 21,5 ve çeltikte yüzde 2 düşüş beklen-
mektedir.5 

Kırsalın İhmali ve Dışa Bağımlılık 

Türkiye son yıllarda uygulanan tarım politika-
larındaki sorunlar ve iklim değişikliğinin de 
etkisiyle, en temel gıda ihtiyaçlarını bile ithal 
eden ülke konumuna gelmiştir. Temel gıdalar 
dikkate alındığında, Türkiye’nin günümüzde 
net ithalatçı konumunda olma (burada ihra-
cat/ithalat dengesi değil almak zorunda oldu-
ğu temel gıda ürünleri dikkate alınmaktadır) 
nedeni kolza, soya, kuru fasulye, nohut, mer-
cimek, mısır ve arpa bitkilerindeki üretim ye-
tersizliğidir.6 Örneğin Türkiye 2018 yılında 3,3 
milyon tonluk soya ve 2,1 milyon tonluk mısır 
ithalatını yerel üretim ile karşılayabilecek ara-
zi varlığına ve üretim gücüne sahip olduğu 
halde, bu ürünleri ithal etmiştir.7 Öte yandan 
hayvancılık alanında da üreticilerin yaşadığı 
sorunlar giderek artmaktadır. Bir taraftan 
Ocak ayından beri yüzde elli zamlanan yem 
fiyatları, diğer taraftan sabit kalan süt fiyatları 
nedeniyle zarar eden çiftçiler, süt ineklerini 
kesime göndermekte ve bu durumun Türki-

ye’yi 2021 yılında ithalata mecbur bırakacağı 
öngörülmektedir.8 

Buna ek olarak, Türkiye’de gıda ürünlerindeki 
enflasyon artışı nedeniyle yaşanan geçim 
sıkıntısı gün geçtikçe artmakta ve yaşam ko-
şulları gittikçe zorlaşmaktadır. Kırsalın ve 
tarımın ihmali, ülkenin gıda geleceğini tehlike-
ye düşürmektedir. Döviz kurunda ve fiyatlarda 
yaşanan artış nedeniyle, Nisan 2019’da küre-
sel pazarda 413 ABD Doları olan 1 ton pirin-
cin Türkiye’deki fiyatı 2 bin 378 TL iken; Mart 
2020’de fiyatının 494 ABD Dolarına yüksel-
mesi ile Türkiye’deki fiyatı da 3 bin 245 TL’ye 
yükselmiş, başka bir deyişle yüzde 36’lık bir 
artış yaşanmıştır.9 TL’nin ABD Doları 
karşısındaki  değer kaybı nedeniyle artan ma-
liyetler yüzünden çiftçiler üretimden çekilmek-
te ve bu durum Türkiye’yi tarım konusunda 
dışa bağımlı hale getirmektedir.  

Türkiye için dışa bağımlılık artarken salgının 
devam ettiği bu günlerde, ülkelerin gelişmişlik 
düzeyleri ile de doğrudan ilgili olan kalkınma 
ve tarım meselesi; insanlığın geleceğine dair 
tartışmaların en yaşamsal olanlarından biri 
olarak öne çıkmaktadır. Bu durum her ülkenin 
COVID-19 pandemisi karşısında aldığı konu-
mu belirlemekle birlikte, çözüm için ortaya 
koyduğu yol haritalarında da belirleyici olmak-
tadır. Örneğin salgının ilk aylarında Yeni Ze-
landa’da Yeşiller Partisi bir milyar dolarlık bir 
plan sunarak, doğa turizmini esas alan ve 
yedi bin kişiye yeni iş imkânları sunan sürdü-
rülebilir bir çıkış önermiştir.10 Öte yandan 
COVID-19 pandemisinden en fazla etkilenen 
ülkelerden biri olan İtalya’da, tarımsal gıda 
sektörü için alınan dikkat çekici spesifik ön-
lemler olmuştur. İtalyan hükümeti bu sektör 
için toplamda 1,1 milyar Euro’yu aşkın bir 
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ödeme tahsis etmiş; ülke gelirlerinde önemli 
payı olan şarap, hayvancılık, mandıracılık ve 
zeytinyağı gibi sektörlere ise 500 milyon Euro 
aktarmıştır.11 

Çözüme Dair: Acil Kırsal Kalkınma Planı 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ve salgın ile 
derinleşen kırsal kalkınma ve dolayısıyla 
tarım ve hayvancılık alanlarındaki sorunların 
çözümüne dair acil bir yol haritasına ihtiyaç 
vardır. Bu noktada Türkiye’de tarım ve hay-
vancılığın yeniden kendine yeter bir hale ge-
lebilmesi için öncelikle kapsamlı bir kırsal 
kalkınma planı hazırlanması gerekmektedir. 
Bu kalkınma planı altyapı sorunları, tarım ve 
hayvancılık, eğitim, cinsiyet eşitliği, ekoloji, 
örgütlenme ve yerelde işbirliklerinden oluşan 
bütüncül bir anlayışıyla hayata geçirilebilir.12 

Plana dair bu başlıkların içermesi gereken 
önemli ayrıntıları ise şöyle sıralayabiliriz: 

Ø Kırsaldaki yol, sulama kanalları, modern 
teknolojik donanım, üretim tesisi ve inter-
net başta olmak üzere; altyapı ihtiyaçları 
ivedilikle tespit edilmeli ve buna dair eylem 
planları oluşturulmalıdır. 

Ø Tarım ve hayvancılık alanlarında yerinde 
ve yerel üretim planlanmalı, kırsal bölgeler 
ve şehirler için acil üretim planları oluştu-
rulmalı, çiftçiler ve mevsimlik işçilerin şart-
ları salgın koşullarına göre yeniden düzen-
lenmelidir. 

Ø Üretim ve pazarlama alanlarında üreticiler 
için eğitimler düzenlenmeli, eğitim içerikleri 
salgın koşulları nedeniyle kolay erişilebilir 
olması açısından online seçenekler de 
içermelidir. 

Ø Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların 
ve gençlerin yaşadıkları sorunlar ayrıca 
ele alınmalı; kırsalda yaşayan kadın ve 
gençlerin güçlenmesine dair uygulama 
planları oluşturulmalıdır. 

Ø İklim değişikliğinin etkileri göz önünde bu-
lundurularak geri dönüşüm, yeşil enerji, 
ekolojik tarım gibi unsurlar esas 
alınmalıdır. 

Ø Yerel ve bölgesel üretici pazarları oluştu-
rulmalı, küçük üreticiler için örgütlenme 
çalışmaları yürütülmeli, lojistik ve depola-
ma gibi küçük üreticilerin sıklıkla ya-
şadıkları sorunlar için çözümler üretilmeli-
dir. 

Ø Yerelde kamu, özel sektör, kalkınma 
ajansları ve STK’lar ile tarım ve hay-
vancılık ile uğraşan yurttaşlar arasında iş-
birliği ilişkileri geliştirilmelidir. 

Türkiye’de tarımın ve hayvancılığın, işaret 
edilen bu alanlarda oluşturulacak kırsal 
kalkınma planları ve uygulama politikaları ile 
yeniden kendine yeterli bir hale gelebilmesi ve 
COVID-19 pandemisi gibi salgınlar için acil 
durum planlarının oluşturulması yaşamsal 
önem taşımaktadır. Bu noktada Türkiye’nin 
kırsala yönelik politikalarındaki kapsamlı de-
ğişiklikler ile Avrupa Birliği’nin yeşil ekonomik 
destek paketleri kapsamındaki kaynaklara 
erişim olasılığı da artacaktır. Ancak hâli-
hazırda IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı) des-
tekleri Türkiye’ye önemli kaynaklar sunmak-
tadır. Avrupa Komisyonu tarafından kabul 
edilen ve 2014-2020 yıllarını kapsayan 
IPARD destekleri; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
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tekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütül-
mektedir. 2020 yılının son verilerine göre, top-
lamda Türkiye için ayrılan bütçenin harcanma 
oranı yüzde 25,13’tür.13 Bütçede görülen bu 
düşük oran, bazı yapısal sorunların varlığına 
işaret etmektedir ve şu sorular önem kazan-
maktadır: Kaynaklar ne derece verimli kul-
lanılmaktadır? Mali desteğin etkinliği ve ve-
rimliliği nasıl arttırılabilir? Çiftçiler neden sağ-
lanan hibe desteğine erişememektedir? 

IPARD kapsamında oluşturulan destekler; 
tarım, hayvancılık, pazarlama, yenilenebilir 
enerji, zanaatkârlık ve yerel ürün gibi çok ge-
niş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Bu 
desteklere çiftçilerin daha kolay erişimi ve 
sağlanan kaynakların etkin kullanımı, merkezi 
yönetimin yerel yönetimlerle, kalkınma ajans-
larıyla, STK’larla, üretici ve tüketici birlikleri ile 

daha etkili ve verimli işbirliğine bağlıdır. Bu 
nedenle IPARD Programı’nda yer alan Yerel 
Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEA-
DER tedbiri ile oluşturulan Yerel Eylem Grup-
ları (YEG) yaklaşımı; etkinliği ve uygulama 
alanları arttırılması gereken mekanizmalardır. 
Bu yaklaşım, yerel aktörlerin kendi yerel böl-
gelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleşti-
rilecek strateji ile ilgili olarak karar alma sü-
reçlerine katılmaları anlamına gelmektedir.14 

Yukarıda ayrıntıları ile ele alınan bütüncül ve 
kapsamlı bir kırsal kalkınma planı için; YEG 
yapılanmalarının da hedeflediği gibi, merkezi 
ve yerel yönetimlerin ilgili diğer tüm aktörleri 
de dâhil edeceği yapılar kurulması gerekmek-
tedir. 
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