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YÖNETİCİ ÖZETİ

COVİD-19 salgını dünyadaki herkesi tedirgin ederek gelecek kaygısı içine düşürmüştür. 
Pandemi  tüm dünyada beslenme ve gıdada kendine yeterlilik konusunda tarihte eşine az 
rastlanır bir korku ve kaygı yaratmıştır. Bu salgın gösterdi ki dünyadaki hiçbir şey insan-
ların ve tüm canlıların beslenmesinden ve yaşamını sürdürmesinden daha önemli değildir.  
Her ülke, her toplum bugünlerde tarımı, gıdayı, suyu kendine yeterliliğini daha çok konuşur 
hale gelmiştir. Belirsizlik koşullarında karar alma zorunluluğu hem iç piyasalardaki arz-talep 
koşullarının, hem de dış piyasaların yakından izlenmesini öncelikli hale getirmiştir. Çünkü 
süreçte daha fazla korumacı politikalar belirecek ve öncelik kendi kendine yeterlilik olacak-
tır. Her ülkenin izleyeceği korumacı politikalar, hükümetlerin dünyayı daha iyi okumalarını 
zorunlu kılacaktır. 

Tarım ve gıda sektörü zamanında ve kapsayıcı önlem-
ler alındığında COVID-19’dan en az etkilenecek olan 
sektörler olacaktır. Türkiye ülke olarak mevcut haliyle 
kaynaklarını, potansiyelini rasyonel değerlendirebilir-
se, tarım ve gıdada problem yaşamayabilir. Bunun için, 
kamu birimlerinin, karar vericilerin, üretici örgütleri-
nin üretim, tedarik ve lojistik konularında ortak hare-
ket etmeleri ve arz-talebe dayalı bir planlama ile gelece-
ği tasarlamaları gerekmektedir. 

Dünyada tarımda güçlü olan ülkeler aynı zamanda sal-
gından en çok etkilenen ülkeler arasında yerini almıştır. 
Çin, ABD, İspanya, Rusya, İtalya, Fransa dünyanın en 
önemli tarımsal üreticileri ve dış ticareti de güçlü olan 
ülkelerdir. Bu nedenle bu ülkelerin salgından etkilen-
me düzeyi ve salgından çıkış biçimi ve süreci, küresel 
düzeyde tarım ve gıda sistemleri ile birlikte tarım sek-
törünü etkileyecektir. Bu noktadan hareketle, bu ülke-
lerle yoğun tarımsal ürün ticaretinde bulunan ülkeler 
farklı ülkelerle ticari arayışlara girebilir ve/veya kendi 
yeterliliklerine daha fazla ağırlık verebilirler. Salgın 
nedeniyle büyük ihracatçı ülkeler kendi iç taleplerini 

güvence altına almak için kısıtlamalara gitmişlerdir. Bu 
durum gelecek açısından tarım ve gıdada her ülke için 
farklı arayışları, uygulamaları gündeme getirecektir. Sü-
reç içinde ülkeler sorunlarla baş edebilmek için farklı 
uygulamalara gitmiştir. Bu önlemler arasında tarım ve 
gıda ürünleri arzı, dağıtımının devamlılığı, tarım ve 
gıdada değer zincirinin devamlılığı,  yerel üretimi, ge-
leneksel gıdayı özendirme, işgücü arzının sürekliliğini 
sağlama ve arz-talebe dayalı veri paylaşımı konuları öne 
çıkmaktadır. Türkiye de COVID-19 salgını ile birlikte 
dünyada olduğu gibi, tarım ve gıdada üretim, tedarik ve 
tüketiciye arz etme noktasında bazı önlemleri devreye 
sokmuştur. 

COVID-19 salgınının küresel düzeyde yayıldığı bu dö-
nemde, yüzbinlerce mevsimlik tarım işçisinin taşıdığı 
risk artmaktadır. Tarımsal üretim ve hasat sezonunun 
içinde bulunduğumuz bu günlerde, dezavantajların-
dan ötürü mevsimlik tarım işçilerine yönelik hem gıda 
güvencesi hem de insan hakkı temelinde özel politika 
alanları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. COVID-19 
salgını bunu daha da gerekli kılmaktadır. COVID-19 
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salgını olsun veya olmasın tarımsal üretimin sürdürü-
lebilirliğini ön plana alan politikalar uygulanacaksa, 
burada işe mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını iyileş-
tirerek ve onlara yasal güvenceler sağlayarak başlamak 
gerekmektedir. 

Tarım ve gıda herkes için önemlidir. Bu bütün canlıla-
rın ortak geleceğinde, sadece bugünler için değil uzun 
vadeli gelecek açısından da önemlidir. Tüm ülkeler her 

an farklı bir virüs, salgın, doğal afet, iklim değişikliği 
gibi unsurları dikkate alarak kalıcı önlemler almak ve 
politikalar uygulamak zorundadır. Türkiye de tarım 
politikalarını ulusal çıkarlar ve yerli üretim, kendine 
yeterlilik çerçevesinde oluşturmak zorundadır. Gıda 
güvencesi ve sürdürülebilir tarım için bundan sonra 
daha korumacı, kendine yeterli, hak temelli kalkınmayı 
gözeten, doğayı-insanı öne çıkaran yaklaşımları benim-
seyen politikalar hayata geçirilmelidir.
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GİRİŞ

Küresel düzeydeki COVID-19 salgını tarım, beslenme, gıda güvencesi ve gıda güvenliği 
gibi endişeleri insanların hissettiği kaygılar arasında ilk sıraya taşımıştır. Çünkü tüm can-
lılarda olduğu gibi insanların da en temel gereksinimi doyma, bir başka deyişle besin-gıda 
zinciridir. COVID-19 salgını gösterdi ki, dünyadaki hiçbir şey insanların ve tüm canlıların 
beslenmesinden ve yaşamını sürdürmesinden daha önemli değildir. Bundan dolayı salgın 
ile birlikte uluslararası alanda alınan ilk kararlara bakıldığında, tarım ürünlerinde ticaretin 
kısıtlanmasına ilişkin hükümler görülmüştür. Bunun için her ülke, her toplum bugünlerde 
tarımı, gıdayı, suyu ve kendine yeterliliği daha çok konuşur hale gelmiştir. 

Ülkeler kendine yeterli ve sağlıklı bir tarım ile birlik-
te gıda sistemini daha fazla önemsemeli, tarımdaki 
işgücünü “insana yakışır iş” ilkeleri doğrultusunda ve 
“sosyal koruma politika-
ları” çerçevesi kapsamın-
da değerlendirmelidir. 
Bunun için hükümetler 
de politikalar, stratejiler 
ve öncelikler geliştirmek 
durumundadır. Buna ek 
olarak insan ve doğa mer-
kezli bir üretim ve yaşam 
biçimi daha fazla merkeze 
alınmalıdır. Bu çalışmada 
COVİD-19 salgınının 
tarıma ve kırsal alana yan-
sımaları, ulusal ve küresel 
düzeydeki etkileri ve bu 
alanlardaki politikalarda 
neleri değiştirebileceği ele 
alınmıştır. Çalışmanın amacı; COVİD-19 salgınının 
tarım üzerindeki etkilerini ve değişimin niteliğini orta-
ya koymaktır. Burada temel sorular şunlardır; yaşanan 

süreç Türkiye’de ve dünyada gerçekten tarımda üretimi, 
ticareti, destekleri, rekabeti değiştirebilecek midir? De-
ğiştirecekse bundan sonrası için neler yapılmalıdır ve 

ne tür stratejiler izlenme-
lidir? 

COVID-19 süreci hem 
bugün yaşanan ve hem de 
gelecekte yaşanabilecek 
belirsizliği ve istikrarsız-
lığı daha görünür hale 
getirmiştir. Bu tür ortam-
larda bugüne ve geleceğe 
dair karar alma inisiyatifi 
zorlaşmaktadır. Belirsizlik 
koşullarında karar alma 
zorunluluğu hem iç piya-
salardaki arz-talep koşul-
larının, hem de dış piyasa-
ların yakından izlenmesini 

öncelikli hale getirmiştir. Çünkü süreçte daha fazla ko-
rumacı politikalar belirecek ve öncelik kendi kendine 
yeterlilik olacaktır. Her ülkenin izleyeceği korumacı 

Salgın ile birlikte 
uluslararası alanda 
alınan ilk kararlara 
bakıldığında, tarım 

ürünlerinde ticaretin 
kısıtlanmasına ilişkin 

hükümler görülmüştür. 
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politikalar, hükümetlerin dünyayı daha iyi okumalarını 
zorunlu kılacaktır. Bunun için hem ulusal hem de böl-
gesel-küresel anlamda piyasaları izlemek, arz-talep iliş-
kilerini analiz etmek, kurumsal-teknolojik yapılanma-
lara gitmek daha fazla önem kazanacaktır. Bu dönemde 
Türkiye de, ekonomi-politik ve üretime dayalı karar 
süreçlerini daha etkin ve etkili kılacak bir risk yönetim 
sistemini farklı senaryolarla ortaya koyup, yönetmek 
zorundadır. 

COVID-19’dan en az 
etkilenecek olan sektör-
lerden birisi tarım sektö-
rü olarak görülmektedir. 
Çünkü özellikle talep es-
nekliğinin düşük olması 
yani mutlak mallar kate-
gorisine girmesi ve ikamesi 
olmaması nedeniyle, tarım 
sektörü diğer sektörler gibi 
üretim daralmasına, sektö-
rel vazgeçmelere daha az 
maruz kalacaktır. Ancak 
unutulmamalıdır ki bu-
nun beklendiği gibi olması 
üretimin, emek hareketli-
liğinin ve gıda arzının sü-
rekliliğinin sağlanmasına 
bağlıdır. Türkiye mevcut 
haliyle kaynaklarını, po-
tansiyelini rasyonel değerlendirebilirse bu konularda 
problem yaşamama ihtimali vardır. Nitekim, CO-
VID-19 sürecinde gıda arzının gerçekleşmesinde bü-
yük sorunlar yaşanmadığı görülmektedir. Ancak yine 

de görülmektedir ki burada kamu birimlerinin, karar 
vericilerin, üretici örgütlerinin üretim, tedarik ve lo-
jistik konularında ortak hareket etmeleri ve arz-talebe 
dayalı bir planlama ile geleceği tasarlamaları gerekmek-
tedir. 

Türkiye sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, zengin iklim 
ve coğrafi koşulları, tarımsal arazi varlığı, fındık, incir, 

kayısı gibi ürünlerde lider 
olması gibi bazı nitelik-
lerle potansiyel açısından 
tarımda şanslı olmasına 
rağmen kırsalın boşalması, 
tarım nüfusunun yaşlan-
ması, üretim planlaması-
nın eksikliği, başta çocuk 
işgücü olmak üzere tarım 
istihdamında yer alanlara 
yönelik İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu’nun uygu-
lanamaması nedeniyle de 
geleceğe yönelik belirsiz-
likler yaşamaktadır. Çün-
kü, Türkiye’de olduğu gibi 
üretime ve kaynak verim-
liliğine dayanmayan tarım 
politikaları, sürdürülebilir 
ve kendine yeterli üreti-
me cevap vermemektedir. 
Türkiye’nin ülke genelinde 

tarımdan ciddi bir kopuş yaşadığını görüyoruz. Türki-
ye’de çiftçilerin yaş ortalaması 55’e yükselmiştir. Ayrıca 
genç nüfus bugün çoğunlukla tarımla uğraşmayı ve kır-
sal bölgelerde yaşamayı tercih etmemektedir.

Türkiye’de olduğu 
gibi üretime ve 

kaynak verimliliğine 
dayanmayan 

tarım politikaları, 
sürdürülebilir ve 

kendine yeterli üretime 
cevap vermemektedir. 
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DÜNYADA COVID-19’UN TARIMA 
ETKİLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER 

COVID-19 salgını tüm dünyada beslenme ve gıdada kendine yeterlilik konusunda tarihte 
eşine az rastlanır bir korku ve kaygı yaratmıştır. Her ülke bir an önce kendini güvence altına 
alma yoluna gitmiştir. Ülkelerin salgından etkilenme biçimi de içinde bulunduğu ekonomik 
sisteme, tarımsal varlıklara, izlediği politikalara ve uyguladığı stratejilere göre farklılık gös-
termektedir. 

Şu ana kadar dünyada tarımda güçlü olan ülkeler, aynı 
zamanda salgından en çok etkilenen ülkeler arasında 
yerini almıştır. Çin, ABD, 
İspanya, Rusya, İtalya ve 
Fransa dünyanın en önem-
li tarımsal üreticileri ve 
dış ticareti de güçlü olan 
ülkelerdir. Bu nedenle bu 
ülkelerin salgından etki-
lenme düzeyi ve salgından 
çıkış biçimi ve süreci küre-
sel düzeyde tarım ve gıda 
sistemleri ile birlikte tarım 
sektörünü etkileyecektir. 
Bundan hareketle bu ülke-
lerle yoğun tarımsal ürün 
ticaretinde bulunan ülke-
ler, farklı ülkelerle ticari 
arayışlara girebilir ve/veya 
kendi yeterliliklerine daha fazla ağırlık verebilirler. 

Salgın nedeniyle büyük ihracatçı ülkeler kendi iç ta-
leplerini güvene almak için şimdiden kısıtlamalara 
gitmeye başladılar. Rusya Federasyonu, Kazakistan, 
Ermenistan, Belarus ve Kırgızistan’ın oluşturduğu Av-
rasya Ekonomik Birliği (AEB), COVID-19 önlemleri 

kapsamında çok sayıda tarım ürününün ihracatını 30 
Haziran’a kadar yasaklamıştır. Bu durum gelecek açı-

sından tarım ve gıdada her 
ülke için farklı arayışları, 
uygulamaları gündeme ge-
tirecektir. Başta Japonya, 
Avrupa Birliği (AB) ülke-
leri ve ABD olmak üzere 
çok sayıda ülkede gıda 
hizmeti sektörünün CO-
VID-19 salgınından do-
layı daralması nedeniyle, 
dünyada gıda ticaretinin 
gelecekte de daralabileceği 
ihtimali ortaya çıkmıştır. 
Bu durum az da olsa dün-
yada gıda talebini azalt-
mıştır. Bazı ülkeler azalan 
gıda stokları, tedarik zinci-

rindeki sorunlar ve emek arzında yaşanan aksamalar se-
bebiyle gıdaya erişebilme paniği yaşamış ve marketlerin 
önünde uzun kuyruklar oluşmuştur. 

Öte yandan, dünyanın genelinde tarımsal açıdan 
olumlu seyreden hava koşulları ve petrol fiyatlarındaki 
gerilemeye bağlı olarak FAO (Birleşmiş Milletler Gıda 

Dünyada tarımda 
güçlü olan ülkeler, aynı 
zamanda salgından en 

çok etkilenen ülkeler 
arasında yerini almıştır.
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ve Tarım Örgütü) verilerine göre küresel ölçekte gıda 
fiyatları düşmüştür. Ama bunun ne zamana kadar de-
vam edeceği belirsiz olup her ülke bundan dolayı fark-
lı arayışlar içine girmiştir. Nitekim, salgının etkisini 
göstermesinden sonra, her ülke kendi koşullarına göre 
farklı önlemler almaya başlamıştır. Bu önlemler arasın-
da tarım ve gıda ürünleri arzının, dağıtımının devamlı-
lığı, tarım ve gıdada değer zincirinin devamlılığı, yerel 
üretimi, geleneksel gıdayı özendirme, işgücü arzının 
sürekliliğini sağlama ve arz-talebe dayalı veri paylaşımı 
konuları öne çıkmaktadır (Eren, 2020-FAO, 2020a-I-
UF, 2020-KKB,2020). 

Bazı ülkeler önlemler konusunda farklı uygulamala-
ra gitmiştir. Örneğin, Çin tarım sigortası poliçelerine 
COVID-19’a bağlı üretim ve gelir kayıplarını ekledi. 
Yine Çin hükümeti “dijital köy” projelerinin yaygınlaş-
tırılmasını kararlaştırmıştır. Yani, her şeyin teknoloji ile 
donatıldığı ve daha da önemlisi tarımda, kırsalda girdi 
temini, kredi kullanımı, arazi kiralama da dâhil birçok 
alım-satım işi dijital ödemelerle yapılacağı ve buralarda 
nakit ihtiyacının da olmayacağı köyler yaygınlaştırıla-
caktır. Dünyanın toplam pirinç ticaretinin yüzde 15’ini 
oluşturan ve en büyük üçüncü pirinç ihracatçısı olan 
Vietnam ise, 28 Mart’ta yeni pirinç ihracat sözleşme-
lerini geçici olarak askıya aldı. Hindistan, hasat sonrası 
çiftçilerin ürün teslimi için toplu alım ofislerine, halle-
re tek tek gelmelerindense, kırsaldan satış yerlerine ge-
lirken ortak yolculuk yapmaları gibi imece modellerin 
özendirilmesine karar verdi. Hindistan’da ayrıca çift-
çilerin internet üzerinden satış yapabildiği ulusal e-ti-

caret platformuna COVID-19 tedbirleri çerçevesinde 
ilave fonksiyonlar eklendi. Filipinler’de üreticiden doğ-
rudan tüketiciye taze meyve satışı yapılabilen online bir 
platform devreye konuldu. 

En önemli girişimlerden birisi ise Latin Amerika’da 
görülmüştür. Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Gua-
temala, Panama, El Salvador, Nikaragua ve Kosta Rika 
kendi aralarında tarımsal üretim, tarım ve gıda stokları 
ile ilgili bilgi paylaşımını sağlayan bir online platform 
kurdular. Brezilya’da ise  okullara bedava dağıtılan ta-
rım ürünleri programına devam edileceği vurgulandı 
(Eren, 2020-FAO, 2020a-IUF, 2020-KKB, 2020).  

Avrupa’da da benzer saiklerle önlemlerin alındığı gö-
rülmektedir. Hollanda hükümeti, gıda bankalarına 
ilave destek vereceğini duyurdu. Almanya, yurt içi ve 
yurt dışı geçici tarım işçilerinin istihdamına yönelik 
ilave tedbirler açıkladı ve uygulamaya koydu. Daha 
önce sosyal güvenlik sistemine kaydedilmeden sadece 
70 gün çalışabilen tarım işçileri bundan böyle 115 güne 
kadar vergi ödemeden çalışabilecekler. Ayrıca kısa ça-
lışma ödeneği kapsamına giren işçilerin bu ödenekleri 
kesilmeden Ekim ayı sonuna kadar çiftliklerde çalışabi-
lecekleri, yine emekli insanların çiftliklerde geçici çalış-
ması durumunda 2020 sonuna kadar “ek gelir” olarak 
vergilendirilmeyeceği açıklandı. Çiftliklerdeki çalışma 
sürelerinin ise salgın boyunca mevcut uygulamadan 
farklılaştırılabileceği hüküm altına alındı. Portekiz hü-
kümeti ise “sizi besleyeni besleyin” sloganlı bir kampan-
ya başlatarak yerel gıdaların tercih edilmesini talep etti.
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COVID-19 SALGINININ 
TÜRKİYE TARIMINA ETKİSİ VE 

UYGULAMALAR 

Türkiye tarımsal potansiyeli açısından avantajlı bir konumdadır. Salgının Türkiye’ye geç gel-
mesi, süreç içinde alınan önlemler tarım ve gıda tedariğinde fazla bir sorun yaşanmamasına 
katkıda bulunmuştur. Sorun, daha çok gıda arz zincirinde, fiyat artışlarında ve iklimsel fak-
törlerde belirmektedir. Türkiye’nin süreçten en az kayıp ile çıkması hem Türkiye’de hem de 
uluslararası boyutta önem taşımaktadır. 

Ancak iklimsel değişkenliklerin yoğun olarak yaşandığı 
ve hasat döneminin başladığı bugünlerde, ürün kayıpla-
rından dolayı belirsizlikler ve riskler de artmaktadır. Sal-
gının ilk aylarını sorunsuz geçiren tarım ve gıda sektörü, 
bu yüzden bugün belirsizliklere ve risklere karşı kalıcı 
ve farklı senaryolara dayalı politikalar geliştirilmesine 
gereksinim duymaktadır. Dünyadaki birçok ülke yaşa-
dıkları sorunlara karşı riski azaltan arz güvenliği, ürün 
sigortası, fiyat desteği, çiftçiye destek; finansal, tekno-
lojik, dijital ve yerel/yerli üretim önceliği ve işçi hakları-
nın iyileştirilmesi gibi uzun erimli önlemler almaktadır. 

Dünyada gıda fiyatlarında gözlemlenen düşüşe rağmen 
ne yazık ki Türkiye’de gıda fiyatlarında bir artış yaşan-
mıştır. Bu durum Türkiye’de tedarik zincirinin iyi analiz 
edilmesini gerektirmektedir. Nitekim, yağlı tohumlar, 
süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimle-
ri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, 2020’nin Mart 
ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 düşüşle 172,2 pu-
ana geriledi. Ancak Türkiye’de aynı dönem aralığında 
gıda fiyatları yüzde 1,95 artarak sağlık harcamaların-
dan sonra enflasyonu artırıcı ikinci büyük etken oldu. 
Şekil 1 ve şekil 2’de yer alan iki veri karşılaştırıldığında 

şu sonuç ortaya çıkmaktadır; FAO verilerine göre, dün-
yada Ocak-2020’den beri gıda fiyatları sürekli düşerken, 
TÜİK verilerine göre ise gıda fiyatlarında 2020 yılının 
Ocak ayında yüzde 4,65, Şubat ayında yüzde 2,33, Mart 
ayında yüzde 1,95, Nisan ayında yüzde 2,53 ve Mayıs 
ayında yüzde 0,24 oranında artış olmuştur. Yine, TÜİK 
verilerine göre Mayıs-2020 ayına göre son 12 ayda gıda 
fiyatlarında yüzde 11,96 oranında artış olmuştur.

Dünyada gıda fiyatlarında 
gözlemlenen düşüşe rağmen 

ne yazık ki Türkiye’de 
gıda fiyatlarında bir artış 

yaşanmıştır. 
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ŞEKIL 1: FAO GIDA FİYATI ENDEKSİ

ŞEKIL 2: 2020 YILI İLK 5 AYINDA GIDADA FİYAT ARTIŞLARI (%), TÜİK
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Hem salgın hem de savaşlar/doğal afetler anında, tahıl 
ve baklagil stokları her ülke için önem taşır. Türkiye’nin 
ne yazık ki bu ürünlerde bir açığı bulunmaktadır ve bu 
fiyat artışlarında etkili olmaktadır.1 Buna ek olarak, 
FAO Tahıl Fiyat Endeksi’ne göre, tahıl fiyatları Mart 
ayında Şubat ayına göre yüzde 1,9 gerilemiştir. Kuzey 
Afrika’nın artan ithalat talebi ve Rusya’nın uyguladığı 
ihracat kısıtlamalarının etkisiyle, uluslararası buğday 
fiyatları düşmüştür. Mısır fiyatları da biyoyakıt sektö-
ründen gelen büyük arz ve zayıf talep nedeniyle düştü. 
Türkiye’de ise bazı tahıl ürünlerinin fiyatları aynı dö-
nemde yüzde 1,6 artmıştır (FAO, 2020a-IUF, 2020). 
Bu gelişmeler zaten üretim, fiyat artışları, kırdan-kente 
göç, azalan çiftçi sayısı gibi konularda sıkıntılar yaşayan 

Türkiye’yi kalıcı ve sürdürülebilir politika önlemleri 
almaya zorlamıştır. Türkiye COVID-19 ile birlikte 
dünyada olduğu gibi tarım ve gıdada üretim, tedarik ve 
tüketiciye arz etme noktasında bazı önlemleri devreye 
sokmuştur. Bunlardan ön plana çıkanlar şunlardır;

 ■ Tarım ve Orman Bakanlığı e-tarım ile e-çiftçi por-
tallarını yeniden düzenleyerek bunları çiftçi, işletme, 
vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-tarım 
portalına dönüştürdüklerini bildirdi.

 ■ Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım işçilerinin hijyen 
ve koruyucu malzemelere erişimi, tarımsal alanlara 
taşınması ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için 
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il müdürlüklerine talimat verdi. Çiftçilerin girdilere 
erişimi ve dağıtımında sorun yaşanmaması için gübre 
bayilerinde etkin stok kontrolünün yapılmasına karar 
verildi.

 ■ 51.000 çiftçiye üretim yapmaları için daha önce kirala-
nan mevcut Hazine arazileri için Nisan, Mayıs ve Ha-
ziran aylarının kiraları altı ay ötelendi. Ayrıca Tarım 
ve Orman Bakanlığı Hazine’ye ait bir kısım arazinin 
2020 yazlık ekimi doğrultusunda çiftçilere bedelsiz 
açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaştı. 

 ■ Bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yer alan 
fark ödemeleri, iyi tarım uygulamaları ve organik ta-
rım desteklemelerinin son başvuru tarihleri uzatıldı.

 ■ Yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark 
ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 
2020’ye, tahıllar, baklagiller ve dane mısır fark ödeme-
si destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020’ye, İyi 
Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteklemeleri 
son başvuru tarihi 30 Nisan 2020’ye uzatıldı.

 ■ Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 önlemleri 
kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı 
olarak satılması için genelge yayımladı. Pazar ve manav 
gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı 
veya ambalajsız ekmek satışı yapılmayacağı genelgede 
vurgulandı.

 ■ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’ne gönderilen genelgeyle, mevsim-
lik tarım işçilerinin bitkisel üretim faaliyetlerinin aksa-
tılmadan yürütülmesi için diğer kamu kurum ve kuru-
luşları ile işbirliği halinde gerekli tedbirlerin ivedilikle 
alınması, herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda 
ise bakanlığa bilgi verilmesi istendi.

 ■ Salgın nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin hijyen ve 
koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanma-
ması için, faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri 
ve barınma koşullarının düzenlenmesi kararı alındı.

 ■ Geçici süreliğine de olsa limona ihracat yasağı getirildi. 

 ■ Üreticinin elinde ürün kalırsa devlet tarafından alına-
cağı garantisi verildi. 

COVID-19 SÜRECININ GÖRÜNMEYEN 
YÜZÜ: TARIM IŞÇILERI 

Tüm bunların yanında COVID-19 sürecinin tarımsal 
üretim yapanlar üzerinde de ciddi bir etkisi bulunmak-
tadır. Bu durum bizi mevsimlik gezici ve geçici tarım 
işçiliği konusuna yönlendirmektedir. Bu emek biçimi, 
yoğun tarım üretim sürecinde karşımıza çıkan bir is-
tihdam türüdür. Bilimsel çalışmalara göre ülkemizde 
en az 50 ilde mevsimlik gezici ve geçici tarım işçiliği-
ne rastlanmaktadır. Kendilerine özgü bir çalışma ya-
sası olmayan mevsimlik tarım işçileri çalışmaya dayalı 
birçok evrensel haktan mahrumdurlar, daha doğrusu 
bu konuda yeterli malumattan dahi yoksundurlar. Ne 
yazık ki Türkiye’de henüz mevsimlik tarım işçilerinin 
sayısına ilişkin resmi anlamda sağlıklı bir veri de bu-
lunmamaktadır. Bu konuda yapılmış bazı araştırma 
bulgularına göre mevsimlik gezici ve geçici tarım işçisi 
sayısı 500.000-600.000 arasında değişmektedir (FAO; 
AKÇAM, 2019).

Türkiye’de yüz binlerce yerli ve yabancı mevsimlik ge-
zici-geçici tarım işçilerinin sorunları on yıllardır kronik 
hale gelmiş ve bu meselenin çözümü hem bugün hem 
de gelecek için önem arz etmektedir. COVID-19 salgı-
nının küresel düzeyde yayıldığı bu dönemde yüz binler-
ce mevsimlik tarım işçisinin taşıdığı risk artmaktadır. 
Bu riskler çok boyutludur; çalışmaya giderlerse sağlık 
riski, virüs bulaşma/bulaştırma riski, iş bulabilme ris-
ki bulunmaktadır. Çalışmaya gitmezlerse geçim riski, 
gelir ve iş kaybetme riski, çocuklarının gelecek riski 
söz konusudur. Burada altı çizilmesi gereken unsur ta-
mamına yakını kayıt dışı ve sosyal güvenlikten yoksun 
çalışan ve yaşayan mevsimlik tarım işçileri, ülkemizin 
en dezavantajlı gruplarının ön sıralarında gelmesidir. 
Nitekim, Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı verilerine 
göre, tarımsal işgücünün (4,618 milyon) yüzde 85,3’ü 
kayıt dışıdır. Tarım işçileri için dezavantajları oluşturan 
unsurlar ise barınma koşulları, altyapı hizmetlerinden 
yoksunluk (elektrik, su, kanalizasyon, vd.), sağlık, ça-
lışma koşulları, ücret miktarı ve koşulları, sağlıklı bes-
lenme ve yemek yeme koşulları, sosyal güvenceden 
yoksunluk, çocukların okulu yarıda bırakmaları ve bu-
rada çalışmaları, tarımsal alanda gerçekleşen trafik ve iş 
kazaları ve tarım işçisi kadınların ev içi ve ev dışı rolle-
rinin ağırlığı, zorluğudur.2 
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Tarımsal üretim ve hasat sezonunun devam ettiği bu-
günlerde yukarıda sayılan dezavantajlardan ötürü mev-
simlik tarım işçilerine yönelik hem gıda güvencesi hem 
de insan hakkı temelinde özel politika alanları gelişti-
rilmeli ve uygulanmalıdır. COVID-19 salgını bunu 
daha da gerekli kılmaktadır. Bunun için; bulundukla-
rı yerlerden başka illere çalışmaya gidecek yerli ve ya-
bancı işçilere yönelik özel 
taşıma araçları, korunaklı 
ve sağlıklı ulaşım olanağı, 
gittikleri yerde insana ya-
kışır yaşam, barınma ve iş 
ortamının mutlaka oluştu-
rulması, rutin sağlık kont-
rollerinin yapılması, 15 
yaşından küçük çocuklar 
için özel eğitim ve yaşam 
programlarının geliştiril-
mesi ve desteklenmesi ge-
rekmektedir. 

Tarım işçiliği konusunda 
en büyük sorumluluklar 
sırasıyla; tarım aracılarına, 
işverenlere, ziraat odala-
rına, yerel yönetimlere, 
mülki idarelere, sivil top-
lum kuruluşlarına ve bizatihi işçilerin kendilerine de 
düşmektedir. COVID-19 salgını olsun veya olmasın 
tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ön plana alan 
politikalar uygulanacaksa, burada işe mevsimlik tarım 
işçilerinin koşullarını iyileştirerek ve onlara yasal gü-
venceler sağlayarak başlamak gerekiyor. 

Mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını iyileştirmek için 
her şeyden önce “insanca çalışma ve insana yakışır iş ve 
yaşam koşullarının oluşturulması” gerekiyor. Bu ise ta-
rımsal üretimde bulunan işçilerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi esasına dayanmaktadır. İnsana yakışır iş 
ile kastedilen üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde 
güvenli ve ailelere sosyal koruma sağlayan, kişisel geli-
şim ve toplumla bütünleşme açısından daha iyi fırsat-
lar sunan, insanların kaygılarını serbestçe dile getirme 
özgürlüğüne sahip oldukları, örgütlenerek yaşamlarını 
etkileyen kararların alınmasına katılabildikleri, tüm 
kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlanıp eşit 
muamele gördükleri bir çalışma ortamıdır.

Diğer yandan sosyal koruma uygulamalarının tarımda, 
kırsalda çalışanlar ve yaşayanlar için karşılığını bulma-
sı gerekmektedir. “Tarımda ve kırsalda sosyal koruma” 
demek, kırsal kesimde yaşayanların ve tarım çalışan-
larının sosyal, kültürel, ekonomik haklarını ve temel 
yaşam gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen, kırsala 
yönelik altyapı hizmetleri, iş güvenliği, işsizlik, eğitim, 

sağlık, ulaşım, emeklilik, 
kaza, afet vb. sigortaların 
sağlanması, işsizlik ve fa-
kirlik yardımları, beceri ve 
mesleki eğitimler, destek-
ler, krediler, hibeler ve gıda 
sistemlerini de içine alan 
gereksinim programları-
dır. Bu programlar, kırsal 
kesimin en mahrum ve en 
yoksul gruplarına bir ko-
ruma kalkanı oluşturarak, 
kırsaldaki çalışma hayatı 
ve bununla birlikte sosyal 
koşullarının iyileşmesini 
hedeflemektedir. Sosyal 
koruma programları yok-
sul ve korunmasız ailelerin 
mali veya ayni destekler 
sağlayarak, nakit ve kredi 

kısıtlamalarının üstesinden gelmelerine yardımcı olur. 
Böylece korunmasız kesimler karşılaştıkları zorluklar-
la baş edebilir, daha yüksek gelir getirecek olanakları 
değerlendirebilirler. Bu nedenlerden dolayı, tarımda 
çalışanların tamamı için “insana yakışır iş” ve “sosyal 
koruma programlarının” hayata eksiksiz geçirilmesi 
önem taşıyor. 

ORTAK GELECEĞIMIZDE DEĞIŞEN VE 
DEĞIŞECEK TUTUMLAR 

COVID-19 sürecinde bütün insanların yaşadığı en 
önemli olgulardan birisi, tüketime dayalı alışkanlıkla-
rın değişme eğilimine girmesidir. Üreticiler-tüketiciler 
yeni davranış ve tutum içerisine girmeye başlamışlardır.  
Tüketiciler gıda maddeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri 
dışında harcama yapmamayı tercih etmekte ve tasar-
ruflarını likiditesi yüksek varlıklarda (nakit para, altın, 
döviz vb.) değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Salgın 

Mevsimlik tarım 
işçilerine yönelik 

hem gıda güvencesi 
hem de insan hakkı 

temelinde özel politika 
alanları geliştirilmeli ve 

uygulanmalıdır. 
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bittikten sonraki süreçte de tüketicilerin eski alışkanlık-
larına dönmeyeceği ve harcamalarını asgari düzeyde tu-
tacağı beklenmektedir. Salgın sonrasında daha güveni-
lir, temiz ve doğal gıdaları tüketmeye yönelik eğilimin 
artacağı düşünülmektedir. Ayrıca salgın sırasında olu-
şan evde tüketim alışkanlığının devam edeceği öngörü-
lebilir. Karar alıcıların gıda 
tüketimi ve gıda güvenliği 
politikalarının şekillendi-
rilmesinde bu eğilimleri 
dikkate alması gerekmek-
tedir. COVID-19 salgını 
dünyada olduğu gibi, Tür-
kiye’de de gıdaya ulaşmada 
online alışverişleri ön pla-
na taşımıştır. Dijitalleşme 
fırsatlarından yararlanıla-
rak gıda değer zincirinin 
etkinliğinin artırılması, 
değişen davranış kalıpları-
na uyumu kolaylaştıracak-
tır. Kısacası değişecek olan 
sadece üretim, ticaret ve 
pazarlama değil aynı zamanda tüketici davranışlarıdır. 
Tarımsal üretimde bundan etkilenecek olup mevcut 
politika önlemleri ve önerilerinin de bu olası durumu 
dikkate alarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan kronik 
açlık ile karşı karşıyadır. Bu insanlar yaşamlarını asga-
ri koşullarda sürdürmek için yeterli gıdaya ulaşamıyor. 
Bu nüfusun ancak yüzde 15’i yardımlar ile zor da olsa 
temel gıdalara ulaşabilmektedir. 100’den fazla ülke-
de görülen COVID-19 salgını özellikle açlık sorunu 

yaşayan ülkelerde (110 
milyondan fazla nüfus)  
daha çok etkili halk sağlığı 
sistemleri ciddi kapasite sı-
nırlamalarını beraberinde 
getirebilir. Salgın, açlık, 
gıda yetmezliği ve iklim 
değişikliklerinin hangi 
ülkeyi ne zaman vuracağı 
ise belli değildir. Bu da şu 
sonucu ortaya çıkarmak-
tadır; bundan sonra tüm 
ülkelerin tarım politikaları 
sadece kendine yeterliliği 
ve/veya ticaret avantajını 
gözetmekle kalmayıp aynı 
zamanda daha insancıl ve 

paylaşımcı politikaları da gözetmek durumunda kala-
caktır.

Değişecek olan sadece 
üretim, ticaret ve 

pazarlama değil aynı 
zamanda tüketici 
davranışlarıdır. 
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SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

COVID-19, tarımsal üretim ve tarımsal emek sürecini dünyanın gündemine getirmiştir. 
Herkesin tükettiği ürünlerin nasıl ve kimler tarafından üretildiğinin farkına varılmıştır. An-
cak tarımda çalışanların hakları konusunda hala eksiklikler ve belirsizlikler bulunmaktadır. 
Kurumsal olarak mevsimlik tarım işçileri için bir mevzuat hazırlanması ve mevsimlik tarım 
işçilerinin kayıt altına alınması önemli konular arasında yer almaktadır. 

Tüm sektörlerde uygulanan kısmi zamanlı çalışma öde-
neği ve ücretsiz izin vb. uygulamaların tarım sektörün-
de de uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, kırsalda iş ve 
yaşam şartları iyileştirilerek, gençler başta olmak üzere 
tarımla ve kırsalla ilişkili 
ve ilgili olanların tarıma 
ve kırsala dönmesi sağlan-
malıdır. 

Salgın döneminde, tarım-
da üretim, stok ve tedarik 
zincirinde aksaklık yaşan-
mamasına rağmen, Türki-
ye gerek coğrafi avantaj-
ları, gerek kuruluşundan 
bu yana geliştirdiği yasal, 
kurumsal ve teknolojik bi-
rikimini kullanarak, çiftçi 
örgütlenmeleriyle daya-
nışma halinde, gelecekte 
yaşanması olası salgınlarla 
mücadele için tarım sek-
töründe uzun vadeli bir strateji geliştirmelidir. İyi ve 
verimli tarım politika ve uygulamaları Türkiye için 
gıda güvenliğini sağlayabilecektir. Ancak, gıda güven-
liği politikası içe dönmeyi, ticareti kısıtlamayı değil, 
uluslararası işbirliğini, karşılıklı bağımlılığı destekleyici 
olmalıdır. Küresel salgın geçici olarak uluslararası ta-

rım ticaretini önemli ölçüde aksatmış olsa da, bundan 
sonrası için esas olan birbirini tamamlayıcı ekonomiler 
arasında yıkıcı rekabetin ve bunlardan etkilenen yüz 
milyonlarca insanın çektiği sıkıntıları azaltacak bir sis-

temin oluşmasıdır. Bunun 
için oluşturulacak denge 
ve fren mekanizması ve 
araçlarıyla dünyada barışa 
doğrudan katkıda bulu-
nan bölgesel ve küresel 
tarım ticaretinin dünyada 
egemen konuma gelme-
si temel yaklaşım haline 
gelmelidir. Türkiye de bu 
ticari yapı içindeki konu-
munu akılcı ve sürdürüle-
bilir tarım politikalarıyla 
sağlamlaştırabilir.

Tarımda kendine yeter-
lilik önemlidir. Yeterlilik 
aynı zamanda tohum, 

gübre, ilaç ve diğer bütün girdileri dE kapsamalıdır. 
COVID-19 sonrası dönemde güvenilir ve kendine 
yeter bir iç piyasa oluşturmak için etkin tedarik zincir-
leri oluşturmak gelecekteki riskleri bertaraf açısından 
önemlidir. Dünyadaki tüm ülkeler için tarım ve gıda-
da ithalat, özellikle pandeminin yaşandığı günümüzde 

Gıda güvenliği politikası 
içe dönmeyi, ticareti 

kısıtlamayı değil, 
uluslararası işbirliğini, 

karşılıklı bağımlılığı 
destekleyici olmalıdır. 
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yani salgının herkesi tehdit ettiği koşullarda bir çözüm 
değildir. Bu nedenle ülkeler açısından, tarımsal ürünler 
ve gıda üretiminde kendi kendine yeterliliğin daha fazla 
önem taşıdığı bir döneme giriyoruz. Bu durum Türkiye 
için de geçerlidir. Türkiye çok iklimli olmanın sağladı-
ğı ürün çeşitliliği avantajını, aile çiftçiliğini de gözeten 
bir yaklaşımla ileri teknoloji kullanımıyla destekleyerek 
kendine yeterlilik seviyesini daha da artırmalıdır.

Türkiye gibi, geleneksel ürünler açısından zengin, coğ-
rafi işaretli ürünler potansiyeli yüksek ülkeler kendi 
özüne yani değerlerine bir değerler sistemi içinde daha 
fazla sahip çıkmalıdır. Kendine yeterli ve sağlıklı bir 
gıda sistemini daha fazla önemsemeliyiz ve bunun için 
çeşitli öncelikler geliştirmeliyiz. Bunun da en önemli 
araçları geleneksel ürünlerin, yöresel ürünlerin, coğ-
rafi işaretli ürünlerin üretimi ve bunları üretecek aile 
çiftçiliğinin yaşatılmasıdır. Bunun için insan ve doğa 
merkezli bir üretim ve yaşam biçimi daha fazla merke-
ze alınmalıdır. Sadece bugünün kriz ortamında değil, 
gelecekteki riskleri de bertaraf etmek için potansiyeli-
mizi çok iyi kullanmak zorundayız. Geleneksel ürünler, 
yöresel ürünler, coğrafi işaretli ürünler küreselleşmenin 
getirdiği ve getireceği risklere, belirsizliklere karşı yerel 
hareketlerin, kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir üre-
timin teşvikini sağlayan bir olgu olarak görülürse ve bu 
kalıcı olarak desteklenirse, Türkiye bugünün ve gele-
ceğin zorluklarını daha rahat aşabilecektir. Bu ürünler 
ile hem bugünkü ihtiyaçlar karşılanır hem de gelecek 
kuşakların kendine yeterliliğine şimdiden katkıda bu-
lunmuş olunur.

Buna ek olarak, gelecek açısından tarımda emekçilerin 
insanca yaşam koşullarına kavuşturulması, insana yakı-
şır iş ortamının sağlanması önemlidir. Tarımda maki-
neleşmenin-dijitalleşmenin çok önemli olduğu fakat 
adil bir dağılım ve paylaşım yoksa her şeyin çaresi olma-
dığı anlaşılmıştır. Özellikle tarımsal üretimde makine 
yerine insan işgücünün daha gerekli olduğu yüksek 
katma değerli ürünlerin üretiminde tarım işçilerine in-
sanca yaşam koşullarının sağlanması için daha duyarlı 
olmalıdırlar. Türkiye yüzde 85’inden fazlası kayıt dışı 
çalışan tarımsal işgücü için bir an önce kalıcı yasal, eko-
nomik ve çevresel koşulları sağlamak zorundadır. 

Gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada tüm tarımsal 
ürünlerin üretim ve gelir kaynaklı sigorta kapsamı-

na alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Tarım-
sal üretimde sürdürülebilirliğin ilk koşulu çiftçilerin 
üretimini ve gelirini güvence altına almaktan geçiyor. 
Türkiye’nin gıda güvencesi için çiftçilerin TC Ziraat 
Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara 
olan kredi borçları, vergi, sigorta (SGK, BAĞ-KUR, 
TARSİM) ve benzeri ödemeleri, salgının en az bir yıl 
sonrasına, faizsiz olarak ertelenmelidir. Ayrıca, en az 
gelecek iki yıl boyunca üretim ve gelirin güvence altı-
na alınacağı çözümler geliştirmesi önem taşımaktadır. 
Bunun yanı sıra ekonomik açıdan zorda olan çiftçilerin 
ekim fide, tohum, ilaç, gübre gibi girdileri temin etmesi 
için destekleme araçları acilen uygulamaya aktarılmalı 
ve de girdilerde uygulanan vergi uygulamaları en az sü-
reyle sıfırlanmalıdır. 

FAO, COVID-19 için alınan tedbirlerin tarımsal üre-
timde, gıda imalatında, tedarik zincirinde ve gıdaya eri-
şimde kısa vadede arz ve talep yönlü şoklar yaratacağını 
ve bu şokların uzun vadede gıda krizine yol açabilece-
ğini ifade etmektedir. Bu tüm dünya için ciddi bir uya-
rıdır. Ortak geleceğimiz için toprak, su, orman ve de 
insan kaynaklarına yani çiftçilere, tarım işçilerine daha 
fazla önem vermeliyiz.

Tarımda büyük şirketlerin küreselleşmesi dünyanın 
beslenme ihtiyacında gelecek açısından ciddi tehditler 
oluşturmaktadır. COVID-19 salgını göstermiştir ki ta-
rımda ve gıdada tekelleşmenin toplumun geneline bir 
faydası dokunmamaktadır. Bunun karşısında örgütlü 
çiftçilerin, küçük üreticilerin de ulusal ve de küresel dü-
zeyde örgütlenmesi dünyada üretim ve fiyat dengeleri 
açısından önemlidir. Burada örgütlü çiftçinin varlığını 
devam ettirmesi için gereken kooperatifçilik oldukça 
önemlidir. İşleri aksayan, tedarikte etkin yer alama-
yan tarımsal kooperatiflere ödemelerini yapabilmeleri, 
borçlarını karşılayabilmeleri için kaynak/destek akta-
rılmalıdır. Bu konuda başta İzmir, Ankara olmak üze-
re Büyükşehir Belediyeleri’nin kooperatiflere yönelik 
üretim-girdi desteği, ürün pazarlaması konularındaki 
girişimleri örnek alınabilir ve yaygınlaştırılabilir. 

Son söz olarak; tarım ve gıda herkes için önemlidir. Bü-
tün canlıların ortak geleceğinde sadece bugünler için 
değil uzun vadeli gelecek açısından da önemlidir. Tüm 
ülkeler her an farklı bir virüs, salgın, doğal afet, iklim 
değişikliği gibi unsurları dikkate alarak kalıcı önlemler 
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almak ve politikalar uygulamak zorundadır. Türkiye ta-
rım politikalarını ulusal çıkarlar ve yerli üretim, kendi-
ne yeterlilik çerçevesinde 
oluşturmak zorundadır. 
Çiftçilere yatırım transfe-
rinde bulunacak destekle-
me araçlarını geliştirmeli 
ve örgütlü çiftçiliği ön 
plana koymalıdır. Üretim 
mutlaka arz-talep dengesi-
ne göre planlanmalı, ulusal 
potansiyeller ve avantajlar 
öncelikle yurttaş çıkarı 
doğrultusunda harekete 
geçirilmelidir. 

Sağlıklı bir gelecek için 
sağlıklı bir beslenme sis-
teminin oluşturulması 
önemlidir. Bu nedenle 
COVID-19 ile birlikte 
tarım-gıda-beslenme-sağ-
lık ilişkisinin birlikte dü-
şünülmesi, ele alınması ve 
buna yönelik araştırmala-
rın, eğitim programlarının yapılması ve devletin de bu-
nun için destekleme araçlarını devreye koyması önem 

Tarım ve gıda 
salt serbest piyasa 

koşullarına tabi arz-
talep dengesine göre 

biçimlenmemeli, toplum 
sağlığını ve beslenmesini 

güvence altına alacak 
sosyal devlet anlayışı ile 

biçimlenmelidir.  

taşımaktadır. Gıda egemenliği için sadece kendine ye-
tecek üretim değil aynı zamanda tohumda, gübrede, 

ilaçta, fidede, fidanda da 
kendine yeterliliği dikkate 
almak zorundayız. Hay-
vancılıkta ve balıkçılıkta 
sürdürülebilir yerli üreti-
mi gerçekleştirecek plan-
lar devreye konulmalıdır. 
Bunun için ırksal iyileştir-
meler yapılmalı, meralar 
ve su kaynakları, denizler, 
göller, akarsular için ko-
rumacı yönetim anlayışı 
benimsenmelidir. Tarım 
ve gıda salt serbest piyasa 
koşullarına tabi arz-talep 
dengesine göre biçimlen-
memeli, toplum sağlığını 
ve beslenmesini güvence 
altına alacak sosyal devlet 
anlayışı ile biçimlenmeli-
dir.  Bunun için de daha 
korumacı, kendine yeterli, 
hak temelli kalkınmayı gö-

zeten, doğayı ve insanı öne çıkaran yaklaşımları benim-
seyen politikalara gereksinim vardır. 
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NOTLAR

1 18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “1 milyon ton buğday, 700 
bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç ve 100 bin ton kuru baklagil ithalatı için gümrük vergisi 
sıfırlanmıştır. Türkiye 2019’da tahıl ve tahıl ürünleri için ithalatı için 3,7 milyar ABD Doları harcamıştır. 
Türkiye’nin 2019 yılındaki toplam buğday ithalatı 9,827 milyon ton olmuştur.

2 Maalesef, Mayıs 2020’de Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nda tarım işçilerine günlük 52 TL. 
ödeneceği, yemek verilmeyeceği, 14 yaş ve üzerindekilerin tarlalarda çalıştırılacağı kararı alınmıştır. Bu karar, 
“insana yakışır iş” ilkeleri açısından kabul edilmesi imkânsız bir karardır. Bu 52 TL TÜİK verilerine göre, 
tarım işçilerinin 2015 yılında aldıkları ortalama günlük ücrete bile zor karşılık gelmektedir. 2015 yılı ücreti 
verilirken, bir yandan da tarım işçilerine yemek dahi verilmeyeceği de karara konu ediliyor.
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