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Türkiye Agro-Sanayi Sektöründe “Ticarileşmenin” Gelişi 

1950’de dünya nüfusunun %30’u 

kentlerde yaşarken, 2010’da şehirlerde 

yaşayan 3,3 milyar kişiyle bu oran %50’yi 

aşmış durumdaydı.  Yapılan tahminlerde 

2030’da 5,5 milyar insanla kentsel nüfusun 

%60’a varacağı, 2050’de ise 9 milyar 

insanla %70’ye varacağı hesaplanmakta. 

Şehirleşmedeki böylesi bir artış bugünden 

2050 yılına kadar gıda talebinin bugüne 

göre %50-60 oranında artması anlamına 

geliyor.    

Üstelik gelecek 20 yılda bu şehirleşme 

oranının neredeyse tamamı gelişmekte 

olan ülkelerden kaynaklanacak.   

Doğal olarak da böylesi bir göçün 

altyapısının nasıl hazırlanacağı bir yana,  

kırsal kesimden şehre geçen bunca insanın 

nasıl besleneceği de önemli sorunların 

başında geliyor.  Yoksa ortaya çıkabilecek 

sosyal sorunlar, sosyal patlamalar ve hatta 

savaşları bugünden öngörmek imkânsız 

değil.    

Şehirleşen nüfusun gıda talebini 

karşılamak üzere  gıda arz zinciri yeniden 

kurulurken, yüksek şehirleşme oranı 

tehditler yarattığı kadar fırsatları de 

içeriyor .  Bu amaca yönelik gelişmekte 

olan ekonomilerin tarım sektörlerinde 

ihtiyaç duyulan yatırım miktarı 90 milyar 

dolar civarında.    

Çözüm için de rol alması gerekenler ise hiç 

şüphesiz, hem kamu sektörü, hem özel 

sektör, hem de sivil toplum kuruluşları.   

Büyüyen şehirlerin çığ gibi 

artan gıda ihtiyacı… 

Şehirleşme, toplam nüfusun 

kentlerde yaşayan bölümünün 

artması demek.  Dünya 

ölçeğinde 1950’de nüfusun %

30’u kentlerde yaşarken, 

2010’da şehirlerde yaşayan 3,3 

milyar kişiyle bu oran %50’yi 

aşmış durumdaydı.  Yapılan 

tahminlerde 2030’da 5,5 milyar 

insanla kentsel nüfusun %60’a 

varacağı, 2050’de ise 9 milyar 

insanla %70’ye varacağı 

hesaplanmakta. 

Şehirleşmedeki böylesi bir 

artış bugünden 2050 yılına 

kadar gıda talebinin bugüne 

göre %50-60 oranında 

artması anlamına geliyor.    

Üstelik gelecek 20 yılda bu 

şehirleşme oranının neredeyse 

tamamı gelişmekte olan 

ülkelerden kaynaklanacak.  

Afrika’da şehirleşme oranının 
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Grafik 1: Küresel Gıda Güvenliği ve Şehirleşme       

Kaynak: The Chicago Council , Egeli & Co.  
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mevcut %40 seviyesinden 

2050’de %60’a; Latin 

Amerika’da %80’den %90’a 

çıktı.  

Türkiye’de ise Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında %24 olan 

şehirleşme oranı 1950’lere 

kadar çok yavaş artarken, 

sanayileşme hamlelerine 

paralel 1950-1980 

döneminde kırdan kente iş 

peşinde göçün başlamasıyla 

hızlandı. 1980 sonrası turizm 

bu resme eklendi.  

1990’larda ise terör olayları, 

köylerin boşaltılması Güney 

Doğu’dan batı şehirlerine 

17 Mayıs 2016 

yöneten hükümetlerin hem 

kendi ülkelerinde hem de 

birbirleriyle olan ticaretlerinde 

izleyecekleri akıllı, tutarlı ve 

sürdürülebilir politikaları 

üretmeleri gerekiyor.  Yoksa 

ortaya çıkabilecek sosyal 

sorunlar, sosyal patlamalar ve 

hatta savaşları bugünden 

öngörmek imkânsız değil.    

Şehirleşme deyince yalnız 

akla hemen İstanbul gibi, 

Delhi gibi mega-şehirler 

gelmesin.  BM ’nin bir 

raporunda bugün dünyada 

şehirli nüfusun yarısı nüfusu 

500,000’den az merkezlerde 

göçü tetiklerken, bölgede kır 

nüfusunun da bölge 

merkezlerine göç etmesine 

neden oldu.  Bu sürecin devam 

ederek, Türkiye’de ise bugün 

%77 olan kentleşme oranının 

2050’de %90’a yaklaşacağı 

düşünülüyor. 

Doğal olarak da böylesi bir 

göçün altyapısının nasıl 

hazırlanacağı bir yana,  

kırsal kesimden şehre 

geçen bunca insanın nasıl 

besleneceği de önemli 

sorunların başında geliyor.  

Dünya çapında gerçekleşmekte 

olan bu değişim, devletleri 

Grafik 2: Şehirleşme Oranında Artış Beslenme Biçimlerini de Değiştiriyor       

Kaynak: The Chicago Council , Egeli & Co. 
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yaşıyor.  Nüfusu 10 milyonun 

üzerinde yaşayanların oranı 

ise 1’e 8.  Dolayısıyla, gıda 

güvenliğine katkı için bu gibi 

kırsal kesimle halen bağları 

olan şehirlerin mercek altına 

alınması şart.    

Gıda Arz Zinciri Yeniden 

Kurulacak: Tehdit mi 

Fırsat mı? 

Bu yüksek şehirleşme 

oranı tehditler yarattığı 

kadar fırsatları de içeriyor 

elbette.  Keza, şehirlerde 

yaşayan insanlar, kırsalda 
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zinciri üzerinde çoğalarak yer 

alması gerekiyor.  

Bu da tabi, kendi kendine 

yetebilen tarım üretimi 

yatan fakir çiftçilerin ve 

kırsal alanda sınırlı 

miktarda ve düşük kalitede 

üretim yapabilen çiftçilerin 

üretim modellerinde önemli 

değişimler yaratılması 

gereği anlamına gelmekte.  

Şehirlerde gıda talebi hızla 

artarken, gıdanın üretim 

modelleri, işlenmesi, bir 

yerden başka bir yere 

iletilmesindeki süreçlerin 

değiştirilmesi gerekli.  Verim 

yaşayanlara göre daha fazla 

kazanç elde ediyorlar ve gıda 

tercihleri daha yüksek protein 

ve enerji içeren besinlerden 

yana.  Şehirli insanlar 

hububata dayalı beslenme 

sisteminden çıkarak daha fazla 

et, süt, meyve, sebze ve 

bunların işlenmiş ürünlerine 

yöneliyorlar.   

Bu değişim de tabi gıda zinciri 

üzerinde önemli ayarlamalar 

yapılması anlamına geliyor.  

Katma değeri yükseltilmiş, 

yani işlenmiş gıda ürünlerinin 

çeşitlendirilerek gıda değer 

Grafik 3: Şehirleşmeye Paralel Gıda Transferinin Artması Gıdada Bozulma Nedeni 

Kaynak: The Chicago Council , Egeli & Co. 
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ve katma değer artışı ile 

birlikte gelişecek şekilde 

yerelde tarım dışı istihdamın 

artırılması hemen akla gelen 

ilk başlıklar.  Tarımsal 

ürünlerin kalitesinin 

yükseltilmesi sürecin 

başlangıcı olarak alınırsa, 

tarımsal ürün işleyen 

firmaların sayıca artması ve 

gıda zincirinin büyümesi, 

hem genç işsizliği sorununa 

çözüm olabilecek bir ilaç; 

hem de şehirde yaşamayı 

tercih eden nüfusun fiyat 

dalgalanmalarından 

korunarak sağlıklı 

beslenmesini sağlayabilecek 

bir yaklaşım.  Keza şehre 

göçen önemli bir kesim 

kırsaldaki akrabalarından 

daha yüksek gelir elde etse 

de, şehir dinamikleri içinde 

yoksulluk sınırı civarında 

yaşamaya devam ediyor.   

Diğer yandan, üretimde 

verimliliğin artırılması, 
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yöntemin bulunarak 

uygulanması, her iki tarafta 

yaşayan insan gruplarının 

refahı açısından da çok 

önemli.     

Nasıl bir yol izlenmeli?  

Çözüm önerileri düşünmek 

mümkün elbette.  Çözüm için 

de rol alması gerekenler ise 

hiç şüphesiz, hem kamu 

sektörü, hem özel sektör, 

hem de sivil toplum 

kuruluşları.   

Düşük ve orta gelir 

grubundaki ülkelerde, özel 

sektörün gıda üretimine ve 

yükselen şehirleşme oranı ile 

birlikte gıda güvenliğine 

yatırım yapması için çok 

önemli maddi nedenler var bir 

kere.  Afrika kıtası için 

hesaplandığında 2030’da gıda 

ve agro-sanayii için beklenen 

yatırım miktarı 1 trilyon dolar.  

Sadece açlık ve yoksullukla 

mücadele açılarından değil; 

uzayan gıda zincirine paralel 

ulaşım sırasında çürüme ve 

bozulmaya bağlı kayıpların 

azaltılması, depolama, 

paketleme, dağıtım gibi 

aşamaların hepsine birer 

önemli sorun kaynağı olarak 

bakılabileceği gibi; bu süreç 

boyunca yükseltilebilecek 

verimliliğin sağlayacağı kar 

potansiyeli açısından hepsi 

birer yatırım fırsatı olarak da 

değerlendirilebilir.  IFPRI 

tarafından yapılan bir 

çalışmada, dünyada gıda 

zinciri üzerinde hareket 

ederken gıdaların %

32’sinin bozulma nedeniyle 

fire verildiği hesaplanmış.  

Bu oran, hem ekonomik 

anlamda, hem gıda güvenliği 

açısından gerçekten çok büyük 

bir rakam.     

Özetle, üretildiği kırsaldan 

şehre doğru gıdanın 

aktarılması aşamasında, en 

etkin ve en az maliyetli 
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hızla artan küresel gıda 

ihtiyacını karşılayanlar 

arasında olarak sürdürülebilir 

bir sektörde dünyaya faydalı 

bir yatırım yapmak da 

konunun cazibesini artıran 

faktörler arasında.   

Agro-sanayide daha verimli 

(karlı) iş modeli kurulması 

açısından özel sektöre rol 

düşüyor.  Fakat bu hızlı 

şehirleşmenin yarattığı gıda 

talebini karşılamak için özel 

sektörün yanında, toplumsal 

kalkınma amacı güden kamu 

sektörüne de beraber 

çalışabilecekleri yeteri kadar 

alan var .   

Bir kere, tarımsal 

kuvvetlendirme 

programlarıyla birlikte yol ve 

ulaştırma sektörlerinde gıda 

zincir üzerinde verimliliği 

artıracak, gıdanın bir yerden 

başka bir yere çıktığı yolda 

kayıpları en aza indirecek, 

gıdanın dayanıklılığını 
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de tüketiminin 

özendirilmesi de şart.  Bu 

da devletlerin eğitim ve 

kapasite artırımlarını 

hedefleyerek çiftçilere, 

çiftliklere, orta ve küçük 

ölçekli tarım işletmelerine 

kaynak aktarmaktan geçiyor.  

Özellikle düşük ve orta gelir 

düzeyindeki ülkelerde 

sürdürülebilir üretim modeli 

anlayışının içine çevre 

duyarlılığının da tabi iklim 

değişikliği tehdidi altındaki 

dünya açısından eklenmesi 

kritik.  

Bu hedeflerin 

gerçekleşebilmesi için belki de 

en büyük rol ülkelerdeki kamu 

sektörlerine düşmekte.  Tarım 

sektörüne, tarım sektörü 

içinde araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine desteğin 

artırılması gerek.  Özellikle 

gelişmekte olan ekonomiler 

açısından bu çok önemli, keza 

artıracak yöntemlere, 

programlara kaynak 

aktarılması çok önemli. 

Geleceğin daha kalabalık 

şehirlerinde herkesi 

doyurabilmek için, bugün 

kırsal kesimde en uç 

noktalarda üretim yapan 

çiftçilere de ulaşılması ve 

sistemin içine dâhil 

edilmeleri gerekiyor.  Ölçek 

ekonomisini yakalayarak gıda 

üretimi yapmanın peşinde 

koşarken, küçük ve orta ölçekli 

üreticileri de kapsayıcı bir 

model geliştirmek gerekli.  

Bunun daha doğrudan 

anlatımı, yerel altyapı 

yatırımlarının artırılması, yerel 

işgücünün eğitimine, yerel 

işletmelerin kapasite 

artırabilmelerine yönelik 

kaynak kullanılması.   

Kamu ve STK’ların birlikte 

çalışmaları ile daha 

besleyici, daha çeşitli, daha 

kaliteli gıda üretiminin ve 
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hatırlatmak gerekirse 

önümüzdeki 20 yılda hızla 

artacak şehirleşmenin 

neredeyse tamamı 

gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleşecek.   

Kısaca, şehirleşmeye bağlı 

gıda açığı sorununu asıl 

yaşayacak ülkeler 

gelişmekte olan 

ekonomiler.   

Türkiye de buna dâhil.  Ki biz 

zaten, gıda zinciri üzerinde 

verimlilikle ilgili ciddi 
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ülkelerin kendi ellerinde olan 

bir durum değil.  Küresel 

ticaret, küresel şehirleşme 

sorunu ve gıda güvenliği, 

küresel iklim değişikliği tehdidi 

gibi ortak nedenlerle; merkezi 

kamu otoriteleri yerel 

yönetimler ve diğer ülkelerle 

de işbirliği içinde bu 

modellerin geliştirilmesinde 

çalışmalı.   

Ortak gıda güvenliği 

standartları, birbirine 

bağlanabilen altyapı 

sorunların olduğunu tarım 

fiyatlarının oynaklığından bir 

süredir anlamaktayız; 

anlatmalıyız.    

Bu açıdan özel sektörü tarım 

sektörüne ve agro-sanayine 

yatırım yapmaya teşvik edecek 

tarım sektörüne yönelik özel 

krediler içeren makroekonomi 

politikaları, bölgesel ticareti 

geliştirecek destekler hemen 

akla gelmesi gereken kamu 

adımları. Üstelik bu adımların 

etkinliğinin sağlanması artık 

Kaynak: The Chicago Council , Egeli & Co. 

 

Grafik 4: Şehirleşmenin Yarattığı Gıda Açığını Karşılamak Kırsal Kalkınma Açısından da Önemli  



7 

yatırımları, toptan pazarların 

yaratılması gibi faktörler 

hemen düşünülebilir. Tarım 

arazilerinin geliştirilmesi, 

tarım arazilerinin 

finansallaşarak doğrudan 

tarım veya agro-sanayi ile 

ilgilenmek istemeyen ancak 

portföy çeşitlemesi ve 

sürdürülebilir gelir peşinde 

olan yatırımcıların da 

kaynaklarından 

faydalanılabilmesi için de 

küresel ortak modeller 

kurulabilir.      

Dünyanın hızla büyüyen 

şehirli nüfusunu 

beslemek, gıda 

güvenliğini hem kırsal 

hem şehir alanlarında 

sağlayabilmek, gıda 

yetersizliği üzerinden 

çıkabilecek savaşlara 

engel olabilmek gerçekten 

zorlu bir sürecin geldiğine 

işaret ediyor.  Bu 

çerçevede gıda zinciri 
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2,3 trilyon dolara çıkacak.  

Bu rakam özel sektörün gıda 

talep artışının yarattığı 

fırsatların çoktan farkında 

olduğunu anlatıyor.  Gıda 

üretiminin yanında soğuk 

depolama tesisleri, makine, 

akıllı tohum, akıllı gübre, akıllı 

aşılama ve paketleme hızla 

büyümenin devam edeceği 

alanlar.      

Türkiye dâhil, gelişmekte 

olan ekonomiler hem kendi 

şehirlerinin hem de 

dünyada başka şehirlerin 

gıda taleplerini 

karşılamaya yönelik 

stratejilerle gıda 

çeşitliliklerini ve üretim 

miktarlarını artırabilirlerse, 

hem gıda güvenlikleri 

sağlanacak hem de 

gelirlerinde artış olacak.  

Kırsal kesimde de tarım dışı 

istihdamın, gıda işleme 

merkezlerinin çevresinde 

oluşacak aktivitelerle 

üzerinde yer alan her birimin 

etkin işlemesi yaşamsal 

derecede önemli.  Bu amaca 

yönelik gelişmekte olan 

ekonomilerin tarım 

sektörlerinde ihtiyaç 

duyulan yatırım miktarı 90 

milyar dolar civarında.    

Fakat zaten, artan gıda ve 

işlenmiş gıda talebi kendi 

içinde önemli fırsatları da 

yaratmakta. Mevcut 

tehditlerle akıllı stratejilerle 

mücadeleye girişildiğinde 

sonuçta hem kırsal kesimin 

hem de şehirlerde 

yaşayanların zarar görmeden 

gıda talebinin karşılanması ve 

özel sektörün de istekle bu 

alana yatırım yapması küresel 

kalkınma için gerekli olduğu 

kadar da firmaların kârlılığı 

açısından mümkün.  Zaten 

2012’de 1,1 trilyon dolar 

civarında olan küresel gıda 

ve sebze piyasasının değeri 

2017’de ikiye katlanarak 
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artırılmasında önemli rol 

oynayabilecek.   

The Chicago Council’ın konu 

hakkında hazırladığı bir 

raporda, düşük ve orta gelir 

kategorisindeki ülkelerde 

tarımın desteklenmesi 

hamlesinde liderliği ABD’nin 

üstlenmesi öneriliyor.  Bu 

hamle adı altında özel 

17 Mayıs 2015 

sektörün tarım yatırımlarının 

desteklenmesi, gıda zinciri 

üzerinde verimliliğin 

artırılması için araştırma ve 

geliştirme desteklerinin 

sağlanması ve uluslararası 

finansmana erişim 

anlaşılmalı.  Tabi dünyanın 

gıda sisteminin yeniden inşa 

edilmesi için gelişmekte olan 

ülkelerde de hukukun 

üstünlüğü, kanunla belirlenen 

anlaşmalara ağırlık verilmesi 

söz konusu desteklerin elde 

edilmesi için olmazsa olmaz 

şartlar olarak sıralanıyor.          
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