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KONSEPT NOTU
Modernleşme ve küreselleşmenin etkisiyle kırsal alanlarda nüfus azalması, sosyo-ekonomik
ve ekolojik sonuçlarıyla dünya çapında bir sorun olarak yıllardır karşımızda duruyor. Bu
durum şimdiye dek, hâlihazırda göz ardı edilen kırsal ve dağlık bölgelere dair bir sorun
olarak algılanıyordu. Fakat pandemi süreci, ülkelerin tarımsal üretim açısından kendi
kendilerine yeterli olabilmelerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmış durumda. Tarımsal
üretim, tarımda istihdam, kırsal bölgelerdeki nüfus kaybı, kırsal bölgelere yönelen
uluslararası göç, mevsimlik tarım işçileri, sanayileşmenin neden olduğu su ve toprak
kirlenmesi gibi çevresel sorunlar, iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma gibi akla gelen çok
sayıdaki olgu günümüzde pek çok ülkenin ve bölgenin öncelikli olarak tartıştığı konular
haline gelmiştir.
Türkiye’de de sürdürülebilir kalkınma hedefi için kırsal alanlar, demografik baskı, tarım
arazilerinin parçalanması/küçülmesi, Miras Kanunu’ndan kaynaklanan ve mevcut
toprakların işlenmesini zorlaşması, mülkiyette belirsizlik, çevre ve üretimde düşük verimlilik
gibi sorunlar ilişkisel bir biçimde tüm boyutları ile ele alınmalıdır. Türkiye’de tarımsal
üretimin ve kırsal sürdürülebilir kalkınmanın daha önemli bir konu haline gelmesi ve
gündemde üst sıralarda kendine yer bulabilmesi için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin,
sivil toplum aktörlerinin birlikte çalışabilmeleri için uygun bir düşünsel ve pratik iklime
ihtiyaç duyulmaktadır. On yılı aşkın bir süredir bu perspektifle İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde mevsimlik tarım işçiliği alanında yaşanan
sorunların tespiti ve çözümü için yürüttüğümüz çalışmaların yanısıra MİGA (Mevsimlik İşçi
Göçü Ağı)’ya da ev sahipliği yapıyoruz.
Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve Hayata Destek Derneği olarak
2020 yılı başından bu yana partneri olduğumuz MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık
Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi)
Araştırma Projesi, Avrupa’nın kırsal ve dağlık bölgelerinde, göçün yerel kalkınma ve bölgesel
uyuma etkisini incelemeyi ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu yolu ile yerel
kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor. Proje, kentsel alanın dışında kalan kırsal ve dağlık
bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan canlandırılmasını ve bu çerçevede
hizmetlerin üretilmesini sağlama amacını taşıyor. Proje kapsamında hazırlanan MATILDE
Manifestosu önceliklerimizi ayrıntılı bir şekilde sergilemektedir.

Türkiye partnerleri olarak, İstanbul’a yakın konumuyla tarımsal üretimin ve tarıma dayalı
sanayi üretiminin önemli bir merkezi konumundaki Bursa ili ve Karacabey ilçesini, kırsal
bölgelerin sosyo-ekonomik ve bölgesel rolleri ile potansiyellerini analiz etmek için
araştırma bölgesi olarak belirledik. Geçtiğimiz iki yıllık araştırma ve saha sürecinde, Bursa
genelinde ve Karacabey özelinde tarımsal üretim ve göç ilişkisi bağlamında yerel aktörlerin
katkılarını alarak bir etki ve ihtiyaç analizi yapmaya çalıştık.
Bu bağlamda, araştırmamızın çıktılarını paylaşmak, merkezi ve yerel aktörlerin sürdürülebilir
kalkınma eksenindeki katkılarını tartışmak, tarımsal üretim ve göç ilişkisini bilimsel açıdan
ele almak ve tarımsal üretimin önündeki engelleri tartışarak birtakım politika önerileri
hazırlamak amacıyla bir Yuvarlak Masa Toplantısı hazırlığı içerisindeyiz. Bu Yuvarlak Masa
Toplantısı kapsamında araştırmamıza yapılacak olan her bir katkı, özellikle tarımsal
üretimin, kırsal ve dağlık bölgelerin hak ettiği değeri yeniden bulmaları sürecinde önemli ve
yol gösterici olacaktır. Birlikte düşünebilmek ve gerek Marmara Bölgesi’nin gerek
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefi içerisinde tarımsal üretim konusunu nasıl ele
alması gerektiği varsayımından hareketle sizi Yuvarlak Masa Toplantısına davet etmek
istiyoruz. Katılımınız bizleri memnun edecektir. Katılım durumunuz konusunda Fatma
Yılmaz-Elmas’a e-mail (fatma.elmas@bilgi.edu.tr) ile bilgi verebilirseniz çok mutlu oluruz.
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TASLAK PROGRAM
12.00 – 13.30

Öğle Yemeği

13.30 – 14.00

Açılış, Tanışma ve MATILDE Hakkında Bilgilendirme

14.00 – 14.40
14.40 – 15.00

Tarımsal Üretimin Hukuki Boyutları
Kolaylaştırıcı: Kübra Doğan Yenisey
Konuşmacı: Ayşe Arat
Tartışma ve Politika Önerileri

15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 15.40

Tarımsal Üretimin İktisadi Boyutları
Kolaylaştırıcı: Koray Akay
Konuşmacı: Tülin Akın
Tartışma ve Politika Önerileri

15.40 – 16.00
16.00 – 16.40
16.40 – 17.00

Tarımsal üretimin Sosyo-Politik-Kültürel Boyutları
Kolaylaştırıcı: Ayhan Kaya
Konuşmacı: Pınar Uyan-Semerci
Tartışma ve Politika Önerileri

17.00

Kapanış

