
Tarımsal Yapı ve  
Dönüşüm Grubu  
Çalışma Belgesi 



Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi

2

İÇİNDEKİLER

TABLO DİZİNİ..................................................................................................................................................................3

ŞEKİL DİZİNİ....................................................................................................................................................................4

KISALTMALAR.................................................................................................................................................................5

1. GİRİŞ..............................................................................................................................................................................6

2. TARIMSAL YAPIDA MEVCUT DURUM...................................................................................................................7

2.1. Tarım Sektörünün Yönetiminde Kurumsal Yapı..............................................................................................7

2.1.1. Tarım sektöründe kamu teşkilat yapılanması.................................................................................................7

2.1.2. Tarımsal yönetimde üretici organizasyonları................................................................................................9

2.2. Tarımsal Üretim Kaynakları, İşletmeler ve Ekonomik Yapı.........................................................................9

2.2.1.  Tarımsal üretim kaynakları................................................................................................................................9

2.2.1.1. Arazi ve tarımsal arazi varlığı..........................................................................................................................9

2.2.1.2. Türkiye’de su kaynakları..................................................................................................................................13

2.2.1.2.1. Tarımsal sulama amaçlı kuruluşlar.............................................................................................................14

2.2.2.  Türkiye’de tarımsal işletme yapısı.................................................................................................................15

2.2.2.1. Tarım işletmelerinin mevcut durumu..........................................................................................................15

2.2.2.2. Türkiye’de tarımsal üretim............................................................................................................................18

2.2.2.2.1. Bitkisel üretim...............................................................................................................................................18

2.2.2.2.2. Hayvansal üretim.........................................................................................................................................22

2.2.3.  Türkiye’de tarımın ekonomideki yeri.........................................................................................................25

2.2.3.1. Nüfus, istihdam ve yatırıma katkı açısından Türkiye Tarımı...............................................................25

2.2.3.2. Tarımın dış ticarete katkısı...........................................................................................................................27

2.2.3.3. Tarımın milli gelire katkısı............................................................................................................................28

2.2.3.4. Girdi kullanımı yönünden tarımın ekonomiye katkısı..........................................................................30

2.2.3.5. Ürün ve girdi fiyatları değişkenliklerinin ekonomiye etkisi................................................................33

2.2.4. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut durumu................................................34

3. TARIMSAL YAPININ PROBLEMLERİ VE SWOT(Güçlü yönü, Zayıf yönü, Fırsatlar ve Tehditler)ANALİZİ...............................37

3.1. Tarımsal Yapıya Ait Genel Problemler..............................................................................................................37

3.2. Tarımsal Yapının SWOT Analizi.........................................................................................................................38

4. TARIMSAL YAPIDA DÖNÜŞÜM İÇİN İYİLEŞTİRME HEDEF VE STRATEJİLERİ......................................45

5. GENEL DEĞERLENDİRME....................................................................................................................................45

5.1. Tarımsal Eğitimde Yapılanma............................................................................................................................47

5.2. Tarımsal Arazi Varlığı ve İşletmelerin Yapılanması......................................................................................48

5.3. Su Kaynakları ve Yönetimi..................................................................................................................................50

5.4. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Değerleri...........................................................................................................51

5.5. Bakanlık, Birlik ve Kooperatiflerin Durumu ve Yapılanması...............................................................52



Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi

3

5.6. Çiftçi Örgütlenmesi ve Yapılanması (kooperatif ve birlikler)...................................................................57

5.7. Nüfus, İstihdam, Yatırıma ve Dış Ticarete Katkı Açısından Türkiye Tarımı...........................................58

5.8. Tarımsal Finansman............................................................................................................................................58

5.9. Tarım İşletmelerinin Yönetimi ve Üretimin Geliştirilmesi..........................................................................58

5.10. Tarıma Dayalı Sanayi.........................................................................................................................................59

5.11. Lisanslı Depoculuk..............................................................................................................................................59

KAYNAKLAR.................................................................................................................................................................63

TABLO DİZİNİ
Tablo 1. Türkiye arazi varlığı........................................................................................................................................10

Tablo 2. Türkiye’nin tarımsal arazi varlığı................................................................................................................10

Tablo 3. Türkiye’nin tarım arazisi varlığının yıllar itibarıyla değişimi..............................................................12

Tablo 4. Türkiye’de tamamlanan toplulaştırma alanları......................................................................................13

Tablo 5. Türkiye’nin su kaynakları  potansiyeli......................................................................................................14

Tablo 6. İlgili kuruluşlara devredilen sulama tesisleri ve kapsadığı alan.......................................................15

Tablo 7. Arazi kullanımına göre sulanan ve sulanmayan arazilerin dağılımı.................................................15

Tablo 8. TÜİK 2001 tarım sayım sonuçlarına göre Türkiye’de tarım işletmeleri..........................................16

Tablo 9. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde işletme sayıları ve işledikleri tarım alanları..............................................16

Tablo 10. Bazı tahıllar ve tarla ürünlerinin üretim değerleri..............................................................................19

Tablo 11. Bazı kuru baklagillerin üretim değerleri.................................................................................................19

Tablo 12. Bazı sebzelerin üretim değerleri.............................................................................................................20

Tablo 13. Bazı yem bitkilerinin üretim değerleri....................................................................................................21

Tablo 14. Türkiye’de niteliklerine göre örtüaltı tarım alanları (dekar)............................................................21

Tablo 15. Çay, zeytin ve diğer bazı meyvelerin üretim değerleri.....................................................................22

Tablo 16. Türkiye’de hayvan varlığı...........................................................................................................................22

Tablo 17. Türkiye’de süt üretimi ve verimi (ton)..................................................................................................23

Tablo 18. Türkiye’de et üretimi (ton)......................................................................................................................23

Tablo 19. Türkiye’de yumurta ve kanatlı eti üretimi............................................................................................24

Tablo 20. Türkiye’de arıcılık sektörüne ait veriler................................................................................................24

Tablo 21. Türkiye su ürünleri üretimi (ton)............................................................................................................25

Tablo 22. Türkiye’de kırsal ve kentsel nüfusun gelişimi (milyon kişi)...........................................................25



Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi

4

Tablo 23. Yatırım projeleri (cari fiyatlarla (bin TL).............................................................................................26

Tablo 24. Tarımsal büyüme istatistikleri.................................................................................................................30

Tablo 25. Yıllar itibarıyla kullandırılan krediler......................................................................................................32

Tablo 26.  Besi sığırcılığı yapılacak TDİOSB’ler ve üretim kapasiteleri.........................................................36

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil 1. Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyon şeması.....................................................................................8

Şekil 2. Türkiye’de arazi varlığı...................................................................................................................................10

Şekil 3. Tarım arazisinin kullanımı...............................................................................................................................11

Şekil 4. Türkiye’nin tarım havzaları............................................................................................................................11

Şekil 5. Türkiye’nin büyük ovaları..............................................................................................................................12

Şekil 6. Tarımsal arazi varlığının yıllar itibarıyla değişimi...................................................................................12

Şekil 7. Türkiye’de tarım işletmeleri ve işledikleri arazinin dağılımı (%)........................................................17

Şekil 8. Türkiye, ABD ve AB(28)’de işletme başına tarım arazisi varlığı (da)........................................................17

Şekil 9. Türkiye’de tarım arazisinin tasarruf şekli (%).........................................................................................18

Şekil 10. Türkiye’de faaliyetlere göre bitkisel üretim değerlerinin dağılımı (%)..........................................18

Şekil 11. Türkiye’de nüfusun yıllar içerisinde kent ve kırsal dağılımı (%)......................................................25

Şekil 12. Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımı.................................................................................................26

Şekil 13. Tarımsal ithalatın toplam ithalat içerisindeki değişimi......................................................................27

Şekil 14. Tarımsal ihracatın toplam ihracat içerisindeki değişim.....................................................................28

Şekil 15. Milli gelir içerisinde tarımın payı.............................................................................................................28

Şekil 16. Tarım sektörü ve Türkiye ekonomisinin büyüme oranları................................................................29

Şekil 17. Yıllar itibarıyla bitki besin maddesi toplamı olarak gübre tüketimi (ton)....................................31

Şekil 18. Yıllar itibarıyla pestisit kullanım miktarları (ton).................................................................................31

Şekil 19. Yıllar itibarıyla traktör sayısı (bin adet)................................................................................................32

Şekil 20. Türkiye’de ÜFE ve tarım ÜFE değerleri.................................................................................................33

Şekil 21. Türkiye’de TÜFE ve gıda TÜFE değerleri...............................................................................................33

Şekil 22. Endekslenmiş tarımsal girdi fiyatları ve Tarımsal Üretici Fiyat Endeksi (2003=100)...........................34



Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi

5

KISALTMALAR

AB:                       Avrupa Birliği 

AR-GE:                 Araştırma ve Geliştirme

BDDK:                  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  

CHS:                   Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

GSMH:                Gayrisafi Milli Hasıla

GSYH:                 Gayrisafi Yurt içi Hasıla
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TDİOSB:               Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri

TKDK:                   Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
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TÜFE:                 Tüketici Fiyat Endeksi
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1. GİRİŞ

Bugün gelinen noktada tarımsal üretimin milli bir mesele olarak algılanması, tıpkı asayiş, bağımsızlık 
ve sınır güvenliği ağırlıklı stratejiler gibi bir milli güvenlik unsuru olarak ifade edilir hale gelmiştir. 
Tarım artık bir sosyoekonomik sektör olmasından öte gıda güvenliği ve güvenilirliği açısından da ayrı 
bir öneme sahiptir. Nitekim ülkemiz on birinci beş yıllık kalkınma planında tarım sektörünü öncelikli 
sektörler arasına almış ve “Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli 
ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet 
gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, 
etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır.” diyerek tarım sektörüne önem verdiğini 
ortaya koymuştur. 

Söz konusu program çerçevesinde tarım sektörüne bütüncül bir yaklaşım ile problemlerin çözümüne 
yönelik tedbirler getirilmiştir. Tarımsal yapının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi de bu çerçevede 
değerlendirilmelidir. 

Türkiye’nin coğrafik ve ekolojik koşulları tarım sektörü açısından avantajlı sayılabilecek özellikleri 
barındırmaktadır. Doğal kaynaklar açısından da zengin bir varlığa sahip olan Türkiye bu avantajlarını 
tarımsal ürünlerde ürün ve faaliyet çeşitlemesi şeklinde kullanmaktadır. 

Tarım sektörü gıda güvenliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanılması, çiftçi ailesinin geçimini sağlayacak gelir düzeyine ulaştırmak ve kırsal kalkınmanın 
lokomotifi olmak gibi görevleri yüklenmiştir.

Ekonominin her sektörü gibi tarımda da süreç içerisinde gelişen sorunlarla başa çıkmak adına uygun 
politikaların kullanılması elzemdir. Dün varolan sorunların birçoğu uygun politik araçların kullanılması 
ile bugün çözülmüştür. Buna karşın gelişen bilgi ve teknoloji, değişen toplumsal yapı gibi etmenlerle 
dün sorun gibi gözükmeyen birçok olay bugün büyük devasa sorunlar şeklinde tezahür etmiştir. 
Gelecekte, bugünden öngörülemeyen birçok sorunun ortaya çıkacağı da unutulmamalıdır.  

Tarım sektörünün ekonomik, kültürel ve sosyal önemini dikkate alarak süreç içerisinde meydana 
gelen değişimlerin izlenmesi, sektörün gelişen ve değişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlaması ve 
bunu kullanması, kırsal kalkınmayı hızlandırması, rekabette geri kalmaması adına tüm paydaşlara 
önemli görevler düşmektedir. 

Diğer taraftan tarımsal üretim, ilk bakışta yalın ve olağan bir ham madde üretimi olarak görülürken, 
aslında üretimden tüketime kadar olan arz zincirinde çok çeşitli alt sektörlerde faaliyet gösteren 
paydaşlar bulunmaktadır. Kullanılan girdilerin (gübre, ilaç, akaryakıt, tarımsal makine ve ekipmanlar, 
tohum, fide/fidan vb.) sağlandığı alt sektörler, üretim süreci (tarıma dayalı sanayi, lisanslı depoculuk, 
ürün ihtisas borsaları vb.), sulama sistemleri ve yönetimi, ürünlerin (çıktıların) pazarlandığı piyasalar 
(mahalli pazarlar, ulusal piyasalar, vadeli işlem borsaları, ithalat ve ihracat süreçleri vb.) dikkate 
alındığında çok çeşitli aktörler bulunmaktadır. Bu sebeple, optimal tarımsal üretim ve pazarlama 
politikaları oluşturulurken, aksaklıklar, yetersizlikler görülebilmektedir. Bu durum sadece ülkemiz için 
değil, tarımsal üretim faaliyetinin söz konusu olduğu tüm ülkeler için geçerli olmaktadır. Bununla 
birlikte, çok farklı, zengin iklim ve coğrafik özelliklere sahip olan, tarımsal üretim potansiyeli yüksek 
ülkelerde, alt bölgelere ve ilgili tarımsal alt sektörlere yönelik politika geliştirilmesinde problemler 
yaşanılması kaçınılmaz olmaktadır.
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Gerçekten tarım sektöründe bulunan paydaş zenginliği, hitap edilen kesimin fazlalığı, tarımsal 
üretimin iklim koşullarına büyük oranda bağlı olması, ulusal ve uluslararası piyasalarda görülen risk 
ve belirsizlikler, tüketici beklentileri ve gelir düzeyleri, tarımsal üretim ve pazarlama politikalarında 
olabildiğince dinamik politikaların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu konuda, ülkemiz tarafından 
uygulanan politikalar da bu çerçevede, her dönemde gelişme ve farklılaşma göstermekte, tüm 
kesimlerin kabul edebileceği yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılmaktadır. Örneğin: Hal Yasası, 
Lisanslı Depoculuk Uygulamaları, Çayır-Mera Yasası, Miras Yasası, Tarımsal Destekleme Politikaları, 
Gıda Güvencesi, Tarımsal Sulama Yönetimi vb. birçok yapısal değişiklikler yapılmıştır ve halen süreç 
dinamik bir şekilde devam etmektedir.  

2. TARIMSAL YAPIDA MEVCUT DURUM 

2.1. Tarım Sektörünün Yönetiminde Kurumsal Yapı

2.1.1. Tarım sektöründe kamu teşkilat yapılanması

Günümüze kadar gelişen süreç birlikte değerlendirildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığının misyonunun, 
“Ülkemizin ekonomik güvenliğini, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almak 
için ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde 
harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla gerçekleştirmek olduğu”, 
bu misyonu gerçekleştirerek “Küresel ölçekte model bir ekolojik kaynak yönetimi” vizyonuna sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Tarım sektörünün ve ilişkili alanlarının kamu otoritesi olarak kurumsallaşma süreci 1838 yılında başlamış 
ve günümüze değin farklı isim ve görev tanımlarıyla gelmiştir. 24 Haziran 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile birlikte son olarak ismi Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur. 

Tarım sektörü uzun yıllar farklı bakanlıkların sorumlulukları altında paylaşılarak yönetilmiştir. Bugün 
de TÜRKŞEKER AŞ, Tarım Satış Kooperatifleri, Özel İdareler, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları vb. 
gibi bazı kurum ve kuruluşlar bir şekilde tarım sektöründe faaliyet göstermektedirler. Özellikle “On 
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı Kanun” 2012 yılında yürürlüğe girmiş ve 2014 
Mahalli İdareler Seçiminde de fiili olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanunla birlikte ilin mülki idare 
sınırları Belediye sınırları haline gelmiştir. Yine kırsal kesimi ilgilendiren temel değişiklikler meydan 
gelmiştir. Bunlardan, İl Özel İdarelerinin lağvedilerek insan kaynakları ve müştemilatı ile birlikte 
belediyelere devredilmesi, köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesi, ilgili kurumların kullanım 
yetkisinde olan alanların belediyelere devredilmesi, ilgili kurumlarca yürütülmekte olan iş ve işlemlerin 
belediyelerce yapılacak olması ve belediyelerin tarıma yönelik faaliyetlere destek verebilecek olması 
tarım sektörünün geleceğini ilgilendiren önemli hususlar olarak görülmektedir. Bugün hemen hemen 
bütün Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, tarım sektöründe girdi temini, tarımsal üretim faaliyeti 
ve hatta eğitim yayım işlemi yapmaktadır. Bu faaliyetlerin önemli bir kısmı da Tarım ve Orman 
Bakanlığının politikaları doğrultusunda olmadığı gibi zaman zaman da hizmetlerin tekerrürü şeklinde 
olabilmektedir. Büyükşehir belediyelerinin kırsala yapılacak hizmetler ile tarıma yönelik destekleyici 
faaliyetleri için birçok belediye bünyesinde daire başkanlıkları kurulmuştur. Ancak ilgili dairelerin 
bütçelerinin kısıtlı olması, daireler tarafından yapılan hizmetlerin tarımı yönlendirici ve destekleyici 
mahiyetten uzak olması ve bunların işlevsellikleri tartışma konusudur.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman 
Bakanlığının birleşmesi sonucu, tarım sektörü ilk defa (Tarım Satış Kooperatifleri, TÜRKŞEKER gibi 
bazı eksik konulara rağmen) sektörü kucaklayan, yetki ve sorumluluk açısından bütüncül yapıya sahip 
bir bakanlığa dönüşmüştür.  

Bakanlığın yeni teşkilatı 4 Bakan Yardımcılığı, 20 Genel Müdürlük, 8 Müstakil Başkanlık, 1 Enstitü ve 
2 Müstakil Müdürlük ve 200’den fazla Daire Başkanlığından oluşan bir yapıya kavuşmuştur. Bu yapı 
organizasyonel olarak yönetilmesi zor bir yapıdır. 

Ayrıca, Bakanlığın taşra teşkilatı da parçalıdır. Bütün illerde Tarım ve Orman İl Müdürlükleri olmakla 
birlikte bazı Genel Müdürlüklerin Bölge yapılanması söz konusudur. Özellikle iki Bakanlığın birleştirilmesi 
sırasında tam bir birleştirme yerine mevcut yapının yan yana getirilmesi her iki Bakanlıkta da var 
olan yapıların devam ettirilmesi şeklinde olmuştur. Bu durumda Bakanlığa bağlı Genel Müdürlükler 
tarafından tarım sektörüne yönelik bazı hizmetler ve uygulamalar tekerrürlü olarak verilmektedir.  

Şekil 1. Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyon şeması
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Bakanlığın taşra teşkilatı ülkemizin her noktasında hizmet verecek şekilde yapılanmıştır. Bu 
yapılanmanın yanında bağlı ve ilgili kuruluşların illerde veya ilçelerde Şube Müdürlüğü, İşletme 
Müdürlüğü, Başmühendislik ve Şeflik gibi hizmet amaçlı yapılanmaları da vardır. İl Müdürlükleri ile 
müdürlüklerde müstakil Şube Müdürlükleri, birden fazla merkez birimlerinin (Genel Müdürlük vb.) 
işlerini aynı anda yürütmekle sorumludurlar. 

2.1.2. Tarımsal yönetimde üretici organizasyonları

Tarım sektörünün yönetiminde kamu merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra üreticilerin birlikte 
hareketiyle oluşmuş organizasyonların önemi büyüktür. 

Çiftçilerin, anayasal meslek örgütü olan Ziraat Odaları ve üst birliği olan Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) 5 milyona yakın üyesi ile ülkemizin en büyük meslek örgütü olarak çiftçiliği ve meslek 
mensuplarını kayıt altına almanın yanında, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlerine uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 
faaliyette bulunmaktadır.

Türkiye’de üreticilerin birlikte hareket ettiği bir diğer yapı olan ve farklı tarımsal amaçlarla 1163, 1581 
ve 1196 sayılı Yasalara göre kurulmuş kooperatiflerin sayısı 2018 yılı itibarıyla 11,881 ve üye sayısı 3,9 
milyon kişi, 5200 sayılı Yasayla kurulmuş farklı ürünleri üreten üreticilerin bir araya geldiği üretici 
birliklerinin sayısı 897 ve 9 üst birliği ile birlikte toplam ortak sayısı 354 bin kişi, 5996 sayılı Yasaya 
göre kurulmuş yetiştirici birliklerinin sayısı 276 ve üye sayısı 571 bin kişidir. Yine 5553 sayılı Yasayla 
kurulmuş 1 üst ve 7 alt birliğiyle tohumcular birliğinin üye sayısı 32 bin kişidir.

Türkiye’de farklı kanunlara bağlı olarak kurulmuş bir kooperatifleşme yapısı görünmektedir. Örneğin 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, inşaat yapı kooperatifinin de bağlı olduğu Kooperatifçilik Kanunu’na 
göre faaliyet göstermektedirler. Tarımın kendine özgü yapısı nedeniyle de çoğu zaman bu mevzuat 
yetersiz kalmakta ve başarısız olmaktadır. Ülkemiz tarımsal kooperatif ve üye sayısı çok olmakla 
birlikte sektöre verilen katkı çok düşüktür.

Çok büyük ümitler ile çıkarılan Üretici Birlikleri Kanunu, birliklerin ürün işleme ve pazarlama gibi ticari 
amaçlı faaliyetlerde bulunmasına izin vermediğinden üretici birlikleri, birer dernek statüsünde örgüt 
olmaktan öteye geçememiştir. Nitekim 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da bu konuya yönelik olarak 
tedbir geliştirilmesi planlanmıştır. 

2.2. Tarımsal Üretim Kaynakları, İşletmeler ve Ekonomik Yapı

Tarımsal üretimin doğal kaynaklar, emek, sermaye ve müteşebbisten oluşan üretim kaynakları 
kullanılarak gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu başlık altında, tarımsal üretim amaçlı kullanılan 
doğal kaynaklar olan arazi (toprak) ve su ile birlikte üretimin temel birimi olan tarım işletmelerinin 
Türkiye’deki mevcudu incelenmiş ve tarımın ekonomiye katkısı alt başlıklar halinde analiz edilmiştir.

2.2.1.  Tarımsal üretim kaynakları

2.2.1.1. Arazi ve tarımsal arazi varlığı

Türkiye yüzölçümü itibarıyla dünyanın 37’nci, Avrupa’nın en büyük ülkesidir. 78.35 milyon hektarlık 
yüzölçümü ile  Almanya’nın yaklaşık olarak 2,  İtalya’nın 2,5, Büyük Britanya’nın 3 katı büyüklüğe 
sahiptir. Sahip olunan arazinin yaklaşık 1,4 milyonu baraj, gölet vb. ile kaplı iken geriye kalan %98,2’lik 
kısmı toprak ile örtülüdür. Arazinin %29,6’sı tarımsal arazi (ekilebilir veya bitki ile kaplı)  (23,2 milyon 
hektar), %28,4’i orman ve fundalık arazi, %18,7’si çayır mera arazisi, %21,4’ü ise askeri bölge, sanayi 
bölgeleri, yerleşim bölgeleri vb. şeklinde kullanılmaktadır.   
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Tablo 1. Türkiye arazi varlığı

Arazi (bin hektar) %

Yüzölçümü 78.356 100,00

Toprakla örtülü 76.963 98,22

Su yüzeyi (gölet ve diğer su) 1.393 1,78

Orman ve fundalık alan 22.343 28,51

Diğer arazi (yerleşim yeri, askeri, sanayi vb.) 16.803 21,44

Çayır-mera alanı 14.617 18,65

Tarım arazisi (bitki ile kaplı) 23.200 29,61

Kaynak: TÜİK, 2019

Şekil 2. Türkiye’de arazi varlığı

Türkiye’nin 2018 yılına göre tarım arazisi varlığı 23,2 milyon hektardır. Çayır-mera arazisi dâhil 
edildiğinde 37,8 milyon hektara yükselmektedir.  

Tablo 2. Türkiye’nin tarımsal arazi varlığı

Arazi  (bin hektar) %

Tarım arazisi (A) 23.200 100,00

Ekilebilir alan 19.738 85,08

Nadas 3.513 15,14

Tek yıllık bitkiler alanı 15.436 66,53

Sebzeler 784 3,38

Süs bitkileri 5 0,02

Çok yıllık bitkiler alanı 3.462 14,92

Çayır-mera alanı (B) 14.617

Toplam (A+B) 37.817

Kaynak: TÜİK, 2019

Tarım arazisinin %85’inde tek yıllık bitkiler ekilebilmekte iken, %15’i çok yıllık bitkilerle kaplıdır. 
Ekilebilir arazinin %67’sini tarla ürünleri olarak isimlendirilen başta tahıl grubu bitkileri ürünleri olmak 
üzere, endüstri bitkileri, tarla sebzeleri gibi bitki grupları ile kaplıdır. Ancak ekilebilir arazinin önemli 
bir miktarının (%15) nadasa bırakıldığı görülmektedir. Sebze grubu bitkileri, tarım arazisinin ancak 
%3’ünü kaplamaktadır. 
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Şekil 3. Tarım arazisinin kullanımı

      

Türkiye’de tarımsal arazi varlığı 1990 yılından 2018 yılına gelinceye kadar 4,7 milyon hektar azalarak 
%17’lik bir kayıpla karşı karşıyadır (Tablo 2 ve Şekil 2). Tarım arazisinin amaç dışı kullanımında 5403 
ve 3083 sayılı Kanunlar gereği kamu yararı gözetilerek izin verilmektedir. 1989 yılından 2018 yılına 
gelinceye dek bu Kanunlar kapsamında toplam 2,7 milyon hektar tarım arazisinin amaç dışı kullanımına 
izin verilmiştir. Bunun yanında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Atıl Tarım Arazisi Çalıştay Raporu’nda 
tarım arazisinin önemli bir kısmının atıl olduğu (2,9 milyon hektar) ifade edilmektedir. 

Bağ arazisinde 1990 yılından 2018 yılına 160 bin hektarlık bir azalış gerçekleşmiştir. Çayır ve mera 
arazisi varlığı uzun yıllardır 15 milyon hektar düzeyinde kalmış ve korunmuştur. Özellikle 4342 sayılı 
Mera Yasası’nın hükümlerinin uygulanmasının sonucu olarak çayır mera arazisi varlığı önemi ölçüde 
korunmuştur.  Orman arazisi son 30 yılda yaklaşık 2 milyon hektar artmıştır. 1990 yılında 20 milyon 
hektar olan orman arazisi varlığımız 22 milyon hektara çıkarılmıştır. 

Türkiye’de tarım arazisi varlığının, yeteneklerine, niteliklerine, işletmelerin kullanımına ve ÇKS 
kayıtlarına göre farklı kurumlarda farklı istatistiklerle ifade edildiği de bilinmektedir. Bundan hareketle 
tarım arazisi istatistiklerinin revize edilmesi, tek elden yönetilmesi ve paylaşılması son derece 
önemlidir.

Tarımsal desteklemelerin etkinliğinin artırılması amacıyla Türkiye’de 2016 yılında Havza Bazlı Tarımsal 
Üretimi Destekleme Modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda her bir ilçe idari sınırlarıyla bir havza kabul 
edilmiş ve böylece 941 havza oluşturulmuştur (Şekil 4). Son 3 yıldır 941 havzada belirlenen ürünlere 
yönelik destekleme modeli kullanılmaktadır. 

Şekil 4. Türkiye’nin tarım havzaları
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Şekil 5. Türkiye’nin büyük ovaları 

 
Yine üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli 
nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği illerdeki ovalar Bakanlar Kurulu Kararlarına 
istinaden koruma alanı olarak tescil edilmiştir. Bu kapsamda 49 ildeki 212 ova koruma altına alınmış 
olup (Şekil 5), ovalarda tarım dışı faaliyetlerin yapılması veya arazinin yapısının bozulmasına neden 
olan etmenlerle mücadele daha etkin şekilde gerçekleştirilecektir.

Tablo 3. Türkiye’nin tarım arazisi varlığının yıllar itibarıyla değişimi

Yıl
Toplam 
tarım  
alanı

Toplam  
işlenen  
tarım 
alanı  

ve çok 
yıllık 

bitkiler 
alanı

Toplam  
işlenen  
tarım  
alanı

Tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerin 

alanı

Sebze 
bahçeleri 

alanı

Süs 
bit-

kileri  
alanı

Toplam 
çok yıllık 
bitkilerin 

alanı

Diğer  
meyveler 
içecek ve  
baharat  
bitkileri  

alanı

Uzun ömürlü bitkiler

Çayır 
ve 

mera  
arazisi

Orman 
alanı

Bağ 
alanı

Zeytin 
kaplı 
alan

Ekilen  
alan Nadas

1990 42.033 27.856 24.827 18.868 5.324 635 - 3.029 1.583 580 866 14.177 20.199

1995 39.212 26.834 24.314 18.252 5.124 938 - 2.520 1.399 565 556 12.378 20.199

2000 38.757 26.379 23.768 18.038 4.826 904 - 2.611 1.476 535 600 12.378 20.763

2005 41.223 26.606 23.775 18.005 4.876 894 - 2.831 1.653 516 662 14.617 21.189

2010 39.011 24.394 21.384 16.333 4.249 802 - 3.011 1.749 478 784 14.617 21.537

2015 38.551 23.934 20.650 15.723 4.114 808 5 3.284 1.985 462 837 14.617 22.343

2018 37.802 23.185 19.723 15.421 3.513 784 5 3.462 2.181 417 864 14.617 22.343

Kaynak: TÜİK, 2019

Şekil 6. Tarımsal arazi varlığının yıllar itibarıyla değişimi

12
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Türkiye’de önceden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Arazi 
Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri”, 19.04.2018 tarihli ve 7139 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 2018 yılına 
gelinceye değin 6,05 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yapılmış ve 3,60 milyon hektar 
alanda arazi toplulaştırma işlemlerinin tescili tamamlanmıştır. 2023 yılına kadar toplam 8,5 milyon 
hektar arazide toplulaştırma işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Türk tarımının temel 
problemlerinden olan arazi parçalılığının yüksek olması konusu başarılı bir toplulaştırma çalışması ile 
çözülebilir.

Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla 62 ilde 4.623.024 hektar alanda, 186 adet Arazi Toplulaştırma ve Tarla 
İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi yürütülmektedir.  

Tablo 4. Türkiye’de tamamlanan toplulaştırma alanları

Yıl Toplulaştırma  
yürütülen alan (Ha)

Tescil edilen  
alan (Ha)

1961-2002 450.000 450.000

2003-2007 132.000 132.000

2008 430.000 25.500

2009 103.000 39.965

2010 26.000 47.668

2011 601.998 57.970

2012 1.210.604 14.341

2013 1.036.356 306.120

2014 992.827 171.091

2015 100.000 454.367

2016 317.498 453.895

2017 650.000 953.063

2018 ---- 496.000

TOPLAM 6.050.283 3.601.980

2.2.1.2. Türkiye’de su kaynakları

Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanın 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 6,6 
milyon hektarı sulamaya açılmıştır. Bu miktarın 4,31 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern 
sulama şebekesine sahiptir. 2,29 milyon hektarı mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve 
İl Özel İdareleri tarafından işletmeye açılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon hektar alanda halk sulaması 
yapılmaktadır. 2023 yılında ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin bugün itibarıyla 
sulanmayan 1,9 milyon hektarlık kısmının da DSİ tarafından işletmeye açılması hedeflenmiştir. 

Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, bu miktar yılda ortalama 450 milyar m3 suya 
tekabül etmektedir. Ülkemizin brüt yer üstü suyu potansiyeli 186 milyar m3tür. Günümüz teknik 
ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yer üstü suyu 
potansiyeli yılda ortalama toplam 98 milyar m3tür. 18 milyar m3 olarak belirlenen yer altı suyu 
potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama toplam 
112 milyar m3tür. Bunun 40 milyar m3ü sulama, 7 milyar m3ü içme-kullanma ve 7 milyar m3ü de 
sanayide kullanılmaktadır (DSİ, 2019).
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Türkiye’nin yılda kişi başına düşen 1.366 m3 kullanılabilir su miktarı olduğundan, su kısıtı yaşayan 
ülkeler arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.

Tablo 5. Türkiye’nin su kaynakları potansiyeli

Yıllık ortalama yağış 643 mm/yıl

Yıllık yağış miktarı 501 milyar m3

Buharlaşma 274 milyar m3

Yer altına sızma 41 milyar m3

Yüzey suyu

Yıllık yüzey akışı (yer üstü suyu) 186 milyar m3

Kullanılabilir yüzey suyu (yer üstü suyu) 98 milyar m3 

Yer altı suyu

Yıllık çekilebilir su miktarı 18 milyar m3

Toplam kullanılabilir su (net) 112 milyar m3

Gelişme Durumu

DSİ sulamalarında kullanılan 32 (40) milyar m3

İçme suyunda kullanılan 7 milyar m3

Sanayide kullanılan 5 (7) milyar m3

Toplam kullanılan su 44 (54) milyar m3

Kişi başına kullanılabilir su 1366 m3 (su kısıtı var)

Kaynak: DSİ, 2019

DSİ Genel Müdürlüğünce 2018 yılı sonuna kadar yapılmış olan hidrojeolojik etütler neticesinde 18 
milyar m3 yer altı suyu rezervi tespit edilmiştir. 18 milyar m3 rezervin 16,17 milyar m3lük bölümünün 
tahsis işlemi yapılmıştır (3,958 milyar m3 sulama kooperatifleri-DSİ sulamaları-kamu sulamaları, 
4,282 milyar m3 içme-kullanma suyu, 1,434 milyar m3ü sanayi suyu, 6,504 milyar m3ü belgeli şahıs 
sulamalarıdır).

2.2.1.2.1. Tarımsal sulama amaçlı kuruluşlar

Türkiye’de sulama amaçlı yetkili kurum DSİ’dir. Ancak DSİ Genel Müdürlüğü, 02.07.2018 tarihli 703 
nolu Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesine kadar 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un 2. maddesine, söz 
konusu Kararnameden sonra ise 15.07.2019 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 nolu 
“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri” başlıklı 
121. maddesinin (ı) fıkrasındaki “ Genel Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işletmelerini 
bizzat deruhte etmediklerinin işletmelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğrudan doğruya 
veyahut da işletmeler marifetiyle ortaklıklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi 
şahıslara devretmek üzere Bakanlığa teklif etmek” hükmüne göre işletmeye açtığı sulama tesislerinin 
işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu sulama birliklerine, belediyelere, kooperatiflere ve Köy 
Tüzel Kişiliklerine devredebilmektedir.
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Tablo 6. İlgili kuruluşlara devredilen sulama tesisleri ve kapsadığı alan

Kurum/Kuruluş adı Adet % Alan (hektar) %

Sulama birliği 372 37,39 2.156.420 85,19

Kooperatif 269 27,04 145.451 5,75

Belediye 143 14,37 154.492 6,10

Köy tüzel kişiliği 189 18,99 36.039 1,42

Diğer 22 2,21 38.983 1,54

Toplam 995 100,00 2.531.385 100,00

Kaynak: DSİ, 2019

Türkiye’de tarım arazisinin kullanımına göre sulanan ve sulanmayan arazilerin dağılımı incelendiğinde 
(Tablo 7) toplam arazi miktarının %31,4’ünün sulandığı, %68,6’sının ise sulanmadığı görülmektedir. 
Ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün alanının %34,7’si, sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçelerinin (fidelikler 
ve örtüaltı dâhil) %84,1’i, meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkilerinin kapladığı 
arazinin %37,8’i, kavaklık-söğütlük alanının %41,5’i sulanmaktadır.  

Tablo 7. Arazi kullanımına göre sulanan ve sulanmayan arazilerin dağılımı

Arazi kullanımı Toplam  
(%) Sulanan Arazi (%) Sulanmayan  

Arazi (%)

Toplam arazi 100,00 31,4 68,6

Ekilen tahıl ve diğer bitkisel ürün alanı 100,00 34,7 65,3

Sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçeleri  
(fidelikler ve örtüaltı dahil) 100,00 84,1 15,9

Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve  
baharat bitkilerinin kapladığı arazi 100,00 37,8 62,2

Kavaklık-söğütlük 100,00 41,5 58,5

Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi 100,00 1,3 98,7

Daimi çayır arazisi 100,00 29,8 70,2

Sadece hanehalkının kendi tüketimi için kullanılan (mutfak 
bahçesi) alan  100,00 57,5 42,5

Diğer arazi 100,00 - 100,0

Kaynak: TÜİK, 2016

2.2.2.  Türkiye’de Tarımsal İşletme Yapısı 

2.2.2.1. Tarım işletmelerinin mevcut durumu

Tarım işletmesi kavramından kastedilen hususun, çiftlikler olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’de, tarım 
işletmelerinin durumu genellikle sahip olunan arazi veya hayvan sayılarına ait istatistikler üzerinden 
tahlil edilmektedir. Bunun için gerekli istatistikî verilerin temin edilmesi ve paylaşılması gerekmektedir. 
Türkiye’de tarımsal işletmelerin yapısına yönelik son istatistikî veri toplama Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından yapılan 2001 yılı tarım sayımı sonuçlarına aittir. TÜİK tarafından yapılan tarım sayımı 
sonuçlarına göre 2001 yılında, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi bulunmaktadır. 
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Tablo 8. TÜİK 2001 tarım sayım sonuçlarına göre Türkiye’de tarım işletmeleri

İşletme grupları (hektar) İşletme sayısı İşletme arazisi (hektar) İşletme genişliği (dekar)

Arazisi olmayan 54.523 0 0,00

-0,5 178.006 48.199 2,71

0,5-0,99 290.461 195.247 6,72

1-1,99 539.816 737.802 13,67

2-4,99 950.840 2.953.162 310,58

5-9,99 560.049 3.812.704 68,08

10-19,99 327.363 4.388.440 134,05

20-49,99 153.685 4.207.550 273,78

50-99,99 17.429 1.121.855 643,67

100-249,99 4.199 547.693 1304,34

250-499,99 222 69.554 3133,06

500-+ 57 352.618 61862,81

Toplam 3.076.650 18.434.823 59,92

Kaynak: TÜİK, 2001

Geçen yıllar içerisinde TÜİK veya başka bir kurum tarafından tarımsal işletme istatistikleri toplanmamış, 
ancak Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) aracılığı ile benzer verilere ulaşma 
imkânı oluşmuştur. ÇKS kayıtları ile TÜİK istatistiklerinin arasında farklılıklar olduğu 2001 yılı işletme 
sayılarından anlaşılmaktadır. TÜİK’e göre 2001 yılında yaklaşık 3 milyon olan tarım işletmesi sayısı 
(Tablo 8) ÇKS kayıtlarına göre yaklaşık 2,1 milyondur (Tablo 9).  2018 yılında ÇKS’ye kayıtlı 2,15 milyon 
tarım işletmesi bulunmakta olup, bu işletmeler yaklaşık 15 milyon hektar tarım arazisine sahip ve 
işletme başına ortalama arazi genişliği ise 7,00 hektardır (Tablo 9). ÇKS 2016 yılı kayıtlarına göre 
işletmelerde tarım arazisi parça sayısı yaklaşık 6 olup, 1 parça (parsel) tarım arazisinin ortalama 
büyüklüğü 13 dekar’dır. 

Tablo 9. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde işletme sayıları ve işledikleri tarım alanları

Yıllar İşletme sayısı  
(adet)

Alan(da)  
(dekar)

İşletme genişliği(da) 
(dekar)

2001 2.182.767 121.964.485,78 55,88

2005 2.679.737 165.826.141,16 61,88

2010 2.320.209 151.027.250,78 65,09

2015 2.197.319 148.004.195,82 67,36

2018 2.152.003 151.629.382,44 70,46

Kaynak: TRGM, 2019
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Türkiye’de tarım işletmelerinin %83’ünün arazi büyüklüğü 100 dekarın altındadır. 50 dekarın altında 
araziye sahip işletmelerin oranı %65’tir (Şekil 7). 

Şekil 7. Türkiye’de tarım işletmeleri ve işledikleri arazinin dağılımı (%)

Türkiye ile tarımda gelişmiş ABD ve AB (28) ülkelerinde işletme başına tarım arazisi kıyaslandığında 
(Şekil 8) Türkiye’nin tarımsal üretim ve ticaret açısından rekabet şansının düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 8. Türkiye, ABD ve AB(28)’de işletme başına tarım arazisi varlığı (da)

 
Türkiye’de, tarım işletmelerinin %80’i araziyi kendileri işlemekte ve bu şekilde işlenen arazi toplam 
arazinin %60’ına karşılık gelmektedir. Mülk arazi ile birlikte arazi kiralama yoluyla tarımsal faaliyet 
yapan işletmelerin oranı %17 ve işledikleri arazi toplam arazinin %36’sına denk gelmektedir. Bu 
şekildeki işletmelerin önemli bir kısmı hayvancılık faaliyeti gerçekleştirmektedirler.  Sadece kiracılık 
yapan işletmelerin oranı %3’tür (Şekil 9).
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Şekil 9. Türkiye’de tarım arazisinin tasarruf şekli (%)

Tarım işletmelerinin sermayesi içerisinde toprak varlığı oldukça yüksek pay almaktadır. Dolayısıyla 
çiftlik sermayesi, işletme sermayesinden çok yüksektir. Bunun sonucu verimlilik kaybı, etkin çalışmama 
ve yüksek fırsat maliyetidir. Beklenen sonuç, Ekonomik rantabilite % > Piyasa faiz oranı iken neredeyse 
bütün tarım işletmeleri için tam tersi gerçekleşmektedir.

2.2.2.2. Türkiye’de tarımsal üretim

Tarım sektörünün üretim yoluyla sağladığı faydaların başında besin ihtiyacının karşılanması 
gelmektedir. Türkiye’de gerek bitkisel gerekse de hayvansal ürünlerin üretimi oldukça geniş bir ürün 
yelpazesinde gerçekleştirilmektedir. Üretilen ürünler 82 milyon olan Türkiye nüfusunun yanı sıra 
geçici sığınmacı statüsündeki yaklaşık 5 milyon Suriyeli ile yıl boyunca ülkeye gelen yaklaşık 40 
milyon yabancı turistin gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Bununla birlikte önemli bir kısım ürün ihraç 
edilerek ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır. 

2.2.2.2.1. Bitkisel üretim

Türkiye’nin 2018 yılı bitkisel üretim değeri cari fiyatlarla yaklaşık 159 milyar TL’dir. Bunun %39’unu 
tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, %35’ini meyveler ile içecek ve baharat bitkileri ve %26’sını sebzeler 
karşılamaktadır. Sebze ve meyve grubu ürünler tarım arazisinden daha düşük düzeyde pay almakta 
iken üretime katkıları tarla ürünlerine göre oldukça yüksektir. 

Şekil 10. Türkiye’de faaliyetlere göre bitkisel üretim değerlerinin dağılımı (%)
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Türkiye bitkisel ürün çeşitliliği oldukça yüksek bir ülke olduğundan bu bölümde sadece ülke açısından 
prestijli ve stratejik bazı seçilmiş bitkisel ürünlerin istatistiklerine değinilmiştir.

Tablo 10. Bazı tahıllar ve tarla ürünlerinin üretim değerleri

Yıllar Buğday Arpa Mısır Ayçiçeği Pamuk Şekerpancarı

2001
Üretim 
Alanı

(milyon 
dekar)

93,50 36,40 5,50 5,10 6,85 3,59

2005 92,50 36,50 6,00 5,66 5,47 3,36

2010 81,03 30,40 5,94 6,41 4,81 3,29

2015 78,67 27,84 6,88 6,85 4,34 2,74

2018 72,99 26,12 5,92 7,34 5,19 3,07

2001
Üretim 
Miktarı 

(milyon 
ton)

19,00 7,50 2,20 0,65 2,36 12,63

2005 21,50 9,50 4,20 0,98 2,24 15,18

2010 19,67 7,25 4,31 1,32 2,15 17,94

2015 22,60 8,00 6,40 1,68 2,05 16,02

2018 20,00 7,00 5,70 1,95 2,57 18,90

2001

Verim 
(kg/da)

203,21 206,04 400,00 127,45 344,53 3.518,11

2005 232,43 260,27 700,00 173,14 409,51 4.517,86

2010 242,75 238,49 725,59 205,93 446,99 5.452,89

2015 287,28 287,36 930,23 245,26 472,35 5.846,72

2018 274,01 267,99 962,84 265,67 495,18 6.156,35

Kaynak: TÜİK, 2019

Türkiye’nin en stratejik ürünlerinin başında gelen buğdayda üretim alanı 2001 yılından 2018 yılına 
93,50 milyon dekardan 72,99 milyon dekara azalırken verimde sağlanan artışlar nedeniyle üretim 
miktarı 19 milyon tondan 20 milyon tona çıkmıştır. Arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk ve şekerpancarı 
bitkilerinde de yıllar içerisinde verim artışları görülmüştür.  

Kuru baklagil istatistikleri incelendiğinde ekiliş alanları azalmasına karşın verim artışına bağlı olarak 
yıllar içerisinde üretim miktarında önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. 

Tablo 11. Bazı kuru baklagillerin üretim değerleri

Yıllar Nohut Kuru fasulye Kırmızı mercimek

2001

Üretim Alanı 
(milyon dekar)

6,36 1,76 3,90

2005 5,58 1,41 3,87

2010 4,56 1,03 2,12

2015 3,59 0,94 2,07

2018 5,14 0,85 2,43

2001

Üretim Miktarı 
(bin ton)

548,00 230,00 280,00

2005 600,00 210,00 520,00

2010 530,63 212,76 422,00

2015 460,00 235,00 340,00

2018 630,00 220,00 310,00
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2001

Verim (Kg/da)

86,16 130,68 71,79

2005 107,57 148,73 134,47

2010 116,45 205,80 199,43

2015 128,03 251,11 163,88

2018 122,47 259,42 127,54

Kaynak: TOB, 2019

Türkiye’de yetiştirilen önemli sebzelere ait istatistikler incelendiğinde bütün sebzelerde yıllar 
içerisinde önemli düzeyde verim artışı sağlandığı, sebzelerin ekiliş alanı daralmasına karşın üretim 
miktarının sabit kaldığı görülmektedir. Özellikle örtüaltı sebze üretim alanlarının arttırılması ve verim 
artışı ile birlikte 2019 yılı içerisinde yaşanan sebze arz talep dengesizliğinin önüne geçilebilinecektir.

Tablo 12. Bazı sebzelerin üretim değerleri

Yıllar Domates Hıyar Biber Kavun Karpuz Kuru soğan Patates

2005

Üretim Alanı 
(milyon dekar)

2.011,16 461,74 804,93 925,43 1.165,46 772,80 1.543,00

2010 1.791,25 394,56 811,62 795,71 956,60 626,98 1.407,24

2015 1.871,64 378,11 792,62 790,52 935,46 577,04 1.540,80

2018 1.694,84 356,58 786,52 735,18 863,61 527,13 1.359,72

2005

Üretim Miktarı 
(bin ton)

10.050,00 1.745,00 1.829,00 1.825,00 3.970,00 2.070,00 4.090,00

2010 10.052,00 1.739,19 1.986,70 1.611,70 3.683,10 1.900,00 4.548,38

2015 12.615,00 1.822,64 2.191,89 1.719,62 3.918,56 1.879,19 4.763,06

2018 12.150,00 1.848,27 2.455,58 1.753,94 4.031,17 1.930,70 4.550,49

2005

Verim  
(kg/da)

4.997,12 3.779,18 2.272,25 1.972,06 3.406,38 2.678,57 2.650,68

2010 5.611,73 4.407,88 2.447,84 2.025,47 3.850,21 3.030,40 3.232,13

2015 6.740,09 4.820,45 2.765,38 2.175,29 4.188,92 3.256,60 3.091,29

2018 7.168,83 5.183,29 3.122,07 2.385,74 4.667,82 3.662,63 3.346,65

Kaynak: TOB, 2019 

Seçilmiş bazı önemli yem bitkileri içerisinde en fazla ekiliş alanına sahip olan yem bitkilerinin: yonca, 
mısır ve fiğ olduğu belirlenmiştir. Miktar olarak ise silajlık mısır en yüksek değere sahip iken, bunu 
yonca (yeşil ot) ve fiğ (yeşil ot) izlemektedir. Ülkemizde hayvancılık sektörünün, özellikle büyükbaş 
hayvancılığın gelişmesine paralel olarak yem bitkileri üretiminin de önemli düzeyde gelişim göstermiş 
olduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 13. Bazı yem bitkilerinin üretim değerleri

Yıllar Mısır Fiğ Yonca

2000

Üretim Alanı 
(milyon dekar)

-- -- 1.334,53

2005 2.000,00 2.500,00 1.200,00

2010 2.937,34 4.288,40 2.052,72

2015 4.231,23 4.365,18 2.107,10

2018 4.726,43 3.869,47 2.762,53

2000

Üretim Miktarı 
(bin ton)

700,00 656,00 2.508,00

2005 8.060,00 1.300,00 3.750,00

2010 12.654,35 4.018,98 5.688,11

2015 19.920,00 4.281,26 6.620,46

2018 23.412,98 4.273,95 6.351,05

2000

Verim (kg/da)

-- -- 1.334,53

2005 4.030,00 520,00 1.200,00

2010 4.308,10 937,18 2.052,72

2015 4.707,85 980,77 2.107,10

2018 4.953,63 1.104,53 2.762,53

Kaynak: TOB, 2019 

Türkiye’de örtüaltı tarım alanlarında son yıllarda önemli artışlar görülmüştür ve bu artışın devam 
etmesi beklenmektedir.

Tablo 14. Türkiye’de niteliklerine göre örtüaltı tarım alanları (dekar)

Yıllar Cam Plastik Yüksek tünel Alçak tünel Toplam

2000 56.558 148.242 44.885 172.445 422.130

2005 65.427 171.043 66.916 164.154 467.540

2010 80.772 230.543 81.521 170.969 563.805

2015 79.977 306.074 112.674 161.541 660.265

2018 78.110 368.527 114.232 211.222 772.091

Kaynak: TOB, 2019

Türkiye çay üretim alanında yıllar içerisinde bir değişiklik görülmemiş iken üretim miktarında bir artış 
ortaya konulmuştur. Üzümde üretim alanında azalmaya karşın üretimde bir artış görülmektedir. Elma 
ağaç sayısında artmaya karşın üretimde ağaç artış hızı kadar bir artış gerçekleşmemiştir.  Zeytin ve 
fındıkta ağaç sayısındaki artış üretim miktarındaki artış oranından yüksektir. Zeytin ve fındıkta verim 
düşüklüğü gözlemlenmiştir. Portakal ağaç sayısında önemli bir değişiklik olmamasına karşın üretim 
miktarında önemli düzeyde artış gözlenmiştir. 
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Tablo 15. Çay, zeytin ve diğer bazı meyvelerin üretim değerleri

Yıllar Çay 
(Dekar)

Üzüm 
(Dekar)

Elma 
(bin ağaç)

Zeytin 
(bin ağaç)

Portakal 
(bin ağaç) 

Fındık 
(bin ağaç)

2000

Üretim Alanı 
(dekar veya 
ağaç sayısı)

767.500 5.350.000 38.380 97.770 12.515 292.851

2005 766.250 5.160.000 43.299 113.180 13.043 336.715

2010 758.641 4.777.856 54.352 156.448 15.165 368.273

2015 762.073 4.619.557 70.696 171.992 14.944 366.013

2018 836.109 4.170.410 76.293 177.843 13.831 388.099

2000

Üretim Miktarı 
(ton)

758.038 3.250.000 2.450.000 600.000 1.250.000 625.000

2005 1.192.004 3.850.000 2.570.000 1.200.000 1.445.000 530.000

2010 1.305.566 4.255.000 2.600.000 1.415.000 1.710.500 600.000

2015 1.327.934 3.650.000 2.569.759 1.700.000 1.816.798 646.000

2018 1.500.000 3.933.000 3.625.960 1.500.467 1.900.000 515.000

2000

Verim  
(kg/da veya 

kg/ağaç)

987,67 607,48 63,84 6,14 99,88 2,13

2005 1.555,63 746,12 59,35 10,60 110,79 1,57

2010 1.720,93 890,57 47,84 9,04 112,79 1,63

2015 1.742,53 790,12 36,35 9,88 121,57 1,76

2018 1.794,02 943,07 47,53 8,44 137,37 1,33

Kaynak: TOB, 2019 

2.2.2.2.2. Hayvansal üretim

Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla hayvansal üretimin değeri 225 milyar TL’dir. Bunun %65’i canlı hayvanların 
değeri, %35’i ise hayvansal ürünlerin değeridir.

Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla 17 milyon adet olan büyükbaş hayvan varlığının tamamına yakınını sığır 
oluştururken, az bir kısmını manda sayısı oluşturmaktadır. Sahip olunan yaklaşık 17 milyon baş sığırın 
%49’unu kültür, %41’ini melez ve %9’unu yerli ırkların oluşturduğu belirlenmiştir.

Yine 2018 yılı itibarıyla Türkiye’de 46 milyon küçükbaş hayvan olup, bunun 35 milyonunu koyun ve 11 
milyonunu keçi oluşturmaktadır.

Son yıl verilerine göre yaklaşık 31 milyon baş sağılan hayvan mevcut olup, bunun 19 milyonunu koyun, 
6 milyonunu sığır, 5 milyonunu keçi ve geriye kalan az bir miktarını ise manda oluşturmaktadır.

Tablo 16. Türkiye’de hayvan varlığı

Yıllar
Büyükbaş Küçükbaş

Sığır Manda Toplam Koyun Keçi Toplam

2002 9.803.498 121.077 9.924.575 25.173.706 6.780.094 31.953.800

2005 10.526.440 104.965 10.631.405 25.304.325 6.517.464 31.821.789

2010 11.369.800 84.726 11.454.526 23.089.691 6.293.233 29.382.924



Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi

23

2015 13.994.071 133.766 14.127.837 31.507.934 10.416.166 41.924.100

2016 14.080.155 142.073 14.222.228 30.983.933 10.345.299 41.329.232

2017 15.943.586 161.439 16.105.025 33.677.636 10.634.672 44.312.308

2018 17.042.506 178.397 17.220.903 35.194.972 10.922.427 46.117.399

Kaynak: TOB, 2019 

Türkiye süt üretiminde de yıllara göre önemli artışlar olduğu belirlenmiştir. 2018 yılı itibarıyla toplam 
süt üretimi 22 milyon ton olarak gerçekleşirken, bu üretimin 20 milyon tonu sığırdan, 1,5 milyon tonu 
koyundan, 0,5 milyon tonu da keçiden elde edilmiştir.

Tablo 17. Türkiye’de süt üretimi ve verimi (ton)

Yıl Sığır Koyun Keçi Manda Toplam

Üretim (Ton)

2002 7.490.634 657.388 209.621 50.921 8.408.568

2005 10.026.202 789.878 253.759 38.058 11.107.897

2010 12.418.544 816.832 272.811 35.487 13.543.674

2015 16.933.520 1.177.228 481.174 62.751 18.654.682

2018 20.036.877 1.446.271 561.826 75.742 22.120.716

Verim (Kg/baş/yıl)

2002 1.705 48 59 986

2005 2.508 78 105 996

2010 2.847 77 106 1.004

2015 3.059 77 105 996

2018 3.161 77 105 998

Kaynak: TOB, 2019 

Yıllara göre kesilen hayvan sayısında da önemli artışlar olmuştur. 2018 yılında, yaklaşık olarak 3,5 
milyon büyükbaş hayvan, 5,5 milyon da küçükbaş hayvan kesilmiştir.

Türkiye et üretiminde de önemli gelişmelerin olduğu ifade edilebilir. 2018 yılı itibarıyla, yaklaşık olarak 
1,2 milyon ton et üretiminin 1 milyon tonu sığırdan, 100.000 tonu koyundan, 14.000 tonu keçiden ve 
400 tonu da mandadan karşılanmıştır.

Tablo 18. Türkiye’de Et Üretimi (ton)

Yıl Sığır Koyun Keçi Manda Toplam

2002 327.629 75.828 15.454 1.630 420.541

2005 321.681 73.743 12.390 1.577 409.391

2010 618.584 135.687 23.060 3.387 780.718

2015 1.014.926 100.021 33.990 326 1.149.262

2018 1.003.859 100.831 13.603 402 1.118.695

Kaynak: TOB, 2019 
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Türkiye kanatlı sektöründe, 2018 yılı verilerine göre toplam 10.879 işletmede, 19.996 kümes 
bulunmaktadır. Bunların çoğunluğunu ticari etlik ve ticari yumurtacı işletmeler ve/veya kümesler 
oluşturmaktadır. Yıllara göre yumurta ve kanatlı eti üretiminde de önemli artışlar olmuştur. 2018 
yılında Türkiye’de yaklaşık 20 milyon adet yumurta ve 2,16 milyon ton kanatlı eti üretilmiştir.

Tablo 19. Türkiye’de yumurta ve kanatlı eti üretimi

Yıllar Yumurta (milyon adet) Kanatlı eti (ton)

2002 11.555 696.187

2005 12.052 936.697

2010 11.841 1.444.059

2015 16.726 1.909.276

2018 19.643 2.156.671

Kaynak: TOB, 2019

Ülkemizde arıcılık sektöründe önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. 2002 yılında 4 milyon olan kovan 
sayısı 2018 yılına gelindiğinde iki katlık artış göstermiştir. 2018 yılı verilerine göre toplam 8,1 milyon 
arılı kovanın, 7,9 milyonunu yeni kovan ve 203.000 adedini de eski kovan oluşturmaktadır. Yine 
aynı yıl verilerine göre, 108.000 ton bal, 13,3 kg/kovan bal verimi ve 3.987 ton balmumu üretimi 
gerçekleştirilmiştir.

Tablo 20. Türkiye’de arıcılık sektörüne ait veriler

Yıllar

Arılı kovan
Bal üretimi 

(ton)
Bal verimi 

(kg/kovan)
Balmumu  

(ton)Eski kovan (adet) Yeni kovan 
(adet)

Toplam 
(adet)

2002 180.232 3.980.660 4.160.892 74.554 18 3.448

2005 157.059 4.432.954 4.590.013 82.336 18 4.178

2010 137.000 5.465.669 5.602.669 81.115 15 4.148

2015 222.635 7.525.652 7.748.287 108.128 14 4.756

2018 203.922 7.904.502 8.108.424 107.920 13,3 3.987

 Kaynak: TOB, 2019 

Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 628.000 ton olarak gerçekleşen su ürünleri 
üretiminin 314 bin tonu avcılıktan, 314 bin tonu da yetiştiricilikten sağlanmaktadır. Avcılık üretiminin 
284 bin tonu deniz ve 30 bin tonu iç su avcılığından, yetiştiricilik üretiminin 209 bin tonu deniz 
ve 105 bin tonu da iç su yetiştiriciliğinden sağlanmıştır. Avcılık yoluyla gerçekleştirilen su ürünleri 
üretimi yıllar içerisinde düşüş gösterirken yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen üretim ise 4 katlık artış 
göstermiştir.



Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu Çalışma Belgesi

25

Tablo 21. Türkiye su ürünleri üretimi (ton)

Yıllar
Avcılık Yetiştiricilik

Toplam
Deniz İç su Toplam Deniz İç su Toplam

2000 460.521 42.824 503.345 35.646 43.385 79.031 582.376

2005 380.381 46.115 426.496 69.673 48.604 118.277 544.773

2010 445.680 40.259 485.939 88.573 78.568 167.141 653.080

2015 397.731 34.176 431.907 138.879 101.455 240.334 672.241

2018 283.955 30.139 314.094 209.370 105.167 314.537 628.631

Kaynak: TOB, 2019 

2.2.3.  Türkiye’de tarımın ekonomideki yeri 

2.2.3.1. Nüfus, istihdam ve yatırıma katkı açısından Türkiye tarımı

Cumhuriyetin ilk yıllarından 2018 yılına gelindiğinde, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun oranı 
toplam içinde %24’ten %92’ye yükselmiştir. Buna karşın kırsalda yaşayan nüfusun oranı %75,78’den 
%7,73’e düşmüştür. Toplam nüfus da 13,6 milyondan 82 milyona yükselmiştir. Yıllara göre, kentsel 
nüfus için geçerli olduğu gibi kırsal nüfusun da giderek yaşlandığı bilinmektedir.

Tablo 22. Türkiye’de kırsal ve kentsel nüfusun gelişimi (milyon kişi)

YILLAR TOPLAM KENTSEL KIRSAL

1940 17,80 4,30 13,50 

1950 20,90 5,20 15,70 

1960 27,80 8,90 18,90 

1970 35,60 13,70 21,90 

1980 44,70 19,60 25,10 

1990 56,50 33,30 23,20 

2000 67,80 44,00 23,80 

2010 73,70 56,20 17,50 

2015 78,74 72,52 6,22

2018 82,01 75,67 6,34

Kaynak: TÜİK, 2019 

Şekil 11. Türkiye’de nüfusun yıllar içerisinde kent ve kırsal dağılımı (%)
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Türkiye’de 2005 yılından 2018 yılına gelindiğinde istihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet 
kolları ve dağılımı incelendiğinde: toplam istihdam içinde tarımın payı %25,54’ten %18,43’e, sanayi 
sektörünün payı %21,60’tan %19,74’e düşmüş; inşaat sektörünün payı %5,59’dan %6,93’e, hizmetler 
sektörünün payı ise %47,27’den %54,89’a yükselmiştir.  

Büyükşehir Yasası’ndan kaynaklanan karışıklıklar nedeniyle kırsalda yaşayan nüfusun tümü tarım 
sektöründe istihdam ediliyormuş gibi anlaşılmaktadır. 

Şekil 12. Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımı

Kaynak: TÜİK, 2019

Tarımsal yatırımların ekonomiye katkısı sadece üretim ayağı ile değil, istihdam ve çarpan etkisi ile 
de önemlidir. Türkiye’de tarım sektörü yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. Buna göre 2018 yılında 
Türkiye’de 156 milyar TL’lik tarımsal yatırım gerçekleştirilmiş olup bunun en büyük payını sulama 
yatırımları almıştır. 

Tablo 23. Yatırım projeleri (cari fiyatlarla (bin TL)

YIL Alt sektör Proje sayısı Toplam proje tutarı

2015

Bitkisel üretim 63 7.018.669

Hayvancılık 13 930.080

Ormancılık 22 2.756.733

Su ürünleri 24 421.446

Sulama 184 83.093.550

TOPLAM 306 94.220.478

2018

Bitkisel üretim 70 11.356.924

Hayvancılık 16 2.686.740

Ormancılık 31 4.147.291

Su ürünleri 25 770.122

Sulama 189 136.789.962

TOPLAM 331 155.751.039

Kaynak: Str. ve Büt. Bşk. 2019
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Türkiye’de tarımsal yatırımların arttığı ve bunda önemli aktörlerden birisinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) olduğu ifade edilebilir. Bugüne kadar toplam 14.441 projeye 3,8 milyar 
TL hibe verilmiştir. Bu hibelerle, kırsalda 10,2 milyar TL yatırım yapılmış olup, 60.000 kişiye istihdam 
sağlanmıştır. IPARD-1, 2016 yılında tamamlanmış olup, bütçenin kullanım oranı %99’dur. IPARD-2, 
2016 yılında AB Komisyonu tarafından onaylanmış ve başlamıştır. 

Sektörler bazında yapılan hibelerin değişimi incelendiğinde: süt üreten tarımsal işletmeler, bu 
hibelerden en büyük payı alırken, bunları kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten 
tarımsal işletmeler, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması 
alt tedbirlerinin izlediği tespit edilmiştir.     

2.2.3.2. Tarımın dış ticarete katkısı

Tarım sektörü tarafından üretilen ürünlerin yurt içi talebini karşılama özelliğinin yanı sıra ihracat 
yapılarak döviz girdisi sağlamak gibi önemli bir katkısı vardır. Ancak, bazı durumlarda tarımsal 
ürünlerin yurt içi üretimi olmadığında ya da arz sorunu yaşandığında ihtiyaç duyulan ürünlerin 
ithalatı yoluyla da döviz çıkışına neden olmaktadır. Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC-
Standard International Trade Classification) dikkate alınarak yapılan dış ticaret hesaplamalarına göre 
Türkiye’de toplam ithalat gibi tarımsal ithalat da yıllar içerisinde artmaktadır. 2018 yılı verilerine göre 
223 milyar dolar toplam ithalatın %4,19’u tarımsal ithalattır.

Şekil 13. Tarımsal ithalatın toplam ithalat içerisindeki değişimi

 
Kaynak: TÜİK, 2019

Tarımsal ihracat da yıllar içerisinde miktar olarak sürekli bir artış göstermektedir. 2005 yılında 3 
milyar dolar olan ihracat, 2018 yılında 6 milyar dolara çıkmıştır. Bu veri, 168 milyar dolar olan toplam 
ihracatın %3,6’sının tarım tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. 
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Şekil 14. Tarımsal ihracatın toplam ihracat içerisindeki değişim

 

Kaynak: TÜİK, 2019 

2.2.3.3. Tarımın milli gelire katkısı

Türkiye tarımsal üretim değeri büyüklüğü olarak dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk sırada yer 
almaktadır. Ancak bu veri birim başına katkı şeklinde analiz edildiğinde sıralamada oldukça geride 
kaldığı görülmektedir. Bu durum kaynakların etkin kullanılmaması, verimlilik problemi, politika 
sorunu, yönetim problemleri vb. başlıklarında ayrıca tartışılmalıdır. Tarım sektörünün gayrisafi yurt 
içi hasılası miktar olarak yıllar itibarıyla artmakta iken 2018 yılında 42,5 milyar dolar olmuştur. Sanayi 
ve hizmetler sektörü ile birlikte tarımsal ürünlerin endüstriyel ürünlere dönüşerek tüketim yollarının 
artması neticesinde oransal olarak diğer sektörlere göre tarımsal GSYH azalmaktadır. 

Şekil 15. Milli gelir içerisinde tarımın payı

Kaynak: TÜİK, 2019
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Tarım sektörünün münhasır özellikleri nedeniyle üretim verileri ve buna bağlı olarak üretim değerleri 
diğer sektörlere nazaran oldukça yüksek değişkenlikler göstermektedir. Tarım politikalarının temel 
amaçlarından birisi de değişkenlikleri en aza indirgemektir. Uzun yıllara ilişkin verilere bakıldığında 
tarımsal büyüme oranları, milli gelirdeki büyümeden daha düşük olmuştur. Milli gelirdeki büyüme 
hızının düşük olmasının etkenlerinden birisi de budur. 1999, 2001, 2007 ve 2016 yıllarında tarımsal 
büyüme hızı negatife dönüşmüştür. Ancak 2010 yılında tarım sektörü pozitif büyüme yaşarken, milli 
gelirdeki büyüme negatif yönlü olmuştur. Bu durum o yıllarda küresel mali piyasalarda yaşanan 
sorunların neticesi olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 16. Tarım sektörü ve Türkiye ekonomisinin büyüme oranları

Kaynak: TOB, 2019b

Aslında tarım sektörü konjonktürel dalgalanmalara karşı hassasiyeti en düşük olan sektördür. Diğer 
sektörlerde yaşanan krizler veya aşırı refah tarım sektöründe yüksek derecede hissedilmez. Bu 
nedenle tarım sektörü ekonomilerin sigortası gibi bir pozisyon almaktadır. Tarım sektörü katma değer 
yarattıkça ülke ekonomisinin de daha hızlı büyüyeceği görülmektedir.
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Tablo 24. Tarımsal büyüme istatistikleri

Yıllar Tarımsal  
büyüme oranı (%)

Türkiye ekonomisi  
büyüme oranı(%)

1999 -4,6 -3,4

2000 6,4 6,6

2001 -8,9 -6,0

2002 8,7 6,4

2003 -1,5 5,6

2004 4,0 9,6

2005 7,9 9,0

2006 1,5 7,1

2007 -6,2 5,0

2008 4,5 0,8

2009 4,1 -4,7

2010 7,7 8,5

2011 3,4 11,1

2012 2,2 4,8

2013 2,3 8,5

2014 0,6 5,2

2015 9,4 6,1

2016 -2,6 3,2

2017 4,9 7,5

2018 1,9 2,8

Kaynak: TOB, 2019b

2.2.3.4. Girdi kullanımı yönünden tarımın ekonomiye katkısı 

Kimyasal gübre kullanımı:

Türkiye’de bitki besin maddesi cinsinden kullanılan gübre miktarı yılda 2 milyon tonun üzerindedir. 
Bunun %75’i azotlu gübre, %20’si fosforlu gübre ve %5’ine yakını ise potaslı gübredir. Uzun yıllar 
itibarıyla incelendiğinde tüketilen kimyasal gübrelerin miktarlarında önemli değişiklikler olmadığı 
görülmektedir. Ancak, Türkiye’nin kimyasal gübre üretiminde kullandığı ham maddelerin %95’ine 
yakını ithal edilmektedir. Bu da her yıl 1 milyar doların üzerinde gübre ithalatı yapıldığı anlamına 
gelmektedir. 
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Şekil 17. Yıllar itibarıyla bitki besin maddesi toplamı olarak gübre tüketimi (ton)

Kaynak: TOB, 2019a

Kimyasal ilaç kullanımı:

Kimyasal ilaç tüketimi son yıllarda 60 bin tonun üzerine çıkmıştır. Özellikle son 3 yılda %22’lik bir artış 
gerçekleşmiş olması hastalık ve zararlıların popülasyonunun arttığı veya pestisitlere dirençlerinin 
geliştiği ya da yeni türlerinin ortaya çıktığı ve mücadelede kullanılacak ilaç miktarının tüketiminin 
artmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Türkiye son yıllarda kimyasal ilaçlar için her yıl yaklaşık 350 
milyon dolar ithalat yapmaktadır. 

Şekil 18. Yıllar itibarıyla pestisit kullanım miktarları (ton)

Kaynak: TOB, 2019a

Traktör sayısı:

Türkiye’de traktör sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bugün, 1,3 milyon adetten fazla traktör mevcut 
olup, 2001 tarım sayımına göre 3 milyon olan tarım işletmesi sayısı dikkate alındığında işletme başına 
0,43 adet; 2018 yılı ÇKS kayıtlarına göre var olan 2,1 milyon tarım işletmesi dikkate alındığında ise 
bu sayı 0,62 adet olmaktadır. Bu, Türkiye’de traktör sayısında fazlalık olduğunu göstermektedir. Yine 
2018 yılı ÇKS verileri dikkate alındığında 11 hektara bir traktör düşmektedir. 
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Şekil 19. Yıllar itibarıyla traktör sayısı (bin adet)

Kaynak: TOB, 2019a

Tarımsal finansman:

Günümüze, tarımın finansmanını sağlayan yabancı kaynaklar teşkilatlı ve resmi kurumlar ile gönüllü 
finansörlerden oluşmaktadır. Teşkilatlı ve resmi olan kuruluşlar 3 başlıkta sayılabilir.

a) Kamu tarımsal kredi kuruluşları 

b) Tarım Kredi Kooperatifleri 

c) Özel kredi kurumları

d) Diğer kamu kurumları

Kamuya ait kuruluşların başında Ziraat Bankası gelmektedir. Bunun yanında diğer kamu bankaları 
da tarıma finansman sağlamaktadırlar. Tarım Kredi Kooperatifleri, esas ortağı çiftçiler olan bir kredi 
kurumudur.  Bunun yanında diğer bankalar tarımsal kredi kullandırmak suretiyle tarımı destekler 
iken, TKDK, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları da hibe kullandırmak suretiyle 
tarımı finanse etmektedirler. Böylece Türkiye’de bu kurumlar aracılığıyla oldukça yüksek miktarlarda 
finasman girişi olmaktadır. 2010 yılı cari rakamları ile 23 milyar TL tarımsal kredi kullanımı söz konusu 
iken 2017 yılında bankalar tarafından tarımsal amaçlı kullandırılan kredi 84 milyar TL (14 milyar $) ve 
ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ise 8 milyar TL (%75’i ayni kredi)’dir. 

Tablo 25. Yıllar itibarıyla kullandırılan krediler

Yıllar Toplam bankacılık kredileri Toplam tarımsal krediler

2010 518.274 22.811

2011 691.457 30.931

2012 785.078 32.642

2013 1.036.480 36.402

2014 1.240.706 45.865

2015 1.531.660 61.260

2016 1.791.576 73.407

2017 1.953.320 84.721

Kaynak: BDDK, 2018
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2.2.3.5. Ürün ve girdi fiyatları değişkenliklerinin ekonomiye etkisi

Türkiye ekonomisinin temel problemlerinden birisi haline gelmiş olan fiyat dalgalanmaları, tarım 
sektörü ve sektörün endüstriyel ürünler üretimini ve tüketimini de etkilemektedir. Özellikle son 
dönemlerde genel enflasyonun birincil aktörünün gıda fiyatları enflasyonu olarak değerlendirilmesi ile 
sektör çok konuşulur hale gelmiştir. 2016 yılına kadar tarım ürünleri fiyatları, genel fiyatların üzerinde 
seyreder iken bu tarihten sonra genel fiyatların altında kalmıştır.   

Şekil 20. Türkiye’de ÜFE ve tarım ÜFE değerleri

 
Kaynak: TÜİK, 2019

Gıda ürünleri tüketici fiyatları endeksi, genel TÜFE’nin genellikle üzerinde seyretmektedir. Buna göre 
gıda fiyatlarındaki değişkenliğin tüketici enflasyonunu etkilediği anlaşılmaktadır. 

Şekil 21. Türkiye’de TÜFE ve gıda TÜFE değerleri

Kaynak: TÜİK, 2019

Tarımsal girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki ilişkiyi ürün bazında hesaplamak yerine çiftçinin 
eline geçen fiyat açısından bir gösterge olarak tarımsal ürünler üretici fiyat endeksi kullanılarak ve 
bu gösterge iki temel girdi olan gübre (üre ve DAP) ve mazot fiyatlarının seyri ile karşılaştırılarak 
genel bir durum analizi yapılması, konunun net anlaşılmasına katkı sunacaktır. Bu durum Önal (2019) 
tarafından analiz edilmiş ve Şekil 22’de gösterilmiştir.  Şekil incelendiğinde, 2003 Ocak ayından 2019 
Ocak ayına kadar tarımsal ürünlerin fiyat artışının, tüm zaman boyunca Üre ve DAP gübreleri ile 
mazot fiyat artışının gerisinde kaldığı görülmektedir. 
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Şekil 22. Endekslenmiş tarımsal girdi fiyatları ve tarımsal ÜFE (2003=100)

 
Kaynak: Gübre fiyatları için Tarım ve Orman Bakanlığı (2018), mazot ve Tarım-ÜFE için TÜİK (2019)

2.2.4. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Mevcut Durumu

Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik bitkisel ve hayvansal üretim yapan 
işletmelerin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesi 
olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeler(TDİOSB), bireysel güçlerin bölgesel güç haline 
dönüştüğü, kalkınmada itici güç olan kümelenme faaliyetlerinin en güzel örneğidir.

Türkiye’de TDİOSB’lerin ilk örneklerini teşkil eden projelerden:

•	 Amasya-Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, 90 hektar alanda kurulmuştur. Bölgenin toplam 
kapasitesi 7.500 baştır. 37 adet besi parseli, 3 adet de sanayi parseli bulunmaktadır. Parsellerin 
tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir. 15 yatırımcı tarafından besi işletmeleri tamamlanmış ve 
faaliyete geçmiştir. Bölgede 5.000 baş civarında besi sığırı bulunmaktadır. Sanayi bölümündeki 
biyogaz tesisi ve et entegre tesisi faal durumdadır.

•	 Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, 188 hektar alanda kurulmuştur. Bölgenin toplam 
kapasitesi 15 bin baştır. 80 adet besi parseli, 3 adet de sanayi parseli bulunmaktadır. Parsellerin 
tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir. 53 yatırımcı tarafından besi işletmeleri tamamlanmış ve 
faaliyete geçmiştir. Bölgede 7.300 baş civarında besi sığırı bulunmaktadır.  Sanayi bölümünde, 
et kombinası kurulması için Et ve Süt Kurumuna parsel tahsisi yapılmıştır. Biyogaz tesisi kurulma 
aşamasındadır.
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•	 Elazığ Hayvan Ürünleri TDİOSB, 18,7 hektar alanda kurulmuştur. 14 adet sanayi parseli bulunmaktadır. 
Parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiştir. 7 yatırımcı tarafından tesisler tamamlanmış ve 
faaliyete geçmiştir. Tesislerde: kavurma, sucuk, peynir, yoğurt vb. ürünler üretilmektedir. 

•	 Gaziantep-Oğuzeli Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, 450 hektar alanda kurulmuştur. Bölgenin 
toplam kapasitesi 50.000 baştır. 522 adet besi parseli, 1 adet sanayi parseli bulunmaktadır. 264 
parsel yatırımcılara tahsis edilmiştir. 194 yatırımcı tarafından besi işletmeleri tamamlanmış ve 
faaliyete geçmiştir. Bölgede 10.000 baş civarında besi sığırı bulunmaktadır. Kesimhane-kombina 
faal durumdadır.

•	 Yukarıda belirtilenlerin dışında, tüzel kişilik kazanmış olan ve besi sığırcılığı faaliyeti yapılacak 
6 adet (Ankara-Çubuk, Erzincan, Eskişehir-Beylikova, Kars, Malatya-Yazıhan, Şanlıurfa) ve süt 
sığırcılığı faaliyeti yapılacak 1 adet (Hatay-Altınözü-Enek) TDİOSB’nin daha kuruluş işlemleri 
devam etmektedir. Bunlardan Ankara-Çubuk ve Eskişehir-Beylikova TDİOSB’lerin altyapı inşaatları 
tamamlanmış olup parsellerin yatırımcılara tahsisi devam etmektedir.

•	 Ayrıca besi sığırcılığı faaliyeti yapılacak 9 adet (Afyonkarahisar-Bolvadin, Çorum-Alaca, Elazığ, 
Gümüşhane-Kelkit, Kahramanmaraş-Elbistan, Kastamonu, Niğde-Bor, Sivas-Şarkışla, Van),  süt 
sığırcılığı faaliyeti yapılacak 1 adet (Yozgat-Sorgun) ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak 1 adet 
(Adana)  TDİOSB’nin de başvuruları Bakanlığımıza yapılmış olup yer seçimlerinin yapılması 
ve kesinleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri devam etmektedir. Bu bölgeler henüz tüzel kişilik 
kazanmamıştır.  

•	 Türkiye’de jeotermal kaynakla ısıtılacak bitkisel üretim konulu TDİOSB’lerin ilk örneği, Denizli-
Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, 72 hektar alanda kurulmaktadır. 12 adet sera parseli, 1 adet 
de sanayi parseli mevcuttur. Bölgenin altyapı inşaatları tamamlanmıştır. Parsellerin yatırımcılara 
tahsisi devam etmektedir.

•	 Denizli-Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB dışında, tüzel kişilik kazanmış olan ve seracılık 
faaliyeti yapılacak 4 adet (Adana-Karataş, Ağrı-Diyadin, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma) ve 
çiçekçilik faaliyeti yapılacak 2 adet (Balıkesir-Edremit, Yalova) TDİOSB’nin daha genel yerleşim, 
imar ve parselasyon planları ile üstyapı projelerinin hazırlanması işlemleri devam etmektedir.

•	 Ayrıca seracılık faaliyeti yapılacak 3 adet (Aydın-Kadıköy, İzmir-Dikili, Malatya-Yazıhan) TDİOSB’nin 
de başvuruları Bakanlığımıza yapılmış olup yer seçimlerinin yapılması ve kesinleştirilmesi ile ilgili 
iş ve işlemleri devam etmektedir. Bu bölgeler henüz tüzel kişilik kazanmamıştır.  

Tüzel kişilik kazanmış olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’lerin planlanan üretim kapasiteleri Tablo 
26’da belirtilmiştir.
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Tablo 26.  Besi sığırcılığı yapılacak TDİOSB’ler ve üretim kapasiteleri

TDİOSB adı
Hayvan sayısı (baş) Karkas et üretimi (ton)

Mevcut Planlanan  Mevcut Planlanan

AMASYA Suluova 5.000 7.500 1.500 2.250

ANKARA Çubuk 18.000 5.400

DİYARBAKIR 7.300 15.000 2.190 4.500

ERZİNCAN 9.500 2.850

ESKİŞEHİR Beylikova 15.000 4.500

GAZİANTEP 10.000 50.000 3.000 15.000

KARS 11.000 3.300

MALATYA Yazıhan 26.000 7.800

ŞANLIURFA 106.000 31.800

TOPLAM 22.300 258.000 6.690 77.400

Besi sığırcılığı faaliyeti yapılacak olan tüzel kişilik kazanmış 9 adet TDİOSB’ye ait toplam kapasitenin 
takriben 258.000 baş civarında olması planlanmaktadır. Bu bölgelerin tam kapasite faaliyete geçmesi 
ile bir besi döneminde takriben 77.400 ton karkas et üretimi gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. Bu 
hali ile besi sığırcılığı faaliyeti yapılacak TDİOSB’lerin, ülkemiz et üretimine önemli katkı yapacağı ve 
et ithalatının azaltılmasında da önemli bir rol üstleneceği değerlendirilmektedir.  

Seracılık faaliyeti yapılacak:

•	 Denizli-Sarayköy TDİOSB’de, domates üretimi yapılması ve tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde 
yılda takriben 15.000 ton domates üretilmesi planlanmaktadır.

•	 Ağrı-Diyadin TDİOSB’de, domates üretimi yapılması ve tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde yılda 
takriben 30.000 ton domates üretilmesi, üretilen domatesin büyük bölümünün ihraç edilmesi 
planlanmaktadır. 

•	 Samsun-Bafra TDİOSB’de, domates ve muhtelif sebze üretimi yapılması ve tam kapasite ile 
faaliyete geçtiğinde 30.000 ton domates üretilmesi planlanmaktadır. 

•	 Adana-Karataş TDİOSB’de, domates ve muhtelif sebze üretimi yapılması ve tam kapasite ile 
faaliyete geçtiğinde 40.000 ton domates üretilmesi planlanmaktadır.

•	 Zonguldak-Çaycuma TDİOSB’de, domates ve muhtelif sebze üretimi yapılması, yılda 10.000 ton 
domates üretilmesi planlanmaktadır.

•	 Seracılık faaliyeti yapılacak ve domates üretilecek Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin tam kapasite 
faaliyete geçmeleri ile birlikte üretime önemli katkılarının olacağı değerlendirilmektedir.

•	 Balıkesir-Edremit TDİOSB’de, süs bitkileri ve zeytin fidanı üretimi yapılması planlanmaktadır.

•	 Yalova TDİOSB’de, süs bitkileri üretimi yapılması planlanmaktadır.   
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Seracılık faaliyeti yapılacak ve süs bitkileri üretilecek TDİOSB’lerin faaliyete geçmesi ile bölgelerinde 
süs bitkileri üretimine önemli katkılarının olacağı değerlendirilmektedir.

Tüzel kişilik kazanmış olan bitkisel ve hayvansal üretim konulu TDİOSB’lerin tam kapasite ile faaliyete 
geçmeleri durumunda takriben 28.270 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır. Buna göre, 
TDİOSB’lerin, tam kapasite ile faaliyete geçtiklerinde istihdama önemli katkı yapacakları ve işsizliğin 
azaltılmasında önemli rol üstlenecekleri değerlendirilmektedir.

3. TARIMSAL YAPININ PROBLEMLERİ VE SWOT (Güçlü yönü, Zayıf yönü, Fırsatlar ve Tehditler) 
ANALİZİ

Türk tarım sektörünü bugünkü konumundan ileriye götürebilmek için tarımsal yapının sağlıklı biçimde 
analiz edilmesinde yarar vardır. Bu başlık altında tarımsal yapının öncelikle genel sorunları verilmiş ve 
ardından SWOT analizi yapılarak, ulaşılabilir hedefleri belirlenmesine çalışılmıştır. 

3.1. Tarımsal Yapıya Ait Genel Problemler 

•	 Tarımsal nüfus fazladır (gizli işsizlik yüksek olması),

•	 İşletme arazisinin küçük olması (ortalama 60 dekar ve işletmelerinin 1/3’ü 20 dekarın altında 
araziye sahiptir. Bu durum pazara yönelik üretimi engellemektedir.),

•	 Sulanan arazi miktarı düşüktür,

•	 Arazi parçalılığı yüksektir, 

•	 Arazinin, miras yoluyla bölünme sorunu devam etmektedir,

•	 Tarım arazisinin amaç dışı kullanımı yaygındır,

•	 Birlikte hareket etme (kooperatifleşme, birlikler kurma) yeteneği düşüktür,

•	 Planlama yapılmamaktadır (üretim ve işgücü planlaması gibi),

•	 Genel eğitim, mesleki eğitim ve bilgi düzeyi düşüktür, 

•	 Tarımsal faaliyet bir iş (meslek) gibi değil bir yaşam biçimi gibi algılanmaktadır,

•	 Genç nüfusun tarım sektörüne yatırım yapma endişesi artarak devam etmektedir,

•	 Tarım dışı çalışma arzusu yüksektir,

•	 Entegre üretim tesisleri azdır,

•	 Yüksek düzeyde fiyat dalgalanmaları üretici gelirlerini etkilemektedir,

•	 Verim düşüklüğü (ussal olmayan girdi bileşimi) görülür, 

•	 Pazarlama zinciri uzundur,

•	 Meralar tahrip edilmektedir,

•	 Tarımsal araştırmaların ve teknolojik yeniliklerin üreticilere ulaştırılmasında kaynaklanan sorunlar 
yaşanmaktadır.
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3.2. Tarımsal Yapının SWOT Analizi 

Güçlü Yönler:

•	 Büyüyen ekonomi,

•	 Büyüyen tarımsal üretim değeri,

•	 Tarımsal nüfus,

•	 Genç nüfus,

•	 Kırsal gelir dağılımının kentlere göre daha dengeli olması,

•	 Makine parkının doluluğu,

•	 Tarımsal kredi kullanımının artması,

•	 Yüzölçümü büyüklüğü,

•	 Ekilebilir arazi büyüklüğü,

•	 Orman arazisi varlığımız,

•	 Çayır-mera arazisi varlığımız,

•	 Arazi kullanımına yönelik mevzuat (toprak koruma, mera vb.),

•	 Yer altı su kaynaklarının varlığı,

•	 Akarsu ve göletlerin varlığı,

•	 DSİ gibi güçlü bir kurum,

•	 Barajların sayısının artıyor olması,

•	 İklim ve ekolojik avantaj,

•	 Bazı ürünlerde rekabet üstünlüğünün olması,

•	 Transit geçiş avantajına sahip olunması,

•	 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iki Bakanlığın birleşmesi sonucu Bakanlığın yetki ve 
sorumluluk açısından bütüncül ve güçlü bir yapıya kavuşmuş olması, 

•	 Tarımsal üretimde ve gıda denetiminde otorite kurum olmak,

•	 Güçlü ve geniş teşkilat yapısı,

•	 Uluslararası kuruluşlarla olan güçlü bağlar,

•	 Bakanlığın araştırma ve geliştirme kapasitesi,

•	 Tarım ve gıda konusunda kamuoyu bilincinin artması,

•	 Kırsal kalkınma desteklerinin bütçedeki payının artması,

•	 Bilişim ve veri tabanı altyapısı,
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•	 Gıda ve yem laboratuvarlarının mevcudiyeti,

•	 Bölgesel ve kırsal kalkınma proje deneyimleri.

Zayıf Yönler:

•	 Üretici ve tüketici fiyatlarının sürekli oynaklığı,

•	 Sermaye geri dönüş oranının düşüklüğü,

•	 Rantabl olmayan tarımsal yatırım,

•	 Temel girdilerde dışa bağımlılık,

•	 Kimyasal ilaç kullanımında artış,

•	 Belediyelerin tarım ve kırsal hizmetlerinde eksiklik,

•	 Arazi parçalılığının yüksekliği,

•	 Tarım arazisinin miras yoluyla bölünmesi,

•	 Arazi kullanım planının olmayışı,

•	 Mevzuatın uygulanmasında yaşanılan problemler,

•	 İstatistiki verilerin güncellenmemesi,

•	 Tarım arazisinin yönetimi konusunda kurumlar arası işbirliği,

•	 Planlı üretime dayalı olmayan arazi kullanımı,

•	 Kullanılabilir su miktarı açısından su kısıtı kategorisinde olunması,

•	 Su yönetiminde kurumlar arası ilişki zayıflığı,

•	 Kapalı devre sulamaya geçememiş olmak,

•	 Salma sulamanın hala yaygın olması,

•	 Sulama suyu veya içme suyu kaynaklarına bırakılan atıklar için uygulanan cezaların caydırıcılığının 
zayıf olması,

•	 Kurak geçen yıllarda sulama suyu sıkıntısı yaşanması,

•	 Genç nüfusun tarım dışına yönelimi,

•	 Uzun vadeli tarım politikalarındaki eksiklikler,

•	 Merkezi yapının karmaşıklığı, fazla birimden oluşması nedeniyle organizasyonel anlamda 
yönetilmesi zor bir yapının olması,

•	 Birleşme sonrası teşkilat yapısının dağınıklığı,

•	 Veri tabanları arasında fonksiyonel bir entegrasyonun sağlanamamış olması,

•	 Stratejik insan kaynakları yönetiminde aksaklıklar yaşanması,
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•	 Kamuoyunda kurumsal algının zayıflığı,

•	 Kooperatifleşme ve örgütlenmede dağınıklık ve yönetilebilirliğe ilişkin eksiklikleri,

•	 Piyasalara ilişkin takip sistemi eksiklikleri,

•	 Aynı konuda birden fazla birimin sorumluluğunun olması.

Fırsatlar:

•	 Teknolojik dönüşüm,

•	 Çevreye uygun ürünlere olan talep,

•	 Merkezi yönetimin arazi kullanımı konusunda hassasiyeti,

•	 Arazi toplulaştırması yapılabilecek şartların olması,

•	 Gıda sektörünün artan önemi,

•	 Orta Doğu’nun en yüksek su potansiyeline sahip olunması,

•	 Sulama teknolojisindeki gelişmeler,

•	 Sulamasız tarımsal üretimin mümkün hale gelmesi,

•	 Su hasadı yapılabilecek teknolojinin varlığı,

•	 Yer altı barajlarının teknik olarak konuşulur hale gelmesi,

•	 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yapılanma için mevzuat ve planlama çalışmaları,

•	 Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarımın öncelikli gelişme alanları içine alınmış olması.

Tehditler:

•	 Tarım arazisinin amaç dışı kullanımı,

•	 Erozyon, iklim değişikliği gibi nedenlerle tarım arazisinin vasfının kaybolması,

•	 İklim değişikliği nedeniyle yağış rejiminin değişmesi,

•	 Özellikle belediyelerin su kullanımına yaklaşımları,

•	 Yer altı suyu için aşırı kuyu açılması, sondaj çalışmaları,

•	 Sanayi tesislerinin atıklarının su kaynaklarına dökülmesi, 

•	 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gereği olan Mevzuat ile ilgili düzenlemelerin henüz 
yapılamamış olması, 

•	 Orman ve Su İşleri Bakanlığının tekrar ayrı bir bakanlık olarak kurulacağı ihtimalinin konuşuluyor 
olması,

•	 Tarımda Milli Birlik Projesi gibi ülkemiz koşullarına uygun olmayan reorganizasyonların gündemde 
tutulması ve bu durumun mevcut bürokrasi ve sektör üzerinde yarattığı olumsuz etki,

•	 Ülkemize sınır komşu ülkelerde iç savaşlar ve düzensizlikler nedeniyle ihracat düzeyinin düşmesi.
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Amaçlar Hedefler Stratejiler

Amaç 1.  
Kamu İdari 
Yapılanmasının 
Revizesi 

1. Bürokrasinin azaltılması

1.1. Tarımsal işlemler (ÇKS gibi) e-Türkiye.gov.tr üzerinden yapılabilmelidir.
1.2. Üreticilerden sonraki yılın üretim deseni için yılda sadece bir kere beyan 
alınmalıdır. 
1.3. ÇKS ve desteklemelere ilişkin başvurular İl/İlçe Müdürlükleri yerine tarımsal 
danışmanlık şirketleri aracılığıyla otomasyon sistemi üzerinden yapılabilecek hale 
getirilmelidir.

2. Benzer vazifeyi gören 
birimlerin birleştirilmesi,

2.1. Bakanlığa bağlı birimlerde üretim,  mücadele ve gıda denetimi gibi konuların 
aynı anda birkaç farklı birim tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu gibi faaliyetler 
birleştirilerek tek bir kurum eliyle yapılmalıdır. Örneğin Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü bünyesinde: yetiştiricilik, uygulama, eğitim, bitki koruma ve mücadele alt 
birimleri yapılandırılmalıdır. 
2.2. Taşra teşkilatında çalışan teknik personeli evrak işlerinden çekilerek proje 
geliştirme odaklı bir misyona kavuşturulmalıdır.
2.3. Kurumlardaki teknik personel uzmanlık alanı (lisans derecesi) ile uyumlu 
görevlerde çalıştırılmalıdır. 
2.4. Yatırımcı kuruluşlarda (DSİ gibi) bölge yapılanması ve illerde bağlı tek şube 
sistemi devam ettirilmelidir. 
2.5. Bakanlık personel kadrolarının ve kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik 
kullanılmasını sağlamak ve mevcut personelin planlama, proje ve strateji üretme ile 
denetim ve kontrol faaliyetlerinde daha etkin rol almasını sağlamak amacı ile başta 
hayvan sağlığı, zirai mücadele ve eğitim yayım hizmetleri olmak üzere bir kısım iş ve 
işlemleri yetki devri ile kamu tüzel kişiliğine sahip meslek örgütlerine devretmesi ve 
kamu iş yükünün azaltılması değerlendirilmelidir.

3. Belediyelerde etkin 
birimlerin oluşturulması

3.1. Belediye Kanunu (6360) revize edilmeli; mahalleler kırsal mahalle ve kentsel 
mahalle şeklinde ayrılmalı, köy tüzel kişilikleri korunmalıdır.
3.2. Belediyelerde tarım ve kırsal alana yönelik birimlerin isimleri ve görevleri 
Kanun’da net olarak yer almalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığının asli görevlerini 
yapmak yerine yöreye özgü kalkınmayı sağlayacak projelere yönelmelidirler.
3.3. Birimde istihdam edilecek personelin ilgili alanda yükseköğrenim yapmış olması 
şartı getirilmelidir.

4. Tarımda piyasa 
düzenleme ve izleme 
birimleri oluşturulmalı

4.1. Bitkisel ve hayvansal ürünlerde piyasa düzenleyici kurumsal bir yapı 
oluşturulmalıdır. Bu yapı stratejik ve cari açığa sebep olan ürünleri baz alan, 
yönlendiren, destekleyen ve gerektiğinde piyasayı regüle eden tüm argüman, araç 
ve yetkilere sahip olmalı ve Bakanlığın ilgili birimleri ile etkin bir iş birliği içerisinde 
faaliyetlerini yürütmelidir. Söz konusu piyasa düzenleyici yapının oluşturulmasında 
tarımsal kitlerin birikimi ve altyapısı kullanılabilir.
4.2. Bitkisel üretimde piyasa regülasyonu, destekleme ve yönlendirme faaliyeti TMO 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmelidir.
4.3. Hayvansal üretimde piyasa regülasyonu, destekleme ve yönlendirme faaliyeti Et 
ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmelidir.
4.4. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde var olan “Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu” 
içerisine tarımı alacak şekilde revize edilmeli ve kurulda Tarımsal Politika önerisi 
geliştirebilecek yetkinlikte Ziraat Mühendisi, Veteriner, Su Ürünleri Mühendisi gibi 
ehliyetli kişiler görevlendirilmelidir.  
4.4. TMO, başta Fransa olmak üzere, Avrupa Birliği örneklerinde olduğu 
gibi topraktan çıkacak bütün ürün gruplarına hitap edecek şekilde yeniden 
yapılandırılarak bağımsız, özerk bir Kurum/Kurul şekline dönüştürülmelidir. 
4.5. Lisanslı Depoculuğun kontrollü bir şekilde geliştirilerek ürün yelpazesinin 
genişletilip Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerine derinlik 
kazandırılmalıdır.
4.6. TÜRKŞEKER AŞ ve Tarım Satış Kooperatifleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
ilişkilendirilmelidir. 
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Amaç 2. 
Tarım Politikası 
Strateji Belgesi 
Oluşturulmalı

1. Planlı üretime geçilmeli

1.1. Tarımsal verilerin niteliği ve güvenilirliği için Tarım Sayımı yapılmalıdır. 
1.2. Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamındaki her türden desteğin bölgesel 
bazlı ve ürün çeşitliliğine göre yeniden düzenlenmesi (Bir bölgede sadece bir ürün, 
diğerinde 2 ve/veya 3 ürün yetiştirilmekte iken bunların tamamına aynı tutarda 
destekleme yapılmakta bu da bölgesel farklılıkların, gelişmişliklerin daha da 
açılmasına neden olmaktadır). 
1.3. Et, süt, kuru kayısı, kuru üzüm gibi stratejik ve prestijli ürünler havza bazlı 
destekleme modeline dâhil edilmelidir.
1.4. Küçük aile işletmelerinin örgütsel yapıya kavuşmaları desteklenmeli, tarımsal 
finansman araçları çeşitlendirilmeli, kredilerin vade ve faiz oranları güncellenmelidir. 
1.5. Tarımsal girdilerin tedarikinde kredi kartı kullanımı ve taksitlendirme yöntemi 
benimsenerek üretici ve girdi satıcısı desteklenmelidir.
1.6. Bölgesel bazda üretim potansiyeli, çiftçi alışkanlıkları, gelenekler ve ihtiyaçlar 
yönünden değerlendirme ve analiz çalışmaları yapılarak uygun yörelerde bitkisel ve 
hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin kurulması ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar devam ettirilmelidir.
1.7. Hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler, hayvan sağlığı gözetilerek 
geliştirilmelidir. Bölgelerde biyogaz tesislerinin oluşturulması desteklenmelidir. 
1.8. Hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin niteliğinin geliştirilmesi 
için meri mevzuatta düzenleme yapılmalı ve uygulamaların etkinliği artırılmalıdır.
1.9. Özellikle jeotermal kaynak yönünden uygun olan yörelerde, bitkisel üretim (sera) 
konulu TDİOSB’ler yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir.
1.10. Tarım sigortası uygulamalarının handikapları belirlenmeli, ürün sigortasından 
gelir sigortasına yönelinmelidir.
1.11. Özelleştirme yoluyla devredilen veya devredilecek tarımsal KİT’lerin ve 
iştiraklerin mutlaka aynı amaca yönelik faaliyete bulunmalarını sağlayıcı mevzuat 
düzenlemesi yapılmalıdır.
1.12. Tarımsal kalkınma planları bir sonraki ülkesel kalkınma planından önce 5’er yıllık 
olarak hazırlanmalıdır.

2. Tarımsal eğitim ve 
araştırma geliştirilmeli

2.1. İlk ve ortaöğretime “uygulamalı tarım dersleri” eklenmelidir.
2.2. Eski ismi ile Ziraat Meslek Liselerinin sayısı ihtiyaca göre belirlenmeli ve 
müfredatı Tarım Bakanlığı ile birlikte düzenlenerek eğitim faaliyetlerinin bir kısmı 
Bakanlık personeli tarafından verilmelidir. 
2.3. Tarımsal araştırmalara ayrılan bütçeler artırılmalı, Üniversitelerin ve özel 
sektörün araştırma çalışmaları bürokratik işlemleri kısaltılarak desteklenmelidir. 
2.4. Tarımsal araştırma sonuçlarının ve tarımsal bilginin üreticiye en hızlı ve anlaşılır 
şeklide ulaşmasını sağlayacak iletişim araçları kullanılmalıdır.  
2.5. Doğal varlıkların korunmasını ve tarıma bakışı olumlu yönde geliştirecek kamu 
spotları TV’lerde sistematik bir şekilde yayınlanmalıdır.
2.6. İlkokuldan başlayarak tarımsal eğitim verilmeli, özellikle kırsal okullarda 
öğrencilerin çiftçiliği bir meslek gibi algılamalarına yardımcı olacak eğitim 
verilmelidir.
2.7. Piyasadan talep edilen birikimde lisans mezunlarının yetiştirilebilmesi için YÖK 
koordinatörlüğünde ortak tarım öğretimi müfredatı geliştirilmelidir. 
2.8. Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarımla ilgili Yüksek Öğretim Kurumlarının (Ziraat, 
Veteriner, Orman Fakültesi vd.) arasındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
güçlendirilmesine yönelik mevzuat geliştirilmelidir. 
2.9. Farklı agroekolojilere göre en az 7 tarım üniversitesi kurulmalı veya var olan bazı 
üniversiteler tarım üniversitesi şeklinde dönüştürülmelidir.

3. Kırsal hizmetler 
geliştirilmeli

3.1. Kırdan göçü engelleyici kırsal iskân, sosyal güvenlik, üretim ve yaşam dengesi 
oluşturulmalıdır.
3.2. Kırsalda doğal ürün satış birimleri oluşturulmalıdır.
3.3. Yerli ırk hayvan ve yerel tohumların korunması ve kullanımı teşvik edici 
mekanizma geliştirilmelidir.
3.4. Mevsimlik gezici geçici işçilerin ailelerin sosyal ve çalışma koşularını iyileştirici 
tedbirler alınmalıdır.
3.5. Kırsalda yaşayan kadınların ticari faaliyette bulunmalarına olanak sağlayacak 
kırsal kadınlar eliyle yöresel ürün üretimini teşvik edecek mikro kredi uygulamaları 
yapılmalıdır.
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Amaç 3. 
Doğal 
Kaynakların 
Sürdürülebilir 
Kullanımı 

1. Arazi Kullanım planları 
yapılmalı

1.1. İlgili bakanlıklar Çevre Düzeni Planı ile uyumlu Toprak Bilgi Sistemi oluşturmalıdır.
1.2. Erozyon, iklim değişikliği nedeniyle kayıp riskinin yüksek olduğu arazi ve orman 
sahası önceden tarif edilmeli, koruyucu önlemler geliştirilmelidir.
1.3. Tarım arazisi varlığı, arazinin kabiliyeti, niteliği ve kullanım şekli itibarıyla net 
olarak bilinmelidir.
1.4. Optimal üretim planlarına dayalı ve destekleme kapsamında olacak şekilde her 
mikro havza için yaşayabilir gelirli işletme büyüklüğü (arazi) belirlenmelidir.

2. Tarım arazisinin 
amaç dışı kullanımının 
engellenmesi

2.1. Büyük Ovaların Korunması Kanunu (Mera Kanunu’na benzer) çıkarılmalıdır.
2.2. Mera kullanımı ve meralarda ve yaylalarda hayvancılığı özendirici spesifik 
desteklemeler yapılmalıdır.
2.3. Merada veya orman altı alanlarda arıcılık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 
müsaade edilmelidir.
2.4. Kamuya ait arazide tarım dışı yatırım ruhsatı verilmemelidir.
2.5. Toprak Koruma Kurulundan, Belediye ve TOBB temsilcileri çıkarılmalıdır. Çiftçi 
örgütlerinden iki kişi kurula dâhil edilmelidir.

3. Arazi toplulaştırma 
çalışmalarının devam 
ettirilmesi

3.1. Çok parçalı arazinin bulunduğu yörelerde toplulaştırma çalışmaları 
hızlandırılmalıdır.
3.2. Arazi toplulaştırması ile sulama yatırımları birlikte planlanmalı ve eş güdümlü 
faaliyete geçirilmelidir. 

4. Atıl tarım arazisinin 
üretime katılması

4.1. Atıl tarım arazisi miktarını gerçekçi verilerle ortaya koymaya yönelik yöntem 
geliştirilmelidir.
4.2. Arazi bankacılığı veya arazi edindirme ofisleri kurulmalıdır.
4.3. Nadas alanları uygun bitkilerin ekimine yönlendirilmelidir.
4.4. Arazi kiralanmasını kolaylaştırıcı mekanizma geliştirilmelidir.
4.5. Arazi kiralanmasını kolaylaştıracak iletişim ve finansman olanakları 
geliştirilmelidir.
4.6. Çiftçi Kayıt Sistemi için yapılan başvurularda dönem başında üretilecek 
ürünlerin bilgisi alınmalıdır. Böylelikle atıl arazilerin miktarı da belirlenmiş olacaktır.
4.7. Tarım arazisinin 3 yıl art arda tarımsal faaliyette kullanılmaması halinde araziyi 
işleten kişi/kuruluştan 3 yıldan sonraki her yıl için emlak vergisi tahsil edilmelidir. 

4. Atıl tarım arazisinin 
üretime katılması

4.1. Atıl tarım arazisi miktarını gerçekçi verilerle ortaya koymaya yönelik yöntem 
geliştirilmelidir.

5. Su yönetimi 
organizasyonu revize 
edilmelidir

5.1. DSİ tarımsal sulama konusunda tek yetkili birim olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 
bünyesinde faaliyetlerine devam etmelidir. 
5.2. DSİ, işletme ve bakım için ilgili kuruluşlara sınırlı yetki devri yapmalıdır. Yetki 
devri yapılan kuruluşların denetimi sıkı yapılmalıdır.
5.3. Su hasadı sistemleri, belediyelerin desteğiyle gerçekleştirilerek yer altı 
göletlerinin yapılabilirliği araştırılmalıdır.
5.4. Sanayi tesislerinin atıklarının sulama ve içme suyuna karışmaması için 
caydırıcı cezaların uygulanmasına devam edilmesi ve ceza miktarlarının artırılması 
gerekmektedir.
5.5. Tarımsal sulamaya ait istatistikler güvenilir ve güncel hale getirilmelidir.

6. Sulama sistemlerinin 
revize edilmesi

6.1. Yıllık tarımsal sulama ihtiyacı önceden belirlenmelidir.
6.2. Kapalı sistem sulama oranı on yılda %100’e çıkarılmalıdır.
6.3. Basınçlı sulama sistemleri teşvik edilmelidir.
6.4. Modern sulama sistemi kullanmayan işletmeler desteklenmemelidir.
6.5. Su kıtlığı bulunan bölgelerde sulamasız tarım ürünleri desteklenmelidir.
6.6. Sulama suyu kullanımında sayaç kullanımı ve su bedellerinin bu yolla tahsilâtı 
yapılmalıdır.
6.7. Sulanan alan miktarı 10 yılda 2 milyon hektar artırılmalıdır.
6.8. Yer altı göletleri çevresel ve teknik sürdürülebilirliği dikkate alınarak yapılmalıdır.
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Amaç 4. 
Tarım İşletmelerinin 
Yapısının 
İyileştirilmesi 

1. İşletme büyüklüğünün 
yeter gelir düzeyinden 
yaşayabilir geliri sağlayacak 
düzeye çıkarılması

1.1. Miras yoluyla arazi bölünmesini engelleyen mevzuat, yeter geliri sağlayacak işletme 
büyüklükleri artırılacak şekilde revize edilmelidir. 
1.2. Yeter geliri sağlayan işletme büyüklüğü, arazinin niteliğine göre değil, ürünün istekleri ve 
piyasası dikkate alınarak belirlenmelidir.
1.3. Miras yoluyla arazi bölünmemesi için çiftçi mirasçıya finansman desteği verilmelidir.
1.4. Hayvancılık işletmeleri için işletme büyüklüğü ahır kapasitesine bağlı yem bitkileri ekim 
alanı şeklinde belirlenmelidir.
1.5. Hayvancılık yapmak isteyen çiftçilerin hayvancılık işletmeleri olmadığından almış olduğu 
kredileri tamamen işletme yapımına harcamakta hayvan alacak sermayesi kalmamaktadır. 
Bu nedenle en az 5 yıl hayvancılık yapılmayan atıl hayvancılık işletmelerinin hayvancılığa 
kazandırılması için kiralama veya satış gibi tedbirler alınmalıdır. 

2. Sermaye yapısının 
dönüştürülmesi

2.1. Tarımsal arazinin değeri yükselince üretilen ürünün değeri düşüyor. Arazinin rantını 
artıracak beklentiler engellenmelidir. 
2.2. İşletmelerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi için enerji fiyatları tarım sektörü için ayrıca 
rayiçlendirilmelidir ya da sulama ücretleri de destekleme kapsamına alınmalıdır.

3. İşletme kültürünün 
dönüştürülmesi

3.1. Küçük aile işletmelerinin entegre üretimi gerçekleştirebilecek bir örgütsel yapıya 
dönüştürülmesi projesi uygulanmalıdır.
3.2. Tarımsal danışmanlık hizmetleri, işletme bazında ve özel kuruluşlar vasıtasıyla yapılmalıdır.
3.3.  Kooperatifler, birlikler ve benzeri tarımsal örgütlenmelerle ilgili mevzuatın yeniden 
düzenlenerek bütüncül bir yaklaşımla Tarımsal Üretici Örgütleri ile ilgili tek bir çatı mevzuat 
oluşturulmalıdır. 

Amaç 5. 
Tarımın Ekonomiye 
Katkısı Miktar Olarak 
Artırılmalıdır

1. Tarımsal üretimin ve 
Tarımsal GSYH miktar olarak 
arttırılması

1.1. Stratejik ve Prestijli ürünler başta olmak üzere üretim planlarına destekleme modeli 
uygulanmalıdır.
1.2. Hayvancılıkta çayır ve meraların kullanımı yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir.
1.3. Dış ticareti izleme, değerlendirme ve yönlendirme birimi (AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü yerine)  oluşturulmalıdır. 
1.4. Hayvancılıkta kombinaların kapasiteleri geliştirilmelidir.
1.5. En az 5 yıl hayvancılık yapan işletmelerin hibe desteğine müracaat edebilme şartının 
konulması gerekir. Destekten faydalanan işletmelere denetim artırılmalı, yılda en az 4 defa 
rapor alınmalıdır. Daha düşük girdi bedelleriyle hayvancılık yapılan bölgelerde bu sistem daha 
fazla desteklenmelidir. 
1.6. Düve ve süt kuzularının kesimine müdahale edilmeli, caydırıcı ve önleyici tedbirler 
geliştirilmelidir.
1.7. Tarımsal GSYH büyüme hızı, genel büyüme hızına eşit ya da üzerinde seyretmelidir.

2. İhracata yönelik ürünlerin 
pazar alanı ve payı 
artırılmalıdır

2.1. Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünya nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı 
ülkelerle tarımsal ihracatı artıracak çalışmalar yapılmalı, tanıtım ve tutundurma faaliyetleri 
yürütülmelidir.
2.2. İhraç edilen ürün kalemlerinin sayısı ve miktarı artırılmalıdır.
2.3. Tarım Satış Kooperatifleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmalı, üretici birlikleri ürün 
bazlı ticari faaliyette bulunacak şekilde yapılandırılmalıdır.
2.4. Özellikle dünya piyasalarında talep gören stratejik tarım ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, 
endüstriyel ürüne dönüştürülmesi, pazarlanması için politikalar oluşturulmalıdır(Ör. endüstriyel 
kenevir, ıtri ve tıbbi bitkiler gibi).

3. Yerel tohumlar korunmalı 
ve yerel tohumların kullanımı 
artırılmalıdır

3.1. Arazinin bir bölümüne mutlaka yerel tohumların ekilmesini sağlayacak bir tedbir alınmalıdır.
3.2. Yerli tohumların verim ve kalitesini yükseltecek teknolojik araştırmalara destek verilmelidir.

4. Girdi masrafları 
düşürülmelidir

4.1. Girdi fiyatları endeksi ürün fiyatları endeksinden yukarıda seyrettiğinde aradaki fark telafi 
edilmelidir.
4.2. Rasyonel girdi kullanımı için birime kullanılması gereken girdi miktarı konusunda çiftçi 
eğitimi gerçekleştirilmelidir. 
4.3. Kaba yem üretimi desteklemesi devam etmelidir. Küçük çiftçilere yönelik kaba yem üretimi 
desteği daha fazla olmalıdır.
4.4. Kimyasal ilaç kutularının imhası için kamu-ilaç bayi-üretici koordinasyonu sağlanmalıdır.
4.5 Sulama suyu ücretleri birim alan yerine ürünler itibarıyla düzenlenmelidir.
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4. TARIMSAL YAPIDA DÖNÜŞÜM İÇİN İYİLEŞTİRME HEDEF VE STRATEJİLERİ

Türkiye tarımının yukarıda ifade edilen mevcut durumu, problemleri ve SWOT analizi neticesinde 
yapının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve dönüştürülebilmesi adına bir takım amaçları görev edinmek ve 
bu amaçlara ulaştıracak hedefler ile stratejilerin net bir biçimde tarif edilmesi ve uygulanması çalışma 
grubumuz tarafından önerilmektedir.

5. GENEL DEĞERLENDİRME

Tarım, ülkelerin ve özellikle de Türkiye gibi hedefleri olan bir ülkenin en önemli konusudur. Zira tarım, 
yurt edinme, bağımsız ve bütün bir ülkede sağlıklı ve hür nesillerin yetiştirilmesi ve gerçek bir devlet 
olmanın teminatıdır. Bu yüzden bir milletin ortak değeri olan tarım ihmal edilemez, özel veya tüzel 
kişi ve kurumların da yanlış uygulamalarına ve üretici de olsa yanlışların insafına bırakılamaz. 

Tarımda yapılan yanlışlıklar başka sektörlere benzemez. Yanlışlar kısa vadede de uzun vadede de 
kendini oldukça pahalıya ödetir, hatta geri dönüşü olmayan yollara da itebilir. Medeniyetin başlangıcı 
da tarım ile olmuştur. Bu yüzden tarım olmadan kır ve kent kavramları tam anlamlandırılamaz; gıda, 
sanayii, yatırım, kalkınma, istihdam, üretim olamaz böylece de finans, ekonomi bütçe gibi konulara 
geçiş yapılamaz. Bu manada tarım devletin varlığı ile eş değerdir ve politikalar da buna göre 
belirlenmelidir. 

Ülkemizde son yıllarda tarımda çok iyi atılımlar yapılmış ancak toprak ve su gibi tarımsal üretime 
kaynaklık eden değerlerde sıkıntılı durumlara gelmiştir. Böyle de olsa milli tarımımız daha ileriye 
götürülmek zorunluluğundadır. Buna ihtiyacımız vardır. Gelişen, nüfusu artan, öte yandan dünyada 
birçok ülke ile sosyal ve teknik ağlar ve bağlar kuran bu ülkede tarımsal üretime olan ihtiyacımız daha 
da artacaktır dersek, yanlış olmaz.  

Son yıllardaki gelişmeler daha çok su, daha çok kimyasal (gübre ve mücadele ilaçları) ve daha çok 
teknoloji kullanımı yanında yeni çeşitlerle bitkisel üretim çeşitlendirilmiş, hayvan ırkları yenilenmiştir. 
Buna bağlı olarak et-süt üretimi yükselmiş, tüm bunlar kaynakların hesapsızca ve hırsla kullanılmasını 
da hızlandırmıştır. Böylece suyu aşırı tüketen, çevresi ve toprakları kirlenen bir ülke konumuna 
gelinmiştir. Gelinen bu noktanın daha ileriye götürülmesi mevcut kaynaklar ve yapımızla pek 
mümkün görülmemektedir. Geldiğimiz bu noktanın daha da ileriye taşınması, problemlere teşhisi 
doğru koymak, tedaviyi de ona göre uygulamakla mümkün olabilir.  

Tarım sektöründe üretim kaynaklarının aşırı derecede kullanımı sonucu görülen maddi ve manevi 
yüklerin büyük bölümü işletme yapımızdan kaynaklanmaktadır. Yani sorun yapısaldır.  Üretim, 
verimlilik ve kaliteyi artırmak için ihtiyaç duyulan politikalar, altyapı ve üretici yapılanmasında ileri 
adımlar atılmalı, hantal yapımızı daha hareketli hale getirmek için cesur kararlar alınmalıdır. Bu arada 
dünyanın en iyi yasaları çıkarılsa, üretim için en yüksek teknolojiler getirilse de altyapımızı (işletme 
yapımız, üretici (çiftçi) ve kurumsal örgütlenmeler) ve insanımızı uygulamalara cevap verecek hale 
getiremezsek, başarılı olacağımız pek söylenemez. 

Aslında Türkiye’nin coğrafik ve ekolojik şartları tarım sektörü açısından avantajlı sayılabilecek 
özellikleri barındırırken, doğal kaynaklar açısından da zengin bir varlığa sahip olması ile bunu ürün ve 
faaliyet çeşitlemeleri şeklinde kullanmaktadır. Sektör gıda güvenliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, 
doğal kaynakların sürdürülebilirliği, çiftçi ailesinin geçimi ve kırsal kalkınmanın lokomotifi olmak gibi 
görevleri yüklenmiş durumdadır.
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Ekonominin ve ekonomikliğin önde olduğu her sektörde olduğu gibi açlığın, haksızlığın, israfın olduğu 
bir ortamda sorunlarla başa çıkmak adına tarımda da uygun politikaların yürütülmesi elzemdir. 
Dün var olan sorunların birçoğu uygun araçların kullanılması ile bugün çözülürken, gelişen bilgi ve 
teknoloji, değişen toplumsal yapı gibi etmenlerle dün sorun gibi gözükmeyen birçok olay bugün 
büyük sorunlar şeklinde ortadadır. Tarım sektörünün ekonomik, kültürel ve sosyal önemini dikkate 
alarak süreç içerisinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi, sektörün gelişen bilgi ve teknolojiye 
uyum sağlaması ve bunu kullanması, kalkınmanın hızlandırılması adına tüm paydaşlara önemli 
görevler düşmektedir. 

Diğer taraftan tarımsal üretim, ilk bakışta yalın ve olağan bir ham madde üretimi olarak görülürken, 
aslında üretimden tüketime kadar olan arz zincirinde çok çeşitli alt sektörlerde faaliyet gösteren 
paydaşlar vardır. Kullanılan girdilerin (gübre, ilaç, yakıt, makine ve ekipman, tohum, fide/fidan vb.) 
sağlandığı alt sektörler, üretim süreci (tarıma dayalı sanayi, lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsaları 
vb.), sulama sistemleri ve yönetimi, ürünlerin pazarlandığı piyasalar (mahalli ve ulusal piyasalar, vadeli 
işlem borsaları, ithalat ve ihracat süreçleri vb.) dikkate alındığında çok çeşitli aktörler bulunmaktadır. 

Bu sebeple, en uygun üretim ve pazarlama politikaları oluşturulurken bile yetersizlikler görülebilmekte, 
bu durum sadece ülkemiz için değil, tarımsal üretim yapılan tüm ülkeler için de geçerli olmaktadır. 
Bununla birlikte, çok farklı, zengin iklim ve coğrafik özelliklere sahip olan, tarımsal üretim potansiyeli 
yüksek ülkelerde, alt bölgelere ve ilgili tarımsal alt sektörlere yönelik politika geliştirilmesinde 
problemler yaşanılması kaçınılmazdır.

Gerçekten tarım sektöründeki paydaş zenginliği, hitap edilen kesimin fazlalığı, tarımsal üretimin iklim 
şartlarına büyük oranda bağlı olması, piyasalarda olan risk ve belirsizlikler, tüketici beklentileri ve 
gelir düzeyleri; üretimin kaynağını düzenlemede ve pazarlamada olabildiğince dinamik politikaların 
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu konuda, ülkemiz tarafından uygulanan politikalar da bu 
çerçevede, her dönemde gelişme ve farklılaşma göstermekte, tüm kesimlerin kabul edebileceği 
yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılmaktadır. Örneğin: Hal Yasası, Lisanslı Depoculuk Uygulamaları, 
Çayır-Mera Yasası, Miras Yasası, Tarımsal Destekleme Politikaları, Gıda Güvencesi, Tarımsal Sulama 
Yönetimi vb. birçok yapısal değişiklik yapılmış ve halen süreç dinamik bir şekilde devam etmektedir.    

Son yıllardaki atılımlara rağmen ülkemizde tarım meseleleri devam etmektedir. Esas meselemiz 
üretimin temeli olan işletme yapımızdaki bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Eğitim başta olmak 
üzere tarımla ilgili kurumsal yapı düzensizliği ve bu kurumlar arası koordinasyon yetersizliği ile yetki 
kullanımındaki uygulama aksaklıkları da meseleler arasındadır. Yapısal bozukluklara bağlı kaynak 
israfı, göçler ve miras hukukuna bağlı aksaklıklar ve de çiftçi yaklaşımları tarımsal potansiyelin 
tamamının kullanılmasına engel olmaktadır.   

Bu gerçekler ışığında III. Tarım Şurası, Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Çalışma Grubu, yukarıda belirtilen 
konuları analiz etmiş ve cesaretli tezleri ana başlıklarla ortaya koymuştur. Bu Grubunun aldığı 
kararların uygulanması en büyük dileğimizdir. Özellikle de tarımın başlangıcı olan işletmelerimizde 
yapılanma sorununun ele alınması ve alınan kararların eksiksiz uygulanması, sektörün her kesimini 
olumlu etkileyecektir. Bu kararların sektörde uygulama bulması tarımın diğer elemanlarına (toprak, 
su, teknoloji) olumlu yansıyacak, en azından girdilerde düşüş, çıktılarda verimlilik esas olacaktır. 
Çalışma konuları ve bu konular üzerinde alınan kararlar başlıklar halinde aşağıdadır.    
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5.1. Tarımsal Eğitimde Yapılanma 

Sorun: Eğitim bir kültür işidir, ölene kadar devam eder. Tarımla ilgili her kademede eğitimin başarılı 
olduğu söylenemez. Tarımsal eğitim toplam kalite demek olup içinde insan, gelecek, sağlık, 
sürdürülebilirlik, ekonomi, yardım, hedef ve devlet-vatan-özgürlük vardır. Tarım herkesin konusudur 
ve bu işi profesyonelce yapacak olanların çok iyi yetiştirildiği söylenemez. Tarım 2-3 yılda öğrenilen bir 
şey değildir, tarım tam bir meslek işidir. Yanlış yapılan işler sektörü ve üreticiyi derinden etkileyeceği 
gibi geniş anlamda vatan toprağının suyunun yok edilmesi anlamına gelebilir. Bu yüzden de tarım 
profesyonelce yapılmalıdır. Her kademede yanlışlar düzeltilmek zorundadır.  

Çözüm: Tarımsal eğitim, sürdürülebilir ve ciddi bir müfredata bağlı olarak kendine bağlı olan diğer yan 
kollarla (sağlık, çevre, enerji, küresel ısınmalar vb.) irtibatlandırılmalıdır. Öte yandan yaygın eğitimler 
dışında üretimde yer alan gerçek (çiftçi) ile özel ve tüzel kişilerin eğitimi çeşitlendirilerek yeniden 
yapılandırılmalı, sektörde çalışan veya yeni kazandırılan çiftçiler en az 2 yıllık teorik ve uygulamalı 
eğitimle sertifikalandırılmalıdır. 

Tarımın alt yapısında meslek olarak devam ettireceklerin eğitimi daha da ayrıcalıklı olmalı, eski ismiyle 
Ziraat Meslek Liselerinin sayısı ihtiyaca göre yeniden belirlenmeli, bu okulların müfredatı Tarım ve 
Orman Bakanlığının katkısıyla derinleştirilmelidir. Tarım bir gönül işi olduğundan, bu liseleri başarı ile 
bitirenler burslu olarak üniversitelere (kurulacak tarım üniversiteleri) gönderilmeli, her biri sektöre 
tarım uzmanı olarak kazandırılmalıdır. 

Tarımsal araştırmalara ayrılan kaynaklar ilgili tüm kurumlara (üniversiteler, Bakanlık vb.) tek bir 
kaynaktan ayrılmalı, üniversiteler ve özel sektörün araştırma çalışmalarında yer almasında bürokratik 
işlemler kısaltılmalıdır. Böylece de araştırma sonuçları üreticiye kısa yoldan, sağlıklı, en hızlı ve anlaşılır 
bir şekilde ulaştırılmış ve uygulama bulmuş olacaktır.  

Doğal varlıkların korunması, çevre ve tarıma bakışı olumlu yönde geliştirecek kamu spotları 
uygulamalı olarak verilmeli, ana sınıfından itibaren toprak-su ve ondan elde edilen ürünler ana sütü 
gibi tattırılmalı, bunların önemi ve sevgisi şuur altına yerleştirilmelidir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarımla ilgili Yüksek Öğretim Kurumlarının (Ziraat, Veteriner, Orman 
Fakültesi vd.) arasındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik ortak 
bütçeler oluşturulmalıdır. 

Ülkemizin tarım potansiyelinde çok farklı değerlere sahip olduğu göz önüne alınarak buna göre 
en az yedi tarım ihtisas üniversitesi kurulmalı, burayı bitirenler diploma aldıktan sonra bir yıl daha 
çiftliklerde (veya uygun yerlerde) uygulamalı eğitime alınmalıdır.  

Tarımın temel unsuru olan toprak ve suyun, aynı anadan beslenen evlatlar gibi insanlığın ortak 
değeri olduğu, bu yüzden sağlıklı bir devlet yapısı oluşturmasında öneminin ne kadar büyük olduğu 
verilmelidir. 

 Yukarıda ele alınan konuların işlerlik kazanması ciddi bir eğitim yapılanması ile mümkün olacaktır. 
Bu nedenle de tarımsal eğitim, hangi kademede olursa olsun (ilk, orta, lise, üniversite) sırf diploma 
alsınlar diye değil, askeri ve tıp fakültelerinde olduğu gibi gerçek bir meslek edinmeleri ve bunu 
ülke yararına sunmaları için verilmelidir. Öyle ki, bu süreçte toprak-su ilişkisi, üretimin kutsallığı, kul 
hakkı, devlet ve devamı, gıda-sağlık ilişkisi, çevre, biyoyakıtlar, israf, yaradılış ve gayesi, insan olmanın 
değeri gibi kavramlar topyekûn bu müfredatta yer almalıdır. 
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5.2. Tarımsal Arazi Varlığı ve İşletmelerin Yapılanması

Türkiye yüzölçümü itibarıyla dünyanın 37’nci, Avrupa’nın ise en büyük ülkesidir. 78,35 milyon hektarlık 
yüzölçümü ile Almanya’nın yaklaşık olarak 2, İtalya’nın 2,5, Büyük Britanya’nın 3 katı büyüktür. Sahip 
olunan arazinin yaklaşık 1,4 milyonu baraj, gölet vb. ile kaplı iken geriye kalan %98,2’lik kısmı topraktır. 
Arazinin %29,6’sı tarımsal arazi (ekilebilir veya bitki ile kaplı)  (23,2 milyon hektar), %28,4’i orman ve 
fundalık arazi, %18,7’si çayır mera arazisi, %21,4’ü ise askeri bölge, sanayi bölgeleri, yerleşim bölgeleri 
vb. şeklinde kullanılmaktadır. 

Tarım arazisinin %85’i tek yıllık bitkilerle, %15’i çok yıllık bitkilerle kaplıdır. Ancak ekilebilir arazinin 
önemli bir miktarının (%15) nadasa bırakıldığı görülmektedir. Sebze grubu bitkileri, tarım arazisinin 
ancak %3’ünü kaplamaktadır. 

Tarımsal araziler 1990 yılından 2018 e gelinceye kadar 4.7 milyon hektar azalarak %17’lik bir kayıpla 
karşı karşıyadır. Tarım arazisinin amaç dışı kullanımında 5403 ve 3083 sayılı Kanunlar gereği kamu 
yararı gözetilerek izin verilmektedir. 1989 yılından 2018 yılına dek bu kapsamda toplam 2,7 milyon 
hektar tarım arazisi amaç dışı kullanıma açılmıştır. 

Tarımsal desteklemelerin etkinliğinin artırılması amacıyla Türkiye’de 2016 yılında Havza Bazlı Tarımsal 
Üretimi Destekleme Modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda her bir ilçe idari sınırlarıyla bir havza kabul 
edilmiş ve böylece 941 havza oluşturulmuştur. Son 3 yıldır 941 havzada belirlenen ürünlere yönelik 
destekleme modeli kullanılmaktadır. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen “Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme 
Hizmetleri”, 7139 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun ile Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 2019 yılına gelinceye değin 5 milyon ha alanda arazi toplulaştırma 
işlemleri tamamlanmış, 2023 yılına kadar toplam 8,5 milyon hektar arazide toplulaştırma işlemlerinin 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Tarımsal İşletmelerin Yapılandırılmaları:  

Sorun: Tarım ülkemizin en sıkıntılı konusudur. Çok parçalı ve küçük işletmelerde, birim başına düşen 
yüksek işletme sermayesi ve üretim girdileri ekonomik üretim yapma imkânını ortadan kaldırmakta 
bu da gıda güvenliğine giden yolun önünü tıkamaktadır. Bu yıllardır bilinir, çözüm için de ölçek 
ekonomisine geçiş denir, ancak bunun nasılı pek söylenmez. İşletmelerin % 83’ünün 10 ha altına olan 
(ABD’de 444 ha, AB’ de 165 ha), Türkiye’de bu haliyle  üretimde rekabet şansı düşüktür. Tarım yapmak 
zor, çiftçi başına düşen arazisi küçük-parçalı olan yerdelerde daha da zordur. Mevcut toplulaştırma 
anlayışı ile de çözülemez, çözülememiştir de. Tüm parçalar birleştirilse dahi büyüklüğü ortalama 
6 ha olan bir yerde ölçek ekonomisine gidilemez. Konu iyi analiz edilemediği için yıllardır çözüm 
üretilemedi, çiftçi işletmeci olamadı; ekonomik olarak zayıf, kaldı.

Öte yandan yeterli yağış ve sulama suyu olmadığı ve de çeşitli sebeplerle (tarımdan kaçış, sosyal 
politikalar, pahalı üretim vb.) her yıl yaklaşık 6 milyon hektar alan üretim dışı kalmaktadır. Bu nedenle 
de potansiyelimizin tamamı üretimde kullanılamamaktadır. Öte yandan bu yapı, teknik elemanları, 
üreticiye saha desteğinden ziyade çiftçi dosyalarıyla meşgul etmekte, böylece üretici teknik destekten 
mahrum kalmaktadır. 
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Tüm bunlar 40 yamalı bohçaya benzer işletme yapısından kaynaklanmaktadır. Bunun farkında olan 
çiftçiler Şûra hazırlık süresince bunu destekleyen yüzlerce mesaj göndermiştir. İşte bu önemlidir. Yapı 
değiştirilmelidir, ancak denenmiş ve geçerliliğini yitirmiş tedbirlerle dışa bağımlılığı devam ettirerek 
değil; ilim, akıl ve tecrübe odaklı programlarla rekabetçi bir yapı oluşturmaktır. Bu anlayışın dünyada 
çok örneği vardır. Toprak hukukunda İspanya Endülüs, Hollanda Ahi Kültüründen etkilenmiştir.   Yahudi 
Şeriatında “Mülk Rab’ba aittir” emri ile araziler parçalanmadan, kiralanarak Kibutzlarla işletmeye 
açılmaktaydı. Aslında bu modelin kadim kültürümüzde yeri vardır ve birçok ülke bizden alarak halen 
uygulamaktadır.

Çözüm: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de bağlı olarak yeni politikalar çiftçiyi köylülükten 
kurtarıp, işletme sahibi yapmalıdır. Ancak arazi sahibi çiftçi aynı zamanda kurulacak olan yapının da 
ortağı olmalıdır. Bunun için yapıya bağlı ister havza, ister köy temelli, hayvansal üretim ve tarımsal 
sanayi ile bütünleştirilmiş, ülke çapında ortak akılla toplu üretim politikaları oluşturmanın yolları 
aranmalıdır. 

Denetime de açık bu işletmelere, Bakanlık uzmanlarından yönetim, teknik, finans ve proje desteği 
vermelidir. Ayrıca her işletme 2-3, ülkesel çapta 100 binleri aşan uzman ve milyonları aşan toprak 
sahibini istihdam edecek, böylece sağlıklı ve kaliteli ürünler ekonomiye kazandırılacaktır. Bu modelde 
en büyük fayda, tarlalar arası sınırların kaldırılması ile % 14 (suluda 1 milyon ha, kuruda da 2 milyon ha 
olmak üzere toplamda 3 milyon ha) yeni arazi tarıma açılacaktır. Böylece bu işletmelerde bitkisel ve 
hayvansal üretim beraber, ham madde üreticisi, yatırımcı ve işletmeci bir araya gelerek, sözleşmeli-
denetimli-pazar paylı-ülkesel ürün planlaması yapılacaktır. 

Uygulama ile işsizlik açığa çıkar, şehre göç artar, sosyal patlamalar olur fikri doğru değildir. Köylü 
zaten anlamsızca şehre akın etmektedir. Bu sistemde köylü işletmenin ortağı ve işçisi olacak; risksiz, 
korkusuz, borçsuz ve güvenceli çalışma hakkı kazanacaktır. Hatta yatırım ağı genişleyerek yatırımcı 
köye gelecek, bir anlamda köy yaşanabilir bir merkez olacaktır.  

Projenin ikinci ayağı tek ürüne dayalı, yönetim, üretim ve destekleme politikalarının belirlenmesidir. 
Bu işler bakanlıklarca yapılsa da verilen destekler tam üretime gitmemekte, üretici de desteklerden 
memnun kalmamaktadır. Bu durumda ürün temsilcisi ve devletin el ele verdiği yapı, yani ürünün 
temsilcisi olan ürün konseyleri veya birlikler devreye alınabilir. Bu yapı bir üst birlik şemsiyesi altında 
toplanan birlik ve ürün konseylerinde yönetim ve desteklerin denetimi kolaylaşacaktır. Bu uygulama 
ile yüzyıllardır kişisel süren miras meseleleri de çözülecektir. Yasada “miras bakidir ancak üretmek 
veya üretime ortak olmak şartıyla” hükmü getirilerek başarıya ulaşılacaktır. 

Üretimin fiziki toplulaştırılması ile tarımın sıkıntılı diğer tüm unsurları (bitkisel ve hayvansal üretim, gıda, 
ürün pazarlama, damızlık-tohumluk ıslahı ve üretimi, destekler ve dağılım, ithalat-ihracat, verim-kalite, 
AR-GE birimlerinin koordinasyonu ve verimliliği, gübre-toprak-su ilişkisi, AB Uyum Yasaları) kolay 
çözüm bulacaktır. Böylece, potansiyelini tam olarak kullanan tarım sektörünün toplam geliri artarak 
gıda arzında kendi ihtiyacını çözdüğü gibi, dünya ile rekabet etme şansını da yakalayacaktır. Bunun 
için havza veya köy bazında, coğrafik yapıya bağlı, aynı zamanda tarımsal sanayi ile bütünleştirilmiş 
uygun sayıda işletmelerde yem ve işletme büyüklüklerine bağlı belirli sayıda büyükbaş sayısı ile et-
süt meselesi çözülmüş olacaktır. Bu işletmelere gerekirse Bakanlık tarım uzmanlarıyla teknik, proje 
ve AR-GE desteği vermeli, oluşturulacak işletmelerin ortağının arazi sahibi çiftçiler olması üzerinde 
hassasiyetle durulmalıdır. 
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Bu bir projedir. Proje belirli bölgelerde pilot uygulamalarla başlatılabilir. Öte yandan ülkenin her 
tarafında uygulanacak demek yerine yapılacak tespitlerle belirli yörelerde, özelikle sulama suyunun 
tükendiği, kuraklık riskinin arttığı bölgelerde suyu kontrollü kullanmak, girdileri düşürmek üzere 
büyük işletmeler oluşturulmalı, özellikle de küçük yerleşim yerlerinde göçler nedeniyle üretim dışı 
kalan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgelerinin yüksek yerleri bu projeye 
dâhil edilmelidir.     

5.3. Su Kaynakları ve Yönetimi

Sorun: Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanın 2018 sonu itibarıyla toplam 
6,6 milyon ha sulamaya açılmış, yaklaşık 1 milyon ha halk sulaması yapılmaktadır. 2023 yılında 
ekonomik olarak sulanabilir 8.5 milyon ha arazinin bugün itibarıyla sulanmayan 1,9 milyon ha’ı da DSİ 
tarafından işletmeye açılması hedeflenmiştir. 

Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, bu miktar yılda ortalama 450 milyar m3 

suya tekabül etmektedir. Ülkemizin brüt yer üstü suyu potansiyeli 186 milyar m3tür. Günümüzde 
tüketilebilecek yer üstü suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 98 milyar m3tür. 18 milyar m3 olarak 
belirlenen yer altı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli 
yılda ortalama toplam 112 milyar m3tür. Bunun 40 milyar m3ü sulama, 7 milyar m3ü içme-kullanma ve 
7 milyar m3ü de sanayide kullanılmaktadır.

Su varlığına göre Türkiye’nin yılda kişi başına düşen 1.366 m3 kullanılabilir su miktarı olduğundan, 
su kısıtı yaşayan ülkeler arasında yer alır. DSİ Genel Müdürlüğünce 2018 yılı sonuna kadar yapılmış 
olan hidrojeolojik etütler neticesinde 18 milyar m3 yer altı suyu rezervi tespit edilmiştir. Türkiye’de 
sulama amaçlı yetkili kurum DSİ’dir. Ancak DSİ, 02.07.2018 tarihli 703 nolu Kanun Hükmünde 
Kararname’nin yürürlüğe girmesine kadar işletmeye açtığı sulama tesislerinin işletme, bakım ve 
yönetim sorumluluğunu sulama birliklerine, belediyelere, kooperatiflere ve köy tüzel kişiliklerine 
devredebilmekte idi.

Toprak ve su üretimin, dolayısıyla tarımın ve de vatan olmanın ana elemanıdır. Son yıllarda tarımsal 
üretiminde gelişmeler aşırı su tüketimini de beraberinde getirmiş, bu nedenle de yer altı ve yer üstü 
su arzımızda azalmalar olmuştur. Su tüketimi kontrol altına alınamaz ve teknolojik uygulamalarla 
tüketim desteklenemez ise yakın gelecekte telafisi oldukça zor olaylarla karşılaşabiliriz. Su yönetimi 
ülkemizde yıllarca tartışılmış, kurumsal olarak da suyun sahibi kimdir diye sorulmuştur.  

Çözüm: Bugün de olduğu gibi DSİ her zaman Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde olmalı ve 
tek yetkili birim olarak kalmalı. Belediyelerin veya diğer tüzel kişiliklerin su kullanım yetkisi DSİ 
tarafından denetlenebilmeli, su hasadı sistemleri belediyelerin desteğiyle yapılarak yer altı göletlerinin 
yapılabilirliği araştırılmalı, tarımsal sulama istatistikleri güvenilir ve güncel hale getirilmelidir.

Öte yandan su tüketiminin denetlenmesi ancak az sayıda büyük arazilere sahip yeniden işletme 
yapılanması ile olabilir.  
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5.4. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Değerleri

Sorun: Son 17 yılda bitkisel üretimde: tahıllardan mısır, endüstri bitkilerinden şeker pancarı, ayçiçeği, 
kolza ve aspir dışında belirgin bir artış yoktur. Yemlik ve dane mısır üretimi büyükbaş hayvancılığı 
teşvik etmiş ancak özellikle İç Anadolu’da sulama suyunda daralmalara neden olmuştur. Yonca ve 
fiğ ile beraber tüm yem bitkileri için de aynı şeyi söylemek mümkün. Buna mecburuz ama sulama 
suyunda aşırı tüketimlerin önüne geçilmeli, bunun için de yerel ve havza bazlı otoriter kontrol 
sistemleri geliştirilmelidir. Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı olması suyun kontrollü kullanmasını 
zorlaştırmaktadır.

Bitkisel üretim insanımızın sağlıklı beslenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temelini teşkil 
eder. Yoğun enerjili bitkiler ise genelde sulama suyuna bağlıdır. Yaygın bir tabirle “et meselesi, ot 
meselesidir”. Bu yapıyla otu çözmeden eti ve sütü çözmek zordur. Büyükbaş hayvancılıkta önemli 
gelişmeler yaşansa da hayvancılığın profesyonelce yapılması bu modele bağlıdır. Düşünelim ki bir 
köy bir işletme olmuş, köyün tüm hayvanları bu işletmede toplanmış. Bu durumda hayvanların bakımı 
kolay, yemler ucuz, yeterli ve kaliteli; çıktılar (et-süt-peynir)  sağlıklı ve kontrollü, böylece de tüm 
ürünler pazar paylı olacaktır.  

İşletmeler kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere organik atıklarla biyogaz tesisi kurmalı, bunun 
için de EPDK ve Enerji Bakanlığı ile yapılanma gerçekleştirilmelidir. Ülke çapında modern kırsal 
kalkınma marifetiyle yapılan ahırlar ve kesimhaneler, süt işletmeleri etkin ve verimli çalışmalarını 
sağlamak ve ihtiyaç olmayan tesislerin yapılmasını önleyen bir kurul oluşturulmalı. Bu kurullarda özel 
sektörle beraber Bakanlık temsilcileri de yer almalı, herhangi bir sorunda her iki taraf da birbirini 
suçlamamalıdır.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması çerçevesinde ihtiyacı duyulan ve genelde de 
kaçaklarla karşılanan (çoban, işçi) işçi sorunu, bu elemanlara aileleri ile birlikte geçici (veya süreli) izinler 
verilerek çözülmelidir. Bunlar köy muhtarına, belediyeye ve bölgede görevli Bakanlık sorumlusuna 
zimmetlenmelidir. Bu zor görülse de kaçak çoban işi bir gerçektir. Böylece yabancı çalışanlar güvence 
altına alınarak sosyal hayata katılma hakkını elde etmiş olur. Önemli olan ekonomik modelli işletme 
sistemine geçmek, üretim girdileri ile çıktılar arasında dengeyi çıktı lehine dönüştürecek yapısal 
değişiklerle yeni işletme modellemelerine giden yolu aramaktır.  

Teknoloji ve Kredilendirme:

Sorun: Tarım yapımızda görülen yanlışlıkların en önemli göstergelerinden biri de traktör sayımızda 
ki artıştır. 2005’te yaklaşık 1.022.000 olan traktör sayısı 2018’de 1.330.000’e çıkmıştır. Verimlilik ve 
üretim değerleri düşüyor, üretimde kullanılan arazi miktarı azalıyor ancak traktör sayısı artıyor. 

Çözüm: Yapılacak bir düzenleme, konu ile ilgili bir teşekkül (Bakanlık, kredi kuruluşu ve çiftçi 
temsilcisinden oluşan) “Çiftçi Kredi Kullandırma Kurumu: 1Ç3K (veya ÇKKK) oluşturulmalı, çiftçinin 
traktör alımları ve diğer ihtiyaçları bu kurulun onayı ile olmalıdır. Aslında ülke ihtiyacı 200 bin kadar 
traktördür. Geri kalan 1 milyon üzerinde traktör üretimin toplulaştırılması modellemesi ile kredi 
borçlarının ödenmesine ciddi bir kaynak teşkil eder. Bu traktörlerin alıcısı olan İran, Irak, Sudan gibi 
ülkelerin de olduğu bilinmelidir. 
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5.5. Bakanlık, Birlik ve Kooperatiflerin Durumu ve Yapılanması

Sorun: Her türlü yönetim sisteminde bütüncüllük, yetkilerin belirli yerde toplanması esastır. 
Tarım sektörü uzun yıllar farklı bakanlıkların sorumlulukları altında paylaşılarak yönetilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetkisiyle Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleşmesi, 
tarım sektöründe ilk defa sektörü kucaklayan, yetki ve sorumluluk açısından tarım sektörünü planlayıp 
uygulayabilecek “bütüncül” yapıya sahip bir bakanlığa kavuşmasını sağlamıştır. Oluşan bu yapıda 
yetki ve sorumluluk paylaşımında da karmaşık bir durum söz konusudur. 

Taşra teşkilatı her noktada hizmet verecek şekilde yapılanmıştır. Bunun yanında il ilçelerde, bağlı ve 
ilgili kuruluşların aynı zamanda şube ve işletme müdürlüğü, başmühendislik ve şeflik gibi yapılanmaları 
da vardır. Burada yanlış olan nokta ilin bu tasnifte, merkezde, birden fazla genel müdürlük ile 
ilişkilendirilmesidir.  

Ülkemizde farklı kanunlarla kurulmuş kooperatiflerin çoğu tarım sektörü otoritesi dışındadır. Ör: 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Kooperatifçilik Kanunu’na göre faaliyette olmakta, tarımın kendine 
has yapısı nedeniyle de çoğu zaman bu yapı yetersiz kalmakta ve başarısız olmaktadır. Değişik 
yasalarla (1163, 1196, 3476, 1409, 5330, 4572) kurulmuş (tarımsal kalkınma, sulama, su ürünleri, pancar 
ekicileri, tarım kredi, tarım satış, üretim pazarlama, yaş sebze ve meyve) toplam 11 971 kooperatife 
üye 3 946 884 çiftçi bulunmaktadır. 

Yine farklı yasalarla (2762, 5200, 5253, 5553, 5996, 6172, 6964 SK) kurulan meslek örgütlerine, ziraat 
odalarına, çiftçi derneklerinde vakıflara çok sayıda üye bulunmaktadır. Büyük ümitlerle çıkarılan 
Üretici Birlikleri Kanunu, birliklerin ürün işleme, pazarlama kısaca ticari faaliyetlerine izin vermediği 
için dernek statüsünden öteye geçememiştir. 

Çiftçilerin Anayasal meslek örgütü olan Ziraat Odaları Birliği beş milyona yakın üyesi ile en büyük meslek 
örgütü olarak çiftçiliği ve meslek erbabını kayıt altına almalıdır. Çiftçilik mesleğinin menfaatlerine 
uygun gelişmesini sağlamak, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak 
amacıyla faaliyet yürütmekle birlikte, mevzuat eksikliğinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşamakta 
olup meslek örgütü (TZOB) ile birlikte bu sıkıntılarını aşacak düzenlemeler süratle yapılmalıdır.

Dinamik bir yapıya sahip olan tohumculuk sektörünün ve Meslek örgütü Türkiye Tohumcular Birliğinin 
mevzuatının dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre güncellenmesi ile faaliyet ve hizmetler etkin 
bir şekilde yapılandırılmalıdır. 

Tarımsal alanda faaliyet gösteren dernekler daha çok Avrupa Birliği fonlarından destek alarak 
faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar da daha çok belirli bir bölgede yürütülmekte ve 
uzun soluklu olamamaktadır.

Tarım ve orman sektörünün temel çalışma alanlarına ilişkin güçlü ve gelişmeye açık yönler ile dış 
çevrede karşı karşıya kaldığı fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi için yapılan analiz.
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Güçlü Yönler:

•	 11. Beş yıllık Kalkınma Planı ile öncelikli-geliştirilecek sektörler arasına alınması

•	 CHS ile iki Bakanlığın birleşmesi sonucu Bakanlığın yetki ve sorumluluk açısından bütüncül ve 
güçlü bir yapıya kavuşmuş olması

•	 Üretim ve gıda denetiminde otorite kurum 

•	 Tarımsal üretime verilen destekler

•	 Güçlü ve geniş teşkilat yapısı

•	 Uluslararası kuruluşlarla olan güçlü bağlar

•	 Bakanlığın AR-GE kapasitesi

•	 Tarım ve gıdada kamuoyu bilincinin artması

•	 Kırsal kalkınma desteklerinin artması

•	 Bilişim ve veri tabanı altyapısı

•	 Gıda ve yem laboratuvarlarının mevcudiyeti

•	 Bölgesel ve kırsal kalkınma proje deneyimleri

•	 Toprak koruma, arazi kullanım planları, toplulaştırma vb. çalışmalar

Zayıf Yönler:

•	 Uzun vadeli tarım politikalarındaki eksiklikler

•	 Merkezi yapının karmaşıklığı, fazla birimden oluşması nedeniyle organizasyonel anlamda 
yönetilmesi zor bir yapının olması

•	 Birleşme ile teşkilat yapısının dağınıklığı

•	 Veri tabanları arasında fonksiyonel bir entegrasyonun sağlanamamış olması

•	 İnsan kaynakları yönetiminde aksaklıklar 

•	 Kamuoyunda kurumsal algının zayıflığı

•	 Kooperatifleşme ve örgütlenmede dağınıklık ve yönetilebilirliğe ilişkin eksiklikleri

•	 Tarımsal pazarlamadaki aksaklıklar

•	 Piyasalara ilişkin takip sistemi eksiklikleri

•	 Aynı konuda birden fazla birimin sorumluluğu 

Fırsatlar:

•	 CHS ile birlikte yapılanma için mevzuat ve planlama çalışmaları

•	 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarımın öncelikli gelişme alanları içine alması

•	 CHS ile Bakanlığın bütüncül ve güçlü bir yapıya kavuşturulması
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Tehditler:

•	 Koordinasyonsuzluk

•	 CHS gereği olan mevzuat ile ilgili düzenlemelerin henüz yapılamamış olması

•	 Orman ve Su İşleri Bakanlığının tekrar ayrılacağı ihtimalinin konuşuluyor olması

•	 Tarımda Milli Birlik Projesi gibi ülkemiz koşullarına uygun olamayan bir yapının sektör üzerinde 
yarattığı olumsuz etki

•	 Kamuoyunda tarım ve gıdanın öneminin giderek artıyor olması

Dünyada Tarım ve Orman Bakanlıkları Yapılanmaları

Amerikan tarım sisteminde Bakanlık yerine bölüm sistemi mevcuttur. Söz konusu sistemde en üst 
yönetici bakandır ve bakan çok güçlü olup, buna bağlı çok sayıda kurumsal alt bölüm vardır. Tarım 
sistemi içerisinde ormancılık, su yönetimi, doğal kaynaklar, çevre ve pazarlama yer alır. Amerikan 
Tarım Departmanı (USDA) 29 ajanstan oluşmaktadır. 

Kanada tarım sisteminde (Kanada Tarım ve Gıda Bakanlığı) en yetkili Bakandır. Parlamento Sekreteri 
olarak adlandırılan bir yapı mevcuttur, bu yapı daha çok siyasi bir kadrodur. Bakan yardımcısı ve onun 
altında birim başkanları vardır. Tek bir bakanlık yapılanması söz konusu olup, bölgesel yapılanma 
mevcuttur. Ormancılık ve çevre tarım sisteminin içerisindedir. 

Rusya tarım sisteminde bilimsel alt yapıya çok özel bir önem verilmektedir. Devlet Başkanına 
bağlı bir karantina otoritesi mevcuttur. Balıkçılık için ayrı bir politikaları olup, balıkçılık otoritesi de 
Devlet Başkanına bağlıdır. Tarım arazileri komünist düzenden dolayı hala belli bir oranda devletin 
kontrolündedir. Ambargodan dolayı bir üretim seferberliği başlatılmış durumdadır. Yapılanması ise 
taşrada bölge servisleri düzeyindedir. 

Almanya’da eyalet sistemi gereği her eyaletin bir bakanı vardır. Bakanlık Berlin ve Bonn arasında 
görevleri paylaşmıştır. Dünyadaki en iyi pazarlama sistemi buradadır. AR-GE tamamıyla özele 
devredilmiştir (Bayer modeli). Kırsal kalkınma için ayrı bir kurumsal yapılanma vardır. Ormancılık ve 
yenilenebilir enerji tarımın bünyesindedir.

Fransa’da tarım alanındaki faaliyetleri yürütmeden sorumlu temel merkezi birim, Tarım, Tarım 
Endüstrileri ve Ormancılık Bakanlığı’dır. Görevlerini düzenleyen ilgili Karar’a göre Gıda Genel 
Müdürlüğü, gıda, bitki ve hayvan sağlığı ve tarım ve gıda ürünlerinin kalitesinin kontrolüne ilişkin 
Bakanlığın yetkilerini kullanan birimdir.

Bu bilgiler ışığında ideal bir bakanlık yapılanması aşağıda belirtilen maddeleri haiz olmalıdır:

•	 Güçlü kurumsal yapı ve güçlü bölge anlayışı,

•	 Seyreltilmiş konu bazlı örgütlenme,

•	 Birimlerin ayrılığı,

•	 Gıda, karantina, arazi yönetimi, sulama ve kırsal kalkınma hizmetlerini yapan kurumların 
güçlü olması,
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•	 İdari birimler bazında örgütlenme,

•	 Ormancılık, çevre ve pazarlamada belirlenen programların doğrultusunda hareket,

•	 Güçlü izleme, değerlendirme ve denetim.  

İdari Yapılanmalar

Merkez: Bakan, Bakan Yrd. (Çin, Rusya, Fransa, İspanya), Müsteşar (Almanya), Genel Müdür (AB), 
Departman Başkanı (Amerika), Güçlü kurumsallık (Rusya, Çin, Amerika)

Taşra: Bölge birimleri, il koordinasyon merkezleri, kooperatifler, birlikler-üretici örgütleri

Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarım sektörü ile ilgili temel stratejileri, gelecek hedefleri, buna ait 
politikalar ve planlamaları, prensipleri ve kuralları belirleyecek yapıda olmalı, bitkisel ve hayvansal 
ürünlerde piyasa düzenleyici kurumsal bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapı stratejik ve cari açığa sebep 
olan ürünleri temel alan, yönlendiren, destekleyen ve gerektiğinde piyasayı düzenleyen tüm delil, 
araç ve yetkilere sahip olmalıdır. 

Söz konusu piyasa düzenleyici yapının oluşturulmasında tarımsal kitlerin birikimi ve altyapısı 
kullanılabilir. Bu yapı, Bakanlığa bağlı Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde oluşturduğu 
“Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu” EAGGF/FEOGA, günümüzde iki ayrı fondan yönetilen 
(doğrudan ödemeler için EAGF ve az gelişmiş bölgeler için EAFRD) benzeri bir sistem şeklinde olabilir. 
Bu bağlamda, TMO, Et ve Süt Kurumu ürünlerin yönlendirilmesi ve piyasaların düzenlenmesinde 
veya müdahalesinde görev almalıdır. Tarımsal destekleme politikaları bu kurum tarafından yapılmalı, 
bölgelerarası refahın dengelenmesi için politikalar TKDK tarafından yürütülmelidir.   

11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirtilen, “üretici birliklerinin ticari faaliyette bulunabilmelerinin 
kolaylaştırılması amacıyla düzenlemeler yapılacaktır” tedbiri dâhilinde Tarım Satış Kooperatifleri, 
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmalı ve bu birliklerin konuları ile sınırlı ticari faaliyetlerde bulunacak 
şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 

Hâlihazırdaki DSİ, OGM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların, Bakanlığın mevcut merkez 
ve taşra birimleri ile görev ve yetkileri açısından mükerrerlik taşıyan veya çelişen yetki ve sorumlulukları 
hariç, mevcut yapıları çerçevesinde korunmalıdır.

Stratejik yönetim ilkeleri temelinde etkin ve verimli bir kontrol ve denetim organizasyonu, etkin bir iç 
kontrol, risk yönetimi ve denetim faaliyeti sağlanmalıdır. TÜRKŞEKER AŞ ve Tarım Satış Kooperatifleri 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilişkilendirilmelidir. 

Kooperatifler birlikler ve benzeri örgütlenmelerle ilgili birbirinden bağımsız mevzuatların yarattığı 
karmaşa bertaraf edilmeli, Tarımsal Örgütlerle ilgili tek bir çatı oluşturulmalıdır. 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kanununda yapılacak bir düzenleme ile kırsalda yer alan ve mahalleye 
dönüştürülen köyler tekrar köy statüsüne dönüştürülmeli ve büyükşehir belediye başkanlıkları 
Belediyecilik Kanunu dâhilinde kendilerine verilen altyapı, yol-su vb. hizmetler vermeli ve tarım ile 
ilgili hizmetler Tarım ve Orman Bakanlığında kalmalıdır. 
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Merkez birimler olarak tarımsal üretim ve hizmetleri planlayıp organize edecek kurumlar ve 
sorumlulukları aynı; kontrol, izleme ve değerlendirme ayrı bir yapıda oluşturulmalıdır. 

Bakanlığın Merkez Kurumları üretimin ve sağlığın her boyutuyla; planlama yetiştiricilik, mücadele, 
eğitim, hizmet, kamu dışı örgütlenme vb. yetki ve sorumluluğun tek bir yapıda ve buna bağlı taşra 
yapılanmasının olacağı prensibiyle oluşturulmalıdır. 

Strateji geliştirme birimleri uzun vadeli, bakanlık temel politikalarına, hedeflerine ve önceliklerine ait 
uyumlaştırma ve gerçekleştirmelerini izlemelidir. 

İlgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar belirlenen politikalara ilişkin planlamalar, prensipler ve kurallar 
kapsamında ve serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun, üretici ve tüketiciler açısından dengeyi 
ve üretimde sürekliliği sağlama kapsamında faaliyet göstermelidir.

Yatırımcı kuruluşlarda bölge yapılanması illerde bağlı tek şube sistemi devam ettirilmelidir. 

Ürün desteklemeleri stratejik ve ithal zorunluluğu ürünler öncelikli olmak üzere en az beş yıllık 
planlanmalı ve programlanmalı, destekleme bütçeleri kullanıma hazır olacak şekilde tahsis edilmeli, 
çiftçinin de konuyla ilgili planlama yapabilmesinin önü açılmalıdır. 

Yatırım ve makine ekipman desteklemelerinde daha önce öz sermaye ile kurulan mevcut tesislerin 
modernizasyonu ve iyileştirmesine öncelik verilmeli, yeni yatırımla destekleme ödemelerinde özellikle 
daha önceki konuyla desteklemelerin etki ve değerlendirme işlerine ağırlık verilerek destekleme 
politikalarına ve usulüne yeniden yön verilmelidir.

Ayrıca araştırma geliştirme faaliyetleri farklı bir yapıda planlanmalı; araştırma konuları ve projeler, 
Çiftçi ihtiyaçları ve ilgili kurumların talepleri dikkate alınarak, üniversite ve ilgili paydaşların ortak iş 
birliği içerisinde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Bakanlık personel ve kaynaklarını her türlü faaliyetlerinde daha etkin rol almasını sağlamak. Başta 
hayvan sağlığı, zirai mücadele ve eğitim yayım hizmetleri olmak üzere bir kısım iş ve işlemleri yetki 
devri ile kamu tüzel kişiliğine sahip meslek örgütlerine devretmesi ve kamu iş yükünün azaltılması 
değerlendirilmeli, zirai mücadele ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili meslek örgütleri tarafından 
yapılmasına fırsat verilmelidir. 

Tarımın GSMH’deki payının artırılması amacıyla dünyada talep gören ürünlerin üretimi ve işlenmesine 
yönelik politikalar oluşturulmalıdır (Ör: kenevir ve yan ürünleri).

Bakanlık ürün destekleme politikalarında, kuru alanlarda yetiştirilecek ve ülke ihtiyacını karşılamada 
veya ihracatta öncelikli olan mahsulün (endüstri bitkileri) üretilmesini teşvik etmeli ve desteklemelerde 
bu ürünlere avantaj sağlamalıdır.   

Çözüm: Bakanlığa bağlı tüm otoriter kurum ve kuruluşların yan yana değil iç içe olmalı, yetki kullanımının 
tek elden yapılması, bunun için de merkez ve taşra teşkilatları bu anlayışa göre yapılandırılmalı. Aksi 
durumda insan ve kaynak israfı olmakta, hizmet alan halkın tepkisi de artmaktadır.  Bu yapı içine 
Çevre Bakanlığının bazı kurumlarının da yer alması sağlanmalıdır.
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5.6. Çiftçi Örgütlenmesi ve Yapılanması (kooperatif ve birlikler)

Modern tarım sistemine göre kooperatifler ve birlikler en itibarlı uygulamalar olarak görülmektedir. 
Yanlış değildir ancak ülkemizde bu sistemin çok iyi işletildiği söylenemez. Zira denetimler yetersizdir. 
Aslında bu sistem kaynağı bize aittir ve kültürümüzün bir parçası olan İMECE örgütlenmesinden 
esinlenilmiştir. Bu bakımdan kooperatif, birlik ve benzeri tarımsal örgütlenmelerle ilgili mevzuatın 
yeniden düzenlenerek bütüncül bir yaklaşımla Tarımsal Üretici Örgütleri ile ilgili tek bir çatı mevzuat 
oluşturulmalı ya da Tarım Çerçeve Kanunu’nda da yer alan Ürün Konseylerine işlerlik kazandırılmalıdır. 

Türkiye nüfusu göz önüne alınarak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için öncelikli olarak ihtiyaç duyulan 
tarımsal ürünlerin miktarı ve ihracat kalemleri dikkate alınıp üretim projeksiyonu ortaya konmalıdır. 
Belirlenen ürünlerin yetiştirilmesi için gerekli alan büyüklükleri tespit edilerek, en kaliteli ve birim alanda 
en yüksek değeri veren üretim yapılabilecek alanlar belirlenmeli. Üretimde kadim kültürümüzden de 
yararlanılmalıdır. Hollanda’nın 1800’lerde ahilikten esinlenerek kurduğu sistemle çiftçiler üretimin her 
aşamasında üretime yönelik desteklerle işleri kolaylaştırılmakta ve tarım güvence altına alınmaktadır. 

Ve en önemlisi, “Vatan toprağı kutsaldır: kanla alınır, para ile satılmaz, sadece kullanım hakkı 
devredilebilir” anlayışıdır. Bu anlayışta olan ileri ülkelerin tarım sistemleri incelendiğinde karşımıza 
güçlü bir devlet otoritesi çıkmaktadır. 

Çözüm: Bu noktada, arazi bankacılığı elbette oldukça faydalı bir sistemdir. Lakin “tarımsal ürün/üretim 
havzaları” oluşturularak, ürün kotalarına göre, çiftçiye destek verecek ve denetim yapacak kurum 
tarafından işlenmeyen tarım arazileri işletilebilir. Şimdiye kadar hazırlanan raporlarda bahsedilen 
tüm sıkıntılar tarımın uygun sistemle yönetilememesinden kaynaklanmaktadır. Hasta bir insanın 
hastalıklarının iyileştirilmeye çalışılması yerine onu hasta eden sebepler ortadan kaldırılmalıdır. 
Hastalığa ve sıkıntıya sebep olan tüm tarımsal yapı sorunlarının harika bir yönetimle üretime ve 
refaha dönüştürülebilmesi esas alınmalıdır.  

5.7. Nüfus, İstihdam, Yatırıma ve Dış Ticarete Katkı Açısından Türkiye Tarımı

Cumhuriyetin ilk yıllarından 2018 yılına gelindiğinde, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun oranı 
toplam içinde %24’ten %92’ye yükselmiş, buna karşın kırsalda yaşayan nüfusun %75,78’den %7,73’e 
düşmüştür. Toplam nüfus da 13,6 milyondan 82 milyona yükselmiştir. Yıllara göre, kentte olduğu gibi 
kırsal nüfusun da giderek yaşlanmaktadır.

2005’ten, 2018’e gelindiğinde toplam istihdamda tarımın payı %25,54’ten %18,43’e, sanayi sektöründe 
%21,60’tan %19,74’e düşmüş; inşaat sektöründe %5,59’dan %6,93’e, hizmetler sektörünün payı ise 
%47,27’den %54,89’a yükselmiştir. Tarımsal yatırımların ekonomiye katkısı sadece üretim ayağı ile 
değil, istihdam ve çarpan etkisi ile de önemlidir. 

Tarımın Milli Gelire katkısı ele alındığında Türkiye tarımsal üretim değeri büyüklüğü olarak dünyada ilk 
10, Avrupa’da ise ilk sırada yer almaktadır. Ancak bu veri birim başına katkı şeklinde analiz edildiğinde 
sıralamada oldukça geride kaldığı görülmektedir. Bu durum kaynakların etkin kullanılmaması, 
verimlilik problemi, politika sorunu, yönetim problemleri vb. başlıklarında ayrıca tartışılmalıdır. Tarım 
sektörünün GSYH miktar olarak yıllar itibarıyla artmakta iken 2018 yılında 42,5 milyar dolar olmuştur. 
Sanayi ve hizmetler sektörü ile birlikte üretimi endüstriyel ürünlere dönüştürerek tüketim yollarının 
artması neticesinde oransal olarak diğer sektörlere göre tarımsal GSYH azalmaktadır.
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5.8. Tarımsal Finansman

Günümüzde, tarıma finansman sağlayan kaynaklar, kamu tarımsal kredi kuruluşları, özel kredi 
kurumları, diğer kamu kurumları olarak ele alınabilir. Kamuya ait kuruluşların başında Ziraat Bankası 
gelmekte, bunun yanında diğer kamu bankaları da tarıma finansman sağlamaktadır. Tarım Kredi 
Kooperatifleri esas ortağı çiftçilerdir. Bunun yanında diğer bankalar tarımsal kredi kullandırmak 
suretiyle tarımı destekler iken, TKDK, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları da hibe 
kullandırmak suretiyle finanse etmektedirler. Böylece Türkiye’de bu kurumlar aracılığıyla oldukça 
yüksek miktarlarda finasman girişi olmaktadır. 2010 yılı cari rakamları ile 23 milyar TL tarımsal kredi 
kullanımı söz konusu iken 2017 yılında bankalar tarafından tarımsal amaçlı kullandırılan kredi 84 
milyar TL (14 milyar $) ve ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ise 8 milyar TL (%75’i ayni 
kredi) kredi sağlanmıştır. 

5.9. Tarım İşletmelerinin Yönetimi ve Üretimin Geliştirilmesi

Aç olan tok olma ümidi, tok olanın da aç kalma korkusu olmadığı toplumlarda üretimden bahsedilemez. 
Tarımsal işletmelerin yaşayabilmesi ve arazilerin parçalanarak çökmemesi için birinci Tarım Şûrası’nda 
da karara bağlanan, ancak, bilahare mülga edilen 743 sayılı Kanun’un 597. maddesi ivedilikle tekrar Türk 
Hukuk Sistemine kazandırılmalıdır.  Bunun aksi,  yapılmış ve yapılacak olanların muvaffakiyetsizliğinin 
sebebidir. Şûra’daki fikirlerin, örfe ve teamüllere uygun sektörel müspet alışkanlıkları destekleyen 
tarzda ilmi ve ideolojisi olması şarttır. Muvaffakiyet de uygulamalardaki beyinlerin realist olması ile 
mümkündür. 

Şurası unutulmamalıdır ki siyasi istikrar ve sosyal refah, tarım kesiminin satın alma gücünü artırmak 
ile mümkündür. Bunun da yolu, tarım işletmelerinin ve çiftçi kesiminin ilk önce mana da sonra da 
maddede itibarını artırmak ile kabildir. Devletçe arzulanan, işletmelerin verimliliğinin artırılması 
ise o takdirde üretime katkıda bulunan insan gücü, sermaye ve müteşebbis yani çiftçi faktörlerini 
güçlendirmek, varsa aksayan yerlerin de faktöriyel değerlerinin modifiye edilmesi ile mümkündür. 

Sermaye: Hemen hemen herkes sermayeyi harcanabilen para olarak anlıyor ve anlatıyor. Halbuki 
sermayeyi meydana getiren faktörler: arazi, makine, ekipman, teknik malzeme, üretime yarayan veya 
muhafaza eden binalar ile işletme sahibinin bilgisi, becerisi ve kadrosudur. Kısacası envanterindeki 
mal varlığı, işletmenin ruhu ve kasasındaki harcanabilir paradır. Bir işletme nakit sermaye ihtiyacını 
faizli kredi ile karşılamış ise o işletmenin refaha ermesi imkânsızdır. Bu nedenle meşru sebepler ile 
sıkıntıya girmiş işletmelere devletin sıkıntı giderici yardım ve destek vermesi gerekiyor. Mülga 1937 
tarihli, 3242 sayılı Kanun’un günümüz ihtiyacına göre adapte edilerek, Türk tarımına kazandırılması 
elzemdir.

Bir de sektörler arasındaki eşitlik ve tarafsızlık ilkesinin uygulamada daha işler olması gerekiyor. En 
basiti tarım işletmeleri, sanayi işletmelerinden %18 daha pahalı elektrik enerjisi kullanmaktadır. Ayrıca 
tarım işletmeleri, yapısı itibarıyla kırsal kesimde banka imkânına sahip olmamasına rağmen,  4 kişiden 
fazla SSK’lı personel çalışan tarım işletmelerindeki personele maaşlarının banka üzerinden ödeme 
mecburiyeti getirilmesi, gerek işletmeciyi gerekse çalışan personeli mağdur etmektedir. Bu konunun 
yetki ve salahiyet sahibi kurumlarla görüşülerek çalışan işçi sayısı bakımından tarımsal işletmelere 
muvaffakiyet getirilmesi ve bu doğrultuda işçinin sigortasız çalışma isteğinin de önüne geçilmesi 
gerekmektedir.  
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5.10. Tarıma Dayalı Sanayi

Sorun: Tarım hiçbir sektöre ihtiyaç duymadan, ihtiyaç duyduğu her türlü konuları da kendi içinde 
karşılama özelliği ile entegre bir programın da adıdır. Öyle ki enerji de dâhil her türlü ihtiyacı kendi 
içinden karşılayabilir, tohumdan başlayarak mideye gidene kadar her türlü işletmeyi içerir. Bu yüzden 
tarımı kendine dayalı sanayi yatırımlarından ayrı tutamayız. Bunlara bağlı olarak tarımın hitap ettiği 
alanlar ve stratejisi göz önünde tutularak, sektör içinde veya ilgili sektör yatırımlarına her türlü 
kolaylıklar ve imkânlar sağlanmalıdır. Özellikle hazine arazilerinin tarımsal üretime veya tarıma bağlı 
sanayi sektörüne açılması tercihen sektör içinde kalacak şekilde olmalıdır. 

Bunun en güzel uygulaması organize ihtisas sanayi bölgeleri ve seracılık bölgeleridir. Ülkemizde yer 
altı sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesinde, termal seracılığın yaygınlaştırılmasında arazi tahsisi 
ve tesisin ruhsatlandırılmasında Tarım ve Orman Bakanlığının tek yetkili olması gerekir. Orman altı 
ürünlerin değerlendirilmesi ülkemiz için önemli bir kaynaktır. Bu tür ürünlerin üretim, toplanma işleme 
ve değerlendirilmesi Bakanlık nezdinde tek yönetimle yapılarak kaynak israfının önüne geçilmelidir. 

5.11. Lisanslı Depoculuk

Lisanslı Depoculuk kontrollü bir şekilde geliştirilerek ürün yelpazesinin genişletilip Elektronik Ürün 
Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerine derinlik kazandırılmalı.

TMO başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği örneklerinde olduğu gibi topraktan çıkacak bütün ürün 
gruplarına hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılarak bağımsız, özerk bir Kurum/Kurul şekline 
dönüştürülmeli.

Sulamaya ilişkin bütün iş ve işlemlerin tek bir Kurum, Otorite altında yeniden yapılandırılması, Toprak 
Bankacılığına ilişkin bütün iş ve işlemlerin tek bir kurum, otorite altında yeniden yapılandırılmalı, 
toprak ve bu doğrultudaki üretimle ilgili tüm konularda Tarım ve Orman Bakanlığından yazılı görüş 
alınması zorunlu kılınmalı. 

Büyükşehir Belediye Yasası’ndaki tarımla ilgili bölüm (7. Madde: Büyükşehir Belediyeleri tarım ve 
hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.) yeniden düzenlenmeli.

Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamındaki her türden desteğin bölgesel bazlı ve ürün 
çeşitliliğine göre yeniden düzenlenmesi (Bir bölgede bir ürün yetiştirilirken diğerinde 2 ve/veya 3 
ürün yetiştirilmekte iken bunların tamamına aynı tutarda destekleme yapılmakta, bu da bölgesel 
farklılıkların, gelişmişliklerin daha da açılmasına neden olmaktadır).

Sonuç Olarak:

Tarım sektörünün ekolojik, coğrafik ve kültürel sorunlarının yanı sıra Türkiye özelinde de spesifik 
sorunları mevcuttur. Türkiye tarımının yapısal analizi yukarıda özetle verilmiştir. Tarımın yapısal 
problemleri, Türkiye’de tarımın güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri irdelenmiş, 
yapının iyileştirilmesi adına ulaşılması gereken hedefler kullanılabilecek stratejiler belirlenmiştir. Bu 
gelişmeler ışığında aşağıda maddeler halinde verilmiş çıkarımların karar alıcıların dikkatine sunulması 
hedeflenmiştir.
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1. Tarımsal bürokratik işlemlerinin tamamının (ÇKS kaydı dâhil) e-Devlet üzerinden 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

2. Büyükşehir belediyelerinin teşkiline dair 6360 sayılı Kanun’da mahalle yerine kırsal ve 
kentsel mahalle şeklinde düzenleme yapılması ve kırsal mahalleler (köy) ilgilendiren 
bölümlerinin kırsal mahallelere pozitif ayrıcalıklı olacak şekilde revize edilmesi önemlidir. 
Aynı Kanun’un 7. maddesinin f bendine yönelik olarak Belediyelerin tarımsal hizmetleri ile 
ilgili görev ve yetkileri net olarak belirlenmeli, ilgili birimlerin adı her belediye için aynı 
olmalıdır. Belediyelerin, tarımsal hizmetler ve tarıma yönelik destekler kapsamına tarımsal 
sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri de dâhil edilmelidir. 

3. Tarım sayımı kısa vadede yapılmalıdır.

4. Tarımsal ürünlerde piyasa regülasyonu, üretim planlaması, destekleme ve yönlendirme 
faaliyetleri bitkisel üretimde TMO; hayvansal üretimde Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla 
kurumların yapısı ve yetkileri güçlendirilerek uygulamaya geçilmelidir. Böylece piyasaya 
ilişkin projeksiyonlar ile ürün arz ve talep dengesi yönetimi daha kolay hale gelecektir. 

5. Piyasadan talep edilen donanımlı lisans mezunları yetiştirilebilmesi için YÖK ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ortak Tarım Öğretimi müfredatı geliştirilmelidir.

6. Tarım sigortası uygulamalarının handikapları belirlenmeli, sigorta kapsamındaki ürün sayısı 
artırılmalı, ürün sigortasından gelir sigortasına yönelinmelidir.

7. Tarım ve Kırsal Kalkınma planları bir sonraki ülkesel kalkınma planından önce 5’er yıllık 
olarak hazırlanmalıdır.

8. Kırdan göçü engelleyici kırsal iskân, sosyal güvenlik, üretim ve yaşam dengesi oluşturulmalıdır. 

9. Optimal üretim planlarına dayalı ve destekleme kapsamında olacak şekilde her mikro 
havza için ülkesel üretim planına uygun üretim faaliyetine göre yaşayabilir gelirli işletme 
büyüklüğü (arazi) belirlenmelidir. 

10. Atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla arazi bankacılığı veya arazi edindirme 
ofislerine ilişkin mevzuat hazırlanmalı, 3 yıldan fazla süre ile atıl arazinin vergi yükü gibi 
müeyyideler ile üretime yönlendirilmesini zorunlu kılmak veya atıl arazinin kiralanmasını 
kolaylaştıracak iletişim ve finansman olanakları geliştirilmelidir. 

11. Büyük Ovaların Korunması Kanunu (Mera Kanun’una benzer) çıkarılmalıdır.

12. Mera ve yayla kullanımının artırılması amacıyla meralarda ve yaylalarda hayvancılığı 
özendirici spesifik desteklemeler yapılmalıdır. Merada veya orman altı alanlarda arıcılık ve 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine müsaade edilmelidir.

13. DSİ tarımsal sulama konusunda tek yetkili birim olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
faaliyetlerine devam etmelidir.

14. Kapalı sistem sulama oranı on yılda %100’e çıkarılmalıdır. Modern sulama sistemi kullanmayan 
işletmeler desteklenmemelidir.

15. Yer altı göletleri çevresel ve teknik sürdürülebilirliği dikkate alınarak DSİ tarafından 
yapılmalıdır. Belediyelerin su hasadı yapabilecek bir sistemle yer altı göletlerini veya diğer 
göletleri besleyecek projeleri geliştirmesi teşvik edilmelidir. 
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16. Miras yoluyla arazi bölünmemesi için çiftçi mirasçıya finansman desteği verilmelidir. 
Mikro havzanın ortalama işletme büyüklüğü dikkate alınarak dikili tarım arazisi asgari 
bölünebilme sınırı değiştirilmelidir. Örneğin fındık ve çay gibi ürünlerin yetiştirildiği bölgede 
asgari 10 dekar yeter geliri sağlayabilir iken kayısı veya elma gibi ürünlerde asgari işletme 
büyüklüğünün 20 dekar olması gerekmektedir.  

17. En az 5 yıl hayvancılık yapılmayan atıl hayvancılık tesislerinin hayvancılığa kazandırılması 
için kiralama veya satış gibi tedbirler alınmalıdır. Düve ve süt kuzusu kesimlerinin caydırıcılığı 
için ekstra destekleme ödemesi yapılmalıdır.  

18. Tarımsal danışmanlık hizmetleri, işletme bazında ve özel kuruluşlar vasıtasıyla yapılmalıdır.

19. Üretici birlikleri de ürün bazlı ticari faaliyette bulunacak şekilde yapılandırılmalıdır.

20. Girdi fiyatları endeksi ürün fiyatları endeksinden yukarıda seyrettiğinde aradaki fark telafi 
edilmelidir.

21. Bölgesel bazda bitkisel ve hayvansal üretim konulu Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin kurulması 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ettirilmelidir.

22. Dünya piyasalarında talep gören stratejik tarım ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, endüstriyel 
ürüne dönüştürülmesi ve pazarlanması için politikalar oluşturulmalıdır (Ör. endüstriyel 
kenevir, ıtri ve tıbbi bitkiler gibi).

23. Tarım arazilerinde kadimden gelen miras-mülkiyet (hisse dağılımı) meselelerinin yasal 
düzenlemelerle hal yoluna gidecek bir yapı oluşturularak üretim dışı kalan tüm arazilerin 
üretime kazandırılmasına çalışılmalıdır. Bunun için kısa sürede arazi bankacılığı veya bu 
köyleri topluca üretime açacak (kiralama, sözleşmeli) modellemeler geliştirilmeli. 

24. İleri safhalarda işletme yapımızın düzeltilmesine yönelik gelişmiş ülkelerde olduğu gibi “üretim 
toplulaştırılması” kapsamında bir köy, bir işletme veya havza yönetimi modellemelerine 
geçilmesi. Bu projenin gerçekleştirilmesinde, bölgelerin işletme yapıları dikkate alınarak 
modelleme uygulamaları için eğitim ve örnek uygulamalarla pilot bölgelerde çiftçiler 
eğitilmeli. Böylece kırsal yaşanabilir bir konuma getirilmelidir. Projenin temel amaçlarından 
biri de suyun kontrol edilmesidir (Bu görüş için sivil toplumdan da binlerce destek aldığımız 
bilinmeli.). 

25. Kendi kendine yeterliliğin sağlanamadığı ürünlerde, mevcut durumun sürdürülmesinin yanı 
sıra, daha iyi ve verimli üretim ve/veya stratejiler geliştirilmeli bunun için uluslararası, /
ulusal ve bölgesel temelli politikalar yapılmalıdır. 

26. Potansiyelin harekete geçirilmesine yönelik sektörde yer alan tüm paydaşların (Bakanlık, 
özel sektör, üniversiteler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları vb.) katılımıyla oluşturulacak 
mekanizmalar sayesinde daha hızlı, güncel ve bütünsel politika amaçları oluşturularak, 
uygun araçlar ile bu amaçların gerçekleştirilebilmesinin yolları aranmalıdır.  

27. Bakanlığın mevcut hali yapısal olarak korunmalı, ancak illerde Bakanlık temsilcileri kurumsal 
iş birliği yapmalı (kaynaşmalı). 

28. Bakanlığın mevcut yapısı korunarak, Tarım Satış Kooperatifleri, TÜRKŞEKER vb. kurumlar 
da Bakanlığa bağlanarak, Bakanlık etkin ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturulmalı.
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29. Gereksiz alet-makine alımlarına bağlı olarak farklı kaynaklardan alınan krediler ve çiftçi 
borçlanmaları için ÇKDK (Çiftçi Kredilerini Düzenleme Kurumu) oluşturulmalı, bu Kurum 
üyeleri Devlet ve çiftçi temsilcilerinden oluşmalı. Kurumun görevi çiftçi borçlanmaları ve 
kredi kullandırılmalarına onay vermeli, mevcut borçlandırmaları organize etmeli. Bu kurum 
aynı zamanda destekli-desteksiz yapılan ahır ve diğer yapıların işletilmesini sağlamalı.   

30. Herhangi bir sebeple boş bırakılan, üretim dışı kalan (nadas, göç ve ifade edilemeyen) 6 
milyon ha kadar arazinin üretime kazandırılması için yeniden yapılanmalı. Özellikle kuraklık 
nedeniyle boş bırakılan arazilerde kuraklıkta yetişebilen (dallıdarı, enerji çimi, aspir, ketencik, 
kekik vb. gibi) çok yönlü bitkilerin üretimine hız verilmelidir.

31. Tohum ve hayvan ıslahı için ülke kaynakları tüm araştırma kurumlarının işbirliğine ve 
kullanılmasına açılmalı, bunun için de özel bir kurumsal yapı oluşturulmalı. Bakanlık ve 
üniversiteler iş birliği yasal düzenlemelere dayandırılmalı, böylece her iki tarafın da kaynak 
ve insan israfı önlenmeli. 

32. Üretim için enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının (biyoyakıtlar) devreye alınması 
için EPDK ve Enerji Bakanlığı ile iş birliğine gidilmeli.  

33. Bitkisel ve hayvansal üretimde yardımcı eleman ihtiyacı konusu ülkede sosyal düzeni de 
sağlamak adına göçmen işçilere, aileleriyle beraber geçici vize verilerek çözülmeli.

34. Ülkenin ürün yapısına göre en az 7 bölgede tarım ihtisas üniversiteleri kurulmalı.

35. Meslek odaları, dernekleri ve kooperatifler sil baştan yeniden yapılandırılmalı, kooperatif 
yönetimleri gönüllülük esasına dayandırılmalıdır. 

36. Ürün borsalarını çoğaltacak tedbirler hızlandırılmalı, bu konuda yapılan yanlışların önlenmesi 
için TMO ile iş birliğine gidilmeli. 

37. Mera Yasası yeniden ele alınmalı; mera, hazine ve orman alanlarının tamamını üretime açacak 
sera alanlarının, ihtisas sanayi bölgelerinin, yöresel ürünlerin işlenmesine yönelik tesislerin 
yapımında kolaylık sağlanmalı. Özellikle sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesinde 
seracılık tesisleri yapımına hız verilmeli.

38. Büyükşehirlerdeki kırsal mahalleler yeniden köy statüsüne kavuşturulmalı.

39. En büyük temennimiz tarımda hizmet veren tüm kesimlerin (çiftçi, bilim adamı, araştırıcı, 
teknik eleman, yardımcı hizmetler, alıcı, işleyici, satıcı vb.) en zor ve en hayırlı işi yaptığı 
anlayışıyla gerek resmi, gerekse de kamuoyu nezdinde hak ettiği itibarı görmesi sağlanmalı.       

Bütün bu tedbirlerin yanında esas olan halen tarımsal faaliyet gösteren insanımızın sektörde 
tutulmasını sağlamaktır.  

Çalışma grubunun ortaya koyduğu bu çerçevenin karar alıcıların dikkatine sunulması ve üzerinde 
durulması temel beklentimizdir.
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