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1. TARIMSAL GİRDİLER VE FİNANSMAN
1.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Tarım orman sektörünün kaynaklar, üretim, bölüşüm, dağıtım, tüketim, geri dönüşüm ve tekrar
kaynaklar şeklinde ele alındığı döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımında, mevcut durumda doğal
kaynaklarca zengin, iş gücü (emek) varlığında uzun yıllara dayanan tecrübe ve sermaye varlığında
güçlü bir yapıdan söz edilirken en önemli kısıtın girişimcilik olduğu görülmektedir. Devlet, özel sektör
hatta üniversiteler ve yerel yönetimler şeklindeki tarım orman sektörü girişimciliğinde, iş birliği ve
bilimsel yaklaşım eksikliği ile endüstriyel devrimlerin eş güdüm sorunu yaşanmaktadır.
Tarım orman sektöründeki pozitivist yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Dünyada hayvanların önce
böğür, gögüş, but vs. ayırıp yenilmesi, günümüzde kalça oynağının yanından girilip besleyerek çok
süt elde edilmesi şeklindeki hayvanın makine gibi görülmesi aşamasına gelinmiştir. Hala tarım orman
sektöründe doğa, kaynak, imkân ve sınırlılıklar üzerinde durulması şeklinde epistemolojik yaklaşım
ve ERP, CRM, SAP gibi uygulamalar ön plana çıkmamıştır. Oysa epistemolojik yaklaşımların ötesinde
ülke tarımında ontolojik yaklaşım seviyesine geçilmesi önem arz etmektedir. Ontolojik yaklaşımda
varlıkları ve varoluşları yaşatmak sözkonudur. Ekosistemdeki tarım, orman, su ürünleri, arı, kuş, böcek,
mikoriza vs. hepsi birer varlık ve değerdir. Daha düne kadar neye yaradığı ve kıymeti bilinmeyen otların
yabancı ot şeklindeki mücadelelerin şimdi farkına varılmaktadır ki tibbi bitkilerdir. O halde tarım orman
sektöründeki başlangıç noktası varlıkları kabul edip onları bozmadan ihtisaslaşmak olmalıdır. Bu ise
sektöründe bir an önce epistemolojik yaklaşımın tamamlanıp ontolojik yaklaşımla devam edilmesini
gerektirmektedir. Bu yaklaşımla artık tarım, hayvancılık, orman, su ürünleri şeklindeki faaliyetlerin
her birinin ayrı bölünmüşlüğünün, çiftlik sistemleri şeklinde, bütünleştirilmesi gerekmektedir. Mevcut
durumda kaynak kullanımındaki alt sektör rekabetleri çatışma aşamasına gelmiştir. Arazi alt sektörler
tarafından bölüşülemezken, su kaynakları paylaşılamamakta ve çok amaçlı yararlanma (su ürünleri
üretilmesi, enerji üretilmesi, tarımsal sulama vb.) yapılamamaktadır. Orman vasfı olmayan araziler
orman ilan edilmiş ve fundalık ayrımı yapılmamıştır. Köylerde ise orman içi odun dışı tarımsal ürünler
üretimine müsaade edilmemektedir.
Tedarik zinciri ağ tasarımı, yapay sinir ağları, sanal gerçekçilik, yapay zekâ, akıllı iş modelleri ile ülke
tarımının kaynaklar, üretim, bölüşüm, dağıtım, tüketim, geri dönüşüm ve tekrar kaynaklar kısmı
şeklinde döngü dikkate alındığında; çiftlik, havza, bölge, ülke ölçeğinde özellikle de tarımsal girdilerin
bir endüstri şeklinde güçlü hale getirilmesinde ciddi bir sevk ve organizasyon ihtiyacı söz konusudur.
Tarım orman sektöründe Toplum 5.0 uygulamalarına hazırlık düşünüldüğünde kırsal alan yönetiminde
sosyal programlar “sosyal yapı ekonomik yapıyı belirler” anlayışıyla ele alınması gereken konudur.
Örneğin: Topluluk programı (Çocuk programı, Gençlik programı, Aile programı) ve bunların
yürütüleceği eğitimler ile ekonomik ve sosyal hayata geçiş önem arz etmektedir. Yani çocuk, genç,
yetişkin, yaşlı her biri bir beşer olup beşer olan insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının
mühendisliği gerekmektedir.
Doğa programı başlatılması: İklim, doğa, tarım ve çevre programı şeklinden ziyade Doğa programı
şeklinde bütüncül yaklaşım yani doğayı (arazi, iklim, biyogüç) var olan değer gören ontolojik yaklaşım
eksikliği görülmektedir.
Sağlık programı çok iyi hastanelere rağmen çevre sağlığını tehdit edici unsurlardan dolayı ele alınması
gereken doğal ve sosyal dengede yaşayan sağlıklı toplum oluşturmada bir ihtiyaçtır. Beslenme
bozuklukları, çevreden etkileşimle oluşan enfeksiyon hastalıkları, aşırı ilaç tüketimi, toplumsal
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etkileşimle ortaya çıkan ruh hastalıkları, gıda sağlığı ve güvenliği yanında sürdürülebilir ekosistemler
oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
Tarım orman sektörünün Toplum 5.0 Mühendislik Programı (sistem mühendisliği) ise beşer olan
insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliğini içermektedir. Bunun için doğayı
arazi, iklim ve biyogüç olarak değerleme (kıymet takdir etme) ve yapılacaklar için önceden Ön Etki
Değerleme Analizi ve toplulukların farkındalık, algı, kavrama sürecinde yapabilmeyi yaşatma şeklinde
ilerleme önem arz etmektedir.
Tarım orman sektöründe tarımsal girdi ve finansman kullanımı konusunda:
Arazinin (toprak, su, çayırlar, meralar, plantasyonlar-orman-fundalık, madenler, dağlar, ovalar)
bütüncül ele alınmaması,
Sermaye desteklemelerinin yatırım
desteklemelerinin yetersizliği,

sermayesinde

yoğunlaşması

veya

işletme

sermayesi

İklim konusunda süreç (etkileri azaltma, uyum, elastikiyet, teknoloji, sistem) yaklaşımı eksikliği,
Biyogüç (gen kaynakları) için seleksiyon, ıslah, genetik, moleküler genetik çalışmalarının yetersizliği,
İş gücü (emek) için kamu-üniversite-özel sektör-yerel yönetimler iş birliğinin yetersizliği ve üretim
alanı ile AR-GE alanının kopuk olması ile eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin birleştirilmediği
yapı,
Girişimcilikte ise Sürdürülebilir Yenilikçi Girişimcilik Ekosistemi oluşturulmaması gibi eksikler söz
konusudur.
1.2. Hedefler
Tarım orman sektörünün kaynaklar-üretim-bölüşüm-dağıtım-tüketim-geri dönüşüm ve tekrar
kaynaklar şeklindeki döngüsel yaklaşımında mevcut durum incelendiğinde en zayıf halkanın girdi
kullanımı olduğu belirlenmiş ve tarımsal girdilerin bir endüstriye dönüştürülmesi (tarıma bağlı
sanayiler) hedefi ön plana çıkmıştır. Bunun için TAGEM-TİGEM-BÜGEM gibi Bakanlık kuruluşları
ile üniversiteler ve yerel yönetimler iş birliğinde hazine arazilerinin tarımsal teknoloji geliştirme
bölgeleri şeklindeki hukuki statüde iş birliği zemini oluşturularak üretim alanı ile AR-GE alanının
birleştirildiği yapılarda kullandırılması önerilmiştir. Böylece kamu-üniversite-yerel yönetimler-özel
sektör iş birliğinde eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin birleştirilmesiyle AR-GE ve inovasyon
faaliyetlerinin iş birliğinde yürütülmesi sonucunda ülke tarım orman sektörünün kısa sürede elektrik
Elektronik devrimi, Endüstri (Tarım) 4.0 ve Toplum 5.0 aşamasına getirilmesi hedeflenmiştir. Böylece
tarım orman sektöründe kaynaklar-girdiler (tarıma bağlı sanayiler) sürecinin:
Seviye 1. Tarım (Birincil Faaliyetler)
Seviye 2. Tarımsal Sanayi (Tahıl, Yumru, Et, Süt, Meyve Sebze vb.)
Seviye 3. Sanayi (Gıda + Diğer, Karışım + Katkı)
Seviye 4. Endüstri 4.0 (Mal + Hizmet+Nesnelerin interneti)
Seviye 5. Portföy (Değer Zincirinin Tüm Bileşenlerinde Tamamlamak)
Seviye 6. Endüstriyel liderlik (Maliyet, Pazarlama, Kaynak ve hizmet kombinasyonu liderliği)
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Seviye 7. Mükemmeliyet aşamalarında gelişmesiyle bölge liderliği için kümeler ve ağlar şeklinde
kurumsal iletişim ile farkındalık, algı, kavrama, analiz, sentez aşamalarında organizasyon
öngörülmüştür.
Tarım orman sektörünün sevk ve idaresinde kamu-üniversite-yerel yönetimler-özel sektör iş birliğinin
devamlılığının sağlanması ve iyileştirme çemberi uygulaması ile bütünleşme hedefini sağlamak
için TÜSSİDE gibi Türkiye Tarım Orman Sektörü Sevk ve İdare Enstitüsü kurulması ve sözkonusu
enstitünün evren + hayat + kâr dengesinde ürün, teknoloji ve politikalar geliştirilmesinde sorumlu
olacak şekilde faaliyetlerde bulunmasıyla orta vadede tarım orman sektöründe optimizasyon+
otomasyon + nesnelerin interneti şeklinde somut çıktıları öngörülmüştür.
Diğer hedefler ise:
•

Toprak, su, gen kaynakları, biyoçeşitlilik ve çevreyi koruyarak kaynakların sürdürülebilir kullanımı,

•

Tarımsal girdilerin (doğa, emek, sermaye ve girişimcilik) yerli üretilmesi ve girdi üretiminin tarıma
bağlı sanayiler (tarım makineleri, tohum, gübre, yem vb.) şeklinde güçlendirilmesi,

•

Girdilerin fırsat maliyetleri de dikkate alınarak optimum kombinasyonda doğru zaman ve yerde
ihtiyaç olunan miktarlarda kullanılmasıyla bitkisel, hayvansal, su ürünleri ve orman ürünleri
üretiminin ve bunların kombinasyonları şeklindeki çiftlik sistemleri veya işletme tipolojileri
(işletme, havza, bölge ölçeğinde) ve iş modellerinin geliştirilmesi,

•

Tarımsal üretimin mal üretimi, hizmet üretimi ve bilgi üretimi şeklinde çeşitlendirilmesi ile verinin
girdi olarak kullanılması,

•

Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliliğinin temininde girdi kullanımının izlenebilirliği,

•

Üretimin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi şeklindeki tarımsal sanayilerin (gıda,
kozmetik, yapı, yakıt, orman) geliştirilmesinde tarımsal üretimin girdi olarak dikkate alınması ve
gıda üretiminin ihtiyaç fazlasının kozmetik, enerji vs. için kullanılması,

•

Çiftçi örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesinin tarım ve orman sektörünün sevk ve idaresinde en az
mevzuat ve eğitim kadar önemli bir faktör olarak ele alınması,

•

Tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesiyle girdi kullanımında etkinliğin sağlanması,

•

Tarımsal piyasaların düzenlenmesinde Endüstri 4.0 uygulamalarının girdi olarak dikkate alınması
ve özellikle yapay sinir ağları, sanal gerçekçilik, akıllı sistemler şeklindeki teknolojik girdilerle
piyasa düzenlemelerine öncelik verilmesi,

•

Tarım, orman ve su kaynakları için sürdürülebilir kaynak kullanımına ilişkin stratejiler geliştirilmesi.
Bu kapsamda sektörlerin bütüncül yaklaşımla ele alınması, ekosistemdeki tüm varlıklara değer
verilerek ontolojik yaklaşımla parçalılık durumunun veya arazi kullanımına birbirine rakip olmuş
tarım ve orman ayrımı yerine orman içi odun dışı tarımsal ürünler üretimine izin verilerek arazi
girdisinin optimum kullandırılması,
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•

Üretimin planlanması ile kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere ait arazilerin mevzuat ve ileri
teknoloji düzeylerine göre yeniden planlanması,

•

Bilgiye ve teknolojiye dayalı kırsal kalkınma modellerinin geliştirilmesi için çiftlik sistemlerinin
optimizasyon, otomasyon ve nesnelerin internetinden oluşan tip uygulamaların örnek işletmeler
olarak kurulmasının desteklenmesi,

•

Tarımsal altyapının düzenlenmesine yönelik eylem planlarının uygulanmasıyla girdi maliyetlerinin
minimizasyonuna katkı sağlanmasıdır.

1.3. Stratejiler
Tarımsal Girdiler ve Finansman konusunda somut yedi bileşenli strateji önerisi:
•

İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

Tarım orman sektörünün yetişmiş insan kaynaklarının verimliliğini arttırmak ile başlamak (İş gücü
verimliliği= Hasıla/Kullanılan İş gücü). III. Tarım ve Ormancılık Şûrası’nın hazırlığı için nasıl bir https://
sura.tarimorman.gov.tr/Gorus çalışma yapıldıysa devamında da http://uzman.tarimorman.gov.tr/
gorus şeklinde üreticilerin sorularını uzmanlara soracakları bir web sitesi gerekmektedir. Mesleki
eğitimler ve sonrasında sınavlar ile toplumda bir tarım ormancılık için uzman ekibini (yıllardır bu işi
yapanlar da dâhil) belirlemek. Burada oluşacak Kamu-Araştırma Enstitüleri + Üniversiteler-Tarım,
Orman, Su ürünleri vb. + Özel sektör - tohum, gübre, ilaç, yem, damızlık, fide, fidan, akıllı tarım
teknolojileri vb. ağında güçlü bir mesleki dayanışma ev bilgi paylaşımı sağlamak.
•

Pazarlama Altyapılarını Geliştirmek

Tarım orman sektörünün insan kaynaklarını geliştirmek şeklindeki stratejinin devamında belirlenen
mesleğini benimsemiş uzmanların 9 Tarım Bölgesi veya Meteoroloji Bölgesinde Eğitim Araştırma Yayım
Danışmanlık faaliyetleri ile potansiyel belirleyerek uygun yerlerde çiftlik sistemleri optimizasyonu +
otomasyonu + nesnelerin internetinden oluşan örnek uygulamaların pazarlama altyapılarını kurmak
ve kurumsal iletişim ile pazarlamasını yapmak suretiyle ortak markalar şeklinde dünya pazarlarına
açılmak.
•

Strateji Planları ve Operasyonel Plan Hazırlamak

Tarım orman sektörünün müşterek zeminlerde; AR-GE ve inovasyon için sektör kümeleri, ağlar ve iş
birliği + Tarımsal Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (tarım teknoparkları) + Çiftlik sistemleri- AgribusinessYaşam döngüsü şeklinde stratejik planlarını ve operasyonel planlarını hazırlamak ve uygulamak.
•

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Muhasebe Sistemini, İşletme Analizleri ve Planlamaya Yönelik
Geliştirmek

Tarım orman sektörünün envanterini çıkarmak. Varlıklar, enstitülere ait kamu arazilerini tarımsal
teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilerek AR-GE için kira gelirleri, çiftlik sistemleri (FSRE)
uygulamalarının yurt içi ve yurt dışı katılımlı faaliyetler, proje hibeleri, ortak makine kullanımlarının
kiralama gelirleri, yönetici şirketlerin katkıları şeklinde muhasebeleştirileceği,
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Varlıklar= Sermaye (alet-ekipman, malzeme mühimmat, para, hayvan) + Borçlar (uluslararası ARGE kredileri) şeklindeki veri tabanını, veri iletme ve büyük veri sürecini kurmak. Buralarda Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP), müşteri memnuniyeti (CRM), SAP gibi yazılımları uygulamak suretiyle bilgiye
dayalı teknolojik yönetim sürecini başlatmak.
•

Finansman Konusunda İşletme Başarısı İçin Öz kaynak + Kredi + Hibe Şeklindeki Optimum Oranları
Belirlemek

İşletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için Tarımsal Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
teknik destek hizmetleri sunmak ve paydaşlar iş birliğinde çalışmak. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde
faiz oranlarının, tarım işletmelerinde kullanılan sermayenin rantabilitesinden yüksek olmayacak
şekilde düzenlenmesi. Kredi maliyetlerini düşürmek ve alınan kredilerin amaç dışı kullanımını önlemek
için havzalar düzeyinde tarımsal ürünlerin nakit akışlarını belirlemek ve verilen işletme kredilerinin
dönemsel tahsisini sağlayacak işletme kredi uygulamaları geliştirmek. Havzaların Agro-ekolojik
koşullarını dikkate alacak şekilde küçük çiftçilere yönelik gelir artırıcı hibe ve destek programlarını
geliştirmek.
•

Üretimde Döngüsel Yaklaşımla Sıfır Atık Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Bunun için Doğal kaynaklar ve çevre/AR-GE ve inovasyon çıktıları- Tarıma bağlı sanayiler-Üretim
(tarım, orman, su ürünleri vb.), Bölüşüm- Dağıtım-Tüketim-Geri Dönüşüm-Kaynaklar döngüsünde
işletme, havza, bölge vb. ölçeğinde çalışmak. Bilgiye dayalı kalkınma için kültür, bilgi, bilim, teknoloji,
inovasyon ve inovasyonla kalkınma şeklindeki süreci farklı bölgelerde başlatmak.
•

Tarım Orman Sektörünün Sevk Ve Organizasyonunda Bütüncül Yaklaşımla Aşağıdaki Esaslarda
Hizmet Edecek Sevk ve Organizasyon Enstitüsü Kurmak veya Tarım ve Orman Bakanlığı Kalite
Kurulunu Oluşturmak

Tarım orman sektörünün daha aktif hale getirilmesi için AR-GE alanı ile üretim alanı planları, programları
ve projelerinin uygulanmasında izleme, değerlendirme ve etki değerleme ağırlıklı hizmet sunacak
şekilde Türkiye Tarımsal Araştırma Sevk ve İdare Enstitüsü kurmak. Bunun için TUSSİDE gibi bir birim
kurulması tarım orman sektörünün izleme, değerleme ve etki değerlendirme konularında ve özellikle
tek noktadan koordinasyon konusunda çok önemli olacaktır. Bütüncül yaklaşımla tek noktadan
koordinasyon şeklinde, Tarım orman sektörünün; İş çevresinde (kültür, çalışanlar, işverenler), Görev
çevresinde (yerel yönetimler, STK’lar), Stratejik çevresinde (uluslararası organizasyonlar) etkileşimle
Entegre tarım İşletmeciliği, Konsentrik büyüme, Döngüsel ekonomi, Biyo sektörler ve Biyoekonomi
şeklindeki değişimi hızlandırmak. Böylece Biyoekonomi bileşenlerinde:
Doğa (Arazi, iklim ve biyogüç) ve çevrenin korunduğu sürdürülebilir tarım orman sektörü,
Genç iş gücünü cezbedici trend,
Ortak kullanımda teknoloji geliştirme ve kullanım maliyetlerini düşürme,
AR-GE ve inovasyon ile devam eden girişimcilik, tekno girişimcilik, eko girişimcilik, bioekonomik
girişimcilik, inovasyon girişimciliği ve sürdürülebilir yenilikçi girişimcilik şeklindeki çıktılara ulaşmak.
AR-GE ve inovasyon yapılarının kurulmasıyla tarım orman sektöründe AR-GE alanı ile üretim alanının
bir süreç şeklinde tasarlanması, “Tarımsal girdiler sanayinin güçlendirilmesi”–“Tarım, orman, su
ürünleri ve teknoloji üretiminin geliştirilmesi”–“Tarıma dayalı sanayilerin rekabet gücünün arttırılması”
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ve “Kırsal turizm altyapılarının tamamlanması” entegre yaklaşımıyla tarım orman sektörünün yatay
ve dikey büyümesinin karar destek ve iş geliştirme modellerini uygulayarak Mükemmeliyet Merkezi
olmak için iyileştirme çemberi uygulamak.
•

Tarım orman sektörünün bütüncül gelişmesi için önerilen stratejiler ise şunlardır:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Stratejisi
- Eğitimli üreticiler ile bilgiye dayalı tarım orman sektörü için çiftçi eğitimine önem verecek
şekilde eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin birlikte ele alındığı ve kamu-üniversite-sivil
toplum paydaşlarının birlikte yürütücü oldukları iş birliği zemini ve işletmeciliğinde AR-GE–ÜR-GE
entegrasyonu programlar yürütmek
- Orta öğretim okullarındaki lise öğrencilerine yaz aylarında 1-2-3 aylık sürelerde tarım orman
sektörlerinde kırsal alanlarda uygulamalı yaz okulu kurslarını teşvik etmek
- Tarım Orman Bakanlığı, Ziraat Fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile çocuk ve gençlerin
tarıma ilgilerini artıracak tanıtım ve eğitim programları düzenlemek
- Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR destekleriyle staj uygulamaları, iş başı uyum
eğitimleri ve mesleki eğitim konularında paydaşlar iş birliğindeki programları desteklenmek
- Meslek lisesi mezunları ile üniversite mezunlarının tarım orman sektörlerindeki girişimciliklerine
hibe vermek, mentör uygulamaları ve AR-GE faaliyetlerini desteklemek
- Ziraat Meslek Liseleri ve tarım orman ile ilgili yükseköğrenimde yurt dışı iş birliklerini arttırmak
- Uluslararası tarım orman eğitim programları başlatmak
- Kurumsal iletişim şeklinde uzman desteği veya çağrı merkezi kurmak
- Bakanlık ve üniversitelerin ilgili birimlerinde çalışan teknik elemanların araştırmacı olarak etkin
çalışmalarına fırsat sağlamak
Faktör-Faktör Stratejisi
- Arazi varlığını kayıt altına almak
- Çiftçi Kayıt Sistemini işletmelerde envanter çıkarmayı ve faktör-faktör ve faktör-ürün düzeyini ortaya
koymayı sağlayacak şekilde genişletmek. Bunun için Varlıklar= Sermaye + Borçlar şeklindeki bilanço
esasında ÇKS’yi düzenlemek. Böylece işletmelerde muhasebe uygulamaları için Çiftlik Muhasebe
Veri Ağı (ÇMVA) Projesinin yaygınlaştırılmasıyla işletmelerin analizi için veri sağlamak
- Kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak
- Finansman ödemelerinin takibi ve etki analizlerini yapmak
- Arazi kullanımında kurumsal kaynak planlamasına geçmek
- Arazinin tahsisinde sektörler ve hedef gruplar düzeyinde optimizasyon çalışmaları yürütmek
- Kaynakların fırsat maliyetini hesaplamak, kaynak verimliliği ve etkinliğini sağlamak için çok amaçlı
kullanımları belirlemek.
- İş gücü-makine ikamesinde makineleşmeye önem vermek
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- Minimum maliyetli yem kombinasyonlarını ve yerli ham madde ikamelerini yaygınlaştırmak
- Boğa evleri- suni tohumlama konularında programlar başlatmak
- Aşı ve kit geliştirmek
- Kombine ırkları yaygınlaştırmak
- Embiryo transeri uygulamalarındaki aksaklıkları araştırmak için ciddi çalışma başlatmak
- Su göletleri yaparak hayvanların mera ve yaylaklardaki su bulma sorununu çözmek
- Bentler inşa edilerek yağış sularını kışın biriktirilip yaz aylarında tarımsal sulamada kullanmak
- Tarımsal teknoloji geliştirme bölgeleri için finansman kullandırmak
- Arazi kullanımında orman içi odun dışı tarımsal ürünler üretimine müsaade etmek
- Geleneksel tarım, iyi tarım uygulamaları, hassas tarım ve akıllı tarım için girdi kombinasyonlarını
belirlemek
Faktör-Ürün Stratejisi
- Havzalar bazında hangi hayvancılık faaliyetlerine yer verileceğini belirlemek
- Hayvan refahı ve hayvansal üretim dengesini sağlamak
- Fırsat maliyetlerine göre girdilerin kullanımlarını belirlemek
- İlaç, gübre, su gibi girdilerin optimum düzeyde kullanımını sağlamak
- İleri teknoloji düzeylerine göre girdi kullanımlarını belirlemek
- Su kaynaklarının su ürünleri, enerji ve sulama şeklinde çok amaçlı kullanımını sağlamak
Ölçek Stratejisi
- İşletmelerin kapasite arttırma ve modernizasyon çabalarını desteklemek
- İşletmelerin yıllık faaliyet sonuçlarına göre analizlerini yapmak ve buna göre kaynak kullanım
etkinliği ile işletme başarılarını belirlemek
- İşletmelerde kullanılan arazi, iş gücü, sermaye, girişimcilik gibi girdilerin getirilerini hesaplamak;
girdi kombinasyonları, optimum girdi kullanımı ve girdi-ürün için fırsat maliyetlerini hesaplamak.
Buna göre bölge ve havzalar bazında işletmelerde ihtisaslaşma ve tipolojileri belirlemek
- İşletmelerin planlanması için alternatif üretim faaliyetleri ile kısıtlara ait verileri sağlamak
- Alivre satışları sigortalı sözleşmeli yetiştiricilik şeklinde Endüstri 4.0 uygulamalarıyla yapmak
Minimizasyon Stratejisi
- Tarım makineleri kullanım maliyetlerinin minimizasyonu için ortak makine kullanımlarını teşvik
etmek
- Tarım orman sektöründe ortak işletmecilik modellerini teşvik etmek
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- Ahır ve ağıl gibi yapıların teşviki yanında basit alet-makinelerle yatırım yapmış işletmelerde sağım
sistemi gibi hijyen konularında sorun olmaması şartıyla hayvan alımlarını desteklemek
Maksimizasyon
- İşletmelerde karın makimizasyonu yanında etik, ekolojik ve eğitim konularında da maksimum için
düzenlemeler yapmak. Bunun için işletmelere çevre koruma desteği vermek
Kümeleme Stratejisi
- Sektörde kümelenme, AR-GE – ÜR-GE’nin birlikte yürütüldüğü projeleri öncelikli desteklemek
- İşletmeleri mevcut teknoloji düzeyine ve ileri teknoloji düzeyine göre planlamak
Hareketlilik Stratejisi
- Hayvan hareketlerini ve hayvan sevkiyatı sınırlarını belirlemek
- Sermayenin dolaşımını sağlamak
İş birliği Ağları Stratejisi
- Kamu-üniversite-yerel yönetim-sivil toplum iş birliği için tarIm orman sektörü için Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından uygulanan KÜSİ modeli bir çalışmayı başlatmak
- Desteklemelerden kesintiler ve üye aidatları konusunda üreticiler lehine düzenlemeler yapmak
- Uluslararası iş birliği ağları için organizasyonlar kurmak. Örneğin Uluslararası Tarım Orman Programı
Vakfı
Örgütlenme Stratejisi
- Tarım orman paydaşı kurum ve kuruluşların görev tanımlarını yeniden yapmak
- Orman Araştırma Enstitülerini de TAGEM’e bağlamak
- Organizasyon çalışmaları şeklinde Bölgesel iş birlikleri, uluslararası kuruluşlarla iş birliği, AR-GE ile
üretim alanını birleştirme modelleri uygulamak
- Tarım orman sektöründe çok ortaklı yapıları oluşturmak için eğitim, ekonomi, etik ve ekoloji
şeklindeki 4E paydaşlarının iş birliğinde yönetici şirketler kurmak
Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması stratejisi
- Arazi varlığı için Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemini kurmak
- Üretici performanslarının maksimum kılınması için İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) sistemini
kurmak
- Hassas tarım teknolojilerini yaygınlaştırmak
- Akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak
Altyapıların düzenlenmesi stratejisi
- Tarımsal altyapının düzenlenmesi için: köyler, ilçeler, iller, havzalar ve tarım bölgeleri ölçeğinde
kaynakları tespit etmek ve sürdürebilir kaynak planlaması şeklinde çevre düzeni planlarını hazırlamak
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- Tarımsal pazarlama altyapılarını (yöresel ürün satış pazarları, şehirlerarası yollarda köy pazarları,
e-pazarlama, lojistik tarım köyleri vb.) tamamlamak
- Arazi içi yolları yapmak
- Çiftlik Muhasebe Veri Ağını tüm illere yaygınlaştırmak ve muhasebenin bilanço esasında geliştirmek
- Tarım orman sektörünün bütüncül yaklaşımla kaynak kullanım etkinliğini arttırmak için arazi kadastro
işlemlerini revize etmek
- Bir yandan entegre işletmeciliği özendirirken diğer yandan da aile işletmeciliğini korumak şeklindeki
altyapı düzenlemelerini yapmak
- Meraların korunması, ıslahı ve sürdürülebilir kullanımları için yatırımlar yapmak
- Yerli hayvan ırklarının korunması ve ıslahı için yatırımlar yapmak
- Doğu ve İç Anadolu iklimine uygun küçükbaş hayvancılık çiftlikleri kurulmasını teşvik etmek
- Tarım orman sektörünün çiftlik sistemleri şeklinde optimizasyonu ve elektronik uygulamalarıyla
otomasyonu şeklinde tip işletmeler kurmak
- Yerinde kontrol yapmak ve pazar denetimlerini arttırmak
- Veteriner İlaçları kullanımını kontrol etmek
- Hayvan pazarlarına belgesiz hayvan gelişlerini kontrol etmek
- Entegrasyon ve bunun kontrol standartlarını belirlemek (tarıma bağlı sanayiler - tarım - tarıma
dayalı sanayiler ve diğer ilgili sanayiler şeklindeki süreçleri belirlemek)
- Tarım orman faaliyetlerinin sürekliliğine yönelik bilgi sistemlerini kurmak
- Tarım orman sektöründe bilgi ve iletişim, raporlama, kayıt ve dosyalama sistemi, hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklar şeklinde bilgi ve iletişim sistemi kurmak
- Tarım orman sektörünün izleme standartlarını (İç denetim, dış değerlendirme) geliştirmek
1.4. Genel Değerlendirme
Arazi
Tarımsal girdiler içerisinde arazi yer üstü ve yer altı varlıkları şeklinde tarım arazileri, dağlar, ovalar,
platolar, akarsular, göller, barajlar şeklinde ele alınmaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafyada önemli
yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Dağlık alanları yanında geniş ovaları ile bunları çerveleyen
platolara sahiptir. Dokuz tarım bölgesi ve bunların dışında agro-ekoloji alt bölgeleri ile havza planları
belirlenmiş şekilde iklime göre sınırlamalar veya homojen coğrafyalar oluşturulmuştur. Buralarda
iklim kriterleri sıcaklık, yağış vs. düzenli ölçülmekte olan meteroloji istasyonları kurulmuştur. Arazi
kabiliyet sınıflandırmaları yapılmıştır. Türkiye’nin yüzölçümü, toplam tarım arazi varlığı, sulanan arazi
miktarı ve orman arazisi dikkate alındığında en öncelikli ihtiyaçlardan biri sulanan tarım arazilerinin
arttırılmasıdır. Orman arazisi olarak kullanılan ve orman vasfını kaybetmiş arazilerin tarıma açılması
ve/veya orman içi tarımsal üretime izin verilmesi ile kullanılabilecek arazi miktarına da ihtiyaç vardır.
Çoğu zaman orman olarak ağaçlandırılmasına rağmen hiçbir orman ürünü üretilemeyen alanlar
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dikkat çekmektedir. Dolayısıyla buralarda orman içi odun dışı ürünler-tarımsal üretimine izin verilmesi
gerekmektedir. Bunun için iyi bir çalışma yapılarak orman içi odun dışı tarımsal üretime açılabilecek
orman ürünü alınamayan orman alanı diye tabir edilen fakat çoğu zaman fundalık olan alanların
tarımsal üretime kazandırılması önerilmektedir.
İklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik özelliklere sahip toprakların
oluşumuna neden olmuş ve buna göre VIII. sınıf arazi kullanım kabiliyeti söz konusudur. Tarım
genellikle I-IV. sınıf arazilerde yapılmaktadır. Ancak VI-VII. sınıf araziler işlemeli tarıma uygun değildir
ancak tarımın diğer alt sektörleri için önemli bir girdidir. Meralar genelde VII. sınıf araziler üzerinde
bulunmaktadır. I. sınıf arazilerde topografya düz veya düze yakındır (%0-2). I. sınıf arazilerin kapladığı
alan ülke yüzölçümünün %10’dan azını teşkil etmektedir. I. sınıf araziler çoğunlukla alüvyal topraklar,
kolüviyal topraklar, kahverengi topraklar ve bazaltik topraklardan oluşturmaktadır. Bu arazilerin
çoğunda sulu tarım yapılmaktadır. Bu arazilerin içerisinde çayır-mera alanları az da olsa yer almaktadır.
Tarım dışı arazi olarak kullanımlar dikkati çekmekte ve maalesef her geçen gün artmaktadır. II. sınıf
tarım arazileri de alüviyal topraklar, kolüviyal topraklar, kahverengi orman toprakları, kahverengi
topraklar, kırmızı kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi topraklar ve bazaltik topraklardan
oluşmaktadır. Bu arazilerin büyük kısmında kuru tarım yapılmaktadır. II. sınıf araziler içerisinde çayırmera ve tarım dışı araziler de mevcuttur. III. sınıf arazilerin kapladığı alan toprakların yapıları II. sınıfla
çok az farklılık arz etmekle birlikte kuru alanlar 4/5 gibi yüksek, orman-fundalık ile tarım dışı araziler
de mevcuttur. IV. sınıf arazilerin toprak gruplarına göre dağılımı kolüviyal topraklar, kahverengi orman
toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi topraklar,
kırmızımsı kahverengi topraklar ve bazaltik topraklardır. Bu alanların kullanım durumları tarım, mera,
orman-fundalık ve diğer arazidir. Burada dikkati çeken konu orman ve fundalıkların bir arada yer
almaları ve orman alanlarının orman içi tarımsal alanlara açılamamasıdır. Oysaki orman fundalık ayrımı
yapıldığında fundalıklarda orman içi odun dışı ürünler şeklinde tarımsal üretime açılması mümkün
olacaktır. IV. sınıf arazilerin hemen tamamı kahverengi büyük toprak gruplardır. V. sınıf topraklar
çayır-mera ve tarım dışı arazi olarak kullanılmaktadır. VI. sınıf arazileri kolüviyal topraklar, kahverengi
orman toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi
topraklar, kırmızımsı kahverengi topraklar, bazaltik topraklar oluşturmaktadır. VI. sınıf arazilerin sulu
tarımı çok azdır; mera, orman ve fundalık ile tarım dışı arazi olarak kullanılmaktadır. VII. sınıf toprak
alanlarında da sulu tarım yapılan yerler vardır. VIII. sınıf araziler az olup ırmak-taşkın yatakları, yoğun
yerleşim, çıplak kaya ve moloz ve su yüzeyi şeklindedir.
Orman ve fundalık ayrımı yapılmadığı ve hepsine orman denildiği için orman alanları çoğu illerde
tarımsal üretimi kısıtlamaktadır. Bazı illerde fundalık alanlar orman olarak ilan edildiği için bu alanlar
il arazilerinin 1/3–1/4’ünü oluşturmakta ve buralarda orman ürünleri elde edilememektedir. Tarım
orman sektörünün gelişmesi için arazi girdisi dikkate alındığında; sulanan alanların arttırılması,
fundalık alanlarda orman içi odun dışı tarımsal ürünler üretilmesi şeklinde düzenlemeler yapılması,
arazilerde teraslama ile meyvecilik ve bağ üretiminin yaygınlaştırılması hedefleri oluşturmaktadır.
Daha fazla arazinin tarımsal üretime kazandırılması hedefi için orman içi odun dışı tarımsal ürünler
üretimi uygun bir stratejidir. Aynı zamanda arazi sınıflarına göre çiftlik sistemleri oluşturulması,
işletme tipolojilerinin belirlenmesi, ihtisaslaşma ve bölge ölçeğinde üretim planlamasıyla öne çıkan
ürünler için endüstrilerinin kurulması yatay ve dikey gelişmede fırsat oluşturacaktır.
Çayır ve mera alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanım planlarının oluşturulması ülke
hayvancılığı için önem arz etmektedir. Çayır mera alanları derin, orta derin, sığ ve çoğunlukla çok sığ
topraklardan oluşmaktadır.
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Köy Hizmetleri verilerine göre orman-fundalık alanları verilmişken Orman Bölge Müdürlüklerinin
girişimcileriyle orman alanlarına meşe, ardıç, alanları ilavesiyle orman alanı artmıştır. Bu bölgelerde
tarımsal üretim kapsamında meyvecilik, keklik, kümes hayvancılığı, tavşan, dağ keçisi, bıldırcın gibi
yetiştiriciliklere müsaade edilmesi üretim alanları kazanılması açısından gereklidir. Verimli koru
orman alanı, bozuk koru orman alanı, bozuk bataklık orman alanı, ağaçlandırma sahası şeklinde
sınıflandırılan toplam orman alanlarında fundalık ayrımının yapılması, orman içi odun dışı tarımsal
ürünler üretilmesine biyoçeşitliliğin korunmasına, toplayıcılığın kontrollü ve sürdürülebilir olmasına
fayda sağlayacaktır.
Su potansiyeli içme ve kullanma suyu projeleri şeklinde sınıflandırılırken, kullanma kısmında enerji
üretimi, su ürünleri üretimi, tarımsal sulama gibi amaçlarla kullanım söz konusudur. Su potansiyelinden
çok amaçlı kullanım şeklinde bir hedef belirlenmesi ve suyun enerji, su ürünleri, tarımsal sulama ve
geri dönüşüm şeklindeki döngüsel yaklaşımla çok amaçlı kullanılması için düzenlemeler yapılmalıdır.
Eskiden sadece enerji amaçlı planlanmış su kaynaklarının çok amaçlı kullanımları için yapılan
düzenlemeler hem su ürünleri üretimi hem de tarımsal sulama ile oluşturulacak verim artışları
için önemlidir. Nehirlerden turizm amacıyla yararlanılırken tarım turizm şeklindeki entegrasyonlar
sektörün zevkli-tercih edilen olmasında ve üretim artışı ile sürdürülebilirliğinde etkili olacaktır. Yer altı
su kaynakları, doğal göl yüzeyleri yanında yağışların biriktirilip tarımda kullanılması gibi küçük bentler
yapılmasına ihtiyaç vardır. Tarım arazilerinin sulamasında sulanabilirliği belirlenen alan, sulanan alan,
sulamaya açılacak alan ve bunların tesisinde yer alan kuruluşlar Köy Hizmetleri, DSİ’nin, Halk Sulamaları
vs. ayrılığının iş birliği ve tek elden koordinasyonu gerekmektedir. Bunun için tabiat varlıklarını koruma
kurullarında ihtisaslaşma ile su kaynaklarının korunması biriminin veya sorumlularının belirlenmesi iyi
bir başlangıç olacaktır. Aksi durumda Özel İdarelerin, Ajansların, Bölge Kalkınma İdarelerinin, DSİ,
Halk Sulamalarının vb. lerinin birbirinden kopuk çalışmaları ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Örneğin
biri birim hayvan sulama göleti yaptığında tarımsal sulamayı planlamamakta göletin etrafını tel örgü
ile çevirdiği için hayvanlar da sulanamamaktadır. Su ürünleri, enerji, tarımsal sulama gibi çok amaçlı
planlama ve kullanım yapılamamaktadır.
İklim
Günümüzde iklim değişikliği, tarımsal faaliyetlerden insan ve diğer canlıların sağlık sorunlarına kadar
geniş bir yelpazede toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen çok boyutlu önemli bir tehdit unsurudur.
İklim Değişikliği Uluslararası Paneli (IPCC, 2019) raporunda, iklim değişikliğine yol açan dinamikler
içerisinde baş aktörün insana ait olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda iklim değişikliğinin meydana
gelmesinde insan katkısının etkisinin %95 düzeyinde olduğu ileri sürülmektedir. Bu oran, aynı
zamanda sorunun çözümünün de insan temelli çabalarla gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinde küresel ısınmaya %90 gibi bir oranla sera gazlarının
yol açtığı ve bunun da insan temelli bir gelişme sorunu olduğu konusunda uzlaşmaya varılmıştır.
Bu düşünceyle en öncelikli konu insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi olmuştur. Günümüzde
yaşanan iklim değişikliğinin gözlemlenebilir alanlarının başında: artan sıcaklar, gerek içilebilir
gerekse sulama suyunun azalması ve toprak kalitesinin bozulması gibi gelişmeler gelmektedir.
Bu gelişmeler, öncelikle tarım, hayvancılık, su ürünleri ve orman gibi biyo sektörleri olumsuz
olarak etkilemektedir. “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik” başlığını taşıyan
rapora göre iklim değişikliğinin sonuçları olarak gerçekleşen yağış yetersizliği, su sıkıntısı ve hava
olaylarındaki değişim bitkisel üretim alanlarının azalmasına yol açacaktır. Bu durum da hiç kuşkusuz
tarımsal faaliyetler için uygun alanların azalmasına sebep olacaktır. Bu gelişme sonuç olarak, tarım/
gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına (üretim azaldığı için) ve ihracatın azalıp ithalatın artmasına
neden olacaktır. Ayrıca, artan hava sıcaklığından dolayı büyükbaş hayvancılık da olumsuz bir şekilde
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etkilenecektir. Bu çerçevede tarımsal faaliyetler için uygun alanların azalıyor olması, tarım-orman-su
ürünleri şeklindeki çiftlik sistemleri arayışını, orman içi üretimi, yağış sularının biriktirilmesini ön plana
çıkarmaktadır. Dudu ve Çakmak’ın çalışmalarına atfen Erk, iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle
2030 sonrası daha yoğun görülebileceği veya hissedilebileceğini ileri sürmektedir. Bu da bu tarih
sınırına doğru yaklaşmamıza rağmen hala kritik eşiğe gelmeden yapılabilecek bazı şeylerin olduğunu
göstermektedir. Gelecek 2035-2060 yılları arasında su rezervlerindeki azalmaya bağlı olarak
tarımsal üretim ve tüketimin azalabileceği (%5,12), dış ticaret açığının artabileceği (%76) ve tüm
tarım sektör gelirinin azalabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle alternatif üretim ve göç konularında
bir planlamaya gidilmesi gerekmektedir. 2060-2099 dönemi de dâhil edilerek: Üretimin azalacağı,
tüketimin azalabileceği, sulanabilir alanların azalabileceği, tarımda çalışan kişi sayısının azalabileceği,
ihracatın, tarımsal harcamaların azalacağı ve sonuç olarak tarımsal dış ticaret açığının oluşabileceği
gelecekte yaşanabilecek sorun ve riskler olarak öngörülmektedir.
İklim değişikliği haritaları dikkate alındığında sıcaklıkların artması, yağışların azalması, mevsimlerin
kayması gibi tarımda ciddi etkiler söz konusudur. Ayrıca, tarımda çalışan kişiler azalmakta ve
dolayısıyla kooperatif gibi oluşumlarla ortak girişimcilik zorunlu olmaktadır. Burada tarım turizm
kombinasyonu, yaban hayatı üretimi, tarım, orman ve su ürünlerinde üretim ve AR-GE alanı
birlikteliği önem arz etmektedir. İklim değişikliğinin veya küresel ısınmanın yol açtığı sorunlar uzun
bir tarihsel dönem içerisinde meydana geldiği için insanların soruna duyarlılık refleksi daha yavaş
gelişmektedir. Küresel iklim değişikliğinin ciddi ekolojik, ekonomik ve sosyolojik sorunlar yaratmaya
başladığı dönemde müdahale etme olanağı fazla kalmamaktadır. Diğer bir ifade ile tehditlerin baş
göstermesiyle birlikte ortaya çıkan sorunların elimine edilme şansı azalmaktadır. Bu nedenle iklim
değişikliği ve bu değişikliğin yaratabileceği problemler konusunda toplum sorunlarla yüzleşmeden
önce bilinçlendirilmeli ve gereken önlemlerin alınması yönünde çabalar sergilenmelidir.
Ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlar; eğitim, ekonomi, etik, ekolojik niş ve niş pazarlama ile çözülebilir.
Giddens’in de belirttiği gibi yapılan çalışmalar kamuoyunun önemli bir çoğunluğunun küresel ısınmanın
yol açabileceği sorunları kabul etmek konusunda önemli bir tehdit oluşturduğunu kabul etmekte
ancak bu tehdidi ortadan kaldırma veya minimize etme konusunda yaşamında çok az bir kesim bazı
değişiklikler yapmak konusunda istekli görünmektedir. Küresel ısınmanın yol açabileceği sorunlar,
farkındalık ve algı ölçülmesi, eğilimlerin belirlenmesi ve bireylerin yaşamlarında değişiklik yapma
eğilimleri ile mümkün olabilir. İklim değişikliğinin çevresel alanda, sağlık alanında ve sosyal alanda
ciddi etkileri olmaktadır. Çevresel etkileri; ozon tabakasının incelmesi, kentsel ve bölgesel hava kirliliği,
çölleşme, toprak kalitesinin bozulması, gıda üretiminde ve biyolojik çeşitlilikte azalma, ormanların
azalması, su kaynaklarının miktar ve kalitesinde azalma gibi belirli başlıklar altında ele alınabilir.
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ise sıcak hava dalgaları, hava kirliliği ve alerjenler
gibi doğrudan, bulaşıcı hastalıklar ile doğal afetler gibi dolaylı olarak iki grupta değerlendirmek
mümkündür. İklim değişikliği, kuraklık, aşırı nem, don, dolu sel gibi olumsuz hava olaylarına yol açarak
özellikle tarım sektöründe önemli ölçüde verim kaybına neden olmaktadır. Ayrıca iklim değişikliğinin
neden olduğu kuraklık ve aşırı yağışlar, “ürün kıtlığına, verimin azalmasına ve çiftçi gelirinin düşmesi
ile ağırlaşmış kırsal yoksulluğa yol açarak üretim maliyetinin artmasına neden olabilir”. Bu da hiç
kuşkusuz gelecekte gıda fiyatlarının artmasına ve enflasyon baskısının oluşmasına yol açacaktır.
Mevsimsel dalgalanmalara yol açan iklim değişikliği kırılgan olan turizm sektörünü de olumsuz
etkileme potansiyeli taşımaktadır. Bu çerçevede özellikle talepte ciddi düşüşlere neden olabilecektir.
Ayrıca iklim değişikliğinin bir sonucu olarak havaların çok sıcak olması bireylerin çalışma aktivitelerini
(çalışma saatlerini, biçimini) de olumsuz etkileyecektir. Bu da iş gücü verimliliğini düşürecektir. Sonuç
olarak ekonomik gelişme ile iklim değişikliği arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kırsal yerleşim
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bölgelerinde günümüzde iklim değişikliği ile bağlantılı olarak karşılaşılan sorunların başında artan
hava sıcaklıkları ve azalan yağış nedeniyle, toprak nemi yüzünden, mevcut tarım alanlarının ürün
gelişim kapasitesinin azalması gelmektedir. Bir anlamda ürün yetiştirmeye elverişlilikte azalmalar
gerçekleşmektedir. Bu sorunun gelecekte daha da artacağı tahmin edilmektedir. İklim değişikliği
konusunda gereken önlemlerin alınmaması durumunda gerek ekolojik denge gerekse ekonomik yapı
ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkilenecektir. Bu değişikliklerden özellikle tarım, hayvancılık ve gıda
sektörü, enerji ve turizm sektörleri ciddi bir şekilde etkilenecektir. Bu durum da bireylerin, toplumun
ve ülkenin ekonomik kalkınmışlığına ve ekonomik refahına yakından tesir edecektir.
Tarımsal üretimi kısıtlayan önemli faktörlerden iklim ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, uyum
(adaptasyon) ve esneklik (resilience) çalışmaları ile buna yönelik teknolojiler geliştirilmesi bitkisel
üretimde sürdürülebilirlik için acil ihtiyaçtır. Diğer önemli konular ise şunlardır; İklim değişikliğiyle
ilgili ulusal ve uluslararası “iklim değişikliği eylem planları”, “iklim değişikliği strateji belgeleri”,
“uyum strateji eylem planları” ve “Paris İklim Anlaşması” konularında farkındalık oluşturmak. İklim
değişikliğine adaptasyon için hedef köylerin Biyoçeşitlilik – Tarım + Orman + Su Ürünleri bileşeninde
çiftlik sistemleri araştırma modelleri ve turizm, enerji, ulaştırmayı da içerecek şekilde üretim sistemlerini
ve pazarlama planlarını oluşturmak. İklim değişikliğine adaptasyonda işletme tipolojileri, köy tipleri,
nüfus değişimleri, göç, yerinde tutma, yerleşim yerleri konularında sosyal örgüt davranışlarının
yönetim ve organizasyonu konularında kapasite oluşturmak. İklim değişikliğine adaptasyon için hedef
köylerin teknoloji ihtiyaç analizini (yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, iklim ile ilgili diğer
yeni teknolojiler) yapmak. İklim değişikliğine mitigasyon (etkileri azaltma), adaptasyon (uyum) ve
resilience (esneklik) için çevre düzeni planları için öneriler sunmak. İklim değişikliğine mitigasyon
(etkileri azaltma), adaptasyon (uyum) ve resilience (esneklik) için politikalar ve mevzuat ile ilgili
düzenleme ihtiyaçları konusunda öneriler sunmak.
İklim değişikliğine adaptasyon için öneriler:
İklim değişikliğine adapte çiftlik sistemleri şeklinde ihtisaslaşma. İklim değişikliğine adaptasyonu
yüksek yerli koyun ve keçi anaçları kullanılarak GSÜD %50’den fazla küçükbaş hayvancılık ve ürünleri
olacak şekilde iklime adapte çiftlik sistemleri oluşturulmak. İklim değişikliğine adaptasyonu yüksek
yerli kanatlı anaçları (Hindi, Kaz, Tavuk) kullanılarak GSÜD %50’den fazla kanatlı ürünleri olacak
şekilde iklime adapte çiftlik sistemleri oluşturmak. İklim değişikliğine adaptasyonu yüksek yerli
meyve anaçları kullanılarak GSÜD %50’den fazla meyvecilik ürünleri olacak şekilde iklime adapte
çiftlik sistemleri oluşturmak.
İklim değişikliğine adaptasyonda alternatif faaliyetler – Yaban Hayatı Turizm Üretim Programı
uygulamak. İklim değişikliğine adapte çiftlik sistemlerinin parseller, ilçeler ve alt bölgeler bazında
uygulanması. İklim değişikliğine adapte tarım sistemlerinin ilçeler, alt bölgeler ve bölge bazında
uygulanması. İklim değişikliğine adapte endüstriyel ekoloji sistemleri için ürün işleme yatırımlarının
yapılması. İklim değişikliğine adapte çiftlik sistemleri, tarım sistemleri, turizm ve endüstriyel ekoloji
ürünlerinin satışı için yöresel ürünler pazarlama yerlerinin açılması ve yöresel ürün fuarlarının
düzenlenmesi. İklim değişikliğine adaptasyonda gelir çeşitlendirici alternatif faaliyetler olarak bölgede
“Yaban Hayatı Turizm Üretim Programının başlatılması. İklim değişikliğine adapte çiftlik sistemleri,
tarım sitemleri, turizm ve endüstriyel ekoloji için yaşam döngüsü oluşturulması. İklim değişikliğine
adaptasyonda kapasite oluşturulması; tarım, orman, su ürünleri, madencilik, tıbbi ve aromatik bitkiler,
geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji bileşenlerinden oluşan biyoekonomi ile bölgesel kalkınmanın
başlatılması şeklinde belirlenmiştir.
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Biyogüç
Biyogüç olarak ifade edilebilecek gen kaynakları tarım orman sektörünün en zayıf halkasını
oluşturmaktadır. Zira tohumun çimlenme kabiliyeti ve hayvanın üreme kabiliyeti yok olduğunda
hiçbir güç buna bu kabiliyetleri kazandıramamaktadır. Onun için bitki gen kaynakları, hayvan
gen kaynakları ve insan tarım orman sektöründe biyogüç olarak ifade edilmekte ve bunların
kombinasyonundan tarım orman ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi biyo sektörler
şeklinde tanımlanmakta ve biyo sektörlerden oluşan biyoekonomi ile gelişme ve kalkınma planlarının
oluşturulması gerekmektedir. Türkiye’nin bitki örtüsü orman ve fundalık gibi doğal ve plantasyon
alanlarından oluşmaktadır. Fundalıkların çoğu bozuk koru ve bozuk baltalık vasfına sahiptir. Bitkiler
içinde kışın yapraklarını döken meşeler hâkim durumdadır. Söğüt ve kavak su boylarında çok sayıda
görülen ağaçlardır.
İş gücü
Tarım orman sektöründe iş gücü (emek) girdisi için kritik kontrol noktası, Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından sağlanan hakların tarım orman sektöründe de sağlanmasıdır. Özellikle gençlerin tarım
orman sektörünü tercih etmeleri için kendilerine SGK konusunda devlet teşviği şeklinde desteklemeler
gerekmektedir. Bu konuda genç çiftçilerin araştırma kuruluşları iş birliğinde uygulamalı araştırmalar
yürütmeleri şeklindeki AR-GE alanı ile üretim alanının birleştirildiği bilgiye dayalı gelişmenin sağlandığı
programların başlatılması ve havzalar bazında yürütülmesi önerilebilir.
Sermaye
Tarım orman sektörünün sermaye ihtiyacı alet-makine, malzeme-mühimmat, hayvan varlığı ve
paradan oluşmaktadır. Alet makine konusunda ortak makine parklarının oluşturulması ve tarım
teknoparklarıyla entegre şekilde kamu-üniversite-yerel yönetimler-sivil kuruluşlar iş birliğinde
çalışılması Türk tarım orman sektörünün dönüşümünde çok büyük etki yapacaktır. İleri teknoloji
uygulamalarıyla da sektörde devrim aşamasına geçilecektir. Girdi piyasaların tohum, yem, ilaç, gübre,
kredi, besi ve süt hayvancılığına uygun ırkların kullanılması, damızlık hayvan sayısının arttırılması, suni
tohumlama faaliyetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle artan fiyatların kontrolü, uygun olmayan hayvan
barınaklarının modernizasyonu, yem bitkileri üretiminin arttırılması, mera yönetiminde aksaklıkların
giderilmesi ve ıslah çalışmalarının tamamlanması, yem bitkileri tohumu temininde güçlük çekilenlerin
üretilmesi, sertifikalı tohumluk kullanımındaki yetersizliklerin giderilmesi, makinelerin optimum
kullanılması, yeni üretim tekniklerinin çiftçiye ulaştırılmasındaki yetersizlik ve güçlüklerin giderilmesi
gibi konularda düzenlemeler önerilmektedir. Bunların yanında çiftçi yayımı, örgütlenme ve pazarlara
erişim diğer önemli konulardır.
Girişimcilik
Tüm sektörlerde olduğu gibi tarım orman sektörü için de en önemli girdilerden biri girişimciliktir.
Türkiye tarımında kamunun girişimciliği ön plana çıkmaktadır. Güçlü teşkilat yapısıyla Tarım ve Orman
Bakanlığının ülke tarım orman sektörünün gelişmesinde belirleyici olduğunu söylemek mümkündür.
Uzun yılların tecrübesine sahip çiftçiler ise yetiştiricilik konusunda başarılıdır. Üniversitelerin ilgili
birimlerinde de ciddi AR-GE faaliyetleri yürütülmekte ve nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir. Yerel
yönetimler, ajanslar ve diğer kurum kuruluşlar da tarım orman sektörünün geliştirilmesine yönelik
programlar uygulamaktadır. Bu çoğu zaman birbirinden kopuk şekilde devam eden geleneksel
girişimciliğin, teknogirişim aşaması ve oradan da yenilikçi girişimcilik aşamasına getirilmesi için
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tüm paydaşların birlikte çalışacakları ve tüm işletmecilik fonksiyonları birlikte uygulayacakları iş
birliği zeminlerinde -Sürdürülebilir Yenilikçi Girişimcilik Ekosistemlerde- entegrasyonu, sektörün
optimizasyonu ve otomasyonu sürecinin yönetimi gerekmektedir.
Tarımda arazi, iklim, biyogüç, iş gücü (emek), sermaye ve girişimcilik şeklindeki girdilerin entegrasyonu
ve optimum düzeyde kullanım ile optimizasyonu mevcut durumda ülke tarım orman sektörünün
yapısal ihtiyacıdır. Bunun için kamu-üniversite-yerel yönetimler-sivil toplum kuruluşlarının birlikte
çalışacakları iş birliği zeminlerinde (TİGEM arazileri, TAGEM arazileri, hazine arazileri) eğitim, araştırma
ve yayım faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü ve en önemlisi AR-GE alanı ile üretim alanının birleştirildiği
şekilde ortak akılla işletmecilik fonksiyonlarının uygulanması önerilebilir. Böyle bir programın tarım
orman sektöründe hedefe yönelik programlama şeklinde başlatılması ve pilot uygulamaları çok
güzel sonuçlar ortaya koyacaktır. Tarım orman sektörü için Türkiye’nin dağları küçükbaş hayvancılık,
yenilenebilir enerji üretilmesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık vb. faaliyetler için bir fırsat oluştururken,
ovaları her türlü tarımsal faaliyetler için büyük bir nimettir. Platolar, daha çok ovalar arasındaki eşik
sahalara veya ova tabanlarını çevreleyen alanlara karşılık gelmekte ve bitki besleme elementlerinin
üretilmesinde potansiyel oluşturmaktadır. Nehirleri, çayları, dereler şeklindeki akarsuları, göller ve
barajları hatta su hasadı şeklindeki uygulamalarla yağış sularının biriktirilip tarımda kullanılması ülke
tarım orman sektörünün gelişmesinde önemli girdileri oluşturmaktadır.
Yukarıda girdiler bazında ele alınan mevcut durumun bitkisel üretim ve hayvansal üretim şeklinde
ele alınması durumunda tarım orman sektörünü geleceğe hazırlamada mevcut durumla ilgili önemli
konular şunlardır:
•

Bitkisel üretimde girdi kullanımı ve finansmanın mevcut durumu ve sorunları

Bitkisel ürünler, üretim alanları ve miktarları ile girdi kullanım miktarları dikkate alındığında en büyük
sorunlardan biri girdi kullanım maliyetlerinin (mazot) yüksek olmasıdır. Buna göre girdi maliyetlerinin
düşürülmesinin hedef konulması ve uzun vadede mazot maliyetinin 1/5 oranında düşürülmesi için
stratejilerden biri düşük maliyetli teknolojiler geliştirmek olmalıdır. Sonuçta mazotla çalışan traktör
yerine elektrikli traktörün geliştirilmesi ve diğer alet-makineler için de yaygınlaştırılması önerilebilir.
•

Hayvansal üretimde girdi kullanımı ve finansamanın mevcut durumu ve sorunları

Hayvan varlığı, hayvansal ürünler ve miktarları ile girdi kullanım miktarları dikkate alındığında en büyük
sorunlardan biri girdi kullanım maliyetlerinin (yem) yüksek olmasıdır. Yem maliyetlerinin 1/3 oranında
düşürülmesinin hedef konulması ve uzun vadede bu hedefe ulaşılması için stratejilerden biri düşük
maliyetli yem üretmek olmalıdır. Kaba yem ile kesif yem kombinasyonları, kesif yemlerde kullanılan
ham maddeler için minimizasyon, yemden yararlanma ve üretimin arttırılmasının teşvik edilmesi
gibi uygulamalarla yem maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olacaktır. En önemli stratejilerden biri
de döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla maliyetlerin düşürülmesidir. Örneğin,
koyun yününden lanolin ve lanolinden D vitamini üretip yem katkı maddesi olarak kullanması
şeklinde döngüsel yaklaşım yem maliyetlerinde 1/5 oranında azalma sağlayacaktır. Sonuçta girdi
kombinasyonları, optimum kullanımlarının hesaplanması ve döngüsel üretime geçiş önerilmektedir.
•

Tarım teknolojileri üretimde girdi kullanımı ve finansmanın mevcut durumu ve sorunları

Tarımda kullanılan teknolojiler dikkate alındığında en büyük sorunlardan biri girdi kullanım maliyetlerinin
(alet-makine) yüksek olmasıdır. Teknoloji kullanım maliyetlerinin ½ oranında düşürülmesi hedef
konulduğunda bunun uzun vadede gerçekleşmesi için strateji ortak makine parkları oluşturulması
olabilir. Sonuçta havzalar bazında ortak tarım makineleri parklarının oluşturulması önerilebilir.
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•

Finansmana erişim ve finansman mevcut durumu ve sorunları

Tarımda finansman kaynakları ve kullanım miktarları dikkate alındığında en büyük sorunlardan biri
finansmana erişim ve finansman kullanım maliyetlerinin (kredi) yüksek olmasıdır. Finansmana erişim
ve finansman kullanım maliyetlerinin 1/5 oranında düşürülmesi hedef konulduğunda strateji olarak
Katılım Ortaklığı olabilir. Sonuçta tarım orman sektöründe katılım ortaklığının yaygınlaştırılmasının
teşvik edilmesi önerilebilir.
•

Tarım orman sektöründe iş gücü kullanımında mevcut durumu ve sorunlar

Mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili mevzuatın yeterince uygulanmadığı
görülmektedir. Tarımsal iş gücü açığı, çoban bulamama ve tarımdan kaçış sözkonusudur. Strateji
olarak İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programın (TYP’nin) tarımsal iş gücü talebinin
en az olduğu dönem-kış mevsimine kaydırılması, teknoloji kullanımı ile ilgili beceri eğitimleri ve Ziraat
Meslek Liseleri kurulmasının teşvik edilmesi uygun olacaktır.
•

Tarım orman sektöründe girişimcilik için mevcut durumu ve sorunlar

Tarım orman sektörü girişimciliğinin özellikle gençler tarafından tercih edilmediği gözlemlenmektedir.
Hedef gençlerin tercih ettiği bir tarım orman girişimciliğini oluşturmak olduğunda stratejiler: genç
girişimciliğin teşvik edilmesi, kırsal alan planlaması ve altyapı yatırımlarının yapılması ile sosyal
güvenlik (Tarım İş Kanunu) konularındaki düzenlemeler olabilir. Sonuçta Genç Çiftçi Projesi yanında
Tarımda Teknogirişim Programı, Tarımda İnovasyon Girişimciliği Programı ve Ziraat Meslek Lisesi
açılmasına en az % katılım ortaklığının teşvik edilmesi önerilebilir.
1.5. Sonuç ve Öneriler
Tarım orman sektörünün geliştirilmesi için girdi kullanımına yönelik aşağıdaki konular ön plana
çıkmaktadır:
•

Suni ve tabii tohumlama,

•

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele,

•

Süt keçisi ve süt inekçiliğinde kültür ve melez ırkın yaygınlaştırılması,

•

Suni tohumlamada özel sektörün devreye girmesiyle fiyat artışlarının kontrol edilmesi ve
etkinliğinin arttırılması,

•

Damızlık koç yetiştiriciliği ve küçükbaş hayvancılığın (süt ve besi) teşvik edilmesi,

•

Sözleşmeli besiciliğin yaygınlaştırılması,

•

Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi amacıyla modern ahır yapımının teşvik edilmesi,

•

Açık besi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması,

•

Arazi kullanımı ile ilgili kadastro çalışmalarının yürütülmesi,
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•

Arıcılığın geliştirmesi için ana arı üretimi ve hastalıklarla mücadelenin ön plana çıkarılması,

•

Kafes balıkçılığının teşviki için kafes ve yavru balık üretiminin desteklenmesi,

•

Tohum temizleme ve sertifikalı tohumculuk konusundaki yatırımların desteklenmesi,

•

Fidan üretimi ve ıslahı,

•

Bitki hastalık ve zararları ile mücadelede biyolojik mücadele,

•

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde girdi kullanımının kaydedilmesi,

•

Tarımda yeni alanların sulama imkânına kavuşturulması,

•

Sertifikalı tohumluk fide/fidan kullanımının teşvik edilmesi,

•

Bağ ve çilek üretiminde modern yetiştiriciliğin teşvik edilmesi,

•

Kapama meyve bahçelerinin kurulmasında girdi yönetimi,

•

Çayır-mera yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi,

•

Yem bitkisi tohumluğu üretilmesi,

•

Yem bitkileri ile ilgili makine parkının oluşturulması,

•

Mera alanlarının korunması ve ıslahı,

•

Nadas alanlarının azaltılması,

•

İkinci ürün üretilmesi-münavebenin belirlenmesi,

•

e-Pazarlama altyapısının kurulması,

•

Süt toplama merkezlerinin kurulması,

•

Kafes balıkçılığı için uygun yerlerin belirlenmesi,

•

Örgütlenmenin desteklenmesi,

•

Paketleme tesislerinin kurulması,

•

Meyve ve sebze kurutma tesisleri kurulması,

26

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

•

Bilgi ve teknolojiye dayalı üretimin desteklenmesi,

•

Arazi kullanımının tarım, orman ve su ürünleri şeklinde entegre planlanması,

•

Orman İçi Odun Dışı Tarımsal Ürünler Üretim Planlarının hazırlanması,

•

Arazi yetenek sınıfları haritasına göre bağcılık, meyvecilik vs. alanlarının belirlenmesi,

•

Arazi risk haritalarının oluşturulması ve iklim değişikliğine adapte üretim planlarının belirlenmesi,

•

Yağışların biriktirileceği ve tarımsal sulamada kullanılacağı suni göletlerin ve bentlerin
oluşturulması,

•

Su ürünleri avlanma alanlarının belirlenmesi,

•

Av sezonu dışında da su ürünleri avlanabilecek suni göletlerin oluşturulması,

•

Tarımsal çalışmaların plan, program ve proje bütünlüğünde yürütülmesi

•

Plan- Havza bazlı üretim modelinin etkin şekilde hayata geçirilmesi

•

Program-Hangi havzada hangi hayvancılık faaliyetlerinde ihtisaslaşmanın olacağının belirlenmesi

•

Proje-Genomik seleksiyon, ıslah, moleküler genetik, biyoteknoloji projelerinin yaygınlaştırılması

•

Köye dönüşle ilgili bir hayvancılık modeli geliştirilmesi,

•

Buzağı ölümlerini azaltmak için buzağı yaşatma teşvikleri,

•

Mera vasfını kaybetmiş alanlarının yem bitkileri üretilmesine müsaade edilmesi,

•

Yabancılara belli bir süre çobanlık yapmak şartıyla ikamet veya geçici ikamet verilmesi,

•

Hayvancılık kooperatiflerinin geliştirilmesi,

•

Yeme ulaşımın pahalı olduğu bölgelerde yemek fabrikalarının yaptıkları gibi bir sistem geliştirilmesi,

•

Tarımsal girdilerin ithalatı konusunda uzun vadeli bir plan hazırlanması ve istenildiği anda ithal
edelim değil uzun vadeli çözüm ortaya konulması,

•

Tarımda ön koruyucular kullanılarak toprakların girdilerden yararlanmalarının artırılması
konularında AR-GE projelerinin desteklenmesi ve AR-GE faaliyetleri yürütülmesi. Bitki koruma
ürünü olabilirliklerin belirlenmesi,
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•

Biyoçeşitliliğin korunması, gen kaynakları ve yerel damızlık çeşitlerinin korunması ve bunlarla
organik üretim şeklindeki sürecin teşvik edilmesi,

•

Havzalar bazında teşvik edilecek damızlık listesinin çıkarılması damızlık üretimin teşvik edilmesi.
Orta vadede genomik seleksiyon ve damızlık ıslah çalışmalarına önem verilmesi ile üstün vasıflı
ırklar elde edilmesi. Uzun vadede ise moleküler çalışmaların yapılmasıyla ithal sperma ile rekabet
edilmesi,

•

Tarımsal girdiler planı hazırlanması, eylem programlarının başlatılması ve tarım teknoparklarının
kurulması ile önemli şekilde entegrasyonun sağlanmasıyla doğal kaynaklardan girdiler elde
edilmesi. Böylece Kaynaklar-Girdiler-Tarımsal Üretim-Tarıma Dayalı Sanayiler-Bölüşüm, DağıtımTüketim-Geri Dönüşüm zincirinde Girdiler kısmının (Tarıma Bağlı Sanayiler) veri tabanı, üretim ve
finansman yapısıyla desteklenmesi. Kaynaklar ekonomisinden Tarıma Bağlı Sanayiler (Tarımsal
Girdiler) kısmının bir sanayi şeklinde oluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım
teknoparklarının kurulması. Buralarda tarıma bağlı sanayiler (tarımsal girdiler) sektörünün:
• Tarım devrimi aşamasından örneğin damızlık Yetiştiriciliğinde tohum kaplama, hassas tarım
teknolojileri uygulamaları
• Sanayi devrimi –Kromozom sayıları, Doku kültürü, Invitro
• Elektrik elektronik devrimi- Nem Sensörü, Green Skeer
• Endüstri 4.0- Optimizasyon + Otomasyon + Objeler
• Toplum 5.0 devrimleri seviyelerine taşınması önemli olacaktır.

•

Plan, program, proje şeklindeki desteklemeler için her yaş ve eğitim grubundaki insanlara (gençler,
kadınlar, engelliler gibi hassas gruplar) fırsat eşitliği verilmesi,

•

Hayvansal üretim girdileri için özellikle modern besleme uygulamaları, embriyo transferi,
modern biyoteknolojik yöntemleri, yerel hayvan ırklarının geliştirilmesi ve genetik kaynaklarının
kullanılmasına önem verilmesi,

•

Bitkisel üretim girdileri için özellikle ön koruyucuların geliştirilmesi, bitki besleme uygulamalarında
IPM uygulamaları, biyoteknolojik uygulamalar, yerel tohum çeşitlerinin geliştirilmesi ve genetik
kaynaklarının korunmasına önem verilmesi,

•

Tarım makineleri kredilerinde beygir gücü arttıkça destek oranının arttırılması,

•

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için özellikle kıraç arazilerin ekiminde çok yıllık bitkiler tercih
edilmesi,

•

Ürün desteleme fiyatlarının ekimden önce açıklanması,
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•

Arazi mülkiyet ve kiralama sorunlarının çözümü için komisyonlar oluşturulması ve tapu-kadastro
çalışmalarında tarımsal dönüşüm ve revizyonlar yapılması,

•

Girdi kullanımında toplam faktör verimliliği analizlerinin yapılması,

•

Girdi desteklemelerinin ayni olarak yapılması,

•

Aşırı girdi kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarının azaltılması için optimum girdi
kombinasyonları ve optimum girdi kullanım miktarlarının havzalar bazında belirlenmesi,

•

Tarım orman sektörünün teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve niteliğin arttırılması için mesleki
gelişim programlarının başlatılması,

•

Tarım makinelerinin süresinden önce yenilenmesini engellemek için desteklemelerin verilmemesi,

•

Girdilerin günümüz teknolojilerini esas alacak şekilde kapsamının genişletilmesi. Örneğin,
file sistemi, perdeleme, çadır, sensör uygulamalarının ilave edilmesi. Topraklı tarım yanında
topraksız tarım, dikey tarım ve iklimlendirme odaları şeklindeki uygulamalarla ilgili girdilerin de
desteklemeler kapsamına alınması.

Tarım orman sektörünün sürdürülebilir yenilikçi girişimciliği için biyogüç (bitki, hayvan, insan) en zayıf
halkayı oluşturan girdidir. Bitki, hayvan ve insan şeklindeki girdi kombinasyonu dikkate alındığında
yapılması gereken ilk iş tarihi sürecinde olduğu gibi insan gücü (emek) yerine yine insanlar tarafından
üretilen teknolojilerin ikamesidir. Tarihte emek (iş gücü) ile yapılan tarımsal faaliyetlerin yerini
günümüzde traktör ve diğer tarımsal aletler almıştır. Traktörün yakıt giderlerinin yüksek olması dikkate
alınmış ve elektrikli traktörün icadı ile yakıt maliyetlerinde ciddi azalma yapılmıştır. Söz konusu süreç
dikkate alındığında bu ve benzeri yeni ve yenilikçi uygulamalarla tarımın geliştirilmesi için tarımsal
teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması ortak akıl, ortak makine ve ortak eğitim-raştırma-yayım
yolculuğunun Agro-Parklar (tarım parkları) da optimizasyon ve otomasyon aşamalarında geliştirilmesi
çok önemlidir. Örneğin, broyler sektöründe girdi kullanımındaki optimizasyon + otomasyon başarılı bir
girdi yönetimini ortaya koymakta ve özel sektör tarafından tercih edilmektedir. Benzer şekilde diğer alt
sektörlerde de Optimizasyon + Otomasyon = Başarılı sektör şeklinde tarımsal girdiler sanayi (tarıma
bağlı sanayiler) şeklinde sektörel altyapıda ciddi bir değişiklik yapılacaktır. Tarımsal teknoloji geliştirme
bölgelerinin gelişmesinde sosyal bir entegrasyon zorunlu olup kamu-üniversite- sivil toplum - yerel
yönetimler iş birliği şeklinde yönetici şirket kurulmasıyla ilk yapılacak işlemlerden biri tarım orman
sektörünün kârlılığı için girdi kullanımında faktör-faktör, faktör-ürün, ürün-ürün kombinasyonlarının ve
optimizasyonlarının belirlenmesi olacağı için sektöre güçlü bir girdi ve girdi-ürün ilişkisinde uygunluk
sağlanacaktır. Doğal kaynaklardan üretilecek girdiler, optimum girdi kombinasyonları, optimum
girdi kullanımları ile sürdürülebilir tarım orman sektörü ortaya konulduğunda artan verim ve üretim
artışlarına bağlı olarak tarıma dayalı sanayilerin kurulması, üretim, bölüşüm dağıtım, geri dönüşüm
ve tekrar kaynak olarak kullanımla çevre dostu tarım orman sektörü şeklinde gelişme sağlanacaktır.
Burada merkantilist anlayışla (Değerli madenlere ilave olarak değerli olarak doğal kaynaklar şeklinde
geniş çerçeve, nüfus artışı, dış ticarette ihracat fazlası) yola çıkılması fizyokratlar gibi düşünüp tarım
orman sektörüne önem vererek liberal ekonomi uygulamaları yanında devletin öncülüğünde teşvik
edilen bir özel sektör çok daha başarılı olacaktır. Bunun için İş birliği zemini (toprak-tarla, mera, ham
arazi, orman vs.), Su (hidrojen enerji, sulama, su ürünleri), Sıcak Su-Jeotermal (sera, turizm), Güneş
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(tarla, güneş) ve Ortak işletmecilik (koruma, kullanma, sürdürülebilir kullanma) mümkün olacaktır.
Zira mevcut durumda tarımsal girdiler konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının enstitüleri geniş
bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Örneğin, toprak gübre ve su kaynaklarının kullanımı konusunda
kurulmuş olan Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünde 18 mühendis başka
yerlerde görevlendirilmiş, genellikle yüksek lisans ve doktora yapmış mühendisler tarımsal sulama
ve arazi ıslahı bölümü (5 yüksek mühendis), İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Bölümü (6 yüksek
mühendis), Toprak ve Bitki Besleme Bölümü (10 Yüksek Mühendis), Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Bölümü (1 yüksek mühendis), Üretim ve İşletme Bölümü’nde çalışmaktadır. Üretim ve İşletme
Bölümü’nde başka bölümde de çalışmakta olan bir kişinin olması bu bölümün fazla aktif olmadığı
ve üretim alanı ile AR-GE alanının bir arada yürütülmesindeki yetersizlik olarak anlaşılmaktadır.
Öncelikle Üretim ve İşletme Bölümü’nde girdi-girdi kullanımında optimum kombinasyon, girdi-ürün
kullanımında optimum girdi kullanımı, doğru girdi, doğru zaman, doğru parsel ve doğru miktarda
kullanım konularında AR-GE ile üretimin bir arada olduğu paydaşların katılımındaki çalışmalara
ihtiyaç vardır. Diğer önemli bir eksiklik ise eğitim ve yayım bölümünün AR-GE ve üretimden ayrı
olmasıdır. Çiftlik sistemleri araştırma yayım modelleri ile eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri bir
arada yürütüldüğünde daha başarılı olunacaktır. Enstitüde ayrıca Mikrobiyal Gübre AR-GE ve Kültür
Koleksiyonu Merkezi kurulmuş ve 1 uzman biyolog, 2 yüksek mühendis çalışırken, bunun CBS ve
uzaktan algılama birimi ile laboratuvarlar kısmının kurulmuş olması bilişim seviyesi için gelişmelerin
adımları olmaktadır.
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 100 yüksek mühendis ve teknik elemandan
oluşan yetişmiş insan kaynaklarıyla zirai ilaç ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve ilaç kullanımı
konularında yoğunlaşmaktadır. Bitkisel üretim girdileri söz konusu olduğunda ise Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsü: Islah ve Genetik, Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Gıda Teknolojileri, Tarım
Makineleri ve Teknolojileri, Yetiştirme Teknikleri, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynakları, Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Üretme ve İşletme, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, Tarım Ekonomisi Bölümü şeklindeki
teşkilat yapısı ve 150 mühendis-teknik elemanla faaliyetlerini sürdürmektedir. Hayvansal üretim
girdileri konusunda çalışan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, gıda
ve yem konusunda Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, meyvecilik konusunda Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü önemli teşekküllerdir. Bunların yanında Bölge Araştırma
Enstitüleri (Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Akdeniz, Trakya, Doğu Anadolu, Geçit Kuşağı, Ege, Bahri
Dağdaş, Karadeniz, GAP) ve Konu Araştırma Enstitüleri (Biyolojik Mücadele, Tavukçuluk, Pamuk,
İncir, Sert Kabuklu, Koyunculuk, Zirai Mücadele, Su ürünleri, Bahçe kültürleri, Antep Fıstığı, Fındık,
Zeytin, Meyvecilik, Su ürünleri, Zeytin, Zirai mücadele, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı, Atatürk Toprak
Su ve Tarımsal Meteoroloji, Toprak Su ve Çölleşme, Kayısı, Bağcılık, Bahçe Kültürleri, Patates, Arıcılık,
Yağlı Tohumlar, Mısır, Bağcılık, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı) hizmet sunmaktadır. Görüldüğü gibi
neredeyse tarım orman sektörünün tüm girdileri için araştırma enstitüleri kurulmuştur.
Hatta artık genel enstitüler kurulmaktadır. Örneğin Türkiye Su Enstitüsü 10 görevlendirme, 13
proje elemanı, 7 sözleşmeli olmak üzere toplam 30 çalışanıyla hizmet sunmaktadır. Bu birbirinden
kopuk şekilde çalışılan yapılar dikkate alındığında Türkiye Doğal Kaynaklar Enstitüsü veya Türkiye
Sürdürülebilir Kaynak Kullanım Enstitüsü şeklinde bir yapılanmayla Türkiye’nin iklim-tarım bölgeleri
ölçeğinde tarımsal teknoloji geliştirme bölgeleri (9 adet) ilan edilerek, kamu (BÜGEM, TAGEM, TİGEM,
HGM, OGM) - üniversiteler - STK iş birliğinde, AR-GE ve inovasyon yapılarının kurulmasıyla tarım
orman sektöründe AR-GE alanı ile üretim alanının süreç şeklinde tasarlanması. “Tarımsal girdiler
sanayinin güçlendirilmesi” – “Tarım, orman, su ürünleri ve teknoloji üretiminin geliştirilmesi” – “Tarıma
dayalı sanayilerin rekabet gücünün arttırılması” ve “Kırsal Turizm Altyapılarının Yapılması” entegre
yaklaşımıyla tarım orman sektörünün yatay ve dikey büyüme sistem yönetimi karar destek ve iş
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geliştirme modelleriyle bölgesinde Mükemmeliyet Merkezi olma şeklindeki hedeflerde odaklanması
önerilmektedir. Böyle bir yapılanma için Tarımsal Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TTGB) ilan
edilmesi BÜGEM, TAGEM, TİGEM, HGM, OGM iş birliğini ATA Tohumu Projesi’nde olduğu gibi etkinliğini
arttıracaktır. Zira Türkiye’de hemen tüm tarımsal girdilerin araştırma enstitüsü varken kaynak kullanım
etkinliği sorunu vardır. Tarım orman sektörünün tarım teknoparkları ağında daha aktif hale getirilmesi
için AR-GE planları, programları ve projelerinin uygulanması ile uzun vadede Türkiye Tarım Sevk ve
İdare Enstitüsü şeklinde TUSSİDE gibi bir birim kurulması tarım orman sektörünün izleme, değerleme
ve etki değerlendirme konularında ve özellikle tek noktadan koordinasyon konusunda çok önemli
olacaktır.
2. GÜBRELER
2.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Gübreler, toprak verimliliği ve bitkisel üretim miktarının artırılması açısından ana unsurlardır. Yeterli,
sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdanın elde edilmesinde de önemlidir. Gübreler aynı zamanda
Türkiye’nin de dâhil olduğu D-8 ülkelerinin tarım, gıda güvenliği iş birliği alanlarından biridir. Tarımsal
kaynaklar sınırlı ve bunlar arasında tarımsal arazilerin büyüklüğünü önemli ölçüde artırmak da pek
mümkün değildir. Bu noktada, bitkisel üretimde artış sağlamanın yollarından biri de neredeyse
aynı büyüklükteki üretim alanlarında toprak verimliliğinin, bitkisel üretim verimliliği ve kalitesinin
artırılmasıdır. Bu kapsamda, toprak yapısı, toprak tekstürü, tuzluluk, kireç ve alkalileşme nedeniyle
toprakların bir kısmı verimsiz hale geldiğinden, ıslah amaçlı toprak düzenleyiciler ve gübreler toprak
verimliliğinin iyileştirilmesinin yanı sıra üretimde kalite artışına da olumlu katkı sağlamaktadırlar.
Gübreler, aynı zamanda örtüaltı yetiştiricilik, seralar ve topraksız tarım için de vazgeçilmez unsur
olup, gıda güvenliğinin gübreler olmaksızın başarılması çok da kolay görülmemektedir. Günümüzde,
özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gizli açlık ve mikrobesin elementi yetersizliği
yaşayan insanlar mevcuttur. Bu bakımdan gübreler tarımsal üretimin yanı sıra Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılmasında da son derece önemlidir. Ayrıca, tarım ve sanayi
sektörleri için ilave iş fırsatlarının doğmasına da fırsat sunmaktadır. “Gübre sanayii” Birleşmiş Milletler
tarafından kabul edilen “Bütün Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayii Tasnifi ve
Endekslenmesi”nde (ISIC) imalat sektörü içerisinde ve III/d Kimya Sanayii Grubunda yer almaktadır
(Anonim 2000).
Türkiye tarımsal üretiminde ürüne göre değişmekle birlikte, akaryakıt ve gübre girdileri toplam
maliyetlerin %30’lara varan kısımını oluşturmaktadır (Anonim 2019a). Türkiye mazot ve gübre ham
maddeleri (doğalgaz, fosfat kayası, potas vb.) bakımından yoksul olduğundan bu ham maddelerin
büyük oranda ithal edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, dünya fiyatları ve döviz kurundaki artışlar, bu
girdilerin fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Artan akaryakıt ve gübre fiyatları karşısında
üreticilerin mağdur olmaması için 2003 yılından itibaren mazot ve 2005 yılından itibaren de gübre
destekleme uygulaması başlatılmıştır. Desteklemelerin başladığı yıldan itibaren gübre üretim ve
tüketim değerlerindeki değişim Tablo 1’de sunulmaktadır. Karşılaştırma ise Şekil 1’de yer almaktadır.
Türkiye’nin 2004-2018 yıllarında bazı gübreler için tüketim ve üretim değerlerindeki seyir ise Şekil
2’de sunulmaktadır.
Tablo ve şekillerde görüldüğü gibi yıllar itibarıyla gübre üretim ve tüketim miktarları artış olmuştur.
Toplam gübre tüketimi 2004 yılında 5.175.184 tondan 2018 yılında 5.411.881 tona artmıştır. Toplam
tüketimin bitki besin maddesi değeri ise 2.044.544 tondan 2.164.158 tona artışmıştır. Gübre üretim
değerleri 2004 yılında 3.192.103 tondan 4.027.004 tona ve toplam üretilen bitki besin maddesi
değeri ise 1.189.667 tondan 1.552.851 tona artış göstermiştir. 2004-2018 döneminde gübre üretimin
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tüketimi karşılama oranı toplam bitki besin elementi bazında %72’dir. Türkiye’nin potansiyel gübre
ihtiyacı Tablo 2’de özetlenmektedir. Buna göre, gübre tüketiminin potansiyel ihtiyacı karşılaması %59,
üretimin potansiyel ihtiyaca karşılaması ise %42’dir.
Tablo 1. Türkiye’de seçilen bazı gübrelerin tüketim ve üretim değerleri (ton, 2004-2018 dönemi)

2004

2018

Değişim (%)

2004

2018

Üretimin
Tüketimi
Karşılama
Değişim (%) Oranı (%)

Amonyum Sülfat

292.950

640.445

119

111.112

83.821

-25

13

Amonyum Nitrat
(%26 N)

929.300

679.466

-27

980.607

1.022.715

4

151

ÜRE

862.068

1.714.734

99

390.709

502.148

29

29

Diamonyum Fosfat

568.527

381.895

-33

42.299

259.700

514

68

20-20-0

870.242

746.605

-14

688.912

604.273

-12

81

Diğer

1.652.097

1.248.736

-24

978.464

1.554.347

59

81

Fiziki Toplam

5.175.184

5.411.881

5

3.192.103

4.027.004

26

74

Toplam BBM

2.044.544

2.164.158

6

1.189.667

1.552.851

31

72

Tüketim

GÜBRE CİNSİ

Üretim

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b)
Şekil 1. 2004 ve 2018 yılları üretim ve tüketim değerleri değişimi (ton)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b)
Şekil 2: Yıllar itibarıyla gübre üretim ve tüketim değerleri (ton)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b)
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Tablo 2. Türkiye’nin potansiyel gübre ihtiyacı ve üretimin ihtiyacı karşılama durumu (2018)
Bitki Besin
Elementi

Potansiyel ihtiyaç
(ton) (2014)

2018 yılı tüketimi
(ton)

Tüketimin potansiyel
ihtiyaca oranı (%)

2018 yılı üretimi
(ton)

Üretimin potansiyel
ihtiyaca oranı (%)

Azot (N)

2.107.590

1.527.587

72

979.901

64

Fosfor
(P2O5)

1.400.934

521.058

37

468.740

33

Potasyum
(K2O)

156.839

115.512

74

104.211

66

Toplam

3.665.363

2.164.157

59

1.552.851

42

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü (2014, 2018)
(Anonim 2014, Anonim 2019b)

Üretimin ihtiyacı karşılayamamasında ve ham madde fiyatlarındaki artışlardan dolayı gübre fiyatlarında
önemli ölçüde artış olmuş (Tablo 3) ve Bakanlığın 2005–2019 yıllarındaki desteklemeleri artmıştır. Mevcut
durumda gübre desteği 2019 yılı için dekar başına 4 ₺ dir (Tarım ve Orman Bakanlığı 2019b). 2004 -2018
yılları arasında piyasaya sunulan gübre fiyatlarında %225 ile %337 arasında artış olmuştur. En fazla artış üre
ve DAP gübrelerinde meydana gelmiştir.
Tablo 3: Türkiye’de gübre fiyatlarındaki değişim (

₺ /ton) (2004-2019 yılları)

Yıllar

%21 AS

% 26 CAN

ÜRE

DAP

20.20.0

2004

295

301

381

550

394

2005

276

323

463

553

411

2006

283

328

512

608

439

2007

362

385

662

798

542

2008

620

561

836

1839

1221

2009

358

480

693

758

572

2010

382

483

694

1011

679

2011

585

617

982

1498

1060

2012

641

761

1178

1465

1054

2013

623

813

1120

1330

960

2014

620

879

1159

1568

1062

2015

681

853

1176

1825

1260

2016

644

789

1035

1471

1062

2017

708

865

1156

1538

1096

2018

1011

977

1664

2383

1587

Değişim (%)

242

225

337

333

303

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b)

Türkiye’nin gübre fiyatları Tablo 4’te sunulmuştur. Son üç yılda gözlenen döviz kurundaki
yükselme, gübre fiyatlarını ciddi şekilde etkilemiştir. Gübre ve mazot fiyatlarındaki önemli artışa
karşı desteklemeler fazla değişmemiştir. Türkiye’de mazot ve gübre destekleme fiyatları Tablo 5’te
verilmiştir.
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Bilinçsiz gübre kullanımı yer altı sularını kirlettiği ve ekonomik kayıplara neden olduğu için toprak
analizine dayalı gübre ihtiyacının belirlenmesi ve ekilecek bitki çeşidinin de göz önüne alınarak
gübreleme yapılması amacıyla 2005 yılında toprak analizi desteği başlamıştır. Bu amaçla 2009
yılından itibaren gübre desteğinden yararlanılabilmesi için 50 dekar ve daha büyük arazilere toprak
analizi şartı getirilmiştir. Bu uygulama ile toprak analizi yapılan alanda önemli artış görülmüştür.
Bilinçli gübre kullanımını teşvik etmek amacıyla 2005-2019 döneminde toplam 650 milyon ₺ toprak
analiz desteği verilmiştir (Tablo 6).
Tablo 4. Türkiye’de yıllar itibarıyla gübre fiyatları

TÜRKİYE GÜBRE FİYATLARI (₺/ton)
GÜBRE
CİNSİ

2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017

2018

2019*

%21 A.
295
SÜLFAT

276

283

362

620

358

382

585

641

623

620

681

644

708

1011

1223

%26
CAN

301

323

328

385

561

480

483

617

761

813

879

853

789

865

980

1215

%33 A.
NİTRAT

332

343

381

451

644

527

584

746

880

920

980

982

928

-

-

-

ÜRE

381

463

512

662

836

693

694

982

1178

1120

1159

1176

1035

1156

1666

2030

DAP

550

553

608

798

1839

758

1011

1498

1465

1330

1568

1825

1471

1538

2383

2741

20.20.0

394

411

439

542

1221

572

679

1060

1054 960

1062 1260 1062 1096 1586

1932

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b)
Şekil 3. Türkiye’de yıllar itibarıyla gübre fiyatları eğilimi

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b)
Tablo 5. Türkiye’de mazot ve gübre destekleme fiyatları (2019, ₺/da)
ÜRÜNLER

MAZOT
(₺/da)

GÜBRE
(₺/da)

TOPLAM DESTEK
(₺/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

17,03

4,00

21,03

Çeltik, Pamuk

45,04

4,00

49,04

Nohut, Mercimek, Kuru fasulye

15,89

4,00

19,89

Aspir

13,62

4,00

17,62

Yağlık ayçiçeği, Soya fasulyesi, Dane mısır, Patates

21,57

4,00

25,57

Kanola (Kolza), Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem bitkileri ve Diğer
ürünler

11,35

4,00

15,35

6,81

-

6,81

Nadas
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (Anonim 2019c)
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Şekil 4. Yıllar itibarıyla Türkiye’de mazot ve gübre destekleme fiyatları

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019d)
Tablo 6. Türkiye’nin toprak analizi desteklemeleri (2006-2019 yılları)
Birim
Destek
Tutarı (₺)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018* 2019*

1

1

1

2,25

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

40

98,2

102

94,6

93,8

2,5

Toplam
0,6
3,086 1,397 1,627 68,5 83,5 97,7
Ödeme (₺)
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019d)

40

* Yetkili toprak analiz laboratuvarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 2013
yılında yapılan toprak analiz desteği etki analizi çalışmasında üreticiler gübre uygulamaya karar
verirlerken: Toprak analizi sonucuna (%33), kendi tecrübelerine (%44), atadan gördüklerine (%12),
Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinin tavsiyelerine (%2), gübre dağıtıcılarının tavsiyelerine göre(%1)
ve diğer (%8) şeklinde davranmaktadırlar. Bu bağlamda, toprak analizi desteğinin daha etkili
olması için işleyişte aksaklıkların giderilmesine yönelik toprak numunelerinin yetkili laboratuvarların
personelince alınması, numune alınırken koordinat belirleyen cihaz kullanılması, numune alımı
arasında geçen sürelerin dikkate alınması gibi düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan çalışmalarda usulüne uygun gübrelemenin bitkisel üretimdeki artış etkisi %50-100 arasında
değişmektedir. Ancak, Türkiye’de gübre kullanımı saf madde olarak (2,2 milyon ton), potansiyel
ihtiyacın (3,3-3,6 milyon ton) altında kalmaktadır. Piyasada toplam 1445 gübre firması faaliyet
göstermekle beraber, bu firmaların kurulu kapasiteleri 6 milyon ton, kapasite kullanım oranları da
ortalama %66’dır. 2018 yılı üretim miktarı 4 milyon ton, ithalat 4,3 milyon ton (parasal değeri 1,2
milyar $), tüketim 5,4 milyon ton ve ihracat 924 bin ton’dur. FAO istatistiklerine göre, 1990-2014
dönemleri ithalatı için azotlu gübre ithalatında Türkiye 7. sırada yer almaktadır. Türkiye’de gübre
arzının %50’si ithal olup geriye kalan %50’si yerli üretimden karşılanmaktadır. Yapılan bu yerli
üretimin ham maddesinin yaklaşık %90’ı ithal edilmektedir. 2005-2019 döneminde toplam 8,5 milyar
₺ gübre desteği verilmiştir. Gübrede %18 olan KDV, 10 Şubat 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan
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düzenleme ile kaldırılmıştır. Türkiye’nin organik gübredeki üretim kapasitesi 2,5 milyon ton olmasına
karşın mevcut üretim 1,5 milyon tondur. Organik gübre üreticisi 350 firma bulunmaktadır. Organik
üretim faaliyeti büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılığı, organik kaynaklı ürünler, organik toprak
düzenleyiciler, mineral toprak düzenleyiciler, mikrobiyal, enzim kaynaklı ürünleri içermektedir.
Topraklarda kimyevi gübre kullanım etkinliği düşük olduğu için (fosforlu gübrelerde %20, azotlu ve
potasyumlu gübrelerde %50) organik gübreleri kullanarak kimyevi gübre kullanım etkinliği 2 katına
kadar çıkarılabilmektedir. Taban ve nitratlı gübrelerde katkı maddesi olarak kullanılan kireç taşı, kil ve
dolamit haricinde gübre üretiminde kullanılan ham maddeler ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Azotlu
gübrelerin ham maddesi doğalgaz olup, Türkiye’de çıkarılan doğalgaz miktarının %1’i kullanılmaktadır.
Taban gübrelerinin ham maddesi ise fosfattır. Fosfat kayası Kuzey Afrika ülkelerinden ithal
edilmektedir. Her ne kadar Mardin Mazıdağı’nda fosfat yatakları bulunsa da rezervi ve kalitesi yeterli
değildir. Kimyasal gübre sanayisinin toplam üretim kapasitesi, gübre tüketiminin %90’ından fazlasını
karşılayabilecek düzeydedir. Ancak çeşitli sebeplerle fabrikalar tam kapasite ile çalışamamaktadır.
Gübre kullanımını sulama, toprağın bitki besin maddesi kapasitesi gibi faktörler belirlerken, çiftçilerin
gübre kullanımındaki kararlarını belirleyen en önemli unsur gübre fiyatlarıdır.
2016 yılı haziran ayında, azotlu gübrelerden sadece %33’lük amonyum nitrat gübresinin tarımsal
amaçlı kullanımı yasaklanmıştır. Bu nedenle üre ve amonyum sülfat tüketimine yönelim artmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt içinde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen
gübrelerin son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik olarak, 2018 yılından itibaren Gübre
Takip Sistemi devreye sokulmuştur. Buradaki amaç, gübre üretim ve tüketimini güvenilir şekilde kayıt
altına almak suretiyle çok daha sağlıklı gübre politikaları geliştirip uygulamaktır. Türkiye, Avrupa ve
dünya ölçeğinde gübre kullanım durumu Şekil 3’te verilmiştir.
Şekil 5: Karşılaştırmalı dünya kullanım verileri

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (Anonim 2019b), FAO (Anonymous 2016a), Dünya Bankası (2016)
(Anonymous 2016b)
Not: 2018 yılı Türkiye gübre kullanımı 112 kg/ha’dır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Gübre Sektör Politika Belgesinde (Anonim 2018a) belirtildiği üzere, gübre ile ilgili özel
bir kanunun olmaması, gübre tüketimi konusunda yapılması gereken en önemli hususlardan olan
çiftçinin toprak analizine ikna olmaması ve bilinçsiz gübre kullanımı, bazı organik ve mikrobiyal
gübreler için veri takibi ihtiyacı, organik kökenli gübrelerin kullanımının yetersiz olması gibi hususlar
çözüm bekleyen sorunlardır.
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Tablo 7’de yıllar itibarıyla gübre üretim, ithalat, tüketim ve ihracat verileri karşılaştırmalı olarak
sunulmuştur. 2018 yılı itibarıyla Türkiye’nin gübre ithalatı, ihracatının 4 katından fazladır. Ayrıca, gübre
piyasası gözetim ve denetim çalışmaları ile piyasaya sürülen gübrelerin sağlık parametreleri, ağır
metal içeriği, taklit veya tağşiş edilmiş gübre, bitki besin madde içeriği, belge kontrolleri yapılarak
sahte gübrelerle hem toprağın kirlenmesini önlemek hem de üreticinin korunması hedeflenmiştir.
2018 yılında 1485 aktif denetçi ile 38.972 ürün denetlenmiş ve yaklaşık 2 milyon ₺ para cezası
uygulanmıştır. 2018 yılında imha edilen gübre miktarı ise yaklaşık 70 tondur.
Tablo 7: Yıllar itibarıyla gübre verilerinin karşılaştırılması
Yıl

Üretim

İthalat

Toplam

Tüketim

İhracat

Toplam

2008

2.960.929

3.015.987

5.976.916

4.129.256

270.244

4.399.500

2009

2.878.452

4.117.454

6.995.906

5.275.619

253.417

5.529.036

2010

3.446.765

3.425.593

6.872.358

4.968.058

530.331

5.498.389

2011

3.749.921

3.327.185

7.077.106

4.766.356

487.253

5.253.609

2012

3.661.156

3.280.522

6.941.678

5.339.893

329.320

5.669.213

2013

3.576.598

4.206.030

7.782.628

5.813.612

194.247

6.007.859

2014

3.547.796

4.515.395

8.063.191

5.471.518

319.479

5.790.997

2015

3.674.262

4.156.178

7.830.440

5.507.780

310.377

5.818.157

2016

3.358.324

4.965.357

8.323.681

6.744.922

321.717

7.066.639

2017

3.841.645

5.353.780

9.195.425

6.332.872

594.560

6.927.432

2018

4.027.004

4.331.739

8.358.743

5.411.881

924.796

6.336.677

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b), TÜİK (Anonim 2019e)
Şekil 6: Yıllar itibarıyla gübre verilerinin karşılaştırılması

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019b), TÜİK (Anonim 2019e)

2.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Uluslararası pazarlara yakınlık

•

Mevsimsel ürün pazarı (4 mevsim ürün yetiştirilmesi)
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•

Güçlü tedarik ve dağıtım altyapısı

•

Bilgi birikimi ve deneyim

•

Etkin denetim ile sektörün disipline edilmesi

•

Organik ham madde kaynağı bakımından yeterlilik

•

Gübre takip sisteminin bulunması

•

Gübreler konusunda güçlü bir sektör olması ve Bakanlıkta konuyla ilgili doğrudan sorumlu bir
birim bulunması

Zayıf Yönler:
•

Ham maddede dışa bağımlılık

•

Çiftçinin düşük satın alma gücü

•

Çiftçi eğitiminin yetersizliği

•

Gübre ile ilgili AR-GE’lerin yetersizliği (özel gübreler/butik üretim, üretim süreçleri ve verimlilik
iyileştirme)

•

İthal ürünlerle birlikte ortaya çıkan haksız rekabet

•

Gübre kanununun olmaması

•

Gübre kullanımında bilinçsizlik

Fırsatlar:
•

Ürün çeşitliliğini arttırmak

•

Daha fazla gübre gereksiniminin olması, birim alandan alınan verim artışı için gübreye ihtiyaç

•

Ham madde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım imkânları

•

Türkiye’nin enerji kaynakları köprüsü olmasının sağlayacağı yatırım imkânları

•

Ham maddenin yurt içinden temin potansiyeli

•

Yurt dışı talepten dolayı sektörün yeni pazar fırsatları

•

Tarımsal destekler, teşvikler ve yatırım fırsatları

•

Basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla özel gübre kullanımının artması

•

Bitki beslemenin özel ürünler açısından AR-GE’ye açık olması

•

Sektörde Sivil Toplum Kuruluşları yapılanması

•

Topraklarımızın organik madde içeriğinin düşük olması

Tehditler:
•

Gübre sektöründe küresel ölçekte tekelleşmenin olması

•

Uluslararası ekonomik ve siyasi dalgalanmalardan dolayı fiyat istikrarsızlığının yaşanması

•

Çevre koruma uygulamalarından kaynaklanan bazı sınırlandırıcı etkilerin olması

•

Bilinçli tarım uygulamaları konusundaki eksiklikler
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•

İthal edilen ürünlere bağlı olarak sermayenin ham madde sahibi ülkelere kayması

•

Arz -talebin değişken olması ve pek çok parametreden etkilenmesi

•

Gübre fiyatlarının yüksekliği

2.3. Hedefler
11. Kalkınma Planı’nda (Anonim 2019f) gübrelerle ilgili hedefler:
360. Kimya sektöründe ara girdi ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına
duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacaktır.
360.4. Biyokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretimde alternatif girdi olarak
değerlendirilecektir.
“103. Giderek önemi artan toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, gıda güvenliği ve
tarımsal nüfusun yerinde muhafaza edilmesi, ülkemizde kırsal kalkınma desteklerinin artırılması,
tarımda daha fazla teknoloji ve bilgi kullanımı ile girdi kullanımının etkinleştirilmesi, pazarlama
kanallarının çeşitlendirilerek üretimin talebe uygun yönlendirilmesi çabaları arttıracaktır.
407.1. Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini teminen girdi destekleri, başta mazot ve gübre olmak üzere
maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecektir” şeklinde yer almaktadır.
Kalkınma planı öncelikleri çerçevesinde bu çalışmada gübre ile ilgili aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
•

Organik ve organomineral gübre üretim ve tüketimi teşvik edilerek kimyasal gübre ithalatının ve
çevre kirliliğinin azaltılması,

•

Bilinçli gübre kullanımıyla gübre kullanım etkinliğinin sağlanması. Doğru gübrenin ihtiyaç
miktarında uygun yer ve zamanda uygulanmasının sağlanması.

•

Ulusal Sıfır Atık Projesi kapsamında bitkisel ve hayvansal atıkların gübre olarak değerlendirilmesi

•

Gübre konusundaki paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi

2.4. Stratejiler
•

Organik ve organomineral gübre (OMG) yatırımlarının teşvik edilmesi ve kullanımlarının artırılması,

•

Ülke topraklarının organik madde muhtevasını artırmak suretiyle bitkilerin gübre kullanım
etkinliğinin artırılması,

•

Gübre Takip Sistemi üzerinden reçeteli gübre satışı yapılması,

•

Sıfır atık kapsamında belediye atıkları ile organik madde kaynaklarının organik ve OMG yapımında
kullanılması,

•

Kamu-özel sektör AR-GE iş birliğinin artırılması,

•

Ulusal marka oluşturulması,

•

İthal yoluyla getirilen kaplama, yavaş salınımlı gübrelerin üretilmesi ve yakın coğrafyaya ihracatının
yapılması,

•

Gübre ve toprak analizi desteklerinin artırılarak devam ettirilmesi,

•

Gübre kanununun çıkarılması,
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•

Yerli gübre sektörünün, etkin dış ticaret politikalarıyla dünyada gübre sektöründe rekabet bozucu
uygulamalar gerçekleştiren ülkelere karşı korunması,

•

Bakanlık koordinasyonunda tavsiye kararı alan bir kurul (kamu, özel sektör, üniversite ve STK gibi)
oluşturulması,

•

Fosfat kayası ve potas gibi ham madde kaynağına sahip ülkelerin (Kuzey Afrika) topraklarının
organik madde bakımından yoksul olmaları dikkate alınarak karşılıklı ticaretin geliştirilmesi,

•

Gübre denetimlerinin artırılması.

2.5. Sonuç ve Öneriler
•

Toprak analizleri ve gübre ihtiyaçları konusundaki desteklerin günün şartlarına uygun artırılması
ve desteklemelere devam edilmesi,

•

Yerli mikrobiyal gübreler geliştirilmesi,

•

Gübre kanun taslağının belirlenmesi son halinin paydaşlarla tartışılıp, kanunlaştırılması konusunda
çalışmalar yapılması,

•

Toprak Bilgi Sistemi kapsamında Gübre Takip Sistemi üzerinden Reçeteli Gübre Satışı yapılması,

•

Kimyasal gübrelerde yeterli ve kaliteli ham madde (örneğin doğal gaz) ihtiyacının karşılanması
için ham madde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım ve iş birliğinin teşvik edilmesi

•

Kamu-özel sektör AR-GE projelerinde ortak çalışmaları artırarak yöreler itibarıyla toprak şartlarına
uygun yeni gübrelerin geliştirilmesi,

•

Toprak inorganik azotunun gübreleme önerilerinde kullanımı için uygun formlarının ve sınır
değerlerinin belirlenmesi,

•

Gübre uygulamalarındaki besin elementleri etkinliğini arttırmak için yeni gübreler geliştirilmesi
ve kullanılması,

•

Gübrelerin uygulama şekli ve zamanı ile ilgili eğitim çalışmaları yürütülmesi,

•

Gübrelerin uygun formlarda toprağa verilmesiyle ilgili makineler geliştirilmesi,

•

Uluslararası marka oluşturulmasında başta organik gübreler konusunda özel ürünler geliştirilmesi
ve özel sektörün bu konuda yapacağı çalışmaların teşvik edilmesi,

•

Toprak analizi sonuçlarına dayalı dengeli ve doğru gübrelemenin yapılması için çiftçi bilinçlendirme
çalışmalarının yapılması,

•

Sıfır atık kapsamında evlerden ve kurumlardan elde edilen organik maddelerin kompostlaştırılması
sonucu ortaya çıkan kompostun organik ve organomineral gübre yapımında kullanılmasının
sağlanması,

•

Mamül madde ve ham madde olarak ithal edilen gübrelerde ithalata bağımlılığın azaltılması,

•

Resmi kurumların gübre ihalelerinde organik ve organomineral gübrelere en az %10 yer
verilmesinde zorunluluk getirilmesi,

•

Bölgesel atık yönetim birimlerinin oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla ortak çalışmalar
yürütülmesi,

•

Kentsel atıkların değerlendirilmesinde belediyelerin özel sektöre uzun dönemli imtiyazlar tanıması,
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•

Evsel atıkların depolama alanlarına gönderilmesinin önlenmesi, bunların biyogaz ve
kompostlanmaya dönüştürülecek yönlendirmelerinin yapılması,

•

Üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların ve düzenli depolara gönderilemeyen
(%35’inden fazlası) kompost ve/veya biyogaz tesislerine yönlendirmesi konusunda farkındalık
çalışmalarının yürütülmesi,

•

Ham madde kaynağı olarak önemli olan leonardit kaynaklarının nerelerde bulunduğu ile ilgili
envanter çalışmalarının güncellenmesi,

•

Nano gübrelerin insan ve hayvan sağlığını tehdit etmeyecek boyutlarda üretilmesi ve ithal edilmesi
amacıyla nano partiküllerin boyut ve şekillerinin belirlenebileceği kurullar kurularak laboratuvar
çalışmalarının yürütülmesi,

•

Çevre hassasiyetleri dikkate alınarak inhibitör maddelerin (yavaş salınım amacıyla örneğin
kaplama maddeleri biyo bozunur olan gübrelerin kullanımını artırmak) geliştirilmesi ve üretimleri
konusunda AR-GE ve yatırımların teşvik ve desteklenmesi,

•

Topraklardan büyük emek ve çalışmalar sonucu elde edilen bakteri suşlarının mikrobiyal gübre
üretiminin teşvik edilmesi,

•

Özellikle makro elementli sıvı gübreler ile biyogaz tesisi veya ahır gübresi şerbeti gibi organik
atıkların da etkin kullanılmasına imkân sağlayacak ekipman eksikliğinin giderilmesi için gerekli
alet ve makinelerin kırsal kalkınma hibeleri destek kapsamına alınması,

•

Organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere destek verilmesi,

•

Çiftçilere tekniğine uygun gübre kullanımı konusunda yeterli eğitim ve yayım hizmeti götürülmesi,

•

Gübre uygulamalarının toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre yapılmasının topraklara ve tarıma
önemli yararlar sağlayacağı bilincinin kazandırılması,

•

Gübrelemede araştırma, üretim, dağıtım ve kredilendirme zincirinin iyi ve sağlam oluşturulması,

•

Gübre üreten ve tüketenlerin haklarının korunması amacıyla, üretilerek veya ithal edilerek piyasaya
arz edilen gübrelerin standardına uygunluğunun tespiti amacı ile yapılan piyasa denetimlerinin
arttırılması,

•

Gübre desteklerinin üretim odaklı fayda ile mali yükün karşılaştırılmasına imkân verecek bir izleme
ve değerlendirme sistemi kurulması,

•

Girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının izlenmesine yönelik piyasa bilgi ve izleme sistemi
oluşturulması,

•

Gübre desteklerinin etki analizlerinin yapılması ve etkinliğin artırılması,

•

Bölgeler veya yöreler bazında atıklardan organik ve organomineral gübre (OMG) üretiminin
yapılacağı, aynı yerde tarımda girdi olarak kullanacağı ve ilgili teknolojilerinin üretilebileceği
gelişme programlarında pilot uygulamalar başlatılması.

3. MAZOT
3.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Üretim maliyetlerini etkileyen en önemli konulardan biri de temel üretim girdileri arasında yer alan
mazot fiyatlarındaki değişimdir. Akaryakıt/mazot maliyetleri tarlanın ekime hazırlanmasından hasata
ve ürünün son tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm lojistik maliyetlerini etkilemektedir. Mazot
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konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri bulunmaktadır. Mazot fiyatlarındaki değişim
dönemsel olarak Tablo 8’de sunulmaktadır. TÜİK tarafından ilan edilen tarımsal alan verileri baz
alındığında, Tarım ve Orman Bakanlığı hesaplamalarına göre, tarımsal faaliyetler için yıllık ortalama
1,5 milyon ton mazot tüketilmektedir. 20 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla mazot fiyatı 6,30 ₺ olup, toplam
mazot değeri 9 milyar 450 milyon ₺’dir. Mazottaki toplam vergi oranı yıllar itibarıyla değişmekle
birlikte toplam vergi oranı ortalama %44’tür. Bununla birlikte, mazottan litre başına alınan toplam
vergi (0,96 ₺/lt kdv + 1,7945₺/lt ÖTV) 2,75 ₺/lt’dir. Vergi miktarının toplam içindeki değeri ise 4
milyar 125 milyon ₺’ye tekabül etmektedir.
Şekil 7 ve 8’de dünya ham petrol fiyatları ve Türkiye mazot fiyatlarının eğilimi sunulmaktadır. Şekil 7 ve
8’den anlaşılacağı üzere, 2003-2018 döneminde dünya ham petrol fiyatları %148 artarken Türkiye’de
aynı dönemde mazot fiyatları %314 artış göstermiştir. Mazot için destekleme fiyatları Tablo 9 ve Şekil
9’da sunulmaktadır.
Tablo 8. 2003-2018 dönemi mazot fiyatları ( ₺/LT)
Yıllar

Ocak

Şubat Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Ekim

Kasım

Aralık Ort.

2003

1,36

1,45

1,52

1,45

1,39

1,39

1,39

1,37

1,36

1,36

1,36

1,36

1,40

2004

1,37

1,41

1,41

1,45

1,48

1,55

1,59

1,63

1,74

1,72

1,8

1,8

1,58

2005

1,75

1,78

1,86

1,92

1,88

1,97

2,01

2,02

2,1

2,12

2,04

2,03

1,96

2006

2,06

2,06

2,08

2,14

2,25

2,37

2,41

2,36

2,3

2,24

2,2

2,3

2,23

2007

2,15

2,15

2,22

2,28

2,3

2,27

2,29

2,29

2,31

2,32

2,56

2,56

2,31

2008

2,53

2,62

2,76

2,91

3,07

3,17

3,18

2,89

2,82

2,77

2,71

2,44

2,82

2009

2,38

2,27

2,32

2,37

2,39

2,36

2,25

2,54

2,56

2,62

2,7

2,71

2,46

2010

2,91

2,88

2,94

2,98

2,95

2,97

2,93

2,95

2,96

2,97

3,01

3,14

2,97

2011

3,2

3,24

3,25

3,57

3,53

3,56

3,61

3,68

3,72

3,83

3,83

3,84

3,57

2012

3,84

3,84

3,96

3,97

3,79

3,65

3,73

3,86

4,01

4,28

4,16

4,11

3,93

2013

4,16

4,21

4,19

4,08

4,07

4,17

4,28

4,3

4,46

4,37

4,37

4,44

4,26

2014

4,56

4,65

4,53

4,34

4,34

4,45

4,44

4,45

4,38

4,31

4,03

3,89

4,36

2015

3,67

3,86

3,84

3,9

4,08

4,05

3,93

3,84

3,94

3,88

3,77

3,58

3,86

2016

3,4

3,44

3,58

3,6

3,82

3,87

3,8

3,74

4,02

4,2

4,15

4,47

3,84

2017

4,69

4,69

4,57

4,71

4-52

4,42

4,49

4,62

4,7

4,83

5,1

5,1

4,70

2018 5,17
5,13
5,28
5,61
5,69 5,75
Kaynak: Türkiye Petrol Ofisi (Anonim 2019g)

5,75

6,05

6,36

6,4

6,38

5,97

5,80

Şekil 7. Yıllık mazot fiyatları değişimi ( ₺/lt)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019d), Türkiye Petrol Ofisi (Anonim 2019g)
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Şekil 8: Yıllık dünya ham petrol fiyatları değişimi ($/Varil)

Kaynak: OPEC, 2019
Tablo 9. Türkiye’nin tarımda mazot kullanım destekleme fiyatları ( ₺/da)
Ürün Grubu

2003

2005

2007

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Yağlı Tohumlu ve Endüstri 1,95
Bitkileri

4,5

5,4

5,5

6,4

7

7,5

7,9

5,5

Hububat, Yem Bitkileri,
Baklagiller, Yumrulu
Bitkiler, Sebze, Meyve

1,95

2,4

2,88

3,25 3,75

4

4,3

4,6

4,85

5,5

Süs Bitkileri, Özel Çayır
Mera, Orman Emvali
Alanlar

1,95

1,5

1,8

2

2,7

2,9

3,1

3,3

5,5

6

2,5

Toplam Destek (000 TL) 311,0 406,8 478,8 508 580,5
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019d)

2018

2019

5,19- 6,8137,36 45,4

607,6 646,8 676,3 685,7 765,0 1.816

2.331

Şekil 9. Ürünler bazında yıllar itibarıyla mazot desteklerinin değişimi

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019d)

Tablo 9 ve Şekil 9’dan görülebileceği üzere ürün bazında mazot destek fiyatları yıllar itibarıyla artış
göstermiş ve 2003 yılında 311.000 ₺ olan destek miktarı 2019 yılı itibarıyla 2.331.000 ₺’ye ulaşmıştır.
2017 yılında ise tek kalemde bu destekler ödenmiştir. 2018 yılından itibaren ürün grubu yerine havza
bazlı destekleme modeli kapsamında stratejik ürünler dikkate alınarak ürüne göre destekleme
yapılmaktadır. Bu kapsamda, tarımsal amaçlı mazot kullanımı için 2003-2019 döneminde toplam 11,6
milyar ₺ mazot desteği verilmiş olup, 2003-2016 döneminde maliyetin ortalama %16‘sı karşılanırken,
2017 yılında başlayan yeni uygulama ile mazot maliyetinin %50’si karşılanmaktadır.
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3.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler
• Güçlü tedarik ve dağıtım yapısı
• Ulusal petrol işleme ünitesinin varlığı

Zayıf Yönler
• Üreticinin satın alma gücünün düşüklüğü
• Ham maddede dışa bağımlılık

Fırsatlar
• Mazotun tarımsal destekler kapsamında
olması ve desteklenmeye devam etmesi

Tehditler
• Mazot fiyatlarında dışa bağımlılık
• Uluslararası piyasaların dalgalanması ve kur
fiyatlarının yüksekliği

3.3. Hedefler
•

Tarımda mazot kullanım maliyetinin düşürülmesi,

•

Mazota alternatif kaynakların kullanımı.

3.4. Stratejiler
•

Tarımda mazot kullanımında birim maliyetlerin düşürülmesi için desteklemelerin arttırılması ve
yeni destekleme modellerinin geliştirilmesi,

•

Mazot tüketim envanterinin geliştirilmesi,

•

Alternatif enerji kaynakları ile çalışan tarım alet ve makinelerinin geliştirilmesi.

3.5. Sonuç ve Öneriler
•

Dolaylı vergiler azaltılarak tarımda kullanılan mazotun birim maliyetlerinin düşürülmesi,

•

Mazot fiyatının yarısı destek olarak ödenirken desteğe esas tarımdaki kullanımın verimliliğini
arttırmak için arazi düzenlemelerinin ve tarım reformu uygulamalarının hızlandırılması,

•

Tarımda yıllık ortalama mazot tüketimi ile ilgili verilerin güncellenmesi,

•

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve biyodizel kullanımının teşvik edilmesi,

•

Tarım alet ve makineleri grubu içerisinde mazot ve benzine alternatif elektrikli alet ve ekipmanın
geliştirilmesi.

4. TOHUM
4.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya tarım ticareti yılda 1 trilyon
doları aşmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD dünyada en çok tarım ürünleri ihraç eden ülkeler
konumundadır. Aynı zamanda AB ülkeleri, Çin ve ABD dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı
konumundadır. Bu ülkelerin tarımsal ve gıda araştırmalarına yüz yıl öncesinden başlamaları, bu
alana büyük kaynaklar ayırmaları ve nitelikli insan gücü varlığı diğer ülkelere karşı rekabet avantajı
sağlamaktadır. Her yıl elde edilen gelirin %10-%20’lik kısmı AR-GE’ye ayrılarak sürekli verim artışı
ve gelişme yaşanmaktadır. Bunun yanında, global firmalara sahip bu ülkeler ileri satış ve pazarlama
stratejileri ile yeni pazarlara ulaşarak pazar paylarını sürekli artırmaktadır. Özellikle dünya tohum
pazarlarında ve ticaretinde çok güçlü iş birlikleri söz konusudur.
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Tohumluk: bitkilerin üretilmesinde kullanılan “tohum” denilen generatif organlar ile “çelik”, “fidan”
“fide”, “yumru” ve “soğan” denilen vegetatif organların tümüdür. Kısaca bitkilerin çoğaltımı için
kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımları tohumluk olarak tanımlanmaktadır. Tohum, tarım
sektörünün girdisi olmakla birlikte, tarımın diğer girdilerinin verimliliğini etkileyen, ürün kalitesini
doğrudan belirleyen stratejik bir öneme sahiptir. Tarımda istenen gelişmenin sağlanması için yüksek
kaliteli tohumların geliştirilmesi tohum teknolojisinin odağındaki ana konudur. Tohum teknolojisindeki
gelişmeler, tarımdaki diğer girdileri de etkilediği için (örneğin bitki koruma, gübre, su kullanımının
optimize edilmesi vb.) tüm girdilerin marjinal faydalarının artırılması gibi katkılar sağlanmaktadır.
Tohumculuk: yeni çeşitlerin ıslahı, tescili, üretimi, işlenmesi, dağıtımı, sertifikasyon ve kontrolü ve
bunlarla ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Hızla artan dünya nüfusu, yükselen hayat standartları
ve tüketim alışkanlıklarına paralel şekilde, gıda tüketimi dünya genelinde her geçen gün artmaktadır.
Tarımsal verimliliğin artışı, üretimde kaliteli tohumluk kullanımına bağlıdır. Bu sebeple, tohumluk
üzerinde yapılan çalışmalar, ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir. Yapılan AR-GE çalışmaları
sonucu elde edilen yeni ve üstün çeşitler sayesinde geleneksel metotlara ve eski çeşitlere nazaran
önemli verim artışları sağlanabilmektedir. Tohumculuk sanayisi yarattığı yüksek katma değerle ülke
ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Özellikle Türkiye gibi tarımsal ürün ihracatı önemli boyutlara
ulaşmış ülkelerde, tohumculuk sektörünün önemi hızla artmaktadır. Tohumculuk, bitki yetiştirme
sürecinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kalitesini doğrudan etkileyen unsur olarak tarım
rekabetçiliğini etkilemektedir. Ayrıca, tohum konusunda gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları, tarım
işletmelerinin yönetim yapılarında meydana gelen değişiklikler, tohum teknolojisinde öne çıkan
küresel dev firmaların sektörü sürükleyen yenilikleri gibi birçok unsur nedeniyle sektörün rekabetçi
yapısı son yıllarda köklü değişimlere uğramıştır.
Tohum konusunda devlet destekleri ve tarım politikaları gibi öngörülebilir ve somut etkilerin yanında,
iklim değişikliği, tüketici tercihlerinin hızla değişmesi, demografik yapıda değişimler, sağlık, gıda ve
beslenme konusunda yeni yaklaşımların öne çıkması gibi eğilimler de sektörün rekabetçilik altyapısını
etkilemektedir. Üstelik değişim hızı, son yıllarda daha da artmıştır.
Dünya tohumculuğunun gelişmesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler, önemli ve belirleyici olmuştur.
XIX. yüzyılda temelleri atılan genetik bilimi, sistematik bitki ıslahı ve çeşit geliştirme faaliyetlerine
giden yolu açmıştır. XX. yüzyılın başında uygulamaya konulan hibrit (melez) teknolojisi ise özel sektör
girişimciliği ile ticari tohumculuk arasında etkili ve güçlü bir köprü kurulmuştur. XX. yüzyıl sonunda
ise modern biyoteknoloji ve rekombinant DNA teknolojileri ile tohumculuk yeni bir ivme kazanmıştır.
Zaman içerisinde başta ıslahçı hakları ve uluslararası tohum üretim ve sertifikalandırma sistemleri
gibi bir dizi yeni düzenlemler ve organizasyonlar ile uluslararası çeşit ve tohum ticareti hızlanmıştır.
Böylece tohum endüstrisi artan nüfusun gıda güvenliğinin sağlanması açısından tartışmasız ve
vazgeçilmez şekilde yenilik ve verimliliğin önemli bir kaynağı haline gelmiştir.
Tohumculuk sektörü dünyada 53 milyar dolarlık dev bir endüstri haline gelmiştir. Dünya
tohumculuğunun 2018-2023 yılları arasında %7,1 oranında bir büyüme gerçekleştireceği tahmin
edilmektedir. Tohumculuk içindeki hibrit tohumun piyasa değeri 28 milyar dolar olup bu değerin
2023 yılına kadar %8,2 büyümesi beklenmektedir. Toplam tohumluk artışındaki payın yaklaşık %90’ını
hububat ve yağlı tohum bitkilerin tohumluklarının oluşturacağı öngörülmektedir.
Küresel tohum pazarındaki sebze tohumlarının payı yaklaşık %20 olup, önümüzdeki dönemlerde
sebze tohumu pazarının %8,70’lik bir artışı beklenmektedir. Özellikle 2012 yılından bu yana,
tohumculuk sektöründe küresel anlamda faaliyet gösteren ve çok önemli olarak görülebilecek altı
firmanın birleşmesiyle tekelleşme eğilimi söz konusudur.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadar geleneksel tedarik şeklindeki tohumculuk,
1963 yılında tohumculuk konusundaki ilk kanun olan 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve
Sertifikasyonu Hakkında Kanun’un çıkmasıyla üretim ve tedarik sisteminde kamu ağırlıklı bir sisteme
geçilmiştir. Türkiye’nin 1963 yılında Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA), 1968 yılında da OECD
tohum sertifikasyon sistemine üyeliği gerçekleşmiş ve 1961 yılında kurulan ilk özel tohumculuk
şirketine 1978’de ikinci firma ilave olmuştur. 1980’lerden sonra izlenen liberal politikalar ile tohumluk
üretim ve tedarik sisteminde özel sektörün ağırlığı artmaya başlamış ve zaman içerisinde rekabetçi
bir yapıya bürünmüştür. 1998 yılında Dünya Tohumculuk Federasyonu (ISF) üyeliği ve 2000’lerin ilk
yarısında yasal altyapı çalışmalarında önemli adımlar atılması ile 2004 yılında Yeni Bitki Çeşitlerinin
korunmasına ait Kanun ve 2006 yılında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun çıkarılması, 2007 yılında
Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliğine (UPOV) üyelik ile küresel anlamda entegrasyon
özel sektör girişimciliğini teşvik etmiş ve bu suretle özel sektör gelişmeye başlamıştır.
Bu gelişmeye paralel olarak tohumculukta faaliyet ve uzmanlık alanları, ticarete konu edilen tür ve
çeşit sayısı, istihdam kapasitesi, yeni üretim ve işleme teknolojilerinin kullanımı ve AR-GE yatırımları
artmış, aynı zamanda tohum ithalatı/ihracatı yolu açılmış, sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı
önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle, kalite ve verimlilikte yüksek bir artış gözlemlenmiştir. TİGEM
(2017) (Anonmim 2017) tarafından bildirildiği üzere, bilimsel araştırmalarla sertifikalı tohumluğun
verimi arttırmadaki katkısı, buğday ve fasulye gibi kendine döllenen bitkilerde %20-30 seviyesinde,
mısır ayçiçeği gibi yabancı döllenen bitkilerde ise %100’lerin üzerinde olduğu ortaya konulmuştur. Bu
nedenlerle dünya tohum piyasası her geçen gün artmaktadır (Tablo 10).
Türkiye’de tohum üretimi son yıllarda ivme kazanarak, 1,2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştır.
Yıllar itibarıyla sertifikalı tohum üretimi Şekil 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Ülkelerce ekime yönelik tohum ihracat ve ithalat değerleri ilk 20 ülke (milyon ABD doları)
Sıra

Ülkeler

Toplam İhracat

1

Hollanda

2040

Hollanda

1017

2

Fransa

1801

ABD

1003

3

ABD

1712

Fransa

7692

4

Almanya

783

Almanya

693

5

Macaristan

480

İtalya

540

6

İtalya

367

İspanya

531

7

Danimarka

312

Meksika

455

8

Romanya

296

Rusya

442

9

Şili

285

Çin

366

10

Kanada

282

Ukrayna

293

11

Avusturya

268

Japonya

274

12

İspanya

263

Belçika

272

13

Arjantin

256

Kanada

267

14

Belçika

225

Polonya

259

15

Çin

205

İngiltere

226

16

Japonya

173

Romanya

211

17

Meksika

169

Macaristan

191

18

Brazilya

165

Türkiye

168

19

İsrail

148

Avusturya

161

20

Yeni Zellanda

136

Danimarka

157

27

Türkiye

89

Toplam (Tüm Liste)

11.924

Kaynak: ISF (2017) (Anonymous 2017a)
46

Toplam İthalat

11.289

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

Şekil 10. Yıllar itibarıyla sertifikalı tohum üretimi

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (Anonim 2019h)

Tohumluk üretiminde özel sektörün payı son yıllarda önemli ölçüde artmış, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır,
patates, pamuk ve sebze tohumluğunun neredeyse tamamı özel sektör tarafından karşılanmaktadır
(Ticaret Bakanlığı 2019). Türkiye’nin tohumluk üretim durumu Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Türkiye’nin tohumluk üretimleri (ton)
Türler

2002

2015

2016

2017

2018

Buğday

80.107

484.204

485.225

508.191

426.658

Arpa

4.376

125.018

99.628

119.474

151.365

Mısır

15.896

56.671

52.791

58.094

62.230

Çeltik

1.293

8.945

12.958

10.491

10.565

Ayçiçeği

4.575

17.494

21.757

28.022

25.028

Soya

595

2.443

3.664

4.101

3.230

Yer fıstığı

1

139

206

197

160

Şeker pancarı

1.421

1.448

1.168

1.195

1.818

Patates

21.375

175.397

231.592

258.180

276.390

Pamuk

11.585

8.883

14.379

19.929

25.141

Nohut

198

2.305

4.059

10.658

31.990

Kuru fasulye

29

109

179

624

1.032

Mercimek

14

1.140

14.505

12.290

22.011

Kanola(kolza)

20

82

31

6

9

Sebze

1.249

2.782

3.291

3.832

2.042

Susam

3

0

18

0

3

Yonca

269

634

794

887

3.000

Korunga

411

31

188

385

307

Fiğ

1.246

974

1.114

1.139

1.572

Sorghum-Sudan otu

123

308

192

79

63

Aspir

-

644

772

975

361

Yem şalgamı

-

18

53

6

11

Yemlik pancar

22

61

36

31

10
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Çim ve çayırotu

406

236

107

167

404

Yem bezelyesi

-

811

1.585

2.321

2.121

Diğerleri

13

5.522

7.734

8.091

11.795

TOPLAM
145.227
896.298
957.925
1.049.366
1.059.316
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)

Türkiye’de tohumluk sektöründe ihtiyacın karşılanması özellikle yem bitkilerinde henüz sağlanamamıştır
(Tablo 12). Buna göre 2018 yılında soya, mısır, ayçiçeği, patates, pamuk ve sebze tohumlarının %100’ü
özel sektör tarafından karşılanırken, buğday tohumunun %60’ı, arpa tohumunun %85’i ve yem bitkileri
tohum üretiminin %79’u özel sektör tarafından karşılanmaktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019h).
Tohumluk üretiminde özel sektörün payı son yıllarda önemli ölçüde artmış olup, hibrit ayçiçeği,
hibrit mısır, patates, pamuk ve sebze tohumluğunun ise neredeyse tamamı özel sektör tarafından
karşılanmaktadır (Anonim 2016). Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, tohumluk üretiminde
kamu ve özel sektörün payı Tablo 13’te sunulmaktadır.
Tablo 12. Türkiye’de tohum ihtiyacının yurt içinden karşılanma durumu (2018)
Türü

Mahsul
Ekiliş
Alanı (da)

Ekim
Normu
kg/da

Yenileme Yenileme
Süresi
Süresine Göre
Tahmini
Tohumluk
İhtiyacı (Ton)

Sertifikalı Üretim(Ton)
2016

2017

2018

Buğday

73.189.499

20

3

487.930

485.225

508.191

426.658

87,4

Arpa

26.119.403

20

3

174.129

99.628

119.474

151.365

86,9

Tritikale

638.223

20

2

6.382

6.509

6.256

9.646

151,1

Çavdar

1.149.742

20

2

11.497

0

0

0

0,0

Yulaf

3.200.828

20

3

21.339

921

1.415

2.012

9,4

Hibrit mısır

10.645.431

3

1

31.936

52.791

58.118

62.230

194,9

Çeltik

1.201.424

20

2

12.014

12.958

10.491

10.565

87,9

Nohut

5.144.159

13

3

22.291

4.059

10.658

31.990

143,5

Kuru fasulye 848.045

10

3

2.827

179

624

1.032

36,5

Hibrit
ayçiçeği

8.192.696

0,4

1

3.277

21.757

28.022

25.028

763,7

Patates

1.359.373

300

2

203.906

231.592

258.180

276.390

135,5

Soya

328.483

10

3

1.095

3.664

4.101

3.230

295,0

Kolza
(Kanola)

378.456

0,4

1

151

31

6

9

5,9

Yer fıstığı

443.342

7

1

3.103

206

197

160

5,2

Pamuk

5.186.342

2

1

10.373

14.279

19.929

25.141

242,4

Aspir

246.932

3

1

741

772

975

361

48,7

Yonca

6.369.540

2,5

5

3.185

794

887

3.000

94,2

Korunga

1.819.368

10

3

6.065

188

385

307

5,1

Fiğ

4.344.902

10

5

8.690

1.114

1.139

1.572

18,1

SorghumSudan Otu

17.928

3

1

54

192

79

63

117,1
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Yemlik
pancar

18.880

3

2

28

36

31

10

35,3

Çim ve
çayırotu*

3.596.000

3,5

3

4.195

107

167

404

9,6

Şeker
pancarı

3.400.243

0,4

1

1.360

1.168

1.195

1.818

133,7

Mercimek

2.925.382

13

3

12.677

14.505

12.290

22.011

173,6

Soğan

527.133

0,7

2

184

182

213

195

105,7

Yem
bezelyesi

69.595

10

3

232

1.585

2.321

2.121

914,3

3.666

4.234

1.998

Diğerleri

TOPLAM
161.361.349
1.029.663
958.107
1.049.579
1.059.316
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)
Tablo 13. Tohumluk üretiminde kamu ve özel sektörün payı
YIL

2002

2016

2017

2018

ÜRETİCİ

BUĞDAY ARPA

SOYA

MISIR

AYÇİÇEĞİ

PATATES

PAMUK

SEBZE

YEM
BİTKİLERİ

KAMU

72.192

3.778

35

171

10

48

19.286

4

1.550

ÖZEL

7.915

598

550

15.168

2.340

25.301

5.846

1.245

717

TOPLAM

80.107

4.376

585

15.339

2.350

25.349

25.132

1.249

2.267

Ö.S. %Sİ

10

14

94

99

100

100

23

100

32

KAMU

151.436

11.251

38

411

0,2

6,5

1,2

1,2

1.007

ÖZEL

333.789

88.377

3.625

52.380

21.757

231.586

14.378

3.289

3.061

TOPLAM

485.225

99.628

3.664

52.791

21.757

231.592

14.379

3.291

4.068

Ö.S. %Sİ

69

89

99

99

100

100

100

100

75

KAMU

155.283

19.617

14

143

0,3

0,4

20,4

1,9

1.551

ÖZEL

352.908

99.856

4.087

57.951

28.022

258.179

19.909

3.830

3.465

TOPLAM

508.191

119.474

4.101

58.094

28.022

258.180

19.929

3.832

5.015

Ö.S. %Sİ

69

84

100

100

100

100

100

100

69

KAMU

170.199

22.496

1

31

0,5

109,3

10,0

1,0

1.570

ÖZEL

256.459

128.869

3.229

62.198

25.028

276.280

25.131

2.041

5.850

TOPLAM

426.658

151.365

3.230

62.229

25.029

276.389

25.141

2.042

7.420

Ö.S. %Sİ
60
85
100
100
100
100
100
100
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)
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Sektörün örgütlenmesi ile birlikte özel tohumculuk sektörü ciddi mesafe almıştır. 2006 yılında
çıkarılan “Tarım Kanunu” ile tarım politikalarının ve tarımsal desteklerin belirlenmesi, düzenlemesi
ve tarımsal araştırma geliştirme programlarına ilişkin esaslar ortaya konulmuştur. Sektörde kalite
ve üretim devamlılığını sağlamak, tohumluk ihtiyaçlarını yurt içinden temin etmek amacıyla sektöre
destekler verilmektedir.
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Alan Bazlı Destekler ve Fark
Ödemesi Destekleri, AR-GE Projeleri Desteği, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Destekleri vb. desteklerden
tohumculuk sektörü doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmaktadır. 2005 yılında tarımsal üretimde
sertifikalı tohum ve fidan kullanımının doğrudan desteklenmesi ile başlayan süreç 2008 yılında
sertifikalı tohum üretimi yapan ve 2016 yılında da sertifikalı fidan üreten kuruluşların destekleme
kapsamına alınması ile olumlu yönde ciddi bir ivme kazanmıştır. Bugüne kadar sektöre verilen
49
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sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği sertifikalı fidan kullanım ve üretim desteği ile birlikte
verilen destekler 2,2 milyar ₺’yi aşmıştır (Tablo 14-18).
Tablo 14. Türkiye’de sertifikalı tohum kullanım desteği
Tebliğ Yılları

Çiftçi Sayısı

Alan (da)

Destek (TL)

2005

67.826

5.405.072

16.494.229

2006

60.790

5.064.107

25.003.291

2007

97.468

8.169.099

40.157.551

2008

68.572

6.129.637

27.287.905

2009

96.368

9.512.448

46.929.710

2010

119.860

12.879.720

63.523.139

2011

131.800

13.604.599

80.346.523

2012

130.714

13.670.039

84.211.035

2013

160.748

16.090.725

124.402.264

2014

171.071

16.253.537

124.951.362

2015

204.943

18.014.471

159.905.219

2016

207.649

18.637.264

189.325.774

2017

13.925

991.190

26.085.413

2018

229.456

19.701.111

206.784.819

TOPLAM
1.761.190
164.123.019
1.215.408.233
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)

Tablo 15. Türkiye’de sertifikalı tohum üretim desteği
Tebliğ Yılları

Desteklenen Tohumluk
Miktarı (ton)

Ödeme Miktarı
(bin TL)

2008

82.874

10.992

2009

157.002

16.936

2010

199.764

20.698

2011

348.431

34.470

2012

330.950

33.829

2013

371.493

38.108

2014

430.360

42.358

2015

581.054

56.920

2016

616.042

77.206

2017

667.123

92.219

TOPLAM
3.785.093
423.736
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)
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Tablo 16. Türkiye’de sertifikalı fide/fidan kullanım desteği
Tebliğ Yılları

İşletme Sayısı

Alanı (da)

Miktarı (TL)

2005

1.001

26.779

1.203.334

2006

12.588

82.788

17.613.254

2007

17.054

496.846

117.833.717

2008

6.111

162.115

17.146.911

2009

6.207

163.166

28.443.901

2010

6.689

165.740

19.019.427

2011

6.022

174.261

18.448.106

2012

4.424

140.718

16.412.752

2013

5.004

145.621

17.980.782

2014

5.095

163.766

20.982.054

2015

7.103

198.771

26.955.132

2016

6.509

160.764

24.585.169

2017

3.369

88.309

14.124.176

2018

7.373

173.948

29.899.303

TOPLAM
94.549
2.343.594
370.648.020
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)

Tablo 17. Türkiye’de sertifikalı fidan desteği ile bahçe tesisi yapılan türler ve destek miktarı (2018)
Türler

Dikim Alan (da)

Destek Miktarı (TL)

Zeytin

545.967

98.086.954

Ceviz

441.186

71.440.018

Elma

239.291

45.943.250

Badem

228.772

30.675.399

Kayısı

142.968

17.012.936

Antep fıstığı

141.290

14.593.142

Mandalina

106.357

11.533.740

Nar

92.715

14.508.733

Üzüm

68.835

7.990.606

Limon

63.876

6.737.443

Kiraz

46.814

7.854.047

Şeftali

45.433

5.705.336

Armut

41.697

6.345.260

Çilek

37.243

11.597.181

Erik

27.324

3.913.912

Nektarin

20.005

2.399.628

Portakal

14.021

1.965.373

Ayva

9.804

1.327.724

İncir

8.312

1.148.695

Altıntop (Greyfurt)

7.654

1.122.627

Diğer

14.030

1.746.016

TOPLAM
2.343.594
363.648.021
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)
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Tablo 18. Türkiye’de sertifikalı türlerde fidan üretim desteği (2018)
Tür

Toplam Miktar (adet)

Toplam Destek (TL)

Armut

194.489

194.489

Ayva

33.050

33.050

Badem

492.938

492.938

Ceviz

570.054

570.054

Elma

3.676.831

3.676.831

Erik

198.292

198.292

Kayısı

36.555

36.555

Kiraz

16.771

16.771

Nektarin

28.805

28.805

Şeftali

67.180

67.180

Vişne

1.600

1.600

Zeytin

111.500

107.500

TOPLAM
5.428.065
5.424.065
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)

Çilek fidesi, meyve ve asma sertifikalı fidan üretimi 2002 yılından bu yana oldukça önemli miktarda
artmıştır. 2002 yılında 4.513.230 adet olan çilek fidesiyle birlikte sertifikalı fidan üretimi yaklaşık 47
kat artışla 188.680.000 adede yükselmiştir. Bununla birlikte, meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin
%96’sı yurt içinde üretilip sertifikalandırılmaktadır.
Tablo 19. Türkiye’de sertifikalı fidan ve fide üretim miktarları
Yıllar

Meyve

Asma

Çilek

Toplam

2002

2.421

1.093

500

4.013

2008

18.280

2.958

43.363

64.601

2015

58.861

4.981

68.237

132.080

2016

65.047

4.350

68.804

138.201

2017

101.677

3.827

132.867

238.370

2018
104.308
2.276
82.096
188.680
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)

Türkiye’de süs bitkileri yetiştiriciliği her geçen yıl artmakta olup (Tablo 20), Avrupa ve Asya arasındaki
geçiş bölgesi ve iklimsel özelliğinden dolayı önemli bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Süs bitkileri
tarımsal üretim içerisinde katma değeri en yüksek sektörlerden biridir. Fide üretim miktarları Tablo
21’de sunulmuştur. Üretim miktarı 2010 yılına göre önemli ölçüde artmış ancak 2014-2018 döneminde
durağan bir görünüm sergilemiştir.
Tablo 20. Süs bitkileri üretim alanları (da)
ÜRÜN GRUBU

2002*

2015**

2016**

2017**

2018**

Kesme Çiçekler

10.097

11.826

12.015

11.748

11.920

İç Mekân Süs
Bitkileri

800

1.465

1.313

1.651

2.081

Dış Mekân Süs
Bitkileri

8.017

32.293

34.877

36.263

37.306

Çiçek Soğanları

256

613

597

427

493

TOPLAM
19.170
46.197
48.802
50.089
51.802
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)
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Tablo 21. Yıllar itibarıyla fide üretim miktarları (milyon adet)
Yıllar

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Üretim
2.600
3.200
3.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)

2002 yılında toplam 26,48 milyon dolarlık ihracata karşılık 61,72 milyon dolarlık tohumluk ithalatı
yapılmıştır. 2018 yılında ise 252,78 milyon dolarlık ihracata karşılık, 239,17 milyon dolarlık ithalat
yapılmıştır. İthalat ile ihracat arasındaki denge hızla ihracat lehine gelişmeye başlamış ve 2002 yılında
ihracatın ithalatı karşılama oranı %43 iken, 2018 yılında %106 olmuştur. Tohumculuk sektöründeki
gelişmelere bağlı olarak tarımsal ürünlerin ihracatı da artmıştır.
Türkiye tohum sektöründe en önemli gelişmelerden birisi tohum dış ticaretinde olmuştur. 2004
yılında 35.147 milyon dolar olan tohum ihracatı, 2018 yılında 151,7 milyon dolar; 2004 yılında 79.238
milyon dolar olan tohum ithalatı, 2018 yılında 178,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatının
ithalatı karşılama oranı, 2004 yılında %44 iken 2018 yılında bu oran %85 olarak gerçekleşmiştir. Öte
yandan tohum ve tohumluklarla ilgili dış ticaret verileri incelendiğinde, artan nüfus ihtiyacıyla da
ilişkili olarak yıllara göre ithalat miktarının ve bunun parasal değerinin arttığı görülmektedir. Buna
göre, 2004 yılında 19.838 ton olan tohum ithalatımız 2018 yılında 40.170 tona çıkmıştır. 2018 yılı
verilerine göre ithalatta en büyük payı ise 18.746 ton ile patates almış, bunu 7.809 ton ile yem bitkileri
ve 5.822 ton ile çim ve çayır otu takip etmiştir. Bu ithalatın parasal değeri ise 2004 yılında toplam
79.238 bin dolardan, 2018 yılında toplam 178.883 bin dolara ulaşmıştır. Parasal büyüklük bakımından
2018 yılında ithalatta ilk üç sırayı alan ürünler ise 89.715 bin dolar ile sebze bitkileri, 16.749 bin dolar
ile mısır ve 16.045 bin dolar ile yem bitkileridir (Tarım ve Orman Bakanlığı 2019e). Türkiye’de arz
açığı sebebiyle sadece bazı sebze türleri ve yem bitkileri türlerinde direkt tohumluk olarak, patateste
üst kademe tohumluk olarak hibrit türlerde ise ebeveyn hattı olarak ithalatına izin verilmektedir.
Her geçen yıl artan üretim sebebiyle ithalatta azalma meydana gelmektedir. Bu bağlamda öncelikle
sebze ve yem bitkileri tohumlarının yerli üretimine odaklanılması önemlidir. Aşağıdaki şekillerde yıllar
itibarıyla tohumluk ithalat değerlerinin değişimi ve 2018 yılında ürünlerin aldıkları paylar miktar ve
parasal değerler üzerinden sunulmuştur.
Tablo 22. Türkiye’nin tohumluk dış ticaret verileri
Yıl

2002

2016

2017

2018

Grup

İhracat Miktar (Ton)

İhracat Değer (Bin
Dolar)

İthalat Miktar (Ton)

İthalat Değer (Bin
Dolar)

Tohum

8.112

17.320

19.227

55.292

Fidan-Fide

11

111

73

200

Süs-Kesme Çiçek

3.267

9.049

6.899

6.223

Toplam

11.390

26.480

26.199

61.715

Tohum

58.222

153.449

49.491

202.127

Fidan-Fide

2.960

27.374

1.222

4.301

Süs-Kesme Çiçek

32.623

56.239

58.540

83.377

Toplam

93.805

237.062

109.253

289.805

Tohum

43.758

136.261

39.294

185.252

Fidan-Fide

11.718

30.645

227

2.514

Süs-Kesme Çiçek

31.799

56.924

53.325

80.910

Toplam

87.275

223.830

92.845

268.676

Tohum

102.786

151.691

40.170

178.851

Fidan-Fide

8.768

37.964

414

2.355

Süs-Kesme Çiçek

35.639

63.141

32.899

57.965

Toplam

147.193

252.796

73.483

239.171

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, Tohumculuk Daire Başkanlığı (2019) (Anonim 2019h)
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Şekil 11. 2018 yılı itibarıyla ithal edilen tohumluk miktar (ton) üzerinde dağılımı

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019ı)
Şekil 12. 2018 yılı itibarıyla ithal edilen tohumlukların parasal değer (dolar) üzerinde dağılımı

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019ı)

Öte yandan tohum ve tohumluklarla ilgili ihracat verileri incelendiğinde, yıllara göre ihracat miktarının
ve bunun parasal değerinin arttığı görülmektedir. Buna göre, 2004 yılında 15.658 ton olan tohum
ihracatımız 2018 yılında 102.786 tona yükselmiştir. 2018 yılı verilerine göre, ihracatta en büyük payı
31.904 ton ile buğday, 19.709 ton ile ayçiçeği ve 17.696 ton ile mısır almıştır. Bu ihracatın parasal
değeri ise 2004 yılında toplam 35.147.000 dolardan, 2018 yılında toplam 151.691.000 dolara ulaşmıştır.
Parasal büyüklük bakımından 2018 yılında ihracatta ilk üç sırayı alan ürünler ise 72.086.000 dolar ile
ayçiçeği, 28.085.000 dolar ile mısır ve 20.216.000 dolar ile sebzelerdir.
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Şekil 13. 2018 yılı itibarıyla ihraç edilen tohumlukların miktar (ton) üzerinde dağılımı

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019ı)
Şekil 14. 2018 yılı itibarıyla ihraç edilen tohumlukların parasal değer (dolar) üzerinde dağılımı

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM (Anonim 2019ı)

Türkiye, tohumculuk sektöründeki potansiyelini harekete geçirmek, avantajlarını en iyi şekilde
değerlendirmek ve küresel tohum endüstrisinde daha çok söz sahibi olmak için uluslararası üretim
ve ticaret kurallarına göre stratejiler geliştirmektedir. Gelinen bu noktada, Türk tohumculuk sektörü,
üretim kapasitesi, AR-GE çalışmaları, teknik altyapı, zengin biyoçeşitlilik, ekolojik imkânlar ve coğrafi
konum olarak, tarım ve tohumculukla ilgili uluslararası kuruluşlarla olan iş birliği ve uluslararası tohum
kalite standartları ve kurallarına uyumlu yasal altyapısı ile yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli
bir avantaja sahip konumdadır. Dünyada bitki ıslahı, tohum bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin
yanında, uluslararası kuralların ve standartların yönlendirdiği tohumculuk sektöründeki ilerlemeler
ülkemizi de etkilemiş ve Türkiye bugün tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uluslararası normlar, teknik
ve ticari kurallara göre hareket eden bir ülke konumuna gelmiştir.
Türkiye tohumculuk sektörü bir bütün olarak yerli ve yabancı firmaların iş birlikleri neticesinde teknoloji
transferi, sermaye birikimi, insan kaynaklarının oluşumu açısından son derece önemli bir yol kat etmiştir.
Bu anlamda başta AR-GE olmak üzere çeşit transferi, yerli çeşitlerin geliştirilmesi, teknoloji üretimi ve
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kullanımı, üretim ve ihracat bakımından kendisini daha da geliştirmek mecburiyetindedir. Bu amaçla
kullanılan “milli tohumculuk” bir ayrımcılık olmayıp ulusal bir amacın ve vizyonun ifadesidir. Tohum
teknolojisindeki gelişmeler güçlü bir ıslah programının uygulanması ve AR-GE çalışmalarına daha
fazla yatırım yapılmasının önemini ortaya koymuştur. Islah çalışmalarıyla geliştirilen yeni çeşitlerin
korunması, 2004 yılında çıkan 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına
İlişkin Kanun ile sağlanmaktadır. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesine bağlı olarak AR-GE’ye dayalı ıslah
yapan firma sayıları büyük oranda artış göstermiştir. Sektör tarafından 2016 yılında başlayan ve 2017
yılında tamamlanan “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi” sonucunda hazırlanan
Strateji Raporu uygulamaya konulmuştur.
Türkiye’de 5553 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, sadece kayıt altına alınmış (tescil
edilmiş) ve Milli Çeşit Listesinde yer alan çeşitlere ait tohumlukların üretimi ve ticareti yapılabilir.
2019 yılı nisan ayı itibarıyla Milli Çeşit Listesi’nde: tarla bitkileri türlerinde 3166, sebze türlerinde 3759,
meyve türlerinde 1420 olmak üzere toplam 8345 çeşit bulunmaktadır (Tablo 23).
Tablo 23. Türkiye’de tescilli çeşitlerin bitki gruplarına göre dağılımı (2019)
TESCİLLİ ÇEŞİT
SAYISI

TARLA BİTKİLERİ

SEBZE

MEYVE

TOPLAM

3166

3759

1420

8345

19

1515

ÜRETİM İZİNLİ ÇEŞİT
523
973
SAYISI
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, BÜGEM, TTSM (2019) (Anonim 2019i)
Şekil 15. Tescilli çeşitlerin ürün grupları bazında dağılımı

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, TTSM (Anonim 2019i)

Tablo 24. 2019 Yılı itibarıyla tescilli çeşitlerin sektörel dağılımı
Kamu

Üniversite

Özel sektör

Tarla Bitkileri

773

64

2329

Sebze

90

Meyve

680

TOPLAM
1543
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, TTSM (Anonim 2019i)
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Şekil 16. 2019 yılı itibarıyla tescilli çeşitlerin sektörel dağılımı

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, TTSM (Anonim 2019i)

Daha önce büyük ölçüde kamu eliyle yürütülen tohumculuk hizmetleri 1983 ve 1984 yıllarında
çıkarılan mevzuatla özel sektöre açılmıştır. Takip eden yıllarda özel sektör firma sayısı artmış ve 1985
yılında Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) kurulmuştur. Dernek 35 yıldır tohumculuk
sektöründe meydana gelen birçok önemli gelişmede pay sahibidir. 2006 yılında çıkarılan 5553
sayılı Tohumculuk Kanunu ile bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite
güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk
sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmek
amacıyla birlikler oluşturularak sektörün örgütlenmesi sağlanmıştır. Bu Kanun ile sektör tüzel kişiliğe
sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlü bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye
Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) şemsiyesi altında sektör çalışma konularına göre alt birlikler şeklinde
düzenlenmiştir. Bunlar şekilde gösterildiği gibi, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB),
Bitki Islahçıları Alt Birliğİ (BİSAB), Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB), Fide Üreticileri Alt Birliği
(FİDEBİRLİK), Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB), Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), Süs
bitkisi Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR)’dir.
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’ndan kaynaklanan yetki ile özel sektöre yetki devirleri yapılmış
olup bu kapsamda AR-GE faaliyetleri yapan iki yüzün üzerinde özel sektör tohumculuk kuruluşu
yetkilendirilmiştir. Yine özel sektöre sertifikasyon yetkisi verilerek 33 adet firmaya ürettikleri
tohumluklara kendi laboratuvarlarında analiz yapma ve sertifika belgelerini düzenleme yetkisi
verilmiştir. Birlik ve alt birlikler, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren
gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak,
tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve
mevzuatla verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Temmuz 2019 itibarıyla, BİSAB:300,
FİDEBİRLİK: 151, FÜAB: 842, SÜSBİR: 758, TODAB: 6693, TSÜAB: 906, TYAB: 42586 üye sayısına
sahiptir. 50 binin üzerinde olan üye sayısı ile Türkiye Tohumcular Birliği sektöre katkı vermektedir
(Tablo 25).
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Tablo 25. Türkiye Tohumcular Birliğine (TÜRKTOB) bağlı alt birliklerin üye sayıları
ALT BİRLİKLER

ÜYE SAYISI

Fide Üreticileri Alt Birliği – FİDEBİR

151

Bitki Islahçıları Alt Birliği - BİSAB

300

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği – SÜSBİR

758

Fidan Üreticileri Alt Birliği – FÜAB

842

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği - TSÜAB

917

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği – TODAB

6.693

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği – TYAB

42.586

Toplam
Kaynak: TÜRKTOB (2019) (Anonim 2019j)

55.247

4.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Güçlü bir yasal mevzuatın varlığı

•

Gelişmeye açık ve farklı ölçeklerde güçlü yerli tohumculuk firmalarının varlığı

•

Bitki pasaportu uygulamalarıyla tohumculukta kayıt dışılığın azalması

•

Türkiye’nin tohumculuk ile ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olması

•

Uluslararası tohumculuk standartlarını karşılayabilen tohumluk üretimi

•

Sertifikalı tohumluk üretim/kullanım desteklerinin iyi olması

•

Üretim teknolojilerinin güncel olması

•

Özellikle fide ve süs bitkilerinde kadın istihdamının yoğun olması sebebiyle (%90) istihdama ve
aile ekonomisine katkı sağlaması

•

Uluslararası piyasada rekabet gücünün yüksek olması

•

Fidan üretiminin belli bölgelerde kümelenmiş olması

Zayıf Yönler:
•

Konu ile ilgili çalışmaların bağlı ve ilgili kuruluşlar şeklinde altı genel müdürlük tarafından
yürütülmesi nedeniyle kaynakların yerinde ve zamanında daha etkin bir şekilde kullanılamaması

•

Uluslararası markalaşmanın yetersiz olması

•

Teknolojik gelişmeler, değişen ekolojik koşullar ve pazar talep değişkenlikleri hızlı olması sebebiyle
güncelleme hızının yetersizliği

•

Piyasa denetiminde ilgili Bakanlıklar ve kurumlar arasında koordinasyon eksikliği

•

Firmaların AR-GE’ye çok az kaynak ayırması, küçük firmaların ise hiç kaynak ayıramaması

•

Nitelikli insan kaynağı eksikliği sebebiyle ileri teknolojinin yeterince etkin kullanılmaması

•

Tohumluk üretim maliyetinin yüksekliği

•

Yeni çeşitlerin geliştirilmesinde kamudaki önemli çalışmalarla hareket etmede üniversitelerin
yetersizliği

•

Tohum sağlığı konusundaki çalışmaların/AR-GE’lerin yetersizliği
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•

Genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin etkin kullanılamaması

•

Kayıt dışı/kaçak tohum üretimi

•

Sektöre verilen AR-GE desteklerinin ıslah projelerinin süresinde yetersiz kalması

•

Tohumculuk işletmelerinin sanayi işletmesi sayılmaması

•

Ülkesel ölçekte sektörle ilgili üretim planlaması olmaması

•

Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğinin zayıf kalması

•

Zararlı organizmaların analiz ve tanısında sektöre hizmet edecek ulusal düzeyde referans ve
akredite laboratuvarlar ile AR-GE merkezlerinin olmaması

•

Fidan üretimi ve damızlık tesisine uygun büyüklükteki arazilerin yetersiz olması

•

Fidan sertifika ve etiketinin farklı zamanlarda düzenlenmesi

Fırsatlar:
•

Türkiye’nin coğrafi konumu ve iklim koşulları

•

Dış pazarlara yakınlık (Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri)

•

Tohumculuk sektörünün ilgili uluslararası organizasyonlara üye olmaları

•

Zengin biyoçeşitlilik

•

Ticari amaçlı anaç ve fidan ithalatının yasak olması

•

Sertifikalı tohumluğa olan talep artışı sonucunda verim ve kalitenin artması

•

Doku kültürü laboratuvarlarının olması ve klon anaç üretiminin artması

•

Jeotermal kaynakların varlığı

•

Girişimcilik kapasitesinin yüksek olması

•

Genç ve dinamik sektör yapısı

•

İnsanların gıda tüketim tercihlerindeki değişiklik

•

Arazi toplulaştırması çalışmaları

•

Hazır fide kullanımında potansiyelin yüksek olması

•

Kurumsal yapısı güçlü olan firmaların artması

•

İnsanların gıda tüketim tercihlerindeki değişiklik

•

Yurt dışı önemli pazar potansiyelinin olması

•

Meyve ve meyve suyu tüketiminin artması

•

Yatırım ortamını iyileştirme ve doğru yatırımcıyı desteklemede Bakanlık politikalarının bulunması

•

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) seracılık ve fidan üretim tesislerine
destek vermesi

•

Dünyada meyve fidanı talebinin artması

Tehditler:
•

Uluslararası ekonomik ve siyasi dalgalanmalar
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•

Tohumculuk konusundaki bilgi kirliliği

•

Sözleşmeli tohumluk üretiminin yaygın olmaması

•

Tescilli olmayan çeşitlerin fidanlarına talep olması

•

Tescil sistemindeki zorluklar

•

Tohumculuk sektörüne diğer sektörlerde olduğu gibi ihracat teşviki verilmemesi

•

Döner sermaye ücretlerinin yüksek olması

•

Fidan üretim desteğinin sadece sertifikalı sınıftaki üretimlere verilmesi, materyal ve standart
sınıftaki üretimlere verilmemesi

•

Fidanların daha iyi muhafaza edilmesi ve satış süresinin uzatılması amacıyla ihtiyaç duyulan
soğuk hava depolarının yetersiz olması ve fidancılık sektörüne yönelik soğuk hava depolarına
destek verilmemesi

•

Mavi sertifikalı fidan üretimi için damızlık tesislerinin yetersiz olması

•

Ülkelerin tohum konusunda korumacı bir yaklaşım izlemeleri

•

Toprak ve su kaynaklarının yanlış kullanımı

•

İklim değişikliklerinin üretim üzerine etkisi

•

Uluslararası tohumculukta tekelleşme

•

Kurumsallaşmamış küçük ölçekli firmaların fazla olması

•

Tarım alanlarındaki yapılaşmaların artması ve tarım alanlarının azalması

•

Turizm bölgelerinde bulunan fide tesislerinin dönemsel olarak işçi sıkıntısı yaşaması

•

Tohumculuk destekleri içinde fide desteğinin yer almaması

•

Sektörün kullandığı enerji tarifelerinin yüksek olması

•

Tohumculuk sektörüne uygulanan KDV oranlarının yüksek olması

•

İş gücü maliyetinin yüksek olması

4.3. Hedefler
•

Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması,

•

Hastalık-zararlılara ve değişen ekolojik koşullara dayanıklı verimi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi,

•

Kamu ve özel sektör kaynaklarının daha rantabl kullanılması,

•

Tohumluk sektöründe kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması,

•

Sektörün uluslararası rekabet koşullarını iyileştirmeye yönelik kurumsal altyapının güçlendirilmesi
ve bilgi sistemlerinin kullanımının arttırılması,

•

Mevcut mevzuatta sektörün gelişimini hızlandıracak kurumsal yapısının sürdürülebilirliğini
sağlayabilecek gerekli düzenlemelerin yapılması,

•

Sorunların çözümünde etkili ve hızlı karar alınabilmesi için kamu ve sektör temsilcilerinin
oluşturacağı geniş tabanlı komitenin oluşturulması,

•

Tohumluk üretimindeki sertifikasyon, ihracat, ithalat işlemlerinin farklı birimlerde yapılmasından
kaynaklanan zaman kayıpları ve maliyet artışının önlenmesi.
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4.4. Stratejiler
•

Sertifikalı tohumlukların üretim alanlarının artırılması, yeni çeşitlerin üretiminin sürdürülmesi,

•

Özel sektörün AR-GE faaliyetlerinin özendirilmesi amacıyla, tohumculuk AR-GE desteklerinde
başvurunun sadeleştirilmesi,

•

Tohumculuk sektörüne verilen desteklerin kapsamının genişletilmesi, etkinliğinin artırılması ve
artan maliyetlerin dikkate alınarak güncellenmesi,

•

Islah projelerine destek verecek şekilde sistemin değiştirilmesi,

•

Bitki ıslahı konusunda ulusal/uluslararası öncelikli alanların belirlenmesi,

•

Özel sektör kamu iş birliği ile sertifikalı tohumluk üretim alanlarının artırılmasına devam edilmesi,

•

Yerli sermayeli firmaların geliştireceği çeşitlerin dünya pazarında rekabet gücüne sahip çeşitler
olması amacıyla firmaların teknolojiler bakımından daha fazla desteklenmesi,

•

Sektörle ilgili iş ve işlemlerin tek elden yönetilmesi ve tohumculuk ile ilgili birimlerin müstakil
olarak tek bir çatı altında toplanması,

•

Kayıt dışılığın önlenmesi,

•

Tohumculuk işletmelerinin “sanayi işletmesi” sayılması,

•

Biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi, gen kaynaklarının yeni
çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılmasının daha etkin hale getirilmesi,

•

Yurt dışında tohumluk üretimini mümkün kılacak yasal mevzuatın ve sistemin oluşturulması,

•

Yurt dışı pazar olanaklarının arttırılarak, sektörün daha rekabetçi olmasının sağlanması,

•

Tohumluk üretim, sertifikasyon, pazarlama vb. iş ve işlemlerin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden
uygulamasına başlanılması,

•

Uluslararası birlik ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilerek devam ettirilmesi,

•

Türkiye’deki sertifikalı fidan üretim materyali teminindeki sorunları ortadan kaldırarak ve ülkesel
üretim planlaması yapılarak değerlendirilmesi,

•

Tohumculuk sektöründe iş gücü maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla tarımsal mekanizasyon
kullanımının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, tohumculuk teknoloji geliştirme bölgelerinin
kurulması,

•

Tohumluk üretiminde iş ve işlem tekrarları ve bürokrasinin azaltılması,

•

Uygun olan kamu arazilerinin tohumluk üretimleri için makul bedellerle kiraya verilmesi,

•

Kamu ve özel sektör tarafından ülkemizde geliştirilen çeşitlerin pazar paylarının artırılması ve
tanıtımlarının yapılmasının teşvik edilmesi,

•

Yerli çim bitkileri ve mevsimlik çiçek çeşitleri konusunda AR-GE ve çeşit geliştirme çalışmalarına
başlanılması,

•

5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Korumalı Çeşit
Sahiplerinin %50 vergi istisnasından yararlanması için Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenleme
yapılması.
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4.5. Sonuç ve Öneriler
•

Tohumculuk ile ilgili birimler Bakanlığın farklı altı genel müdürlüğü altında faaliyet göstermektedir.
Bu birimlerin bütüncül bir yapı çerçevesinde tek bir birim adı altında toplanması,

•

Mevcuttaki mevzuatın, sektörün büyümesi, teknolojik gelişmeler, ekolojik koşullar ve pazar
taleplerindeki değişimlere bağlı olarak, ortaya çıkan güncelleme ihtiyacı nedeniyle aşağıda
belirtilen mevzuat değişikliklerinin yapılması:
•

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

•

Sertifikasyon ve Pazarlama Yönetmelikleri

•

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

•

İthalat ve ihracat ile ilgili tek bir tebliğin düzenlenmesi ve Tohumluk Dış Ticaret Tebliği adıyla
bütün mevzuatın tek bir mevzuatta toplanması,

•

Kurumlar Vergisi Kanunun 5/B maddesine paralel olarak hazırlanan aşağıdaki 5/C maddesinin
(Maliye Bakanlığı ile görüşülerek), Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi:
•

“Islahçı Haklarında İstisna

Madde 5/C(1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çerçevesinde
tescili yapılan yeni bitki çeşitleri üzerindeki hakların:
a) Lisans verilmesi neticesinde elde edilen royalti bedellerinin,
b)Tamamen devri neticesinde elde edilen kazançların, tescilli çeşide atfedilen kısmının,
% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, çeşide yönelik hakların ihlal edilmesi
neticesinde elde edilen gelirler ile çeşit nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de
uygulanır.
(2) İstisnanın uygulanabilmesi için:
a) İstisna uygulamasına konu çeşidin, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının
Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında ıslahçı hakkı koruma belgesi verilerek koruma altına alınan
çeşitler arasında yer alması ve çeşide ilişkin ıslahçı hakkı koruma belgesinin alınması,
b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı
Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu
kişilerin ilgili Kanun gereğince Islahçı Hakkı Belgesi’ne ya da hak sahibi tarafından verilen yetki ile
çeşit üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,
(3) İstisna uygulamasına Islahçı Hakkı Koruma Belgesi’nin verildiği tarihten itibaren başlanır ve
belge konusu çeşit için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla, bu istisnadan yararlanılabilir.
Çeşidin, çoğaltım sürecinde kullanılması sonucu çoğaltılan tohumlukların satışından elde edilen
kazançların, ıslahçı hakkı koruma belgeli çeşide atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer
fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.
(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
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(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde
kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları
üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla
vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl
süre ile uygulanır.
(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca
yararlanamaz.
(7) Birinci ve beşinci fıkralarda yer alan %50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye,
%100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla
ya da ıslahçı hakkı belgesine göre farklılaştırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada
yer alan süreyi bir yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Cumhurbaşkanı;
üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider,
harcama veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler
tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.’’
•

Tohumculuk sektörünün sorunlarının ve yapılması gerekenlerin sürekli olarak görüşülmesi,
tartışılması ve çözümlerin üretilmesi amacı ile Tohumculuk Teknik Danışma Komitesi oluşturulması,

•

Tohum, fide fidan ve süs bitkileri ile ilgili her türlü teknik sorunlar, standardizasyon çalışmaları vb.
konularla ilgili alt çalışma grup çalışmalarında katılımcılık ilkesinin sağlanması,

•

Her çiftçiyi tohum yetiştiricisi olarak gören yaklaşımdan, profesyonel tohum yetiştiriciliğine
geçişin sağlanması,

•

Tohum yetiştiricilerine yeni teknolojilerin tanıtılması amacı ile eğitimler verilmesi,

•

Arz açığı olan türlerin ithalatınının azaltılması amacıyla, ithal edilen ebeveyn hatlarının geliştirilmesi
için öncelikle yerli üretilen çeşitlere daha fazla destek verilmesi,

•

Sertifikalı ve standart tohumluk KDV oranının %1’e düşürülerek, tüm tohumluklarda eşitlenmesi,

•

Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesine sahip üreticilerin tohumluk üretiminde kullandıkları
elektriğin birim fiyat tarifesinin tarımsal/sanayi elektrik tarifesi üzerinden fiyatlandırılması,

•

Üst kademe tohumluk (elit, orijinal, süper elit vb.) üretimi yapılarak yeni çeşitlerin üretiminin
sürdürülmesi,

•

Kamu ve özel sektör iş birliğinde kamunun çeşit geliştirmek yerine yarı yol materyalini sektöre
devretmesi,

•

Sertifika ve etiket işlemlerinin farklı zamanlarda tamamlanmasından kaynaklanan gecikmelerin
azaltılması,

•

Tohum şirketlerinin “sanayi işletmesi” olarak kabul edilmesi,

•

Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği-UPOV tarafından yeni kabul edilen bir çeşitin TPE
tarafından da yenilik kabul edilmesi,

•

Sertifikasyon kontrollerinde karantina etmeni bulaşıklığı nedeniyle imha edilen fidanlar için zararın
tanzimi,
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•

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı ve sağlıklı fide üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması
amacıyla fidelerin destek kapsamına alınması,

•

Verimli, kaliteli, stres şartlarına, hastalık ve zararlılara dayanıklı, tüketici, sanayici, pazar ve çiftçi
tercihlerine uygun çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla AR-GE faaliyetlerinde desteklenen maliyet
kalemlerinin kapsamının genişletilmesi. Bu anlamda beklenen destekleme alanları şunlardır:
•

Özel sektör tarımsal araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacıların yurt içi ve yurt dışı
eğitimlerine katılım

•

Üniversiteler özel sektörün ilgi ve ihtiyaç duyduğu tohumculukla ilgili konularda lisansüstü
programların geliştirilmesi

•

Özel şirketlerin bitki ıslahı ve çeşit geliştirme ile ilgili AR-GE altyapılarının (laboratuvar,
araştırma istasyonu, alet-ekipman vb.) desteklenmesi

•

Tarımsal araştırma yetkisi olan kuruluşların ihtiyaç duydukları araştırma-ıslah ve üst kademe
tohumluk üretimi için yeterli büyüklükte ve izolasyonlu arazi ihtiyaçlarının kamuya ait arazilerden
proje dahilinde uygun şartlarda karşılanması,

•

Fidecilik sektörünün yoğun olduğu Antalya bölgesinde, tohumdan, çiftçiden ve fideden
kaynaklanan sorunların araştırılması ve bu konuda Birliklerin finansman, Bakanlığın altyapı (arazi,
bina) desteği ile bir AR-GE merkezi kurulması,

•

Bitki ıslah çalışmaları sonucu Türkiye’de geliştirilen yeni bitki çeşitlerinin tescili ve üretim izinleri
için alınacak ücretlerin en az yarı yarıya düşürülmesi,

•

Tohumlukların ihracatında mevzuat ve mali destek sağlanması,

•

TÜBİTAK desteklerinin bitki ıslahı ve çeşit geliştirme projeleri için proje sürelerinin ıslah süresine
uyumlu hale getirilmesi,

•

Geliştirilen yeni çeşitlerin kullanımlarının yaygınlaştırılması konusunda destek sağlanması ve yerli
çeşit kullanımlarının özendirilmesi,

•

Sertifikalı fidan üretimine yönelik damızlık tesislerinin kurulması için şirketlere özel destek
verilmesi,

•

Tarımsal AR-GE projelerinin değerlendirmesinde komisyonlarda üretici, sanayici ve tüketici
beklentilerini de ortaya koyacak değerlendirmelerin yapılabilmesi için birlikler ve ilgili STK’lardan
katılımın sağlanması.

5. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ (ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI)
5.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Tarımsal üretimde, diğer önemli bir girdi de bitki koruma ürünleri (zirai mücadele ilaçları)dir. Bitki
koruma ürünleri: kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara
karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki
gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel
ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen
bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde
içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatlar şeklinde tanımlanmaktadır.
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Tarımsal üretimde problem olan zararlı organizmalarla mücadele edilmesi kaçınılmazdır. Bitki koruma
uygulamaları gereğince yapılmadığında yalnızca ürün kayıplarıyla değil, aynı zamanda kalite kaybı
ile de karşı karşıya kalınacaktır. Bu da hem üretici hem de ülke ekonomisi üzerinde önemli kayıplar
gündeme getirecek hatta büyük ölçekte yaşanacak kayıplar gıda arzını bile tehdit edebilecek
düzeylere gelebilecektir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (UN-FAO) verilerine göre, her
yıl zararlı ve hastalıklardan kaynaklı ürün kaybı yaklaşık %40 oranındadır. Farklı araştırmacıların
değerlendirmelerine göre eğer bitki koruma ürünleri kullanılmaz ise bu kayıpların iki katına kadar
çıkabileceği belirtilmektedir. Bitki sağlığı faaliyetlerinde kimyasal mücadele yani bitki koruma
ürünleri uygulanarak yapılan mücadele, etkisinin üretici tarafından kısa sürede ve kolayca görülmesi,
birden fazla zararlı organizmaya aynı anda uygulanabilmesi, kolay uygulanabilir olması, erişilebilir ve
ekonomik olması, uygulama için fazla iş gücüne ihtiyaç duyulmaması gibi avantajları nedeniyle en
çok tercih edilen mücadele yöntemidir. Zirai mücadele uygulamalarının en önemli ve vazgeçilemez
unsurlarından olan bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması ile ilgili firmalar
tarafından çok yoğun AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların en önemli kısmı insan
ve çevre sağlığı üzerine oluşabilecek riskleri belirlemek ve azaltmak üzerine yapılan çalışmalardan
oluşmaktadır.
Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, üretimi, ithalatı, kullanımı, ambalajlanması,
etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı ve kontrolüne ilişkin
işlemler, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” hükümlerine göre Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu ürünler ile ilgili iş ve işlemler, bu konuda
yetki Kanunu olan 5996 sayılı Kanun’a dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler ile düzenlenmektedir.
Ruhsatlandırmada, bitki koruma ürünleri toksikoloji, ekotoksikoloji, kalıntı, biyolojik etkinlik, fiziksel
ve kimyasal özellikleri ile dünyadaki ruhsat durumları göz önüne alınarak değerlendirilmektedir.
Uygun bulunması durumunda ruhsatlandırma işlemine alınmaktadır. Ülkemizde ruhsatlandırılacak
bitki koruma ürünlerinin, AB ve G-8 ülkelerinde ruhsatlandırılmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Dünyada kullanımı yasaklanmış ya da kullanımına kısıtlama getirilmiş herhangi bir bitki koruma
ürününün ülkemizde ruhsatlandırılması ve kullanılması mümkün değildir. Ayrıca toksikolojisi nedeniyle
yasaklanan bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve ülkemizde kullanımı söz konusu değildir.
Bu kapsamda dünyada ve AB ülkelerindeki bitki koruma ürünleri alanındaki gelişmeler Bakanlık
tarafından güncel olarak takip edilmektedir. Başta ihraç edilen tarım ürünlerinde bitki koruma ürünü
kalıntısının önlenmesi amacıyla AB’de kullanımdan kaldırılan 185 adet bitki koruma ürünü aktif
maddesinin imalatı, ithalatı ve kullanımı, Bakanlık tarafından belirlenen bir takvim çerçevesinde
sonlandırılmıştır. Aktif madde yasaklamalarına ilişkin çalışmalar, AB listesi ve dünyadaki gelişmeler ile
Türkiye’deki uygulamalar doğrultusunda devam etmektedir. Bakanlık tarafından bitki koruma ürünü
olarak değerlendirilerek ruhsatlandırılan bu preparatlar: pestisitler, bitki gelişim düzenleyicileri (BGD),
böcek cezbediciler (Atractantlar), böcek kaçırıcılar (Repellentler), böcek gelişimi düzenleyiciler
(IGR), beslenmeyi engelleyiciler, biyopreparatlar, bitki aktivatörleri, fizyolojik hastalıkların tedavisinde
kullanılan maddeler, biyolojik mücadele etmenleri ile tuzak ve feromonlardır. Pestisit kapsamındaki
ürün grupları ise akarisitler, insektisitler, fungisitler, herbisitler, rodentisitler, molussisitler, bitki
aktivatörü, bitki gelişim düzenleyicileri, böcek cezbedicileri, fumigantlar, nematisitlerdir. Bitki koruma
ürünü tanımı içine giren ancak mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilemeyen konularda
deneme ve ruhsat esasları Bakanlıkça ayrıca belirlenmektedir.
Türkiyede 31.12.2018 tarihi itibarıyla bitki koruma ürünleri imalatı veya ithalatı ile ilgili faaliyette
bulunan iştigal izin belgesi sahibi aktif olan 167 firma bulunmaktadır. Bitki koruma ürünleri imalatının
gerçekleştiği 51 üretim tesisi ile bu ürünlerin satışının yapıldığı 7.295 adet özel ve tüzel bitki koruma
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ürünü bayisi bulunmaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla, ülkemizde ruhsatlı bulunan 385 adet bitki koruma
ürünü aktif maddesini içeren ruhsatlandırılmış 5.223 adet bitki koruma ürünü bulunmakta, bu ürünlerin
yaklaşık 1.700 adedi piyasada bulunmaktadır. Bu kapsamda, ithal olarak ruhsatlandırılan bitki koruma
ürünleri ruhsat sahibi firmaları tarafından son ürün olarak ithal edilmekte ve bu şekliyle piyasaya
arz edilmektedir. İmal olarak ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin, ruhsatına esas formülasyon
reçetesinde yer alan ham maddeler (teknik madde veya yardımcı maddeler) ruhsat sahibi firmalar
tarafından ithal edilmekte ve üretim izni almış üretim tesislerinde formüle edilerek piyasaya arz
edilmektedir. Bitki koruma ürünleri ham maddelerinin temininde dışa bağımlılık söz konusudur. Bitki
koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatında yetkili otorite
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığıdır. Bitki koruma ürünleri
ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalat izin işlemleri Genel Müdürlük
tarafından yürütülmektedir. Bitki koruma ürünleri ile ham maddelerinin ithalatı, 14/12/2018 tarihli
ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Ham
maddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir. Esas olarak, bir bitki
koruma ürününün ithal edilebilmesi ve kullanılabilmesi için bitki koruma ürününün ruhsatlandırılmış
olması ve ruhsatının geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca, bir bitki koruma ürünü ham maddesinin
ithal edilebilmesi ve imalatta kullanılabilmesi için imalatında kullanılacak bitki koruma ürününün
ruhsatlandırılmış olması, ruhsatının geçerli olması ve formülasyon reçetesinde yer alması gereklidir.
Bitki koruma ürünlerinin ithalatında, ithalata konu olan bitki koruma ürününün ruhsatına sahip firması
yetkili ve sorumludur. Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatında ise ruhsat
sahibi firma veya bir fason üretim söz konusu ise yani ruhsat sahibi firmanın dışında başka bir firmanın
üretim tesisinde üretilmesi durumunda, bitki koruma ürününün ruhsatında belirtilen üretici firması da
yetkili ve sorumludur. İthalata konu bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan
ham maddelerin ithalatının uygun olabilmesi için raf ömrü dikkate alınmak suretiyle son kullanım
tarihine 6 aydan fazla bir süre bulunması, bakır, ziram ve kükürt içeren bitki koruma ürünlerinin ağır
metal içeriği yönünden yapılan analizler sonucunda, bu içeriğin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
tarafından FAO standartları dikkate alınarak belirlenen ve Yönetmelikte yer alan, değerlere uygun
olması ve Bakanlıkça belirlenecek veya gerekli görüldüğünde yapılacak fiziki kontroller ile yapılacak
analizler sonucunda uygun bulunması gerekmektedir. Ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin,
“Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik”
hükümlerine göre düzenlenen ve Bakanlık tarafından onaylanan ve üzerinde; tanıtım bilgileri, kullanım
bilgileri ile tavsiye edildiği ürünler ve doz, son kullanma ile hasat arasındaki süre gibi bilgilerinin
yer aldığı Türkçe etiket ile piyasaya arz edilmesi mevzuat gereği zorunludur. Ruhsatlandırılan bitki
koruma ürünlerinin, doğru zamanda ve doğru dozda, tavsiyesine uygun kullanılması halinde insan,
bitki ve çevre sağlığına olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda,
doğru dozda ve tavsiyesine uygun olarak kullanımını teminen bazı çalışmalar yapılmaktadır.
Bunlardan başlıcaları: Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlı olma durumlarından, tavsiyeleri, son ilaçlama
ile hasat arasındaki süre (PHI), MRL, uygulama zamanları, zararlı organizmaların teknik talimatları ile
bu ürünlerin etkinlik denemelerine ilişkin Standart İlaç Deneme Metodları’na (SİDM) kadar hemen
hemen tüm detayların yer aldığı geniş bir veri ağı olan Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı çevrim içi
ve çevrim dışı olarak kullanılabilen mobil uygulamaları ile 2015 yılında hayata geçmiştir. 2018 yılı
ocak ayında faaliyete geçen “Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi”nin etkin bir şekilde kullanılmaya
başlanması ile imal ve ithal edilen tüm bitki koruma ürünlerini kayıt altına almakta ve böylece kaçak
ve sahte ürünlerin kullanımı ile tavsiye dışı kullanımın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bakanlıkça
düzenlenerek TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, ülkemizde kullanılan bitki koruma ürünü
miktarları Tablo 26’da sunulmaktadır.
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Tablo 26. Bitki koruma ürünlerinin gruplara ayrılmış olarak yıllar itibarıyla kullanım durumları
Yıllar

Akarisitler
(ton)

Fungisitler
(ton)

Herbisitler
(ton)

İnsektisitler
(ton)

Rodentisit+
Mollussisit
(ton)

Diğer
(ton)

Toplam (ton)

2006

902

19.900

6.956

7.628

3

9.987

45.376

2007

966

16.707

6.669

21.046

51

3.277

48.716

2008

737

16.707

6.177

9.251

351

5.613

38.836

2009

1.533

17.863

5.961

9.914

78

2.302

37.651

2010

1.040

17.396

7.452

7.176

147

5.344

38.555

2011

1.062

17.546

7.407

6.120

421

6.978

39.534

2012

859

18.124

7.351

7.264

247

8.766

42.611

2013

858

16.248

7.336

7.741

129

7.128

39.440

2014

1.513

16.674

7.794

7.586

149

6.007

39.723

2015

1.576

15.984

7.825

8.117

197

5.327

39.026

2016

2.025

20.485

10.025

10.425

259

6.835

50.054

2017

2.452

22.006

11.759

11.436

236

6.209

54.098

2018
2.486
23.047
14.794
13.583
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, TUİK (Anonim 2019k)

309

5.801

60.020

Not : DİĞER kg/lt : Bitki Aktivatörü+Bitki Gelişim Düzenleyici+Böcek Cezbedici+Fumigant+Nematisit

Buna göre 2018 yılında kullanılan bitki koruma ürünlerinin %22,6’sı insektisitler, %38,4’ü fungusitler,
%24,6’sı herbisitler, %4,1’i akaristler, %0,51’i rodentisitler ve mollussisitler ve %9,7’si diğerdir. FAOSTAT
verilerine göre, 1990-2016 ortalaması dikkate alındığında, tarlada ha başına kg olarak en fazla pestisit
kullanan ilk 10 ülke Bahamalar (32,22 kg/ha), Kosta Rika (18,78 kg/ha), Barbados (18,06 kg/ha), Malta
(16,77 kg/ha), Kolombiya (14,57 kg/ha), Saint Lucia (14,33 kg/ha), Japonya (14,18 kg/ha), Kore (12,74
kg/ha), Maldivler (12,29 kg/ha) ve İsrail’dir (11,6 kg/ha). Buna göre karşılaştırmalı bitki koruma ürünü
şekilde sunulmakla birlikte, bitki koruma ürünlerinin kullanımına ilişkin 1990-2016 dönemi ortalaması
Türkiye için 1,33 kg/ha, Asya için 3,05 kg/ha, Amerika için 2,43 kg/ha, Avrupa için 1,5 kg/ha ve dünya
için 2,1 kg/ha’dır. Türkiye’de son yıllarda bitki koruma ürünü kullanımı minör düzeyde artsa da bu
organik tarım için bir avantajdır. Türkiye’de 2018 yılında bitki koruma ürünlerinin en fazla kullanıldığı
5 il sırasıyla Antalya, Manisa, Adana, Bursa ve Mersin’dir. Bu iller polikültür tarımın yoğun olarak
yapıldığı illerdir. İl bazında bitki koruma ürünlerinin kullanım yoğunluğu ise şekilde gösterilmektedir.
Şekil 17. Bitki koruma ürünlerinin kullanım yoğunluğu

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, GKGM (2018) (Anonim 2019l)
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Bitki koruma ürünlerinin fiyatları konusunda düzenleme, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılmıştır. Buna göre: bitki koruma ürünlerinin ambalajında satış
fiyatının belirtilmesi zorunlu olduğu, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gerekleri
dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlık tarafından satış fiyatlarının belirlenebileceği yönünde düzenleme
bulunmaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin fiyatları ruhsat
sahibi tarafından belirlenerek, ürünler piyasaya arz edilmektedir. Piyasada bulunan ürünlerin fiyat
değişimleri de aynı şekilde serbest piyasa koşullarında ruhsat sahibi firmalar tarafından yapılmaktadır.
Bitki koruma ürünlerinin fiyatları, dönemler ve yıllar bazında; etiket fiyatları-bayi satış fiyatları
arasındaki farklar, ürün bazında ve ortalamada fiyattaki değişim oranları, etiket fiyatı üzerinde satış
olup olmadığı ve döviz kurlarındaki değişim ve enflasyon oranları, bakımından değerlendirildiğinde,
sektörel olarak fiyatlarda görülen olumsuzlukların nedenleri; ham maddede dışa bağımlılık ve ham
madde temininde yaşanılan problemler burada son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin ham madde
arzında görülen daralma dikkati çekmektedir. Ayrıca, para piyasalarındaki daralma ile dövizdeki
kur artışı ve son yıllarda Bakanlıkça alınan bazı idari kararlar sonucu çok sayıda ithalatçı firmanın
piyasadan çekilmiş olmasıdır. Bunların yanında, sektörel olarak fiyatlarda görülen olumsuzlukların
en önemli nedenlerinden biri de kısa vadelerde ürün ve ham madde temini, bunun yanında uzun
vadelerde satış yapılmasıdır. Bakanlık tarafından bitkisel üretimde kimyasal uygulamalara alternatif
biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarını destekleyerek yaygınlaştırmak, böylece zararlı
organizmaların kontrolü, gereksiz kimyasal kullanımı ve kalıntının önlenmesini sağlamak, bitki sağlığı
alanında zararlı organizmalara karşı entegre mücadele uygulamalarını yaygınlaştırmak, genetik
kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak, sürdürülebilir kullanımı sağlamak hedeflenmektedir. 9. ve
10. Kalkınma Planlarında biyolojik mücadeleden yararlanma ile ilgili hedefler yer aldığı gibi 2019
yılında yayınlanan 11. Kalkınma Planı’nda (Anonim 2019f):
“410. Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile
mücadele hizmetleri geliştirilecektir.
410.4. Bitkisel üretimde bilinçsiz zirai ilaç kullanımına yönelik denetim ve eğitimler artırılacak,
kimyasal uygulamalara alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları desteklenerek
yaygınlaştırılacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.
Türkiye’de bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede, yukarıda belirtilen hedeflere
ulaşımın sağlanması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden biyolojik ve biyoteknik
mücadele uygulamaları 2010 yılından beri tarımsal desteklemeler kapsamında desteklenmektedir.
Desteklemenin başladığı yıldan itibaren biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulama alanı 19 kat
artmıştır. Desteklemeler ilk aşamada sadece örtüaltında başlatılmış olup, 2011 yılından itibaren açık
alanda turunçgil, domates, elma, bağ, kayısı, zeytin, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarin de dahil
edilerek kapsam genişletilmiştir. Destekleme kapsamına hangi bitkisel ürün veya ürün gruplarının
alınacağı belirlenirken; yurt içi kalıntı denetim programında kalıntı açısından riskli görülen ürünler,
ihracat kapsamında yapılan analizler sonucunda kalıntı riski tespit edilen ürünler, ihracat sonrası
ithalatçı ülkelerden alınan bildirimler, kalıntı riski bulunan ürünlerdeki anahtar zararlılarının durumu
ve mücadele olanakları, riskli ürünlerin üretim alanlarının büyüklüğü, riskli görülen ürünlerdeki
zirai mücadele faaliyetlerinde biyolojik ve biyoteknik mücadele imkânı ve riskli ürünlerin üretildiği
bölgelerdeki genel tarımsal yapı ve üretim dikkate alınmaktadır. Destekleme sonucunda yapılan
etki değerlendirme analizinde: bu desteklemelerin üreticiler tarafından kabul gördüğü, entegre
mücadelenin yaygınlaşmasına katkı sağladığı ve en önemlisi de kalıntı riskinde azalmalara neden
olduğu belirlenmiştir. Ülkemizin bitkisel üretimindeki artışa paralel olarak artan bitki sağlığı riskleri,
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toplumun gıda güvenilirliği, kalite ve hijyen konusunda standartlarının yükselmesi ve ülkemizin ihracat
potansiyeli düşünüldüğünde destekleme uygulamasının devam ettirilmesinin ülkemiz tarımı için son
derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yıllara göre biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleme
miktarları Tablo 27’de verilmektedir.
Tablo 27. Türkiye’de biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleme miktarları ( ₺/da)
Destekleme Kalemi

2010

2013

2014

2015

2016

Artış*
(%)

2017

2018

Artış**
(%)

Faydalı Böcek-Örtüaltı

100

330

350

350

350

250

350

400

14,3

Feromon + Tuzak Örtüaltı

30

100

110

110

110

266

110

120

9,1

Paket Örtüaltı

200

430

460

460

460

130

460

520

13,04

Feromon + Tuzak -Açık

-

30

35

35

35

75

45

80

77,8

Faydalı Böcek-Açık

-

30

35

35

35

75

35

50

42,9

Paket Açık
60
70
70
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, GKGM (Anonim 2019l)

70

75

80

130

62,5

*: 2010 yılına göre
**: 2017 yılına göre

Yıllara göre biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleme miktarları incelendiğinde (Tablo 27) 2010
yılında ödemesi yapılmaya başlanmış, 2010-2016 yıllarında paket örtüaltı yüzde 130, paket açık yüzde
75 artış sağlanmış, 2017 yılına göre 2018 yılında ise paket örtüaltı yüzde 13,04 artış, paket açık yüzde
62,5 artış sağlanmıştır.
Tablo 28. Türkiye’de biyolojik/biyoteknik mücadele desteklemeleri
Yıllar

İşletme/Üretici Sayısı

Desteklenen Alan (da)

Ödeme Miktarı (₺)

2010

615

5.294

413.496,58

2011

548

16.327,02

559.868,60

2012

2.819

66.059,54

3.103.977,97

2013

5.327

133.538,80

6.160.264,57

2014

7.101

173.534,71

9.529.657,65

2015

6.865

167.458,203

9.248.611,76

2016

7.546

208.595,143

10.891.351,51

2017

9.313

259.458,181

13.334.938,71

2018

11.741

319.935,036

23.169.694,65

Toplam
51.875
1.350.200,633
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, GKGM (Anonim 2019l)

76.411.862,00

Bitki koruma ürünleri kullanımıyla ilgili olarak, yıllık ulusal programlar çerçevesinde üreticilerin
entegre mücadele, biyolojik ve biyoteknolojik mücadele, bitki koruma ürünü kullanımı, uygulama
zamanı, dozlar ile maksimum kalıntı limitleri ve bitki koruma ürünü uygulandıktan sonra hasat
zamanları konusunda bilinçlendirilmesine devam edilmesi insan sağlığı ve çevrenin korunması
açısından önemlidir. Bir diğer husus, yanlış uygulamalarda zararlı organizmaların bitki koruma ürünü
kullanımına karşı direnç geliştirmesidir ki bunlar daha fazla doz ve bitki koruma ürünü kullanımını
gerektirmektedir. Bu nedenle uygun bitki koruma ürününün seçimi bitki koruma ürünü kullanımının
azaltılması ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayabilecektir.
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5.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Bitki Sağlığı konusunda uygulama ve yetki yönünden çerçeve kanunun bulunması

•

Bitki koruma ürünleri ile ilgili ruhsatlandırma, piyasaya arz, ithalat, üretim yerleri, satış ve kontroller
gibi tüm aşamalara ilişkin ayrı ayrı yönetmeliklerin bulunması

•

Güçlü kurumsal yapı

•

Bitki koruma ürünleri konusunda güçlü bir sektör olması ve Bakanlıkta konuyla ilgili doğrudan
sorumlu bir birim bulunması

•

Mevzuat bütünlüğü ile sektörün disipline edilmesi

•

Bitki koruma ürünleri ile ilgili güncel veri tabanının bulunması

•

Yaygın ve yeterli sayıda satış kanalının bulunması

•

Fasıl 12 çerçevesinde ilgili AB müktesebatının takibi ve uygulanması

Zayıf Yönler:
•

Bitki koruma ürünleri ve ham maddelerinde dışa bağımlılık

•

Zirai mücadele alanında çiftçinin eğitimsizliği

•

Bitki koruma ürünleri kullanımında bilinçsizlik

Fırsatlar:
•

Sektörel gelişimin açık olması

•

Bitki koruma ürünleri ile ilgili iç pazar giriş engellerinin bulunmaması

•

Bitki koruma ürünü temininde engellerin bulunmaması

•

Küresel bilgi alışverişinin sağlanmış olması

•

Bazı firmaların ham madde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapması

•

Bitki koruma ürünleri ile ilgili ihracat potansiyelinin artış göstermesi

•

EPPO gibi uluslararası örgütlere üyeliğin bulunması

Tehditler:
•

Bitki koruma ürünleri sektöründe küreselleşme

•

Uluslararası ve ülkesel fiyat dalgalanmaları ve istikrarsızlığı

•

Arz- talebin değişken olması ve pek çok parametreden etkilenmesi

•

Bitkisel üretimde farklı birçok coğrafi bölgenin ve ekolojik çeşitliliğin bulunması

•

Yeni zararlı organizmaların ortaya çıkması ve salgın oluşturması

5.3. Hedefler
•

Bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımının arttırılması,

•

Bitki koruma ürünlerinde yerli aktif madde üretiminin arttırılması,
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•

Bitki koruma ürünü kullanımı kaynaklı çevre endişelerinin azaltılması ve halk sağlığının
güçlendirilmesi,

•

Sürdürülebilir bitki koruma yaklaşımı uygulamalarının geliştirilmesi.

5.4. Stratejiler
•

Tarımsal girdi fiyat dalgalanmalarına karşı tedbirler alınması,

•

Bitkisel üretimde bilinçsiz bitki koruma ürünleri kullanımına yönelik eğitimlerin artırılması,
kimyasal uygulamalara alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının desteklenerek
yaygınlaştırılması,

•

Bitki Koruma Ürünü teknik (aktif) maddelerinin yerli olarak üretilmesi,

•

Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan bitki koruma ürünü paket ve ambalajlarının belli
merkezlerde toplanıp, bertaraf edilmesi veya ekonomiye kazandırılması ile ilgili ülke çapında bir
program başlatılması,

•

Zirai mücadelede kullanılan bitki koruma ürünü uygulama alet ve makinelerinin belirli dönemlerde
kalibrasyonun kontrol edilmesiyle ilgili çalışma yapılması, bu konuda standardizasyon ve denetim
için devlet destekli TÜVTÜRK benzeri özel bir birim kurulması,

•

Sürdürülebilir bitki koruma yaklaşımının geliştirilmesi için:
•

Bitki koruma uygulamalarında entegre mücadele (IPM) prensiplerinin yaygınlaştırılması ve
benimsetilmesi,

•

BKÜ kullanıcılarının eğitimi ve denetimi,

•

BKÜ uygulama alet ve makinalarının denetimi,

•

BKÜ kullanıma ilişkin (işçi güvenliği, nakliye ve depolamayı da içerecek şekilde depolama,
ürün hazırlama, ilaçlama makinaları, kalıntı yönetimi vb.) yasal düzenlemelerin uluslararası
standartlar esasında geliştirilmesi,

•

İlgili kurumlarla iş birliği içinde sahte ve kaçak ürünlere karşı etkili bir mücadele için ulusal
mücadele stratejisi ve iş birliği ağının oluşturulması.

5.5. Sonuç ve Öneriler
•

Bitki Koruma Ürünlerinin bilinçsiz kullanımı ve uygulamada alınması gereken önlemler hakkında
çiftçi bilinci oluşturulmalı,

•

Bitki koruma ürünü kullanımının insan ve çevreye verdiği zararları azaltmak için kimyasal
mücadeleden daha çok alternatif metotlarla mücadele yapılmalı,

•

Zirai mücadele uygulamalarında yaygın ve yoğun olarak kullanılan kimyasal mücadele uygulamaları
yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri yaygınlaştırılmalı,

•

Teknik (aktif) maddenin ülkemizde üretilmesi için AR-GE çalışmaları kamu, özel sektör ve
üniversite iş birliği ile geliştirilmeli ve desteklenmeli,

•

Kalıntı yönetimi konusunda etkili ve şeffaf bir iletişim stratejisi belirleyerek, kamuoyunun
doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanmalı. Bu konuda Bitki Koruma Ürünü kullanan çiftçinin
bilinçlendirilmesi, eğitimi ve denetimi kapsamlı olarak planlanmalı ve uygulanmalı,

•

Ürün güvenliği ve kalite denetimi konusunda Bakanlık ve sektör iş birliği ile kontrol sistemi gözden
geçirilerek etkinliği daha da artırılmalı,
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•

Fikri sınai hakların korunması çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesinin önem
arz ettiği diğer bir konu da “veri koruma”dır. Bakanlığımıza sunulan ruhsata esas çalışma ve veriler
için belirlenen koruma süreleri ve prosedürleri uluslararası standartlara göre düzenlenerek ilgili
yönetmelikler içerisinde açık bir şekilde yer verilmeli,

•

Bakanlığa sunulan ticari gizliliği olan basılı ve/veya dijital bilgi ve belgelere kurum içerisinden
ve dışarısından erişim hakları ile bu belgelerin incelenmesi VE arşivlenmesine ilişkin uygulama
standartlarının, ihlali durumunda cezai hükümlerin neler olacağına ilişkin ulusal/kurumsal
standartlar oluşturulmalı.

6. TARIMSAL İŞ GÜCÜ
6.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
İktisat tarihi incelendiğinde toplumların öncelikle tarım daha sonrasında tarıma dayalı sanayiler ve
sanayiler şeklinde bir gelişme gösterdikleri görülmektedir. Türkiye ekonomisinde de tarım ve tarıma
dayalı sanayi önemli bir sektör olup istihdam, beslenme, tarımsal üretim, yurt içi tüketim, tarımın
sanayiye olan katkısı, milli gelir ve ödemeler dengesi açısından katkılar sunmaktadır. Tarım ve
tarıma dayalı sanayilerin sürdürülebilirliği için kaynaklar, üretim faktörleri, üretim, bölüşüm, dağıtım,
tüketim, geri dönüşüm ve tekrar kaynaklar şeklindeki döngüsel yaklaşım esası oluşturmaktadır.
Kaynaklar doğa (arazi, iklim, biyogüç) iken, bunun üretim faktörlerine üretime ve devamındaki
faaliyetlere dönüştürülmesi emek ve girişimciliği gerektirmektedir. Dolayısıyla temel üretim faktörleri
(doğa, emek, sermaye, girişimcilik) dikkate alındığında, iş gücü (emek) ve girişimcilik kaynakları
doğrudan insana bağlı faktörlerdir. Burada ise iş gücü arzı ve talebi şeklindeki piyasa dengesi önemli
olmaktadır. İş gücü arz-talep dengesi için en etkileyici veya yapısal dönüşüm etkisi yapan faktör
teknolojik gelişmeler olmaktadır. Bu durumda iş gücü-teknoloji girdileri arasında optimum girdi
kombinasyonun sağlanması yurt dışı iş gücü hareketleri, göçler, zevk-tercihler sebebiyle pek de kolay
olmamaktadır. İnsanlık tarihinde yaşanan tarım devrimi, sanayi devrimi, elektrik elektronik devrimi ve
henüz konuşulmakta olan endüstri 4.0 devrimi sektörler, yöreler ve ülkeler arasında ciddi değişimlere
sebep olmaktadır. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinen toplumlardan tarım toplumuna geçiş, yaşanan tarım
devrimi ile akabindeki devrimler iş gücü ihtiyacını etkilemiştir. Tarımda önceleri iş gücü ihtiyacı fazla
iken ve tarım devriminde iş gücü (emek) varlığı çok daha önemli olmuş, sanayi ve elektrik-elektronik
devrimleriyle makineleşme ve otomasyon artmış iş gücü miktarı ise azalmış, zamanla yetişmiş nitelikli
eleman ihtiyacı artmıştır. Yani yaşanan teknolojik gelişmelerle teknoloji ve iş gücü arasındaki ilişki daha
da güçlenmiştir. Rakip gibi algılanan iş gücü-teknoloji çözüm ortağı olmuş ve zamanla yeni sektörler
ortaya konulmasında çözümleyici olmaya başlamıştır. Bu nedenle denilebilir ki her ne kadar teknolojik
ilerlemeler yaşansa da hiçbir üretim, iş gücü kullanımı olmadan gerçekleştirilemez. Bu nedenle iş gücü
(emek) ve girişimcilik faktörleri yani insan üretimin asli unsurudur. Ülkelerin ekonomisi ele alındığında
görülmektedir ki insanlar madencilik, tarım orman, sanayi ve hizmetler şeklindeki sektörlerde mal
ve hizmet üretimiyle uğraşmakta gün geçtikçe karlılığı yüksek, kolay ve prestiji daha yüksek olanları
tercih etmektedir. Dolayısıyla tarım orman sektöründe iş gücü ve girişimcilik sözkonusu olduğunda
sektörün karlılığı, kolay yapılabilirliği ve prestijinin arttırılması önemli olmaktadır. Tarım orman sektörü
yaşam koşullarının şehirlerle mukayese edildiğinde altyapı ve sosyal hizmetlerin yetersiz olduğu kırsal
alanlarda yapılmaktadır. Bu nedenledir ki hemen her ülkede kırsal kesimden şehirlere göç olmuş ve
devam etmektedir. Tarım orman sektöründe istihdam miktarının azalması, kayıt dışı istihdam, yaşlı
nüfus, düşük ücret, çocuk iş gücü kullanımı, mevsimlik tarım işçiliği, iş gücünün eğitim yetersizliği,
erkek-kadın işçilere ödenen ücretlerin eşit olmaması, girişimcilerin öncelikli yatırım tercihi olmama ve
sosyal güvenlik konularında sorunlar devam etmektedir.
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Türkiye’de Tarım orman sektörü için iş gücü ve girişimcilik incelendiğinde kırsal alanda yaşayan ve
tarımla uğraşan nüfus, tarımsal istihdam, tarım istihdamının yaş ve cinsiyete göre dağılımı, tarımda
kayıt dışı istihdam, tarımda çalışanlara ödenen ücretler ve sosyal haklar konusunda gelişmeler ile
insanların eğilimleri veya tercihlerindeki değişmeler dikkat çekmektedir. İlk nüfus sayımı 1927 yılında
yapılmış olup günümüze kadarki nüfus ve toplam nüfus içerisinde kırsal nüfus miktarları Tablo 28’de
verilmiştir.
Tablo 29. Türkiye’de yıllar itibarıyla nüfus ve nüfusun dağılımı (kişi, %)
Yıllar

Toplam Nüfus

İl ve İlçe Nüfusu

Belde ve Köy Nüfusu

İl ve İlçe Payı

Belde ve Köy Payı

1927

13.648.270

3.305.879

10.342.391

24,2

75,8

1940

17.820.950

4.346.249

13.474.701

24,4

75,6

1950

20.947.188

5.244.337

15.702.851

25,0

75,0

1960

27.754.820

8.859.731

18.895.089

31,9

68,1

1970

35.605.176

13.691.101

21.914.075

38,5

61,5

1980

44.736.957

19.645.007

25.091.950

43,9

56,1

1990

56.473.035

33.326.351

23.146.684

59,0

41,0

2000

67.803.927

44.006.274

23.797.653

64,9

35,1

2007

70.586.256

49.747.859

20.838.397

70,5

29,5

2008

71.517.100

53.611.723

17.905.377

75,0

25,0

2009

72.561.312

54.807.219

17.754.093

75,5

24,5

2010

73.722.988

56.222.356

17.500.632

76,3

23,7

2011

74.724.269

57.385.706

17.338.563

76,8

23,2

2012

75.627.384

58.448.431

17.178.953

77,3

22,7

2013

76.667.864

70.034.413

6.633.451

91,3

8,7

2014

77.695.904

71.286.182

6.409.722

91,8

8,2

2015

78.741.053

72.523.134

6.217.919

92,1

7,9

2016

79.814.871

74.911.343

4.923.528

93,9

6,1

2017

80.810.525

75.988.625

4.191.900

94,8

5,2

2018

82.003.882

76.888.607

5.115.275

93,8

6,2

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019

Belde ve köy nüfusunda yıllar itibarıyla azalma nüfusun toplamdan aldığı pay ve idari bölünmelerde
yapılan düzenlemelerle açıklanabilir. Mevcut ve ileri teknoloji düzeyinde bir üretim planlaması
yapıldığında ve üreticilerin teknoloji ihtiyaçları ortak makine parkları şeklinde karşılandığında
denilebilir ki kırsaldaki nüfus tarım orman sektörünün sürdürülebilirliği için yeterli miktardadır. İş
gücü-teknolojinin çözüm ortaklığı ve yeni iş alanları için çözümleyici olması dikkate alındığında
kırsal nüfusun iş gücü miktarı ile tarımsal teknoloji düzeyinin optimum kombinasyonu ön plana
çıkmaktadır. Burada kırsal nüfus miktarından çok tarımın en düşük gelir grubunda yer alması ve diğer
sektörlerin tercihi söz konusudur. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin kırsal nüfusu veya tarım
sektörü dünya ortalamasının altında ve hatta üst-orta gelir grubundaki ülkelerden bile daha düşük
görülmektedir (Tablo 29).
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Tablo 30. Gelir gruplarına göre kırsal nüfusun payı
Kırsal Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı (%)

1991

2001

2011

2018

Düşük Gelir Grubundaki Ülkeler

76,40

73,54

70,09

67,43

Düşük-Orta Gelir Grubundaki Ülkeler

69,87

66,86

62,64

59,49

Orta Gelir Grubundaki Ülkeler

62,77

57,82

51,61

47,47

Üst-Orta Gelir Grubundaki Ülkeler

56,28

49,01

39,64

33,77

Yüksek Gelir Grubundaki Ülkeler

25,47

22,99

19,88

18,67

Türkiye

40,02

34,66

28,60

24,86

56,60

52,86

47,89

44,73

Dünya
Kaynak: Dünya Bankası, 2019

Tarım sektöründe kâr ya da ödeme amaçlı hizmet sağlama veya mal üretimi amacıyla herhangi
bir faaliyete dâhil olma dikkate alındığında çalışma çağındaki kişilerin tarımsal istihdamı ülke gelir
gruplarına göre değişmekte ve gelir düzeyi arttıkça pay azalmaktadır. En büyük değişim üst-orta
gelir grubunda yaşanmış ve yaklaşık %26’lık bir azalma meydana gelmiştir. En az değişimin yaşandığı
düşük gelir grubunda ise azalma %9 civarındadır. Bu gelir grubunda tarımın payı halen %63’tür.
Türkiye’de tarımsal gelişme ve istihdam ülkenin gelişme seviyesiyle bağlantılı olarak sanayi ve hizmet
sektörüne doğru kaymaktadır. Tarımsal istihdamın toplam istihdamdaki payı ve gelir gruplarına göre
ülke karşılaştırmaları Tablo 30’da verilmiştir.
Tablo 31. Tarımsal istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı (15+) (%)
1991

2001

2011

2018

Düşük Gelir Grubundaki Ülkeler

71,40

71,11

65,48

62,89

Düşük-Orta Gelir Grubundaki Ülkeler

57,38

53,15

44,81

39,84

Orta Gelir Grubundaki Ülkeler

51,63

45,77

35,65

30,26

Üst-Orta Gelir Grubundaki Ülkeler

47,67

40,15

28,09

21,68

Yüksek Gelir Grubundaki Ülkeler

6,63

4,53

3,41

2,97

Türkiye

47,81

36,96

24,16

19,20

43,78

39,75

32,24

28,27

Dünya
Kaynak: Dünya Bankası, 2019

Tarımsal istihdamın cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde (tarımdaki erkek iş gücünün toplam erkek
iş gücüne oranı ve tarımdaki kadın iş gücünün toplam kadın iş gücüne oranı), dünyada kadın ve erkek
paylarının birbirine yakın oldukları görülmektedir (Tablo 4). Türkiye’de ise 1991’de kadın çalışanların
büyük bir kısmının tarım sektöründe çalıştıkları ancak daha sonra bu oranın giderek azaldığı ve 2018
yılında kadın çalışanların yalnızca %27,39’unun tarım sektöründe çalıştıkları görülmektedir.
Tablo 32. Dünya ve Türkiye ölçeğinde tarım sektöründe istihdamın dağılımı (%)
Dünya

Türkiye

1991

2001

2011

2018

1991

2001

2011

2018

43,98

39,97

32,67

28,71

34,55

26,87

17,84

15,16

Tarım Kadın/Toplam Kadın
43,48
Kaynak: Dünya Bankası, 2019.

39,40

31,55

27,56

77,05

62,00

39,27

27,89

Tarım Erkek/Toplam Erkek

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre, tarım sektöründe kadınların erkeklerden aile işçileri olarak
yaklaşık üç kat daha fazla katkı sağladıkları belirtilmektedir. TÜİK verilerine göre, Türkiye için 15 ve
üzeri istihdam edilenler ve cinsiyet dağılımı Tablo 33’te verilmiştir. Buna göre, ücretsiz aile işçiliği
kadınlar için daha fazladır.
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Tablo 33. Türkiye’de işteki durumuna göre istihdam edilenler ve cinsiyet dağılımı (%)
Ücretli/ Yevmiyeli

İşveren

Kendi hesabına

Ücretsiz Aile İşçisi

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Toplam

67,0

67,6

67,3

67,0

67,6

67,3

16,8

16,7

17,1

11,8

11,2

11,1

Erkek

69,3

69,3

69,0

69,3

69,3

69,0

20,3

20,1

20,5

4,7

4,6

4,5

Kadın
61,7
63,5
Kaynak: TÜİK, 2019

63,4

61,7

63,5

63,4

8,8

8,8

9,4

28,4

26,3

25,9

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) göre; Düzey 1 ve Düzey 2 Bölgeleri bazında 2018
yılında Türkiye’de tarım sektöründe istihdam edilenler en fazla Düzey 2 Bölgesi olan Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan; Kastamonu, Çankırı, Sinop; Düzey 1 Bölgesi olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yer aldığı
görülmektedir (Tablo 34).
Tablo 34. İİBS bazında tarımsal istihdamın payı (%)
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

53,6

Kastamonu, Çankırı, Sinop

45,3

Kuzeydoğu Anadolu

44,7

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

41,9

Doğu Karadeniz

40,6

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

40,6

Batı Karadeniz

40,4

Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

36,0

Şanlıurfa, Diyarbakır

36,0

Erzurum, Erzincan, Bayburt

35,7

Ortadoğu Anadolu

35,2

Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli

34,6

Zonguldak, Karabük, Bartın

32,1

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak

30,7

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

28,7

Balıkesir, Çanakkale

28,6

Aydin, Denizli, Muğla

26,1

Konya, Karaman

25,9

Orta Anadolu

25,2

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

24,5

Güneydoğu Anadolu

24,0

Kayseri, Sivas, Yozgat

22,7

Batı Marmara

22,1

Akdeniz

20,6

Ege

20,3

Adana, Mersin

19,4

Antalya, Isparta, Burdur

18,9

Türkiye

18,4

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

16,7

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

15,1

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

15,0
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Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

14,4

Doğu Marmara

13,1

Bursa, Eskişehir, Bilecik

11,3

Batı Anadolu

10,4

İzmir

8,5

Ankara

3,8

İstanbul
Kaynak: TÜİK, 2019

1,2

Dünya Bankası verilerine göre, tarımsal katma değer ve işçi sayısı arasındaki oranı ifade eden ve işçi
verimliliğinin bir göstergesi olan işçi başına tarımsal katma değer incelendiğinde; Türkiye’de 1991
yılında işçi başına tarımsal katma değer, 2010 yılı sabit ABD doları fiyatları ile 5.549,23 dolar iken, 2017
yılında 15.706,89 dolara yükselerek yaklaşık üç kat arttığı görülür. Şekil 18’de 1991 ve 2017 dönemleri
için dünya ölçeğinde ülkeler bazında karşılaştırmalı olarak işçi başına tarımsal katma değer verileri
sunulmaktadır.
Şekil 18. 1991-2017 dönemi işçi başına tarımsal katma değer
1991

2017

Kaynak: Dünya Bankası, 2019

ILO raporuna göre tarım sektöründe kayıt dışı çalışma %93 civarında ve diğer sektörlerin oldukça
üzerinde bir rakamdır. Sektörel bazda yıllar itibarıyla kayıt dışı istihdam oranları incelendiğinde,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2018 verilerine göre Türkiye’de tarım sektöründe son 16 yılda kayıt
dışı istihdam %8,22 azalmasına karşın, 2018 yılı itibarıyla en yüksek kayıt dışı istihdamın %82,73 oranı
ile tarım sektöründe olması dikkat çekmektedir (Tablo 34). Tarım sektöründe kayıt dışılık neredeyse
genel kayıt dışılığın üç katıdır. Tarım aynı zamanda en yüksek gizli işsizliğe sahip sektör olup, son
dönemlerde alınan önlemlere karşın dezavantajlı gruplar olarak anılan kadınlar ve çocukları ve
özellikle kadın ve çocuk mevsimlik işçileri etkilemektedir. Diğer taraftan, Ulusal İstihdam Stratejisinde
bildirildiği üzere tarımsal ücretler hem diğer sektörlere göre daha düşük hem de ödeme şekilleri
farklıdır.
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Tablo 35. Türkiye’nin kayıt dışı istihdam verileri (%)
Yıllar

Tarım

Tarım dışı

Sanayi

Hizmet

İnşaat

Genel

2002

90,14

31,74

36,40

29,19

-

52,14

2003

91,15

31,55

36,43

29,00

-

51,75

2004

89,90

33,83

37,28

31,96

-

50,14

2005

88,22

34,32

38,11

32,27

-

48,17

2006

87,77

34,06

38,12

31,88

-

46,97

2007

88,14

32,34

35,51

30,63

-

45,44

2008

87,84

29,76

31,61

28,77

-

43,50

2009

85,84

30,08

33,43

28,40

-

43,84

2010

85,47

29,06

32,68

27,11

-

43,25

2011

83,85

27,76

31,50

25,71

-

42,05

2012

83,61

24,51

27,89

22,73

-

39,02

2013

83,28

22,40

25,23

20,90

-

36,75

2014

82,27

22,32

20,26

21,09

36,61

34,97

2015

81,16

21,23

19,13

20,05

35,58

33,57

2016

82,09

21,72

20,20

20,35

35,76

33,49

2017

83,33

22,1

20,03

20,95

35,8

33,97

22,28

20,29

21,46

34,39

33,42

2018
82,73
Kaynak: SGK, 2019

Tarımda dikkat çekici bir diğer husus hem mevsimlik işçilerin günlük ücreti hem de sürekli işçilerin
aylık ücreti açısından kadınların aldığı ücretin erkeklere göre daha düşük olmasıdır (Tablo 35). TÜİK
verilerine göre 2018 yılında mevsimlik tarım işçilerinden kadınlar için en fazla ödenen günlük ücret
95 ₺ ile Giresun ilinde gerçekleşirken, erkekler için en fazla ücret ödemesi 120 ₺ ile Ardahan ilinde
gerçekleşmiştir. En düşük ücret ise kadınlar için 42 ₺ erkekler için 53 ₺ ile Hatay ilinde gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde sürekli işçilere ödenen en yüksek ücret ise kadın işçilere 2000 ₺ ile Eskişehir, erkek
işçilere 3203 ₺ ile Çanakkale ilinde gerçekleşmiş; en düşük ücretler de kadın işçiler için 1467 ₺ ile
Aydın, erkek işçiler için 1000 ₺ ile Kilis ilinde gerçekleşmiştir.
Tablo 36. Türkiye’de kadın ve erkek işçilere ödenen ücretler (TL)
Mevsimlik İşçilere Ödenen Günlük Ücretler
2015

2016

2017

2018

%

Ortalama

52

59

66

74

42,31

Kadın

46

53

60

67

45,65

Erkek

59

66

73

82

38,98

Sürekli İşçilere Ödenen Aylık Ücretler
2015

2016

2017

2018

%

Ortalama

1532

1677

1857

2217

44,71

Kadın

1332

1456

1576

1668

25,23

1563

1714

1921

2187

39,92

Erkek
Kaynak: TÜİK, 2019

77

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

Tarımsal istihdamda eğitim faktörü dikkate alındığında tarım sektöründe kayıtlı çiftçiler, lise altı eğitim
seviyesinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca tarımla uğraşan kesimin yaş ortalaması 50 üzerindedir. Bu
da tarım kesiminde çalışanlara yeni ve modern teknolojilerin aktarımında farklı eğitim modellerinin
uygulanmasını gerektirmektedir.
Tablo 37. Yaş grubu, cinsiyet ve sektöre göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar (2006 – 2012, bin)
Yaş grubu
ve cinsiyet

Ekonomik faaliyet kolu

Toplam

Tarım

Sanayi

Hizmet

2006
(EkimKasımAralık)

2012
(EkimKasımAralık)

2006
(EkimKasımAralık)

2012
(EkimKasımAralık)

2006
(EkimKasımAralık)

2012
(EkimKasımAralık)

2006
(EkimKasımAralık)

2012
(EkimKasımAralık)

890

893

326

399

275

217

289

277

6-14

285

292

152

200

50

40

83

52

15-17

605

601

174

198

225

178

206

225

601

614

172

236

189

168

240

210

6-14

190

185

89

117

31

30

71

37

15-17

411

430

84

118

158

138

169

173

289

279

154

163

85

49

50

67

6-14

95

108

63

83

19

9

12

15

15-17

194

171

90

80

66

40

37

52

490

400

32

31

232

162

226

208

6-14

120

79

17

11

44

30

58

38

15-17

370

322

14

20

188

132

168

170

362

302

14

19

159

127

188

156

6-14

88

57

11

8

28

23

49

26

15-17

274

246

3

12

132

104

139

130

128

98

17

11

73

35

38

51

6-14

32

22

6

3

17

7

9

12

15-17

96

76

11

8

56

28

29

40

400

493

294

368

43

56

63

69

6-14

165

214

134

189

6

10

25

15

15-17

235

279

160

179

37

46

38

55

239

312

158

216

30

42

51

54

6-14

103

128

78

109

3

7

22

11

15-17

137

184

80

107

27

34

30

43

161

181

136

152

13

14

12

15

63

86

57

80

3

2

3

3

72

10

11

9

12

TÜRKİYE
Toplam - Total

Erkek - Male

Kadın - Female

KENT
Toplam - Total

Erkek - Male

Kadın - Female

KIR
Toplam - Total

Erkek - Male

Kadın - Female
6-14

15-17
98
95
79
Kaynak: TÜİK, Çocuk İş gücü İstatistikleri, 2006-2012

Not: 2006 Çocuk İş gücü Anketi sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir.
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Yine Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye için tarım sektöründe 7-14 yaş arası ekonomik olarak aktif
olan çocuk iş gücü oranları 1999 yılında %65,406 iken ulaşılabilir son veri olan 2006 yılında %57,06’ya
gerilemiştir. TÜİK verilerine göre ise yaş grubu cinsiyet ve sektöre göre ekonomik faaliyetlerde
çalışan çocuklara ilişkin veriler, 2006-2012 dönemi için tabloda sunulmaktadır. Buna göre 2006-2012
dönemi arasında nüfusla da bağlantılı olduğu tahmin edilen bir şekilde, tarım sektöründe çalışan
çocuk işçilerin sayısı artış göstermiştir. Buna ilaveten şehir merkezlerinde, toplamda tarım sektörü
için erkek çocuk işçilerinin sayısı bu dönemde artarken, kadın çocuk işçilerin sayısı azalmış; kırda ise
hem erkek hem de kadın çocuk işçilerin sayısı artmıştır (Tablo 37).
1991 yılından bu yana Türkiye’de tarım sektöründeki istihdamın payının giderek azaldığı görülmektedir.
Türkiye’de tarımsal istihdamın payının yıllar itibarıyla azalmasına rağmen tarım sektöründe kayıt dışı
çalışanların fazlalığı da dikkate alındığında toplam istihdam içerisindeki önemini halen koruduğu
bir gerçektir. Bu azalmada: tarımsal faaliyetlerin terk edilmesi ve kırsalda yaşayan genç nüfusun
özellikle erkeklerin kırsal alanlardan göç ederek diğer sektörlerde sigortalı bir işi tercih etmesi, sosyal
statü kaynaklı etmenler, pazarlama sorunlarına eşlik eden tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirin
düşüklüğü, üretim maliyetlerinin yüksekliği, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve şehirleşme
baskısı, sosyal altyapı yetersizliği dâhil kırsalda yaşam koşullarının şehir ve şehir merkezlerine
göre yetersiz olması, tarımsal desteklerin etkisinin düşük olması, tarımsal faaliyetlerin nispeten
ağır olması, dolaylı olarak iklim değişikliği ve tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri gibi faktörler
görülmektedir. Özellikle kırdan kent merkezlerine göç, tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramasına ve
nispeten tarımsal faaliyetlere yatkın ve nitelikli iş gücünün kaybına yol açarak, şehir merkezlerinde
yığılmaya ve bir müddet için sosyal entegrasyon sorunlarıyla birlikte sosyoekonomik sorunlara yol
açmaktadır. Genç nüfusun tarımdan uzaklaşması, bu sektörde çalışmak istememesi, gizli işsizlik, kayıt
dışılık, mekanizasyon ve otomasyonla birlikte gelen işsizlik gibi sorunların yanında yüksek iş gücü
maliyetleri de tarımda istihdamı etkileyen sorunlardan biridir.
6.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Türkiye’nin genç nüfus varlığı

•

Türkiye’nin coğrafi koşulları nedeni ile yüksek tarımsal üretim potansiyeli ve sağladığı istihdam
fırsatları

•

Tarım yatırımlarına sağlanan desteklerle gerçekleşen ilave istihdam

•

Artmakta olan sözleşmeli tarımla birlikte sağlanacak yeni istihdam olanakları

•

Üniversite ve sanayi iş birlikleri kapsamındaki alternatif üretimlerin iş gücüne katkısı

•

Tarım sektörünün kriz dönemlerinde sigorta oluşturması

•

Tarımdaki yüksek üretim potansiyeli

•

Tarım ve Orman Bakanlığının yerleşik ve nitelikli teşkilat yapısı

•

Tarım alanındaki güçlü ve nitelikli Araştırma Enstitülerinin varlığı

Zayıf Yönler:
•

Tarım sektöründeki gizli işsizlik ve yüksek kayıt dışı çalışma

•

Tarım sektöründeki işlerin gençler tarafından tercih edilmemesi
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•

Sektördeki ara eleman ve nitelikli iş gücü eksikliği

•

Kadın ve çocukların ücretsiz aile işçisi olarak görülmesi

•

Sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumsal ve fiziki altyapının bulunmaması

•

Sektörlere göre değil genele göre uygulanan istihdam politikaları

•

Tarım işletmelerinin genellikle küçük aile işletmesi olması ve istihdam olanaklarının eksikliği

•

İstihdamda SGK giderlerinin yüksekliği

•

Mevsimlik işçiliğin yoğun olduğu bölgelerdeki sağlık, altyapı ve eğitim eksikliği

Fırsatlar:
•

Ekolojik turizm için kırsal alanlardaki fırsatlar

•

Sektörel pazar talebinin sürekliliği

•

Genç çiftçilerin desteklenmesi

•

Sermayenin tarıma olan ilgisinin artmasıyla birlikte ortaya çıkacak yeni istihdam olanakları

•

Yeni destekler ve kredi imkânları ile birlikte tarım yatırımlarının artması

Tehditler:
•

Tarımın emek yoğun yapısının çalışmak isteyenler tarafından tercih edilmemesi

•

Kırsal alan planlamasının eksikliği ve altyapı ile sosyal yaşam koşullarının yetersizliği

•

Kırdan kente göç olgusu ve tarımda nitelikli iş gücünün kaybolması

•

Tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması

•

Türkiye’deki yabancı misafirlerin kayıt dışı ve düşük ücretle istihdam edilmesi

•

Diğer sektörlere göre tarım sektöründe ücretlerin düşüklüğü

•

Toplumda tarımsal faaliyetlerle ilgilenmenin düşük statü algısı

•

Uzun vadeli tarım ve istihdam politikasının bulunmaması

6.3. Hedefler
•

Kırsal kesimden şehirlere göçün azaltılmasıyla genç nüfusun tarımda istihdamının sağlanması,

•

Teknolojik ilerlemelerle birlikte atıl kalan iş gücünün eğitim ile teknolojiyi kullanabilen iş gücüne
dönüştürülmesi,

•

Tarımda iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi,

•

Kırsal ve kentsel yaşam alanlarındaki sosyoekonomik gelişim farklılıklarının azaltılması,

•

Modern istihdam politikalarının uygulanması.

6.4. Stratejiler
•

Genç iş gücünün tarımda istihdamının teşvik edilmesi,

•

Nitelikli ve pratik eğitim,

•

Multidisipliner yaklaşım,
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•

Kırsal kesimdeki yaşam koşullarının ve refah seviyesinin iyileştirilmesi ile kırsal yaşamın
özendirilmesi,

•

Tarımsal iş gücü arz-talep dengesinin sağlanması.

6.5. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de tarım sektörünün iş gücü girdisi için sonuç ve öneriler aşağıda özetlenmektedir:
•

Hâlihazırda uygulamakta olan genç çiftçilerin desteklenmesi ve sürü yöneticisi istihdamının
desteklenmesi gibi projelere devam edilmesi,

•

Genç çiftçi projesi devam ederken ilave olarak tarımda teknolojik girişimciliğin desteklenmesi
şeklinde yeni proje başlatılması,

•

Kırsal alanlarda tarımsal sulama, ekoturizm, el sanatları gibi faaliyetlerle yeni iş gücü talepleri
oluşturulması,

•

Kırsal alanlarda yaşayan genç nüfusu eğiterek teknoloji ile ortaya çıkan yeni iş gücü taleplerinin
karşılanması,

•

Her bölgenin kendi coğrafik ve kültürel özelliklerine göre yerel kaynaklardan faydalanılarak yeni
sosyoekonomik imkânlar sağlanmasıyla kırsal yaşamın cazip hale getirilmesi,

•

Kırsal alan planlaması ve gerekli yatırımların yapılmasıyla köyden kente göç olgusunun azaltılması,

•

Kamu-üniversite-sivil kuruluşlar iş birliğinde tarımda teknoloji kullanımıyla ortaya çıkan yeni
istihdam alanları için eleman yetiştirme eğitimleri verilmesi,

•

Kentten köye dönüş olgusunun yayın organlarında işlenmesinin teşvik edilmesi,

•

Kentten köye dönüş için hayvan, arazi, ev ve benzerlerinin verilmesi yanında sosyokültürel
aktivitelerin yürütülmesi,

•

Miras yoluyla arazi bölünmesinin önüne geçilebilmesi için tarımsal işletmenin mülkiyetinin tek bir
mirasçıya bırakılması ve diğer mirasçılara kamu yararı düşüncesiyle tazminat ödemesi,

•

Tarım orman sektörünün alt sektörleri bazında istihdam konusunun ele alınması ve özelliklerine
göre iyileştirilmeler yapılması,

•

Genç nüfusun tarıma yönelmesi için genç girişimciliğin, tekno girişimciliğin, eko girişimciliğin,
sürdürülebilir yenilikçi girişimciliğin teşvik edilmesi,

•

Tarım sektöründeki iş gücü maliyetlerinin azaltılması ve bunun yanında kayıt dışılığın önlenebilmesi
için öncelikle çalışır bir kayıt sisteminin oluşturulması ve iş gücünün SGK giderlerinin devlet
tarafından karşılanması,

•

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programının (TYP)
tarım orman sektöründe yoğun iş gücü talebinin olduğu aylarda azaltılması ve diğer mevsimlere
kaydırılması,

•

Düzey bölgeleri ve iller bazında tarım orman sektörü iş gücü piyasası araştırmalarının yapılması,

•

Havza Bazlı Destekleme Modelleri ile hangi üründe hangi dönemde ve hangi niteliklerde ne kadar
iş gücüne ihtiyaç olduğu verilerinin belirlenmesi ve eleman eksikliğinin giderileceği eğitimlerin
verilmesi,
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•

Tarımda en önemli argümanının kırsal kalkınma olduğu gerçeğinden hareketle kırsal alan
planlamasının ve yatırımlarının yapılması,

•

Kırsal alanın canlandırılması için tarım alanındaki projeler yanında tarım dışı yatırımların da
kırsalda yapılmasının veya kırsala kaydırılmasının desteklenmesi,

•

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların hatta bazı kamu kuruluşlarının şubelerinin
kırsala taşınmasıyla kırsal alanlardaki canlılığın arttırılması,

•

Yöresel ürün festivalleri, en iyi ürün yarışmaları, atıcılık ve binicilik yarışmaları gibi kırsal alanlarda
yapılan etkinliklerin desteklenmesiyle mevcuttaki amatör uygulamaların profesyonel şekle
taşınmasıyla sosyal aktivitelerin etkinliklerinin arttırılması,

•

Bölgelere has ürün ve üretim tekniklerini ön plana alan uygulamalı tarımsal eğitim merkezleri
kurulması ve bu merkezlerde verilecek pratik ve uygulamalı eğitimlerle nitelikli eleman ihtiyacının
sağlanması,

•

Tarım orman sektöründe hem işveren hem de çalışan için gelir düzeyini arttırıcı politikalar
uygulanması,

•

Tarım orman sektöründe istihdam edilenler için mevcut gelirlerinin yanında ilave ve özendirici
olacağı için kamuda çalışanların yararlandıkları giyim, yakacak, eğitim yardımı gibi yardımların
uygulanması,

•

Tarım orman sektöründe özellikle kadınlar ve gençler için yaratılacak yeni istihdam alanlarının
teşvik edilmesi,

•

Türkiye’nin tarım kültürü, mesleki birikimi ve yetişmiş insan gücü dikkate alındığında en güçlü
birikiminin tarım orman sektörü olduğu gerçeğinden hareketle kamu-üniversite-sivil kuruluşlar iş
birliğinde tarım orman paydaşları arasındaki etkileşimin ve örgüt kültürünün geliştirilmesi,

•

Tarım Orman Bakanlığının merkez birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşları, taşra birimleri ile Türkiye’nin
her yerinde ve yetişmiş nitelikli elemanlarla sunduğu tüm hizmetlere üniversitelerin ve sivil toplum
kuruluşlarının katılımıyla iş birliği zemini ve ortak işletmeciliğin geliştirilmesi,

•

Çiftçilerin tarımsal üretim tecrübeleri için veri, veri madenciliği ve büyük veri sürecinin başlatılması,

•

Tarım ve orman, eğitim-araştırma-yayım, kamu-üniversite-sivil toplum kuruluşları iş birliği ve
entegrasyonda ilave iş gücü ve tekno girişimciliğin desteklenmesi

•

TİKA tarafından dünyanın değişik ülkelerinde yardım amaçlı uygulanmakta olan tarım orman
projelerine genç katılımının sağlanması ve söz konusu projelerin yaygınlaştırılması,

•

İş gücü-teknoloji ilişkisinde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik eleman yetiştirilmesi eğitimleri
ve optimum girdi kombinasyonlarının belirlenmesi,

•

Tarımsal sulama ve modern teknolojilerinin yaygınlaştırılmasıyla ürün çeşitlendirmesi ve ikinci
ürün uygulamaları yanında hayvancılığa da yer verilmesiyle ilave istihdam sağlanması,

•

İş gücü-mal ve hizmet üretiminde optimum iş gücü kullanım miktarlarının belirlenmesi ve buna
yönelik teknoloji geliştirilmesi,

•

Ürün çeşitlendirmesi veya işletme tipolojilerinin karışık tip işletmeler şeklinde düzenlenmesiyle
istihdamın yılın her ayına dağılımının sağlanması,

•

Tarımsal ürünlerin işlenmeden satılması yerine katma değeri yüksek ürünlere işleneceği sanayilerin
kurulması.
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7. TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK
7.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Tarımsal girişimcilik denildiğinde dar anlamda doğa, emek (iş gücü) ve sermaye faktörlerini bir
araya getirip üretim yapmak söz konusudur. Burada doğa (arazi, iklim, biyogüç), emek (iş gücü) ve
sermayenin (alet-makine, malzeme-mühimmat, hayvan varlığı, para vb.) kullanımı önemli olmaktadır.
Tarımsal girişimciliğin tarihinde avcılık ve toplayıcılık toplumlarının yerleşik hayata geçmeleri, yani
tarım devrimi önemli bir dönüm noktasıdır. O güne kadar açlıkla mücadelede bitmez tükenmez gıda
arayışları insanların tabiatta gördüklerini avlamaları ve bulduklarını toplayıp yemeleri şeklinde devam
ederken, toplumun girişimci kesimlerinden tabiatta toplanan bitkilerin kültüre alınması ve yaban
hayvanlarının evcilleştirilerek çoğaltılması girişimleri başlamıştır. Burada en önemli faktör toprak
işlemenin öğrenilmesi olmuştur. Böylece tarımsal girişimcilik, sahip olunan varlıkları keşfederek farklı
bir şekilde algılayıp bunu bir düşe, düşü işe, işi aşa ve aşı ulusların zenginliğe dönüştürme sürecinin
yönetim ve organizasyonu şeklinde başlamıştır. Doğadaki toprak-biyogüç (tohum)-su ilişkisiyle
keşfedilen bitkisel üretim ve aynı şekilde hayvan-biyogüç-su ilişkisiyle keşfedilen hayvansal üretim ve
su ürünleri bugüne kadar değişiklik, değişim, dönüşüm ve devrim denilebilecek süreçlerden geçerek
açlıkla mücadelede gıda üretilmesinde en önemli girişimcilik olmuş ve olmaktadır. Tarımsal girişimcilik
günümüzde toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğinin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir
kullanımına hizmet edecek şekilde devam etmektedir.
Türkiye tarımında büyük ölçekli girişimcilik Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devlet tarafından
başlatılmıştır. Kaynaklar, üretim, bölüşüm, dağıtım ve tüketim süreci esas alınarak üretimin en önemli
kaynaklarından olan arazilerde Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuştur. Haralar, ordunun ve sarayın
iaşe ihtiyacını karşılamak ve at yetiştirmek üzere Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında kurulmuş olup 3-4
milyon dekar arazi varlığına ulaşmıştır. Zirai Kombinalar ve Devlet Üretme Çiftlikleri 1937 de kurulmuş
başta ordunun ve gerektiğinde halkın gıda ihtiyacını karşılamışlardır. Bunun için ülkenin değişik
yörelerindeki hazine arazileri seçilmiş ve günün koşullarında modern çiftlikler haline dönüştürülmüştür.
Devlet Ziraat İşletmeleri ise modern tarım tekniklerinin uygulanması, tarım sanayinin geliştirilmesi
konularında çiftçilere önderlik ve öğreticilik görevi yapmak amacıyla Atatürk’ün muhtelif tarihlerde
kurduğu çiftlikleri bağışlamalarıyla kurulmuştur. Bu çiftlikler ve Zirai Kombinalar 1950’de Devlet
Üretme Çiftlikleri bünyesinde birleştirilmiştir. Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerine
ait varlıklar 1984 yılında bir çatı altında Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olarak toplatılmış ve 1994
yılında ise İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsünde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
kurulmuştur. TİGEM sertifikalı tohumluk ve üstün vasıflı damızlık gibi üretim materyalleri ekseninde
özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı ve tüzel kişiliği İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetlerine
devam etmektedir. TİGEM’e bağlı Gazi, Altınova, Anadolu, Boztepe, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman,
Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Kazım Karabekir, Koçaş, Konuklar, Malya, Polatlı, Sultansuyu, Türkgeldi
ve Ulaş işletmelerinin toplam arazi varlığı 3.272.489,37 dekardır. Ayrıca kiralama da yapmaktadır.
Bala Tarım İşletmesi ve Kozova Tarım İşletmesi TİGEM’in iştiraki olduğu işletmelerdir. Kiraya verilen
işletmeler ise Acıpayam, Alparslan, Altındere, Atatürk, Boztepe, Çiçekdağı, Gelemen, Gökçeada, Göle,
Hafik, Hatay, İnanlı, Karaköy, K.Maraş, Kumkale, Sakarya, Tahirova ve Turunçgiller Tarım İşletmeleridir
(www.tigem.gov.tr). Tarım sektöründe değer zincirinin kaynaklar ve üretim kısmındaki girişimcilik
TİGEM ve özel sektörün faaliyetleri şeklinde devam ederken, zamanla Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü gibi işletmelerin
ana faaliyetlerinden olan üretim yönetimine hizmet eden müdürlükler kurulmuştur. Bunlar üretim
alanı yönetimini yönlendirirken altyapı ve yapısal düzenlemeler ağırlıklı faaliyetler için Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Tarım sektörünün AR-GE ve inovasyon alanında ise 49 enstitüsü ile
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Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) faaliyet göstermektedir. Şeker Dairesi Başkanlığı,
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü gibi piyasa düzenleme ve kontrol
konularında faaliyet gösteren birimler kurulmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü şeklindeki birimler ise koruyarak kullanma
şeklinde hizmet sunmaya çalışmaktadır. Tarım orman sektörünün AR-GE ve inovasyon alanının
girişimciliği dikkate alındığında TAGEM’e bağlı 49 araştırma enstitüsü ile Orman Genel Müdürlüğüne
bağlı 13 araştırma enstitüsü birbirinden farklı hizmetler sunmaktadır. Kamu yapılanması üniversite
ve özel sektör katılımının zayıf iş birliğinde Kaynaklar-Üretim-Bölüşüm-Dağıtım-Tüketim-Geri
Dönüşüm-Kaynak şeklindeki döngüsel süreçte AR-GE alanı ile üretim alanı birbirinden ayrı şekilde
devam etmektedir.
Tarımsal girişimcilik: Kaynaklar (doğa-arazi, iklim, biyogüç, emek, sermaye) – Girdiler (tarıma bağlı
sanayiler-tohum, gübre, ilaç, yem, tarım makineleri, enerji) – Üretim (tarımsal üretim ve tarıma dayalı
sanayiler-TDS) – Bölüşüm (fiyat oluşumu piyasa dengesi) – Dağıtım (ulaştırma) – Tüketim (tüketici
hakları, tüketici dengesi) – Geri Dönüşüm (sıfır atık) – Kaynaklar döngüsünde kamu, özel, yerel,
ulusal, uluslararası şeklinde devam ederken daha ilerisi için hedefler de belirginleşmiştir. Şöyle ki
Türkiye’yi üreten bacasız bir alana dönüştürmek hedefiyle başlayan tarımsal girişimcilik, zamanla
bu aşamadan, Türkiye’yi üreten bacalı bir fabrikaya dönüştürmek (tarıma dayalı sanayiler sektörü,)
aşamasına getirilmiştir. Günümüzde ise “Türkiye’yi tarımda tedarik zinciri, arz zinciri ve değer
zincirinin otomasyonu (hassas tarım teknolojileri, akıllı tarım sistemleri)” ve “Türkiye’yi Endüstri
4.0 (optimizasyon + otomasyon + objeler) aşamasına taşıma” girişimcilikleri ile devam etmektedir.
Örneğin: ilk zamanlarda tarımsal girişimcilik, Toprak-Biyogüç-Su için optimum girdi kombinasyonu ve
optimum girdi kullanımı iken zamanla; Tekno girişim (arazi-biyogüç ıslahı-su-gübre-ilaç uygulamaları),
Eko girişim (arazi-biyogüç-su-biyo uygulamalar) ve İnovasyon girişimciliği (topraksız tarım, tohumsu+biyobesleyiciler) aşamalarına taşınmıştır.
III. Tarım Orman Şûrası’nda, sektörün ülke ve dünya ekonomisinde daha çok fonksiyonel ve işlevsel
kılınmasına yönelik olmak üzere geleceğe hazırlanmasında; topluma ve insana hizmet, sektörün
sürdürülebilirliği ve sektörün kârlılığı amacıyla:
•

Toprak, su, gen kaynakları, biyoçeşitlilik ve çevreyi koruyarak kaynakların sürdürülebilir
kullanımı,

•

Tarımsal girdilerin (doğa, emek, sermaye ve girişimcilik) üretilmesi ve girdilerin tarıma bağlı
sanayiler (tarım makineleri, tohum, gübre, yem vb.) şeklinde güçlendirilmesi,

•

Girdilerin fırsat maliyetleri de dikkate alınarak optimum kombinasyonda doğru zaman ve
yerde ihtiyaç olunan miktarlarda kullanılmasıyla bitkisel, hayvansal, su ürünleri ve orman
ürünleri üretiminin ve bunların kombinasyonları şeklindeki çiftlik sistemlerinin (işletme, havza,
tipolojileri) ve iş modellerinin geliştirilmesi,

•

Tarımsal üretimin mal üretimi, hizmet üretimi ve bilgi üretimi şeklinde çeşitlendirilmesi,

•

Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini,

•

Üretimin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi şeklindeki tarımsal sanayilerin (gıda,
kozmetik, yapı, yakıt, orman) geliştirilmesi,

•

Çiftçi örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi,

•

Tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi,

•

Tarımsal piyasaların düzenlenmesi,
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•

Tarım, orman ve su kaynakları için sürdürülebilir kaynak kullanımına ilişkin stratejiler
geliştirilmesi,

•

Üretimin planlanması,

•

Bilgiye ve teknolojiye dayalı kırsal kalkınma modellerinin geliştirilmesi,

•

Tarımsal altyapının düzenlenmesine yönelik eylem planları ve bunlarda paydaşlar iş birliğindeki
girişimcilik önerilmiştir. Bunda en büyük payı Bakanlığın girişimciliği almaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarihsel büyük tarım kültürü birikimiyle 170 ülkeyle
küresel organizasyon iş birliğinde çalışmaktadır. 7 kıtadaki AR-GE iş birliği faaliyetleri, devam
eden ve tamamlanmış projeleriyle, özellikle de sahip olduğu dünya arazi payının 2 kat fazlası
şeklindeki uluslararası üretim başarısıyla dev bir girişimcilik sergilemektedir.

7.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Tarımsal yatırımlara yönelik destekler sayesinde girişimcilerin kredi ve hibe olanaklarına erişim
kolaylığı

•

Sözleşmeli üretim ile girişimcilerin alış/satış garantilerine sahip olması

•

Ziraat, Veteriner Hekimlik, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri başta olmak üzere tarımın diğer tüm
alanlarında güçlü ve köklü bir enstitü ve araştırma altyapısının olması

•

TKDK gibi kurumların desteklerinde mesleki yeterlilikle ilgili kriterlerin bulunması

•

Tarımın kriz dönemlerinde güvenli sektör olarak görülmesi

•

Bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin yüksek olması

•

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatının tüm il ve ilçe merkezlerinde nitelikli personeliyle
birlikte güçlü bir şekilde bulunması

Zayıf Yönler:
•

Tarım sektöründe gizli işsizlik ve kayıt dışılığın fazla olması

•

Tarımda aktif çalışan ve işverenlerin yaş ortalamasının yüksekliği

•

Sektörde ara eleman açığı ve nitelikli iş gücü eksikliği

•

Tarımsal yatırımlar için sağlanan desteklerin koşullarının aile işletmeleri için ağır olması ve genelde
tüm işletmeler için standart şartlar aranması

•

Üniversiteden mezun olan personelin donanım eksikliği ve çoğu durumda teorik bilgi ağırlıklı
yetişmesi

•

Kamu, özel sektör ve tarımsal sanayi iş birliği imkânlarının kısıtlı olması

•

Tarımsal işletmelerin kurumsallaşma eksikliği

•

Tarımda girişimcilik ruhunun zayıf olması

•

Sektörel yaklaşım yerine genel istihdam politikalarının uygulanması

•

İstihdam vergilerinin yüksekliği

85

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar:
•

Tarımsal amaçlı yatırımlar için tarımsal finansman olanaklarının ve desteklerinin mevcut olması

•

Sermayenin tarıma ilgisinin ve kredi imkânlarının artması

•

Sektöre yönelik pazar talebinin sürekliliği

•

Bitkisel ve hayvansal üretimine uygun koşulların bulunması

•

Genç çiftçilere yönelik teşvik programlarının devam etmesi

•

Tarımsal pazarlara erişim ve coğrafi konum avantajı

Tehditler:
•

Piyasalarda dalgalanma ve kur fiyatlarında yükselme

•

Tarım sektöründe yaşanan hızlı çözülme ve kırdan kente göç olgusu

•

Tarımsal finansman açısından kredi faiz oranlarının yüksekliği

•

Sektörde yeterli uzmanlaşmanın eksikliği ve tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması

•

Tarımsal girdi fiyatlarının yüksekliği ve girdilerin bir bölümünün ithalata dayalı olması

•

Tarımsal faaliyetlerle uğraşmanın sosyal statü sorunu olarak görülmesi

•

Uzun vadeli tarımsal girişimcilik politikasının bulunmaması

•

Tarımda göç sonucu nitelikli iş gücünün kaybolması

•

Tarım sektöründe bazı alt sektörlerin emek yoğun olması

•

Cari açıklar ve dışa bağımlı ihracat yapısının olması

7.3. Hedefler
Günümüzde tarımsal girişimcilik için en önemli hedef: entegre olmamış yapıda devam eden geleneksel
girişimciliğin kamu, üniversiteler ve özel sektör şeklinde entegrasyonunun sağlanması ve paydaşlar iş
birliğinde, tekno-girişim, eko-girişim ve inovasyon girişimciliği aşamalarında devam edebilmesi için,
Sürdürülebilir Yenilikçi Girişimcilik Ekosistemlerinin (Tarımsal Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-tarım
teknoparkları) bölgeler bazında oluşturulmasıdır. Türkiye’nin iklim-tarım bölgeleri dikkate alınarak;
tarımsal teknoloji geliştirme bölgeleri (9 tarım bölgesinde) ilan edilmesi ile birlikte kamu (BÜGEM,
TAGEM, TİGEM, HGM, OGM) - üniversiteler - sivil toplum kuruluşları iş birliğinde, AR-GE ve inovasyon
yapılarının kurulması ve tarım orman sektöründe AR-GE alanı ile üretim alanının birbiri ile entegre
süreçler şeklinde tasarlanması ile başlanması hedeflenmektedir.
7.4. Stratejiler
Tarımsal girişimcilerle ilgili geleceğe dönük ana stratejiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
•

Kamu-Üniversite- Sivil Toplum-Yerel Yönetimler İş birliği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversiteler ve yerel yönetimler iş birliğinde üretimde verim ve kalite
artışını sağlayabilmek, teknolojik ilerleme ve gelişmeler sağlayacak, kümelenmeyi destekleyecek,
ihracatı teşvik edecek AR-GE alanı ile üretim alanını birleştirecek iş birliklerinde çalışılması. Bilgi, bilim
ve teknolojinin pratiğe dönüştürülmesi ve üreticilere yaygınlaştırılması. Bölgesel ihtisaslaşmanın ve
tarım teknokentlerinin yaygınlaştırılması, AR-GE altyapılarının geliştirilmesi ve start-up işletmelerin
desteklenmesi.
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•

Multidisipliner yaklaşımla Tarım 4.0 aşamasına erişimin hızlandırılması

Tarım 1.0 su, buhar gücü ile mekanizasyonun başladığı, nüfusun üçte birinin tarımsal faaliyetlerde
bulunduğu ve çok sayıda küçük çiftliğin kurulduğu, emek yoğun düşük verimliliğe sahip bir tarım
sistemi anlaşıldığı bir devri ifade ederken; Tarım 2.0 tarımsal yönetim uygulamaları, gübre ve zirai
ilaçların kullanımın yaygınlaştığı üretim bazlı, daha verimli ve yeni araçlardan yararlanıldığı 1950’lilerin
sonunda başlayan dönemi ifade etmektedir. Tarım 3.0 bilgisayar ve otomasyon sistemlerinin/sera
ve sulama otomasyonunun başlangıcı olup, hassas tarım uygulamalarının başladığı dönemi ifade
etmektedir. Tarım 4.0 ise bilgi iletişim teknolojileri/akıllı tarım uygulamalarının ön plana çıktığı,
düşük maliyetli mikro işlemciler, bulut tabanlı bilgi iletişim teknolojileri, daha ucuz ve gelişmiş sensör
teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı ve büyük veri analizlerinin yapılabildiği bir dönemi ifade
etmektedir. Tarım 4.0 insansız işlemler ve bağımsız karar sistemlerinin yolunu açmakta ve paydaşlar
ile segmentlerin entegrasyonuna fırsat sunmaktadır.
•

Nitelikli ve uygulamalı eğitim

Üniversitelerde piyasanın ihtiyaçlarına yönelik eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesi, verilen
eğitimlerin standardize edilmesi ve kalitesi için daha fazla çaba harcanması, teorik yanında uygulamalı
eğitim kapasitesinin üniversite, sanayi ve kamu iş birliği ile artırılması son derece önemlidir. Bunun
için ortak bir zeminde piyasanın ihtiyacına yönelik girişimciliğin oluşturulması için teorik ve pratik
eğitim müfredatının gözden geçirilmesi önerilmektedir.
•

Daha fazla staj ve işbaşı uyum eğitimleri

Üniversitelerimiz, kamu sektörü ve tarımsal sanayinin birbirinden öğreneceği hususlar bulunmakla
birlikte karşılıklı olarak üniversitelerimiz, kamu, özel sektörde insan kaynakları kapasitesini daha fazla
güçlendirmeye katkı sağlarken, tarımsal sanayimiz piyasanın gidişatı, ihtiyaçları, işletmelerin rekabetçi
yapıya kavuşturulması için önemli girdiler sağlayabilir. Kamu ise kamu politikalarının gidişatı, işletme,
üretici ve sektörü etkileyebilecek düzenlemelerin yapılması, son gelişmeler hakkında tarafların daha
fazla bilgilendirilmesi ve ortak iş birliği ile en doğru yolun bulunması açısından katkı sağlayabilir.
Bu nedenle karşılıklı eğitim ve staj imkânlarının artırılması köy, özel sektör ve iş birliğini sürekli hale
getirecek platformların Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde oluşturulması önerilmektedir.
•

Mikro ve küçük işletmelere yönelik kredi olanaklarının artırılması

Tarımsal finansman konusunda 1-10 kişi arasında istihdam sağlayan mikro ya da küçük aile işletmelerine
yönelik olarak finansman için aranan koşulların sadeleştirilmesi ve yeni destek mekanizmalarının
tanımlanması önerilmektedir. Ayrıca, kalkınma ajansları desteklerinde olduğu gibi istihdamın bir
gösterge olarak tanımlanması ve belli bir süre bu istihdamın korunması şartları konulabilir.
•

Girişimciler için tek durak tarımsal yatırım ofisleri

Tarım ve gıda alanında iç ve dış kaynaklı yatırım araç ve politikalarının ve mevzuatının sadeleştirilmesi,
yatırım ve destekler için tek durak ofislerin kurulması, bu amaçla Tarım Yatırımcı Danışma Ofislerinin
yeniden yapılandırılması, bütün yerli ve yabancı yatırım ve destekleme mekanizmaları konusunda
bilgilendirme ve Bakanlık ile diğer Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde iş ve işlemlerin takibi için bu
ofislerin taşra teşkilatı ile değerlendirilmesi ve tek durak ofislerin ülke geneline yayılarak yatırımla
ilgili kurumların koordinasyonunun tek bir kurum tarafından sağlanması önerilmektedir.
•

Girişimcilik konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması

Girişimcilere ve özellikle yeni kurulan işletmelere teknik ve idari konularda destek verebilecek ve
yönlendirme yapabilecek özel sektör ve kamu destekli bir danışmanlık mekanizmasının kurulması ve
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destekleme sistemine dahil edilmesi önemlidir. İşletmenin devamlılığı özellikle yeni kurulan işletmeler
için hayati olup bu süreçte işletmeler; uyulacak mevzuat, takip edilecek iş ve işlemler, yönetimsel iş
sağlığı, istihdama ilişkin prosedürler, güvenlik, muhasebe, yararlanılabilecek ulusal ve uluslararası
destekler gibi konularda desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar.
•

Üniversitelerle iş birliğinde tarım teknoparklarının yaygınlaştırılması, AR-GE Alanı ile üretim
alanını birleştiren projelerin veya uygulamaların teşvik edilmesi ve sektör kümelerinin
oluşturulması

Bölgesel rekabetçiliği teşvik etmek, üretimde verim ve kalite artışını sağlayabilmek üzere, teknolojik
ilerleme ve gelişmelerin ve olası kümelenmelerin desteklenmesi, ihracatın teşvik edilmesi ve ilgili
kurum/kuruluşların/örgütlü yapıların AR-GE kapasitelerinin geliştirilmesi ve tarım ve hayvancılık
ihtisas bölgelerinde öncelikli olmak üzere, kümelenme temelli kalkınma yaklaşımıyla gelişme
sağlanmalıdır. Tarım teknoparkların avantajları nedeniyle yaygınlaştırılması teşvik edilmeli, buralarda
kurulan işletmelere ilave destek sağlanmalıdır. Bu bağlamda, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğini
geliştirecek ve sürdürülebilir hale getirebilecek mekanizmalar üzerinde durulmalıdır.
•

Girişimcilik konusunda yatırım projeleri için bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi

Başta TKDK destekleri olmak üzere özellikle mevzuatta küçük çiftçi tanımı yapılarak, küçük çiftçiler
için koşullar ve bürokratik işlemler sadeleştirilmeli, istenilen belgeler azaltılmalı ve desteklerin geneli
için bürokratik işlemler azaltılmalıdır.
•

Tarımsal desteklerin bölgesel bazda sağlanması

Tarımsal desteklerin, havza bazlı destekleme sistemine benzer bir şekilde tercihen Düzey 2 Bölgeleri
bazında destek araç ve mekanizmaları ile istihdam, işletme büyüklüğü, genç çiftçi ve diğer kriterlere
göre destek miktarları farklılaştırılarak, önerilen ulusal tarımsal destek stratejisi çerçevesinde
sağlanması verimliliği artıracaktır. Örneğin süt üretimine bir bölgede belli bir miktar destek veriliyorsa,
rekabetçilik durumu ve bölgede yaşayanların tarım sektörüne bağımlılık durumları dikkate alınarak
bir başka bölgede verilen desteğin iki katı kadar destek vermeye imkân tanıyacak bir düzenlemenin
önü açılmalıdır.
7.5. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de istihdam ve yatırımlar bakımından tarımdan, sanayi ve hizmetler sektörlerine doğru son
yıllarda önemli bir kayma yaşanmaktadır. Bu durum bir dereceye kadar yüksek katma değerli üretim
ve gelişmişlik düzeyiyle ilgili olsa da tarım sektöründe görülen hızlı çözülmenin, ilerleyen zamanlarda
ülkenin stratejik ürünlerde kendine yeterliliği ve gıda güvenliği ile sektörlerinde negatif etkileri
olacaktır.
Bitkisel üretim ve hayvansal üretim birlikte değerlendirildiğinde özellikle yetersiz ve etkin olmayan
örgütlenme ile karakterize edilen küçük işletmeler, bitkisel üretimde küçük ve parçalı araziler, tarımda
yüksek kayıt dışılık ve gizli işsizlik şeklinde, geliştirilmeye ihtiyaç duyan tarımsal altyapı şeklinde bir
görünüm ortaya çıkmaktadır.
Tarımda özellikle, geçimini tamamıyla tarımdan sağlayan çiftçi ayrımının yapılması, önemli bir
bölümü küçük aile işletmelerinden oluşan kesimin korunması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması,
uzmanlaşma, kırsalda yerinde istihdam ve kırsaldan ayrılan nüfus için yeni ekonomik faaliyetlerin
geliştirilmesi, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım üretimlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi,
kırsal alan tanımının yenilenmesi, sosyal güvenceye sahip kalifiye ara elemanların yetiştirilmesi, bitki
sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve tarımsal çevre uygulamalarının geliştirilmesine ve tarımda
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istihdam politikalarının genelden ziyade sektöre özel tanımlanarak, bütüncül bir yaklaşımla ele
alınması gereklidir.
Öneriler:
Köy ve beldelerden şehir ve şehir merkezine doğru olan göçe ilişkin ekonomileri büyük ölçüde tarıma
dayalı ilçelerin tarımsal üretimlerinin arttırılması ve kişilerin yaşam standartlarının arttırılması için
çeşitli teşvik mekanizmalarının kullanılması gereklidir.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı alanlarda geçimlik ve yarı geçimlik çiftçilerin ayrıştırılmalıdır.
Unutulmaya yüz tutmuş ya da ekonomik değerini yitirmiş olan el sanatlarının etkin bir pazarlama
desteği ile yeniden canlandırılması ve bu konuda özellikle kadınların desteklenerek gelir getirici bir
faaliyete dönüştürülmesi gereklidir.
Yeni kurulacak entansif işletmelerin önünde bürokratif engeller ve finans zorluklarına karşı bürokratik
işlemler kolaylaştırılmalıdır.
KOSGEB, KOBİ’leri geliştirmek üzere çeşitli eğitim programları düzenlemekte ve proje destekleri
sağlamaktadır. Tarım sektöründe de KOSGEB destekli eğitim ve sertifikasyon programları uygulanabilir.
Tarım dönüşüm içerisindedir. Temel sorun eğitim verilecek alanın belirlenmesidir. Türkiye’nin
yetiştireceği ürünler havzalar bazında desteklenerek kazanca dönüştürülmelidir.
Tarım sektöründe üretim odaklı değil teknoloji odaklı politikalara ihtiyaç vardır. Yani tarımda katma
değer artışı sağlayacak politikalar uygulanırsa gençlerin bu konuya dikkatlerinin çekilmesi daha
kolay olacaktır. Aksi takdirde genç nüfusa eğitim verilse dahi söz konusu gençlerin bu sektöre
yönlendirilmesi zor olabilir.
Hollanda’ya bakıldığında küçük araziyle verimli bir şekilde tarım yapmaktadır. Teknolojik ürünlerin
imalatı çok öne çıkmaktadır ancak insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak mutlaka
tarımsal üretime önem verilmelidir. Eğitim konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığınca destek
verilebilir. Bireysel ürün düzeyine uygun eğitim programları uygulanması verimli olacaktır.
Tarımda iş gücü ihtiyacı ile ilgili politikalar uygulanırken ürün çeşitlerine yönelik ihtiyaç analizleri
yapıldıktan sonra eğitim programlarının ortaya konulması gerekir.
Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak eğitim programları uygulanmaktadır. Genç çiftçi
projeleriyle artı puanlar verilmelidir. Bankalar ve tarım kredi kooperatiflerince verilen kredilerde de
söz konusu puanlar göz önüne alınarak eğitim ve sertifika almış çiftçilere faiz indirimleri sağlanabilir.
Uygulanan mevcut tarım politikaları ve üreticiye verilen destekler kapsamında belirli eğitim
programlarını tamamlamış çiftçilere ilave destekleme modelleri uygulanabilir.
Çiftçiliğin meslek olarak tanımlanması ve cazibesinin arttırılması gerekmektedir. Bu durumda, gençler
açısından çekiciliği de arttırılacaktır.
Gençlerin tarım alanına yönlendirilmesi ve müteşebbisliğin özendirilmesi önem arz etmektedir.
Girişimcilik konusunda eğitim verilmelidir. Öte yandan, tarım sektöründe uzmanlaşma olmaması
sebebiyle nitelik açısından sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada çiftçilerin bilgiye ulaşabilme
kabiliyetlerinin arttırılmasının sağlanması konusunda adımlar atılmalıdır. Ayrıca, vasıflı iş gücü
işletme büyüklüğü, yaş ve eğitim mantalitesiyle ilgilidir. Yurt dışında olduğu gibi bilinçlilik düzeyinin
arttırılması gerekir.
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Sektörde istihdam sorunun çözümünde en önemli adımlardan biri tarıma dayalı sanayinin
geliştirilmedir. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin kuruluşunda uygulanan tarımsal sanayiyi destekleme
modelleri yaygınlaştırılabilir.
Nitelikli iş gücü açısından üniversitelerdeki uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılmalı, tarımsal
danışmanlık sistemleri kurulmalı, kırsalda bilgiye erişim teknolojilerinin kullanımı ve erişimine yönelik
adımlar atılmalı, sosyal güvence sağlanarak çiftçiliğin cazibesi arttırılmalıdır.
Tarımsal işletmelerin ve tarımsal iş gücünün İŞKUR hizmetlerinden yararlanabilmesi için başta TZOB
olmak üzere tarım paydaşlarıyla iş birliği yapılmalıdır.
İŞKUR hizmetlerinden faydalanmak isteyen işletmelere mentörlük desteklemeleri sağlanmalıdır.
Kırsalda geleneksel ürünler ile coğrafi işaret almış ürünlere dayalı olarak kırsal ekonominin
canlandırılması amacıyla bu alanda girişimciliğin artırılması sağlanmalıdır.
Yerel ürünlerin üretim alanlarının genişletilmesi ve bu alanda istihdamın arttırılmasının sağlanması
için kırsal turizm girişimciliğinin de önünün açılması sağlanmalıdır.
Yerel ürünlerin desteklenmesine yönelik fonların arttırılması ve üreticilerin bu fonlara erişiminin
sağlanması gerekir. Yerel ürünlerin patentleri alınabilir, patent alınması teşvik edilebilir. Coğrafi işaret
alımının Avrupa Birliği nezdinde arttırılması ekonomik yarar sağlayacaktır.
Türkiye’de de tarım orman sektörünün girişimcilik ekosistemine bağlı olarak, tarımsal girişimcilik
kültürü, tarımsal girişimciliğin sosyoekonomik sistemi, girişimcilik teknikleri, girişimciliğin beşeri
ve kurumsal altyapısını içerecek şekilde tarım sektörü kuluçka merkezleri ve tarım teknoparklarının
kurulması önem arz etmektedir.
Tarımsal teknoloji geliştirme bölgelerinin: “Tarımsal girdiler sanayinin güçlendirilmesi”, “Tarım,
orman, su ürünleri ve teknoloji üretiminin geliştirilmesi”, “Tarıma dayalı sanayilerin rekabet gücünün
arttırılması” ve “Kırsal Turizm Altyapılarının Yapılması” şeklinde entegre hedefler ile Tarım Orman
Sektörünün yatay ve dikey büyüme sistemi için yönetim, karar destek ve iş geliştirme modellerini
benimseyerek bölgelerinde Mükemmeliyet Merkezi olmak için odaklanmaları öngörülmüştür. Entegre
sektör, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşım ve odaklanma esasına ulaşmak için “Sürdürülebilir Yenilikçi
Girişimcilik Ekosistemi” (Tarım Orman Teknolojileri Geliştirme Bölgeleri, Tarım Orman Teknoparkları)
oluşturulmasının önemli derecede çarpan/çoğaltan ve hızlandıran etkileri olacaktır.
Arazi için tarım toprakları, orman alanları, çayır-mera, vb. lerinin farklı amenajman, üretim potansiyeli
ve devir hızı özellikleri vardır. Artık bunların hepsinin birlikte Tarım Orman Ekosistemi olarak
düzenlenmesi yani çiftlik sistemleri oluşturulması gerekmektedir.
Bakanlığın BÜGEM, TAGEM ve TİGEM birimlerinin iş birliği şeklinde yürütülen Ata Tohumu Projesi’nin
ileri aşaması “girişimcilik” olarak belirlendiğinde genç girişimcilerin tarım orman alanına ilgisi
artacağı gibi biyogüçten maksimum düzeyde gıda üretimine katkı sağlanacaktır. Bunun için tarım
orman sektörünün ilgili mesleklerinde eğitim almış ve almakta olan gençlere yönelik bir Ata Tohumu
Girişimciliği başlatıldığında zamanla döngüsel yaklaşımda tedarik zinciri ağ tasarımı ve e-yönetişimi
şeklindeki süreçlerde bitkisel üretimde önemli çıktılar veya sürdürülebilirliğin temini sağlanacaktır.
Ata Tohumu projesinin hayvancılık sektörü için de başlatılması ve sonrasında biyo sektörler ve
biyoekonomi şeklinde ülke tarımının katma değeri yüksek yenilikçi ürünler ile gelişme ve kalkınması
şeklindeki girişimciliğin kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinde yürütülmesi önem arz etmektedir.
Tarım ve Ormancılık Sektöründe Kaynaklar – Girdiler (tarıma bağlı sanayiler) – Üretim (tarımsal
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üretim ve tarıma dayalı sanayiler) – Bölüşüm – Dağıtım – Tüketim – Geri Dönüşüm – Kaynaklar
döngüsünde ülke tarımı için zayıf kalan Girdiler (tarıma bağlı sanayiler) halkasının güçlendirilmesi
sağlanmış olacaktır. Böylece tarımsal girdiler ve finans konularındaki girişimcilik: Türkiye’yi üreten
bacasız bir alana dönüştürme (tarım ve orman sektörü) aşamasından, Türkiye’yi üreten bacalı bir
fabrikaya dönüştürmek (tarıma dayalı sanayiler sektörü) aşamasına, oradan da Türkiye’yi otomasyon
(hassas tarım teknolojileri) ve Endüstri 4.0 (optimizasyon + otomasyon + objeler) aşamasına
taşınmasını sağlayacaktır. Örneğin, tarıma bağlı sanayilerde (toprak tohum, su, bitki besleme, vs.)
girişimcilik (toprak-tohum-su) iken; Tekno girişim (toprak-tohum ıslahı-su-gübre-ilaç uygulamaları),
Eko girişim (toprak-tohum-su-biyo uygulamalar), İnovasyon girişimciliği (topraksız tarım, tohumsu+biyobesleyiciler) ve Sürdürülebilir Yenilikçi Girişimcilik Ekosistemi (tarım teknoparkları) olacaktır.
Böyle bir entegre yapı tarım ve orman sektörü için yeni hayvan ve bitki türleri, endüstriyel enzimler,
biofarmasotikler, rekombinant aşılar; DNA, RNA, protein ve enzimlerin moleküler seviyede
tanımlanması; hücre, doku, organ ve organizmaların manipüle edilmesi; genom ve proteinlerin
analizi; zirai atıklardan yenilenebilir biyokütle, besin ürünleri, çim, ağaç parçaları, deniz algleri vb. için
yeni ve yenilikçi girişimcilik şeklinde ülke ve dünya tarım ve ormancılığına AR-GE alanı+üretim alanı
sürecinde katma değere dönüşecektir.
Bugün tarım alanları, orman alanları, meraların, yaylaların, su alanlarının birlikte yönetilmesi kadar
bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım teknolojileri, el sanatları, ormancılık şeklindeki faaliyetlerin
kombine edilmesiyle karışık işletme tipolojisine geçiş risk yönetimi ve sürdürülebilir üretim açısından
optimum koşulların belirlenmesinde önemlidir. AR-GE ile üretim sürecinin birlikte ele alınacağı Çiftlik
Sistemleri Araştırma Modeli, zamanla Entegre Tarım İşletmeciliği ve Bölgeler veya Havzalar Bazında
Yaşam Döngüsü seviyesine taşınmış ve sürdürülebilirlik temin edilecektir.
Girişimcilik ve özelde tarımsal girişimcilik ekonomik gelişme ve kalkınmayla birlikte bir gelişme
süreci izlemiştir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretimi veya pazarlaması için
üretim faktörlerini bir araya getirerek işletmeyi kurma ve faaliyete geçirme şeklinde tanımlanan
girişimcilik insanların yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde tarımda başlamıştır. Sektörün
gelişerek büyümesini etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Girişimciler yeni işler kurarak,
işleri geliştirerek ve buluşlar yaparak ekonomik büyümeye yardımcı olmaktadır. Girişimcinin
faaliyetlerindeki esas amacı kâr sağlamak olduğu için zamanla daha yüksek kâr elde edilen sektörlere
doğru yönelmeler olmuştur. Bugün de tarım sektöründe kâr düşük ve risk yönetim sistemi etkin
olmadığı için tarımda ciddi bir girişimcilik söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığının Genç
Çiftçi Programı, IPA-II, Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Programı, TAGEM AR-GE programı,
TÜBİTAK AR-GE fonları girişimciliği sürdürmede önemli olmakla birlikte ciddi bir girişimcilik için
tarım teknoparklarının kurulmasına ihtiyaç vardır. Tarım teknoparkları, tarım sektörü için: pazardaki
gelişmelerin ve fırsatların görülmesi, bunların iş fikrine dönüştürülmesi, risk üstlenerek kaynakların bir
araya getirilmesi ve etkin kullanılmasına, küçük işletmelerin başarıyla yönetilmelerine teknik destek
sağlanması ve yenilikçi faaliyetlerin yürütülmesinde ciddi katkı sağlayacak kamu-üniversite-tarım
sektörü tüzel kişilikleri iş birliğinde faaliyet göstereceklerdir.
Tarım sektörünün girişimciliğinde önemli sorunlarla ve engellerle karşılaşmaktadır. Girişimcilerin tarım
sektöründe karşılaştıkları engellerden, tarımsal girişimcilik konusundaki eğitimlerin ve eğilimlerin
düşük olması, deneyimin yeterli olmaması, iş hayatının zorlukları, yeterli sermayeye sahip olmama, işi
sevme ve ilgi eksikliği gibi dikkate alındığında KOSGEB gibi yapılanma ve mentör programı önerilebilir.
Türkiye’de tarım sektöründeki girişimcilik daha çok yerel girişimcilik ve bölgesel girişimcilik şeklinde
sınırlanmakta ve uluslararası girişimcilik yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda uygulandığı gibi
küresel girişimcilik için kamu ve özel sektör iş birliğinde karma girişimciliğin yaygınlaştırılması önem
arz etmektedir.
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Tarım sektöründeki girişimciliğin küçük işletme girişimciliği ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla küçük
işletme girişimciliğinin işletmedeki personel sayısı, işletmenin sermaye miktarı, satış tutarları,
işletmede kullanılan makine ve ekipmanların sayısı, toplam üretim kapasitesi, işletmenin kuruluş
alanı, işletmede çalışan personele ödenen ücretler ve sosyal güvenlik giderleri konusunda avantaj
sağlayan tarım teknoparklarına ihtiyaç vardır. Mikro işletmeler, küçük işletmeler, orta büyüklükteki
işletmeler, büyük işletmeler ve uluslararası işletmeler şeklinde kümeler ve ağlar şeklinde çalışan
tarımsal teknoloji geliştirme bölgeleri önemli bir ihtiyaçtır.
8. ARAZİ VARLIĞI ve YAYLALAR
8.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Türkiye’de TÜİK tarafından yapılan tarım sayımı sonuçlarına göre 2001 yılında yaklaşık 3 milyon tarım
işletmesi bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, 2001
yılında 2.182.767 adet olan tarım işletmesi sayısı, 2018 yılında 2.152.003 adete düşmüştür. Bununla
birlikte ÇKS’ye kayıtlı tarım işletmeleri işledikleri alan bakımından 2001 yılından 2018 yılına kadar
yıllar itibarıyla artış ve azalışlar sergilemiş ve 2018 yılı itibarıyla işlenen alan %0,90 oranında artarak
151.629.382,44 da’a ulaşmıştır. 2001 yılında işletme başına ortalama arazi genişliği 56 da iken 2018
yılında 70 da’a yükselmiştir (Tablo 38). Ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne çiftçi kayıtlarının gönüllülük
temelinde yapıldığı ve tam çiftçi sayısını yansıtmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Tablo 38. Yıllara göre çiftçi kayıt sisteminde işletme sayıları ve işledikleri tarım alanları
Yıllar

İşletme Sayısı

Değişim (%)

Alan (dekar)

Değişim (%)

İşletme Genişliği (da)

2001

2.182.767

-

121.964.485,78

-

56

2002

2.588.666

18,60

164.960.377,91

35,25

64

2003

2.765.287

6,82

167.346.718,45

1,45

61

2004

2.745.424

-0,72

167.099.179,55

-0,15

61

2005

2.679.737

-2,39

165.826.141,16

-0,76

62

2006

2.609.723

-2,61

164.930.261,03

-0,54

63

2007

2.613.234

0,13

167.277.814,28

1,42

64

2008

2.380.284

-8,91

157.694.645,10

-5,73

66

2009

2.328.731

-2,17

154.360.406,82

-2,11

66

2010

2.320.209

-0,37

151.027.250,78

-2,16

65

2011

2.288.366

-1,37

156.287.667,33

3,48

68

2012

2.214.390

-3,23

153.438.732,86

-1,82

69

2013

2.183.270

-1,41

147.293.244,06

-4,01

67

2014

2.206.874

1,08

149.276.892,42

1,35

68

2015

2.197.319

-0,43

148.004.195,82

-0,85

67

2016

2.267.176

3,18

147.858.630,89

-0,10

65

2017

2.132.759

-5,93

148.437.131,87

0,39

70

2018
2.152.003
0,90
151.629.382,44
2,15
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri (Anonim 2019ı)
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Türkiye’de yıllar itibarıyla tarımsal alan kullanımı ile ilgili veriler Tablo 39’da sunulmaktadır. 1995 yılı
2018 yılı ile kıyaslandığında toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkiler alanı %13,55, toplam
işlenen tarım alanı %18,82, işlenen tarım alanı içinde ekilen alan %15,43, işlenen tarım alanı içinde
nadas alanı %31,45, işlenen tarım alanı içinde sebze alanı %16,47, uzun ömürlü bitkiler içinde bağ alanı
%26,19 azalırken; toplam uzun ömürlü bitkilerin alanı %37,39 meyveler, içecek ve baharat bitkileri
92

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

alanı %55,90, uzun ömürlü bitkiler içinde zeytin ağaçlarının kapladığı alan %55,41, yem bitkileri alanı
%554,93 ve süs bitkileri alanının %12,55 arttığı görülmektedir. 2001-2018 döneminde ise toplam
işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkiler alanı %11,96, toplam işlenen tarım alanı %16,86, işlenen
tarım alanı içinde ekilen alan %13,85, işlenen tarım alanı içinde nadas alanı %28,51, işlenen tarım
alanı içinde sebze alanı %13,82, uzun ömürlü bitkiler içinde bağ alanı %20,56 azalırken; toplam uzun
ömürlü bitkilerin alanı %32,64, meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı %46,82, uzun ömürlü bitkiler
içinde zeytin ağaçlarının kapladığı alan %44,07 ve yem bitkileri alanı %459 artmıştır. TÜİK verilerine
göre 2001-2018 yılları arasında toplam işlenen tarım alanlarında meydana gelen daralma, 4.002.463
hektar olarak gerçekleşmiştir.
Yıllar itibarıyla nadas alanları daralmıştır. Bununla birlikte, tarımsal uygulamalarda nadasın birtakım
faydaları olsa da nadas alanlarının uygun olanlarının tarımsal üretimde değerlendirilmesi ülke
ekonomisine önemli katkıda bulunacaktır. Öte yandan toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü
alanların azalması, tarımda görülen hızlı çözülme ve kırsal alanların ve bitkisel üretimde tarımsal
faaliyetlerin terk edilmesiyle ilişkilidir. Üreticiler daha çok katma değeri daha yüksek olan meyveler,
içecek ve baharat bitkileri üretimi ile zeytin ağacı ve ürünlerine ayrıca hayvancılık için elzem olan
yem bitkileri üretimi ile bir miktar getirisi nispeten yüksek olan süs bitkileri üretimine yönelmişlerdir.
Üretim alanları azalmasına rağmen üretimde verimliliğin arttığını söylemek mümkündür. Ancak,
ekilen alanların ve sebze alanlarının daralması gelecekte temel gıda maddelerinin üretiminde kendine
yeterlilik sorununu gündeme getirebilir. Bu nedenle üretimde verimlilik ve katma değerin artırılması ve
bu grupta yer alan temel gıda maddeleri ve rekabetçi olunan ürünlerin üretiminde girdi maliyetlerini
azaltıcı tedbirler ile gençlerin tarımda istihdamına yer verilmesi önemlidir.
Tablo 39. Yıllar itibarıyla alan kullanımı (1000ha)
Yıllar

Toplam
işlenen
tarım
alanı ve
uzun
ömürlü
bitkiler

Toplam
işlenen
tarım
alanı

İşlenen
tarım
alanı/
Ekilen

İşlenen
tarım
alanı/
Nadas

İşlenen
tarım
alanı/
Sebze

Toplam
uzun
ömürlü
bitkilerin
alanı

Uzun
ömürlü
bitkiler/
Meyveler,
içecek
ve
baharat
bitkileri
alanı

Uzun
ömürlü
bitkiler
/ Bağ
alanı

Uzun
Yem
Süs
ömürlü
bitkileri bitkileri
bitkiler/
Zeytin
ağaçlarının
kapladığı
alanı

1995

26835

24315

18252

5124

938

2520

1399

565

556

305

2000

26379

23768

18038

4826

904

2611

1476

535

600

361

2001

26350

23740

17917

4914

909

2610

1485

525

600

358

2005

26607

23775

18005

4876

894

2831

1653

516

662

942

2010

24394

21384

16333

4249

802

301

1749

478

784

1461

2015

23934

20650

15723

4114

808

3284

1985

462

837

1863

5

2018

23200

19738

15436

3513

784

3462

2181

417

864

1999

5

19952018
%
Değişim

-13,55

-18,82

-15,43

-31,45

-16,47

37,39

55,90

-26,19

55,41

554,9

12,55

2001-11,96
-16,86 -13,85 -28,51
2018
%
Değişim
Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistikler, 2019

-13,82

32,64

46,82

-20,56

44,07

459,0
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Tablo 40’ta TÜİK Tarımsal İşletme Yapı Araştırması (2016) işletme büyüklüğü ve tarım arazisinin
tasarruf şekline göre işletme ve işledikleri arazi dağılımı verileri sunulmuştur. Türkiye’de, toplamda
yalnız kendi arazisini kullanan işletmelerin payı %79,5 olup, bu işletmeler toplamda tarım arazilerinin
%59,9’unu işletmektedir. Hem kendi arazisini hem de başkasının arazisini işleten işletmeler toplamda
%17,1 pay alırken, bu işletmeler işlenen alanın toplamda % 36,4’ünü işletmektedir. Yalnız kira ile arazi
işleten işletmeler, toplamda %3 pay alırken, toplamda tarım alanının %3,2’sini işletmektedirler. Yalnız
ortakçılıkla arazi işleten tarım işletmelerinin oranı %0,3 iken, bu işletmeler toplam tarım arazisinin
%0,4’ünü işletmektedir.
Tablo 40. İşletme büyüklüğü ve tarım arazisinin tasarruf şekline göre işletme ve işledikleri arazi dağılımı
Kendi arazisi olan işletmeler
İşletme
büyüklüğü Toplam
(dekar)

A

B

İki ya
da daha
fazla
Tek tasarruf şekli ile arazi işleten işletmeler tasarruf
şekli ile
Yalnız
Yalnız ortakçılık ile
Diğer
arazi
kira ile
arazi işleten
şekilde
işleten
arazi
arazi
işleten
işleten
Kendi arazisi olmayan işletmeler

Yalnız
kendi
arazisini
işleten
(zilyetlikle
tutulan
arazi dahil)

Hem kendi arazisini
hem de başkasının
arazisini işleten

A

B

A

B

A

36,4

3,0 3,2

Toplam

100,0 100,0 79,5

59,9

17,1

-5

100,0 100,0 96,5

95,5

1,3

5–9

100,0 100,0 91,5

91,3

4,2

10 – 19

100,0 100,0 88,9

88,2

20 – 49

100,0 100,0 81,9

50 – 99
100 – 199

(1) 2,1

A

B

A

B

A

B

0,3

0,4

0,1

0,0

0,0 0,1

0,1

-

2,1

0,2

(1)

0,3

(1)

0,1

4,3

3,5 3,7

0,2

(1)

0,2

(1)

0,5 0,4

0,0 0,0

8,1

8,9

2,6 2,5 0,3

(1)

0,4

(1)

0,0 0,0

-

-

80,3

13,6

15,0

4,2 4,3 0,4

(1)

0,4

(1)

0,0 0,0

-

-

100,0 100,0 73,5

72,2

23,7

25,0

2,4 2,4 0,4

(1)

0,4

(1)

0,0 0,0

0,0 0,0

100,0 100,0 63,4

61,8

33,7

35,4

2,4 2,3

0,5

(1)

0,5

(1)

0,0 0,0

0,0 0,0

200 – 499 100,0 100,0 53,5

52,0

43,5

44,9

2,4 2,6 0,2

(1)

0,1

(1)

0,0 0,0

0,4 0,3

500 – 999 100,0 100,0 42,7

41,6

54,1

55,2

2,5 2,5 0,6

(1)

0,6

(1)

0,0 0,0

0,1

0,1

3,7

(1)

0,6

(1)

0,0 0,2

0,1

0,2

1000+
100,0 100,0 45,7 51,9 49,6
41,5
Kaynak: TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

(1) 1,9

B

5,7

0,9

-

Türkiye’de tarıma elverişli olup, kullanılmayan arazi miktarı toplamda %1,59’dur. Tarıma elverişli olup
kullanılmayan araziler sırasıyla 20-49 da, 10-19 da ve 0-5 da arazi büyüklüğünde yoğunlaşmaktadır.
Bununla birlikte sulanan araziler arasında tarıma elverişli olup kullanılmayan tarım arazilerinin oranı
%1,32’dir. Tarımsal işletmelerin mülkiyetlerinde bulundurdukları arazinin tarımsal amaçlı kullanılma
oranı, %97’dir (Şekil 19).
Şekil 19. Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi
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Kaynak: TÜİK Tarımsal Yapı Araştırması, 2016
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Diğer taraftan TİGEM arazileri özel sektöre kiralanma yoluyla kullandırılabilmektedir. TİGEM’in yetki
görev ve sorumlulukları arasında (Anonim, 2018b):
“Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer
kiralamak, kiraya vermek
İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri
binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için işletme bütünlüğüne zarar
vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya vermek” yer almaktadır.
TİGEM, Kuruluşun Ana Statüsünde belirtilen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılması şartıyla,
özel sektör firmalarına uzun süreli (30 yıl) kiraya verilmesi hususunda 04.07.2003 tarihli ve 2003/T13 sayılı YPK Kararı ile TİGEM Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
Tablo 41. TİGEM’in uzun süreli kiralamada olan işletmelerinin 2018 yılı arazi varlığı (da)
Kültüraltı Arazi
Toplam
Arazi

Tarla
Arazisi

Tabii
Mera
Arazisi

Bahçe
Arazisi

Kültüraltı
Arazi
Toplamı

Kültürdışı Sulanan
Arazi
Arazi

Acıpayam-Denizli

23.482

15.821

0

0

15.821

7.661

14.301

Alparslan-Muş

65.147

55.891

419

0

60.984

4.163

3.000

Altındere-Van

20.717

4.003

14.473

160

19.838

879

3.760

Atatürk-Yalova

1.541

0

0

1.541

1.541

0

870

Boztepe(Kısmi)Antalya

1.989

553

0

1.262

1.815

174

1.514

Çiçekdağ-Kırşehir

16.375

9.402

0

161

13.905

2.470

3.657

Gelemen-Samsun

11.958

10.187

367

1.008

11.562

396

3.524

Gökçeada-Çanakkale

2.935

1.283

0

1.220

2.503

432

2.428

Göle-Ardahan

13.678

0

11.910

22

11.932

1.746

4.820

Hafik-Sivas

2.294

1.108

1.001

24

2.133

161

0

Hatay-Hatay

6.409

117

0

5.339

5.456

953

5.339

İnanlı-Tekirdağ

11.806

4.934

0

0

4.934

6.872

4.934

Karaköy-Samsun

20.914

5.229

529

40

8.351

11.063

5.239

K.Maraş-K.Maraş

20.714

16.700

0

250

18.450

2.264

13.000

Kumkale-Çanakkale

6.123

5.223

0

0

5.223

900

5.223

Sakarya-Sakarya

3.277

540

0

2.720

3.260

17

2.460

Tahirova-Balıkesir

10.012

7.377

0

1.352

8.729

1.283

7.377

Turunçgiller-Hatay

2.657

0

0

2.200

2.200

456

2.200

TOPLAM

242.028 138.368 28.699

17.299

198.637

41.890

83.646

Kazova-Tokat

5.415

1.685

0

402

4.505

910

0

Bala-Ankara

83.828

49.101

3.218

1.100

62.146

21.682

13.622

TOPLAM

89.243

50.786

3.218

1.502

66.651

22.592

13.622

Kiralanan İşletmeler Toplamı
331.271
Kaynak: TİGEM, 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2018

189.154

31.917

18.801

265.288

64.482

97.268

İşletme Adı

Uzun Süreli
Kiralan İşletmeler

İştirak

TİGEM’in arazi varlığı 3.603.741,13 dekar olup kiraya verilen işletmelerin arazileri toplam arazi miktarının
yaklaşık %9,1’ine tekabül etmektedir. Diğer taraftan tohumluk üretim alanlarının münavebeye girmesi
ve özel sektör tohumculuk firmalarının büyük ölçekli sulu tarım arazi taleplerinin karşılanması
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amacıyla, her yıl ortalama 80-100 bin dekar arazide ortak üretim veya sezonluk kiralama faaliyeti de
yapılmaktadır. Kiracı faaliyetleri TİGEM denetim komisyonları tarafından sürekli denetlenmektedir
(Anonim 2018b).
•

Mesire Yerlerinin Kiralanması

Türkiye’de mesire yerlerinin kiralanması ile ilgili yasal mevzuat aşağıda tanımlanmıştır:

•

•

Mesire Yerleri 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 8’inci maddesine göre 29 yıla kadar kiraya
verilebilir.

•

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi,

•

05.03.2013 tarih ve 28578 sayılı Mesire Yerleri Yönetmeliği,

•

14.05.2015 tarihinde yayımlanan 300 sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliği hükümleri
doğrultusunda kiraya verilmektedir.

Yaylacılık-Kiralama Faaliyetleri

Yaylacılık, yaz mevsimi sıcak geçen bölgelerde yaz aylarında bir yaşam ve kültür biçimi haline gelmiştir.
Aynı zamanda yaylalar hayvanların beslenmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. 6292 sayılı ‘‘Orman
köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin
değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun’’ 26/4/2012 tarih ve 28275
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 6292 sayılı Kanun’la değişik 17 inci maddesinin birinci fıkrasına
göre “Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış
ve 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre yayla
alanının tespit ve ilanı için Yayla Alanı Tespit ve Komisyonu kurularak Komisyon tarafından: yayla
durum tespit raporu, 1/25000 ölçekli topoğrafik harita, tutanak ve ekler düzenlenip Orman Genel
Müdürlüğüne gönderilir. Yayla alanı tespit edilen bu alanlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından
değerlendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça uygun görülen alanlar ilan
edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na teklif edilir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren alanlar
ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre ilan edilmiş yaban hayatı geliştirme sahalarında tespit
edilen yayla alanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygunluk görüşü alınır.
Yayla alanlarındaki bina ve tesislerin kiralama süreci için Kira Bedeli Tespit Komisyonu kurulur. Orman
Genel Müdürlüğünce sabit kıymetlere alınan ve kullanıcısı tespit edilen bina ve tesislerin kullanım
alanları da dikkate alınarak ilk yıl tahmini kira bedelleri, rayiç bedel üzerinden belirlenir. Kullanıcı
tespit tarihinden itibaren, bir yıl içinde kullanıcısının kiralanmak istenen bina ve tesislerin bilgilerini
içeren dilekçe ile ilgili orman işletme müdürlüğüne müracaat etmesi hâlinde tespit edilen tahmini kira
bedeli üzerinden ilgili orman işletme müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Kanun’a göre pazarlık usulüyle
kullanıcı ile yapılacak ihale sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında kiraya verilir. Kira süresi
10 yıldan fazla olamaz. Kiralanmayan bina ve tesisler için kullanıcısı tespit edilemeyenler ile tespit
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kullanıcısı tarafından kiralanmayanlar yıkılır. Kamu niteliği taşıyan
bina ve tesisler kamu idarelerine bedelsiz izin verilmek suretiyle kullandırılır. Kiralanan bina ve tesislere
ilişkin, ilgili kurumlarca orman idaresine bildirilen veya orman idaresince tespit edilen, eksikliklerin
tamamlanması yönünde kiracıya tebligat yapılarak en geç bir yıl içinde eksikliğin giderilmesi istenir.
Eksikliklerin giderilmemesi hâlinde yapılan kiralama işlemi iptal edilir. Yayla alanlarında mevcut bina
ve tesislerin kiralayan tarafından iki yıl içinde planlara uygun hale getirilmesi istenir. Uyumlu hale
getirenlerin kira sözleşmeleri yenilenir. Aksi halde kira sözleşmesi iptal edilir.
Ancak cazibe haline gelen bu yerlerle ilgili pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. Özellikle Akdeniz
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havzasında halkın serinlemek için çıktığı yaylalar, mahalli orman teşkilatının büyük problemleri
arasındadır. Halkın yaylalardaki yerleşimleri sonucu oluşan yapılar hakkında mahkemelerce verilen
çok sayıda müsadere kararı mevcuttur. Bu tip yerlerin mülkiyet sorunlarını, orman ve arazi kadastro
çalışmaları da çözememiştir. Kadastrosu yapılan yerlerde birçok yapı orman sınırları içinde kalmıştır.
Orman sınırları içinde kalan yayla alanlarına, devletin diğer organları bir taraftan yol, su, elektrik,
telefon gibi altyapı hizmetlerini götürmüş olup; okul, camii, sağlık ocağı, güvenlik tesisleri gibi sosyal
donatıları oluşturmuş, bu alanları cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu alanlardaki yapılar ile ilgili
müsadere kararları alınmasında görevli orman personeli büyük baskı altında kalmakta ve bu baskılar
nedeniyle görevlerini yerine getirmekte güçlük çekmektedirler.
Devlet ormanları üzerinde mevcut olan ve yerel halkın ihtiyaçları için yerleşim yeri haline dönüşmüş
yaylaların değerlendirilmesi, hali hazırda büyük bir sosyal problem olarak mevcudiyetini devam ettiren
bu sorunun çözüme kavuşturulması, mevcut yayla alanlarından faydalanmanın planlı ve düzenli hale
getirilmesi için 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı ‘‘Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi
ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17’nci
maddesinin 1’inci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Kanun değişikliği akabinde “Devlet Ormanlarındaki
Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 7/3/2013 tarihinde Resmî
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili Kanun ve Yönetmeliğe dayanılarak yapılan çalışmalar ile 2018 yılı itibarıyla toplam 11.506 hektarlık
alanda 525 adet yayla alanı ilan edilmiştir. Kiralanan bina sayısı 10.000’in üzerindedir. Bu konuda,
karşılaşılan sorunlar arasında şunlar yer almaktadır:
•

Yayla alanlarındaki bina ve tesislerin çoğu deprem-yangın-yalıtım-statik ve mekanik mevzuatına
uymayan gecekondu tarzı yapılardır.

•

Eksikliklerin giderilmesi kullanıcılarının çoğunun maddi durumunun elverişsiz olmasından dolayı
yapılamamaktadır.

•

Oturma ruhsatı alınmasında ruhsat konusunda kesin yasal bir hüküm bulunmadığından güçlükler
yaşanmaktadır.

•

Kira başvurusunu kaçıranlar ile kiraya yanaşmayanlar nedeniyle sabit kıymete alınan bina ve
tesislerin tamamı kiralanamamaktadır.

•

Kiracıların, kiraladıkları evleri yıkıp yerine yeni betonarme veya yeni ahşap ev yapmak istemeleri
nedeniyle mevzuat düzenlemesine ihtiyaç vardır.

Bunun yanında binaların yenilenmesi ve ayıplı mal kullanımı ile ilgili hukuki sorunlar, revize edilecek
yayla alanları/sınırları, kaçak yapılaşma, iptal edilecek yayla alanları ve bina ve tesis sayısının çok
fazla olmasından dolayı sorumlu kurumunniş yükünün artması gibi birçok sorunla karşılaşılmaktadır.
8.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Yasal mevzuatın tanımlı olması ve uygulamaya dönük güçlü bir teşkilat yapısı ve personelin
bulunması

•

Sulama yatırımlarının devam ediyor olması

•

Arazi toplulaştırma uygulamalarının devam ediyor olması
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•

Mera alanlarının korunuyor olması

•

Yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olması sebebiyle rüzgar ve güneş enerjisi için tarım dışı
alanların mevcut olması

•

Geniş orman alanlarının varlığı

•

Arazi kullanım sınıflarının belirlenmiş olması

•

Çoğu yerde tapu ve kadastro işlemlerinin tamamlanmış olması

•

Sulamaya açılacak alanların tespit edilmiş olması

•

Köy ortak malı arazilerinin mevcut olması

Zayıf Yönler:
•

Tarıma elverişli olup da kullanılmayan arazilerin bulunması

•

İşletmelerin parçalı, dağınık olması, küçük ölçekli işletmelerin fazlalığı

•

Tarım sayımı ve tarımsal işletme yapılarına ilişkin verilerin güncel olmaması

•

Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin tarımla uğraşan kesimi envanterleriyle yansıtmaması

•

Yayla alanları için kaçak yapılaşma, kiracıların maddi durumunun yetersizliği, mevzuat yetersizlikleri

•

Sulanan arazilerin yetersizliği

•

Küçük ölçekli işletmelerin sermaye yetersizliği ve tarımsal işletme gelirlerinin düşük olması

•

Tarımsal örgütlenme yetersizliği ve istisnalar dışında örgütlü yapıların etkinliğinin bulunmaması

•

Özellikle küçük işletmelerde arazilerde girdi ve teknoloji kullanımı ile uzmanlaşmada görülen
yetersizlikler

•

Tarımda ekonomik olarak sulanabilecek alanlara göre sulanan alanların azlığı

Fırsatlar:
•

Orman içi odun dışı tarım ürünleri üretilmesi için orman alanlarının varlığı

•

Arazi bankacılığı ile ilgili uygulamalar

•

Gençleri tarımsal faaliyetlere kazandıracak destek programlarının uygulanıyor olması

•

Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri ile diğer finans kuruluşlarının tarımsal faaliyetlerin
desteklenmesine ilişkin kredi ve destek programları bulunması

•

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafında sağlanan tarımsal desteklerde genç
çiftçilerin avantajlı olması

•

Çevre amaçlı tarım arazileri kullanımı

•

TİGEM arazilerinin özel sektöre tarımsal faaliyetler için kiralanabilmesinin yolunun açılması

•

Tarımsal teknoloji geliştirme bölgeleri ilan edilmesi için geniş kamu ve üniversite arazilerinin varlığı

•

Arazinin işlenmesi ile ilgili ileri teknolojilerin yaygınlaşmış olması

•

Toprak işlemesiz tarım uygulamaları

•

Dikey tarım ve topraksız tarım uygulamaları
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Tehditler:
•

Orman içi arazilerin atıl kalması ve ekonomik değeri olan ürünler üretilmiyor olması

•

Fundalık alanların orman ilan edilmiş olmasıyla ekonomik kullanılmaması

•

Tarımla uğraşan kesimin %50’sinin yaşlı nüfus olması ve gençlerin tarımdan uzaklaşmaları

•

Kırdan kente göç ve tarımda görülen hızlı çözülme ile boş kalan tarım arazilerinin fazlalığı

•

TİGEM arazilerinin kira bedellerinin yüksek bulunması ve sözleşmelere uyulmaması

•

Toplam işlenen tarım alanlarının amaç dışı kullanımlar sebebiyle gün geçtikçe azalması

•

Ortakçılık, kiracılık ve yarıcılık faaliyetlerinde sorunlar olması

•

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımları için de emlakçılık yapılması

•

Arazi alımlarında finansmanın herkese kullandırılması ve kullanımın takip edilmemesi

•

Üretim maliyetlerinin yüksekliği, çiftçinin satış fiyatlarının düşüklüğü ve pazarlamada yaşanan
güçlükler

8.3. Hedefler
•

Tarımsal işletme yapılarına ilişkin verilerin güncelliğinin sağlanması ve dönemsel olarak
ölçümlenmesi,

•

Tarım arazilerinin etkin kullanımı ve tarıma elverişli olup da tarımda kullanılmayan arazilerin
üretime kazandırılması,

•

Tarımda optimum işletme büyüklüğünü dikkate alan bir yaklaşımla sürdürülebilir bir temelde
kullanım ve üretimde verimliliğin artırılması,

•

Yaylaların sürdürülebilir bir temelde kullanımının ve korunmasının sağlanması,

•

Fundalık alanlarının orman alanlarından ayrı belirlenmesi ve ekonomik olmayan alanlarda orman
içi odun dışı tarımsal ürünler üretimine izin verilmesi,

•

Tapu ve kadastro uygulamaları talep eden köylerde yeniden düzenlemeler yapılmasıyla vergi
endişesiyle yazdırılmamış olan tarım arazilerinin mülkiyetlerinin üreticilere kazandırılması,

•

Çevresel Amaçlı Tarım Arazileri Kullanımı (ÇATAK) yapılarak daha fazla arazinin üretime
kazandırılması,

•

Atıl durumdaki veya üretimde kullanılmayan araziler için Ortak İşletmecilik Modeli ile yönetici
şirketler kurularak işletmecilik yapılması,

•

Tarım arazilerinde teraslama, taş toplama, perdeleme (canlı, cansız), arazi ıslahı gibi uygulamaların
desteklenmesi.

8.4. Stratejiler
-Arazi varlığının tarım arazisi, orman arazisi, fundalık, mera, yayla vs. tanımlamaları için
optimum kombinasyonların belirlenmesi. Ekolojik sistem tasarımı yaklaşımıyla arazilerin uygun
kombinasyonlarının belirlenmesiyle sürdürülebilir kullanım,
-Arazilerde girdi kullanımında aşırı girdi kullanımının önlenmesi için zaman zaman numuneler alınarak
analizler yapılarak kontrol faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,
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-Arazi kullanımlarında optimum ürün desenleri, çiftlik sistemleri, üretim planlamalarının bölgeler ve
havzalar bazında yapılması,
-Mikro ve küçük aile işletmeleri için dikey tarım, topraksız tarım, organik tarım uygulamaları için
destekleme yapılması,
-Arazilerin ölçek sorununu çözmek için ortak işletmecilik modellerinin katılım ortaklığıyla uygulanması,
-Arazilerin sürdürülebilir kullanımına
yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi.

yönelik

teknoloji

geliştirilmesi

ve

kullanımlarının

8.5. Sonuç ve Öneriler
-Arazi mülkiyet ve kiralama sorunlarının çözümü için komisyonlar oluşturulması ve tapu-kadastro
çalışmalarında tarımsal dönüşüm ve revizyonlar yapılması,
-Kiralama ve ortakçılık işlemlerinde akredite edilecek kooperatiflere rol ve sorumluluk tanımlanması
ve kayıtlılık oranının artırılması,
-Sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması ve bu konuda örgütlü yapılara da uygun finansman
mekanizmalarına erişimle birlikte imkân tanınması,
-Tarımda önemli girdi olan arazi için kiracılık-ortakçılık koşullarının ve mevzuatının gözden geçirilmesi
ve uygulamasına ilişkin denetim mekanizmasının güçlendirilmesi,
-Uzun ömürlü bitkiler, meyveler, içecek ve baharat bitkileri, bağ alanı, zeytin alanı, yem bitkileri, süs
bitkileri, çayır-mera gibi alan kullanımı bazında bitkisel üretim alanlarının iklim, toprak, çevre ve ulaşım
koşulları dikkate alınarak havza bazlı üretim modelinin geliştirilmesi ve yıllık stok, fiyat, dış ticaret
gibi parametreler ışığında belirlenecek bir yıllık üretim planlaması dâhilinde uygun alanlarda uygun
ürünleri yetiştirenlere girdi desteklerinin önemli ölçüde farklılaştırılması, Entegre İdare ve Kontrol
Sistemi uygulamalarının ülkemiz geneline yaygınlaştırılması,
-Tarıma elverişli olup da kullanılmayan arazilerin tarımsal amaçla kullanılabilmesi için destekleme
mekanizmasının kurulması,
-Arazi bankacılığı uygulamalarının hayata geçirilmesi, bunun için yasal, kurumsal ve fiziki altyapının
hazırlanması,
-Hudutsuz Ürün Köy Projesi ve Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi gibi üretim modellerinin
uygulanması,
-Arazi kullanım kabiliyet sınıflarına göre tarımsal amaçlı arazilerinin durumunun yeniden belirlenmesi
ve Türkiye Toprak Haritasının güncellenmesi, bu amaçla coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı ve
Bakanlık bilgi sistemleriyle tam entegrasyonu,
-Tarımsal işletme yapı analizinin en azından yıllık bazda yapılabilmesi ve izlenmesine olanak sağlayacak
bir şekilde veri tabanı altyapısının güncellenmesi,
-Çiftçi (geçimlik, yarı geçimlik), küçük çiftçi, ortakçılık, kiracılık, mülkiyet sahibi, yarı ortakçılık gibi
tanımların güncellenerek, kişiye/tarımsal işletmeye ait tüm tarımsal faaliyetlerin tek bir kimlik/işletme
numarasıyla anlık izlenebildiği ve değerlendirilebildiği bir sisteme geçilmesi ve coğrafi bilgi sistemleri
ile entegre bir sistem kurulması,
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-Tarım işletmelerine ve tarımsal işletmelerin yapısına ilişkin verilerin genişletilmesi, sayısallaştırılması
ve güncel olarak izlenmesine olanak veren çoklu bilgi sistemleri yerine tek bir bilgi sisteminin tüm
verileri içerdiği bir sistemin kurulması,
-Türkiye toprak haritasının güncellenmesi ve tarımsal amaçlı araziler ile çayır ve mera vasfını yitirmiş
ya da tarım arazisi olup da amacı dışında kullanılan arazilerin belirlenmesi,
-Kullanım alanları itibarıyla bitkisel üretime uygun mevcut alanlar ile yatırım alanlarının belirlenmesi
ve sayısallaştırılması ve haritalandırılması destekleme sisteminin buna göre farklılaştırılması,
-Tüm altyapı hizmetleri ile birlikte arazi toplulaştırma uygulamalarına devam edilmesi,
-Tarımda sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması ve çiftçileri ölçek ekonomisine ulaştıracak
modellerin uygulanması,
-Miras Kanunu’nun tarım arazilerinin etkin kullanımına yönelik etkilerinin gözden geçirilmesi,
-Yayla alanlarında kiralama hizmetlerine ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve kiralama hizmetlerinde
kullanım alanı ile belediyenin izne konu edilmesi.
9. HAYVAN VARLIĞI GİRDİSİ
9.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Katma değeri ve istihdam fırsatları yanında gıda, tekstil, ilaç sanayi, kozmetik gibi desteklediği sanayi
kolları, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme konusundaki rolü ile hayvan varlığı girdisi sermaye olarak
önem arz etmektedir. Dünya nüfusunda hızlı yükseliş ve artış beklentisi ile birlikte, gelir seviyelerinin
ve sağlıklı beslenme bilincinin artması; bitkisel ürünlerle ikamesi mümkün olmayan hayvansal
proteinlere olan talebi de artırmaktadır. Buna paralel olarak dünya ortalaması üzerinde seyreden
nüfus artış hızı ve milli gelir düzeyindeki artış gibi başlıca nedenlerle protein kaynakları başta olmak
üzere kaliteli gıdaya duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı:
Hayvansal üretimin düşük maliyet ve yüksek verimle yapılması esas alınarak kendine yeterliliğin
sağlanması hedefleri ile Türkiyede son 10 yılda hayvan varlığında artışlar görülmüştür. Dünya
büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı Tablo 42’de sunulmaktadır.
Tablo 42. Dünya hayvan varlığı (adet)

Dünya

2002

2015

2016

2017
Milyon Baş

2002-2017
% Değişim

2015-2017
% Değişim

2010-2017
% Değişim

Milyon Baş

Milyon Baş

Milyon Baş

Manda

168,9

196,1

199,3

200,97

19,0

2,5

4,3

Sığır

1.327,70

1.452,50

1.474,90

1491,69

12,4

2,7

1,5

Büyükbaş

1.496,60

1.648,60

1.674,20

1692,65

13,1

2,7

1,9

Keçi

791,5

979,2

1.002,80

1034,41

30,7

5,6

6,4

Koyun

1.034,10

1.160,30

1.173,40

1202,43

16,3

3,6

6,6

Küçük baş

1.825,60

2.139,60

2.176,20

2236,84

22,5

4,5

6,5

864,1

990,5

981,8

967,39

12,0

-2,3

-0,6

Domuz
Kaynak: FAO
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Türkiye ise yaklaşık 17 milyon büyükbaş ve 47 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile önemli bir hayvancılık
ülkesidir. Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığı son yıllarda hızlı artmakta ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği hayvancılık açısından önemli bir yer almaktadır. Türkiye 36 milyon baş koyun 11 milyon
baş keçi varlığı ile dünyada ilk 10 ülke içinde yer almakta ve Avrupa’da ise 1. sırada bulunmaktadır.
Tablo 43. Türkiye’de yıllar itibarıyla büyükbaş hayvan sayıları (adet)
BÜYÜKBAŞ
TOPLAM

BÜYÜKBAŞ

YIL
SIĞIR

MANDA

2008

10.859.942

86.297

10.946.239

2009

10.723.958

87.207

10.811.165

2010

11.369.800

84.726

11.454.526

2011

12.386.337

97.632

12.483.969

2012

13.914.912

107.435

14.022.347

2013

14.415.257

117.591

14.532.848

2014

14.223.109

121.826

14.345.223

2015

13.994.071

133.766

14.127.837

2016

14.080.155

142.073

14.222.228

2017

15.943.586

161.439

16.105.025

2018

17.042.506

178.397

17.220.903

Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)
Tablo 44. Türkiye’de yıllar itibarıyla küçükbaş hayvan sayıları (adet)
Yıllar

Keçi

2003

25.431.539

6.771.675

2004

25.201.155

6.609.937

2005

25.304.325

6.517.464

2006

25.616.912

6.643.294

2007

25.462.293

6.286.358

2008

23.974.591

5.593.561

2009

21.749.508

5.128.285

2010

23.089.691

6.293.233

2011

25.031.565

7.277.953

2012

27.425.233

8.357.286

2013

29.284.247

9.225.548

2014

31.140.244

10.344.936

2015

31.507.934

10.416.166

2016

30.983.933

10.345.299

2017

33.677.636

10.634.672

2018

36.194.972

10.922.427

Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)
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Tablo 45. Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığının kültür, melez, yerli sığır sayıları ve oranları
Yıl

Sığır sayıları (baş)

(%)

Kültür

Melez

Yerli

Toplam

Kültür

Melez

Yerli

2002

1.859.786

4.357.549

3.586.163

9.803.498

18,97

44,45

36,58

2003

1.940.506

4.284.890

3.562.706

9.788.102

19,83

43,78

36,40

2004

2.109.393

4.395.090

3.564.863

10.069.346

20,95

43,65

35,40

2005

2.354.957

4.537.998

3.633.485

10.526.440

22,37

43,11

34,52

2006

2.771.818

4.694.197

3.405.349

10.871.364

25,50

43,18

31,32

2007

3.295.678

4.465.350

3.275.725

11.036.753

29,86

40,46

29,68

2008

3.554.585

4.454.647

2.850.710

10.859.942

32,73

41,02

26,25

2009

3.723.583

4.406.041

2.594.334

10.723.958

34,70

41,10

24,20

2010

4.197.890

4.707.188

2.464.722

11.369.800

36,90

41,40

21,70

2011

4.836.547

5.120.621

2.429.169

12.386.337

39,05

41,34

19,61

2012

5.679.484

5.776.028

2.459.400

13.914.912

40,80

41,50

17,70

2013

5.954.333

6.112.437

2.348.487

14.415.257

41,30

42,39

16,29

2014

6.178.757

6.060.937

1.983.415

14.223.109

43,44

42,61

13,95

2015

6.385.343

5.733.803

1.874.925

13.994.071

45,63

40,97

13,40

2016

6.588.527

5.758.336

1.733.292

14.080.155

46,8

40,9

12,3

2017

7.804.588

6.536.073

1.602.925

15.943.586

48,9

40,9

10,1

2018

8.419.204

7.030.297

1.593.005

17.042.506

49,40

41,25

9,35

-56

74

2002-2018
353
61
% değişim
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

TİGEM kayıtlarına göre 1991 yılında 11 milyon 973 bin olan sığır varlığının %11’i kültür ırkı, %34’ü melez
ırkı, %55’ini yerli ırklar oluştururken, TÜİK verilerine göre 2018 yılında yaklaşık 17 milyon baş sığır
varlığının %49’unu kültür ırkı, %41’ini melez ırkı ve %10’unu yerli ırk oluşturmaktadır. Bayburt Tarım
ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere, Türkiye’de en çok tercih edilen veya üreticiler
tarafından en faydalı görülen kültür boğa ırkları Avrupa Kırmızısı, Montofon, Etçi Boğalar, Holstein,
Jersey, Kırmızı Holstein, Montbeliarde, Simental gibi ırklardır. Kırmızı et üretiminin %90’ı süt üretiminin
ise %91’ı sığırlardan karşılanırken, koyun ve keçiden kırmızı et oranı %10, süt için üretimde ise %9’dur.
Türkiye’deki yaygın koyun ırkları: Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Sakız, Merinos, Karakaya,
Karagül İvesi, Hemşin, Tuj, Malya, Türktahirova, Herik, Acıpayam, Bafra, Sönmez ve Polatlı koyunlarıdır
(Anonim 2018d). 2002-2018 döneminde büyükbaş hayvan %74, küçükbaş hayvan %44, kanatlı %43
ve arı kovanı sayısı ise %100 artış göstermiştir.
Türkiye dünyanın en önemli hayvan gen merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hayvancılığın
Türkiye’de önemli bir tarımsal alt ekonomik faaliyet kolu olması üretim girdileriyle ilgili politikaların
belirlenmesini de gerektirmektedir. Hayvansal ürünlere yönelik talep, hayvansal üretimdeki artışı ve
dolayısıyla yem ve yem ham maddelerine olan talep artışını da tetiklemektedir. Bu noktada ortaya kıt
kaynakların en etkin şekilde değerlendirilebilmesi ihtiyacı çıkmaktadır. Üretimde devamlılık ekonomik
olarak yetiştiricilerin değer fiyattan ürünlerini pazara sunmaları tüketicilerin talepleri ve alım gücü ile
doğrudan ilişkilidir. Serbest piyasada rekabet faktörü, yetiştiricilerin üretimde kullandıkları girdileri
makul fiyattan temin ederek maliyeti en aza indirmesine bağlıdır.
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Tablo 46. Hayvancılık sektörünün genel görünümü
Göstergeler

Değer

Tarımsal üretim değeri: Bitkisel üretim değeri (1000 TL)

158.870.800

Tarımsal üretim değeri: Canlı hayvanlar değeri (1000 TL)

146.184.051

Tarımsal üretim değeri: Hayvansal ürünler değeri (1000 TL)

79.150.212

Tarımsal üretim değeri: Kişi başına bitkisel üretim değeri (TL)

1.937

Tarımsal üretim değeri: Kişi başına canlı hayvanlar değeri (TL)

1.783

Tarımsal üretim değeri: Kişi başına hayvansal ürünler değeri (TL)

965

Canlı hayvanlar: Dana ve buzağı, erkek (baş)

2.252.947

Canlı hayvanlar: Dana ve buzağı, dişi (baş)

2.197.018

Canlı hayvanlar: Tosun, 1-2 yaş (baş)

2.154.306

Canlı hayvanlar: Düve, 1-2 yaş (baş)

2.378.131

Canlı hayvanlar: İnek, 2 yaş ve üzeri (baş)

7.304.490

Canlı hayvanlar: Boğa ve öküz, 2 yaş ve üzeri (baş)

755.614

Canlı hayvanlar: Manda (baş)

178.397

Canlı hayvanlar: Deve (baş)

1.708

Hayvansal ürünler: İnek sütü (ton)

20.036.877

Hayvansal ürünler: Manda sütü (ton)

75.742

Canlı hayvanlar: Koyun (baş)

35.194.972

Canlı hayvanlar: Keçi (baş)

10.922.427

Canlı hayvanlar: At, katır ve eşek (baş)

272.866

Canlı hayvanlar: Kümes hayvanı (baş)

359.217.862

Hayvansal ürünler: Koyun sütü (ton)

1.446.271

Hayvansal ürünler: Keçi sütü (ton)

561.826

Hayvansal ürünler: Bal (ton)
Kaynak: TÜİK, 2019

107.920

Hayvansal üretim maliyetlerini ise üretimin temel girdileri olan kaba ve karma (kesif) yem, enerji, işçilik,
damızlık ve besi materyali temini, hayvan sağlığı, bakımı ve ilgili ekipman maliyetleri belirlemektedir.
Hayvansal üretimde birincil üretim olarak kırmızı ve beyaz et üretimi, su ürünleri üretimi, süt üretimi
ile diğer hayvansal ürünlerin sürdürülebilirliği yanında, bu ürünlere tüketicinin erişiminin yeterliliği de
öncelik taşımaktadır.
Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla 22,1 milyon ton süt, 1,1 milyon ton kırmızı et, 2,2 milyon ton kanatlı eti,
19,6 milyar adet yumurta, bal üretimi 107.920 ton ve 630 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir.
Türkiyede hayvancılık sektörünün genel görünümü Tablo 46’da verilmiştir.
Büyükbaş hayvan sayısı son 16 yılda 17,2 milyona yükselerek %74 oranında artarken, küçükbaş hayvan
sayısı da son 16 yılda 46,1 milyona yükselerek %44 oranında artmıştır. Büyükbaş içinde yer alan sığır
ve manda sayısı yanında küçükbaş içinde yer alan koyun ve keçi sayısında da son 16 yılda meydana
gelen artış hız kesmeden devam etmektedir.
FAO verilerine göre Türkiye toplam sığır-manda varlığında dünyada 196 ülke içinde 23. sırada yer
almaktadır. Hayvan sayılarında 2002 ile 2018 arasında gerek hayvan sayılarında gerekse et ve süt
veriminde önemli artışların meydana geldiği görülmüştür. Türkiye’nin hayvansal ürünler üretimi ile
ilgili durum Tablo 47 ve 48’de verilmiştir.
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Tablo 47. Türkiye’nin yıllar itibarıyla et üretimi (ton)
Yıl

Sığır

Koyun

Keçi

Manda

Toplam

2002

327.629

75.828

15.454

1.630

420.541

2003

290.454

63.006

11.487

1.709

366.656

2004

365.000

69.715

10.301

1.950

446.965

2005

321.681

73.743

12.390

1.577

409.391

2006

340.705

81.899

14.133

1.774

438.511

2007

432.406

118.075

24.360

1.989

576.830

2008

370.619

96.738

13.753

1.334

482.444

2009

325.286

74.633

11.675

1.005

412.621

2010

618.584

135.687

23.060

3.387

780.718

2011

644.906

107.076

23.318

1.615

776.915

2012

799.344

97.334

17.430

1.736

915.845

2013

869.292

102.943

23.554

366

996.155

2014

881.999

98.978

26.770

526

1.008.272

2015

1.014.926

100.021

33.990

326

1.149.262

2016

1.059.195

82.485

31.011

351

1.173.042

2017

987.482

100.058

37.525

1.339

1.126.403

2018

1.003.859

100.831

13.603

402

1.118.695

33

-12

-75

166

2002-2018
206
% değişim
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Tablo 48. Türkiye’nin yıllar itibarıyla süt üretimi (ton)
Yıl

İnek

Koyun

Keçi

Manda

Toplam

2002

7.490.634

657.388

209.621

50.925

8.408.568

2003

9.514.138

769.959

278.136

48.778

10.611.011

2004

9.609.326

771.715

259.087

39.279

10.679.407

2005

10.026.202

789.878

253.759

38.058

11.107.897

2006

10.867.302

794.681

253.759

36.358

11.952.100

2007

11.279.340

782.587

237.487

30.375

12.329.789

2008

11.255.176

746.872

209.570

31.422

12.243.040

2009

11.583.313

734.219

192.210

32.443

12.542.186

2010

12.418.544

816.832

272.811

35.487

13.543.674

2011

13.802.428

892.822

320.588

40.372

15.056.211

2012

15.977.838

1.007.007

369.426

46.989

17.401.262

2013

16.655.009

1.101.013

415.743

51.947

18.223.712

2014

16.998.850

1.113.937

463.270

54.803

18.630.859

2015

16.933.520

1.177.228

481.174

62.751

18.654.682

2016

16.786.263

1.160.413

479.401

63.085

18.489.161

2017

18.762.319

1.344.779

523.395

69.401

20.699.894

2018

20.036.877

1.446.271

561.826

75.742

22.120.716

120

168

49

163

2002-2018
167
% DEĞİŞİM
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)
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Kanatlılar ve beyaz et sektörü:
Türkiye’nin rekabetçi olduğu bir diğer sektör et ve yumurta tavukçuluğudur. Türkiye tavuk varlığı
açısından dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesi içerisindedir.
Tablo 49. Dünya tavuk eti ve yumurta üretimi
Sıra Ülke

Dünya Tavuk Eti Üretimi
(bin ton)

Sıra

Ülke

2018

Dünya Yumurta Üretimi
(milyon adet)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

18.403

18.708

19.140

1

Çin

516.843 537.354 536.818

1

ABD

2

Brezilya 13.149

13.234

13.607

2

ABD

97.208

102.111

106.688

3

Çin

12.629

13.406

13.440

3

Hindistan

78.484

82.929

88.137

4

Rusya

4.088

4.141

4.444

4

Meksika

53.050

54.403

55.418

10
Türkiye 1.909
Kaynak: FAO, 2019

1.879

2.136

9

Türkiye

16.726

18.098

19.281

2.156

2018

19.643

Tablo 50. Yıllar itibarıyla Türkiye yumurta ve tavuk eti üretimi
Yıl

Yumurta (Milyon Adet)

Tavuk Eti (Ton)

2002

11.555

696.187

2003

12.667

872.419

2004

11.056

876.774

2005

12.052

936.697

2006

11.734

917.659

2007

12.725

1.068.454

2008

13.191

1.087.682

2009

13.833

1.293.215

2010

11.841

1.444.059

2011

12.955

1.613.309

2012

14.911

1.723.919

2013

16.497

1.758.363

2014

17.145

1.894.669

2015

16.726

1.909.276

2016

18.098

1.879.018

2017

19.281

2.136.734

2018

19.643

2.156.671

70

210

2002-2018 % DEĞİŞİM
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Avrupa’da toplam 18.189.907 ton tavuk eti ve 11.056.631 ton tavuk yumurtası üretimi gerçekleşmiştir.
Avrupa üretimi ile kıyaslandığında Türkiye, tavuk eti ve tavuk yumurtası üretiminde 2. sıradadır.
Türkiye su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığının yanı sıra arıcılıkta da önemli bir potansiyel teşkil
etmektedir. Türkiye, özellikle su ürünleri yetiştiricilik ürünleri açısından ihracat potansiyeline sahiptir.
Arıcılık Sektörü:
Türkiye, üçte biri endemik olan yaklaşık 12.000 tür bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapmakta ve yüz bin
tonun üzerinde bal üretimiyle dünyada lider ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya arıcılık verileri
Tablo 51’de sunulmaktadır.
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Tablo 51. Dünya arıcılık verileri
Dünya bal üretimi (ton)

Arılı kovan varlığı (adet)

Ülke Adı

2015

2016

2017

Ülke Adı

2015

2016

2017

Çin

473.000

555.000

543.000

Çin

9.131.057

9.147.772

9.156.882

Türkiye

108.128

105.727

114.471

Türkiye

7.709.636

7.900.364

7.991.072

Arjantin

52.600

68.123

76.379

İran

7.359.956

7.031.629

7.271.825

İran

73.014

67.783

69.699

Etiyopya

5.916.100

6.189.329

6.139.990

ABD

71.008

73.429

66.968

Rusya

3.474.014

3.457.994

3.349.976

Ukrayna

63.615

59.294

66.231

Arjantin

2.959.005

3.008.956

3.003.036

Rusya

67.736

69.764

65.678

Tanzanya

2.941.756

2.991.117

2.998.785

Hindistan*

62.967

64.071

64.981

İspanya

2.730.000

2.834.515

2.904.971

Meksika

61.881

55.358

51.066

ABD

2.660.000

2.775.000

2.669.000

Etiyopya

59.161

47.706

50.000

Meksika

2.017.931

1.858.000

1.853.807

88.985.408

90.493.440 90.999.730

TOPLAM
1.824.828
1.859.228
1.860.712
TOPLAM
Kaynak: FAOSTAT, Nisan 2019
*Arı ırkı farklı olduğundan kovan sayısı listesine dahil edilmemiştir.
Tablo 52. Türkiye’nin yıllar itibarıyla arıcılık verileri
Yıllar

Arılı Kovan
(adet)

Bal Üretimi
(ton)

Bal verimi
(kg/kovan)

Balmumu
(ton)

Kişi Başına Bal Üretimi
(kg/kişi)

2002

4.160.892

74.554

18

3.448

1,08

2003

4.288.853

69.540

16

3.130

1,00

2004

4.399.725

73.929

17

3.471

1,06

2005

4.590.013

82.336

18

4.178

1,17

2006

4.851.683

83.842

17

3.484

1,19

2007

4.825.596

73.935

15

3.837

1,04

2008

4.888.961

81.364

17

4.539

1,13

2009

5.339.224

82.003

15

4.385

1,13

2010

5.602.669

81.115

15

4.148

1,10

2011

6.011.332

94.245

16

4.235

1,26

2012

6.348.009

89.162

14

4.222

1,18

2013

6.641.348

94.694

14

4.241

1,23

2014

7.082.732

103.525

14

4.053

1,32

2015

7.748.287

108.128

14

4.756

1,37

2016

7.900.364

105.727

13,4

4.440

1,32

2017

7.991.072

114.471

14,3

4.488

1,42

2018

8.108.424

107.920

13,3

3.987

1,32

45

-26

16

22

2002-2018 % Değişim 95
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Su ürünleri sektörü:
Su ürünleri ve balıkçılık sektörü girdileri açısından mevcut duruma bakıldığında, Türkiye’de faal
durumda 22 adet deniz balık yavrularını üreten kuluçkahanede 850 milyon deniz balıkları yavruları,
55 adet alabalık kuluçkahanesinde ise 550 milyon alabalık olmak üzere yılda toplam yaklaşık 1.400
milyon yavru üretildiği görülmektedir (Anonim 2018). Bu tesisler son derece modern kuluçkahaneler
olup otomatik su, kalite kontrol ve yemleme sistemlerine sahiptir. Aynı zamanda sezon dışında da
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yavru üretimi (fotoperiyot uygulaması) yapmaktadırlar. Deniz kuluçkahaneleri: İzmir, Muğla, Antalya ve
Çanakkale kıyı şeridinde; iç sulara ait kuluçkahaneler ise yoğun olarak Muğla, Aydın, Kayseri, Elazığ, Bilecik,
Kahramanmaraş, Trabzon illerinde kuruludur. Bu tesisler, sektörün yavru balık ihtiyacını karşıladıkları gibi
belli bir miktarını ihraç ederek Türkiye’ye döviz kazandırmaktadırlar. Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe,
yetiştiriciliğin temel girdilerinden birisi anaç balık, bunlardan elde edilen yumurta ve yavru balıklardır.
Kuluçkahanelerde uygulanan modern ve ileri teknolojiler kaliteli ve verimli yavruların elde edilmesinde
büyük rol oynamaktadır. Sektörün ihtiyaç duyduğu yavru yerli üretimle karşılanmaya başlamıştır. Son iki
yıldır ise yavru ihracatına da başlanılmıştır. Kuluçkahanelerde başta levrek ve çipura yavrusu olmak üzere
sarıağız, minekop, fangri, karagöz, sinarit gibi deniz balıklarının da yavrusu üretilmektedir. Konusunda
uzman teknik ekip ve bilgi birikimleriyle su ürünleri sektörü Avrupa’da lider duruma gelmiştir. Yeni
yatırımlarla altyapı sürekli yenilenmektedir.
Türkiye’de son yıllarda yetiştiricilik sistemlerinde önemli gelişmeler olmuş, rakip birçok ülkeden daha modern
ve ileri teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllardan itibaren denizlerdeki balık çiftliklerinin açık
ve derin sulara taşınması buradaki şartlara uygun yeni tekniklerin kullanılmasını zorunlu kılmış, buna bağlı
olarak kafes boyutlarında ve yapılarında, ağ sistemlerinde, yemleme sistemlerinde dünya standartlarının
üzerinde bir teknoloji uygulanarak iyileştirmeye gidilmiştir. Kültür balıkçılığı teknolojilerinde son yıllarda
yaşanan gelişmelerle birlikte avcılığa göre birim maliyetler düşmüş olup yeni yatırımcılar bu alanda
eskiye oranla daha yüksek kapasiteli ve entegre tesis yatırımı yapmaya başlamışlardır. Birim maliyetlerin
düşmesi, sektörde kültür balıkçılığının avcılığa göre daha fazla gelişmesinin nedenlerinden bir diğeridir.
Kalkınma Bakanlığı sektör raporlarında Türkiyein 2023 vizyonunda 600 bin tonluk su ürünleri yetiştiricilik
üretim hedefi bulunmaktadır. Üretim kapasitesi yönünden bakıldığında bu rakama şimdiden ulaşılmış gibi
görünse de toplam yetiştiricilik üretimi henüz 315 bin ton seviyesindedir. Bu durum sektörde kapasite
kullanımının %60’lar seviyesinde olduğunu göstermektedir (Tablo 53).
Tablo 53. Türkiyede deniz ve iç sularda yetiştiricilik üretimi
Yıllar

Deniz (ton)

Toplamdaki Payı (%)

İçsu (ton)

Toplamdaki Payı (%)

TOPLAM (ton)

2000

35.646

45,1

43.385

54,9

79.031

2001

29.730

44,2

37.514

55,8

67.244

2002

26.868

43,9

34.297

56,1

61.165

2003

39.726

49,7

40.217

50,3

79.943

2004

49.895

53,1

44.115

46,9

94.010

2005

69.673

58,9

48.604

41,1

118.277

2006

72.249

56,0

56.694

44,0

128.943

2007

80.840

57,8

59.033

42,2

139.873

2008

85.629

56,3

66.557

43,7

152.186

2009

82.481

52,0

76.248

48,0

158.729

2010

88.573

53,0

78.568

47,0

167.141

2011

88.344

46,8

100.446

53,2

188.790

2012

100.853

47,5

111.557

52,5

212.410

2013

110.375

47,3

123.018

52,7

233.393

2014

126.894

54,0

108.239

46,0

235.133

2015

138.879

57,8

101.455

42,2

240.334

2016

151.794

59,9

101.601

40,1

253.395

2017

172.492

62,4

104.010

37,6

276.502

2018
209.370
66,6
105.167
33,4
314.537
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Anonim, 2018c)
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Yetiştiricilik sektöründe kullanılan teknolojik malzemelerden kafesler çoğunlukla, yüksek yoğunluklu
polietilen (HDPE) malzemeden yapılan daire şeklinde kafesler olmakta, kafes çapları (Ø) 12 ile 66
metre arasında değişmektedir. İç sularda kara tesislerinde ileri yapısal ve üretim teknikleri kullanılmaya
başlanmış, tambur filtrelerin aktif olarak kullanımı ile çevresel etkiler büyük ölçüde azaltılmıştır.
Temel girdiler dışında, işletmelerde kullanılan yakıt ve elektrik maliyetleri de çok yüksek olup son
yıllarda daha da artış göstermiştir. Enerji maliyetlerindeki bu hızlı artış da yem ve hayvansal ürün
maliyetlerini yükseltmektedir. Üretimde, ekonomik olarak yetiştiricilerin değer fiyattan ürünlerini
pazara sunmaları tüketicilerin talepleri ve alım gücü ile doğrudan ilişkilidir. Serbest piyasada rekabet
faktörü, yetiştiricilerin üretimde kullandıkları girdileri makul fiyattan temin ederek maliyeti en aza
indirmesine bağlıdır. Hayvansal üretim maliyetlerini ise üretimin temel girdileri olan kaba ve karma
(kesif) yem, enerji, işçilik, damızlık, besi materyali temini, hayvan sağlığı ve bakımı, ilgili ekipman
maliyetleri belirlemektedir. Bu derecede önemli bir sektör olan hayvancılıkta girdi temini en önemli
husus olarak öne çıkmaktadır.
Besi materyali temini ve hayvan sağlığı:
Girdi temini açısından özellikle besicilikte sağlıklı besi materyalinin temini çok önemlidir. Türkiye’de
buzağı ölümleri maalesef henüz bitirilememiştir. Hayvan sağlığı şartlarının iyileştirilmesi ve
hastalıklardan ari işletme sayısının artması bir an önce yaygınlaştırılması gereken hususların
başında gelmektedir. Türkiye’de şap, brusella, mavi dil, tüberküloz, salmonella vb. gibi hastalıklar
ile mücadelede proje bazlı çalışılarak 2010 yılında Trakya bölgesinde şap hastalığına karşı aşılı ari
statüsü kazandırılmıştır. Benzer çabaların Türkiye’nin diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması elzemdir.
Beyaz et sektöründe kuş gribi gibi hastalıklardan ari bölgelerin ve işletmelerin varlıklarının artırılması
da benzer şekilde önemlidir. AB müzakerelerinin 12nci faslı kapsamında bir strateji planı hazırlamış
ve hayvan sağlığı konusunda alınacak tedbirler bir takvime bağlamıştır. Bu husus ihmal edilmeden
hassasiyetle takip edilmelidir.
Yem Sektörü:
Hayvansal üretimde, bilhassa süt ve et üretimi ile su ürünleri üretiminde girdiler içerisinde en önemli
payı yem girdisi almaktadır. Yemler, hayvansal üretimde işletme girdi maliyetlerinin %50-70’ini
oluşturmakta ve hayvancılık sektörünün gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Hayvancılık için uygun
fiyatlardan sürdürülebilir şekilde yem arzı büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle, hayvancılığın sorunlarının çözümü için öncelikle yem konusundaki sorunların çözümü
göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kaba yemle birlikte
kesif yem kullanılarak yem gideri hesaplanmaktadır.
Bu bağlamda, süt maliyeti girdilerinde yem ilk sırada iken, karkas maliyeti girdileri içinde besi materyali
alım bedeli ilk sırada yem girdisi ise ikinci sırada yer almaktadır. Kanatlı yetiştiriciliğinde karma yem,
maliyetin neredeyse %70’ini oluşturmaktadır. Ekonomik anlamda et ve süt üretiminin yapılması için
günlük kuru kaba yem ihtiyacı (1 BBHB için kuru kaba yem, kg) 12,5 kg/gün olması gerekmektedir.
Hayvan varlığına göre 2018 yılı yıllık kaba yem ihtiyacı 75,05 milyon tondur(Tablo 54). 2018 yılında
toplam kaba yem üretimi (sap saman dâhil veya hariç) dikkate alındığında toplamda sap saman dahil
toplam kaba yem üretimi yıllık 67 milyon ton, sap saman hariç kaba yem üretimi yıllık 52 milyon ton
olup kaba yem üretimi ihtiyacı karşılayamamaktadır.
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Karma yem üretiminde ise hububatlardan mısır ve protein kaynağı soya fasulyesi ve küspesi ile
yem katkı maddelerinin (vitamin, mineral, premiksler vb.) ithalatı önemli yere sahiptir. Türkiye yılda
ortalama 574 mm yağış alan yarı kurak sayılabilecek bir konumdadır. Bu durum hayvansal üretim ile
ilgili yapıyı belirleyen en önemli hususlardan birisidir.
Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde büyük-küçükbaş besi işletmelerinde kaba-karma yem kullanım oranı
kaba yemler lehine daha fazla iken, Türkiye’de yeterince yağış alan bölgeler hariç karma yem lehine
daha fazladır. Öyle ki Türkiye’de besi hayvanlarında karma yem kullanım oranı kuru madde bazında
bakıldığında %60’lara ulaşmaktadır. Bu durum hayvansal üretimdeki yem maliyetlerinin, hayvancılığı
gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olmasına neden olmaktadır.
Tablo 54. Türkiye’nin yıllar itibarıyla hayvan varlığına göre kaba yem ihtiyacı (2010-2018)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toplam BBHB

10

11

12

14

14

14

14

15

16

BB Hayvan Sayısı (milyon baş)

11

12

14

14

14

14

14

16

17

Toplam Küçükbaş Hayvan Sayısı (milyon baş)

29

32

36

39

41

42

41

44

46

Toplam Kuru Kaba Yem İhtiyacı (milyon ton)

47

52

59

61

63

63

63

70

75

Toplam Kaba Yem Üretimi (milyon ton)

44

46

52

56

59

61

62

66

67

Toplam Kaba Yem Üretimi (sap-saman hariç)
(milyon ton)

34

36

42

46

49

51

52

56

52

Toplam Kaba Yem Açı (sap saman hariç)
(milyon ton)

13

16

17

15

14

12

11

15

23

3

6

7

6

4

2

1

5

8

Kaba Yem Açığı (sap saman dahil) (milyon ton)
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Türkiye’nin yeterince yağış almaması yanında aşırı otlatma, şehirleşme ve mera yönetimindeki
sorunlar neticesinde kaliteli kaba yem arzında önemli düzeyde açık bulunmaktadır. Türkiye’de 1970
yılında 21,7 milyon hektar çayır ve mera alanı, 2018 yılında 11 milyon hektara gerilemiştir (Anonim,
2019n). Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre, Türkiye’deki kaba yem açığı 2018 yılı
itibarıyla 8,1 milyon ton olarak hesap edilmektedir (Tablo 55).
Tablo 55. Türkiye’nin yıllara göre kaba yem üretimi ve açığı (Milyon Ton)
Yıl

Çayır Mera ve
Orman İçi Mera

Yem Bitkileri

Bahçe ve Orman
İçi Otlak

Alternatif
Kaba Yemler

Sap Saman Toplam
Grubu
Üretim

İhtiyaç Açık

2002

10

9,7

5

5

5

34,7

50,0

15,3

2015

14

13,9

10

10,6

12

60,5

62,9

2,4

2016

14

14,7

10

9,9

13

61,6

63,0

1,4

2017

15,5

16,3

10

9,7

14

65,5

70,3

4,8

75,1

8,1

2018
15,5
16,5
10
10
15
67,0
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (Anonim 2019d)

Türkiye’de yapılan besicilik sistemine bakıldığında genelde tahıl, küspe ve diğer yan ürünlerden
oluşan karma yemler ile bir miktar kaba yeme dayalı bir besleme yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de
üretilen karma yemlerin %45-50’si ithal yem ham maddelerine bağlı olduğu için karma yem maliyetleri
yükselmekte ve bu durum kırmızı et üretim maliyetini olumsuz etkilemektedir. Rasyonel bir besicilik ve
daha ucuza et üretimi için besicilikte kullanılan kaba yem oranının mutlaka artırılması gerekmektedir.

110

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

Karma yem üretimi son 20 yılda yıllık ortalama %8 büyüme ile gelişmeye devam etmektedir. Karma
yem üretimi bakımından Türkiye’nin ihtiyacı karşılama kapasitesi mevcuttur. Türkiye karma yem
üretimi kendi yemini yapan üreticiler de dikkate alındığında 25 milyon tonu geçmektedir (Tablo 56).
Bu üretimi ile dünyada 7’nci, AB ülkeleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır (Şekil 20).
Şekil 20. 2018 yılı ülkeler bazında karma yem üretimleri (milyon ton)

Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Anonim 2019o)
*Kendi yemini üretenler dâhil
Tablo 56. Türkiye karma yem üretimi, değişim ve yem cinslerinin toplam üretimdeki payları
Yıl

Kanatlı yemleri*
Üretim
(ton)

Değ.
(%)

Büyükbaş - küçükbaş
yemleri

Pay (%)

Üretim
(ton)

60,0

2.172

1960

3.475

1965

34.230

885

60,0

21.394

1970

129.100

277

59,2

1975

350.128

171

1980

609.703

1985

Değ. Pay (%)
(%)

Diğer yemler
Üretim
(ton)

37,5

145

885

37,5

1.426

84.613

295

38,8

55,4

273.024

223

74

42,1

834.280

1.167.526

91

38,4

1990

1.416.110

21

1995

1.706.787

2000

Toplam karma yem

Değ. Pay (%) Üretim
(%)
(ton)

Değ.
(%)

2,5

5.792

883

2,5

57.050

885

4.362

206

2,0

218.075

282

43,2

8.848

103

1,4

632.000

190

206

57,6

5.008

-43

0,3

1.448.991

129

1.849.016

122

60,8

25.718

414

0,8

3.042.260

110

35,6

2.537.137

37

63,8

22.835

-11

0,6

3.976.082

31

21

38,2

2.748.846

8

61,4

17.779

-22

0,4

4.473.412

13

3.012.483

77

45,2

3.606.788

31

54,1

42.955

142

0,6

6.662.226

49

2005

3.054.349

1

44,7

3.718.610

3

54,4

61.314

43

0,9

6.834.273

3

2010

4.962.054

62

43,1

6.301.645

69

54,8

237.424

287

2,1

11.501.123

68

2015

9.109.087

84

45,3

10.426.661

65

51,9

569.234

140

2,8

20.104.983

75

2016

8.309.272

-9

40,7

11.501.556

10

56,4

591.025

4

2,9

20.401.852

1

2017

8.882.908

7

39,6

12.905.804 12

57,6

629.621

7

2,8

22.418.332

10

2018

9.766.923

10

40,5

13.741.988

56,9

635.578

1

2,6

24.144.489

8

6

* Hindi yemleri 2000 yılından önce diğer yemler sınıfına dahil edilmiş olup bu yıldan sonra kanatlı yemine dahil
edilmiştir.
Kaynak: Anonim 2019d
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Şekil 21. Yıllar itibarıyla yem cinslerine göre karma yem üretimleri (milyon ton)

Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Anonim 2019o)

Bitkisel kaynaklar karma yem rasyonlarına büyük oranda dahil edildiği için bitkisel üretim, yem
sanayii açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yıllar içinde karma yem sanayiinin gelişimi
hızla devam ederken bitkisel üretim açısından önemli bir aşama kaydedilmediği görülmektedir. Bu
nedenle karma yem sanayinin artan ham madde ihtiyacı, yerli ham madde temininde sıkıntılara ve
ham madde fiyatlarının yükselmesine sebep olmaktadır. Türkiye hububat üretimi 30 yıl boyunca
30,5 milyon ton seviyesinden 33,3 milyon ton seviyesine çıkabilmiştir. Özellikle yerli buğday ve arpa
üretiminde iklim koşullarına bağlı olarak dönemsel artış ya da azalmalar olsa da bütüne bakıldığında
mısır dışındaki ürünlerin üretiminde önemli bir gelişme görülmemektedir. Mısır üretimi ise gösterilen
çabalar sayesinde 2 milyon ton seviyelerinden 6 milyon ton seviyelerine yükseltilebilmiştir (Şekil 22).
Şekil 22. Türkiye hububat üretimi (milyon ton)

Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Karma yemin diğer önemli ham maddelerinden olan yağlı tohum üretiminin ise 30 yıllık dönemde 2,5
milyon ton seviyesinden 3,8 milyon ton seviyesine geldiği görülmektedir. 2018 yılında ayçiçeği üretimi
yaklaşık 2 milyon ton, çiğit üretimi 1,5 milyon ton, soya fasulyesi üretimi 140 bin ton, kolza üretimi
ise 125 bin ton olarak gerçekleşmiştir (Şekil 23). Yağlı tohum açısından da yerel üretim endüstrinin
ihtiyacını karşılayamamaktadır.
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Şekil 23. Türkiye yağlı tohumlu bitki üretimi (ton)

Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Türkiye mısır, arpa, buğday, çavdar ve yulaftan oluşan hububat; ayçiçeği, çiğit, soya ve kolzadan
oluşan yağlı tohum ve karma yem üretimi endeksine bakıldığında yem sanayiinin yem ham madde
ihtiyacı konusunda yıllar itibarıyla nasıl daha çok dışa bağımlı hale geldiği anlaşılmaktadır. Son yirmi
yılda anılan ürünlerden oluşan hububat üretimindeki artış %1, yağlı tohumlar üretimindeki artış %67
iken aynı dönemde karma yem üretimindeki artış ise %358 olmuştur (Şekil 24).
Şekil 24. Yağlı tohum, hububat ve karma yem üretim endeksi (1998=100)

Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Türkiye’de son 5 yılda 5,5-6,5 milyon ton civarında mısır üretilmesine karşın her yıl 1,5-2 milyon ton
mısır ithal edilmektedir. Yağlı tohumlarda ise ithalata bağımlılık daha ileri seviyededir. Türkiye’de 2017
yılında 3,9 milyon ton yağlı tohumlu bitki üretilmiş, 4,4 milyon ton yağlı tohum ve küspesi ise ithal
edilmiştir. Bu farkın büyük bir kısmı soya ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Kanatlı yemlerinin ana ham
maddelerinden olan soyanın Türkiye’deki üretimi sadece 140 bin ton iken, soya ve küspesinin ithalatı
3,1 milyon ton’dur (Tablo 58).
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Tablo 57. Türkiye’nin bazı yem ham maddelerinin 2018 yılı ithalat miktarı ve ithalat değeri
Miktar (ton)

Değer (milyon USD)

Hububatlar

2.727.442

558

Hayvansal yan ürünler

169.029

202

Yağlı tohumlar

2.709.030

1.140

Küspeler

1.670.018

464

Kepekler

1.595.720

282

Mısır türevleri

221.289

46

Yağlar

96.765

130

Diğer yem ham maddeleri

1.548.360

340

Yem katkı maddeleri

349.237

668

11.086.890

3.830

Toplam
Kaynak: TÜİK (Anonim 2019m)

Dünyada bu ürünler konusundaki rekabet her geçen gün artmaktadır. Özellikle Çin’in çok büyük bir alıcı
olarak dünya yem ham madde piyasasına dahil olması ile birlikte bahsi geçen yem ham maddelerinin
fiyatları her geçen yıl artış göstermektedir. Bu nedenle Türkiye yem sanayii bu ürünlerin ithalatı
için daha yüksek meblağlar ödemekte ve dolayısıyla da yem ve hayvancılık maliyetleri artmaktadır.
Türkiye’de üreticiyi koruma amacıyla uygulanan taban fiyatı politikaları ve yüksek gümrük vergileri
nedeniyle mısır, arpa, buğday gibi temel yem ham maddelerinin fiyatları dünya fiyatlarının çok
üzerinde oluşmaktadır. Bu durum yem fiyatlarının artışına neden olmaktadır. Türkiye’de karma yem
üretiminde yoğun olarak kullanılan ham maddelerden arpa ve mısırın fiyatları, bazı dönemler hariç
olmak üzere, yurt dışı piyasalardaki fiyatların üzerinde seyretmektedir. Türkiye mısır fiyatları 2012
yılında ve 2018 yılının bir döneminde dünya fiyatlarının altına inmiştir, arpa fiyatları ise 2011 yılında
dünya fiyatlarına yakın seyretse de sadece 2018 yılında dünya fiyatlarının altına inmiştir (Şekil 25).
Şekil 25. Türkiye ve dünya mısır fiyatları (USD/ton)

Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Anonim 2019o)
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Şekil 26. Türkiye ve dünya arpa fiyatları (USD/ton)

Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Anonim 2019o)

Yem ham maddesi bazında bakıldığında yem fiyat artışlarının daha çok dolar ile satın alınan yem
ham maddelerinin fiyatlarındaki artışlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 2018 yılında hububat
rekoltelerindeki azalma, döviz kurundaki ve faiz oranlarındaki artışlar, ABD-Çin arasındaki ticari
gerilim nedeniyle Çin’in Türkiye’nin ithalat pazarlarına ağırlık vermesi, transgenik ürünlerin
onaylanmasındaki aksaklıklar nedeniyle ham madde ithalatında yaşanan sıkıntılar, yem ham madde
fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Yem ham madde fiyatlarının aşırı artışını önlemek adına
TMO tarafından belli dönemlerde arpa ile mısır ithalatı yapılarak karma yem sanayiine arz edilmiş
ve kepeklerle küspelerde gümrük vergileri 10 Ağustos 2018 itibarıyla sıfıra indirilmiştir. Bu çabalara
rağmen yem ham maddeleri ve karma yemdeki fiyat artışları istenilen seviyede dengelenememiştir.
Karma yem sanayisinde kullanılan ve neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğumuz soya başta olmak
üzere mısır, DDGS, kanola gibi ürünlerin dünyadaki üretimleri ağırlıklı olarak transgenik yapıdadır.
Bu ürünlerin ithal edilebilmesi için Türkiye’de de biyogüvenlik mevzuatı çerçevesinde onaylanmaları
gerekmektedir. Bugün itibarıyla Türkiye’de Avrupa Birliği’nde onaylı olan 10 adet transgenik soya ve
26 adet transgenik mısır çeşidi ile bunların ürünlerine (toplam 36 adet) sadece hayvan yemlerinde
kullanılabilmesi için Biyogüvenlik Kurulu tarafından izin verilmiş durumdadır. ABD, Kanada, Brezilya,
Japonya ve AB ülkelerine kıyasla Türkiye’de onaylı transgenik ürünlerin sayısının bir hayli az olması
nedeniyle, ithal ettiğimiz yem ham maddelerinde Türkiye’de henüz onaylanmamış transgenik ürünlerin
iz miktarlarda tespit edilmesi, bu ürünlerin ticaretinde aksamalara neden olmaktadır. Bu aksamalar
ise karma yem maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Maliyet anlamındaki sorunların dışında,
sektör mensuplarımız farkında olmadıkları ve kasıt içermeyen hususlarda dahi adli kovuşturmaya
maruz kalmaktadırlar. Türkiye vitaminler, mineraller, enzimler gibi yem katkı maddeleri konusunda
neredeyse tamamen dışa bağımlı durumdadır. Yerli katkı maddelerinin ticari değeri düşüktür.
Bu konuda Türkiye’de zamanında biyoteknolojik çalışmalar yapılmış olsa da önemli bir ilerleme
kaydedilememiştir.
Aşı ve Veteriner Sağlık Ürünleri:
Aşı ve veteriner sağlık ürünleri Türkiye’de buzağı ölüm oranının azaltılması hayvan sağlığının yanı
sıra bir hayvancılık girdisi olarak da önem taşımaktadır. E.coli enfeksiyonları yeni doğan buzağılarda
yüksek ateş, şiddetli ishal ve ani ölümlere neden olan, buzağı kayıplarındaki en önemli nedenlerden
biridir. Bu sebeple E.coli’den korunmada aşının önemi büyüktür. E.coli aşısı ile doğumdan bir ay önce
aşılanmış gebe inek ve düvelerin buzağılarının iki saat içerisinde anne sütünü almaları halinde E.coli’
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nin neden olduğu ishallere karşı, koruyucu düzeyde bağışıklık elde edilmektedir. Yine bu sayede
buzağı ölümlerinin, hastalanmalarından dolayı oluşacak verim kayıplarının ve tedavi masraflarının
büyük ölçüde önüne geçilmektedir. Gebeliğin son döneminde gebe hayvanın aşılarının yapılması,
buzağılarda ise anti serum uygulanması buzağı ölümlerini ciddi oranda azaltacaktır. Veteriner ilaçları
ve aşıda ve tıbbi ürünlerde dışa bağımlılık söz konusudur. Dezenfektan maddelerinde ise yerli ürünler
kullanılabilmektedir. “Veteriner Tıbbi Ürünler” ve “Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri”nden
oluşan Veteriner Sağlık Ürünleri Sektörü Türkiye’de 500 milyon $ değerinde ekonomik büyüklüğe
sahiptir (Bu rakama Tarım ve Orman Bakanlığı üretimleri dâhil değildir). Sektörde: veteriner tıbbi
ürün üretim tesisleri, pazarlama izin (ruhsat) sahipleri, veteriner ecza depoları, perakende satış iznine
sahip veteriner hekimler, eczacılar dâhil olmak üzere 50 binden fazla kişi istihdam edilmektedir.
Veteriner sağlık ürünleri sektörü, hayvan sağlığı ve hayvan refahı için vazgeçilmez olan veteriner
sağlık ürünleri ile hayvan varlığımıza hizmet vermektedir. 2011 yılında, AB’ye uyum çerçevesinde
veteriner tıbbî ürünlerin (VTÜ) üretimi için uluslararası bir gereklilik olan “İyi Üretim Uygulamaları
(GMP)” şartı getirilmiştir. Türkiye’de veteriner ilaçları ve veteriner tıbbî ürünler GMP standartlarında
ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) gerekliliklerini taşıyan tesislerde üretilmekte veya aynı standartlara sahip
yurt dışındaki tesislerden ithal edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığınca GMP Sertifikası verilmiş
yurt içinde 32, yurt dışında 26 olmak üzere toplam 58 adet VTÜ üretim yeri mevcuttur. Yurt içinde
29 adet veteriner farmasötik ürün (ilaç) üretim yeri ve 3 adet özel sektöre ait veteriner biyolojik ürün
(aşı) üretim yeri bulunmaktadır.
Türkiye’de ilk defa İstanbul’da 1892 yılında aşı üretimi yapmak üzere bir tesis kurulmuştur. Bu
tesiste çiçek, kuduz, antraks aşıları başarı ile üretilmiştir. 1910-1929 yılları arasında Pasteur antraks
aşısı üretilmiş, sonrasında Süreyya Aygün tarafından geliştirilen Türk Üniversal Anthraks aşısı 1953
yılına kadar kullanılmıştır. Bu yıldan sonra MaxSterne tarafından geliştirilen Bacillusanthracis 34 F2
suşu ile hazırlanan aşılar antraks hastalığı ile mücadele için üretilmiştir. Türkiye’de 1969 yılında Orta
Doğu Sığır Vebası salgını sırasında sığır vebası aşı üretimine başlanmıştır. Bu aşılamalar sayesinde
sığır vebası eradike edilerek arilik statüsü gereği günümüzde aşı uygulamaları durdurulmuştur. 1969
yılından günümüze kadar Şap Enstitüsü tarafından küçükbaş ve büyükbaşlarda uygulanmak üzere
şap aşısı üretilmektedir (Şekil 27).
Şekil 27. 1967-2019 yılları arasında şap aşısının üretim metot ve miktarları
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Türkiye’de şap aşısının üretilmesi son derece önemli ve stratejiktir. Şöyle ki şap aşısının aşılama
kampanya döneminde rapel uygulamaları ile mihrak aşılamaları için gerekli aşı miktarı yaklaşık 3740 milyon sığır doz olarak hesaplanmıştır. 2018 yılında 38.294.775 doz aşı üretilmiştir. Türkiye’de şap
enstitüsünde aşının üretilmesi ile aşının zamanında karşılanabilmesi ve ülkede mevcut şap virüslerine
karşı koruyuculuk (antijenik uyum) sağlanmaktadır. Türkiyede sığır ve koyun-keçi aşılarının bazıları
yerli olarak üretilmekte iken kanatlı, köpek, kedi, at ve balık aşılarının tamamı ithal edilmektedir. Tarım
ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü ile Etlik Merkez ve Pendik Veteriner Kontrol
Enstitüsü Müdürlüklerinde bakteriyel ve viral aşılar ile antijen üretimleri yapılmaktadır.
Türkiyede veteriner tıbbi ürünlerin fiyatları AB ülkelerinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında
belirlenmekte ve her yılbaşında pazarlama izin sahipleri (ruhsat sahipleri) tarafından Bakanlığa
bildirilmektedir. Son dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığına veteriner tıbbi ürünlerin fiyatlarında aşırı
artış olduğu yönünde üreticilerden şikâyetler gelmektedir. Veteriner tıbbi ürün ham maddelerindeki
fiyat artışı, Çin, Hindistan ve Tayland gibi ham madde tedarikçisi ülkelerde çevre duyarlılığı
nedeniyle ham madde temininde yaşanılan sıkıntılar, döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, GMP
standartlarında üretim yapmanın getirdiği maliyet artışı gibi temel nedenler son dönemlerdeki fiyat
artışı üzerinde etkili olmuş ve ilaç fiyatları %20’nin üzerinde artış göstermiştir. Türkiye veteriner
ilaçlarının ham maddesini dışarıdan ithal etmektedir. Burada da ithalatçı firma sayısında zaman ile
bir azalma görülmektedir. 2018 yılında ithalatı gerçekleştirilen ilaç ham maddesine harcanan para
yaklaşık 35 milyon Amerikan dolarıdır. Geniş bir ürün yelpazesine sahip veteriner ilaçların üretiminden/
ithalatından tüketimine kadar olan tüm aşamaların izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla elektronik
reçete (e-reçete) ve ilaç takip sistemi (İTS) hayata geçirilmiştir. Hayvan sağlığı sektörünün tıbbi
ürünlerle ilgili olarak ihtiyaçları beşerî sağlık sektöründen önemli ölçüde farklıdır. Bunun temel nedeni
hayvan türlerinin çeşitliliğidir. Türlere göre de değişen sağlık ihtiyaçları nedeniyle veteriner sağlık
ürünleri sektörü ek yatırımlar yapılması zorunlu bir alandır. Ayrıca, hayvan sağlığı sektöründe fiyat
belirleme mekanizmaları beşerî sektörden tamamen farklı olduğu gibi kendi içerisinde de hayvan
türlerine, yetiştiricilik tiplerine, ödeme sürelerine göre değişken fiyat belirleme mekanizmaları vardır.
Bu zorluklar ile birlikte hayvan sağlığı pazarı insan sağlığı pazarı karşısında oldukça küçük kalmaktadır.
Diğer taraftan gıda güvenliğine yönelik ilave gereklilikler de pazarda kısıt oluşturur. Bu nedenlerle
hayvan sağlığı sektörü beşerî sektöre oranla yatırım yapılması daha zor ve zahmetli bir sektördür.
Bu sektöre yönelik düzenlemelerde beşerî tıbbi ürünlerin model olmadığı, ticaretin kolaylaştırıldığı,
inovasyonu teşvik eden, minör türleri ve hastalıkları gözeten, veteriner tıbbi ürün üreticilerinin
ihtiyaçlarını dikkate alan bir düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi zorunluluk olmalıdır. Aksi takdirde
hâlihazırda bazı hayvan türleri ve hastalıkları için var olan tedavi yoksunluğunun artarak devam
etmesi kaçınılmazdır. Bu sektöre yönelik mevzuatın ve uygulamasının temel amaçları halk sağlığı,
hayvan sağlığı ve çevrenin korunması ile birlikte mutlaka sektöre yönelik idari yükün azaltılması, iç
piyasanın iyileştirilmesi, Türkiye’deki veteriner tıbbi ürünlerin varlığının ve çeşitliliğinin arttırılması
olmalıdır.
Suni Tohumlama:
Suni tohumlama sığırlarda genetik ilerleme ve verimlilik artışı, hayvan hastalıklarının önlenmesi,
cinsiyet tayini, güç doğum olaylarının önlenmesi gibi pek çok bakımdan son derece önemlidir. Türkiye
suni tohumlama faaliyetlerini dünyada ikinci olarak başlatmış, ancak 1950 yılından sonra halk elindeki
çiftlik hayvanlarına yaygın olarak uygulanabilmiştir. 1985 yılından bu yana sertifika sahibi serbest
Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Teknikerleri tarafından uygulanabilmektedir. Spermalar yurt
dışından ithal edilmekte ya da devlet, yetiştirici birlikleri ve özel sektöre ait laboratuvarlarda da
üretilmektedir (Gökçen 2016). Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (Anonim
2019ö) verilerine göre, suni tohumlama ile ilgili veriler Tablo 58’de yer almaktadır.
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Tablo 58. Türkiye’nin suni tohumlama verileri
Yıl

Tohumlama Sayısı

2002

Sperma Üretimi
Özel Sektör

Kamu

Toplam

624.840

238.125

1.409.253

1.647.378

2003

666.423

200.558

808.370

1.008.928

2004

846.089

352.435

884.695

1.237.130

2005

1.704.096

362.478

1.045.270

1.407.748

2006

2.211.692

1.617.280

952.530

2.569.810

2007

2.653.691

1.717.359

583.300

2.300.659

2008

2.090.679

1.500.850

713.065

2.213.915

2009

2.181.042

1.561.269

415.225

1.976.494

2010

2.800.846

1.353.039

345.975

1.699.014

2011

3.242.624

1.527.398

287.995

1.815.393

2012

3.671.526

902.430

434.280

1.336.710

2013

3.791.016

931.570

408.495

1.340.065

2014

3.950.781

1.077.755

367.550

1.445.375

2015

4.144.225

1.047.575

597.720

1.645.295

2016

3.632.125

1.175.375

1.165.260

2.340.635

2017

3.261.275

840.010

1.262.394

2.102.404

2018
3.138.154
1.254.400
861.210
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (Anonim 2019ö)

2.115.610

Suni tohumlamada özel sektörün payı 5 kattan fazla artmış kamunun payı ise yarı yarıya yakın bir
oranda azalmıştır. 2002 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte tohumlama sayısı %75 ve sperma
üretimi toplamda %28 artış göstermiştir. Ancak Türkiye’de tohumlanabilir inek ya da düve sayısı
ABD ve AB ile kıyaslandığında oldukça düşüktür (Gökçen 2016). Özel sektörün ağırlığının artırılması
önemlidir.
Hayvancılık Destekleri:
Türkiye’de buzağı/malak/manda desteği sağlanmakta; buna göre 4 ay ve üzeri buzağı ile soy
kütüğüne kayıtlı, döl kontrolü boğanın yavrusu, yetiştiricilik bölgesi illeri, anaç manda, soy kütüğüne
kayıtlı manda, malak ve soy kütüğüne kayıtlı malak konularında destek sağlanmaktadır. Ayrıca, koyun
ve keçiler için küçükbaş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri desteği, arıcılık için arılı kovan, damızlık ana arı
ve ana arı başına destekler mevcuttur. 200 baş anaç ve üzeri işletmeler için sürü yöneticisi istihdam
desteği ve düve alımı da destekler arasında yer almaktadır.
Çoban İstihdamı:
Tarım sektöründe kadınlar ve gençlerin önemli bir kesimi genelde ücretsiz aile işçisi olarak
görülmektedir. TÜİK hanehalkı iş gücü istatistiklerine (2017) göre, 2017 yılında kadınların %25,9’u
ücretsiz aile işçisi olarak görülürken, erkeklerin %4,5’i ücretsiz aile işçisidir. Bu oran 2014 yılında
kadınlar için %29,5, erkekler için %4,9’dur. Ücretsiz aile işçiliği kadınlar için daha fazla bir oranda azalsa
da Türkiye’de nispeten stabil bir görünüm sergilediği söylenebilir. 2017 yılında toplamda ücretsiz aile
işçisi oranı, %11,1, ücretli/yevmiyeli çalışan oranı %67,3, işveren oranı %4,5 ve kendi hesabına çalışan
oranı ise %17,1’dir. Yine SGK verilerine göre (Anonim 2018d), tarım sektöründe %90,14 olan kayıt dışı
istihdam, 2018 yılında %82,73’e düşmüştür. Son dönemlerde kırsalda tarımsal faaliyetlere gençlerin
118

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

ilgisinin azalması ve göç eğilimi ile sektörde mültecilerin çoğunlukla kayıt dışı olarak, nispeten düşük
ücretlere çalışmaya başladığı görülmektedir. Bunların eğitimli ve kayıtlı olarak istihdam edilmeleri
önemlidir. Üreticilerin çevre, halk sağlığı, gıda kalitesi ve hijyeni, hayvan refahı, hayvan sağlığı, bitki
sağlığı ile sertifikalı ve modern üretim teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi kadar tarım ve
gıda alanında ihtiyaç duyduğu çoban, hayvan bakıcısı, kasap vb. ara eleman ihtiyacının karşılanması ve
nitelikli hale getirilmesi de önem taşımaktadır. Bir başka deyişle, ara eleman ihtiyacının karşılanması,
nitelikli hale getirilmesi de günümüzde lisans mezunlarının yetiştirilmesi kadar önem taşımaktadır. Bu
nedenle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere üniversite, STK, meslek odaları
iş birliğinde ihtiyaç analizi ve gelecek trendleri çerçevesinde ara eleman ihtiyacı doğrultusunda
yeniden meslek liseleri düzeyinde nitelikli eğitim mekanizmalarının oluşturulması, teknik elemanların
özlük haklarının iyileştirilmesi, sigortalılık sisteminin güçlendirilmesi ve tarımda insana yaraşır şekilde
meslek standartlarının oluşturularak gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
9.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, su ürünleri ve kanatlı hayvan varlığında ve üretimde artış

•

Tarımsal iş gücü maliyetlerinin düşük olması

•

Köklü bir akademik ve üniversite altyapısı ile kamu araştırma altyapısının bulunması

•

Yasal mevzuatın büyük ölçüde tamamlanmış olması ve konuyla ilgili birlik ve diğer üretici
örgütlerin, meslek odalarının bulunması ve aktif çalışıyor olmaları

•

Kamu yatırım programlarında yerli aşı ve ilaç üretimi, sulama ve altyapıya ilişkin büyük çaplı
yatırım projelerinin uygulanıyor olması

•

Büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, su ürünleri, kanatlı üretiminde pazar payının yüksek olması

•

Yem bitkileri yetiştiriciliğine uygun arazi koşullarının ve arıcılığa uygun zengin flora kaynaklarının
bulunması

•

AB üyeliği için 12’inci faslın müzakerelere açılmış olması ve Strateji Belgesinin kabul edilmesi

Zayıf Yönler:
•

Yem, ilaç, aşı, damızlık materyal gibi girdilerde dışa bağımlılık, yerli yatırım oranının düşük olması

•

Küçük işletmelerin finansmana erişimlerinde yaşanan güçlükler

•

Laboratuvar analizlerinde hassasiyet sorunları

•

Üretimin devamlılığı için belirli zaman aralıklarında ithalata başvurulması

•

AR-GE faaliyetlerinde iş birliği yetersizliği

•

Karma yem ham maddeleri iç piyasa fiyatlarının yüksek olması

•

İthal ham maddelerin fiyatlarının döviz kuru nedeniyle yüksek olması

•

Elektrik, su, yakıt, aydınlatma ve havalandırma araçları ve üretimde kullanılan makine ekipman
maliyetinin yüksek olması

•

Çayır-mera alanlarının azalması, vasfının düşük olması ve yeterli kaba yem üretiminin olmaması

•

Münavebeli otlatmanın yaygın olmaması
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•

Üretici/yetiştirici örgütlerinin yeterli ölçüde kurumsallaşmamış olması, örgütlenmenin zayıf olması

•

Geleneksel üretim tarzının yaygın olması

•

Yeniliklere karşı direnç gösterilmesi

•

Hayvanların bakım ve beslenmesinin yetersizliği

•

Koruyucu hekimliğe önem verilmemesi

•

Tarım sigortasının yaygınlaşmaması ve kapsamı

•

Çiftçilerin danışmanlık hizmetine sıcak bakmaması

•

Hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki istikrarsızlıklar

•

Hayvanların genetik kapasitelerinin yüksek olmasına rağmen verim düşüklüğü

Fırsatlar:
•

Tüketici bilincinin sağlıklı ve yeterli beslenmeye ilişkin artması ve bununla bağlantılı olarak
hayvansal ürünlere olan talep artışı

•

Hayvansal kaynaklı ürünler için Orta Doğu ve Avrupa pazarına yakınlık ve ihracat potansiyeli

•

Tarım ve hayvancılıkla ilgili ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının varlığı

•

Hayvancılık girdileri ve yatırımlarına ilişkin kamu ve AB kaynaklı desteklerin devam ediyor olması

•

Organize hayvancılık bölgelerinin kuruluyor olması

•

Meraların, ıslahı kayıt altına alınması, tahsisi ve kiralanmasıyla ilgili yasal mevzuatın varlığı ve iş ve
işlemlerin ve projelerin uygulanıyor olması

•

Yem bitkileri üretiminin son yıllarda artması

•

Kültür balıkçılığı konusunda artan pazar payı

•

Hayvancılık ve yem sektörlerinin giderek büyümesi ve buna bağlı talep artışı

•

Hayvan hareketleri ile ilgili dijital teknolojilerden yararlanma

•

İşletmelerde mekanizasyon uygulamaları ile işçilik giderlerinin azaltılması

•

Kullanılmayan çayır ve meraların ıslahı

•

Birim alandan yüksek verim elde edilecek alternatif yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması

•

Yerli yem katkı maddelerinin üretimi için kamu destekli projelerin yapılması

•

Tarım ve hayvancılıkta diğer sektörlere nazaran nispeten düşük maliyetli iş gücünün varlığı

•

Tarımsal sulama için su kaynaklarının bulunması

•

Hayvancılık için uygun flora, arazi yapısı, iklim ve çevre koşulları ile mera varlığının ve su
kaynaklarının bulunması

•

Tarımsal ürünlerde dünya pazarlarında söz sahibi olunması

•

Entegrasyon modeli ile maliyetlerin düşürülebilmesi

•

Hayvan sayısı potansiyelinin bulunması

•

Eğitimli insan kaynaklarının bulunması
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•

İş gücü sıkıntısının olmaması

•

Beyaz et, yumurta ve su ürünleri üretiminde kurulu yüksek kapasitenin olması

•

Karma yem sektörünün üretim teknolojisi ve kapasite açısından kendine yeterli olması

•

Yem ve hayvancılık sektörlerinde teknik bilgiye sahip uzmanların varlığı

•

Üst düzey teknolojiye uygun makine ve ekipmana ulaşılabilir olması

•

Yem ihtiyacının karşılanması için yem bitkileri üretimi ve mera varlığı potansiyelinin yüksek olması

•

Hayvancılık girdi sektörünün istihdam ve ekonomide yarattığı katma değerin yüksek olması

•

Organik tarım potansiyelinin yüksek olması

Tehditler:
•

Tarımda görülen hızlı çözülme ile kırdan kente yaşanan göç olgusu ve nitelikli/potansiyel iş gücü
kaybı

•

Hayvancılıkla uğraşan kesimin yaşlanması, gençlerin hayvancılık faaliyetlerine ilgisinin azalması

•

Finansman olanaklarına erişimde yaşanan sıkıntılar ve yatırımın geri dönüş oranının düşük olması

•

İthalata bağlı olunan ürünlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve ülkeler arasındaki siyasi
ilişkiler

•

Biyogüvenlik mevzuatı nedeniyle yem ham maddesi girdi tedariğinde sorun yaşanması ve diğer
ülkelere oranla bu ham maddelerin pahalıya satın alınması

•

Fizibilite çalışması iyi yapılmayan ve planlanamayan yatırımlar

•

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yem ham maddesi üretimi üzerindeki etkileri

•

Monokültürel yapı içinde ürün yenilikleri ve teknolojik gelişmelerin izlenememesi

•

Enerji ve yakıt giderlerinde artışlar

•

Hayvansal üretim girdileri konusunda medyada bilgi kirliliği

•

Besi materyali teminindeki yetersizlikler

•

Sermaye sahiplerinin hayvancılık sektörü yerine başka ekonomik faaliyet kollarını tercih etmesi

•

Üretici örgütlerinin bazılarında görülen kurumsal yapılanma ve yönetim sorunları nedeniyle güven
kaybı yaşanması

•

Az da olsa kaçak hayvan hareketleri nedenli hayvan hastalıklarının yaygınlaşması vb.)

•

Kayıt dışı üretim ve istihdamın haksız rekabete yol açması

•

Uzun vadeli bir tarım politikasının bulunmaması, desteklerin geç açıklanması

•

Tarım arazilerinin parçalı yapıda ve küçük olması, toplulaştırma çalışmalarının yavaş ilerlemesi

•

Tarım ve hayvancılığın ekonomiye katkısının azalması

•

Meraların bilinçsiz ve aşırı kullanımı

•

Uygun olmayan veteriner tıbbi ürünleri kullanılması nedeniyle hayvansal ürünlerde kalıntı riski

•

Antibiyotiklere karşı direnç gelişimi, doz artırımı ve yeni etken madde ihtiyacı
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9.3. Hedefler
Kısa Vadeli Hedefler:
•

Enerji (elektrik, su, yakıt) maliyetlerinin azaltılması

•

Hayvancılık girdi maliyetlerine ilişkin kılavuz belgelerin hazırlanması

•

Bilinçsiz girdi kullanımının önlenmesi

•

Koruyucu Hekimlik uygulamaları ve Erken Uyarı Sistemlerinin yaygınlaştırılması

•

Hastalıktan ari işletmelerin sayısının artırılması

•

Hangi tip hayvancılık faaliyetinin hangi bölgelerde en verimli şekilde yapılabileceği belirlenerek,
desteklemelerin bu doğrultuda yapılması

•

Suni tohumlama oranının artırılması

•

Üretim potansiyelimizin yüksek olduğu alanlarda yeni ihraç pazarlarının tespiti

Orta Vadeli Hedefler:
•

Hayvansal üretimde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün kalıcı olarak temini ve ara eleman açığının
kapatılması

•

Türkiye koşullarına uygun ırkların geliştirilmesi ve melez genotiplerin yaygınlaştırılması

•

Hayvansal üretimde girdiler (yem, ilaç, aşı, kanatlı damızlık materyali vb.) açısından dışa
bağımlılığın azaltılması

•

İlaç, aşı, yem ham maddesi ve katkı maddeleri, damızlık materyal üretiminde AR-GE çalışmalarının
desteklenmesi ve alternatif ürünlerin geliştirilerek yerli ürün oranının artırılması

Uzun Vadeli Hedefler:
•

Kaliteli kaba yem açığının azaltılması ve ıslah çalışmaları ile iyi ve çok iyi vasıflı mera varlığının
%25 arttırılması

•

Hayvansal üretim girdilerinin kullanımının azaltılmasına yönelik tarımda dijital dönüşüm
uygulamalarının yaygınlaştırılması

•

Tarımsal girdi temininde süreklilik sağlanması

•

Biyogüvenlik mevzuatı konusunda AB mevzuatlarına tam uyumun sağlanması ve böylece global
pazarlardan ham madde temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesi

•

AB çapraz uyum mevzuatına tam uyum sağlanması

•

İlaç ve aşı dağıtım ağı ve pazarlama ve tedarik zincirinin detaylı analizi ve geliştirilmesi, e-ticaret
ve uygulamalarına ilişkin altyapının güçlendirilmesi

•

Veteriner tıbbi ürün atıklarının uygun şekilde bertarafına yönelik bir sistem tasarlanması

•

Hastalıkların ve veteriner tıbbi ürünlerinin geliştirilmesinde laboratuvar ve teşhis yöntemlerine
ilişkin AR-GE çalışmalarının spesifik olarak desteklenmesi

•

İhtiyaç analizi dahilinde hayvan hastalıklarına ilişkin hastanelerin bölgesel bazda kamu ve özel
sektör iş birliği ile kurulması, akredite veteriner hastaneleri ve kliniklerin sayısının arttırılması

•

Gıda güvenilirliği (food safety) endişeleri hayvansal üretimi baskılayabileceğinden teşhis aletleri
ve kitlerine özel destek tanımlanması
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•

Hayvansal üretimde girdi desteklerinin etkinliğinin artırılması ve hayvancılık üretim bölgeleri,
ırk, yem bitkileri üretim faktörü, genç çiftçi vb. tanımlanacak kriterler temelinde desteklerin
rekabetçiliği etkileyecek düzeyde farklılaştırılması

9.4. Stratejiler
•

Yem bitkileri ekiliş alanlarının tüm ekim alanları içerisindeki oranının arttırılması için orman içi
yem bitkileri üretimine önem verilmesi,

•

Yem amacıyla alternatif ürünlerin tespiti, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi,

•

Kaba yem açığının kapatılması için korunmaya alınmış mera alanlarının oranının arttırılması,

•

Planlı otlatmaya açılacak meralar ile özel sektörün gerekli ıslah çalışmalarını tamamlamak suretiyle
işletilmesine açılacak mera oranının arttırılması,

•

Yem ve hayvan borsaları kurulumunun yaygınlaştırılması,

•

Yerli genotipler korunarak hayvan ve bitki ıslah çalışmaları yapılması; mısır, soya, arpa gibi yem
ham maddelerinin üretiminin arttırılması,

•

Türkiye ihtiyaçlarına göre hayvan ıslahı çalışmaları yapılarak birim hayvan başına verimin artırılması,

•

Buzağı kayıplarının önlenmesi,

•

İlaç ve etkin maddelerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

•

Organize Hayvancılık Bölgeleri yatırımlarına devam edilmesi ve yaygınlaştırılması,

•

Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması,

•

Akıllı tarım (Tarım 4.0) uygulamalarına yönelik yatırım ve çalışmaların desteklenmesi,

•

Suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılarak popülasyonda iyileştirmeye yönelik, amaçlı
çiftleştirme (boğa eşleştirme) ile genetik olarak hayvan başına verimin artırılması,

•

Çobanların/hayvan bakıcılarının/hayvancılık sektöründe çalışan ara elemanların mali ve özlük
hakları açısından desteklenmesi ve cazip hale getirilmesi ve meslek lisesinin kurulması,

•

Üretici örgütlerinin yapısının güçlendirilmesi ve girdi temin ve dağıtımında rol tanımlanması,

•

Hayvansal üretim girdileriyle ilgili gerekli yasal düzenlemenin tamamlanması,

•

Enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşviki ve
uygulanacak tarifelerin değiştirilmesi gibi enerji girdilerini düşürme olanaklarının gözden
geçirilmesi,

•

Yatırımcılara yönelik ön fizibilite çalışmalarının hazırlanması ve güncel tutulması,

•

Hayvancılık sektöründe çalışanların girdilerin kullanımı konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması,
hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı, hayvan bakımı ve besleme konusunda bilgi ve
farkındalıklarının artırılması,

•

Hayvancılık girdilerinde yerli üretimin teşviki ve AR-GE çalışmalarına TAGEM öncülüğünde kamu,
özel sektör, üretici örgütleri ve üniversite iş birliğiyle öncelik verilmesi,

•

Ülkesel ıslah programları ile melez genotiplerin yaygınlaştırılması, hayvancılık sektöründe verimin
yükseltilmesi,

•

Yerli genotiplerin korunması,
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•

Hayvansal üretim girdileri alanındaki biyoteknoloji ile ilgili çalışmaların kamu, üniversite ve özel
sektör iş birliği çerçevesinde yapılması,

•

Damızlık ihtiyacı ile besi materyali ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımların öncelik kapsamına
alınması,

•

Küçükbaş hayvanlarda (koyun-keçi) anaç hayvan sayısının artırılarak sığırlardan elde edilecek
kırmızı et üretimindeki baskının azaltılması,

•

Damızlık işletmelerinde hastalıktan ari materyalin temini, işletmelerde biyogüvenlik tedbirlerinin
uygulanması, hastalıktan ari ve onaylı işletmeler için hastalıkların takibini sağlayacak uyarı
sistemlerinin geliştirilmesi,

•

Bölgelerin imkânları ve özellikleri doğrultusunda besi hayvancılığı, süt hayvancılığı, su ürünleri
yetiştiriciliği, arıcılık vb. faaliyetlerin en uygun bölgelerde yoğunlaştırılması,

•

Havza bazlı üretim modelinin etkin şekilde hayata geçirilmesi ve bu sayede yem kaynaklarının
arttırılması, çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, kırsalda
üretimin teşvik edilmesi, kullanılmayan tarım arazilerinin yem ham maddelerinin üretimine
kazandırılması,

•

Çipura, levrek ve alabalık yanında yeni türlerin yavru üretiminin teşvik edilmesi ve buna yönelik
bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması,

•

Kendi damızlık materyalimizin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının artırılması, bu amaçla
ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere yeni gen kaynaklarının temini,

•

Öncelikli olarak korucuyucu hekimlikle ilgili tedbirlerin alınması ile birlikte şap, tüberküloz,
brusella, mavi dil, kuş gribi vb. önemli hastalıklara karşı etkin ve yaygın mücadelenin sağlanması,

•

Kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarla, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması,

•

Tarım sigortalarının hayvan hastalıkları konusunda kapsamının genişletilmesi,

•

Hayvancılık sektöründe çalışanlar için insana yarışır iş standartlarının geliştirilmesi.

9.5. Sonuç ve Öneriler
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Sektörü Girdileri:
•

Hayvancılık yatırımlarına ilişkin besi ve süt amaçlı büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, et ve yumurta
tavukçuluğu, su ürünleri vb. alanlarda ön fizibilite raporlarının yatırımcılara yönelik olarak
hazırlanması, yatırımların artırılması ve fizibilite masraflarının azaltılması bakımından önemlidir.

•

Yetiştiricilerin hayvansal girdiler için kullandıkları kredilerin faiz oranlarının makul seviyelerde
tutulması sayesinde yeni işletmelerin kurulması veya mevcut işletme ölçeklerinin ekonomik
olarak korunması sağlanmalıdır. Bu işletmelerde mekanizasyon uygulamalarının geliştirilmesi ile
üretimin ekonomik ölçeklerde gerçekleşmesinin sağlanması temel politika olmalıdır.

•

Besi materyali temini için büyükbaş hayvanlarda boğa altı hayvan sayısından ekonomik anlamda
buzağı elde edilerek erkek materyal ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bunun için üreme
parametrelerinin iyileştirilmesi ile birlikte elde edilen buzağı kayıplarının en aza indirilmesi
sağlanmalıdır. Koruyucu hekimlik ve aşılamaların eksiksiz yapılması, sürü yönetimi konusunda
gereken önemin verilmesi gerekmektedir.

•

Maliyete göre piyasa düzenlemelerinin yapılması ile girdilerin ekonomik olarak temin edilmesi ve
yetiştiricilerin üretimi arttırması ile ürünlerini makul kârla pazarlaması kırsal alanda yetiştiricilerin
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yaşam standardını yükseltmektedir. Kırmızı et ve kasaplık hayvan ithalatı hayvancılığı ve dolayısıyla
yem sanayiinin gelişimini engellemektedir. Hayvansal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanabilmesi
için kırmızı et gibi mamul maddelerin ithalatına yönelik politikalardan vazgeçilerek, yem ham
maddelerinin dünya fiyatlarından yem sanayiine arzına yönelik politikaların karar vericilerce
benimsenmesi gerekmektedir. Kırmızı et ve kasaplık hayvan ithalatına bir an önce son verilmelidir.
•

Hayvansal üretimde en büyük girdi kalemlerinden biri olan hayvanlar için besi ya da süt amaçlı
hayvancılığa yönelik uygun ırkların kullanılmaması nedeniyle verim düşüklüğü problemiyle karşı
karşıya kalınabilmektedir. Hayvan barınakları standartlarının çoğu kez hayvan refahı, hayvan sağlığı
standartlarına uygun olmaması ve barınaklarda uygun malzemenin kullanılmaması nedeniyle
modernizasyon çalışmalarına önem verilmelidir.

•

Türkiye’deki meraların %65’inin (9,5 milyon ha) zayıf vasıflı ve %20’sinin (2,9 milyon ha) orta
vasıflı olması, geri kalan meraların toplamda ancak %15’inin iyi ve çok iyi vasıflı olması dikkate
alındığında mera ıslah çalışmalarına ve mera ıslah çalışmalarıyla ilintili kadastro işlemlerinin
devam ettirilmesi.

•

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, sermaye yetersizliği
ve geri dönüş oranının uzun olması, yüksek maliyetli hayvan barınaklarının inşaası, hayvancılıkta
kullanılan alet ve ekipman seçiminde işletme kapasitesi ve kapasite kullanım oranlarına dikkat
edilmemesi, hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hayvan refahı kurallarının yeterince bilinmemesi,
yem, ilaç, aşı giderlerinin yüksekliği ve bu nedenle zamanında ve yeterince uygulama yapılmaması,
yem kalitesinin düşüklüğü, suni tohumlamanın henüz arzu edilen seviyede olmaması gibi bileşenler
dikkate alındığında katılım ortaklığı şeklinde işletmeciliğin başlatılması ve yaygınlaştırılması.

•

Yöreler bazında uygun ırkların tespiti ve desteklenmesi.

•

Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi; ulusal bir program dahilinde üretici örgütleri, kamu,
özel sektör ve üniversite iş birliği ile hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan besleme ve bakım
konularında ara elemanların eğitime tabi tutulması.

•

Yem bitkileri üretiminin artırılması için yem bitkileri tohum desteğinin arttırılması ve yem bitkileri
üretiminin münavebeye dahil edilmesi için ekim alanlarının planlanması.

•

Girdi teminlerinde üretici örgütlerine, bir denetim mekanizmasıyla birlikte rol ve fonksiyon
tanımlanması.

•

Suni tohumlama oranının artırılması için uygulanan programlara devam edilmesi, özel sektörün
bu konudaki ağırlığının arttırılması.

•

Yeni kurulacak entansif işletmeler için bürokratik işlemlerin gözden geçirilerek, sadeleştirilmesi
ve finans zorluklarının aşılması.

•

Melez genotiplerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların bölgesel ve yöresel bazda devam
ettirilmesi.

•

Hayvancılığın ölçek sorununun ortadan kaldırılması, özellikle 20-50 baş büyükbaş hayvanı olan
küçük hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi ve bunların KOBİ statüne alınarak desteklerden ve
diğer finansman olanaklarından daha fazla yararlanmasının sağlanması.

•

Entegre ve büyük ölçekli işletmeler için girdilere yönelik özel sübvansiyon uygulanması.

•

Hayvancılık Organize Sanayi Bölgelerinin kurulumunun devam etmesi.

•

Kaba yem açığının giderilmesi amacıyla yem bitkileri üretiminin daha fazla desteklenmesi, silaj
yapımı, yem rasyonlarının hazırlanması konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi.
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•

Damızlık dişi hayvan ithalinin kontrollü şartlarda yapılması, yerli sığırlarımızın tohumlanmasında
kullanılmak üzere, döl kontrolü yapılmış boğalardan elde edilen sperma ile tohumlanmalarının
sağlanması ve damızlık dişi hayvan yerine embriyo ithalinin daha fazla desteklenmesi.

•

Hayvanların en önemli girdi kalemlerinden biri olması nedeniyle ülkesel program şeklinde ıslah
faaliyetlerine devam edilmesi ve entansif sistem koyunculuğun desteklenmesi.

•

Mevcut damızlık hayvancılık tesislerinin durumlarına ilişkin mevcut durumun ortaya konması,
bunlardan acil modernizasyon gerektiren ve kapasite artırımı yapılabilecek işletmeler için birlikler
ile koordineli işletme kurulumuna ve modernizasyonuna yönelik desteklemeler ve ilave finansman
olanaklarının tanımlanması.

•

Sivas’ta protokol yapılan kaba yem ot borsasının ülke geneline yaygınlaştırılması.

•

Damızlık hayvan üretiminin artırılması amacıyla Damızlık Gen Bankası kurulması.

•

Devlet eliyle koruyucu aşılama oranlarının arttırılması.

•

250 baş ve üzeri hayvana sahip işletmelerin yem ihtiyaçlarının karşılanması için uygun görülen
hazine arazilerinin kiraya verilmesinin kolaylaştırılması.

•

Mevcut meraların beşer yıllık dönemler halinde özel sektöre kiralanması yoluyla mera ıslahının
tamamlanması ve kullanıma hazır hale getirilmesi.

•

Hayvancılık ve balıkçılık sektöründe GLOBAL G.A.P. uygulamalarının yaygınlaştırılması, girdilerle
organik üretimin teşvik edilmesi.

Kanatlı Sektörünün Girdi Kullanımındaki Önemli Sorunlar ve Öneriler:
•

Yem, ilaç ve aşı kullanımı konusunda önemli ölçüde dışa bağımlılık.

•

Yumurta tavukçuluğunda %90 et tavukçuluğunda %100 civarında damızlık materyal temininde
ithalata bağımlı olunması.

•

Kuş gribi ve diğer zoonoz hastalıklar.

•

Üretimde yakıt, elektrik, su gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması.

•

Bilinçsiz ilaç kullanımı ve aşı kullanımı ile ilgili sorunlar.

•

Salgın hastalıklar.

•

Nitelikli iş gücü eksikliği.

•

Yumurtada KDV oranının yüksek olması.

•

Örgütlenmeye ilişkin sorunlar.

•

Tekelleşme eğilimi nedeniyle girdilerin zorunlu olarak işletmelerce temin edilmesi.

•

Elektrik, su gibi giderler için tarife indirimi sağlanması, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji
yatırımlarının desteklenmesi, tarımsal amaçlı sulama tarifesine kanatlı üretimi yapan tesislerin de
dahil edilmesi ve bu tür girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik üreticiler için rehber hazırlanması.

•

Yumurta ürünlerinin üretimi için teknolojik yatırımlara destek verilmesi.

•

Yem girdi kalemlerininin önemli bir kısmını oluşturan ham madde ve katkı maddeleri için yerli
üretimin teşviki; soyada yeterlilik oranının artırımı için üretimin spesifik olarak desteklenmesi.

•

Yemde kullanılan soya yerine alternatif bitkisel kaynaklı ürünlerin kullanımına ve -enzimler,
vitaminler, probiyotikler gibi yem katkı maddelerinin, ilaç ve aşının ve diğer tıbbi ürünlerin,
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damızlık materyalin yerli üretimine yönelik AR-GE çalışmalarının kamu, özel sektör, üniversite ve
birlikler iş birliğinde TAGEM öncülüğünde desteklenmesi; aşı ve ilaç için yerli üretim yatırımlarının
spesifik olarak desteklenmesi.
•

Sektöre yönelik girdi desteklerinin ürün rekabetçiliğine göre bölgesel bazda farklılaştırılarak
teşviki.

•

Sektördeki tekelleşme eğiliminin önlenmesine yönelik adımların atılması, birlikler bazında
sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması.

•

Biyogüvenlik önlemlerinin artırılması için sektör çalışanlarına destek verilmesi.

•

Yetiştiricilerin bilinçli girdi kullanımına yönelik bilinç ve bilgi düzeylerinin artırılması.

•

Kanatlı hastalıkları ile ilgili stratejik planın güncellenmesi, aşıların güvenilirliğine dair analizlerin
yapılması.

•

Serbest gezen tavuk işletmelerinin kontrol altına alınması.

•

Aşı ve ilaçların uygun şekilde kullanılması ve takibi için başlatılan İTS ve e-Reçete Sistemi ile
Soğuk Zincir Projesi’nin desteklenmesi.

•

Birliklerin tarım danışmanlığı ve eğitim konusunda rolünün güçlendirilmesi, kalifiye iş gücünün
artırılması için özellikle ilgili bölümlerden mezun olan gençlerin sektöre kazandırılması amacıyla
destek oranlarının bu kesim için yükseltilmesi.

•

Üretici örgütlerinin görev ve yetki alanlarının düzenlenmesine ilişkin yasal altyapının gözden
geçirilmesi ve girdi temini, dağıtımı ve sözleşmeli üretim konusunda üretici örgütlerinin rol ve
fonksiyonlarının güçlendirilmesi.

Arıcılık Sektörünün Girdileri ile İlgili Sorun ve Öneriler:
•

Ekonomik değeri yüksek bal üretimi için coğrafi işaret potansiyelini haiz başta bal olmak
üzere arıcılık ürünlerinin ve üretim yerlerinin mevcut durumunun gözden geçirilmesi, tespiti,
potansiyellerin belirlenmesi ve bu doğrultuda standardizasyon ve tescil işlemlerinin kurumlar
arası iş birliği ile öncelikle yapılması.

•

Bölgelerin değişken flora yapısı nedeniyle toplanacak polen ve nektar miktarında ana arının etkisi
öne çıktığından, belirlenen alanlarda yöre koşullarına uygun ana arı üretimine yönelik çalışmaların
yapılması.

•

Bal üretiminde bilinçsiz ve denetimsiz zararlı ot mücadelesi büyük engel oluşturmaktadır. Arı
varlığını tehdit eden arı kenesi (Varroa) ile toplu, ülke çapında belirlenecek takvime göre eş zamanlı
ve etkin mücadele yapılmalıdır. Zararlı ot ve parazit mücadelesinin bal kalitesine etkisi ve kalıntı
riski nedeniyle belirlenecek alanlarda kontrol altına alınması ve bu konuda doğal yöntemlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik desteklerin gözden geçirilmesi.

•

Arı ilaçlarının ruhsatlandırma prosedürlerinin gözden geçirilmesi, ruhsat alan ürünlere yönelik
denetimlerin risk esaslı sıklaştırılması.

•

Kovan başı üretim ve verim miktarının dünya ortalaması seviyelerine getirilmesi için çalışmalar
yapılması (yeni arı ve kovan desteği yanında mevcutlarının da veriminin artırılması).

•

Geleneksel üretimden profesyonel işletmelere dönüşüm için altyapının güçlendirilmesi, bu
amaçla, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik
tesislerin kurulumu, modernizasyonu, kovan ve arıcılık ürünlerinin çeşitlendirilmesi için dünya
Ticaret Örgütü kuralları dikkate alınarak, ekipman temini desteklerine devam edilmesi.
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•

Arı hastalıklarına karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi.

•

Devlet kontrolünde birlikler eliyle sözleşmeli arıcılık modelinin desteklenmesi.

•

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile apiturizmin
ve apiterapinin (ve ayrıca apiair, arı yogası, arı sesi) desteklenmesi yaygınlaştırılması.

•

İthalat yoluyla karşılanan arı ürünlerinin ve arı malzemelerinin yerli üretiminin teşvik edilmesi.

•

Erozyonla mücadele kapsamında ağaçlandırma, bitkisel örtüaltına alma (örtücü bitkiler)
çalışmalarında kullanılan türlerin seçiminde, bal üretimine yönelik bitkilere öncelik verilmesi.

•

Üretim aşamasında kullanılan teknik malzemelerin ekonomik üretimine yönelik endüstriyel
oluşumların desteklenmesi.

•

Denetimli olarak organik bal üretim alanlarının tespiti ve teşviki.

•

Ballı mera bitkilerinin yoğunlaştığı ve gezgin arıcıların tercih ettiği belirli alanlarda konaklama
yerlerinin tespit çalışmaları ve ihtiyaç dâhilinde altyapının iyileştirilmesi.

•

Geleneksel üretimden profesyonel işletmelere dönüşüm için altyapının güçlendirilmesi, bu amaçla,
bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin
kurulumu, modernizasyonu, kovan ve arıcılık ürünlerinin çeşitlendirilmesi için ekipman temini
çalışmaları yapılması.

•

Yöresel olarak ana arı üretimi ve arıcılık ürünleri için birlikler eliyle devlet kontrolünde pilot
yetiştirme ve işleme istasyonlarının kurulması ve ekipmanın temini.

•

Birliklerin balda sınıflama ve kalite analizleri için laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi.

•

Bal Ormanları Eylem Planı dâhilinde bal ormanlarının oluşturulmasının teşviki.

•

Ballı mera bitkileri, bal ormanları, bal üretim alanları konaklama alanları, bal ve diğer arıcılık
ürünleri, arı çeşitleri ile bu çeşitlerin yayılımı ve Türkiye’de bala uygun yatırım alanlarının gözden
geçirilmesi ve güncellenmesi, bunların coğrafi bilgi sistemleri kapsamında haritalandırılması,
uygun yatırım alanları için interaktif haritalarla desteklenmiş Türkçe ve yabancı yatırımcılar için
en azından İngilizce dilinde yatırım portalının hazırlanması.

•

Kayıtlı veri tabanının diğer arıcılık ürünlerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi.

Su Ürünleri Sektörünün Girdileri ile İlgili Sorun ve Öneriler:
•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde alternatif yem katkı maddelerine yönelik (hayvansal proteine ikame ya
da daha az maliyetli katkı maddeleri) AR-GE çalışmalarının ve yerli yem üretiminin desteklenmesi.

•

Toprak havuzlarda yoğun elektrik enerjisi kullanımı nedeniyle, elektrik kullanım ücretinin gözden
geçirilmesi ve/veya alternatif enerji kaynaklarının (güneş ve rüzgâr enerjisi gibi) kullanımına
destek verilmesi.

•

Balık yemi üretim tesislerinin kurulumuna ilave destek verilmesi.

•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yumurta ve yavru balık üretim tesislerinin kurulumuna ilave destek
verilmesi, mevcutlarının kapasitelerinin artırılması.

•

Su ürünleri mevcut işleme tesislerinin kapasite kullanım oranları temelinde kapasitelerinin
arttırılması, modernizasyonu, arıtma üniteleri, basit laboratuvar aletleri, otomatik yemleme
ve aşı alet ve ekipmanları, kuluçkahanelerde kullanılan ekipmanlar, buz ünitesi, su sirkülasyon
ekipmanları, balık sayım ve hasat makineleri, soğutma depolar ile havuz ekipmanları için
destekleme kapsamının genişletilmesi.
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•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde örgütlenmenin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi, girdi teminlerinde
bunlara rol ve sorumluluk tanımlanması.

•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde alabalık dışında yeni türlerin üretim ve yetiştirilmesi konusunda ARGE çalışmalarının desteklenmesi.

•

Su ürünleri sektöründe (avcılık ve yetiştiricilik) kayıt dışı çalışanlara yönelik denetimin
güçlendirilmesi.

•

Azalan su kaynakları göz önüne alındığında çevreyle dost üretim modeli olan kapalı devre üretim
sistemlerinin planlamaya alınarak model işletmeler kurulması, bu tip işletmelerin desteklerden
yararlandırılması.

•

Üreticilere yeni teknolojiler ve kullanımı konusunda eğitim verilmesi.

•

Sektörde teknoloji eksiğinin giderilmesi ile yavru üretim maliyetlerinin azaltılmasının sağlanması.

•

Alternatif türlerin geliştirilmesi için başlangıç aşamasında devlet elindeki kuluçkahanelerden
yavru materyali sağlanması.

•

Yeni türlerin yavru üretimindeki sorunların aşılması için özel sektör işletmeler ve üniversitelerle iş
birliği sağlayarak AR-GE çalışmaları yürütülmesi.

Yem Girdisi ile İlgili Sorun ve Öneriler:
•

Ülke hayvancılığının kaliteli ve ucuz kaba yem ihtiyacı dikkate alındığında, meralarda ıslah
çalışmalarının hızlandırılmasına ihtiyaç olduğu net olarak görülmektedir. Islah edilen meraların
tekrar eski haline dönmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Türkiyede ekim yapılan toplam
yem bitkisi alanının sadece beşte biri destekten faydalanabilmektedir. Bu konuda ciddi bir analiz
çalışmasının yapılması, mümkün olduğunca çok üreticiye ulaştırılması konusunda düzenlemeler
yapılması.

•

Soya başta olmak üzere arz açığımızın olduğu ve ithalata bağımlı olduğumuz yağlı tohumlarda,
üreticiye alım garantisi sağlanarak ve destekleme primleri artırılarak ülke içi üretimin artırılması.

•

Yem fiyatlarındaki artışın önlenebilmesi için taban fiyat politikasından dünya fiyatları + prim
sistemine geçilmelidir. Bunun haricinde, yem sanayiinin ihtiyacı olan ham maddelerden, Türkiye
üretiminin yeterli düzeyde olmayanlarının (yağlı tohum ve küspeleri gibi), yurt dışından ithalinde
uygulanan gümrük vergilerinin belli dönemlerde sıfırlanması.

•

Türkiye bitkisel üretimi, hayvansal üretimin ihtiyaçlarına yetemediği için hayvan beslemede
kullanılan mısır, soya, kanola/kolza, ayçiçeği gibi yağlı tohumlar başta olmak üzere bitkisel
üretimin artırılması, yem üretiminde alternatif protein kaynaklarının (alg, tek hücre proteini, şeker
pancarı yaprağı, çekirge vb.) kullanımı.

•

Yem ham madde fiyatları, dışa bağımlılığın yanı sıra gümrük vergisi nedeniyle yüksek seviyelerde
oluşmaktadır. Bu da hayvansal ürünlerin fiyatını yükseltmektedir. Bu nedenle dünya fiyatlarından
ham madde kullanımının sağlanması.

•

Hayvan besleme ve rasyon hazırlama konusunda üreticilere düzenli eğitim verilmesi.

•

Yem üretiminde kullanılması zorunlu olan vitaminler, mineraller, enzimler gibi katkı maddelerinde
dışa bağımlılık çok yüksek oranlıdır. Yem sektörüne yönelik AR-GE çalışmalarına, bu ürünlerin
üretimi başta olmak üzere önemli bir ihtiyaç vardır. Dolayısıyla katkı maddeleri üretimi başta
olmak üzere dışa bağımlılığı azaltacak her türlü AR-GE faaliyeti ve yatırım olarak (vergi avantajları,
teknoloji transferi, araştırma destekleri vb.) teşvik edilmesi.
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•

Sektörde kullanılan ve neredeyse tamamen dışa bağımlı olan soya başta olmak üzere mısır,
DDGS, kanola gibi ürünlerin dünyadaki üretimleri ağırlıklı olarak biyoteknolojik yapıdadır. Bu
ürünlerin ithal edilebilmesi için Biyogüvenlik Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde onaylanmaları
gerekmektedir. Biyogüvenlik mevzuatı mevcut haliyle hizmet veren Bakanlığımız ve hizmet alan
karma yem sektörünü bir hayli mağdur etmektedir. Sürdürülebilir olmaktan çıkan bu mevzuatın
sorunların çözümüne yönelik olarak acilen revize edilmesi gerekmektedir. AB uyum sürecinde
olan Türkiyede, diğer birçok mevzuatta olduğu gibi bu Yasa’nın da ilgili Bakanlıklar, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler tarafından yapılacak ortak çalışma ile başvuru ve onay aşamalarına
yönelik uygulamalar çerçevesinde güncellenmesi, cezai hükümler kısmının gözden geçirilmesi
ve AB mevzuatının aynen kabulü veya AB’de onaylanmış genlerin Türkiye’de de otomatik onay
alması yönündeki mevzuatın oluşması.

•

Yemlerin analizinde laboratuvarlar arasında farklı sonuçların alınması, özellikle ithalat aşamasındaki
analizlerde oluşan gecikmeler yem sanayiini olumsuz etkilemekte, haksız cezaların verilmesine ve
yem maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Bu nedenle laboratuvarlardan tutarlı ve doğru sonuç
alınabilmesi için laboratuvar analizlerinde hassasiyet ve kalitenin artırılması; analizleri yorumlama
ve uygunluğa karar verme yetkisinin AB’de olduğu gibi denetçilere verilmesi, yem üreten
fabrikaların önemli bir bölümünde laboratuvar varlığı veya yeterliliğinin artırılması, bu amaçla
laboratuvar altyapısı yenileme veya kurma konusunda teşviklerle birlikte yasal düzenlemeler
yapılması.

•

01.01.2016 tarihi itibarıyla karma yemlerde ve bazı yem ham maddelerinde KDV %8’den %1’e
indirilmiş, ardından 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de 6663 Sayılı “Gelir Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sıfırlanmıştır. Ancak karma
yem sektörünce kullanılan DDGS, nişastacılık yan sanayi ürünleri, hububat sanayi yan ürünleri,
gıda sanayi yan ürünleri gibi bazı önemli yem ham maddelerinin KDV oranının %18 veya %8’lerde
kalması, uyumsuzluğa ve finansal sorunlara neden olmaktadır. Bu durumun çözümü için KDV
iadelerinin zamanında yapılması, girdi ve ürün vergi oranlarında uyumlaştırma yapılması.

•

Yüksek oranda hayvansal protein, esansiyel aminoasitler, kalsiyum, fosfor ve metabolik enerji
değerleri yönünden yem sanayii için önem arz eden rendering ürünlerin kullanımı, 24 Aralık 2011
tarihinde yayınlanan, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği’nin
Yürürlük bölümü 48. maddesi 1. fıkrası a bendinde geçen hükümler ile itibarıyla yasaklanmıştır. Bu
yasaklama, mevcut durumda protein kaynağı arzı tedariki açısından sıkıntı çeken yem ve kanatlı
sektörlerine ekonomik ve çevresel anlamda ekstra yük getirmiştir. Bu durumun hayvansal gıda
fiyatlarına yansıması ve çevresel sorunlara yol açması kaçınılmazdır. Bu problemin çözümü için
kanatlılarda tür içi kullanım yasağının tamamen kaldırılması veya AB’ye tam üyelik onayı alınması
halinde dahi tür içi kullanım konusunda Polonya örneğinde olduğu gibi 4-5 yıllık bir geçiş süreci
tanınması, AB’ye kanatlı ürünü ihracatı yapacak firmalardan, ihraç edecekleri ürünlerde rendering
ürünlerini kullanmayacaklarına dair taahhütname alınması, bununla birlikte rendering ürünlerde
AB mevzuatının uyumlaştırılarak uygulamaya konulması.

•

Yem üretim tesislerinde enerji yönetim sistemlerinin kullanılmasının teşviki.

•

Yeni fabrika kurulumunda ihtiyaca göre izin verilmesi, mevcut fabrikalarda kapasite kullanım
oranlarının artırımı için uygun koşullara sahip işletme ve altyapı kredileri ile desteklenmesi.

•

Sektörün özellikle demiryolu taşımacılığını kullanma imkânlarının artırılması.

•

Türkiye’deki yem fabrikalarının teknolojileri ile AB ülkeleri yem fabrikalarının teknolojileri arasında
büyük farklılıklar bulunmamasına rağmen ekstruder, ekspender, granül, flaket (pul yem) vb. yeni
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teknolojiler henüz yaygınlaşmamıştır. Ayrıca pelet yem üretim düzeyi AB ülkeleri seviyesine henüz
ulaşmamıştır. Dolayısıyla bu alanlarda teknolojik gelişim ve üretimin teşvik edilmesi gerekirse
desteklenmesi.
•

Hayvancılıkta en önemli girdi olan karma yemin maliyetinin düşürülmesi amacıyla yem fabrikalarının
bulunduğu bölgelerde ham madde üretebilecek çiftçiler ile üretici birlikler aracılığıyla yapılacak
sözleşmeler çerçevesinde sözleşmeli yem maddesi üretimi yapılması.

•

Hayvan beslemede oldukça önemli olan kaba yem üretimi tüketimi karşılamamakta ve önemli
miktarda kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. Artan yem bitkileri üretimine rağmen, kaliteli kaba
yemlerdeki açık sap, saman ve anız artıklarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Bunun engellenmesi
için çayır, meralarımız ıslah edilerek, meyve sebze sanayi, gıda sanayiden elde edilen yaş posaların
değerlendirilmesine yönelik destekler verilerek kaba yem üretimi artırılmalıdır. Ayrıca TMR adı
verilen besi ve süt yemlerinin silaj, kaba ve kesif yemden oluşan tam yem üretim uygulamasına
destek verilmesi ve yaygınlaştırılması.

•

Yem bitkilerinin ekim nöbeti sistemlerine dâhil edilmesi.

•

Orta Anadolu, Trakya ve Doğu Anadolu’da soğuğa dayanıklı Macar fiği gibi kuru tarım alanlarında
yetiştirilebilen baklagil yem bitkilerinin nadas alanlarında yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Bununla
birlikte, Güneydoğu Anadolu’dan Marmara’ya kadar uzanan ılıman iklim ve sahil kuşağında 15
kasım - 15 nisan arasında boş kalan arazilerde adi fiğ yetiştirilmesi.

•

Çayır, mera ve yem bitkileri üretiminde ve işlemesinde kullanılan alet ekipmanlar için ortak makine
parklarının oluşturulması veyahut kredi kolaylıkları sağlanması.

•

Yem bitkileri mekanizasyonunda kırsal kalkınma destekleri ve Ziraat Bankası tarımsal mekanizasyon
kredileri kullanılabileceği gibi belediyeler tarafından bu parkların oluşturulması

•

Yem bitkilerinde kaliteli ve yeterli miktarda tohumluk temininde son yıllardaki olumlu gelişime
rağmen halen istenen düzeye ulaşılamamıştır. Bu konuda TİGEM’in tohumluk desteklerinden
yararlanılmasının sağlanması.

•

Birkaç familya ve türe sıkışmış olan yem bitkileri tarımının t verimi ve kalitesi yüksek bir baklagil
yem bitkisi olan çayır üçgülü (Trifolium pratense L.), koca darı (Sorghum bicolor L. Moench.),
ayçiçeği (Helianthus annuus L.) veya otsu buğdaygil yem bitkisi türleri gibi türlerle çeşitlendirilmesi
ve bu bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi.

•

Bugüne kadar çok sayıda yem bitkisi çeşidi geliştirilmiş ve üretime aktarılmıştır. Ancak halen
endemik türler başta olmak üzere önemli avantajlar bulunmaktadır. Bu konuda AR-GE program
ve proje destekleri sağlanması.

•

Sertifikalı tohumluk kullanımı desteklenmektedir ve yem bitkileri üretiminin artırılmasında da
etkilidir. Ancak bu desteğin artırılarak devam etmesi üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve
kalitenin yükseltilmesi açısından oldukça önemlidir. Diğer yandan bu ve benzeri desteklerden
TİGEM ve Bakanlığımıza bağlı Enstitülerin de yararlanabilmesi.

•

Yem bitkilerinin kurutulması ve balyalanması başta olmak üzere işlenmesinde oluşan miktar ve
kalite kayıpları, kaba yemin hayvan beslemede kullanımından beklenen faydanın sağlanmasını
engellemektedir. Bunun giderilmesi için doğru yöntemle işleme konusunda üretici düzeyinde
eğitimler düzenlenmesi, benzer şekilde silaj yapımı, ürün muhafazası ve aflatoksin oluşumunun
engellenmesi.
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•

Mısırdan başka diğer yem bitkileri ve karışımlarının da silolanması ve bu bitkilerden de kaliteli silaj
elde edilmesi mümkündür. Ancak bu konuda üreticilerin yeterli bilgi birikimine sahip olmaması
ve silaj mekanizasyonu ile katkı maddesi teminindeki sorunlar nedeniyle silajlarda çeşitlilik
artırılamadığı gibi, önemli düzeyde kalite kayıpları da ortaya çıkmaktadır. Oysa doğru uygulamalarla
birlikte silajda %45’e kadar ulaşabilen besin maddesi kayıpları %5’in altına indirilebilmektedir.
Dolayısıyla doğru silaj yapımı ile ilgili olarak da her türlü çalışmanın yapılması kaliteli kaba yem
kullanımının sağlanması açısından önemli katkılar yapacaktır. Diğer yandan, yüksek kuru maddeli
silaj üretimi ve teknolojisi geliştirilmelidir. Bu amaçla, silaj üretimindeki desteklemelerin kuru
madde oranına göre yapılması.

•

Kaliteli ve yeterli miktarda kaba yeme ulaşma konusunda alıcı ve satıcıları bir araya getirerek önemli
bir pazarlama kanalı olma potansiyeli olan ot borsalarının bulunmaması önemli bir eksikliktir.
Sivas’da bu yönde bir girişim olsa da henüz başarılı sonuçlar alınamamıştır. Kaba yem pazarının
gelişimini sağlayacak ot borsalarının, hayvancılık bölgelerinde kurulması için hem özel sektör
hem de kamunun ortak girişimi ile gerekli çalışmalar yapılmalıdır. “Avrupa Birliği Kurutulmuş Yem
Piyasa Düzeni” incelenerek Türkiye şartlarına uygun yem piyasa düzenine geçilmesini sağlayacak
yasal düzenlemeler yapılması.

•

Marjinal alanlar sahip olduğu iklim, toprak ve topoğrafik yapı itibarıyla pek çok stres faktörünü
bünyesinde barındırmaktadır. Kültür bitkilerinin birçoğunun bu gibi ekolojik koşullara toleransı
ve uyum kabiliyetleri genellikle düşüktür. Bu amaçla, mevcut stres şartlarında iyi verim verebilen
türlerin tercih edilmesi ilk akla gelen çaredir. Sürdürülebilir tarım için toprak özelliklerini iyileştiren,
toprak organik maddesini ve azot içeriğini artıran, birçok hastalık ve zararlı etmenleri ile yabancı
otları kontrol altında tutan, toprak, su ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesini
sağlayan yem bitkilerine ekim nöbeti sistemlerinde daha fazla yer verilmesi.

•

Türkiyede her bölgeye ve amaca uygun çim türleri açısından kendi doğal kaynaklarını
değerlendirerek özgün çim çeşitlerini geliştirecek çalışmalar oldukça azdır. Etkili yöntemler ile
kurağa dayanıklı çim türlerinin saptanması, tüm çim türlerinde yerli gen kaynaklarının toplanması,
değerlendirilmesi, yeni çeşitlerin ıslahı ve tohum üretim teknikleri konularında araştırmaların
yoğunlaştırılması.

•

Kaliteli ve sürdürülebilir kaba yem kaynakları arasında çayır, mera ve otlaklar ilk sırada gelmektedir.
Ancak bu alanların ıslahı, rehabilitasyonu ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla yapılması
gereken çalışmalar, öncelikli olarak üretim ve alan planlamalarına dahil edilmelidir. Ayrıca çalı
formuna sahip olan alanların da mera sınıfına dâhil edilmesi.

•

Çayır ve meraların kullanım planları bu alanların sürdürülebilirliği ve maksimum faydayı sağlaması
açısından uygulanması mutlak gerekli olan uygulama planlarıdır. Ancak mevcut durumda bu
planların uygun şekilde oluşturulması ve uygulanması konusunda önemli sorunlar bulunduğu
bilinmektedir. Bu sorunlardan en önemlilerinden birisi yanlış kullanımda, plana aykırı kullanımların
takibinin ve cezai uygulamaların yetersizliğidir. Çayır ve meraların zamansız, aşırı, düzensiz
otlatılmasının ve kullanılmasının engellenmesinde orman alanlarının korunması konusundaki
mevzuatı ve uygulamaları esas alan yeni planlamalar yapılması ve mevcut planların yenilenmesi.

•

Yürütülmekte olan baraj vb. projeler sonrası sulamaya açılacak alanların kaba yem üretimine
tahsis edilmesi, mera toplulaştırmalarının yapılarak uygun kaba yem havzalarının oluşturulması
için gerekli çalışmalar yapılması.
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İlaç ve Aşı Girdileri ile İlgili Sorun ve Öneriler:
•

Hayvansal üretimde ilaç, yem ham maddesi ve katkı maddesi, damızlık materyal ve benzeri
materyalde yerli üretimin artırılması, temininin kolaylaştırılması.

•

Hastalıklara karşı direnç geliştirilmesi nedeniyle hayvansal üretime ilişkin girdi kullanımı konusunda
danışmanlık hizmetinin güçlendirilmesi, girdilerin optimum, uygun şart ve koşullarda ve uygun
şekilde kullanım oranının artırılması, işletme danışmanlık sisteminin önceleri kamu eliyle sonra
özel sektöre devri ile gerçekleştirilmesi, desteklerin şartları yerine getiren işletmelere sunulması,
AB çapraz uyum kurallarının hayata geçirilmesi.

•

Yeni ilaç etken maddelerine yönelik AR-GE yatırımlarına destek verilmesi.

•

Veteriner tıbbi ürünlerde etkili bilgi yönetim sistemleri, mobil teknolojilerin kullanımının ve aşı
bankaları yatırımlarının yaygınlaştırılması.

•

Ruhsatsız, kaçak, sahte ürünlerin kullanımının önlenmesi.

•

Salgın hastalıklar krizler ve kriz yönetimine ilişkin ilgili bakanlıklarla iş birliğine yönelik ulusal
strateji ve kuş gribinde mevcut olan uzun vadeli acil durum eylem planlarının sayısının arttırılması
ve kriz yönetimine ilişkin kurumsal yapının ve mevzuat çalışmalarının güçlendirilmesi.

•

Antimikrobiyal Direnç İzleme Stratejisi oluşturulması.

Çobanlık ile İlgili Sorun ve Öneriler:
Özellikle küçükbaş hayvancılık için öne çıkan çobanlık/hayvan bakıcılığı genelde meslek olarak
sahiplenilmemekte/görülmemekte ve bir sosyal statü sorunu olarak algılanmaktadır. Çobanlık zor
bir meslektir. Yılın neredeyse yarısı hayvanlar yerleşim yerinden uzaktaki meralarda zorlu koşullarda
otlatılmakta ve çobanlık sosyal ortamdan ve insanlardan uzakta icra edilmektedir. Özellikle küçükbaş
hayvancılık sektöründe önem taşıyan, ancak genç nüfusun azalması ve ilgi göstermemesi nedeniyle
de giderek açığı büyüyen çobanlık, son dönemlerde Suriyeli, Afgan ya da Özbek mültecilerce kayıt
dışı şekilde nispeten düşük ücretlerle yapılmaktadır. Bu durum büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
de benzer bir şekilde nüksetmektedir. Başka bir vasfı olmayan kişilerce icra edilen çobanlık/hayvan
bakıcılığının meslek olarak sahiplenilmesi/görülmesinin güçlendirilmesi, mali haklar ile emeklilik ve
sigorta gibi özlük hakları bakımından cazipliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
gençlerin ilgisinin artırılması amacıyla çoban okullarının meslek lisesi düzeyinde ve sertifikalı kurs
programlarının iş garantili ve sigortalı olarak yaygınlaştırılması ve düzenlenmesi önerilmektedir.
Ayrıca, üretici örgütlerince yeterli sayıda sigortalı olarak, hayvan sağlığı, hayvan bakımı, hayvan
refahı konularında eğitimli çoban/hayvan bakıcısı istihdam edilmesine yönelik teşvik mekanizması
tanımlanarak düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. Bakanlık dönem dönem sürü yetiştiricisi
kursları açmaktadır. Belge alanlara belirli miktarda destek sağlamaktadır. Bu uygulamaların devam
ettirilmesi önemlidir.
10. TARIM FİNANSMANI
10.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Önümüzdeki otuz yıllık süreçte enerji, gıda ve suya hükmeden ülkelerin dünyaya da hükmedeceğinin
konuşulduğu günümüzde, sürdürülebilir, verimli, karlı ve rekabet edebilir şekilde tarımsal üretim
yapmanın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Sanayileşmeye bağlı olarak kentsel nüfusun
artışı, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede değişen tüketim alışkanlıkları ve
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artan gıda talebi, verimli tarım arazilerinin farklı nedenlerle her geçen gün azalması, tarımsal üretimde
teknoloji yoğun üretim yapan ülkelerle emek yoğun üretim yapan ülkeler arasındaki üretim makasının
sürekli teknoloji yoğun tarımsal üretim yapan ülkeler lehine açılması gibi pek çok neden Türkiye gibi
önemli tarımsal üretim potansiyeli taşıyan ülkelerde tarımın önemini daha da arttırmaktadır. Her ne
kadar günümüzde ekilen arazi miktarının büyüklüğünden ziyade birim alandan elde edilen rekolte
miktarı; beslenen hayvan sayısının çokluğundan ziyade beslenen birim hayvandan ne kadar çok süt
veya et elde edilebildiği ön plana çıkmış olsa da tüm bu gelişmelere ayak uydurabilmek, öncelikli
olarak kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan tarımsal ürünleri üretebilmek, sonra da uluslararası tarım
ürünleri ticaretinden mümkün olduğu ölçüde büyük pay alabilmek için doğru tarım politikalarının
uygulanması, bu politikalara göre tarımsal yatırım ve üretimin planlanarak yönetilmesi ve nihayet
bu doğrultuda üreticilere uygun finansman imkânlarının sağlanması her geçen gün daha fazla
önem kazanmaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki finans kuruluşlarının doğru finansal modeller ve
çözümler geliştirebilmeleri, finansmanda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tarımsal üretimde
verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygun orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların
uygulanmasına doğrudan bağlıdır. Çünkü tarımsal yatırıma ve üretime yön veren ve şekillendiren ana
unsur ülkenin tarım politikalarıdır ve bu politikadaki isabet tarım finansmanındaki isabet oranını da
en üst seviyeye taşıyacaktır.
Finansman bir işletmenin sermaye hacmini ve bileşimini etkileyen işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir.
Finansmanın çeşitli fonksiyonları aşağıda sıralanmıştır (İnan, 2016):
•

İşletmenin üretim ve yatırımla ilgili harcamalarının karşılanması,

•

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve girdilerin temini,

•

İşletmelerde harcamalar için gerekli kaynağın miktarının ve kaynağın nerden temin edileceğinin
belirlenmesi,

•

işletmenin bulunduğu dönemin ve önceki yılların mali analizlerinin yapılması ve karşılaştırılması,

•

İleriki yıllara ait tahmin ve planların yapılması.

Türkiye’de tarım sektörünün ana finans kaynaklarının şu şekilde sıralanması mümkündür:
•

Öz kaynak

•

Kredi

•

Hibe ve teşvikler

•

Destekleme ödemeleri

•

Satıcı finansmanı

•

Diğer kaynaklar

Söz konusu finansman kaynaklarının tamamı tarımsal üretimde önemli fonksiyonlar görmekle birlikte,
tarımın finansman kaynaklarının merkezinde bankalar ve diğer finans kurumlarının kullandırdığı
krediler bulunmaktadır. Tarımsal kredi kullanımındaki amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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•

Tarımsal işletmelerin donanımlarının modernizasyonunun sağlanması için,

•

Tarımsal ürünlerin üretim ve verimlerinin artırılması için,

•

Küçük üreticilerin toprak edinmelerini sağlamak ve desteklemek için,

•

Tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlarda pazarlanmasını sağlamak ve pazarlamayı geliştirmek
için,
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•

Tarımsal sanayi ile ilgili her türlü girişimin kalkınma planı ilkelerine göre yürümesi ve gelişmesini
sağlamak.

Tarım işletmelerinde kredi ihtiyacını doğuran nedenleri ise şu şeklinde özetlemek mümkündür:
•

Küçük aile işletmelerinde tasarruf zorluğu

•

Sermayenin yavaş devir hızı

•

Yüksek risk ve belirsizlik

•

Teknolojik değişmeler ve değişen pazar istekleri - tarım ürünleri fiyatlarındaki istikrarsızlık,

•

Risk ve belirsizliklerin çokluğu

Ağırlıklı olarak küçük ölçekli işletmelerden oluşan tarım sektöründe genel olarak öz kaynak (sermaye)
birikimi düşük seviyelerdedir. Özellikle yatırım finansmanında öz kaynakları destekleyen en önemli
unsurlar hibe ve teşvik programlarıdır. Söz konusu programların tarıma mutlak suretle katkı sağladığı
düşünülmekle birlikte, bu programların bir kısmının kimi konularda çakışması, bölgesel uygulamalarda
birden fazla programa giren ya da hiç girmeyen yerlerin bulunabilmesi, yatırımcıların bir kısmının
alınacak hibe miktarını mümkün olduğu ölçüde arttırabilmek amacıyla farklı yollarla maliyetleri yüksek
gösterebilmeleri ve sonuç itibarıyla bu uygulamaların başlangıçtaki hedeflerine ulaşıp ulaşamadığı
ile ilgili analizlerin ve etki değerlendirmelerinin yapılmaması nedeniyle hibe ve teşvik programlarının
etkinliği ve verimliliği her zaman soru işareti olarak kalmaktadır. Benzer şekilde, tarımsal destekleme
ödemelerinin de üreticilerin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması noktasında destekleyici bir
unsur olduğu görülmektedir.
Ancak, önemli miktarlarda ödemeler yapılmasına karşın, diğer hibe ve teşvik programlarında da
olduğu ağırlıklı olarak sosyal destek mahiyetinde olan ve önemli tutarlara ulaşan bu ödemelerin
etkinliği ve verimliliği her zaman tartışma konusu olarak gündeme gelmektedir. Üretim girdilerini
satanlar (gübre, ilaç, yem vs. bayileri) ya da tarımsal ürünleri alan (tüccar, müstahsil, komisyoncu vb.)
kişiler tarafından vadeli satış, avans ödeme, emanete bırakma gibi adlarla uygulanan ve genellikle
kayıtlara geçirilemeyen dolaylı finansman uygulamaları ise kimi bölgelerde halen önemli miktarlara
ulaşabilmektedir.
Türkiye’de tarım finansmanında en köklü kurumlar T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri (TKK)’dir. Her iki kurumun tarım finansmanındaki yüksek tecrübeye sahip olmaları, yapı
itibarıyla tarım sektörüne yakınlıkları, ülke sathına yaygın şube ve hizmet ağlarının bulunması, tarım
kredilerinde faiz sübvansiyonunun bu iki kurum üzerinden yönetilmesi gibi etkenler tarım finansmanı
denildiğinde söz konusu kurumları akla getirmektedir.
Son yıllarda gerek Ziraat Bankası dışındaki diğer kamu bankalarının, gerek özel sektör bankalarının
ve gerekse faizsiz finans kuruluşlarının tarım sektörüne yönelik uygulamalar geliştirmeleri ve kredi
kullandırma eğilimlerinin artması ile finansman kaynakları ağırlıklı olarak banka kredilerine doğru
kaymaktadır.
Frankfurt School of Finance & Management Türkiye’nin EBRD (Avrupa Yatırım ve İmar Bankası), EU
(Avrupa Birliği) ve USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) ile birlikte 2011 ve 2016 yıllarında sınırlı
sayıda üretici ile yaptıkları, sonuçları aşağıda grafik olarak gösterilen araştırmaya göre, yatırımların/
faaliyetlerin finansmanında öz kaynak, banka kredisi ve TKK kredilerinin kullanımında önemli artış
yaşandığı görülmektedir.

135

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

Şekil 28. Tarımın finansman kaynakları

Kaynak: Frankfurt School of Finance & Management (Anonymous 2017b)

Her ne kadar tarımla ilgili yapılan değerlendirmelerde finansmana erişim başlığına genellikle önemli
sorunlar arasında yer verilse de Frankfurt School of Finance & Management Türkiye’nin aynı çalışması
finansmana erişimin genel bir sorun olmadığını ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmanın aşağıda
grafik olarak gösterilen sonuçlarına göre, ankete katılan üreticilerin finansmana erişimin bir sorun
olmadığını, buna karşılık yüksek girdi fiyatları, ithalata bağımlılık, ürün fiyatlarının düşüklüğü, alıcılarla
yaşanan sorunlar ve tarım politikalarının istikrarsızlığını daha önemli sorunlar olarak gördükleri
anlaşılmaktadır.
Şekil 29. Tarım sektörünün sorunları

Kaynak: Frankfurt School of Finance & Management (Anonymous 2017b)

Tarım sektörüne kullandırılan kredilerin son yıllardaki gelişimi yukarıdaki çalışmayı desteklemektedir.
BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu) tarafından yayınlanan fintürk verileri esas alınarak
oluşturulan aşağıdaki grafikte tarım kredilerinin gelişimi ve bunun GSYH ile ilişkisi gösterilmektedir.
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Buna göre 2012-2018 döneminde tarımsal GSYH %75; tarım kredileri ise %206 artış göstermiştir.
Bu gelişmeler kredilerin GSYH gelişiminden daha hızlı büyüdüğü şeklinde yorumlanabilse de
kredilerin tamamının kayıtlı, buna karşılık tarımsal üretimin önemli ölçüde kayıt dışı olduğu dikkate
alındığında bir normalleşme süreci olarak değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğu
değerlendirilmektedir. Türkiye’de genel olarak kurumsal nakit kredilerin GSYH’ye oranı genel olarak
%50-55 arasında değişmektedir. Grafikten görüleceği üzere, tarım kredilerinin tarımsal GSYH’ye
oranı 2012 yılında %27 düzeyinden, 2018 yılı itibarıyla %46 düzeyine yükselmiştir. Bu durumda
tarım finansmanında diğer sektörlerin yakalandığını ve tarım sektörünün finansman açısından bir
normalleşme süreci içerisine olduğunu göstermektedir.
Şekil 30. Yıllara göre tarımsal GSYH’nın tarım kredilerine oranı

Kaynak: Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (BDDK verileri)

Söz konusu gelişmeler bir normalleşme sürecini gösteriyor olsa da bu gelişmenin tarım sektöründe
finansmana erişimde hiç sorun olmadığı şeklinde değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Zira, bu gelişmede kullandırdıkları kredilerle katkısı bulunan özel sektör bankalarının özellikle 2018
yılının üçüncü çeyreğinden itibaren tarım sektörüne kredi kullandırma konusunda çok daha çekingen
davrandıkları görülmektedir. Bu dönemde sektöre yönelik kredilerin Ziraat Bankası tarafından
kullandırılan kredilerle artış trendini devam ettirdiği ancak, özel sektör bankaları tarafından
kullandırılan kredilerin düşmekte olduğu gözlenmektedir.
Özel sektör bankalarının tarım finansmanına ağırlık vermeye başladıkları 2007-2008 yıllarından
itibaren yaşanan ilk önemli ekonomik daralma döneminde özel sektör bankalarının gösterdiği bu
refleks tarımın doğru ve sürdürülebilir bir finansman yapısına halen kavuşturulamadığını gözler önüne
sermektedir. Zira, normal ekonomik koşullar altında kredi büyümesinde son derece iştahlı olan bu
yapıda Ziraat Bankası dışındaki bankaların tarım sektörüne kullandırdıkları kredilerden kaynaklanan
sorunlu kredi oranının %8,4 gibi yüksek bir seviyeye ulaşması da bu tespiti destekler mahiyettedir.
Bunun yanı sıra, özellikle 2018 yılının ağustos ayından sonra, özel bankaların sahip oldukları kaynakları
tarım sektörünün finansmanı konusunda kullanmayı tercih etmedikleri görülmektedir. Bu tarihten
itibaren sektörde yaşanan kredi büyümesi ağırlıkla Ziraat Bankası kaynaklı olup, özel bankalar
özellikle tahsilat tarafına yönelmişlerdir. Bu durum sonucunda özel bankaların tarım sektöründeki
sorunlu kredi oranları hızlı bir artış göstererek 2019 yılının ilk altı ayı sonunda 2011 yılından sonraki en
yüksek seviyesi olan %8,4’e ulaşmıştır.
Ziraat Bankasını dikkate alarak hesaplanan sorunlu kredi oranı ise 4,1’e kadar yükselmiştir (Şekil 31).
Bu sıkıntılı finansman ikliminin bir an önce ortadan kalkması ve özel bankaların tarım sektörüne
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tekrar beklenen ilgiyi verebilmesi için öncelikle çeşitli mekanizmalarla desteklenen sürdürülebilir bir
finansman çerçevesi oluşturulmalıdır.
Şekil 31: Sorunlu kredi oranları ziraat ve sektör karşılaştırması

Kaynak: Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (BDDK verileri)

Ziraat Bankasının takipteki kredi oranı bu dönemde %1,6 olmasına rağmen, sektörün diğer
oyuncularının takipteki kredi oranının %8’i aşması (BDDK) ve ilk daralma döneminde bu bankaların kredi
genişlemesini sonlandırılması, finansmanda sürdürülebilirlik ve doğru modelle finansman sağlanması,
sorgulanması gereken konular olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, finansmana erişimin genel
bir sorun olmadığı değerlendirilmekle birlikte, özellikle küçük ölçekli işletmelerin bankalar tarafından
değerlendirilmeleri, doğru ve uygun kaynaklardan finansmana erişimlerinde sorun bulunmadığını
söylemek mümkün değildir. Ülkemizdeki tarımsal işletme ölçeklerinin halen yoğun olarak mikro ve
küçük ölçekte yoğunlaşması, bu işletmelerin bankalar tarafından doğru analiz edilebilmeleri için
yeterli verinin ve kaydın bulunmaması, bankaların mevcut kayıt sistemlerine erişimde yaşadıkları
sorunlar, küçük işletmelerin birlikte hareket edememeleri ve bireysel borçlanma ve “yatırım” yapma
alışkanlığının değiştirilememesi gibi nedenlere bağlı olarak özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin
doğru finansmana erişimleri konusunda pek çok adım atılması gerekmektedir. Mikro ve küçük
ölçekli işletmelerin finansmana, ucuz girdiye erişimi ve ürünlerini pazara uygun koşullarda ulaştırma
konusunda en önemli unsurların kooperatifler ve çiftçi örgütleri olması beklenmektedir. Ancak, finans
sektörü geçmiş yıllardaki olumsuz örnekleri ve deneyimleri dikkate alarak kooperatiflerin ve çiftçi
örgütlerinin finansmanında genellikle çekingen davranmaktadırlar. Bunun temel nedenlerinin başında
çiftçi örgütlerinin sermaye yapılarının güçsüz olması ve bankaların istediği yeterli teminat yapısını
sağlayamamaları gelmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da gerek tarımsal girdi piyasasından girdi
temininde gerekse ürettikleri ürünlerin satışı ile ilgili olarak bir avantaj sağlayamamaktadırlar. Bu
nedenle, çiftçi örgütlerinin tarımsal finansmana erişimi bireysel çiftçilerle karşılaştırıldığında oldukça
düşük seviyelerdedir. Türkiye’de yaklaşık 12.300 (www.tarimorman.gov.tr) çiftçi örgütü mevcuttur
ancak bunların kaçının finansmana erişim imkânının olduğuna dair herhangi bir bilgi bulmak dahi
oldukça güçtür. Bankalar tarafından kooperatif ve çiftçi örgütleri genel olarak yönetimsel zafiyetler
taşıyan, mali yapıları zayıf, finansal açıdan yoğun kredi talebi olan ancak bunun için talep edilen
teminatları oluşturamayan yapılar olarak değerlendirilmekte; buna mukabil kooperatifler ve çiftçi
örgütleri tarafından bankaların bu alanın tanınmadığı, bu alandaki faaliyet ve nakit döngüsünün
anlaşılamaması ve bankaların bu döngüye giremedikleri, faaliyeti ve nakit döngüsünü esas almak
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yerine teminata dayalı bir kredi kurgusu talep ederek bu alana kredi kullandırmakta çekingen
davrandıkları ifade edilmektedir. Bu nedenle, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana
erişiminde kilit öneme sahip kooperatifler ve çiftçi örgütlerinin finansmanına yönelik doğru ve
sürdürülebilir bir yapı oluşturulması da bu alanda kritik konuların başında gelmektedir. Diğer taraftan,
tarımsal işletmelerin girdi temini ve bunun finansmanı değerlendirilirken, bir işletmenin yıllık işletme
giderleri içinde finansman maliyetinin (faizin) payı genellikle göz ardı edilmektedir. Oysa Ziraat
Bankası tarafından kullandırılan faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredilerle girdi finansmanı yapan bir
işletmenin yıllık işletme giderleri içerisinde kredi faizinin payı %7-10 arasında gerçekleşmektedir.
(Özel sektör bankalarının faiz oranlarının bunun daha üzerinde olduğu ileri sürülebilirse de Ziraat
Bankasının sektördeki payı göz önünde bulundurulduğunda değerlendirmenin Ziraat Bankası
tarafından uygulanan faiz oranları üzerinden yapılması doğru bir yaklaşım olacaktır.) Dolayısıyla,
tarımsal üreticilerin verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir üretim yapısına kavuşabilmesi için finansmana
erişimden daha çok girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ihtiyaç duyulduğu dönemde kaliteli ve yeterli
girdiye uygun maliyetlerle ulaşılabilmesi ile ilgili sorunların ve çözümlerin üzerine yoğunlaşılması
daha doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.
10.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Ülkenin tarımsal potansiyelinin yüksek olması

•

Tarım sektörünün yüksek büyüme potansiyeli taşıması

•

Sektöre yönelik yatırım iştihanın yüksek olması

•

Sektörde teknoloji kullanımının artması

•

Tarım sektöründe ihracata ve yeni teknoloji kullanımına yönelik profesyonel işletmelerin artıyor
olması

•

Kaliteli tarımsal ürünlere yurt içinde ve dışında talebin bulunması

•

Önemli hibe ve teşvik uygulamalarının bulunması

•

Güçlü bir bankacılık sisteminin bulunması ve bankaların tarım sektörüne kredi vermeye istekli
olmaları (son bir yıllık periyot dışında)

•

Özel bankaların tarım sektöründeki deneyimlerinin giderek artması

•

Finans sektöründeki tarıma yönelik alternatif finans araçlarının sayısının artması (lisanslı
depoculuk, ürün senetleri, KGF, KKB, tarım sigortası vs.)

•

Tarımda genç nüfusa yönelik teşviklerin uygulamaya konması

Zayıf Yönler:
•

Orta ve uzun dönemli, sürdürülebilir tarım politikalarının bulunmaması

•

Makro ve mikro üretim planlamasının olmaması

•

İşletme ölçeklerinin küçük; arazilerin çok parçalı olması

•

Genel olarak sermaye birikiminin olmaması/zayıf olması

•

Sektörde borçlanma alışkanlıklarının yüksek olması

•

Üretim, pazarlama ve sosyal güvenlik konularında kayıt dışılığın yüksek olması
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•

Tarımsal örgütlenme ve kooperatifçiliğin zayıf olması

•

Üreticilerde genellikle finansal okuryazarlığın / yönetimin zayıf olması

•

İhtiyacın üzerinde borçlanma ve üreticilerin bir kısmının borç stokunun fazla olması

•

Üretim sürecindeki belirsizliklere karşılık, sigorta sisteminin rekolte ve fiyat dalgalanmalarının
etkisini azaltacak enstrümanlara sahip olmaması

•

Özel sektör bankalarında faiz oranlarının yüksek olması

•

Özel sektör bankalarının finansmandaki sürdürülebilirliğinin bulunmaması

•

Teminatların çeşitlendirilememesi, finans kuruluşlarının alternatif teminat kaynaklarını genel
olarak değerlendirmemeleri

Fırsatlar:
•

Tarım sektörünün öneminin hiç olmadığı kadar anlaşılmış olması ve gerek özel sektörün gerekse
kamu otoritesinin bu alanda adım atmaya istekli olması

•

Ülkenin tarımsal potansiyelinin yüksek olması

•

Sektöre yatırım iştihanın yüksek olması

•

Kaliteli tarımsal ürünlere yurt içinde ve dışında talebin bulunması

•

Önemli hibe ve teşvik uygulamalarının bulunması

•

Gençlere yönelik teşvik uygulamalarının bulunması

•

Güçlü bir bankacılık sisteminin bulunması ve bankaların tarım sektörüne kredi vermeye istekli
olmaları (son bir yıllık periyot dışında)

•

Özel bankaların tarım sektöründeki deneyimlerinin giderek artması

•

Finans sektöründeki tarıma yönelik alternatif finans araçlarının sayısının artması

•

Sigorta uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor olması

•

Teminat çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması

Tehditler:
•

İstikrarlı, devamlılığı olan ve sürdürülebilir bir tarım politikasının bulunmaması

•

Tarım nüfusunun yaşlanıyor olması ve buna bağlı olarak işletmelerin sürdürülebilirliğinin
zayıflaması

•

İşletme ölçeklerinin küçük olması nedeniyle rekabet gücünün zayıflaması

•

Üreticilerin bir kısmının bilinçsiz ve yüksek borçlanma nedeniyle faaliyetlerini zora sokmaları

•

Kooperatifçiliğin geliştirilememesi/birlikte iş yapma kültürünün oluşturulamaması

•

Toplu girdi temini ve toplu pazarlama imkânı sağlayan çiftçi örgütlenmelerinin zayıf kalması

•

Tarımsal üretim ile pazarlama ağının yeterince güçlü olmaması

•

Girdi fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarındaki artışın üzerinde gerçekleşmesiyle yeterli gelirin
elde edilememesi ve kredi borçlarının ödenememesi
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10.3. Hedefler ve Stratejiler
Tarımda verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması, ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından
stratejik önem taşımaktadır. Artan nüfusun, artan kişi başı yıllık gelir düzeyine paralel olarak tüketim
alışkanlıklarının hızla değişiyor olması, ülke içinde köyden kente göçün devam etmesi ve kırsalda sosyal
yaşantı kalitesinin halen düşük olması, bunun yanı sıra son yıllarda kontrollü ya da kontrolsüz yurt dışı
göç hareketleri tarımsal üretimin önemini ve geleceğinin daha iyi planlanması zorunluluğunu her geçen
gün daha da arttırmaktadır.
Yapılan değerlendirmeler, mevcut durum tespitleri ve GZFT analizlerinden hareketle, tarımsal üretimin
finansmanında doğru ve etkin bir yapıya ulaşılabilmesi, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin doğru ve
uygun finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması, tarım sektörüne sunulan finansal kaynakların
etkinliğinin arttırılması en önemli hedefler olmaktadır.
Tablo 59. TZOB tarafından önerilen hedef ve stratejiler
KISA VADELİ HEDEF VE STRATEJİLER
Hedefler

Stratejiler

Tarımsal kredilerde uygulanan faiz
oranlarının düşürülmesi

-Devlet destekli tarımsal kredinin tüm devlet bankaları tarafından
kullandırılması
-Özel bankaların faiz maliyetini düşürecek tedbirlerin alınması

Tarımsal kredi kullanımında alınan
masrafların azaltılması

-Tarımsal kredilerde çeşitli adlar altında yapılan sigorta uygulamalarının
disipline edilmesi, sigorta bedellerin sınırlanması
-İpotek uygulamasının zorunlu olmayan durumlarda talep edilmesi, bu
alanın disipline alınması
-Tarımsal kredilerde komisyon alınmaması

Tüm çiftçilerin ÇKS’ye kaydolabilmesi için
kayıt şartlarının düzenlenmesi

-Ecrimisil veya başka bir sebeple ÇKS kaydı olmayan, fakat tarım
yapılan alanların ÇKS kaydı yaptırmalarına imkân tanınması için gerekli
mevzuat değişikliğinin tesis edilmesi

Çiftçinin örgütü olan TKK’nin sektörün
-TKK’nin daha fazla kredi kullandırabilmesi için mali gücünün
ihtiyacı olan krediyi düşük faizle
artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması
karşılayacak finansman gücüne ulaştırılması -TKK’nin girdi satışına karşılık kullandırdığı kredilerde girdi fiyatlarını
düşürmesi
-TKK’nin uzun vadeli yatırım kredisi kullandırma imkânının artırılması
-Tarımsal kredilerde kredi yükünün
hafifletilmesi

-Tarımsal kredilerdeki devlet desteğinin artırılması
-Kredilerin uzun vadeye yayılması
-Yeni finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması

-Tarım Satış Kooperatiflerinin (TSK) sektöre
daha fazla kredi verebilmesi

-Sektöre girdi temini sağlayan TSK’nin mali yapısının güçlendirilmesi

ORTA VADELİ HEDEF VE STRATEJİLER
Hedefler

Stratejiler

-Tarımda kredi kullanımındaki hızlı artışın
önlenmesi

-Üretici gelirlerinin artırılmasına, masraflarının azaltılmasına yönelik
tedbirlerin alınması
-Gelir sigortasının tarım sektöründe uygulanmasına yönelik çalışmaların
hızlandırılması
-Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi

-Özel banka kredi kullandırmasının disipline -Özel banka faiz oranlarının fazla artışının önüne geçilecek tedbirlerin
edilmesi
alınması
-Kredi kart faizlerinde olduğu gibi kredilerde de üst sınır belirlenmesi
UZUN VADELİ HEDEF ve STRATEJİLER
Hedefler

Stratejiler

-Kooperatif bankacılığının kurulması

-Dünya örneklerinin incelenerek ülkemiz yapısına uygun sektörün kredi
ihtiyacına cevap verebilecek kooperatif bankacılık sisteminin uygulanır
hale getirilmesi
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Türkiye’de tarım sektörü ile ilgili temel finansal sorun, geniş bir çeşitliliğe sahip kredi ürünlerine
erişimdir. Ancak, sektördeki algılanan ve gerçek riskler göz önüne alındığında, finansal ortamda
yapılması gereken iyileştirme, sadece temel yatırım ve işletme sermayesi kredi ürünlerine erişimi
arttırmanın ötesinde daha geniş kapsamlı bir iyileştirme olmalıdır. İyi planlanan ve uygulanan
devlet destekleri, tarım sigortaları (fiyat riskini kapsayan), değer zinciri finansman araçları, kırsal
kredi garantileri, ürün senetleri vs. gibi başka araçları da kapsamalıdır. Tarımsal Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nin ilan edilmesi aynı zamanda finansman ile ilgili de iyi bir strateji olacaktır. Bu ekosistemede
finansman durumu için öneri Şekil 32’de verilmektedir.
Şekil 32. Tarımın finansmanını kolaylaştırmaya yönelik finansal ekosistem

Finans kuruluşlarının tarımsal işletmeler, kooperatif ve birliklere daha kolay ve sürdürülebilir finansman
sağlayabilmeleri için tarımsal finansman ortamının iyileştirilmesi ve bazı mevcut mekanizmaların
çiftçi örgütleri ve finansman kuruluşları tarafından daha etkin kullanılması gerekmektedir. Bu
çerçevede özellikle özel bankaların tekrar gündemlerine tarım sektörünü ve finansmanını almalarını
sağlamak üzere sadece tarım sektöründe çiftçi, çiftçi örgütleri ve tarımsal KOBİ’lere yönelik olarak
bir “Kırsal Kredi Garanti Mekanizması” geliştirilmesi ve uygulamaya konulması önerilmektedir.
Hâlihazırda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) “Kırsal Dezavantajlı Alanlar
Kalkınma Projesi” kapsamında 6 ilde pilot olarak bir garanti mekanizmasını uygulamak üzere protokol
imzalayacaklardır. Bugüne kadar hazine garantili portföy garanti sistemi kapsamında en fazla
teminat sıkıntısı yaşanan sektör olan tarım sektörü sadece %2,9 oranında yararlanmıştır. Özellikle
çiftçi örgütlerinin yaşadığı teminat sorunun ortadan kaldırılması ve bankaların çiftçi örgütlerinin iş
modellerini ve anlaşmalarını esas alarak kredi tesis edebilmeleri için tüm ülke genelinde özellikle
ortaklarından ürün alımına yönelik kaynak teminine yönelik bir Kırsal Kredi Garanti Mekanizmasının
oluşturulması tarımın finansmanının önünün açılması için önemli bir adım olacaktır. Ayrıca doğru
hesaplanacak bir kaldıraç etkisiyle yaratılacak kredi hacmi ayrılacak kaynağa göre çok daha fazla
olacaktır. Bununla birlikte, yine teminat sorununu arka plana atmak, tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki
dalgalanmaları önlemek ve fiyat riskini ortadan kaldırmak üzere TARSIM kapsamında bir yeni bir ürün
geliştirilmelidir. 2005 yılında yayınlanan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile Tarım Sigortaları
Havuzu (TARSİM) kurulmuştur. TARSİM oldukça iyi bir şekilde işletilmiştir ve toplam sigorta hacmi
her geçen yıl artmıştır (2018 yılı sonu itibarıyla 1,7 milyon adet poliçe kesilmiştir). Ancak çiftçi örgütleri
bugüne kadar sigorta sistemine sınırlı düzeyde katılmıştır ve çiftçilerin çoğu sistemi bireysel olarak
kullanmaktadır. Mevcut sigorta sistemi sadece üretim dönemindeki risklerin teminat altına alınması
üzerinde odaklanmakta, hasat sonrası dönemdeki riskleri azaltmamaktadır. Eğer, çiftçi örgütlerinin
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özellikle ortaklarından/üyelerinden tarımsal ürünleri satın alıp, toplu pazarlama imkânına kavuşmaları
için fiyat dalgalanmalarını kapsayacak bir sigorta yaptırmaları, bankaların çiftçi örgütlerine daha
kolay kredi vermelerinin önünü açacaktır. Son olarak yine teminat sorunun ortadan kaldırılması için
alternatif kıymetlerin teminat olarak kabul edilmesinin önü açılmalıdır. Bu çerçevede, son yıllarda
büyük bir gelişme gösteren lisanslı depoculuk sistemi ve ürün senetleri uygulamasının özellikle
çiftçi örgütleri tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Ticaret
Bakanlığının verilerine göre şu anda depo kurma lisansı olan 113 şirket bulunmaktadır, bunların 39’u
depo işletme lisansına da sahiptir. Mevcut depoların toplam depolama kapasitesi 1,8 milyon tona
ulaşmış durumdadır ve önümüzdeki üç-dört yıl içerisinde tüm depoların işletme lisansı alması ile
birlikte toplam kapasitenin 9,7 milyon tona çıkması beklenmektedir.
Ticaret Bakanlığı depoculuk sisteminin kullanıcıları için Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla vergi
avantajları sunmaktadır (tarım üreticilerin en büyük müşteri tabanını oluşturduğu için):
(i) Depolarda bulunan ürünlerin satışı için gelir vergisi ödenmeyecektir,
(i) lisanslı depoların ilk kez kullanımında KDV alınmamaktadır,
(ii) ürünlerin ticaret borsalarında alımı ve satımı için KDV uygulanmamaktadır ve
(iii) lisanslı depo işletmecisi ile ürün sahibi arasındaki sözleşmeler ve ürün senetleri damga
vergisinden muaftır. Vergi muafiyetlerine ek olarak, yeni lisanslı depo kuruluşu için yapılacak
yatırımlar da sübvansiyonlardan yararlanabilmektedir.
Son olarak, lisanslı depoların küçük ölçekli çiftçiler tarafından kullanılmasını teşvik etmek için, taşıma
ve depolama masraflarının bir kısmı bakanlıklar tarafından ödenmektedir.
Depoculuk sisteminin mevcudiyeti ve büyümesi, çiftçilerin nakit akışı sağlamak için ürünlerini
piyasa doygunluğu sebebiyle fiyatların en düşük seviyede olduğu hasat sonrasında hemen satma
zorunluluğunu ortadan kaldırarak tarım ürünlerini depolamanın güvenli ve sigortalı bir yolunu
sunmaktadır. Sistem, tarla ürünleri gibi uzun süre saklanabilecek ürünler için özellikle iyi işlemektedir.
Depolama olanağının mevcudiyeti aynı zamanda ürünlerin yıl boyunca (veya en azından uzun bir süre
boyunca) piyasaya tutarlı bir şekilde arz edilebilmesini sağlamaktadır. Lisanslı depolama sisteminin
yanında bir de elektronik ürün senedi sistemi bulunmaktadır. Bankalar, elektronik ürün senetleri
yoluyla, depolarda saklanan ürünlerinin sahiplerine finansman sağlamak amacıyla lisanslı depoculuk
sisteminden yararlanmıştır. Çiftçiler, tüccarlar ve sanayi şirketleri bankaların hedef müşterileridir ve
ürün senetlerini teminat olarak göstererek 12-24 ay arasında kısa vadeli işletme sermayesi kredileri
kullanabilmektedirler. Bir sigorta şirketinin kabul etmeyeceği tüm risklerin teminat altına alınabilmesi
için, lisanslı depoculuk sistemi kapsamında bir tazminat fonu oluşturulmuştur. Ancak halen çiftçi
örgütlerinin bu sistemi kullanarak finansma ulaşma oranları oldukça sınırlıdır. Bu oranın arttırılmasına
yönelik olarak bilgilendirme çalışmalarının arttırılması yerinde olacaktır.
Ürün ihtisas borsaları: ürün fiyatlarının talebe ve arza dayalı bir piyasa mekanizması yoluyla
belirlenmesine olanak tanırlar. Şu anda Türkiye’de yedi ürün ihtisas borsası mevcuttur ve bunların her
biri kendilerine bağlı lisanslı depolar ile birlikte birer yetkili ticaret borsası olarak faaliyet göstermektedir.
Ancak kısa süre önce Ticaret Bakanlığı tarafından tek bir ortak ürün ihtisas borsasının kurulması
yönünde bir karar alınmıştır. Elektronik ürün senetlerinin ticaretini yapacak olan Türkiye Ürün İhtisas
Borsası AŞ Nisan 2017’de Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ülkede bir ürün ihtisas borsasının
mevcudiyeti aynı zamanda tarımsal ürünler ile ilişkili vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev
araçların ticaretine de olanak tanımaktadır. Tarım sektörünün bankalar tarafından finanse edilebilmesi
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için farklı değer zinciri finansmanı modelleri ve sözleşmeli üretim modellerine dayanan kredi ürünlerinin
alıcılar, çiftçiler ve bankalar arasında uygulanmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Mevcut
durumda bankalar, çiftçiler ve çiftçi örgütlerinin, büyük alıcılarla yapmış oldukları iş anlaşmalarını ve
sözleşmeli üretim modellerini kabul edilebilir bir teminat olarak görmemektedir. Bu durumun tersine
dönmesi için öncelikle bankacılık sisteminin nakit akışlarına dayanan farklı değer zinciri finansmanı
modellerini geliştirmesi gerekmektedir.
Değer Zinciri Finansmanı (DZF), bir tarımsal değer zincirinde yer alan aktörlerin ihtiyaçlarını karşılamak
için bu değer zinciri içerisinde akan ve aktörlere faydalar yaratan finansal ürünler ve hizmetler olarak
tanımlanabilir. Bu ürünler ve hizmerler finansman ihtiyacının karşılanması, satışların güvence altına
alınması, ürün tedarik edilmesi, riskin azaltılması ve/veya zincir içindeki verimliliği arttırma ihtiyacı
olabilir. DZF tarım sektörü riskini yönetmede de kullanılabilecek bir modeldir ve Bankaların tarım
sektörüne penetre edebilmelerine imkân sağlayabilir. Hâlihazırda farklı ülkelerde kullanılmakta olan
DZF modelleri ve hizmetleri Tablo 60’ta verilmektedir.
Tablo 60. Değer zinciri finansman modelleri ve hizmetleri
Kategori

Finansal Araçlar

Ürün Finansmanı

Tüccar/Alıcı Kredisi
Girdi Tedarikçisi Finansmanı
Pazarlama ve toptancı finansmanı
Önder-firma finansmanı

Ticari alacakların finansmanı
Alacakların Finansmanı Factoring
Forfaiting (İskonto)
Fiziksel Varlıkların
Teminatlandırılması

Ürün senetleri üzerinden finansman
Tekrar alım anlaşmaları
Finansal Leasing

Risk Azaltıcı Ürünler

Sigorta
Alivre Sözleşme
İleri Vadeli Sözleşme (Future)

Finansal Gelişme

Bu finansal araçlar tek başına kullanılabilir, ancak
birçoğunu bir değer zinciri içinde kullanmak daha
yaygındır.
Çoğu, birçok finans türünde kullanılıyor; AVCF’ye
özel değillerdir.
Bazı finansal araçların tarımsal finansmana
uygulanması genellikle yeni ve yabancıdır.

Bu finansal araçlardan birinin veya birkaçının
kullanılması, kendi başına değer zinciri finansmanı
oluşturmaz; aksine, değer zinciri finansmanı, değer
Varlığa dayalı menkul kıymetleştirme
zincirine uygun araçları uygulayan bir yaklaşımdır.
Kredi garantileri
Ortak Kredilendirme

Kaynak: FAO, Agricultural Value Chain Finance, Tools and Lessons, 2007

Çiftçi örgütleri özelinde finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması için ele alınması gereken diğer bir
konu ise çiftçi örgütlerine yönelik bir derecelendirme veya skor sistemi oluşturulmasıdır. Böylelikle
bankalar bir çiftçi örgütünü değerlendirirken bu derecelendirme sisteminden yararlanarak kredi
kararlarını verebilirler. Derecelendirme sisteminde çiftçi örgütlerinin sadece bilanço yapıları değil
aynı zamanda eğer varsa mevcut iş modelleri, alım anlaşmaları, yönetim istikrarı vb. kriterler de
dikkate alınarak derecelendirme yapılacaktır. Kredi Kayıt Bürosu bu sistemin kurulabileceği en doğru
adres olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Türkiye’nin önde gelen dokuz bankası
tarafından 1995 yılında kurulmuştur. Oldukça saygı duyulan bir finansal kuruluş olarak KKB toplam
156 üyeye sahiptir; bunların 44’ü bankadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (madde 73/4) uyarınca,
finansal kuruluşlar arasında bilgi ve belge paylaşımını kolaylaştırmak amacına da hizmet etmektedir.
Bununla birlikte KKB, tarım sektörüne yabancı bir banka değildir. Hâlihazırda geliştirmiş olduğu Tarım
Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES) ile bireysel çiftçilerin tarımsal ve tarım dışı gelirlerini esas
alarak bankalar ve finansal kuruluşlar için veri paylaşımı ve kredi değerlendirme hizmeti sunmaktadır.
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10.4. Sonuç ve Öneriler

Tarım finansmanı için öneriler:
1.Her şeyden önce tarım sektörüne yönelik finansman politikası belirlenmeli, bu politika doğrultusunda
kısa, orta ve uzun vadeli plan, program ve stratejiler oluşturulmalıdır. Ancak sürdürebilir ve doğru bir
tarım politikası ile tarımsal üretimin, bu üretime yönelik yatırım ihtiyacının ve bunlar için gerekli olan
doğru, uygun, erişilebilir ve sürdürülebilir finansman ve kaynakların etkin kullanımı sağlanabilecektir.
2.Tarım politikasının belirlenmesini müteakip, bu politika doğrultusunda tarımsal ürün talebi (iç
tüketim+ihracat+stok) ile tarımsal ürün arzı (üretim+ithalat) doğru ve gerçekçi şekilde analiz edilmeli,
arz ve talepteki trendler, bölgesel üstünlükler, üretim maliyetleri, alternatif maliyetler ve kazançlar
gibi unsurlar, girdi üretiminden nihai ürünün üretimi aşamasına kadar olan tüm süreç (tarımsal
değer zinciri) dikkate alınarak kapsamlı bir üretim planlaması yapılmalıdır. Bu üretim planlaması,
tarımsal üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin üretimi/tedarikini, tarımsal üretimi, tarımsal ürünlere
yönelik sanayi yatırımlarını ve ürünlerin satışı için pazar alternatiflerini ve ihtiyaçlarını da içerecek
bir kapsamda olmalıdır. Yapılacak planlama ile herkesin, istediği her yerde, istediği her ürünü kendi
tasarrufunda üretmesinin önüne geçilmeli, tarım bir plan ve program içerisinde yönetilen bir yapı
haline getirilmelidir. Bu çerçevede belirli bölgelerde belirli üretim konularında doyum noktasına
gelindiğinde bu konularda gerekirse kota uygulamasına geçilmesi de dahil olmak üzere sınırlayıcı
tedbirler uygulanarak mevcut üreticilerin korunması sağlanmalıdır.
3.Türkiye’de uygulanmakta olan tüm hibe, teşvik, destekleme, sübvansiyon uygulamaları sosyal
ve ekonomik uygulamalar olarak ayrılmalı; her iki grup uygulama kendi dinamiklerine göre
kurgulanmalıdır. Sosyal teşvik ve destekleme uygulamaları, ekonomik bir aktiviteden ziyade
hayatlarını idame ettirmek amacıyla tarımsal üretim yapan mikro ve küçük ölçekli işletme sahiplerine
odaklanarak, bu kişilerin yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemelidir. Ekonomik teşvik ve destekleme
uygulamaları ise tarımsal üretimi ekonomik bir faaliyet olarak kâr amacıyla yapan orta ve büyük
ölçekli işletmelere odaklanmalı, bu işletmeleri büyümeye, birlikte iş yapmaya, uluslararası rekabete
ayak uydurmaya teşvik ve tahrik edici olmalıdır.
4.Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin kooperatif, birlik ya da başka herhangi bir ad altında örgütlenerek
girdi temini, yatırım, üretim planlaması, pazarlama vb. alanlarda birlikte hareket etmeleri teşvik
edilmeli hatta bu kapsamdaki üreticileri bu şekilde hareket etmeye zorlayıcı yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Bu kapsamda, tarımsal örgütlenme ve kooperatifçilikle ilgili yasal altyapı baştan sona
yeniden ele alınarak, kooperatifler ve tarımsal örgütlerin hem yönetsel hem de finansal açıdan daha
güçlü, şeffaf, denetlenebilir, verimli ve kârlı organizasyonlar/yapılar haline getirilmelidir. Bankacılık
sisteminin bugün geldiği güçlü yapının temel taşı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
benzeri bir yapı olarak Kooperatifçilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu oluşturulması, yeni ve
güncel bir kooperatifçilik kanunu hazırlanması ve tarım alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin yeni
yasa kapsamında bu yapı tarafından düzenlenip denetlenmesinin tarımda sürdürülebilirlik, mikro ve
küçük ölçekli işletmelerin korunması ve güçlendirilmesi ve fiyat istikrarı açısından önemli sonuçlar
doğuracağı düşünülmektedir.
5.Yine mikro ve küçük ölçekli işletmelerin girdilere, finansmana ve pazara erişimlerinin
kolaylaştırılmasında önemli bir enstrüman olan sözleşmeli üretim modeli ile ilgili düzenlemeler
günün gereklerine göre yeniden dizayn edilmelidir. Bu çerçevede klasik uygulamaların yanı sıra kar
paylaşımı esasına dayalı uygulamalar da hayata geçirilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu kapsamda, gerek
üretim yaptıran firmaların gerekse sözleşmeli üretim yapan üreticilerin üretim haklarının korunması
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ve sistemin dinamik olarak işlemesinin sağlanması açısından, ürün teslimi, ürün kalitesi, ödeme, fiyat
vb. hususlarla ilgili ihtilafların çözümü ile ilgili hukuki yollar daha pratik ve hızlı aşılabilecek şekilde
düzenlenmeli, modele ve sisteme olan güven arttırılarak pekiştirilmelidir.
6.İşletme ölçeklerinin daha da küçülmesinin önlenmesi hatta büyümesinin sağlanması amacıyla, yasal
düzenlemelerdeki asgari sınırlamalar daha yukarı çekilmeli, sahibi tarafından işlenmeyen arazilerin ya
da kullanılmayan tesislerin bu alanda üretim yapmaya istekli üreticiler tarafından bedeli ödenmek
suretiyle, kullanılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı, böylece tarım alanında atıl arazi ya da
işletmeler ekonomiye kazandırılmalıdır.
7.Tarımsal üretimde kayıtlılığın arttırılması amacıyla, her türlü tarımsal ürünün (bitkisel, hayvansal, su
ürünleri) ticaret borsaları, kooperatif ya da benzer yapılar üzerinden satışı zorunlu hale getirilmelidir.
Vergi düzenlemeleri bunu teşvik edecek şekilde dizayn edilmeli ve kayıtlı üretim ve kayıtlı tarım
ticareti özendirilmelidir. Böylece ölçeği ne olursa olsun tüm işletmelerin üretimleri ve gelirleri finansal
kuruluşlar tarafından ölçülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.
8.Gençlerin tarıma olan ilgisinin arttırılması amacıyla tüm uygulamalarda belirli yaş grubundaki
üretici/yatırımcılara önemli avantajlar sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır (hibe/teşvik/destekleme/
sübvansiyon oranlarının daha yüksek uygulanması gibi). Bu çerçevede kadın çiftçiler de desteklenmeli,
gerek gençlere gerekse kadınlara yönelik teşvik uygulamalarının sosyal açıdan oluşturacağı katma
değer bu düzenlemelerde göz önünde bulundurulmalıdır.
9.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu başta olmak üzere, tarımsal üretimde teminat çeşitliliğini
arttırmaya yönelik yasal düzenlemeler bir bütün olarak ele alınıp yasal ve pratik altyapıları bir an
önce tamamlanmalıdır. Bu çerçevede özellikle hayvan ve ağaç rehni gibi modern uygulamaların, taşıt
ve gayrimenkul ipoteği gibi ayni bir sicile kavuşturulması, bu uygulamalarda teminat olma vasfını
ortadan kaldıran ya da azaltan düzenlemelerin değiştirilerek, teminat olma vasfının güçlendirilmesi,
sistemsel düzenlemelerin hayatın olağan akışı içerisinde pratik şekilde uygulanabilir hale getirilmesi
önemli görülmektedir.
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu:
6570 sayılı Kanun’un “Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyiniyetli
üçüncü kişinin iyiniyeti korunur.” şeklindeki 7/3 maddesi gereğince rehin alınan bir taşınırın, rehinli
olduğunu bilmeyen bir üçüncü kişi tarafından satın alınması halinde kredi teminatsız kalabilmektedir.
Söz konusu yasal düzenlemenin sicile güven ilkesine uygun olmadığı ve finansmana erişimde taşınır
rehninin tercih edilirliğini azaltan bir unsur olduğu değerlendirilmektedir.
Ayrıca, zilyedin, rehne konu menkul mala kötü niyetli olarak zarar vermesinin engellenmesini teminen,
mala kasten zarar veren ve/veya yok eden kötü niyetli zilyet hakkında hapis cezasını içerecek şekilde
düzenleme yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Hayvan Rehni:
-Hayvan Rehni Tüzüğünün kaldırılması
Mevcut durumda HAYBİS kayıtlarında yer alan hayvanların hayvan rehni işlemleri, hem icra
müdürlüklerinde hem de 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hükümlerine göre Taşınır
Rehni Sicil Sistemi (TARES) üzerinde gerçekleştirilmektedir.

146

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

Bu ikili yapı operasyonel risk ve yük oluşturmakta olup, TARES nedeniyle ihtiyaç kalmamıştır. Bu
nedenle, Türk Medeni Kanunu’nun somut duruma aykırı maddesinin değiştirilmesi ile Hayvan Rehni
Tüzüğünün kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Hayvan Sicil Sisteminin kurulması
Türkiye’de hem Taşınır Rehni Kanunu hem de Hayvan Rehni Tüzüğü kapsamında rehin tesis edilen
hayvanların izlenebileceği bir Hayvan Sicil Sistemi bulunmamakta, TARES ile icra müdürlükleri bu
konudaki ihtiyacı karşılayamamaktadır.
TARES’in rehnin teminat vasfının yeterli olabilmesini sağlama konusunda:
•

Rehinli hayvanın takibinin yapılabilmesi için gerekli hukuki altyapının halen tam olarak tesis
edilememiş olması,

•

Sistemin Tarım ve Orman Bakanlığının HAYBİS kayıt sistemine entegre edilememesi,

•

Hayvanların çeşitli sebeplerle (kesilme, el değiştirme, yer değiştirme vb.) bulunamaması
ve takibinin yapılamaması halinde teminat vasfının kalmayacağı şeklinde eksiklikleri
bulunmaktadır.

Ağaç Sicil Sisteminin kurulması:
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında yer almakla birlikte, ülkemizde halen
bir Ağaç Kayıt Sicil Sistemi bulunmamaktadır. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun uygulanması
için faaliyete geçen TARES de bu amaç için henüz yetersiz kalmaktadır.
10.Her ne kadar Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından tarım sektörüne yönelik ürünler de uygulanmakta
ise de mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teminat oluşturma konusundaki handikapları dikkate
alınarak, özellikle bu gruba yönelik olarak Tarımsal Kredi Garanti Fonu yapısı kurulmalıdır. Bu gruptaki
üreticilerin daha çok Tarım Kredi Kooperatiflerinin müşteri portföyünde bulunduğu göz önünde
bulundurularak, Tarım Kredi Kooperatiflerinin fonksiyonlarına kredi garanti fonu fonksiyonunun
da eklenmesi bu amaçla değerlendirilmelidir. Teminat alınan kıymetlerin uygun koşullarla
sigortalanabilmesi ve böylece finansal risklerin minimize edilebilmesi amacıyla, kapsamlı ve maliyeti
düşük sigorta uygulamaları geliştirilmelidir.
11.Tarımsal üretime talebin düzenlenebilmesi ve arttırılabilmesi amacıyla, yine arz talep dengeleri
gözetilerek, kırsalda tarıma dayalı ya da tarımsal sanayi yatırımları teşvik ve tahrik edilmelidir.
Böylece bir yandan tarımsal ürünlere talep arttırılırken, bir yandan kırsalda yeni istihdam alanları
oluşturulabilecek ve buna bağlı olarak kırsalda yaşam kalitesinin arttırılması sağlanabilecektir.
12.Tarım sigortalarında, doğal afetlerin sigortalanması ile birlikte üreticilerin kâr marjını korumaya
yönelik gelir sigortası uygulamaları hızla devreye alınmalıdır. Böylece üreticilerin maliyet ya da rekolte
endişesi taşımadan üretim yapması sağlanmalı, bu alanda üretim yapacak kişilerin dolaylı olarak da
olsa tarıma yönelmeleri özendirilmelidir.
Mevcut durumda en önemli sorunlardan biri tarımda finansman kaynakları olmasına rağmen
finansmana erişim ve finansman kullanım maliyetlerinin (kredi) yüksek olmasıdır. Finansmana erişim
ve finansman kullanım maliyetlerinin düşürülmesi dikkate alındığında hedef finansman maliyetlerini
1/5 oranında düşürmek konulabilir. Bunun için en uygun stratejilerden biri Katılım Ortaklığı ve Tarımsal
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kurulmasıdır. Böyle bir yapıda finans kaynakları: öz kaynaklar yanında
uygun kredi (ipotek, miktar, faiz), hibe ve teşvikler, desteklemeler, satıcı finansmanı olmakta SGK ve
AR-GE desteklemeleriyle Sürdürülebilir Yenilikçi Girişimcilik Ekosistemi oluşturulmuş olmaktadır.
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Tarımda kullanılan bütün finansmanın sosyal ve ekonomik olarak sınıflandırılması hatta üçüncü bir
kombinasyon sosyoekonomik bileşen oluşturulması, finansmana erişimin ölçek küçüldükçe zorlaşıyor
olmasından dolayı tarım teknokentlerinde çalışılması ile Ziraat Bankası payının (%65) azaltılması
mümkün olacaktır.
Finansman kaynakları yanında finans oluşturma (varlık fonu, kamu ortaklığı, katılım ortaklığı) ve
finansmanın bölüşümüne (Kim tarımsal krediyi kullanıyor?) önem verildiğinde tarımda üretim,
dağıtım, tüketim, geri dönüşüm ve tekrar finansman kaynağı şeklindeki döngüde kaynak verimliliği
artacaktır.
Ziraat Bankası kredilerinin %76’sını hazine sübvansiyonu oluşturduğuna göre tarımda finansman
için uygun stratejilerden biri de tarıma dayalı sanayilerin çiftçi kooperatifi üyeleri adına kredi alıp
üreticilere girdi tedarikini yapıp kendilerini ham madde alımı karşılığında borçlandırmaktadır.
Kredinin öz kaynağa oranı (%47), kredinin geri dönüşü (%2-7-9), rotatif kredi kullanımı (öderler
yeniden kullanırlar), ödeyemeyen, ödeyen, ödeyebildiği halde öteleyen gibi haksız uygulamalar için
ciddi düzenlemeler veya takipler başlatılması önemlidir. Kredinin ayni-nakdi kullanımları, kredinin
miktarı ile kullanılan tarım orman alt sektörlerindeki dağılımları, krediye erişme güçlüğü yaşayan
küçük işletmeler için düzenlemeler, finansmanın maksimum fayda/masraf dengesi gibi konularda
bölgeler bazında farklı uygulamalara geçilmesi önem arz etmektedir.
Yukarıda değinildiği ve bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarla da desteklenmeye
çalışıldığı üzere, ülkemiz tarım sektöründe finansmana erişimin genel bir sorun olarak değerlendirilen
sorunlar arasından çıktığı, bireysel bazda ve özellikle tarımsal kooperatif ve birliklerin finansmana
erişimlerinde bir takım sorunların bulunduğu, ülkemizde tarımsal işletmelerin küçük ve mikro ölçekte
yoğunlaştığı, bu durumun hem kaliteli ve yeterli tarımsal girdilere uygun maliyetlerle erişebilme hem
de ürünlerin pazara sunulmasında bu üreticiler açısından en önemli handikapları oluşturduğu, bu
alanda kooperatifçilikle ilgili altyapının baştan sona yeniden dizayn edilmesi ve TKK’ya girdi temini,
pazarlama ve teminat oluşturma konularında yeni fonksiyonlar kazandırılması, tarımsal üretimle ilgili
tohumdan tabağa kadar olan tüm aşamaları içerecek kapsamlı ve sürdürülebilir bir planlamaya ihtiyaç
bulunduğu, bu plana uygun orta ve uzun vadeli, verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik prensiplerine
dayanan strateji ve politikalarla sektörün kontrol ve yönetiminin bu alandaki sorunların çözümünde
en temel sorun olarak göründüğü sonucuna varılmaktadır.
11. TARIM TEKNOLOJİLERİ
11.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Teknoloji, tarım sektöründe de her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Tarımda verimlik,
kazanç ve kaliteyi artırarak üreticinin işlerini kolaylaştıran teknolojiler Endüstri 4.0’la birlikte daha da
akıllı bir hal almıştır. Dünya 4. Sanayi Devrimi’ni hızla benimserken, Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan
tarım makinelerinin birbirleriyle etkileşim halinde olmasıyla hız ve verimliliğin kat ve kat artırılması
hedeflenmektedir. Zira günümüzde tarımsal üretim girdilerinin çevreye etkileri ve girdi maliyetlerinin
azaltılması yönündeki baskılar artmaktadır. Tarım arazilerinin fiziksel ve coğrafi degişkenlikleri,
tekdüze olmayan toprak, ürün ve çevre faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve maliyetlerinin yükselmesi
karşısında artan bir yoğunluk göstermektedir. Tarım 4.0 içerisinde yer alan hassas ve akıllı tarım
gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla girdilerin etkin (gereken miktarda) kullanımıyla ekonomikliği
sağlamayı ve bu yolla çevreye olan etkilerini azaltmayı öngörmektedir. Bu durum aynı zamanda,
ürün kalitesinde de yeknesaklığın sağlanmasına katkıda bulunabilmektedir. Bu doğrultuda tarımsal
mekanizasyonun teknolojik altyapı ile modernize edilme hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
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-Çevre kirliliğinin azaltılması,
-Kaliteli ürün üretilmesi,
-İşletme ve yetiştiricilik kararları için bilgi akışının etkin şekilde sağlanması ve doğru kararların
alınmasına yardımcı olunması,
-Tarımda sağlıklı işleyen bir kayıt sisteminin oluşturulması,
-Tarımsal mekanizasyon özellikle de akıllı tarım uygulamalarının tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin
düşürülmesine yönelik olarak kullanılması,
-Gübre ve ilaç gibi kimyasalların kullanım miktarlarını azaltacak teknolojilerin kullanılmasıyla
maliyetlerin düşürülmesi.
Türkiye’de, mevcut durumda dijitalleşme konuları Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi altında kurulan
“Dijital Dönüşüm Ofisi”nin sorumluluğundadır. Özellikle kamudaki dijitalleşme çalışmaları buranın
koordinasyonuyla yapılan çalışmalar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu ofisin ana görevleri 4 başlık
altında toplanmaktadır:
Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek,
Millî teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan projeler
geliştirmek,
Büyük veri analizi yapmak, öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek,
Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artıracak projeler geliştirmek.
Türkiye’de dijital politikaların ve gelişim stratejilerinin belirlenmesinde rol alan diğer önemli bir kurul
ise yine Cumhurbaşkanlığı altında kurulan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kuruludur. Bu Kurul’un
görevleri de aşağıda sıralanmaktadır:
-Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlarda
tavsiyelerde bulunmak,
-Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak,
-AR-GE çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçlarının ürünleştirilmesi için politika
önerilerinde bulunmak,
-Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirmek politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal
gelişme ve millî güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun
sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik
araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak,
-Stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirlemek için araştırmalar yapmak ve bu alanlara ilişkin
öneriler oluşturmak,
-Teknolojik dönüşüm alanlarını tespit ederek orta ve uzun vadeli millî teknoloji politika önerileri
oluşturmak,
-Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak ve öneriler oluşturmak,
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-Sanayinin ithal bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi ile
sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politikasının ve endüstri bölgesi kurulacak alanların belirlenmesi
amacıyla çalışmalar yürütmek,
-Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve sorunların
çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde bulunmak,
-Araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji çalışmaları yapmak ve bu konuda öncelikleri değerlendirmek,
-İnternet ortamının ekonomik, ticarî ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın,
kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak.
Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde, tarımsal teknoloji konusunda sorumlulukları bulunan
birimler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü altındaki Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı
ve yeni kurulan Tarımsal Teknoloji ve Mekanizasyon Daire Başkanlığıdır. Ayrıca Tarımsal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü tarafından da birçok araştırma projesi yürütülmekte ve desteklenmektedir. Sorumlu
birimlerin görevleri daha ayrıntılı incelendiğinde Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanlığının
Bakanlık bünyesinde bulunan tüm veri tabanlarının işleyişinden ve kurumlar arasından bu bilgilerin
faydalı amaçlar için kullanılmasından sorumludur. Bu bölümün ana sorumlulukları aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:
-Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kapsamında kurulacak Arazi Parsel Tanımlama Sistemi için gerekli
Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları gerçekleştirmek,
-CBS çalışmaları kapsamında arazi kullanım sınıflarına ilişkin çalışmalar yapmak, bu çalışmaların iklim
değişikliği ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kapsamında kullanımına yönelik entegrasyonunu
sağlamak.
-Genel Müdürlüğün hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri sağlamak,
-Hizmet konuları ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek ve hizmetlerde kullanımını sağlamak,
-Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek,
-Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki veri kaynaklarının tespiti ve veri tabanının
oluşmasını sağlamak,
-Entegre idare ve kontrol sistemi dahil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri
kurmak, işletmek ve güncel tutmak,
-Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak,
-Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek,
-Bakanlık içi ve dışı birimlerle iş birliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak
üzere her türlü tedbiri almak,
Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı ise henüz yeni kurulmuş bir daire başkanlığıdır.
Dijital tarımla ilgili politika ve strateji oluşturma sorumluluğu bu daire başkanlığına verilmiştir.
Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
-Tarımda ileri teknoloji kullanımı ve mekanizasyon ile ilgili politika ve stratejiler geliştirmek,
-Türk tarımının dijital dönüşümü ile ilgili politika ve stratejileri oluşturma sürecinde kamu, özel sektör
ve üniversitelerin katılımıyla ortak çalışmalar yapmak,
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-Tarım teknolojileri ile ilgili tüm paydaşlarla iş birliği yaparak bu paydaşların teknolojik araştırma ve
geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek, projeleri desteklemek,
teşvik etmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
-Tarım teknolojileri ve mekanizasyon konusunda mevzuat çalışmaları yapmak,
-5488 sayılı Tarım Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe giren kırsal kalkınma yatırımlarının
desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararlarının uygulanmasında, tarım teknolojileri ve tarımsal
mekanizasyon tedarikinde destek politikalarının esaslarını belirlemek ve uygulamaya koymak,
desteklemek ve sonuçları değerlendirmek,
-Tarım teknolojileri ve mekanizasyon ürünlerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını
belirlemek ve denetlemek, tarım teknolojileri ve mekanizasyon ürünlerinin deney ve doğrulama,
kalite testi, izleme ve soruşturma ve belgelendirme yönetiminin uygulanmasını ve sonuçların serbest
bırakılmasını organize etmek,
-Tarım teknolojileri ve mekanizasyon ürünleri test istasyonlarının kuruluş esaslarını ve yeterlilik
kriterlerini belirlemek ve denetlemek,
-Ortak makine kullanımını özendirici, yol gösterici politikalarla ilgili çalışmalar yapmak,
-Ürüne ve alana göre uygun makine seçimi ve kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, bu alanda
üreticilerimize yönelik eğitim ve danışmanlık konularında hizmet vermek,
-Tarımsal teknoloji ve mekanizasyon alanında kullanılan ya da bu alanda üretilen yenilenebilir enerji,
biyogaz, biyoyakıt gibi temel kaynakları araştırmak ve araştırmaları koordine etmek,
-Tarım teknolojisi ve mekanizasyon ile ilgili izleme ve değerlendirme yapmak,
-Tarım teknolojisinin gerektirdiği enerji ile ilgili projeleri ve desteklemelerini uygulamak ve uygulatmak.
Hâlihazırda tarımda dijitalleşmeye yönelik olarak uyguladığı bir strateji belgesi veya politika dokümanı
bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kamu ve özel sektörün birbirinden bağımsız yürüttüğü
çalışmalar şeklinde olmuştur. Dolayısıyla zaman zaman birbirlerini tekrar eden çalışmalar hem kamu
hem de özel sektör tarafından farklı farklı alanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu eksikliği gidermek üzere
ilk defa 11’inci Kalkınma Planı çalışmalarında tarımda dijitalleşmeye yönelik bir strateji ve planlama
yapılması ele alınmış ve konuda önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaların ana
hatları belirlenmiştir. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı altında yeni kurulan Tarımsal Teknoloji
ve Mekanizasyon Dairesine verilen görevlerden bir tanesi de tarımda dijital dönüşümü sağlamak
üzere politika ve strateji belgelerinin oluşturulmasıdır. Aynı zamanda kamu, özel sektör ve üniversite
iş birliklerinin de gelişmesi için gerekli zemini oluşturacaktır.
Teknoloji tarım sektörünün de entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Endüstri 4.0’ın etkisiyle
traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve
nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle
iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla
çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin
ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek
zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere
göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle konuşan ve senkronize çalışan makineler
sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Avrupa’da teknoloji sayesinde zaten verimli olan tarım
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üretimi Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan ve bazı büyük şirketlerin Tarım 4.0 olarak adlandırdıkları
tarım devrimiyle şüphesiz ki daha da verimli hale gelecek ve bu anlayışın dünyaya yayılmasıyla akıllı
insanlar hızlı bir ve ucuz bir şekilde en kaliteli ürünleri üreteceklerdir.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafik tescili devam eden traktör sayısı yaklaşık 1,9 milyondur. Tarım
ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre ise parkta bulunan çift akslı ve trafik tesciline tabi traktör sayısı
1,2 milyondur. Bu farkın başlıca iki nedeni, traktörlerin tarım dışı alanlarda da (belediye, inşaat, orman
hizmetleri vs) kullanılması ve çalışamaz durumda olan ama trafik tescili devam eden tarımsal amaçlı
traktörlerin varlığıdır. 2018 yılı itibarıyla 1000 hektar alana düşen traktör sayısı 52,5 olup traktör
başına düşen tarım arazisi 19 hektardır. Ortalama traktör gücü 2018 itibarıyla 40,2 kW (25 bg ve üstü)
olup, 1 hektar alana düşen traktör gücü 2,1 kW’dır. Yine 2018 itibarıyla ortalama traktör yaşı 24,3’dür.
Traktör ve biçerdöver dışında kullanımda olan diğer tarım makineleri konusunda tescil zorunluluğu
olmadığı için veriler sağlıklı değildir. Mevcut durumda hem araç parkı hem de pazar konusunda
yayımlanan resmi istatistiklerin genel bir fikir verdiği söylenebilir. Buna göre parkta neredeyse her
traktöre bir tarım römorku ve bir pulluk düşmektedir. Bunun dışındaki araçlarda azalan bir seyir
izlenmektedir. Türkiye’deki tarımsal işletme sayısı dikkate alındığında neredeyse her iki işletmeye bir
traktörün düştüğü görülmektedir. Yine bu verilere göre traktör başına düşen ekipman sayısı 8’dir.
Teknoloji kullanımı tarımsal verimliliği arttırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha
ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir. Bu kapsamda,
klasik üretimden vazgeçilerek, araziyi homojen olmayan değişken yapısıyla ele alan hassas tarım
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Hassas tarım uygulamaları: tarımsal üretimde
uygulanan girdilerin, ihtiyaç duyulduğu yerde, doğru zamanda ve uygun miktarda kullanılmasıdır.
Hassas tarım modelleri, bir tarım işletmesinde ürün ekiminin yapıldığı alanda, konumsal ve zamansal
açıdan farklılık gösteren gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak
yapılacak müdahaleyi esas alan modern tarımsal üretim teknolojileridir. Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi
ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini arttırmayı
ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı tarım teknikleri,
toprak işlemeden hasada kadar, bitkisel üretimin hemen her döneminde kullanılabilmektedir.
Hassas Tarım Uygulamaları:
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•

Görüntü Algılama ve Fitobiyolojik Bilgi

•

Uydu ve Hava Araçları ile Uzaktan Algılama

•

Konuşan Bitki/Konuşan Meyve Yaklaşımları

•

Tarımda Makine Görüsü

•

Gübre Uygulamalarının Kontrolü

•

Bitki Korumada Algılama ve Bilgi Yönetimi

•

Bitki Korumada İlaç Uygulama Teknikleri

•

Sera Tarımında Bilgi Teknolojisi Uygulamaları

•

Hassas Hayvansal Üretim

•

Balık Çiftliklerinde Bilgi Teknolojileri

•

Uzayda Gelişmiş Yaşam Destek Sistemleri
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Yönetim ve Karar Destek Sistemleri:
•

Çiftlik ve Ürün Yönetim Sistemleri

•

Hayvan Barınaklarının Tasarımında Bilişim Teknolojileri

•

Mikro-çevrenin Görüntülenmesi, Tahmini ve Kontrolü

•

Su Yönetiminde Bilgi Teknolojileri

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

3D Animasyon ve Sanal Gerçeklik

Uydu ve erken uyarı sistemleri ile hava koşullarının tahmini ve zararlılarla mücadele, işçi ve üretim
maliyetlerinde azalma, tarımsal girdilerin ve kaynakların verimli kullanılması, teknolojik ekipmanlar
sayesinde ürün miktarı ve verimin artması; doğaya ve insan sağlığına önem veren üretim de
hassas tarım içerindedir. Teknoloji firmalarının tarımda teknolojik uygulamaları; tarımsal üretim
aşamalarında dijital teknolojilerin kullanılması, tarladan sofraya olan süreçte otomasyon, dijitalleşme
ve senkronizasyonun sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve etkinliğin arttırılması şeklinde
yaygınlaşmaktadır. Birlik ve kooperatifler ise akıllı tarım uygulamalarına üretim aşamasından, hasat
ve işleme teknolojileri ile pazarlama sürecine kadar olan her aşamada, uygun bilgisayar teknolojisi,
drone, sensörler vb. bilişim teknolojilerinin kullanılması şeklinde sürece dahil olmuşlardır. Kamu
ve üniversiteler, akıllı tarım uygulamalarını; geleneksel tanımın aksine, doğanın değişkenliğinin
yönetilmesi, tarımsal üretimde planlamadan ürünlerin son kullanıcıya ulaşımına kadar büyük veri
analizi sayesinde izlenebilirlik, sensörlerin kullanımını, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, maliyet
tahmini, koruyucu tarım ve kaynakların etkin kullanılması konularında faaliyetlerini yönlendirmişlerdir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerek stratejik planlarında ve mevzuat düzenlemelerinde, gerekse ana
hizmet birimlerinin faaliyet alanlarında bilişim teknolojileri, karar destek sistemleri, teknolojik tarım
uygulamaları, tarım bilgi sistemleri, kayıt ve veritabanı sistemleri gibi birçok teknoloji ve bilişim
altlığını kullanarak, uygulamaya aktarmada önemli aşamalar kaydetmiştir.
Doğal ve iklimsel faktörler yanında ekonomik, sosyolojik ve endüstriyel birçok parametrenin
şekillendirdiği tarım sektöründeki ihtiyaçlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hızla dönüşen
teknolojik ve dijital süreç sayesinde; tarımsal üretimin tüm bileşenlerinde oluşturulmuş veritabanları,
veri analizleri, raporlamalar ve planlamalar şeklinde yönlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda Tarım
ve Orman Bakanlığının kendi imkânlarıyla tarımsal teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeler
yürütmesi ve bu kapsamda Türkiye’nin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gücünde, 4
teker tahrikli, manevra ve dümenleme kabiliyeti yüksek “milli elektrikli traktör prototipi” yapılmıştır.
Şarj süresi 45 dakika olan traktörün üzerindeki tüm özel yazılımlar Türk mühendisler tarafından
geliştirilmiştir. Çevre dostu elektrikli traktörle, sınıfındaki diğer traktörlere göre yıllık ortalama 133
bin lira yakıt tasarrufu sağlanacağı tahmin edilmektedir. Akıllı tarıma yönelik AR-GE çalışmaları
kapsamında ASELSAN ile çeşitli projeler yürütülmektedir. ASELSAN’ın insansız sistemler, haberleşme,
trafik ve otomasyon sistemlerindeki birikimleri tarımsal uygulamalarda yaygınlaşmaktadır. Bu
çerçevede, daha etkin toprak işleme ve daha az yakıt tüketimi için Otomatik Dümenleme Sistemi
geliştirilmiştir. Tarım araçlarında toplanan verilerin aktarılmasında kullanılmak üzere “Çiftlik Yönetim
Sistemi Geliştirilmesi Projesi” yürütülmüştür. Buğdaya büyük zarar veren süneyle mücadele için
yapay zeka uygulamalarından yararlanılmaya başlanmıştır. Tahmin ve erken uyarı sistemi ile hastalık
ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, en uygun ilaçlama
zamanını saptamak ve üreticileri uyarmak kolaylaşmıştır. Toprak ve kuraklık kontrolü, gübre ihtiyacı,
hasat zamanlama tahmini, rekolte ve verim hesabı yapılmasına yönelik İHA ile Görüntü İşleme Temelli
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Hassas Tarım Uygulamaları da ASELSAN ile iş birliği yapılarak geliştirilmiştir. Otonom ilaçlama
robotuyla değişken oranlı ilaç uygulama projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda, hastalık bulaşmış
alanların ve hastalık şiddetinin tespiti, İHA’ya takılacak multispektral kameralarla belirlenerek tarla
yüzeyi için bir ilaçlama programı oluşturulmaktadır. İlaçlama robotunun, koordinatları öğretilmiş
alanlarda GPS ve navigasyon sistemleriyle sürücü olmadan ilaçlama yapılmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık faaliyetlerinde de yerli teknolojilerin kullanımının arttırılmasına
yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, küçükbaş hayvan sağımında çiğ süt kalitesini artırmak,
sağım işini kolaylaştırmak ve üreticinin gelirini artırmak için gezen hibrit sağımcı makinesi prototipi
üretilmiştir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için “Elektronik Küpe Sistemi” devreye sokulmuştur.
Bu sayede artık anlık hayvan sayımının yanı sıra lokasyon bilgisi, kızgınlık takibi gibi bilgiler elde
edilebilmektedir. Sistem aynı zamanda salgın hastalıklarla etkin mücadeleyi de sağlamaktadır. Kamu
sektöründeki gelişmelere paralel olarak özel sektörde de önemli gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle
hem start-up seviyesinde olan hem de daha büyük ölçekli firmaların tarımda dijital dönüşüme yönelik
geliştirdikleri birçok uygulama tarım alanında kullanılmaya başlamıştır.
Tarım ve Orman sektöründe teknoloji konusunda çok güzel uygulamalar ve gelişmeler yanında
sektörün sorunları aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
-Teknoloji kullanıcısı firmalar açısından yerli tedarikçilerin yetersizliği ve teknoloji tedarikçisi şirketlerin
de talep düşüklüğü önemli bir problem olarak görülmektedir.
-Yatırımların hedefe göre yönlendirilmesi için paydaş kurumların dijital stratejileri ve dijital dönüşüm
yol haritasında katkıları yetersiz kalmaktadır.
- Teknolojiler içerisinden kolay erişilebilen, hızlı uygulanabilen ve yüksek kâr etkisi olan yatırımlar
önceliklendirilmemektedir.
- İlgili kamu kurumlarının özel sektörü dijital dönüşüm yolculuklarında desteklemek konusunda
etkinleştirici ve hızlandırıcı mekanizmalar şeklindeki programları yetersiz kalmaktadır.
-Yatırımların sürdürülebilir olmasını sağlamak için gelecekte karşılaşılabilecek nitelikli insan kaynağı,
veri güvenliği ve teknoloji altyapısı gibi potansiyel kısıtlar henüz tespit edilememiştir ve risk analizleri
yetersiz kalmaktadır.
-Yerli teknoloji tedarikçileri ve çözüm ortaklarının, dijital dönüşüm sürecinde daha çok yer almalarının
sağlanması ve geliştirilen inovasyon ekosistemlerine katılımlarının desteklenmesi yeterli seviyede
değildir.
-Çiftçilere ve üretici birliklerine, tarımda teknoloji, hassas tarım, akıllı tarım, dijital tarım konularında
farkındalık düzeyi ile çiftçi eğitim ve donanımı yeterli seviyeye çekilememiştir.
-Teknolojiye yönelik “Akıllı Tarım” gibi çalışmalar çoğunlukla üretim ve hasat dönemini kapsamaktadır.
Ürünlerin pazarlanabilmesi için dinamik platformlar ve araçlar yetersizdir.
-Risk sermayesi sektörün gerekli finansmana erişimi için yeterli düzeye ulaşmamıştır.
-Üretim maliyeti yüksek dijital tarım uygulamalarının üniversite, kamu ve sanayi iş birliği ile
üretilmesinin teşvik edilmesi, üretildikten sonra da uzun vadeli krediler, hibe ve desteklerle çiftçilere
benimsetilmesi yeterli düzeyde değildir.
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- Akıllı tarımda sahip olunan teknoloji araçları için çoğunlukla dışa bağımlılık sözkonusudur. Yerli
ve milli tarımsal teknoloji araçlarıyla ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ulusal dijital yol haritası
bulunmamaktadır.
Tarım orman sektöründe teknoloji konusunda çok güzel uygulamalar ve gelişmeler yanında sektörün
sorunları aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Bu sorunları dijital tarım ve tarımsal mekanizasyon olarak
iki ayrı grupta incelemek yerinde olacaktır.
Tarımsal mekanizasyon ile ilgili sorunlar:
•

Tarımsal mekanizasyon araçlarına dair politika ve stratejilerin eksikliği

•

Sektör envanterinin hazırlanmamış olması,

•

Sanayicilerin indirilmiş ve devreden KDV sorunu

•

Kredilendirmeden kaynaklanan sorunlar

•

Tarımsal mekanizasyon parkının yenilenmesi

•

Haksız rekabet

•

İhracatı artırıcı önlemlerin etkinliğinin artırılması

•

Yetersiz AR-GE kaynakları ve kamu, üniversite, sanayi iş birliği

•

Kalifiye eleman yetersizliği

•

Tarımsal eğitimde yeniden yapılanma ihtiyacı

11.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde birçok veri tabanında tarımsal verilerin toplanmış olması,

•

Verilerin entegre bir yapı içerisinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar,

•

Çok sayıda araştırma projesinin desteklenmesi,

•

Tarımda dijital dönüşümün Bakanlığın önceliklendirdiği konuların başında gelmesi,

•

Genç, dinamik, tarımda dijitalleşmeye yönelik araştırmalar yapabilecek elemanların olması,

•

Çok sayıda hassas tarım uygulamasının sahada kullanıyor olması,

•

Birçok üniversitede tarımda dijitalleşmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi.

Zayıf Yönler:
•

Kamu-özel sektör iş birliğinin etkin olmaması,

•

Veri tabanlarının paylaşıma açılmaması,

•

Tarımda dijitalleşmeye yönelik bir stratejinin bugüne kadar geliştirilmemesi,

•

Mevcut akıllı tarım uygulamalarının sahada henüz yeterince yaygınlaşmaması,

•

Küçük ölçekli üreticilerin akıllı tarım uygulamalarını temin edecek finansmana sahip olmamaları,

•

Kamu sektöründe halen veri tabanlarının tam olarak entegrasyonunun sağlanamaması,

•

TARBİL projesi kapsamında kurulan istasyonların verimli çalışmaması.
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Fırsatlar:
•

Tarımın dijitalleşmesine yönelik çalışmalar yürüten çok sayıda start-up olması,

•

Tarım sektöründe dijitalleşmeye önem veren ve bu konudaki çalışmaları desteklemek isteyen
kurumsal firmaların bulunması,

•

Çiftçilerin her geçen gün dijital tarım uygulamalarının faydalarını görmeye başlamaları,

•

Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda AR-GE çalışmalarını önceliklendirmesi,

•

Tarım teknoparklarının kurulması yönünde mevzuat sorunun olmaması

Tehditler:
•

Aynı konularda birbirlerinden habersiz yapılan çalışmaların kaynak israfına yol açması ve
entegrasyonun sağlanmaması,

•

Özel sektör ve kamu sektörü arasında belli bir strateji çerçevesinde bir görev bölümü yapılmaması
nedeniyle ortak bir amaca yönelik yönlendirilmenin yetersiz kalması,

•

Çiftçilerin gerekli finansman desteğini bulamaması durumunda akıllı tarım uygulamalarını
kullanamaması,

•

Altyapı yetersizliği nedeniyle teknoloji kullanımının hedeflenen düzeye ulaşamaması.

11.3. Hedefler
-Elverişli coğrafi koşulları, iklimi, geniş ekilebilir toprakları ve su kaynakları ile dünya açlık sorunun
azaltılmasına ve yoksulluğun azaltılmasına daha fazla katkı sunacak izlenebilirlik konusunda
teknolojiler geliştirilmesi,
-Tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasıyla 2023 yılı itibarıyla planlanan tarımsal gayrisafi
yurt içi hasılanın 150 milyar dolara ve tarım ihracatının 40 milyar dolara çıkarma,
Hassas tarım, akıllı tarım, Tarım 4.0 konularındaki çalışmalar için Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılmış
900 milyon lira kaynağın önümüzdeki dönemlerde iki katına çıkarılması,
-Türkiye’de toplam AR-GE harcamaları içerisinde 433 milyon TL olan tarımsal AR-GE’nin payının
(%3,5) ve özel sektörün payının (%14) arttırılması,
-AR-GE ve inovasyon konusunda başlatılmış olan özel sektör-üniversite iş birliğinin “Üniversitelerin
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Tarımsal Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri şeklinde geliştirilmesi ve AR-GE alanı ile üretim alanının iş birliği zemininde entegre eğitim,
araştırma ve yayım faaliyeti şeklinde sürdürülmesi,
-Her bölgede üreticilerin güçlü yanları olarak belirlenen; işlenebilir arazilerin büyüklüğü, ürün
çeşitliliğinin fazla olması, mikro iklim koşullarına sahip olma, lojistik hizmetlerin merkezinde bulunma,
kooperatifleşmenin göreceli olarak gelişmesi gibi unsurların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi için
Sürdürülebilir Yenilikçi Girişimcilik Ekosistemlerinin belirlenmesi,
-Gençlerin tarıma özendirilmesi için genç çiftçi projesi yanında tekno girişim programlarının
başlatılması,
-TÜBİTAK’ın değerlendirmelerindeki öncelikli teknoloji alanlarının tarım orman sektörü uygulamalarının
yaygınlaştırılması.
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11.4. Stratejiler
Dijital dönüşüm stratejisi tarımda yaygın şekilde başlatılmıştır. Emek yoğun olarak bilinen ancak
sermaye yoğun olarak şekillenen tarım sektörünün, bilgi yoğun bir sektör olmaya evrildiğine tanıklık
edilmektedir. Bu açıdan tarımda bölgesel bir üs ve tedarik merkezi olmak kadar, tarım teknolojileri
ile katma değer üretmek de büyük önem taşımaktadır. Güncel veriler bize bugün tarımın büyük bir
girişimcilik sektörü olduğunu, ileri teknolojinin uygulama alanı haline geldiğini, dolayısıyla büyük bir
katma değer zincirinin kurulabileceğini göstermektedir. 2050’ye kadar dünya nüfusunun 10 milyara
ulaşacak ve küresel gıda üretiminin ikiye katlanacak olması, tarımsal faaliyetlerinin sadece çiftçiler
tarafından değil aynı zamanda toplum tarafından da takip edilmesini sağlamaktadır. Eski “tarım”,
artık “tarım-gıda” haline gelmiş ve sektör, diğer sektörlere benzer şekilde, sınırları aşan kurumsal ağ
desteği ile dünya piyasalarına mal ve hizmet arz eden bir görünüm kazanmıştır. İnovatif gıda ürünleri
geliştirme konusunda yol kat eden ülkeler incelendiğinde, küresel girişimcilik endeksi, inovasyon
kapasitesi, üniversite-endüstri iş birlikleri, AR-GE harcamaları, risk sermayesi yatırımları, tarım üreticisi
desteği ve her 1000 çalışan içindeki araştırmacı sayısı gibi başlıklarda hazırlıklarını tamamladıkları
görülmektedir. Tüketicilerin beklentilerine yönelik, sosyal, çevresel ve ahlaki standartlara uygun
kaliteli ürün üreten veya üretilmesine katkı sağlayan teknolojilere yatırımın yol haritası ise bilgi, finans,
verimlilik, izlenebilirlik ve yönetişim konularında ekosistemlerin geliştirilmesiyle şekillenmektedir.
Günümüzde tarım raporlarında, inovatif tarım, Tarım 4.0 ve hassas tarım uygulamalarına daha fazla
yer ayrılmaktadır. Bu değişim, çiftçileri, imalatçıları, pazarlamacıları, perakendecileri, tüketicileri, mal
ve ürün akışına müdahale eden hükümetleri de etkilemektedir. 2017 yılında yapılan “Akıllı Tarım Piyasa
Araştırması”na göre, 2015 yılında 13,7 milyar dolar olan dünya akıllı tarım pazarının değerinin 2020
yılında, 26,8 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Pazarın, 5 yıl içerisinde 2 kat değerlenmesi,
akıllı tarım uygulamalarının 2030 yılına kadar tarım sektörünü en fazla etkileyecek faktör olacağını
göstermektedir. 2017-2022 arasında tarımsal teknolojiler ve akıllı tarım uygulamalarının küresel
ölçekte pazar payının 9,58 milyar dolardan 23,14 milyar dolara çıkması beklenmektedir. CEMA
(Avrupa Tarım Makineleri Birliği) “Tarım 4.0: Tarımın Geleceği Raporu”nda ise Avrupa’da yıllık
cirosu 26 milyar avro olan, 450 farklı tarım makinesi üreten 4.500 üretici olduğu ve bu sektörde
135.000 kişinin istihdam edildiği belirtilmektedir. Tarım ve teknoloji ilişkisinin artmasıyla, akıllı tarım
kapsamında, makine ile makinenin haberleşmesi, drone uygulamaları, otonom traktörler, sensörler,
bulut teknolojisi ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gelişmektedir. Tarımda kullanılan nesnelerin
interneti uygulamalarının küresel ölçekte 2023 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir hac me ulaşması ön
görülmektedir.
Kamu-üniversite-sivil toplum-yerel yönetimler iş birliğinde AR-GE alanı ile üretim alanın birleştirileceği
iş birlikleri zemininde tarımsal teknoloji geliştirme bölgeleri uygulamalarıyla eğitim, araştırma ve
yayımın entegrasyonu şeklindeki entegrasyon stratejisi sektörün daha hızlı gelişmesini sağlayacaktır.
Sürdürülebilir bir innovasyon sistemi için dijital dönüşümde yol almış Singapur, Japonya ve Almanya
gibi ülkelerde başarılı olmuş ve akademi ile sanayi arasında köprü olabilecek Tarımda Yüksek Teknoloji
Enstitüsü kurulması için çalışmalar başlatılmalıdır.
11.5. Sonuç ve Öneriler
2016 yılında yapılan “Tarımsal İşletme Yapı Araştırması” ile ÇKS sisteminden elde edilen bilgiler
genel fotoğrafı yansıtması açısından genişletilmesi için kapsama tarımsal mekanizasyon araçları,
tarımsal işletmelerin büyüklükleri ile ÇKS ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kapsamında Tarım ve
Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler ve projelerin ilave edilmesi. Gıda güvenliği arzını
sağlamak üzere arazi kullanım planlaması, sorunlu tarım alanlarının tespiti, üretim planlaması, sanal
toplulaştırma, teknoloji kullanım düzeyinin yaygınlaştırılması.
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Tarımsal mekanizasyon ve hassas tarım araçlarının kullanımı konusunda dinamik ve izlenebilir bir
yapıda olmak kaydıyla strateji ve politika (uygulama ve destekleme) belgeleri oluşturulması.
Geçmiş dönemlerde uygulanan veya halen uygulanmaya devam eden tarımsal mekanizasyon ve
teknolojik tarım araçlarının edinimine yönelik destek programlarının (sübvansiyonlu krediler, hibeler
vs.) etki analizlerinin yapılması.
Çeşitli ülkelerdeki teknolojik tarım aletleri ve bunlara ilişkin destek programlarının incelenmesi ve
alternatif destekleme modelleri üzerinde “düzenleyici etki analizi” çalışmaları yapılması.
Desteklerin işletme ölçekleri ve ihtiyaçlara göre belirlenmesi yanında tarım teknolojileri için güç
kapasitelerinin de dikkate alınması.
Akıllı tarım gibi çok üst düzeyde teknoloji içeren türden makineleri üretilmesi için araştırma,
modelleme, ürün geliştirme, tarla denemeleri gibi uzun bir döneme yayılan zor ve meşakkatli bir
süreç için süreç geliştirme ve yönetiminin yapılması.
Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek tasarı kanunlaşmış, arazi toplulaştırma çalışmaları hız
kazanmıştır. Bununla birlikte, toplulaştırma yapılacak arazilerin büyüklüğü ve sosyal/teknik engeller
nedeniyle sınırsız köy ve sanal toplulaştırma gibi ilave çalışmaların yapılması.
Ortak makine kapasitesinin artırılmasında özellikle çiftçi örgütleri ve yerel yönetimlerin daha aktif bir
rol üstlenmesi, Fransa ve Almanya’daki ortak makine kullanım modelleri incelenerek özgün bir “Ortak
Makine Kullanım Modeli veya Modelleri” oluşturulması.
Tarımda makineleşmenin artırılmasına yönelik uygun iş gücü ve teknik eleman yetiştirilmesi amacıyla
TZOB gibi çiftçi örgütleri tarafindan modern tarım teknolojilerine yönelik çiftçi eğitimlerinin
yaygınlaştırılması.
Halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olan ve yılda bir toplanarak tavsiye kararları alan
“Tarımsal Mekanizasyon Kurulu” yapısının Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilikler Kurulu ile
Dijital Dönüşüm Ofisi’nin de dâhil olacağı bir şekilde genişletilmesi.
Tarımsal teknoloji kullanımında kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek ulusal e-dönüşüm
stratejisi dikkate alınarak dinamik hale getirilmesi.
Tarımsal mekanizasyon ve hassas tarım uygulamalarının kolay temin edilebilmesi amacıyla alternatif
finansman modelleri üzerinde çalışılması ve öncelikle, tarımsal üretime uygun koşullara göre leasing
modellerinin belirlenmesi amacıyla finans kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi.
Sadece tarım teknolojilerine odaklı çalışan, yeni teknolojilerin geliştirilmesinin yanı sıra dünyada
geliştirilen tarım teknolojilerini çekebilmek amacıyla çalışmalar yapacak tarımsal bilim ve teknolojik
yenilikler araştırma parkı kurulması.
Maliyetlerin düşürülmesinde önemli katkısı olabilecek alternatif enerji kaynağı (güneş, rüzgar,
hibrit sistemler vb.) kullanabilen, elektrik motorlu araçların teknolojik altyapısı ve kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kamu ve özel sektör iş birliğine yönelik yeni bir yapılanma
çalışması yürütülmesi.
Tarımsal teknolojiler konusunda ihtisas sanayi bölgelerinin kurulmasına yönelik olarak sektörel
kümelenme modellerinin incelenemesi, Tarım Alet ve Makineleri Kümelenme modelinin emsal teşkil
edeceği bölgesel kümelenme çalışmalarının teşvik edilmesi.
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12. GİRDİ VERİMLİLİĞİ VE ETKİNLİĞİ
12.1. Mevcut Durum ve Sorunlar
Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörünün milli gelirdeki payının
sürekli bir düşüş içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye’de son on yılda tarımın payı %8,1’den %5,8’e
gerilemiştir (TÜİK, 2018). Bu gelişmekte olan bir ekonomide beklenen bir durumdur. Ancak tarıma
ham madde sağlayan tarıma yönelik sanayi ve tarımdan ham madde alan tarıma dayalı sanayinin
“özellikle gıda sanayinin” üretimdeki payı unutulmamalıdır. Ülkemizde 2018 verilerine göre gıda ve
içecek sektörü imalat sanayinden elde edilen üretimin %19,1’ini oluşturmaktadır (TÜİK, 2018). Hem
bitkisel hem de hayvansal üretimden beslenen gıda ve içecek sektörü tarım ürünlerinin katma değerli
hale gelmesini sağlamakta ve tarımdan sürekli ve kaliteli ham madde temini beklemektedir. Bu
durumda tarımsal üretimin hem beslenme hem ham madde oluşturma hem de dış satım için ne denli
önemli olduğunun ifade edilmesi yanlış olmayacaktır.
Diğer tüm üretimlerde olduğu gibi tarımsal üretimde de girdiler bir üretim sürecinden geçirildikten
sonra ürün haline gelmektedir. Ancak tarımsal üretimi diğer üretimlerden ayıran birtakım özellikler
bulunmaktadır. Bunların en başında tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olması gelmektedir.
Bunun yanında, üretimin kesikli ve mevsimsel olması, risk ve belirsizliklerin çokluğu da diğer önemli
özelliklerdir. Tarımsal üretimin bu özellikleri girdi-çıktı analizlerinin önemli hale gelmesine ayrıca
neden oluşturmaktadır. Girdilerin çıktıya yani ürüne dönüştürüldüğü tüm süreçlerde verimlilik
önemlidir. Elde edilen çıktının girdiye oranlanması şeklinde formüle edilen verimlilik birçok şekilde
hesaplanabilmektedir. Türk tarımında hem hayvansal üretimde hem de bitkisel üretimde verimliliğin
giderek arttığı görülmektedir. Bu durum yeni tohumlukların kullanılmasından, hayvan ırklarının
ıslahına ve mekanizasyonun gelişmesine kadar birçok farklı şekilde izah edilebilmektedir. Bunun
yanında özellikle son 20 yılda dünyada ve ülkemizde akademisyenler tarafından analiz edilmeye
başlanan üretim etkinliği de üretimin ekonomik boyutunda yer almaya başlamıştır. Üretim etkinliği
kısaca minimum girdi ile maksimum çıktının elde edilmesi olarak tanımlanabilir. Tarımsal üretimde
de oldukça önem kazanan etkinlik analizleri, giderek artan girdi fiyatları için tam bir çözüm olarak
görünmese de üretimin ekonomik hale gelmesine ve rekabetçiliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.
Bitkisel ve hayvansal üretimde birbirinden farklı girdiler kullanıldığı gibi aynı girdiler de
kullanılabilmektedir. Örneğin tarım işletmesinde kullanılan bir traktör her iki üretim koluna da hizmet
etmekte, harcanan akaryakıt ise her iki üretim için de girdi kalemi olarak görülmektedir. Bununla
birlikte, bu iki üretim bazı durumlarda birbirine hizmet etmektedir. Hayvansal üretimin en önemli
masraf kalemi olan yem girdisinin bitkisel üretim sonucu elde edildiği ya da hayvansal üretimde
elde edilen gübrenin bitkisel üretimde kullanıldığı unutulmaması gereken bir gerçektir. Bu durumda
etkinlik analizleri açısından her iki üretim grubunun birlikte ele alınmasının daha doğru olacağı
düşünülmektedir.
Akademisyenlere ait etkinlik analizlerinin sonuçlarına göre, tarım işletmelerinin ortalama etkinlik
değerleri %69, bitkisel üretim işletmelerinin ortalama etkinlik değerleri %79, hayvansal üretim
işletmelerinin ortalama etkinlik değerleri ise %65 seviyelerinde yer almaktadır. Bu skorlar bölgeye,
ürün grubuna, işletme yapısına ve ortaklık durumuna göre değişmekle beraber genel olarak bahsi
geçen seviyelerde seyretmektedir. Bu raporda bitkisel ve hayvansal üretim, üretim etkinliği açısından
ele alınmıştır.
Ülkemizde tarımsal üretim etkinliğinin diğer gelişmiş tarım ülkelerine göre daha düşük seviyelerde
olması tarımsal üretim açısından önemli bir sorundur. Üretim etkinliğinin arttırılması, tarım
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işletmelerinin ekonomik yapılarının iyileştirilmesini, doğal kaynaklar ve diğer girdi kullanımlarının
azaltılarak sürdürülebilirliğinin geliştirilmesini, tarımdan elde edilen gelirin arttırılmasını ve neticesinde
tarım sektöründen uzaklaşan kesim için tekrar dikkat çekici hale getirilmesini sağlayacaktır.
12.2. GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Doğa koşullarının tarımsal üretim açısından uygunluğu

•

Yerel çeşit ve ırkların fazlalığı

•

Tarımda AR-GE’ye yönelik çalışmaların varlığı

•

Sanayinin talebine uygun üretimin sağlanması

•

Tarım ve Orman Bakanlığının yaygın teşkilat ağı

•

Tarıma dayalı ve tarıma yönelik sanayinin varlığı

Zayıf Yönler:
•

Küçük ve parçalı işletme yapısı

•

Girdi maliyetlerinin yüksek olması

•

Tarımsal üretimde planlama eksikliği

•

Üretici organizasyonlarının etkin ve güçlü olmaması

•

Üretim tekniklerinin yanlış kullanılması

•

Teknoloji kullanımının yetersiz olması

•

Üreticilerin eğitim ve teknik bilgi seviyelerinin düşük olması

Fırsatlar:
•

Tarımsal AR-GE çalışmalarında kamu, STK, özel sektör ve üniversite iş birliğinin gelişmesi

•

Tarımsal organizasyonların dikey ve yatay yapılanmasının gelişerek örgütlenme eğiliminin artması

•

Sulu tarım yapılan arazilerin artması

•

Hibe ve desteklemelerin olması

•

İç ve dış talebe bağlı olarak gıda sanayinin gelişmesi

Tehditler:
•

İklim değişikliği ve kuraklık

•

Tarım politikalarında sürekliliğin olmaması

•

Toprak ve su kaynaklarının hızla kirlenmesi, bilinçsiz kullanımı ve doğal kaynaklar üzerinde artan
baskı

•

Maliyet artışları

•

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı

•

Lojistik maliyetlerinin yüksekliği

•

Genç nüfusun tarıma olan ilgisinin azalması
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•

Verim ve kalite düşüklüğü

•

Bilinçsiz girdi kullanımı

•

Üretici örgütlerinin piyasada etkinliğini sağlayacak mevzuatın yetersizliği

12.3. Hedefler
Üretim etkinliğinin arttırılabilmesi için ya girdi miktarlarının azaltılması ya da çıktı miktarının arttırılması
gerekmektedir. Bunun yanında bu artış ve azalışlar maddi olarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda
ana hedef “Tarımsal üretim etkinliğinin rekabet edilen ülke seviyelerinin üzerine çekilmesi” olmalıdır.
12.4. Stratejiler
•

Tarımsal üretim etkinliği ile ilgili çalışma ve araştırmaların arttırılması ve desteklenmesi,

•

Üretici organizasyonlarının (birlik, kooperatif vb.) teşvik edilmesi,

•

Girdi kullanım ve maliyetlerinin azaltılması,

•

Ürün miktarının arttırılması,

•

Küçük ve parçalı işletme probleminin çözülmesi,

•

Tarımsal yayım ve eğitim faaliyetlerinin arttırılması.

12.5. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de birçok ürün ve bölge için akademisyenler tarafından üretim etkinliği analizleri yapılmaktadır.
Yapılan çalışmalar genellikle üretici ile yapılan anket formlarından elde edilen verilere dayanmaktadır.
Bu çalışmaların daha yaygın hale getirilebilmesi için veri altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir.
Bunun yanında yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçların politika yapıcılar ve üreticiler ile
paylaşılması için gerekli altyapı hazırlanmalıdır. Üretici organizasyonlarının geliştirilmesi ve teşvik
edilmesi açısından gerekli kalıcı politikalar üretilmeli ve üreticilerin örgütlenme ile ilgili algılarını
olumlu yönde etkileyecek adımlar atılmalıdır. Örgütlenme ve eğitim-yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi
girdi kullanım düzeylerinin ve maliyetlerinin azaltılması ve küçük işletme problemine çözüm olacağı
düşünülmektedir. Parçalı işletme problemi için arazi toplulaştırma uygulamaları bir nebze olsun
sorunun çözümüne destek olmakla birlikte ileriye dönük olarak problemin derinleşmemesi için miras
ve intikal de dahil olmak üzere kalıcı politikalar geliştirilmelidir. Çıktı miktarının arttırılması için bölgeye
ve yöreye uygun çeşit ve ırkların seçilmesi, mekanizasyona ağırlık verilmesi ve üretimin arttırılması
için hem hayvansal hem de bitkisel üretimde üretim öncesi analiz ve incelemelerin yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle şu an teorik olarak faaliyette görünen ancak pratikte uygulanabilir
görünmeyen gübre desteklemelerinin toprak analiz sonuçlarına bağlanması gerekmektedir. Aynı
şekilde hayvancılık desteklemelerinin de üretim odaklı olması sağlanmalıdır.
13. GENEL DEĞERLENDİRME
Tarımsal üretimde verimlilik ve kalite üzerinde kesin bir şekilde etkili olan girdiler, gübreler, zirai ilaçlar,
tohumluk, enerji, tarım alet ve makineleri, tarım amaçlı su kullanımı, iş gücü ve bilgidir. Bunların
üreticilere makul fiyatlarla erişilebilir kılınması sadece üretim maliyetlerini düşürmeyecek, aynı
zamanda ürünlerin tüketiciye ulaştıkları fiyatları da etkileyecektir. Aynı zamanda özellikle kimyasal
gübreler ve zirai ilaçların doğru zaman, doz ve doğru tipte ve uygun şekilde uygulanması, tarımsal
çevre ilişkileri, bitki sağlığı, gıda güvenilirliği ve üretim verimliliği açısından olumlu etkide bulunacaktır.
Tarımsal girdilerin maliyetlerini artıran en önemli etkenlerden biri de girdilerin büyük bir çoğunluğunun
ithalata bağlı olması, dolar üzerinden işlem görmesi, buna bağlı olarak da piyasa dalgalanmaları ve
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kur fiyatlarındaki değişimden (yükselme ve dalgalanma) oldukça fazla etkilenmesidir. Bu bakımdan
yerli üretimin artırılması oldukça önemlidir. Öte yandan tarımsal girdiler üzerinde yer alan KDV ve
diğer vergi oranlarının gözden geçirilmesi de girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda yararlı
olabilecektir.
Tarımsal girdilerle ilgili diğer önemli bir husus, yerli üretimin güçlendirilmesi ve araştırma merkezleri
ve üniversiteler tarafından geliştirilen ürünlerin özel sektör iş birliği ile ticarete kazandırılmasını
teşvik etmektir. Özellikle konuyla ilgili AR-GE altyapısının geliştirilmesi, kümelenmelerin ve startup işletmelerin teşvik edilmesi, dış ve iç kaynakların etkin kullanımı, özel sektör yatırımlarının
desteklenmesi rekabet edebilirliği önemli ölçüde etkileyecek girdi maliyetlerini düşürecektir. Bu
konuda karar alıcılara düzenli politik tavsiyeler geliştiren ve girdi piyasasının nabzını tutan izleme ve
müdahale sistemlerinin geliştirilmesi ve kamu, özel sektör, akademi dünyası ve ilgili meslek odaları,
STK’lar ve üretici örgütlerini bir araya getiren platformların oluşturulması son derece önemlidir.
Tarımsal politikaların uygulanması bir ölçüde üreticilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyleri, aile yapıları gibi
birçok faktörün yanı sıra işletme ve üreticilerin teknoloji kullanımına, yeni teknolojileri ve uygulamaları
benimsemesine bu üreticilerin girdi kaynaklarına erişimi için gerekli sermaye ve finansal kaynakların
varlığına da bağlıdır. Bu bakımdan, yeni teknolojilere nispeten aşina olan ve en az yüksek okul
seviyesinde tarımsal eğitimden geçmiş genç üreticilerin uygun araçlarla tarım sektöründe aldıkları
eğitime uygun olarak istihdam edilmelerinin teşvik edilmesi, üreticilerin kredi ya da diğer finansal
araçlara erişimdeki engellerin hafifletilmesi ya da kaldırılması girdi kullanımını da rahatlatabilecektir.
Ayrıca yayım hizmeti sağlayan özel ve kamu kuruluşlarının girdi kullanımı konusunda etkinliğinin
artırılması ve işletme bazında ülkesel bir program dahilinde danışmanlık sisteminin güçlendirilmesi,
üreticilerin girdi kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, özellikle yanlış ve gereksiz gübre ve zirai ilaç
kullanımına ilişkin olumsuzlukların önüne geçebilecektir.
Girdi desteklemelerinin bir örneklikten ziyade, tarımsal ürünlerde rekabetçilik, stratejik ürünler,
işletme büyüklüğü, bölgeler bazında gözden geçirilerek, farklılaştırılarak etkin bir şekilde sunumu
önerilmektedir.
Öte taraftan girdilerle ilgili etkin bir denetim mekanizmasının kurulması son derece önemlidir.
Sonuç olarak, mevcut durum analizi ve sorunlar ile GZFT sonucunda aşağıdaki öneriler yapılmıştır.
Genel Öneriler:
-Tarımsal üretimde verimlilik, kalite için vazgeçilmez olan ve büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanan
ve dolar kuru dalgalanmaları ve yükselmesinden önemli ölçüde etkilenen gübre, zirai ilaç ve yem gibi
girdilerde yerli üretimin teşvik edilmesi, kuluçka merkezlerinin kurulumu ve AR-GE yatırımlarına ilave
teşvik verilmesi ve buralarda kurulacak işletmelere danışmanlık desteği verilmesi önerilmektedir.
-Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi için belirlenecek temel ürünler için değer zinciri ve tedarik
zinciri analizlerinin güncel olarak yapılması ürünlerin fiyatlarının nedensel ilişkilerle birlikte anlık
izlenmesine izin veren piyasa fiyat izleme sisteminin geliştirilmesi ve girdi maliyetlerini izlemeye
yarayan bir fiyat izleme sisteminin kurulması önerilmektedir.
-Konuyla ilgili sürdürülebilir bir temelde karşılaşılan sorunlar ve geliştirilen çözüm önerileri ve
ihtiyaçları karar alıcı makamlara taşıyan ve karar alıcılar için düzenli politika tavsiyeleri sunan, Tarım ve
Orman Bakanlığı koordinasyonunda kamu, üniversite, özel sektör ve meslek odaları, üretici örgütleri
ve ilgili STK’ları bir araya getiren, mevzuatla tanımlanmış bir yapı oluşturulması önerilmektedir.
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-Özel firmalar, birlikler ve diğer sektör temsilcilerinin kamuyla ilgili iş ve işlemlerinin hızlandırılması,
karşılaştıkları sorunların hızlı çözümü ve karar alıcı düzeyde tam bir muhatap bulabilmeleri ve tek
bir yerden sorunlarını çözebilmeleri için Kamu-Özel Sektör Çözüm Merkezleri birimlerinin kurulması
önerilmektedir.
-Tarım ve gıdada AR-GE uygulamalarının teşvik edilmesi ve kümelerin (kimyasal ve organik gübre
üretim kümelenmesi, zirai ilaç üretim kümelenmesi vb.) oluşturulması için ürüne özel bölge ve
alanların tanımlanması, gerekli altyapının geliştirilmesi ve özel sektör, üniversite ve kamu sektörünün
kullanımına açılması önerilmektedir. Ayrıca tarım teknoparklarının sayısı artırılarak AR-GE
çalışmalarının güçlendirilmesi yararlı olacaktır.
-Girdi maliyetlerinde çiftçilere yansıtılan KDV ve diğer vergi oranlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı,
EPDK iş birliği ile gözden geçirilmesi ve mümkün olduğunca azaltılması önerilmektedir.
-Bilinçsiz ve aşırı gübre ve pestisit kullanımı, tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artışı bir yana halk
sağlığı, tarımsal üretimde verimlilik ve kalite azalmasına neden olmakta, girdi masraflarını ve üretim
maliyetlerini artırmakta aynı zamanda çevre ve su kaynaklarının kirletilmesi açısından da birçok
soruna neden olmaktadır. Bu doğrultuda, iklim, çevre, toprak haritaları ve verimlilik haritalarının
güncellenerek, üreticilerin kimyasal ve organik girdi kullanımı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı
koordinasyonunda ve bir program dahilinde bilinçlendirilmeleri ve eğitime tabi tutulmaları
önerilmektedir. Ayrıca bu tür eğitimleri tamamlayan çiftçilere eğitim desteği tanımlanması teşvik
açısından yararlı olabilecektir. Bu konuda etkin bir danışmanlık sisteminin işletme bazında kurulması
ve her işletmenin dönemsel olarak kontrol edilmesi ve bilgi iletişim sistemleri vasıtasıyla izlenebilirliğin
güçlendirilmesi ve buna ilişkin destek sistemlerinin tanımlanması önemlidir.
-Girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla akıllı tarım uygulamalarının (Tarım 4.0), toprak neminin
ölçülerek özellikle bitkisel ürünlerin ihtiyacına göre sulanması, toprak analizi ile bitkilerin ihtiyacına
göre heterojen bir şekilde gübreleme (değişik oran gübreleme teknolojisi) yapılması, tarımsal
meteorolojik verilerin kullanılması, drone teknolojisi ile pestisit ve uydu görüntülerinin alınması gibi
alanlarda kullanılabileceği göz önüne alındığında bu uygulamaların kamu, özel sektör ve üretici
bazında akıllı tarım tekniklerinin kullanımı konusunda bilinçlilik seviyesinin artırılması, teşviki ve
yaygınlaştırılması önemlidir.
-Tarımsal girdilerin üreticilere ulaştırılmasında üretici örgütleri etkin rol oynayabilmektedir.
Girdilerin büyük miktarlarda temini ve az bir kârla ya da kâr amacı gütmeksizin çiftçilere temini
üretim maliyetlerini ve son tüketiciler için fiyatları düşürmede etkili olabilir. Bunun için etkin bir
kooperatifleşme ve şeffaflık, muhasebe ve bağımsız bir denetim gereklidir.
-Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması kadar yerli tohum çeşitlerinin korunması ve
geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması önemlidir. Sözleşmeli üretimin güçlendirilmesi bu konuda
ilave bir çözüm sağlayabilir.
-Tarımsal amaçlı kaçak elektrik kullanımıyla ilgili mücadelenin artırılması önerilmektedir.
-Üniversite-özel sektör iş birliği ile yeni ürünlerin araştırılarak kullanıma sunulması ve Türkiye Devleti
olarak standartların belirlenmesi biyo etkinlik deneme altyapılarının kurulması, bazı üniversitelerde
ilgili bölümlerin müfredatının düzenlenmesi, tescil ve kayıt şartlarının belirlenmesi, uluslararası
kamuoyuna açılması ve kamuoyu oluşturulması, “Ön Koruyucu Mühendislik” ve girdi olarak “Ön
Koruyucu Ürünler” “yeni bir ürün serisi” ve “yeni bir konsept” oluşturulması.
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Tarımsal Girdiler ve Finansman konusunda somut yedi bileşenli öneri
1. İnsan Kaynakları: Tarım orman sektörünün yetişmiş insan kaynaklarının verimliliğini arttırmak ile
başlamak. İş gücü verimliliği = Hasıla/Kullanılan İş gücü. III. Tarım ve Ormancılık Şûrası’nın hazırlığı
için nasıl bir https://sura.tarimorman.gov.tr/gorus çalışma yapıldıysa devamında da http://uzman.
tarimorman.gov.tr/gorus şeklinde üreticilerin sorularını uzmanlara soracakları bir web sitesi gerekir.
Mesleki eğitimler ve sonrasında sınavlar ile toplumda bir tarım ormancılık için uzman ekip oluşturmak.
Yıllardır bu işi yapanlar da dahil (Ceviz uzmanları grubu, koyun uzmanları grubu vb.).
Burada oluşacak kamu-araştırma enstitüleri+ üniversiteler-tarım, orman, su ürünleri, vb.+özel sektörtohum, gübre, ilaç, yem, damızlık, gide, fidan, akıllı tarım teknolojileri vb. ağında güçlü bir mesleki
dayanışma.
2. Pazarlama: Mesleğini benimsemiş uzmanların 9 Tarım Bölgesi veya Meteoroloji Bölgesinde eğitim
yayım danışmanlık faaliyetleri ile potansiyel belirleme, uygun yerlerde BÜ, HÜ, SÜ, Akıllı Tarım
Teknolojileri vs. şeklinde ihtisaslaşmayı belirlemek.
3. Strateji planı: AR-GE ve inovasyon için sektör kümeleri, ağlar ve iş birliği + tarımsal teknoloji
geliştirme bölgeleri (tarım teknoparkları) + çiftlik sistemleri- agribusiness- yaşam döngüsü
4. Muhasebe: Varlıklar, enstitülere ait kamu arazilerinin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilerek ARGE için kira gelirleri, FSRE uygulamalarının yurt içi ve yurt dışı katılımlı faaliyetler, proje hibeleri, ortak
makine kullanımlarının kiralama gelirleri, yönetici şirketlerin katkıları.
Varlıklar = Sermaye (alet-ekipman, malzeme mühimmat, para, hayvan) + Borçlar (uluslararası AR-GE
kredileri)
5. Finansman: Öz kaynaklar, kredi, hibe.
6. Üretim: Doğal kaynaklar ve çevre/AR-GE ve inovasyon çıktıları-tarıma bağlı sanayiler- üretim
(tarım, orman, su ürünleri, tab, vb.) bölüşüm-dağıtım-tüketim-geri dönüşüm-kaynaklar
Bilgiye dayalı kalkınma için kültür bilgi bilim teknoloji inovasyon.
7. Organizasyon:
•

İş çevresinde kültür çalışanlar iş verenler,

•

Görev çevresi STK’lar,

•

Stratejik çevre,

•

Entegre tarım işletmeciliği,

•

Konsentrik büyüme,

•

Döngüsel ekonomi,

•

Biyo sektörler,

•

Biyoekonomi.

Çıktılar:
Doğa (arazi, iklim ve biyogüvenlik) ve çevrenin korunduğu sürdürülebilir tarım orman , genç iş gücü
cezbedici trend, ortak kullanımda teknoloji geliştirme ve kullanım maliyetlerinin düşüklüğü, AR-GE
ve inovasyon ile devam eden girişimcilik , girişimcilik, tekno girişimcilik, eko girişimcilik, inovasyon
girişimciliği, sürdürülebilir yenilikçi girişimcilik.
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