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YÖNETİCİ ÖZETİ
İnsanlığın, hatta dünya üzerindeki tüm yaşamın sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi, canlılığın
ilk yapıtaşlarının oluştuğu ve karasal ekosistemlerden çok daha geniş bir biyoçeşitliliğe sahip sucul
ekosistemlerin varlığına bağlıdır. Okyanus, deniz ve iç sularda yaşayan binlerce tür sucul canlı, su
ürünleri olarak adlandırılmakta olup, yaşamın temel nüvelerini oluşturmaktadır. Başta gıda olmak
üzere, sağlık, kozmetik, alternatif enerji kaynağı imkânı sunan birçok su ürünü bugün endüstride
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca insanlığın varoluşundan bu yana temel besin kaynaklarımızdan
olan balıklar ve diğer su ürünleri, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme açısından sahip olduğu protein,
enerji, vitamin ve mineraller gibi besin öğeleri ve sindirilebilirlik bakımından pek çok üstün özelliklere
sahip önemli bir hayvansal gıdalardır.
Su ürünleri sektörü halkın hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasına bu yolla gıda güvencesinin
sağlanmasına ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır. Sektörde 18 bin adet balıkçı gemisi
ve 2286 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve 255 adet su ürünleri işleme tesisinde doğrudan veya
dolaylı olarak yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.
Su ürünleri üretiminin iki ana kaynağı vardır. Bunlar deniz ve iç sularda avcılık yoluyla elde edilenler
ile deniz ve iç sularda kültüre alınan yetiştiricilik ürünlerinden oluşmaktadır.
Dünya su ürünleri üretiminin avcılık yoluyla artırılamayacağı, maksimum avlanabilir stok miktarına
ulaşıldığı bilim insanları tarafından ifade edilmekte olup benzer durum ülkemiz için de geçerlidir.
Artan nüfus ve toplumların hayat standardındaki iyileşme dikkate alındığında, su ürünlerine olan
talebin artacağı, artan talebin ancak yetiştiricilik yoluyla karşılanabileceği değerlendirilmekte;
bunun için mevcut su kaynakları potansiyelinden maksimum yararlanılarak yetiştiricilik yatırımlarının
yaygınlaştırılması, yeni türlerin yetiştiriciliğe kazandırılması ve avcılık kaynaklarının sürdürülebilirlik
ilkeleri çerçevesinde işletilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.
Halkımızın sağlıklı ve dengeli besin kaynağı olan su ürünleri yıllık kişi başı 6 kg civarında tüketilmekte
olup bunun artırılması hedeflenmektedir.
2018 yılı su ürünleri ihracatı, 2023 hedefi olan 1 milyar $ seviyesine yaklaşmış ve yeni 2023 ihracat
hedefi yaklaşık 2 milyar $ olarak güncellenmiştir. Ülkemizden başta AB ülkeleri olmak üzere 82 ülkeye
su ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Dinamik yapısı ile dünyada ve ülkemizde hızlı büyüme gösteren
(%8-14) su ürünleri yetiştiricilik sektörünün mevcut sorunlarının çözülmesi ve kabuklu, çift kabuklu
su ürünleri ile su bitkilerinin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi durumunda öngörülen hedeflerin üzerinde
bir üretim potansiyeline sahip olduğu görülmekte olup 2023 yılında 600 bin ton olarak belirlenen
yetiştiricilik üretiminin 2050 yılında 2 milyon tona ulaşması hedeflenmektedir.
Sektörün belirlenen hedeflere ulaşmada başta su ürünleri ithalatı, ihracatı, işleme tesisleri, araştırmageliştirme faaliyetleri ile sucul biyoçeşitliliğin korunması ve desteklenmesi gibi önemli görevlerin
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda tek çatı altında toplanarak yürütülmesinin
önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
III. Tarım ve Orman Şûrası kapsamında hazırlanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalışma Grubu Raporu için
beş alt çalışma grubunda çalışmalar yürütülmüş, sektörün güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditleri
belirlenmiştir. Sektörün bugünkü ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar belirlenip çözüm önerileri
verilmiştir. Hedefler ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler belirlenmiştir. Raporda
detaylı olarak verilen hedef ve stratejiler ana hedefler haline getirilerek aşağıda verilmiştir.
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Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalışma Grubu Hedef ve Stratejiler (Eylemler)
Hedefler

Stratejiler
yy Potansiyel yetiştiricilik alanlarının planlanması ve yatırıma hazır hale getirilmesi,
yy Su bitkilerinin üretim ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
yy Kapalı devre yetiştiricilik sistemlerinin yaygınlaştırılması,

Yetiştiricilikte üretim ve
verimliliğin artırılması

yy Polikültür yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
yy Kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakça yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
yy Otçul su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
yy Tarıma dayalı su ürünleri organize sanayi bölgelerinin oluşturulması.
yy 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişikliği sonrasında ikincil mevzuatın
güncellenmesi,
yy Yasa dışı avcılığın önlenmesi,
yy Av gücünün azaltılması,

Sürdürülebilir su ürünleri
avcılığının sağlanması

yy Su ürünleri veri toplama sistemindeki yetersizliklerin giderilmesi,
yy Uluslararası sularda ve başka ülke karasularında Türk balıkçılar tarafından yapılan
avcılığın desteklenmesi,
yy Avcılıkta kota uygulamasına geçilmesi,
yy Bölgesel balıkçılığın uygulanması.

yy Ülkesel balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilerek tek elden yürütülmesi,
yy Sucul biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi,
Su ürünleri kaynaklarının
korunması ve geliştirilmesi

yy İstilacı türlerle etkin mücadele yapılması,
yy İklim değişikliğinin su ürünlerine olası etkilerine yönelik politikalar geliştirilmesi,
yy Su kaynaklarındaki yapılaşmaların sucul ekosisteme olan etkilerinin önlenmesi.

yy Su ürünlerinde markalaşma ve coğrafi işaretlemenin yaygınlaştırılması,
Su ürünleri işleme, değerlendirme
ve pazarlama sektörünün geliştirilmesi

yy Tüketime hazır su ürünlerinin çeşitlendirilmesi,
yy Su ürünlerinde yeni pazarlar bulunması,
yy Katma değeri yüksek su ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması.

yy Su ürünleri stoklarının belirlenmesi ve izlenmesi,
yy Balık beslemede alternatif yem ham maddelerinin geliştirilmesi,
yy Su ürünleri üretiminde yerli teknoloji ve kaynak kullanımının arttırılması,
Su ürünlerinde AR-GE ve
inovasyon faaliyetlerinin artırılması

yy Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynağı (dalga, akıntı, rüzgar ve güneş enerjisi vb.)
kullanımının geliştirilmesi,
yy Su ürünleri gen kaynaklarının geliştirmesi ve ıslahı ile ilgili çalışmalar yapılması,
yy Çevre dostu yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi,
yy Sosyoekonomi araştırmalarının arttırılması.
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1. GİRİŞ
Balıkçılık, geçmişten günümüze en eski ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri olup, dünyada
ve ülkemizde önemini halen korumaktadır. Balıkçılık kaynaklarının yenilenebilir özelliğe sahip
olması bu uğraşın uzun yıllar sürdürülmesini sağlamıştır. Son yüzyılda dünyada ve ülkemizde artan
nüfus, hayvansal besine olan talepler bu kaynaklar üzerine olan baskıyı oldukça artırmıştır (FAO,
2018a). Balıkçılık kaynakları yenilenebilir olmalarına karşın, kullanım dengesinin çok iyi ayarlanması
gerekmektedir. Aksi takdirde su ürünleri stoklarında çöküş kaçınılmazdır.
Balıkçılık kaynakları ve bunların yönetimi konusunda dünya genelinde büyük bir problem
yaşanmaktadır. Bunların bir kısmı yasal-idari kontrol (denetim) sorunları, bir kısmı da balıkçı filosunun
etkin bir biçimde yönetilememesidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde balıkçı filosunun büyümesi,
teknolojinin balıkçılıkta yaygın kullanımı ve av kapasitesinin önlenemez yükselişi, sınırlı düzeydeki
canlı kaynağın paylaşımında ve balıkçılığın çevresel, biyolojik ve ekonomik sürdürülebilirliğiyle ilgili
problemleri de beraberinde getirmiştir.
Balıkçılık otoriteleri, stokların etkin yönetim planları doğrultusunda yönetildiği takdirde stoklardan
sürdürülebilir şekilde yararlanılmasının mümkün olabileceğini benimsemiştir. Bu doğrultuda, özellikle
gelişmiş ülkelerde, balıkçılıktan yüksek ve sürdürülebilir ürün elde edilmesi için sosyoekonomik ve
ekolojik boyutların da bir arada ele alınarak yönetim planlarının oluşturulmasına başlanmıştır.
İnsanların protein ihtiyaçlarının karşılanmasında kaliteli bir protein kaynağı olan su ürünlerinin önemli
bir yeri vardır. Her geçen gün artan nüfusa dengeli bir beslenme alışkanlığı kazandırmak ülkelerin
hedefleri arasına girmiştir. Özellikle hayvansal protein temininde hem sağlıklı hem de besleyici olan
su ürünlerine talep artmaktadır. Su ürünleri, bütün esansiyel aminoasitleri yüksek düzeyde barındıran
kolay sindirilebilir kaliteli protein içeriği ile birlikte fonksiyonel bir gıda olarak, zengin uzun zincirli
çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri içeriği sayesinde koroner kalp rahatsızlıkları ve sinir sistemine
dayalı hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık probleminden korunmak için ihtiyaç duyulan bir
kaynaktır.
Dengeli beslenme için gerekli olan proteini ve diğer önemli besin maddelerini içermesi yönünden su
ürünleri, temel bir besin kaynağıdır. Bir porsiyon balık (250-300 gr) yetişkin bir insanın günlük protein
ihtiyacının %50-60’ını karşılayabilir. Dünya genelinde, 1960’lı yıllarda ortalama yıllık 9,9 kg olan kişi
başına tüketim, 2016 yılında 19,7 kg’a çıkmıştır. Gelişmiş ülkeler için kişi başına yıllık tüketim 25,4
kg’ın üzerindedir (FAO, 2018a). Dünya yüzeyinin %70’lik alanı su ile kaplıyken, insan beslenmesinde
yalnızca %6’lık miktar su ürünlerinden elde edilmektedir. Karasal üretimde verimlilik artışlarına rağmen
sınır noktalara geldiği düşünüldüğünde gelecekte sucul alanların insan beslenmesinde kullanımı için
büyük potansiyel olduğu görülmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Dünya yüzeyinin ve insanlığın tükettiği proteinin kaynaklara göre dağılımı

Kaynak: FAO, 2017a

Yıllar itibarıyla dünya su ürünleri üretiminde avcılık üretiminin toplam su ürünleri üretimine katkısı
giderek azalmakta, yetiştiriciliğin katkısı ise sürekli olarak artmaktadır. Avcılık üretiminin, nispeten
durağanlık gösterdiği 1980’li yıllardan beri, su ürünleri yetiştiriciliği, insan tüketimine yönelik su
ürünleri tedariki açısından, sürekli ve istikrarlı bir büyüme göstermektedir (FAO, 2018a).
2. SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI
2.1. Dünyada Su Ürünleri Avcılığının Durumu
Dünyadaki su ürünleri üretim miktarı incelendiğinde yıldan yıla değişimler görülse de 2017 yılı
kayıtlarına göre toplam 172,7 milyon ton civarında bir üretimin (balıkçılık + yetiştiricilik) olduğu ve bu
miktarın da yaklaşık 92,5 milyon tonunun avcılık yoluyla elde edildiği rapor edilmiştir (FAO, 2019).
İnsan tüketimine doğrudan giden oran ise bu toplam üretimin %88’idir. Avcılık yoluyla elde edilen
üretimi arttırmanın artık mümkün olmadığı gerek araştırmacılar gerekse karar vericiler tarafından
kabul edilmektedir. Günümüzde, kaynaklardan en üst düzeyde faydalanma aşamasına gelinmiştir.
Dünya istatistiklerinin değerlendirildiği FAO raporuna göre, 2015 yılı itibarıyla stokların %33’ünün
aşırı avcılığa maruz kaldığı, %60’ının da maksimum düzeyde sömürüldüğü ve sadece %7’lik kesimin
biyolojik olarak sürdürülebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir (FAO, 2018a). Bu sonuçlar, kaynakların
kullanım düzeylerinde gelinen son durumu kısaca özetlemektedir.
Dünya genelinde avcılık yoluyla 2017 yılında elde edilen 92,5 milyon tonluk üretimde Çin (15,37
milyon ton), Endonezya (6,69 milyon ton), Hindistan (5,43 milyon ton), ABD (5,04 milyon ton) ve
Peru (4,16 milyon ton) gibi özellikle okyanuslarda balıkçılık yapan ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır.
Aynı zamanda bu beş ülkenin toplam avı dünyada yapılan su ürünleri avcılığının yaklaşık %40’ını
oluşturmaktadır. Dünya üretiminde ilk beş ülke arasında bulunan Peru, hamsi avcılığında yıllar itibarıyla
değişken bir üretim seyri izlemektedir. Bu değişime paralel olarak da bazı yıllar dünya sıralamasında
yeri değişmektedir.
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Türkiye’nin dünya avcılık üretimindeki payı yıllara göre değişim göstermekle birlikte, genellikle ilk
40-45 ülke arasında bulunmaktadır. Türkiye, 2017 verilerine göre dünya avcılık sıralamasında 46.
sırada yer almaktadır (Tablo 1). Dünyada ve ülkemizdeki balıkçılık üretim miktarının büyük kısmı
küçük pelajik balıklardan sağlanmaktadır. Küçük pelajik balıklar çevresel koşullardan çok fazla
etkilendikleri için kısa süre içinde stoklarında keskin düşüşler görülebilmektedir. Türkiye’nin dünya
sıralamasındaki yerinin oluşumunda, hamsi av miktarının değişimi etkili olmaktadır. Ülkemizin deniz
balıkları avcılığından sağladığı yıllık toplam üretim miktarı incelendiğinde, son otuz yılda 260-600 bin
ton arasında değişmektedir. Aynı dönem içerisinde de dünya çapında balıkçılık üretiminin 90 milyon
ton civarında durağanlaştığı düşünüldüğünde, ülkemiz balıkçılık kaynaklarının dünyadaki mevcut
kritik durumdan farklı olmadığı görülmektedir (FAO, 2019; TÜİK, 2019; Tablo 1). Dünyadaki toplam su
ürünleri üretim değeri 362 milyar $’dır. Bu gelirde avcılığın payı ise 130 milyar $ seviyesindedir (FAO,
2018a).
Tablo 1. Dünyada avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretiminin yıllara göre değişimi (ton)
Ülkeler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Çin

15.414.830

15.768.630

16.167.443

13.967.764

14.811.390

16.386.233

15.787.556

15.373.197

Endonezya

5.374.621

5.701.440

5.813.800

5.624.593

6.016.525

6.690.918

6.543.225

6.689.361

ABD

4.425.961

5.135.452

5.128.381

5.115.493

4.954.467

5.040.536

4.903.579

5.036.233

Hindistan

4.689.316

4.311.132

4.862.861

3.418.821

3.418.821

4.843.388

5.061.756

5.427.678

Peru

4.261.091

8.248.482

4.841.524

58.27.046

3.548.689

4.824.050

3.796.978

4.157.414

Türkiye

485.939

514.755

432.442

339.046

266.077

431.907

335.320

354.318

Diğer

54.434.532

54.054.428

54.089.777

46.670.357

48.533.384

53.337.201

53.003.257

55.484.512

Dünya

89.086.290

93.734.319

91.336.228

80.963.120

81.549.353

91.554.233

89.431.671

92.522.713

Kaynak: FAO, 2018.

2.2. Türkiye’de Su Ürünleri Avcılığının Durumu
Türkiye’nin çevresinde bulunan bütün denizler Akdeniz sular sisteminin bir parçasıdır. Fakat bu
denizler ekolojik, coğrafik, jeomorfolojik, meteorolojik özellikleri bakımından birbirinden farklılık
göstermektedir. Karadeniz ve Akdeniz arasındaki farklılık daha belirgindir. Bu durum balıkçılık
açısından değerlendirildiğinde tür çeşitliliğine ve bolluğuna yansımaktadır. TÜİK 2018 verilerine göre,
Türkiye’nin toplam su ürünleri üretimi 628.631 tondur. Avcılık yoluyla yapılan üretimin 1989 yılından
bu yana dalgalanmalar gösterdiği ancak genel olarak son 20 yıllık dönemin giderek azalan bir eğilim
sergilediği ve karaya çıkartılan av miktarının giderek azalmakta olduğu görülmektedir (Şekil 2).
Türkiye denizlerinde geçmiş yıllarda üretim büyük ölçüde deniz balıkları avcılığına dayanmakta iken
2000’li yıllardan sonra toplam üretimde yetiştiriciliğin payı hızlı bir artış göstermiştir. 2015 yılında
Türkiye kıyılarında hamsi av miktarının 193 bin ton seviyelerine çıkması nedeniyle avcılık yoluyla
yapılan üretim %66,9 seviyesinde olmuştur. Türkiye denizlerindeki 345.765 tonluk deniz balıkları
avcılığının büyük bir kısmı (%79,3) Karadeniz’den sağlanmaktadır. Bu durum aynı zamanda Türkiye
deniz balıkçılığı sektörünün büyük bir oranda Karadeniz ile temsil edildiği anlamını da taşımaktadır.
Türkiye’nin son otuz yılda avcılık yoluyla elde ettiği üretimde yıldan yıla keskin inişler ve çıkışlar
yaşanmıştır. Üretimin büyük kısmını oluşturan pelajik balıkların avındaki değişimler bu durumun
oluşmasında en önemli unsurdur (Şekil 2).

12

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

Şekil 2. Türkiye denizlerinde karaya çıkarılan balık miktarının yıllara göre değişimi

Kaynak:TÜİK, 2019
Şekil 3. Hamsinin toplam av içindeki av miktarının yıllara göre değişimi

Kaynak: TÜİK, 2019

Üretim rakamları incelendiğinde, Türkiye genelinde denizlerde avcılığı yapılan balık türlerinin büyük
kısmını hamsi, sardalya, istavrit, palamut ve çaça gibi türlerin oluşturduğu görülmektedir. Son otuz
yıllık avcılık verileri incelendiğinde hamsinin Türkiye balıkçılığına katkısının %20-70 oranlarında
değiştiği görülmektedir (Şekil 3). Avcılıkta önemli dip balıkları ise mezgit, barbunya ve kalkan
balıklarıdır. Ülkemizde 2018 yılında 7,5 milyar TL seviyesinde olan su ürünleri üretim değerinin 1,85
milyar TL’si avcılık yoluyla sağlanmaktadır (TÜİK, 2019). Karadeniz’deki av miktarının büyük bir
kısmını pelajik balıklar oluşturduğundan, ekosistemdeki değişiklikler kısa sürede bu türleri (özellikle
küçük pelajikler) etkilemekte ve buna bağlı olarak üretimde yıllara göre keskin artış ve azalışlar
görülmektedir (Şekil 3). Pelajik balıkların son yıllardaki av miktarları incelendiğinde 2005, 2006,
2012, 2016 ve 2018 yıllarında palamut av miktarı çok yüksek değerlere çıkmıştır. Buna karşın 1989,
1990, 2005, 2012, 2014 ve 2018 yıllarında hamsi av miktarında büyük düşüşler yaşanmıştır. Diğer
taraftan 2012 yılında çaça balığının av miktarı 90 bin tonlardan 10 bin tonlara kadar düşmüş, 2015
yılında ise 77 bin ton seviyesine yükselmiş ancak 2018 yılında 20 bin tona düşmüştür (TÜİK, 2019).
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Türkiye balıkçılığında sürekli stokları izleme programları olmamasına karşın göreceli olarak çoğu
balığın miktarında azalmalar olduğu bilinmektedir. Hatta bazı balık stoklarının (mersin balıkları, orfoz,
köpek balıkları vb.) nesli tehlike sınırının altına inmiştir. Ekonomik önemi yüksek olan kalkan balığı
stokları da son yıllarda olumsuz sinyaller vermektedir. Türkiye balıkçılığında önemli yer tutan balık
türlerinin son yıllarda üretim miktarları yıllara göre büyük değişim göstermektedir (Tablo 2). Bunun
en önemli sebeplerinin aşırı av baskısı ve çevresel koşullardaki değişimler olduğu düşünülmektedir.
Hamsi avcılığı, Türkiye’deki karaya çıkarılan avın seyrini tek başına değiştirebilmektedir. Bu nedenle,
bu türün ayrıca değerlendirilmesinde yarar vardır. Hamsi avcılığının düştüğü yıllarda balıkçılık sektörü
de olumsuz etkilenmektedir. 1970-2018 yılları arasındaki Türkiye su ürünleri istatistiklerine göre hamsi
avcılığının büyük çoğunluğu Karadeniz’den sağlanmaktadır. Hamsi av miktarında stok miktarının yanı
sıra türün kışlama amaçlı Türkiye kıyılarına göç etmesi de önemli bir faktördür. Hamsi stoklarının
yalnızca kış döneminde sürü oluşturması ve ülkemiz kıyı şeridi boyunca göç yapması, Karadeniz’e
kıyısı olan diğer ülkelere göre daha avantajlı olmamızı sağlamaktadır. Göçün oluşmasında ise
sıcaklık ve besin başlıca unsurlardır. Türkiye kıyılarında hamsinin göçü genellikle Batı Karadeniz’den
(Karadeniz Ereğlisi) başlamaktadır. Bazı yıllarda göç yapısında küçük değişiklikler yaşanmakta ve
göçün İnebolu veya Sinop’tan başladığına rastlanılmaktadır. Fakat Batı Karadeniz’de yapılan avcılık
süresi ve av miktarı Doğu Karadeniz’e göre düşük seviyelerde olmakta ve avcılık daha çok SinopHopa arasında yoğunlaşmaktadır.
Tablo 2. Bazı balık türlerinin son 10 yıldaki üretim miktarları (ton)
Türler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hamsi

229.023

228.491

163.982

179.615

96.440

193.492

102.595

158.094

96.452

İstavrit*

20.447

25.010

30.946

28.424

16.324

16.664

11.148

12.985

20.678

Palamut

9.401

10.019

35.764

13.158

19.032

4.573

39.460

7.578

30.920

Çaça

57.023

87.141

12.092

9.764

41.648

76.996

50.225

33.950

20.057

Mezgit

13.558

9.455

7.367

9.397

9.555

13.158

11.541

8.248

6.814

Sardalya

27.639

34.709

28.248

23.919

18.077

16.693

18.162

23.426

18.854

Lüfer

4.744

3.122

7.390

5.225

8.386

4.136

9.574

1.936

5.767

Kefal

3.119

2.514

4.010

2.505

1.721

1.783

1.826

2.314

1.592

Bakalorya

1.256

921

893

676

642

706

784

1.011

1.019

Barbunya

2.351

1.861

2.453

2.055

1.426

1.255

1.454

1.406

1.399

Kalkan

295

166

203

209

198

239

221

167

139

Kolyoz

2.004

3.127

2.183

2.574

1.695

1.210

1.602

2.043

1.504

Kupez

2.761

2.114

1.422

2.226

2.208

2.208

2.795

3.175

3.559

Orkinos

423

528

536

551

555

1.091

1.324

1.515

1.284

Kaynak: BSGM, 2019b; TÜİK, 2019.
*Kraça ve Karagöz
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Marmara Denizi balıkçılığında da pelajik balıkların av miktarları yüksektir. Bunun başlıca nedeninin,
yıl içindeki değişik dönemlerde gerek Ege’den Karadeniz’e gerekse Karadeniz’den Ege Denizi’ne
doğru olan ters yönlü üreme ve beslenme göçünün olduğu söylenebilir. Marmara Denizi’nde diğer
denizlerden farklı olarak trol balıkçılığı yasaktır. Bu durum, dip balıklarındaki av miktarının nispeten
düşük olmasının bir sebebi olarak gösterilebilir. Marmara Denizi’nde hamsi, istavrit, sardalya, lüfer,
palamut, kolyoz, kefal, bakalorya, mezgit ve barbunya türleri üretim rakamlarına göre önemli ticari
türlerdir.
Ege Denizi’nde ticari öneme sahip olan balık türlerinin sayısı fazladır. Fakat türlerin av miktarları
diğer denizlere kıyasla daha düşüktür. Pelajik balıklardan hamsi, sardalya, palamut, istavrit, kolyoz,
kefal, tirsi, demersal türlerden bakalorya, tekir, barbunya ve kırlangıç türleri üretim miktarı olarak ilk
sıralarda yer almaktadır.
Akdeniz ise diğer üç denizimizle kıyaslandığında üretim rakamları açısından daha düşük seviyededir.
Akdeniz’de balıkçılık yoğun olarak Doğu Akdeniz kısmında gerçekleşmektedir. Bu nedenle balıkçılık
filosu da Doğu Akdeniz’de yoğunlaşmıştır. Bu denizde avlanan önemli pelajik türler; orkinos, sardalya,
hamsi ve istavrit balıklarıdır. Akdeniz’de avcılığı yapılan orkinos balığı dünyanın en fazla talep
gören türlerinden birisidir. Bu balık milyonlarca kişi tarafından konserve dışında lüks suşi ve saşimi
pazarlarının temel ürünüdür. Türkiye’de 2002 yılında orkinos çiftliklerinin kurulması ve ülkemizin
2003 yılında Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT)’na üye olmasıyla
birlikte, türün önemi daha da artmıştır. Orkinos balıkçılığı ICCAT tarafından ülkelere verilen kotalar
kapsamında avcılık yapılmaktadır. Avcılık yapacak balıkçı gemileri Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü tarafından her yıl kura ile belirlenmektedir.
Son yıllarda soğuk hava depolarının sayısında ciddi artışlar olmasına karşın çoğu zaman hamsi avının
önemli bir miktarı balık-unu yağı fabrikalarına gönderilmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de avcılık
yoluyla elde edilen balık üretiminin deniz balıklarına bağımlı olduğu, deniz balıkları avcılığının da
Karadeniz’de yakalanan hamsiye bağımlı olduğu görülmektedir.
2.2.1. Balıkçılık Filosu
Türkiye sahip olduğu denizel kaynaklardan olabildiğince yararlanma çabasındadır. Balıkçılığa 1970’li
yıllarda büyük destekler verilmeye başlanmış olup, denizel kaynakların bir kısmının yok olması veya
azalması nedeniyle sonraki dönemlerde farklı atılımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin kapasiteyi
kontrol etmeye ve artırmaya yönelik çabalarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
1950’li yıllardan yakın zamana kadar ülkenin çevresindeki denizlerden yararlanma politikası,
filonun modernizasyonu hedefi doğrultusunda balıkçı gemilerinin büyütülmesi ve av gücünün
arttırılmasının desteklenmesi yönünde gerçekleşmiştir. Denizlerdeki kaynakların tükenmez
olmadığının anlaşılmasından sonra, 1986 yılında uygulamaya konulan değişiklikler 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu ve bu Kanun gereğince hazırlanan Su Ürünleri Yönetmeliği, sirküler ve sonrasında
çıkartılan tebliğlerde kaynakların korunmasını amaçlayan düzenlemeler getirilmiştir. 1990’lı yıllarda
Türkiye, kendi balıkçılık filosunda bir kapasite kontrol stratejisi uygulamıştır. Bu strateji çerçevesinde
1991 yılında yeni balıkçı gemilerine ruhsat verilmesi işlemi durdurulmuştur. Ancak bu düzenleme
1991, 1994 ve 2001 yıllarında hafifletilmiş ve Türkiye’nin balıkçılık kapasitesinde yeniden bir artışa
yol açmıştır. 2002 yılına gelindiğinde ise denizlerde yeni balıkçı gemileri için ruhsat verme işlemi
tamamen durdurulmuştur.
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Son yıllarda yapılan düzenlemelerde ise balıkçı filosunun azaltılmasına başlanmıştır. Bu doğrultuda
ilk etapta boyu 12 m’den büyük olan 364 balıkçı gemisi gönüllülük esasına göre balıkçılardan satın
alınarak filodan çıkartılmıştır. Daha sonraki süreçte bu uygulamanın kapsamı genişletilerek, 10 m’den
büyük 456 balıkçı gemisi daha satın alınmış ve filodan çıkartılmıştır (BSGM, 2019a). Takip eden
yıllardaki üç ilave programla birlikte, Bakanlık toplamda beş geri-alım programı hayata geçirmiş ve
güncel değerle 72,5 milyon $ karşılığında 1264 balıkçı gemisini filodan çekmiştir (BSGM, 2018). Buna
rağmen bütün bu düzenlemelerde balıkçılık eforunun artışında etkili olan “motor gücü, av araçlarının
miktarı vb.” konularında hâlihazırda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Dünya genelinde teknolojik gelişmelerin balıkçılık faaliyetlerine uyarlanma süreci özellikle 1950’lerden
sonra başlamış olup, bu süreci 20-25 yıllık bir gecikme ile takip eden ülkemizde avcılık filosu göze
çarpan bir şekilde gerek balıkçı gemisi sayısı ve büyüklüğü gerekse motor, donanım ve modern
elektronik seyir ve av izleme sistemleri açısından çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Av gücünde
1970’li yılların sonundan itibaren devletçe desteklenen modernizasyon çabaları yıllık üretimi 10 yıllık
bir dönem içinde 4-5 kat arttırmış, ancak devam eden modernizasyon çabaları son 15 yılda üretimde
pek bir artış sağlayamamıştır.
Türkiye balıkçı filosunun büyük bir kısmı küçük kıyı balıkçılığı yapan balıkçı gemilerinden oluşmaktadır.
Bu kategoriye 12 m’den küçük boydaki balıkçı gemileri dahil edilmektedir. Her ne kadar küçük kıyı
balıkçılığı yapan balıkçı gemisi sayısı fazla olsa da 12 m’den büyük balıkçı gemilerinin üretimdeki payı
%90 seviyesinin üzerindedir (Dağtekin ve Emeksiz, 2010).
Boyu 12 m’den küçük balıkçı gemileri uzatma ağları, algarna, tuzak, parakete vb. av araçları
kullanmaktadır. Bu gruptaki balıkçı gemilerinin trol ve gırgır balıkçılığı yapması yasaktır. Bu gruptaki
balıkçı gemileri genellikle değişik meslek gruplarından gelen, özellikle emeklilik sonrası kişileri fazla
miktarda içinde barındırmaktadır.
Boyu 12 m’den büyük olan balıkçı gemileri yoğun olarak trol ve gırgır balıkçılığı yapmaktadır. Bölgesel
olarak beyaz kum midyesi hidrolik dreçlerle, deniz salyangozu da algarnalarla avlanmaktadır. Balıkçı
gemilerinin denizlere göre kullanım şekilleri Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3. Balıkçı gemilerinin denizlere göre kullanım şekilleri
Kullanım şekli

Doğu Karadeniz

Batı Karadeniz

Marmara

Ege

Akdeniz

TOPLAM

Trol Gemisi

166

209

181

54

172

782

Gırgır Gemisi

79

68

127

66

33

373

Taşıyıcı Gemi

58

3

33

25

1

120

Uzatma Ağları

2.385

745

984

2.508

934

7.556

Algarna ve Dreçler

196

51

189

7

1

444

Paraketa ve Oltalar

799

551

672

1.119

585

3.726

Çevirme ve Voli Ağları

59

296

365

127

14

861

Sürütme Ağları

2

3

9

1

-

15

Çökertme Ağları

1

2

-

-

-

3

Pinter

-

-

-

2

-

2

Diğer

39

25

116

98

8

286

3.784

1.953

2.676

4.007

1.748

14.168

TOPLAM

Kaynak: TÜİK, 2019.
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Bugüne kadar, balıkçı filosundaki gemilerin kullandıkları envanter (av araçlarının türü, miktarı, sayısı,
boyu vb.) çıkartılmamıştır. Bu yönde balıkçılık eforunun ortaya konulabilmesine yönelik verilerde
yetersizlikler vardır. Filodaki gemiler birden fazla av aracını; uzatma ağları (mezgit ağı, kalkan ağı,
barbunya ağı vb.), trol ağları (ortasu ve dip) ve gırgır (hamsi ağı, istavrit ağı, palamut ağı, orkinos ağı)
ağlarını aynı dönem veya farklı süreçlerde kullanabilmektedir. Bu yönde herhangi bir yasal sınırlama
bulunmamaktadır.
Gemilerin yapım malzemesinin sac olması maliyetleri düşüren bir unsurdur. Çünkü ahşap gemilerdeki
bakım-onarım masrafları daha fazla olmaktadır. Karadeniz’deki balıkçı filosundaki gemilerin %90’ı
ahşap, %9’u sac, %1’i fiber malzemeden yapılmıştır. Marmara’daki balıkçılarda durum biraz daha
farklılık göstererek %84 ahşap, %15 sac şeklindedir. Ege Denizi’nde ahşap gemilerin oranı %96,
Akdeniz’de %91 seviyesindedir (TÜİK, 2019).
Ege Denizi’nde av filosunun büyük kısmı (%96) çoğunlukla kıyı balıkçılığı yapan 12 metreden küçük
balıkçı gemilerinden meydana gelmektedir. Trol ve gırgır balıkçılığı yapan büyük ve orta ölçekli balıkçı
sayısı (%4) oldukça düşüktür (TÜİK, 2019).
Akdeniz’deki filonun ise %87’si küçük kıyı balıkçılığı yapan gemilerden meydana gelmektedir. Bu
denizde balıkçılık yapan gırgır ve trol gemilerinin oranı %13 seviyesindedir (TÜİK, 2019). Dolayısıyla
filo oldukça küçük olup, Karadeniz ve Marmara Denizi ile kıyaslandığında av çabası(veya av gücü)
çok düşüktür.
Balıkçılık yapan gemiler avcılığı yapılacak hedef türe göre av aracını şekillendirmektedir. Bazı
gemilerde birden fazla farklı av aracı kullanılmaktadır. Uzatma ağları ile avcılık yapan gemilerin büyük
kısmını bu grup oluşturmaktadır. Büyük ölçekli avcılık yapan gırgır gemilerinin çoğunluğu Karadeniz
ve Marmara Denizi’ne kayıtlıdır. Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki avcılık yapan gemilerin boyları ve motor
güçleri de daha düşüktür (Tablo 3-4). Gemilerin büyük olmasının, birden fazla av aracının kullanılması
ve av sahasına kısa sürede ulaşılması gibi birçok avantajları vardır. Fakat bu gemilerin akaryakıt başta
olmak üzere işletme masrafları daha yüksektir.
Tablo 4. Bölgelere göre balıkçı gemilerinin boy dağılımları
Boy Grubu
(metre)

Doğu Karadeniz

Batı Karadeniz

Marmara

Ege

Akdeniz

TOPLAM

(5 - 7.9)

2.767

1.066

1.585

2.748

803

8969

(8 - 9.9)

614

476

476

927

634

3127

(10 - 11.9)

92

95

178

161

79

605

(12 - 14.9)

35

126

151

80

100

492

(15 - 19.9)

51

81

78

24

56

290

(20 - 29.9)

130

59

126

52

67

434

(30 - 49.9)

92

50

82

15

9

248

(50+)

3

TOPLAM

3.784

3
1.953

2.676

4.007

1.748

14.168

Kaynak: TÜİK, 2019.
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2.2.2. Balıkçılık Sektöründe İstihdam
Türkiye kıyıları boyunca binlerce insan doğrudan veya dolaylı olarak bu sektörün içinde yer aldığından
yerel/bireysel ve ulusal bütçeye önemli bir girdi sağlanmaktadır. Türkiye’de balıkçılıktaki istihdama
bakıldığında 30.878 kişi denizlerde olmak üzere toplam 35.937 kişi gibi pek de azımsanmayacak
bir topluluk (dolaylı meslek grupları ve kayıt dışı hariç) ve geçimini balıkçılıktan sağlayan bir nüfus
karşımıza çıkmaktadır (Tablo 5). Dolaylı meslek grupları ile beraber 250.000 civarında kişi bu sektörde
yer almaktadır (Ünal, 2013).
Balıkçılıktaki istihdamda da Karadeniz önemli konumdadır. Balıkçı gemileri birbiri ile kıyaslandığında
gırgır balıkçılığında istihdam edilen kişi sayısı fazladır. Gırgır balıkçılığında gemi büyüklüğüne göre
değişmekle beraber 15-35 kişi tayfa olarak, karaya çıkarılan avın taşınması ve kasalamasında da
ayrıca 10-20 kişi görev almaktadır. Ücretlendirme biçimi genelde pay usulü şeklindedir. Son yıllarda
av miktarının düşmesi nedeniyle birçok balıkçı gemisinde maaşlı sisteme geçilmiştir.
Balıkçılık yolu ile elde edilen ürün sadece protein ve kıymetli bir besin kaynağı olmakla kalmayan, avcısı,
taşıyıcısı, işleme, depolama, şoklama fabrikası, tersanesi, balık hali, toptancısı, perakendecisi vb. daha
pek çok dalı olan, göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir sektörü ayakta tutmakta ve istihdama katkı
sağlamaktadır. Bu önemli kaynaktan sürdürülebilir maksimum ürün elde edilebilmesi için balıkçılık
artık ÖTV’siz mazot örneğinde olduğu gibi önemli kaynaklar aktarılarak desteklenmektedir.
Türkiye balıkçılık yapısı dikkate alındığında filonun endüstriyel ve küçük ölçekli geleneksel olmak üzere
iki grupta toplandığı görülecektir. Karaya çıkartılan avın yaklaşık %90’ı endüstriyel balıkçılar tarafından
avlanırken, küçük ölçekli kıyı balıkçıları tarafından yapılan avcılık ise %10’unu oluşturmaktadır.
Balıkçılık istihdam açısından ele alındığında ana grup kıyı balıkçılarıdır. Diğer taraftan stokların
azalması, hareket kabiliyeti ve av gücü daha yüksek olan endüstriyel balıkçıların stoklardan çektiği
payın artmasına, sayıca baskın olan küçük ölçekli balıkçıların ise durumunun kötüleşmesine neden
olmaktadır. Bu nedenle stokların sağlıklı durumuna geri dönmesi ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi
sadece elde edilen ürün açısından değil balıkçılık yoluyla sağlanan istihdamın da korunabilmesi için
zorunludur.
Tablo 5. Türkiye denizlerinde balıkçılık sektöründe istihdam edilen kişilerin bölgelere göre dağılımı
Balıkçılıkta Çalışan Sayısı (Kişi)

Doğu Karadeniz

Batı Karadeniz

Marmara

Ege

Akdeniz

TOPLAM

2.892

1.621

2.185

3.323

1.451

11.472

Ücretsiz Çalışan Hanehalkı
Fertleri

553

584

646

668

179

2.630

Ücretsiz Çalışan Ortaklar

218

106

212

137

46

719

Ücretli Çalışan Hanehalkı Fertleri

90

110

51

36

23

310

Ücretli Çalışan Ortak

86

74

60

53

13

286

Ücretli Tayfa

1.625

1.056

1.009

750

1.077

5.517

Pay Karşılığı Çalışan Tayfa

2.160

2.591

2.986

1.566

479

9.782

122

4

27

9

7.746

6.146

7.176

6.542

Balıkçının Kendisi

Diğer
TOPLAM

Kaynak: TÜİK, 2019
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2.2.3. Su Ürünleri Tüketimi
Dünyada yıllık kişi başına su ürünleri tüketimi 2015 yılında 20,2 kg, Avrupa Birliği’nde 25,1 kg,
Türkiye’de ise 6,1 kg düzeyindedir (FAO, 2018; EU, 2019; TÜİK, 2019). Ülkemizde tüketim alışkanlığının
yeterli düzeyde olmaması, işlenmiş ürüne olan ilginin azlığı, taze tüketim alışkanlığı başta olmak
üzere birçok faktörün bu oranın oluşumunda etkisi mevcuttur.
Karadeniz’de son dönemlerde Bakanlık tarafından verilen destekler kapsamında soğuk hava
depolarının miktarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Önümüzdeki süreçlerde hamsi vb. balıklar bu
şekilde uzun zaman aralığında tüketiciye sunulabilecektir.
Bu durum balık tüketim oranının artışında rol oynayacaktır. Balık çeşitliliğinin ve miktarının yeterli
olmaması nedeniyle başta Norveç’ten ithal edilen uskumru olmak üzere çeşitli balık ve deniz
ürünlerinin ithalatı yapılmaktadır.
2.2.4. Balıkçının Örgütlenme (Kooperatifleşme) Durumu
Kooperatif, fertlerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri, en
iyi bir biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere, ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. Tarımsal
kooperatiflerin temel görevlerinin başında, ortakların ekonomik haklarını korumak gelmektedir.
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP), 2003 yılında Doğu Karadeniz, İstanbul,
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlikleri tarafından
kurulmuştur. Birliğin genel amaçları: ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin
avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak, eğitim
ve öğretim çalışmalarında bulunmak, sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmaktır. Karadeniz
Bölgesinde; Doğu Karadeniz Su Ürünleri, Sinop Su Ürünleri ve İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri
Bölge Birlikleri bulunmaktadır. Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde tekne sahiplerinin tamamına
yakınının (%60) kooperatif ortağı olduğu tespit edilmiştir (SUMAE, 2016). Bugün SÜR-KOOP’un
kendi Bilimsel Tavsiye Komitesi vardır. Birlik, her yıl yüksek katılımlı sempozyum ve paneller organize
etmektedir. Ancak bunlar yeterli değildir.
Deniz Ürünleri Üreticileri Merkez Birliği (DEMBİR), 2012 yılında kuruluşu onaylanmış ve yetkilendirilmiş
olup İstanbul, Trabzon Mersin, İzmir, Balıkesir, Yalova, Rize, Samsun, Sinop illerinin örgütlenmesiyle
kurulmuş bir birliktir. Amaçları arasında avcılıkta sürdürülebilirliği sağlama, verimliliği yükseltme,
üretim ve tüketim aşamasına kadar avcılık ürünlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme ve pazardaki
konumunu yükseltme bulunur.
Kooperatif ve Birliklerin, AB’de olduğu gibi piyasa oluşumu, ürün dağıtımı ve depolama, üye ve ortaklara
parasal destekler sağlama gibi konularda daha aktif bir yapılanma içinde olması gerekmektedir.
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2.3. Su Ürünleri Avcılığı Genel Değerlendirme
Balıkçılık kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ortada olup, kaynakların optimum biçimde
kullanılmasına gereksinim vardır. Ancak balıkçılık yapan filonun yıllar itibarıyla teknolojik olarak
sürekli geliştiği görülmektedir. Bu durum yapılan yatırımlardan dolayı balıkçı gemisi sahiplerini daha
fazla avcılık yapmaya yöneltmektedir. Avın düşük seviyelerde olduğu veya olmadığı durumlar, illegal
avcılığı tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda da değinildiği üzere balıkçılık gerek
istihdam gerekse ekonomiye katkısı açısından oldukça önemli bir sektördür. Sektörün sürdürülebilirliği
için araştırma bulgularına dayalı ve kontrol mekanizmasının daha işlevsel olduğu bir yapıya ihtiyaç
vardır.
Türkiye denizlerindeki önemli balık stokları yıpratılmıştır. Hamsi gibi ilk yaşında üreme yapan ve
fazla yumurta bırakan pelajik balık stoklarında iyileşmenin olması mümkündür. Ancak, 2-3 yaşlarında
üreyen türlerin eski seviyelerine gelmesi uzun bir süreç alacaktır.
Stokların iyileşebilmesi için öncelikle mevcut deniz kaynaklarının stok miktarı ile stokların yenilenebilme
yeteneği (stoka yeni katılım) belirlenmeli ve buna göre av gücü durumu ve avlanılan ürün miktarı
sürekli olarak izlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.
Balıkçılık kaynaklarının aşırı sömürülmeye maruz bırakılarak sınır ve hedef referans noktalarının
aşılması durumunda ciddi olumsuzluklarla (gıda, gelir, istihdam vb. birçok açıdan ani ve uzun
sürebilecek kayıplar) karşılaşılması olasıdır. Böyle durumlarda hayata geçirilecek balıkçılık yönetim
kararları da kısa sürede sonuç vermeyecektir.
Yukarıda özetlenen dünya ve ülkemiz balıkçılık kaynaklarının son yıllarda içinde bulunduğu mevcut
durumla birlikte üretimin %60’ını (2014 yılı hariç) Karadeniz’de yakalanan hamsinin oluşturduğu
ve bu türün ekonomik değerinin göreceli olarak daha düşük seviyede olduğu dikkate alındığında,
ülke balıkçılık kaynaklarımızın değerlendirilmesinde çok hassas ve etkin yönetim politikaları ve
uygulamaların en kısa zamanda hayata geçirilmesi gereklidir.
Balık stoklarının izlenmesi konusundaki eksiklik, özellikle AB uyum süreci içinde bariz olarak
ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin balıkçılığını güvenilir verilere dayalı stok değerlendirme çalışmaları ile
düzenleyememesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla hamsiye ilave olarak ivedilikle
diğer türlerde de stok değerlendirme ve izleme çalışmalarına başlanmalıdır.
Balıkçılığa dayalı verilerle stok değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, avın karaya
çıkarılma noktalarında sağlıklı veri toplanmasına olanak sağlayacak altyapının hazırlanması için 2005
yılından itibaren 50 önemli karaya çıkış noktasına balıkçılık idari binaları kurulmuştur. Bakanlıkça
kurulan balıkçılık idari binalarının balıkçılık sektörünün kontrolü, denetimi, verilerin toplanarak kayıt
altına alınması ve balıkçılara yerinde hizmet verilmesi amacıyla bu alanda eğitim almış meslek
gruplarının (Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri vb.) istihdamının sağlanarak
24 saat hizmet verebilecek düzeye getirilmesi için 1100 personel alımı yapılması gerekmektedir.
2014 yılından itibaren istatistik verilerinin toplanmasında BSGM ve TÜİK iş birliği başlatılmış, 2016
yılında Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kurulmuştur.
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Balıkçılık ile ilgili faaliyet verilerinin toplandığı Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS), avcılıktan satışa kadar
olan süreçte, faaliyetlerin kayıt altına alınması, kontrol edilmesi ve izlenmesi esasına dayanmaktadır.
Balık avcılığı sonrası oluşturulan nakil belgelerinin düzenlenmesi, takibi ve tüm bunlardan elde
edilen verilerin SUBİS kayıt ortamına doğru ve hızlı bir şekilde girilmesi güncel veri akışı için önem
taşımaktadır. SUBİS balıkçı gemilerine ilişkin bilgileri ve BAGİS’ten alınan bilgileri de içermektedir.
SUBİS kapsamındaki bilgilerden karar alma süreçlerinde etkin olarak yararlanılarak, balıkçılık
yönetiminde karşılaşılan sorunlara en akılcı çözümlerin üretilmesine, kaynakların sürdürülebilirliğine
uygun politikalar oluşturulabilmesine önemli katkılar sağlanmaktadır.
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (General Fisheries Commission for the Mediterranean
- GFCM) üyesidir. Bu nedenle özelikle paylaşılan balık stoklarının izlenmesi yönünde sorumlulukları
vardır. Paylaşılan stoklarda önümüzdeki yıllarda herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için bilimsel
araştırmaların sürekli yapılması önem taşımaktadır.
Balıkçılık kaynaklarının durumları hakkında güvenilir ve sürekli bilgi ve veri üretebilecek bir düzenin
oluşturulamaması önemli bir problemdir. Bunun için stokların biyolojik karakteristiklerini, mevcut ve
potansiyel balıkçılığın doğal yapısını, stoklarla ilgili ve/veya stokları etkileyebilen diğer aktiviteleri ve
balıkçılığın ulusal, bölgesel veya yerel gereksinimler ve amaçlara sağlayabileceği potansiyel ekonomik
ve sosyal katkıları dikkate alarak, yönetilen her bir stok veya balıkçılık için politikalar ve hedefler
belirlenmelidir.
Yukarıda da değinildiği üzere, balıkçılık kaynakları sınırsız değildir. Fakat özellikle rekabet nedeniyle
filoda sayıca olmasa da sürekli olarak büyüme eğilimi (motor gücü arttırılması) bulunmaktadır. Filoda
mevcut av çabasını (veya gücünü) artıracak değişimlere izin verilmemelidir. Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü tarafından filodan balıkçı gemilerinin ücret mukabili çekilmeye başlanması olumlu
bir gelişme olarak görülmektedir. Fakat balıkçı gemilerinin satın alınarak filodan çıkarılmasına, aşırı
balıkçılık kapasitesini önleyen bir mekanizma eşlik etmezse, balıkçılıkta geri-alım programlarıyla uzun
vadede başarılı bir sonuç alınması oldukça zor görünmektedir (Hannesson, 2007).
2.4. Su Gıda Hijyeni Yönetmeliği
Ürünleri Avcılığı Sektörü GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•
Kamu yapılanmasının özellikle avcılık faaliyeti açısından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü olarak tek çatı altında birleşmiş olması,
•

Profesyonel ve tecrübeli bir balıkçı filosu varlığı,

•

Ülkemizin biyoçeşitlilik ve endemik canlılar açısından sahip olduğu zenginlik,

•
Avcılık üretimine uygun farklı özellikte denizlere kıyımız bulunması ve önemli miktarda iç su
kaynağı potansiyelinin bulunması,
•
Her türlü avcılığı verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek balıkçı gemisi ve diğer av aracı üretimi
yapabilecek sanayiye sahip olunması,
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•
Yatay örgütlenme (Kooperatifleşme) ve dikey örgütlenmelerini (Birlikler, Merkez Birliği)
tamamlanmış balıkçı organizasyonları ve nesilden nesile tecrübe ve bilgi birikimi ve aktarımı yapacak
olan balıkçılarımızın varlığı,
•

Su Ürünleri alanında eğitim almış çok sayıdaki teknik personelin bulunması,

•
Balıkçılık yönetimi için temel oluşturacak istatistik ve veri toplama sistemleri için gereken
altyapıların kurulmuş olması,
•

Kısa süreli avcılık sezonuna rağmen iyi bir dağıtım ve tedarik ağı bulunması,

•

Küçük balıkçılıkta giderlerin daha az olması, daha seçici avcılık potansiyelinin var olması,

•

Çok sayıda kişiye (ilişkili sektörlerde dahil) istihdam sağlaması,

•

Turizm sektörünün yarattığı alternatif pazarın varlığı,

•
Sosyal yapı olarak yerelde önemli bir topluluk oluşturması, balıkçılık kültürü ve geleneklerinde
devamlılığı sağlaması.
Zayıf Yönler:
•

Bilimsel verilere dayalı ulusal balıkçılık politikası ve balıkçılık yönetim planlarının eksikliği,

•
Mevzuatın güncel olmaması ve yaptırımların caydırıcı olmaması, taraf olduğumuz uluslararası
sözleşmelerde yer alan hususların ulusal mevzuata dahil edilmesinde yasal süreçlerin yavaş işlemesi,
•

Yetersiz izleme, denetim, kayıt ve veri toplama konularında yasal düzenlemelerdeki eksiklikler,

•

Yasa dışı avcılıkta etkin mücadelenin yetersizliği, yerel idarelerin sürece dahil edilememesi,

•

Pazarlama sorunları ve mevsimsel fiyat oluşumu,

•

Balıkçıların finansal yetersizlikleri, gelir düzeyinin genelde düşük olması,

•

Balıkçılıkta gelişme ve sürdürülebilirlik yönünde güvenin azalması,

•

Kısa vadeli hedeflere odaklanma,

•

Geçimi tamamen balıkçılığa bağlı olanların (aktif çalışanların) sayısının giderek azalması.

Fırsatlar:
•
Deniz ve iç su kaynaklarında farklı ticari türlere sahip olunması, biyoçeşitlilikte azalma olmasına
rağmen mevcut kaynakların birçok ülkeden daha zengin oluşu,
•

Doğal ve sağlıklı gıda tüketim bilincinin gittikçe yayılıyor olması,

•

Balıkçılık faaliyetleri ile ilişkili alanlarda yeterli iş gücü potansiyeli,

•
Amatör Balıkçılık Turizmi (pescaturism) gibi kaynağı daha az kullanan ek gelir olanakları
bulunması,
•

Deniz koruma alanları ve yapay resif alanlarının artması,

•

Modern teknolojinin uygulanabilirliği,
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•

Desteklemeler ve mazot ihtiyaçlarının piyasa fiyatının altında sağlanması,

•
Bakanlığın özellikle STK’lar, kooperatifler ve diğer paydaşların da yer aldığı toplantılar ile
kararlar alması.
Tehditler:
•

Balık stokları ve büyüklükleri hakkındaki bilgi ve veri eksikliği,

•

Aşırı avcılık ve av gücü kapasitesinin mevcut stoklara göre fazlalığı,

•

Aşırı avcılık nedeniyle stoklarının aşırı yıpranmışlığı,

•

Veri toplamadaki yetersizlikler/aksaklıklar,

•

Balıkçılığın yapısı (kabzımal aracı baskısı),

•
Av sahasında farklı kullanıcıların (turizm, su sporları, dalış okulları, amatör balıkçılar) varlığı,
alan kullanım planlarının yapılmamış olması,
•

Alanda yasa dışı avcılık faaliyetlerinin varlığı ve önlenememesi,

•

Av araçlarının kaybolması ve hayalet avcılık,

•

Diğer sektörlere göre daha düşük gelir getirisi,

•

Balıkçıların kredi faizlerinin ve borçlarının yüksek olması,

•

Gençlerin balıkçılık mesleğini tercih etmeyişi,

•
Kızıldeniz göçmeni balıklar (balon balığı, aslan balığı) ve diğer işgalci türlerin ekosisteme
olumsuz etkileri,
•

Bilimsel çalışmaların azlığı ve balıkçılık yönetim planlarının olmayışı,

•
Kabzımalların kooperatif dışındaki balıkçılara ayni ve nakdi destekte bulunup tüm yıl boyunca
kendisine bağlayarak ürünü düşük fiyattan alması,
•

Amatör balıkçıların ticari balıkçılık faaliyeti yapması,

•
Mevcut av yasaklarının tek türe göre getirilmesi, aynı ortamı paylaşan ve aynı av aracı ile
avlanan diğer türleri dikkate almaması, bu nedenle hedef dışı av oranlarındaki artış, biyoçeşitlilikte
azalma, besin zincirindeki üst seviye canlılarının yok oluşu, enerji aktarımının azalması,
•
Mevcut barajlarda denizden iç sulara üreme ve beslenme göçü yapan balıklar için balık
geçitlerinin olmaması ve akarsu havzalarında inşa edilen ve edilecek hidroelektrik santrallerinde
(HES) balık geçitlerine yer verilmemesi veya olanların teknik olarak yetersizliği.
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2.5. Su Ürünleri Avcılığında Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2.5.1. Yasa dışı (İllegal) Avcılığın Önlenmesi – Kısa Vade
Üretimden pazarlamaya kadar balıkçılıkla ilgili tüm etkinlikler 1971’de yürürlüğe giren ve 1986
yılında 3288 sayılı Kanunla değiştirilen Su Ürünleri Kanunu’na dayanmaktadır. 29.07.2003 tarihinde
mevcut Kanun’da değişikliğe gidilmiştir. Son olarak 6.11.2019 tarihinde Su Ürünleri Kanununda yeni
bir değişiklik yapılmış ve TBMM’de kabul edilmiştir. Su Ürünleri Kanunu’na dayanılarak, Su Ürünleri
Yönetmeliği, Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler çıkartılmıştır. Yasa dışı avcılığın engellenmesi
yanında, ülkemizde çok büyük sorun olan yasal avcılık sırasında ıskarta olarak yakalanan su ürünleri
miktarının da azaltılması ya da asgari düzeye indirilebilmesi için av araçlarının seçiciliğinin artırılması
ve balıkçılara yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Kanun değişikliği sonrasında ikincil mevzuatın en kısa zamanda güncellenmesi gerekmektedir.

•
Yasa dışı avcılığın kontrolü farklı birimlerin yetki ve sorumluğunda yürütülmektedir. Sahil
Güvenlik, TOB il ve ilçe teşkilatları, Jandarma ve balıkçılar (STK) yasa dışı avcılığın önlenmesinde daha
etkin iş birliği yapmalıdır. Bu kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi balık avcılığının
kontrolünde etkinliği arttıracaktır.
•
Önceki yıllara göre, balık stoklarında avlanan miktarlarda azalışlar ve ortalama boylarda
küçülmeler söz konusudur. Deniz ve iç sularda koruma alanlarının belirlenerek yaygınlaştırılması
stokların yenilenebilmeleri için uygun ortamlar sağlayacaktır.
•
Av araçlarına göre hedef dışı av ve ıskarta oranlarının belirlenmesi, bu oranları azaltacak seçici
araç ve yöntemlerin ortaya konulması ve yasallaştırılması gerekmektedir.
•
Yasa dışı avcılığın önlenmesine ilişkin olarak başta su ürünleri kooperatifleri ve üretici birlikleri
olmak üzere paydaşlara balıkçılık yönetiminde yetki ve sorumluluk verilmelidir.
•
Orman korucuları gibi deniz korucuları sistemi hayata geçirilmelidir (Özel Çevre Koruma(ÖÇK)
bölgelerinde uygulamalar başlatılabilir).
•
TOB tüm merkezi ve yerel birimleri ile izleme, kontrol ve devriye hizmetleri için yeni bir
yapılanma içinde olmalı ve bunu sağlamak amacıyla evrensel bir yönetim aracı olan “İzleme, Kontrol
ve Denetim” kavramlarının bilimsel gerekleri yerine getirilmelidir.
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2.5.2. Balık Avcılığı Sezonunun Kısa Sürmesi, Aşırı Arz ve Fiyat İstikrarsızlığının Giderilmesi
Türkiye kıyılarında, özellikle de Doğu Karadeniz’deki hamsi avcılığının bölge illerinin balıkçılık
ekonomisi açısından katkısı tartışılmazdır. Son yıllarda hamsi sürülerinin Türkiye kıyılarını erken terk
etmesi, hamsi avlayan gırgır filosunu yakından ilgilendirmektedir. Gırgır avcılığında artan av gücü,
teknoloji kullanımı, ışıkla avcılık ve henüz büyük sürüler oluşturmadan önce açık sularda avlanmaya
başlanması ile iklim ve çevre etkisi, balık göç yapısını etkilemiştir. Hamsi avcılığı yanında, palamut ve
lüfer gibi türlerin avcılığı da önceki dönemlere kıyasla daha kısa zaman periyodunda yapılmaktadır.
Bu durum fiyat istikrarsızlığı, aşırı av baskısı, göç yapısının değişmesi vb. gibi birçok soruna yol
açmaktadır. Ayrıca kısa süren av periyodu nedeniyle elde edilen gelir de yeterince tatmin edici
olamamaktadır. Son yıllarda yapılan önemli düzenlemelerden birisi de gırgır ile hamsi avcılığında
gündüz avcılığının yasaklanmasıdır.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Yıl boyu hafta sonları her türlü av aracıyla avcılığa yasak getirilmesi (bu sistem İspanya’da
uygulanıyor) ve gırgır-trol yasak döneminin bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi
tartışmaya açılmalı ve paydaşlar tarafından yeterli destek görmesi durumunda uygulamaya
geçirilmelidir. Mevcut uygulamalar hem arz-talep dengesi kurulmasını hem de yasa dışı avcılığın
engellenmesini olumsuz etkilemektedir.
•
Stok tespiti ve deniz ekosistemi araştırmalarına önem verilmeli, balıkçılık araştırmaları
desteklenmelidir.
•
Pelajik türlerin avcılığında öncelikle avlanabilir stoklar belirlenmeli, balıkçı gemisi özellikleri
dikkate alınarak günlük av kotası sistemi uygulanmalıdır.
•
Hamsi avcılığında kullanılan elek sistemi, küçük boylu balıkları değerlendirmede sorun yarattığı
için yasaklanmalıdır. Asıl hedef stoktan küçük balıkların çekilmesini engellemek olmalıdır. Elek altı
balıklar denize bırakılsa bile yaşama oranları yok denecek kadar düşüktür.
•

Gırgırlarda ve trollerde yedek gemi kullanımı yasaklanmalı ya da teke düşürülmelidir.

•
Balık göçlerini sağlayan Türk Boğazlar Sistemi küçük ölçekli balıkçılık dışında avcılığa tamamen
yasaklanmalıdır.
•
Marmara Denizinde koruma alanları ilan edilmeli, hafriyat dökme gibi habitat kaybına yol açan
uygulamalar engellenmeli, yatırımlar ve cezalar arttırılarak caydırıcılık sağlanmalıdır.
•
Işıkla avcılık başta olmak üzere aşırı avcılığa neden olan avcılık yöntemleri yeniden gözden
geçirilmelidir .
•
Korsan trolcülükle mücadele edilmeli, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
sağlanmalıdır. Bu nedenle Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bir acil müdahale birimi
oluşturulmalıdır.
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•
Denizlerimizin özelliklerine göre kullanılan av araçlarının boyutları ve özellikleri yeniden
belirlenmeli, av araçlarının belirlenen özelliklere göre yeniden düzenlenmesinde balıkçılarımıza hibe
desteği sağlanmalıdır.
•
Avcılığın durdurulması gibi yönetim önlemlerinin uygulanmasında tazminat ödemeleri de bir
araç olarak dikkate alınmalıdır.
2.5.3. Av Gücünün (Balıkçı Gemisi Sayısının) Azaltılması
Balık avlama yeteneği olarak ifade edilen “Balıkçılık Kapasitesi veya Potansiyel Yakalama Gücü” balıkçı
gemileri ile belirli bir dönem içerisinde, mevcut teknolojiden faydalanılarak avlanılabilen maksimum
balık miktarını ifade etmektedir (FAO, 1995). Teknolojik gelişmeler ile birlikte gemilerin boy ve motor
gücünden av araçlarına, seyir, haberleşme ve balık bulucu cihazlardan bilgiye erişime kadar avcılık
teknolojisindeki ilerlemeye bağlı olarak balıkçı filolarının av kapasitelerinde artış meydana gelmiştir.
Filoda meydana gelen kontrolsüz büyüme, doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturarak stoklar ile
balıkçı filosu arasındaki dengenin bozulmasına neden olmuştur. Denizlerdeki stoklar üzerindeki aşırı
baskı, sürdürülebilir balıkçılık açısından tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle Bakanlık avcılık filosunu
azaltmak için balıkçı gemisi geri alım programı başlatmış, toplam beş geri-alım programı hayata
geçirmiş ve 10 metre üzeri 1264 balıkçı gemisini filodan çekmiştir (BSGM, 2019a).
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Avcılık yapan gemilerin kapasiteleri veya denizde geçirdikleri gün sayısı azaltılmalıdır (motor
gücü, av gücü, ağ boyutları vb.).
•
BSGM balıkçı gemisi geri satın alma programına 24 m den büyük gemileri programda öncelikli
olarak kapsayacak şekilde devam etmelidir. Küçük ölçekli balıkçı gemilerinin sayıca fazla olmaları ve
kümülatif etkilerinin yüksek oluşu dikkate alınarak yoğunluk arzeden bölgelerde küçük ölçekli balıkçı
gemileri de bu programa dahil edilmelidir (<10 m). Fiyatlandırmada ahşap gemi ile saç gemi aynı
katsayı ile değerlendirilmemelidir.
•

Kayıtlar ile gerçek gemi özellikleri tekrar gözden geçirilmeli, gemi tasnifi yeniden yapılmalıdır.

•

Balıkçı gemisi geri satın alma programının sürekliliği için uygun fon oluşturulmalıdır.

•

Yedek motor sınırlaması getirilmelidir.

•

Geri alım programlarının etkileri (stoklara, habitatlara, balıkçılara vb.) izlenmelidir.

•

Geri alım programlarının özellikle tayfalara olan etkileri konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
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2.5.4. Balıkçılık Veri Toplama Sistemindeki Yetersizliklerin Giderilmesi
Gelişmiş ülkelerde (Baltık, Kuzey Denizi, Kuzey Atlantik) ise Uluslararası Denizleri Araştırma Konseyi
(ICES) vasıtasıyla önemli balık stoklarına ait izleme programları çerçevesinde her yıl bilimsel saha
çalışmalarının yanında karaya çıkan ürünün miktarının tespiti ve avcılığa dönük bilgiler sürekli olarak
alınmakta en kısa sürede değerlendirilerek stoklara ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Ülkemiz mevcut balık stoklarının verimli şekilde kullanılması ve sürdürülebilmesi, stokların kontrollü ve
sürdürülebilir bir şekilde yönetimiyle mümkündür. Ülkemizde balık stoklarının tespit edilmesi zaman
içindeki değişimlerinin gözlenmesi için gerekli saha ve laboratuvar çalışmaları yürütülmelidir. Halen,
kontrol ve stok tespitine dönük uygun istatistiklerin alınması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Stoklardan ne kadar balık avlandığının bilinmesi balıkçılık yönetiminin en temel ihtiyacıdır. Diğer
taraftan avlanan balıkların birim balıkçı gemisi seviyesinde av operasyonu bazında hangi ve ne kadar
av gücüyle çekildiği yer ve zaman olarak bilinmelidir. Bu nedenle avcılık operasyonlarına ait verilerinin
toplanması son derece önemlidir. Hâlihazırda SUBİS üzerinden balıkçı gemilerinin seyir defterleri
vasıtasıyla kaydettiği av operasyonu ve av miktarına ilişkin verilerin sisteme girilmesine yarayan
gerekli teknik altyapı mevcuttur. Ancak balıkçı gemileri tarafından bu verilerin seyir defterlerine
kaydedilmesinde ve kayıt edilen verilerin Bakanlığa bildirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu
nedenle balıkçıların bu alanda getirilen düzenlemelere uymasını teminen yasal ve idari düzenlemeler
yapılmalıdır.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Balıkçılık yönetimi konusunda karar verebilmek ve gelişmeleri takip edebilmek için en doğru
veriye ihtiyaç vardır. Balıkçılık yönetimi için düzenli olarak veri toplanmalıdır. Gereken veri çeşitliliği
ve yöntemleri acilen belirlenmeli, TÜİK ile koordinasyon sağlanmalıdır.
•
Avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarılması için belirlenen zorunlu noktalar yeniden gözden
geçirilmeli ve bu noktalarda balıkçılık idari binaları inşa edilerek aktif hale getirilmelidir.
•
Karaya çıkartma noktalarındaki balıkçılık idari binalarında altyapı, donanım ve personel
eksiklikleri giderilmelidir.
•
Balıkçı gemilerindeki seyir defterlerinin düzenli olarak tutulması ve teslim edilmesi mevcut
stoklarımızın değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
•
Nakil belgesinin elektronik ortamda balıkçılar tarafından düzenlenebilmesi için yazılım desteği
sağlanmalıdır.
•
Avlanılan su ürünlerinin nakil belgesiz hiçbir şekilde toptan balık haline giriş ve çıkışının
yapılmaması yönünde düzenleme yapılmalıdır.
•
Biyolojik ve sosyoekonomik verilerin su ürünleri sektörünün yönetiminde nihai karar alıcı
kurum olan BSGM’de toplanması sağlanmalıdır.

27

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

2.5.5. Gürcistan Sularında Türk Balıkçıları Tarafından Yapılan Hamsi Avcılığının Düzenlenmesi
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 171’inci maddesi gereği, Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk
bandırasını taşıyan gemilerin başka ülkelerin kara sularından avladığı ürünler ithalat vergisinden
muaftır. Balıkçılarımız bu avantajdan faydalanarak 2000 yılından bu yana Gürcü firmalarıyla yaptıkları
anlaşmalar çerçevesinde Gürcistan kara sularında hamsi avcılığı faaliyetinde bulunmaktadır.
Gürcistan tarafından yıllık avlanabilir hamsi av kotası belirlenmekte ve bu miktar ihale usulü ile ülkedeki
balıkçılık ajanslarına satılmaktadır. Kota alan ajanslar, sahip oldukları kotayı avlatmak üzere Türk
balıkçılık filosundaki en fazla 20 balık av gemisi ve bu gemilerin avladığı ürünlerin naklinde kullanılacak
yardımcı balıkçı gemileri ile anlaşma imzalamaktadır. Balıkçılık filosu yetersiz olan Gürcistan, ülke için
önemli bir gelir kaynağı olan hamsiyi Türk balıkçı gemilerine avlattırmaktadır. Avlanan hamsilerin
bir kısmı deniz yoluyla Türkiye’ye getirilerek, Hopa Limanından karaya çıkarılmakta, bir kısmı da
Gürcistan’da kurulmuş olan balık unu fabrikalarına verilmektedir. Diğer taraftan Gürcistan’da avlanan
hamsi Türkiye’de avlanan hamsi ile aynı stoktandır. Ancak, iki ülkede uygulanan avcılık düzenlemeleri
çok farklıdır. Türkiye herhangi bir kota belirlemeden kıyılarındaki hamsiyi sadece boy yasağına göre
(9 cm < Total Boy) avlarken, Gürcistan’daki boy yasağı 7 cm olup kota ile avlanmaktadır.
Gürcistan’da aynı yılın yavrularının da avlanmasının ortak stok üzerindeki etkisi endişe uyandırmaktadır.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Gürcistan kıyılarında avcılık için yasal altyapı oluşturulmalıdır.

•
Bu bölgede küçük boy balık avcılığı ile diğer av yasakları uygulamalarında yapılan ihlallerin
engellenmesi yönünde girişimler yapılmalıdır.
2.5.6. Kota Uygulamasına Geçilmesi
Balıkçılık yönetimi iç, dış ve teknolojik kontroller olmak üzere üç ayrı bölümde incelenebilir. İç kontrol
sistemi balıkçı ruhsatları, av araçları ve balıkçı gemilerini; dış kontrol sistemi toplam avlanabilir balık
miktarını; teknolojik kontrol ise avcılığın yapıldığı zaman ve bölge, avcılıkta kullanılan ağın göz açıklığı
ve yakalanan balığın boy ve cinsiyetini kapsamaktadır. Kore ve Japonya gibi çoğu Asya ülkesi balıkçılık
yönetiminde iç kontrol sistemini kullanmaktadır. Amerika, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkeler ise dış
kontrol sistemini tercih etmektedirler. Teknolojik kontrol ise dünyada çoğu devlet tarafından tercih
edilen bir kontrol sistemidir. Çünkü aşırı avcılığı önlemede en etkili yol olarak kabul edilmektedir.
Türkiye de balık stoklarının kontrol edilmesini sağlamak için teknolojik kontrollerle birlikte iç kontrol
sistemleri de uygulanmaya çalışılmaktadır. Filo kapasitesinin azaltılması ve balıkçı ruhsatlarının iptal
edilmesiyle iç kontrol sisteminin uygulanması bunun yanında dış ve teknolojik kontrol sistemlerinin
de kullanılması stoklar üzerindeki baskının azaltılması için izlenebilecek bir yoldur. Av gücü fazla ise
filoyu azaltmak veya kota uygulamak gereklidir veya alternatif çözümler uygulanmalıdır (hafta sonu
avcılığın durdurulması, gündüz avcılık yapılamaması gibi).
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Mevcut kota uygulamalarında Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonunun (ICCAT)
ülkemize tanıdığı orkinos (mavi yüzgeçli) av kotasına uygun olarak, her yıl Bakanlığın belirleyeceği
yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine avcılık izni verilmektedir. Buna göre av kotasının
takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinosların sayı ve
ağırlık miktarı ile avın gerçekleştiği yerin koordinatının Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Avcılığın yoğun olduğu dönemlerde, günlük kota uygulanabilir.

•

Balıkçı gemisi başına yıllık kota uygulaması için altyapı yetersizlikleri giderilmelidir.

•
Avcılığın yoğun olduğu dönemlerde fiyat istikrarı sağlanamamaktadır. Bu nedenle piyasaya
arz edilen balıklara kota getirilmelidir.
•

Günlük ve sezonluk kota uygulaması için bilimsel bir kurul oluşturulmalıdır.

•
Kota uygulamalarında başarı sağlamış ülkelerin deneyim ve sonuçları en iyi şekilde irdelenmeli
ve çıktıları değerlendirilmelidir.
•

Kotalar bölge ve balıkçı gemisi bazında olmalıdır.

•

Bu amaçlara ulaşabilmek için gereken idari, teknik ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

2.5.7. Katma Değeri Yüksek İşlenmiş Ürün Üretiminin Artırılması
2017 yılı itibari ile dünya su ürünleri üretimi ile kıyaslandığında toplam 630 bin tonluk üretimle, dünya
su ürünleri üretiminin %0,36’sının karşılandığı ülkemizde, toplam su ürünleri arzının %45’i deniz
balıkları avcılığından elde edilmektedir. Türkiye’de avlanan su ürünlerinin büyük bölümü, dünyadaki
eğilimin aksine taze olarak tüketilmektedir. İşlenmiş ürünler daha çok ihracata yöneliktir. Ülkemizdeki
yıllık balık tüketiminin diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar az olduğu görülmektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Dünya üretim ve tüketim eğilimleri takip edilmelidir.

•
Uluslararası pazarlarda kaliteli ürün imajını yaratacak tescil edilmiş “markalı ürün” ihracatı
gerçekleştirilmeli, olumlu ürün imajı yaratılması sonucunda da pazarda fiyat odaklı rekabet
yürütülmelidir. Türk firmalarının kendileri arasında rekabet ortamı engellenmelidir.
•
Ülkemizde üretimi yapılan ürün ve çeşitlerinin uluslararası pazarlarda tam olarak tanıtımı
yapılamamaktadır. Balık tanıtım grubu daha aktif hale getirilmeli sektörün uluslararası fuarlara katılımı
sağlanmalıdır.
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•

KDV’nin %1’e düşürülmesi yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.

•
Ülkemizde su ürünleri ihracatçıları daha çok küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu
nedenle, firmalar az sayıda personel ile üretim ve pazarlama işlemleri gerçekleştirmek zorunda
kalmakta olup ihracat yapan bu firmalar desteklenmelidir.
•
Doğada işlenmeye uygun büyük balık avcılığı için yukarıda önerilen tedbirler acilen alınmalı,
yetiştiricilikte taze/canlı dışında işlenmiş dış satım özendirilmelidir.
2.5.8. Ortak Balıkçılık Yönetimine Geçişin Sağlanması
Balıkçılıkta ortak yönetim, her geçen gün daha çok tartışılan ve önemi vurgulanan alternatif bir
balıkçılık yönetimi stratejisidir. Ortak yönetim, kullanıcı grupların yönetime dahil edilmesinin daha
etkili ve yeterli yönetim planlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı hipotezine dayanmaktadır.
Balıkçılıkta merkezi yönetim stratejileri ve uygulamaları, genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu tür
yönetim yaklaşımları, kaynak kullanıcılarını sistemin dışarısında bırakması nedeniyle, başta balıkçılar
olmak üzere ilgili paydaşların tepkisini çekmektedir. Bu nedenle, balıkçılık yönetiminde merkezi
yönetim anlayışından ortak yönetim anlayışına geçilmesi tartışılmalı ve paydaş desteği bulması
durumunda uygulamaya geçilmelidir. Ortak yönetim: balıkçılık yönetiminde yetki ve sorumluluğun
kaynak kullanıcıları ile kaynağı yönetenler arasında paylaşımıdır. Bu yaklaşım, demokratik olması,
tüm tarafların görüş, bilgi ve katkılarını kullanması, balıkçılığın temel problemlerinden bazıları olarak
kabul edilen; sürdürülebilirlik, etkinlik ve eşitlik konularına açıklık getirmesi nedeniyle avantajlıdır
ve özellikle küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde 1960’lı yıllardan bu yana tercih edilmektedir. Ortak
balıkçılık yönetiminin açık ve önemli avantajları vardır (Pomeroy ve Williams, 1994):
•

Daha az yönetim ve yürütme masrafları içerir,

•

Veri güvenirliği mevcuttur,

•

Yönetim araçlarının balıkçılar tarafından daha kolay kabullenilmesi söz konusudur,

•

Sosyal dayanışmayı arttırır,

•

Balıkçıların kaynak yönetimine doğrudan ve daha büyük ölçüde katılımını olanaklı kılar.

Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
BSGM, SÜR-KOOP, sektör temsilcileri, akademisyenlerden oluşan geniş katılımlı bir çalıştay
düzenlenerek sonuçlarının BSGM tarafından değerlendirilmesi,
•
BSGM’nin balıkçılık yönetimiyle ilgili karar alma süreçlerine tüm paydaşları dahil etmesinin
zorunlu olduğu bir mevzuat düzenlemesi yapılması.
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2.5.9. Bölgesel Balıkçılığın Uygulanması
Türkiye’de herhangi bir balıkçı gemisinin ulusal sularda istediği yerde avlanabilme serbestisi vardır.
Bu, tek bir balıkçı gemisi olarak düşünüldüğünde ya da uygulandığında herhangi bir sorun teşkil
etmemektedir. Ancak gırgır, trol gibi hızlı hareket eden ve çok sayıda balıkçı gemisinin aynı yere
yüklenerek yaptığı avcılık, stoklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Özellikle de gırgır
ve trol gibi seçicilik özelliği düşük olan av araçları söz konusu olduğunda bu etki çok daha fazla
olmaktadır. Küçük ölçekli balıkçı gemileri genellikle bağlı olduğu limanlara yakın yerlerde avcılık
yaptığından bunlar zaten bölgesel balıkçılığa uygun hareket etmektedirler.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Türkiye’de gırgır ve trollerin belli avlak alanları dikkate alınarak koy ve körfezlere tahsisi
yapılmalı ve bölgesel balıkçılık başlatılmalı,
•
Bu düzenlemeler yapılırken başta ilgili balıkçılar olmak üzere balıkçı dernekleri, birlikleri vb.
gibi tüm kurum ve kuruluşların ortak katılımı ile yapılmalı,
•

ÖÇK bölgeleri büyük ölçekli balıkçılıktan muaf tutulmalıdır.

2.5.10. Karaya Çıkış Noktalarının Aktif Hale Getirilmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik ile ilgili faaliyetlerin etkin
olarak izlenebilmesi ve verilerin daha kolay ve güvenilir bir şekilde toplanabilmesi için, seyir defteri,
karaya çıkış bildirimi, nakil belgesi, depolama ve satış bildirimine ait verilerin kaydedileceği “Su
Ürünleri Bilgi Sistemi” (SUBİS) 2007 yılında kurularak, balıkçı gemilerinin kaydı yapılmış olup, TÜİK’e
de eş zamanlı olarak erişim sağlanmıştır.
TÜİK, deniz ürünleri üretimine ait bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde büyük
balıkçılara aylık ve küçük balıkçılara sezonluk olarak uygulanan “Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk
Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi”, gemi özellikleri ve ekonomik yapıya ait bilgiler ise “Yıllık
Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi” yoluyla derlemektedir. Eurostat’a yıllık olarak su ürünleri istatistiklerine
ait verilerin gönderimi TÜİK tarafından yapılmaktadır.
Avlanan ürünlerin karaya çıkarılması sırasında kayıt, ölçüm ve kontrollerinin yapılarak verilerin Su
Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) aktarılması, sağlıklı ve güvenilir veri toplanması açısından büyük
önem taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca avlanan ürünlerin karaya çıkarılacağı balıkçı
barınakları belirlenerek, bazılarına balıkçılık idari binaları kurulmuştur. Karadeniz Bölgesinde 28,
Marmara Bölgesi’nde 10, Ege Bölgesi’nde 7 ve Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet olmak üzere toplam
50 adet balıkçılık idari binası bulunmaktadır. Ancak balıkçılık idari binaları istenilen amaca uygun
düzeyde faaliyet gösterememektedir. Diğer taraftan bu faaliyetlerin yürütülmesi için gereken personel
sayısında da önemli yetersizlikler bulunmaktadır.
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Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Avcılık ürünlerinin karaya çıkılması için belirlenen karaya çıkış noktalarında balıkçılık idari
binalarının kurulması sağlanmalıdır,
•
Kurulan balıkçılık idari binalarında karaya çıkarma miktarları ve av çabası verilerinin SUBİS’e
girişinin ve kaydının yapılabilmesi için bu yerlerin faal hale getirilmesi ve bununla ilgili mevzuat
değişikliğinin ilk adım olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir,
•

Karaya çıkış noktalarındaki balıkçı idari bina sayılarının artırılması gerekmektedir,

•
Balıkçılık idari binalarının yapımının projelendirilmesi, önceliklendirilmesi ve bütçelendirilmesi
yapılmalıdır,
•

Balıkçılık idari binalarının personel istihdamı sağlanmalıdır,

•

Balıkçılık idari binaları gerekli teçhizat ile donatılmalıdır,

•
Avlanan ürünlerin karaya çıkış noktasında kayıt altına alınması, kontrolü ve belgelendirilmesi
yapılmalıdır.
2.5.11. Amatör Avcılığın Yeniden Düzenlenmesi
Türkiye sularında dileyen herkes eline bir olta veya zıpkın alıp kıyıdan, gemiden ya da su altında avcılık
yapabilmektedir. Amatör balıkçılar yakaladıkları balık türlerini, miktarlarını, avcılık yaptıkları saatleri,
avlak yerlerini herhangi bir yere rapor etmek zorunda değildirler. Bakanlık tarafından oldukça detaylı
ve muntazam hazırlanmış amatör balıkçılık usul ve esaslarını içeren bir tebliğ olması önemli bir
gelişme olmakla birlikte bu tebliğ tek başına amatör balıkçılığın yönetilmesi için yeterli değildir (Ünal
ve Kıraç, 2013). Sularımızda avcılık yapan kaç amatör balıkçı olduğu, bunların hangi türleri, hangi
metot ve yöntemlerle avladığı, hangi av sahalarını kullandıkları, hangi türlerden, hangi bölgelerden
ne miktar avcılık yaptıkları, küçük ölçekli balıkçılara, deniz ekosistemine, yerel ekonomiye nasıl bir
etki yaptıkları gibi bilgilerin bilinmemesi sürdürülebilir balıkçılık yönetimi tesis etmenin önündeki en
büyük engellerdendir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Amatör avcılık lisanslı hale getirilmelidir,

•
Amatör avcılıkta bir izleme sistemi başlatılmalı ve bu faaliyetin en çok hangi türlere, ne ölçüde
etkisinin olduğu saptanmalıdır,
•
Sorumlu amatör balıkçı kavramı oluşturulmalı, amatör balıkçılık lisansı alacak kişiler temel bir
eğitimden geçirildikten sonra lisans almaya hak kazanmalıdır,
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•
Amatör balıkçılıkla ilgili düzenlemeler tekrar gözden geçirilmelidir (örneğin: kişi başı veya
gemi başına günlük av limiti gibi),
•
Ticari değeri olan her türlü balığın izlenebilirliği sağlanmalıdır. Amatör balıkçılık faaliyetinden
gelen ve ticari değeri olan bir balığın satışı hiçbir şekilde mümkün olmamalıdır.
2.5.12. İklim Değişikliğinin Balıkçılığa Etkisinin Tespiti ve Önlemler Alınması
İklim değişikliğinin neden olacağı etkilerin balıkçılık sektöründeki yansımalarını kestirmek zordur.
İklim değişikliğinin etkisi ile beklenen küresel ısınma deniz ve iç sularda bir takım fiziksel ve kimyasal
değişikliklere, habitat bozulmasına ve balık göçlerine neden olacaktır. Sıcaklık artışı, asidifikasyon,
deniz seviyesi yükselişi, yağış ve su kalitesi değişimleri gibi sonuçlara yol açacak bu değişiklikler,
sucul ekosistemde yer alan canlıların yaşam koşullarını yakından etkileyecektir. Bazı türler suların
ısınması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak, kimi türler ise daha soğuk sulara göç
edecektir. Göç eden türler ile bu ortamdaki türler arasında besin ve habitat rekabeti ortaya çıkacaktır.
İklim değişikliğinin etkisi aşırı avcılık, kirlilik, ekosistemde meydana gelen değişiklikler gibi olumsuz
etkilerle birlikte düşünüldüğünde etkisi katlanarak artacaktır. Bunun sonucu olarak balık stoklarında,
tür kompozisyonunda, stoğa katılımda, ürün ve verim durumunda, türlerin tolerans seviyelerinde,
dağılım ve göçlerinde değişimler yaşanacaktır.
İklim değişikliğinin boyutlarının ne olacağı konusundaki belirsizlik, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde
öngörülen ve öngörülmeyen sorunlara yol açacaktır.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
İklim değişikliğinin stoklar üzerindeki etkisinin azaltılmasına ve etkisinin izlenmesine yönelik
çalışmalara önem ve öncelik verilmelidir,
•
İklim değişikliğinin yol açtığı küresel ısınma nedeniyle sularımıza giren türlerin sayıları ve
biyolojik özellikleri ile ilgili bir veri bankası oluşturulmalı, bu verilerden meydana gelen ekolojik
değişikliklerin geçmişi ve mevcut durum değerlendirilerek geleceğe ilişkin modellemeler yapılmalıdır.
2.5.13. Başka Ülkelerin Kara suları, Münhasır Ekonomik Bölgeleri ile Uluslararası Sularda Türk
Balıkçıları Tarafından Yapılacak Avcılığın Desteklenmesi
Dünyada avcılık yoluyla elde edilen ve ekonomik değeri 130 milyar $ olan 92,5 milyon ton su ürünlerinin
büyük kısmını Çin, Endonezya, AB Ülkeleri, Hindistan, ABD ve Peru avlamaktadır. Ülkemizin dünya
avcılık üretimindeki payı yıllara göre değişim göstermekle birlikte, genellikle ilk 30-40 ülke arasında
bulunmaktadır. Türk balıkçılarının diğer ülkelerde yapmış oldukları avcılık miktarları da hesaplandığı
zaman bu sıralamada ülkemiz daha da önde olmaktadır.
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Ülkemizde yapılan yıllık avcılık miktarı ortalama 300.000-400.000 ton arasında seyretmektedir.
Üretimin büyük bir kısmını küçük pelajik balıklar (hamsi, istavrit, sardalya, çaça vb.) oluşturmakta ve
son 30 yılda farklı nedenlerden ötürü avcılığın giderek azaldığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde avcılık
yapan gemilerde av çabası başına düşen balık miktarının giderek azalması, başta akaryakıt olmak
üzere işçilik ve diğer giderlerde görülen artıştan dolayı son yıllarda balıkçılarımız çok yüksek kazanç
sağladıkları başta Moritanya ve Gürcistan olmak üzere diğer bazı Afrika ülkelerinde balıkçılık faaliyetleri
yürütmekte ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da bu doğrultuda yönlendirilmektedirler.
Bazı ülkeler uzun yıllardan beri filolarını uluslararası sularda avcılık yapmaya yönlendirmekte, Çin,
Tayvan ve Rusya mali olarak desteklemektedir. Her ne kadar uzun yıllardan beri uluslararası sularda
avcılık faaliyetleri devam etse de gerek veri olmaması gerekse çeşitli nedenlerle mevcut verilerin
paylaşılamaması dolayısıyla net ve güvenilir veri mevcut değildir. Ancak çeşitli kaynaklardan derlenen
ve durum hakkındaki bilgi aşağıda sunulmuştur (Tablo 6).
Tablo 6. Başka ülkelerin kara suları, münhasır ekonomik bölgeleri ile uluslararası sularda yapılan avcılığa ait
veriler
Üretim miktarı
(milyon ton)

Üretim değeri
(milyon $)

Gemi sayısı

24 m’den
büyük gemi
sayısı

Gemi başına
kazanç ($)

Yatırımın geri
dönüş oranı

Yatırımın
geri dönüş
süresi (yıl)

Dünya

92,5

130.000

4.628.500

141.169

-

-

-

Afrika

6,8

-

647.500

7.608

735.556

31,6

3,2

Asya

49,5

-

3.490.000

121.802

319.913

32,3

3,1

Avrupa

15,1

-

97.400

974

735.556

11,7

8,6

Güney Amerika

-

-

296.700

7.934

200.450

13,9

7,2

Türkiye

0,3

325

15.352

493

137.120

10,0

10,0

Gürcistan
(Türk gemileri)

0,1

10

20

20

388.809

19,0

5,3

Moritanya
(Türk gemileri)

0,4

60

61

61

855.246

25,0

4,0

Ancak başka ülke karasularında av yapmak üzere giden balıkçı gemilerimiz, ülkemiz limanlarından
ayrılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dışında başka hiçbir resmi merciden izin almadan balıkçılık
anlaşması yapılan veya yapılmayan kendilerinin belirledikleri ülkelere gitmektedir. Balıkçılığı
planlamakla görevli Bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kaç balıkçı gemisinin hangi
ülkeye gittiği, hangi sularda avcılık faaliyetinde bulunduğu, kaçının geri döndüğü hakkında farklı
kaynaklardan net olmayan bilgiler edinilmekte, bu da yurt dışına açılan balıkçılarımızın desteklenmesini
ve geliştirilmesini planlanamaz kılmaktadır.
Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen balıkçılarımızın başka ülkelerin kara sularında
ve uluslararası sularda avcılık yaptırılması açılımının, başta Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve özellikle finans kuruluşlarıyla da desteklenerek ülke politikası
haline dönüştürülmesinin, avcılığın dünya standartlarında belirlenmiş kurallar dâhilinde, izin verilen
ruhsatlı gemiler tarafından gerçekleştirilmesinin gerektiği, buralara av için giden personelin eğitilmesi
ve her şeyden önce bu konuda ihtiyaç duyulan mevzuat eksikliğinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’ndaki
değişiklik sonrasında ikincil mevzuatın güncellenmesi çalışmaları sırasında giderilmesinin önemli
olduğu değerlendirilmektedir.
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Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Denizde can ve mal emniyeti, ürün ve ürünlerin transferleri, lojistik-yakıt-kumanya-yedek
parça tedarikine destek verilmelidir.
•
Denize elverişlilik sürvey ruhsatların vizelerinin yapılması, düşük kredi destekleme ve teşvik ile
bu gemilere destek sağlanmalıdır.
•

Uluslararası sularda avlanan balıkları işleyecek fabrika gemilerin yapımına destek verilmelidir.

•
Yurt dışına giden balıkçı gemilerinin ruhsatları askıya alınmamalı, deniz aşırı sularda balık
avcılığı yapacak gemiler Bakanlıkça ruhsatlar üzerinden işlemlerinin ve kontrollerinin yapılması
sağlanmalıdır. Bu ruhsatların başka balıkçı gemisine devredilmemesi ve bu balıkçı gemilerinin kendi
sularımızda avcılık yapmaması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.
•
KKTC sularında Türk balıkçısı avlanabilmeli ve limanlarında her türlü hizmet alımıyla ilgili
düzenlemeler kısa sürede hayata geçirilmelidir.
•
Büyük gemilerden oluşan trol ve gırgır filosuna yönelik yeni av sahalarının sağlanması için
başta batı Afrika ve Hint Okyanusu ülkeleriyle balıkçılık anlaşmaları imzalanmalıdır.
2.5.14. Avcılık Üretici Örgütlenmesinin Tanıtımının ve Fonksiyonlarının Arttırılması
Deniz Ürünleri Üreticileri Merkez Birliği (DEMBİR) il bazında kurulan üretici birliklerinin 9 ilde
(İstanbul, Trabzon Mersin, İzmir, Balıkesir, Yalova, Rize, Samsun, Sinop) örgütlenmesiyle kurulmuş bir
birliktir. Avrupa Birliğine uygun Tüzükle ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 10.10.2012 tarihinde kuruluşu
onaylanmış ve yetkilendirilmiştir.
Örgütlenmenin amacı, avcılıkta verimliliği yükseltme, üretim ve tüketim aşamasına kadar avcılık
ürünlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve pazardaki konumunu yükseltmektir. Bu nedenle
örgütlenme; üreticinin çıkarlarını korumada, her türlü haber ve bilgi alış verişini sağlamada,
demokratik karar almada, verimlilik kalitesinin arttırmada, doğru veri ve bilgi alma ile gereken verileri
sağlamasıyla sürdürülebilir avcılığa yarar sağlamaktadır. Av baskısının azaltılması amacı ile balıkçının
maddi bağımsızlığını ve ürününü değerlendirilmesine yönelik taban fiyat, günlük av kotası, avlanma
desteği, direkt pazarlama, avcılık eforu ve metodunun sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde uyumlu
olmasını üretici örgütleri desteklemektedir.
Avcılık örgütlenmesinin artmasını sağlamak, bölgede istenilen balıkçı gemilerinin belirli yüzdesini
temsil etmek, karaya çıkarılmanın minimum miktarını temsil etmek, bilinçli paydaşlar yetiştirmek,
minimum ekonomik aktiviteyi sağlamak, örgütlerin fonksiyonel olması, idari ve mali yönden
güçlendirilmesi, profesyonelce yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Tüm paydaşların üretici örgütlerine ve kooperatiflere üye olması sağlandığında merkezi
birlikler daha güçlü duruma gelecektir.
•

Endüstriyel balıkçıların üretici örgütlerine üye olması özendirilmelidir.

•
Önceden var olan şirketler, kooperatiflerle birleşerek resmi olarak tanınan üretici örgütlerini
kurabilmektedir. Bu nedenle bir bölgede aynı amaçla hizmet veren birden fazla üretici örgütü
bulunmamalı, bulunanlar da farklı branşta hizmet vermelidir.
•
Av mevsiminin yasak olduğu dönemde geçimini yalnızca balıkçılıktan sağlayan balıkçılarımıza
sosyal ve ekonomik katkı ve teşvik sağlanmalıdır.
•
Av-hedef dışı av-ıskarta ve kural dışı av kanunsuz kontrolsüz ve kayıt dışı av vb. terimlerin ve
enstrümanların ortak lisana geçirilerek uygulama planlamaları yapılmalıdır.
2.5.15. Balıkçıların SGK Kapsamına Alınması
Türkiye’de ticari balıkçılık yapan 105.000’in üzerinde gerçek kişiler için ticari avcılık ruhsatına sahip
kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin %80’i SGK dışındadır. Genellikle av üzerinden pay usulü uygulanan
durumlarda balıkçı tayfaları ürün ortağıdır. Yani kendi namı hesabına çalışan tarım işçisi (yarıcı)
grubunun içinde mütalaa edilebilir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Balıkçıların SGK sisteminde karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışma ve
düzenleme yapılmalıdır.
•
Bu düzenleme yapıldığında yüz binlerce kişi sisteme alınacak, işsizlikten bu kadar kişi
düşecektir. Bu kişilerin sisteme dahil edilmesiyle de devlet ekonomik olarak yüz bin kişiye iş bularak
milyonlarca TL kazanç sağlayacaktır.
•
Tarım BAĞKUR’u, Tarım Sigortası gibi balıkçı tayfası için yeni bir düzenleme yapılarak sosyal
güvenlik sistemine alınmalıdır.
•
7,5 aylık av sezonu göz önünde bulundurulduğunda balıkçı tayfası mevsimlik tarım işçisi
statüsüne alınmalıdır.
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3. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
3.1. Dünyada Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu
Su ürünleri yetiştiriciliği dünya genelinde büyümeye devam eden bir sektördür. Yetiştiricilik üretimi
son 30 yıl içerisinde dünya genelinde yıllık ortalama %8,8 artış ile neredeyse 12 kat artmıştır. Su
ürünleri sektörü FAO tarafından tüm gıda sektörleri içerisinde en hızlı gelişen ve sürekli büyüyen bir
sektör olarak rapor edilmektedir. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusudur. Su ürünleri avcılık
üretimi yıllar itibarıyla değişim gösterirken yetiştiricilik üretimi ise sürekli bir artış eğilimindedir.
Dünyada yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2007 yılında 49,9 milyon ton iken 2014 yılında 73,8
milyon tona ulaşmıştır. Bu miktarın 47,1 milyon tonu iç sulardan, 26,7 milyon tonu deniz alanlarından
elde edilmiştir (Şekil 4). Yetiştiricilik üretimi, 2017 yılında ise 80,1 milyon tona ulaşmıştır. Bu miktarın
49,5 milyon tonu iç sulardan, 30,6 milyon tonu deniz alanlarından elde edilmiştir (BSGM,2018).
Su ürünleri üretimi ülkelerin ticareti ve ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Çin başta olmak
üzere Uzak Doğu Asya ülkeleri esas üretici konumundayken, Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği (AB)
en önemli pazarları oluşturmaktadır. Dünyadaki toplam su ürünleri yetiştiricilik üretiminin parasal
değeri 160,2 milyar $ olmuştur. Balık yetiştiriciliği üretimi 99,2 milyar $ (16,1 milyon ton), yumuşakça
türleri üretimi 19 milyar $ (6,9 milyon ton), kabuklu türleri üretimi 36,2 milyar $ (7,3 milyon ton)
olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 4. Dünya avcılık ve yetiştiricilik üretimi (milyon ton)

Kaynak: (FAO, 2017a; FAO, 2018)
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Dünyada son on yıldaki eğilim pazarın talep ettiği ticari türlerin üretiminin artması yönündedir. Bu
nedenle zengin ülkelerin talep ettiği karides gibi kabuklu türleri üretimi %23 gibi yüksek oranda artış
göstermektedir. Oysaki önemli bir protein kaynağı olarak sazan vb. gibi türlerin üretimi daha çok
önem taşımaktadır. Dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan tür ot sazanıdır, bunu gümüş sazanı ve
aynalı sazan takip etmektedir. Halen en önemli yetiştirici dünya yetiştiricilik üretiminin %58,4’ ünü
gerçekleştiren Çin’dir. Çin 2017 yılında 63,7 milyon tonluk su ürünleri üretimi gerçekleştirmiş olup bu
üretimin 46,8 milyon tonu yetiştiricilikten sağlanmıştır.
Diğer önemli su ürünleri yetiştiricisi ülkeler: Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Bangladeş’tir. Bu
ülkelerde yetiştiriciliğin bir bölümünü karides, omurgasız canlılar ve alg ürünleri oluşturmaktadır.
Japonya, İspanya, Avustralya ve Hırvatistan’da, doğal stoklardan avlanan mavi yüzgeçli orkinos
miktarının azalması endişesiyle bu türe ait kontrollü koşullarda yumurtadan yavru üretimi çalışmaları
yapılmaktadır. Hatta bu çalışmalar Japonya’da ticari üretime konu olacak düzeye gelmiştir.
Dünya kültür balıkçılığı sektöründe, üretimin alt gruplar itibarıyla dağılımına bakıldığında: 2016
yılında balıklar 54,1 milyon ton (%67,5), yumuşakçalar 17,1 milyon ton (%21,4), kabuklular 7,9 milyon
ton (%9,8), diğer sucul hayvanlar 938 bin ton üretim payına sahiptir. 1980’lerden itibaren, kabuklular
da üretim artışı kaydetmiş ve son dönemde toplam üretimde %9,4 paya ulaşmıştır. Dünya kültür
balıkçılığı üretiminin %95’ini temsil eden ilk 20 ülke arasındaki diğer ülkelerde ve özellikle Şili, Norveç
ve Brezilya’da yaşanan üretim artışı, toplam üretimin bir önceki yıla nazaran %6,2 oranında artmasına
katkı sağlamıştır (Şekil 5).
FAO tarafından 2018 yılında hazırlanan raporda ülkemiz 2016 yılında dünya deniz balıkları
yetiştiriciliğinde ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.
Şekil 5. Ülkelere göre su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarları

Kaynak: FAO, 2018
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Avrupa’da su ürünleri yetiştiriciliği yapılan türler farklılık göstermektedir. İç sularda alabalık, denizel
alanlarda ise somon, midye, istiridye, diğer yumuşakçalar, çipura ve levrek üretilmektedir. Fransa’da
istiridye ve midye, İspanya’da midye, İtalya’da midye ve diğer yumuşakçalar, İngiltere’de ise somon
balığı yetiştiriciliği ağırlıklı olarak yapılmaktadır.
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında 2017 yılında en fazla su ürünleri yetiştiriciliği yapan ülke
311.023 ton ile İspanya’dır. AB’ye üye olmayan Norveç, tüm Avrupa kıtasındaki üretimin yaklaşık
yarısını tek başına yapmaktadır. Norveç’te su ürünleri yetiştiriciliği açık denizde kafeslerde büyütülen
Atlantik somon balığı üzerinedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Norveç açık ara
en çok su ürünleri ithalatı yaptığımız ülkedir. AB ülkelerinden diğer önemli üretici ülkeler İspanya,
Fransa ve İngiltere’dir. Türkiye’de yetiştiriciliği üzerine yoğunlaşılan çipura (Sparus aurata) ve levrek
(Dicentrarchus labrax), Akdeniz için önemli türlerin başında gelmektedir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinin %92,7’si 15 ülke tarafından yapılmaktadır. Çin dünyadaki en büyük su
ürünleri yetiştiricisi ülkedir. 1990 yılında 6,5 milyon ton olan üretimini 2017 yılında 46,8 milyon tonun
üstüne çıkarabilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan türler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Hindistan, Mısır, Bangladeş gibi ülkelerde üretim, ağırlıklı olarak iç sulardadır ve deniz balıkları
yetiştiricilik kapasiteleri henüz kullanılmamıştır.
Uluslararası ticarette en önemli ticari ürün toplam ticaret değerinin %15’ini oluşturan karidestir
(FAO, 2018a). FAO, 2018 rakamlarına göre, dünyada yaklaşık 58,3 milyon insan geçimini doğrudan
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen sağlamaktadır. Birincil üretim sektörüne ilave olarak
işleme, paketleme, pazarlama, dağıtım, işleme makineleri imalatı, ağ imalatı gibi ikincil sektörler
hesaba katıldığında dünya nüfusunun neredeyse %10’unun geçimini bu sektörden sağladığı hesap
edilmektedir.

3.2. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu
Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla su ürünleri avcılığı ve üretimi yönünden dünyanın şanslı ülkeleri
arasındadır. Üç tarafımız denizlerle çevrili olup, pek çok sıcak ve soğuk su balığının üretilebileceği
su kaynaklarına sahiptir. Yapılan araştırmalara göre ülkemiz iç su kaynaklarının yılda 1 milyon ton
civarında su ürünleri üretimi potansiyeli olduğu bildirilmiştir. Türkiye, denizleri, doğal gölleri, baraj
gölleri ve akarsuları ile su ürünleri potansiyeli bakımından oldukça zengindir. Adalar da dahil olmak
üzere 8.333 km kıyı şeridine sahip olup, yaklaşık 24 milyon ha deniz alanı yanında 200 doğal göl, 822
baraj gölü ve 507 göletin toplam yüzey alanı 1,4 milyon ha’dan fazladır. Türkiye, sahip olduğu iklim
ve su koşullarının su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olmasından dolayı su ürünleri kaynakları, gerek
hayvansal gerekse bitkisel protein temini, istihdam sahası oluşturması ve döviz girdisi sağlaması
açısından büyük bir sosyoekonomik öneme sahiptir (DSİ, 2019).
Ülkemizde deniz ve iç su kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 25,4 milyon hektar olup bu miktar
toplam tarım alanlarımıza yakındır. Bu nedenle balıkçılık kaynaklarının etkin kullanımı ülkemiz
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kadar büyük deniz alanı olmasına rağmen turizm, çevre
koruma alanları, denizcilik, gemi bağlama sahaları, kıyı/koy yasakları, şehirleşme vb. nedenlerle
üretim alanları kısıtlanmış durumdadır.
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Ülkemizde denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 426 adet işletmenin yıllık toplam kapasitesi
254.430 tondur. İç sularda yetiştiricilik yapan işletme sayısı 1.860 adet olup, toplam yıllık kapasitesi
232.356 tondur. Türkiye’nin deniz ve iç sularda yetiştiricilik yapan toplam işletme sayısı ise 2.286 adet
olup, yıllık toplam üretim kapasitesi ise 486.786 tondur (BSGM, 2018).
Tarım ve Orman Bakanlığı sektör raporlarında ülkemizin 2023 vizyonunda 600 bin tonluk su ürünleri
yetiştiricilik üretim hedefi bulunmaktadır. Proje kapasitesi yönünden bakıldığında bu rakama şimdiden
ulaşılmış gibi görünse de toplam yetiştiricilik üretimi henüz 315 bin ton seviyesindedir. Bu durum
yetiştiricilik sektörünün kapasite kullanımının %60’lar seviyesinde olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de özel sektöre ait yıllık 815 milyon yavru kapasiteli 20 adet deniz balıkları, 541 milyon
yavru kapasiteli 55 adet iç su balıkları kuluçkahanesi bulunmaktadır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğünün (BSGM) kayıtlarına göre, özel sektöre ait 20 adet deniz balıkları kuluçkahanesinin
5’i sadece çipura-levrek üretmektedir. Diğer işletmeler ise bu balıkların yanında sarıağız, sinagrit,
kalkan, mercan, sivriburun karagöz, eşkina, minekop, trança, kırmızı bantlı mercan, mırmır, fangri,
kırma mercan balıkları, sarıkuyruk, kefal gibi balık türlerini üretmektedir (BSGM, 2018).
Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği yıllar içinde hızla gelişmiştir. İç sularda ve denizlerde yetiştiricilik
faaliyetleri benzer şekilde gelişme göstermiştir (Şekil 6; Tablo 7-8).
Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında alabalık türleri içinde yoğun ve yaygın yetiştiriciliği yapılan
en önemli tür Gökkuşağı alabalığıdır (Oncorhynchus mykiss). Bu türün ülkemizdeki iç sularda ve
denizlerde yetiştiricilikle elde edilen toplam üretim miktarı 2018 yılında 112.427 ton seviyelerini
bulmuştur. Alabalık (Salmo trutta) üretim miktarı ise toplam 2.070 ton seviyesindedir (BSGM 2018).
Diğer önemli türlerden çipura üretimi son beş yıldaki artışla 76.680 ton/yıl, levrek üretimi ise 116.915
ton/yıl miktarına ulaşmıştır (Tablo 8).
Şekil 6. Türkiye’de yetiştiriciliği en fazla yapılan türlerin yıllara göre üretim miktarları

Kaynak: BSGM, 2019; TÜİK, 2019
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Tablo 7. Ülkemizde deniz ve iç sularda yetiştiricilik üretimi (ton)

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: BSGM, 2018; TÜİK, 2018
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Tablo 8. Ülkemizde yetiştiricilik üretiminin türlere göre dağılımı (ton/yıl)
Balık türü

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

İç su
G.Alabalığı (O.
mykiss)

75657

78165

100239

111335

122873

107533

100411

99.712

101.761

103.192

Alabalık
(S.trutta)

-

-

-

-

-

450

755

1.585

1.944

1.695

Aynalı
sazan

591

403

207

222

146

157

206

196

233

212

Mersin
balığı

-

-

-

-

-

17

28

6

13

2

Tilapiya

-

-

-

-

-

32

12

58

8

12

Deniz
G.Alabalığı (O.
mykiss)

5229

7079

7697

3234

5186

4812

6187

4.643

4.972

9.235

Alabalık
(S.trutta)

-

-

-

-

-

798

685

1.073

980

375

Çipura

28362

28157

32187

30743

35701

41873

51844

58.254

61.090

76.680

Levrek

46554

50796

47013

65512

67913

74653

75164

80.847

99.971

116.915

Fangri

-

-

-

-

-

106

143

225

20

2

Minekop
(Kötek)

-

-

-

-

-

39

61

20

125

30

Granyöz
(Sarıağız)

-

-

-

-

-

3281

2801

2.463

697

1.486

Sinagrit

-

-

-

-

-

113

132

43

51

24

Trança

-

-

-

-

-

75

90

61

107

70

Mavi yüz.
Orkinos

-

-

-

-

-

1136

1710

3.834

3.802

3.571

Midye

89

340

5

-

3

329

489

907

Diğer

2247

2201

1442

1364

1575

58

102

Toplam

158729

167141

188790

212410

233394

235133

240334

Kaynak: BSGM, 2019B; TÜİK, 2019
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Ülkemizde ilk su ürünleri yetiştiriciliği, 1960’lı yılların sonunda havuzlarda alabalık yetiştiriciliği
ile başlamıştır. Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği ise 1980’li yıllarda doğadan toplanan yavru
balıkların kafeslerde semirtilmesi ile başlamış ve bugün kuluçkahanelerde üretilen yavru balıklar
ile kendisine yetebilen duruma gelmiştir. Bununla birlikte tüketici talebi ve ihracatta diğer ülkelerle
rekabet edebilmek için yeni türlerin kültürüne ağırlık verilmiş, AR-GE çalışmaları desteği ile mersin,
kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız,
sarıkuyruk, orkinos, kefal, trança, sazan türleri, yayın, şabut, karabalık, tilapya, kara midye, kerevit,
karides, sülük, kurbağa, salyangoz, Karadeniz alabalığı, kırmızı benekli alabalık gibi çok sayıda türün
ticari üretimi başlatılmıştır. Yeni türlerin üretime alınması konusunda Bakanlık ve özel sektöre ait
kuluçkahanelerde proje ve denemeler yapılmaktadır. Bunun bir örneği Japon Uluslararası İş birliği
Ajansı (JICA) ile Bakanlıkça ortak yürütülen kalkan yetiştiriciliği projesidir.
Ege Denizi’nde ağ kafeslerde besicilik yoluyla üretilen bir diğer balık orkinostur. Bu balığın üretimi
doğadan yakalanan balıkların ağ kafeslerde beslenerek büyütülmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.
ICCAT kotası kapsamında Akdeniz’de yakalanarak ağ kafeslerde orkinos balığı (Thunnus thynnus
L.) besiciliği yapılan 6 adet tesis bulunmaktadır. Yine TAGEM destekli “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus) Yetiştiriciliği” projesi 2010-2013 yılları arasında yürütülmüştür.
İstavrit balıklarının doğadan toplanarak kafes ortamına transfer edilebileceği ve yem alımında zorluk
göstermeyeceği gözlenmiştir. Bu sonuca göre istavrit balıklarının semirtme şeklinde yetiştirilebileceği
belirlenmiştir (Başçınar ve ark., 2013).
Ülkemiz yetiştiricilik sektörü başlangıçta iç tüketimi karşılamak hedefinde olsa da artan üretimle
birlikte ihracat yolu açılmış ve AB ülkeleri arasında çipura-levrek üretiminde lider ülkelerden biri
konumuna gelmiştir. Üretimin önemli bölümünü dış pazara ihracat yapan yaklaşık 5.607 milyon TL
yıllık üretim cirosu bulunan aktif bir sektör konumundadır (Tablo 9).
Yetiştiricilik sektörü AB ülkeleri ile rekabet edebilir hale gelmesi ve mevcut potansiyelinin kullanılması
için ilk defa 2003 yılından itibaren destekleme kapsamına alınmış olup sektöre bu güne kadar 1,28
milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Desteklemeler yıllar içinde yapılan yeni düzenlemelerle
devam etmektedir. Yeni türlere verilen destek miktarı artarak devam etmekle birlikte, iyi tarım
uygulamaları yapan su ürünleri tesisleri ile organik su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan su ürünleri
işletmeleri destekleme kapsamına alınmıştır.
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Tablo 9. Yıllara göre su ürünleri üretim miktar ve değeri

YILLAR

AVCILIK

YETİŞTİRİCİLİK

TOPLAM

Miktar (ton)

Değer (TL)

Miktar (ton)

Değer (TL)

Miktar (ton)

Değer (TL)

2000

503.345

367.840.650

79.031

139.552.950

582.376

507.393.600

2005

426.496

1.574.988.300

118.277

704.283.000

544.773

2.279.271.300

2010

485.939

1.078.515.200

167.141

1.066.778.600

653.080

2.145.293.800

2011

514.755

1.143.272.172

188.790

1.270.028.140

703.545

2.413.300.312

2012

432.442

1.209.028.426

212.410

1.605.293.700

644.852

2.814.322.126

2013

374.121

1.188.432.525

233.394

1.704.471.151

607.515

2.892.903.676

2014

302.212

1.099.749.495

235.133

2.160.070.890

537.335

3.259.820.385

2015

431.907

1.245.020.381

240.334

2.569.208.590

672.241

3.814.228.971

2016

335.320

1.340.878.317

253.395

3.239.320.980

588.715

4.580.199.297

2017

354.318

1.535.702.592

276.502

4.049.199.270

630.820

5.584.901.862

2018

314.094

1.852.664.426

314.537

5.606.828.410

628.631

7.459.492.836

Kaynak: BSGM, 2018; TÜİK, 2018

Çipura-levrek pazarında 2018 yılı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkeleri İtalya,
Hollanda ve İspanya’dır (FAO-GLOBEFISH, 2018).
Ülkemiz Avrupa’da bugün, alabalık, çipura ve levrek üretiminde birinci sırada yer almaktadır (FEAP,
2017). Bu gelişmede su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne verilen destek ve teşviklerin, yerli sanayide
sağlanan ileri teknolojinin, modern üretim tekniklerinin ve balık kalitesinde yakalanan yüksek kalite
standartlarının büyük rolü olmuştur.
3.2.1. Balık Yemi Üretimi
Türkiye’deki su ürünleri yetiştiriciliğinin büyük bir hızla arttığı, yem sanayisinin de bununla birlikte
geliştiği dikkate alındığında, ülkemizde faal olarak 23 balık yemi fabrikası, yem verme ve izleme
sistemi olarak 5 ve bilgisayar programı için 7 firmanın var olduğu bilinmektedir.
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Gelişen karma yem sektörü 2018 yılında uluslararası değerlendirmeler sonucunda %3’lük bir artışla
1 milyar tonu aşıp 1,103 milyar tona ulaşmıştır. Bu kapsamda 144 ülkede yaklaşık 30 bin yem üretim
tesisinin mevcut olduğu gözlenmiş olup, son 5 yıldaki yem üretiminin artışı %14,6 olarak hesaplanmıştır.
Bu ülkeler içinde 8 ülkenin öncülüğü (Çin, Amerika, Brezilya, Rusya, Hindistan, Meksika, İspanya ve
Türkiye) olmakla beraber, bu ülkelerin üretimi toplam üretimin %55’ini karşılamaktadır. Karma yem
üretimi içinde balık yemleri üretimi de 2018 yılında %4’lük bir artış göstermiş olup, 1,58 milyon ton’a
çıkmıştır. Türkiye’nin toplam üretimdeki payı %7 olup, 2018 üretimi yaklaşık 600 bin tona ulaşmıştır
(FEFAC 2018; TUYEM 2018; ALLTECH 2019).
Balıklara yem verme işlemi balığın larval döneminde başlayıp pazar boyuna gelene kadar devam
eden bir süreçtir. Bu periyot içerisinde, gün boyunca işletmelerin kendi üretim protokollerinde yer
aldığı sıklıklarda ve sürekli uygulanır olması, yemleme işleminin kararlı bir şekilde otomasyona
bağlanmasının önemini ve zorunluluğunu arttırmaktadır. Balık yemi işletmelerde en önemli maliyet
giderlerinin başında yer almaktadır.
Hedeflenen üretimin 600 bin tona ulaşması durumunda kullanılacak karma yem miktarının da
Yem Dönüşüm Oranı (YDO) ortalama 1,5 olarak alındığında yaklaşık olarak 900 bin ton/yıl olacağı
değerlendirilmektedir. Bu durumunda ham madde gereksiniminde artışa yol açacağı kuşkusuzdur.
Yetiştiriciliği yapılan türlerin büyük bir bölümünün karnivor türlerden olması ham madde olarak
hayvansal protein kaynaklarının ön plana çıkmasına neden olmakta ve bu durum da balık unu ve
balık yağına olan talebin artacağını göstermektedir.
Su ürünleri yetiştiriciliği hâlihazırda balık unu ile balık yağı üretimine bağlıdır. Dünyada toplam su
ürünleri üretiminin %19’luk (27,3 milyon ton) kısmı balık unu ve balık yağı üretiminde kullanılmaktadır
(FAO, 2010). Dünyada: 1995 yılında yapılan 7,5 milyon ton yem üretiminde 1,8 milyon ton balık unu,
2010 yılında yapılan 34,5 milyon ton yem üretiminde ise 2,5 milyon ton balık unu kullanılmıştır. 2020
yılı için yapılan projeksiyonda 66,6 milyon ton yem üretiminde 2,3 milyon ton balık unu kullanılacağı
öngörülmüştür (Tacon ve Metian, 2008). Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği ile balık yemi üretimine
ilişkin veriler resmi istatistiklere ilk kayıt olarak, “balık yemi” adı altında 1999 yılında 38.415 tonluk
üretimle girmiş ve 2017 yılında 512.726 tona ulaşmıştır.
Karnivor balıkların yoğun yetiştiriciliğinde ülkelere göre birim maliyetin %40-70’ini yem masrafları
oluştururken ülkemizde bu oran %65-70’tir. Doğal ekosistemlerde karnivor balıkların 1 kg canlı ağırlık
kazancı için 5-20 kg canlı yem tüketilmektedir (FAO, 2016). 1 kg alabalık üretimi için 90’lı yıllarda
1,5 kg karma yem gerekli iken günümüzde canlı biyolojisi ve su kalitesi hakkındaki bilgi birikiminin
artması, koşulların izlenebilirliği ve kontrol altına alınması, yem için daha uygun ham madde
seçimi, yem formülasyonu, yem yapım tekniği, çevre ve bakım besleme koşullarının optimizasyonu,
teknolojik olanakları ve ekipmanları kullanmak suretiyle 1 kg canlı ağırlık kazancı için gerekli YDO
0,9–1,3 kg düzeyine çekilmiştir. Çipura ve levrek balıkları 14–18 aylık süreçte satış ağırlığına (350-450
g) ulaşmakta ve her 1 kg balık üretimi için yaklaşık 1,5–2,0 kg yem kullanılmaktadır. Balık yeminde
kullanılan ham maddelerin %80’inde (balık unu, soya unu, mısır ve glutenler, katkı maddeleri) dış
bağımlılık söz konusudur (Tablo 10 ve 11). Bunların dışında hormon vb. gibi herhangi bir madde
kullanımı söz konusu değildir. Ayrıca geçmişte pelet yemler kullanılırken günümüzde daha çevreci
ekstrude yemler kullanılmaktadır.
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Tablo 10. Balık yemi üretim miktarı (ton/yıl)
2013

2014

2015

2016

2017

79.205

65.617

64.153

80.991

76.290

3.161

1.954

378

582

13.458

Diğer kültür balığı yemi

14.064

6.111

7.228

791

22.179

Diğer su ürünleri yemi

1.461

19

8.688

Levrek yemi

174.223

190.473

186.201

267.409

275.293

Sazan yemi

543

2.110

129

822

1.025

Somon yemi

2.498

1.320

1.636

1.552

2.560

Çipura yemi

80.233

87.967

107.064

108.952

121.907

Toplam

355.387

355.571

375.476

461.099

512.726

Alabalık yemi
Balık yavru-büyütme yemi

13

Kaynak: GKGM, 2018 ve 2019
Tablo 11. Türkiye’de bazı balık türleri için üretilen yem miktarı, yemlerde kullanılan balık unu ve yağı oranlar ile
yem dönüşüm oranları

Tür

Üretilen yem miktarı
(ton)

Yem dönüşüm oranı
(YDO)

Yemde balık unu kulanım
oranı, (%)

Yemde balık yağı kulanım oranı, (%)

Alabalık

76.290

0,9–1,3

30–55 (35)

8–15 (13)

Çipura

121.907

1,6–2,2 (1,9)

30–65 (40)

8–13 (12)

Levrek

275.293

1,8–2,4 (2,1)

30–65 (40)

8–14 (13)

Kaynak: TÜİK, 2017; Tacon ve Metian, 2008

Balık unu ve balık yağında temin, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde sınırlayıcı bir faktördür. Üretimde
lider ülkeler sürdürülebilir bir üretim için alternatif yollar aramaktadır. Bu amaçla yağ kaynağı olarak
bitkisel kökenli yağların ikame edilmesi, yeni hayvansal protein kaynaklarının bulunması konusunda
ciddi AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de böcek larva proteinidir.
Büyük yem fabrikaları bu konuda önemli kaynak ayırarak araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda,
bitkisel protein kaynaklarının geliştirilmesi de önemlidir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli maliyetlerden biri olan balık unu ve yağı için alternatif ham
maddelere süratle gereksinim duyulmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerinin fiyatları
büyük oranlarda dövize endeksli olup yemlerde kullanılan ham maddelerin yaklaşık %85’i ve katkı
maddelerinin neredeyse %95’i ithal edilmektedir. Buna bağlı olarak üretilen yemlerin genelde döviz
cinsinden satılması sonucunda maliyetlerde önemli artışlar ortaya çıkmaktadır.
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3.2.2. Yetiştiricilik ve Islah AR-GE Çalışmaları
Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile son on yılda yapılan yetiştiricilik projeleri “Su Ürünleri Islah
ve Yetiştiriciliği” adı altında yürütülmüştür. Bu çalışma programında su ürünleri yetiştiriciliği için
ticari değeri yüksek yeni türlerin üretimi ve ıslah hatları oluşturulmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Şimdiye kadar 23 balık türü ve kara midye vb. deniz canlıları konusunda araştırmalar yapılmıştır. Son
beş yılda yürütülen araştırmalarda deniz balıklarında 8 alternatif türün kültüre alınma araştırmaları
tamamlanmış ve ticari üretimleri başlatılmıştır. Granyöz, deniz alabalığı, fangri, minekop, sinagrit
ve sivri burun karagöz türleri yetiştiriciliğinde başarı sağlanmış ve bu türlerin özel sektörce yaygın
üretimi başlatılmıştır. 2018 yılında yeni balık türlerinin üretim miktarı 6.200 tona ulaşmıştır. Henüz
yaygın ticari üretimi yapılmayan türlerin üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve balıklandırma amacıyla
kullanımı konusunda çalışmalar devam etmektedir.
Akdeniz ve Ege’de bulunan türlerin kültürü konusunda son on yılda sekiz yeni proje yürütülmüştür.
Türkiye’de deniz balıkları yetiştiriciliğinde, alternatif bir tür olan Sarıağız (granyöz) balığının
(Argyrosomus regius) yetiştiriciliği, yavru alınması ve beslenme özelliklerinin geliştirilmesi konusunda
iki ayrı proje tamamlanmıştır. Granyöz balığı artık özel sektörce rahatlıkla üretilebilmektedir. Tüketici
alışkanlıkları geliştirilmesi için türün tanıtılması ve pazarlama sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.
Lahoz (Epinephelus aeneus)’un yetiştiricilik olanaklarının araştırılması kültür ortamında yavru üretimi
konusunda üniversite iş birliğinde çalışma yürütülmüştür. Yetiştiricilik sektöründe ihracat potansiyeli
çok yüksek olan karides yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için iki farklı karides türünün yetiştiricilik
potansiyelinin belirlenmesi amacıyla denemeler yürütülmüştür.
Karadeniz alabalığı konusunda yürütülen projelerde elde edilen sonuçlar uygulamaya aktarılmış,
özel sektör üretimi başlatılmıştır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan işletmelerde ve
ağ kafeslerde yaygın üretimi yapılmaktadır. Son dönemde balığın ön besleme aşamasında görülen
kayıpların azaltılması, büyüme oranının arttırılması ve balığın biyolojik özelliklerine uygun ticari yem
üretilmesi amacıyla denemeler yürütülmüştür. Bu balık türüne ilişkin olarak yürütülen bir başka proje
çalışmasında balığın ıslahına yönelik altyapı oluşturulması yanında türün besin ihtiyacının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Özel sektör elindeki damızlık stok, moleküler genetik teknikler kullanılarak incelenmiş
üçüncü (F3) ve dördüncü (F4) dönem damızlıklarda genetik riskler ve akrabalığın engellenmesi için
ticari işletmelere damızlık takviyesi yapılmıştır.
Kalkan (Scophthalmus maximus) balığı yetiştiricilik ve balıklandırma çalışmaları için potansiyel bir
türdür. Bu nedenle kalkan yetiştiriciliği çalışmalarına 1997 yılında başlanmış ve bugüne kadar 5 ayrı
proje gerçekleştirilmiştir. Halen özel sektör kalkan balığının ticari üretimi başlatılmadığı için ARGE çalışmalarına devam etmektedir. Bu proje çalışmalarında, özel sektöre yumurta ve yavru olarak
destek sağlanmış, teknik personelleri eğitilmiş proje çalışmalarının sonuçları paylaşılmıştır. Damızlık
yönetimi, larva ve yavru üretim başarısının arttırılması konularında daha ayrıntılı çalışmaların yapılması
ile yaşama oranı Avrupa ülkeleri seviyesine yükselmiştir. Kalkan balığının fotoperiyot uygulaması ile
ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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FAO desteğinde “Mersin Balığı Yetiştiriciliği ve Koruma Stratejisi Geliştirilmesi” projesi kapsamında
ülkemizde, Mersin balıklarının yetiştiriciliğini başlatmak, yumurta alımı ve yavru büyütme faaliyetlerini
gerçekleştirmek, etkin koruma stratejisi ve Mersin balıklarına özel bir yönetim planı geliştirmek
amacıyla çalışma yürütülmüş, Bakanlık desteğinde aynı konuda iki ayrı proje desteklenmiştir.
Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez 2013 ve 2015 üretim dönemlerinde yerli
Mersin balığı türlerimizde yavru elde edilmiştir. Ticari üretim yurt dışından getirilen yumurtalarla
yapıldığı için bu tür için yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi konusunda AR-GE çalışmaları devam
etmektedir. Enstitülerin elinde bulunan damızlık stoktaki balıkların genetik yapısı belirlenerek
yetiştiricilik çalışmaları devam edecektir.
Türkiye’de 2000’li yılların başında Mersin balığı yetiştiricilik çalışmalarına Bakanlık (TAGEM,
SUMAE) ve üniversiteler (Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi) düzeyinde yoğunlaşılmıştır. Rusya’dan 2001 yılında getirilen döllenmiş Rus mersini (A.
gueldenstaedtii) yumurtaları İstanbul Üniversitesi bünyesinde 2.5-3 ay bakıldıktan sonra Sakarya
Nehrine bırakılmışlardır (Memiş, 2007). Yine, “Mersin Balıkları Popülasyonlarının Mevcut Durumlarının
Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkânlarının Araştırılması-(TAGEM/HAYSUD/2006/09/02/01)” başlığı
altında 2006-2009 yılları arasında proje yürütülmüştür. Daha sonra FAO desteğinde “Türkiye’deki
Mersin Balığı Popülasyonunun İyileştirilmesi Habitat Değerlendirmesi ve Stok Takviyesi-(TCP/
TUR/3202 (D)) Projesi” kapsamında ülkemizde, Mersin balıklarının yetiştiriciliğini başlatmak, yumurta
alımı ve yavru büyütme faaliyetlerini gerçekleştirmek, etkin koruma stratejisi ve Mersin balıklarına
özel bir eylem planı geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütülmüştür (Rosenthal ve ark., 2015). Proje
kapsamında elde edilen yavru Mersin balıklarının bir kısmı stok takviyesi amacıyla markalanarak
doğal yaşam alanlarından denize bırakılmış bir kısmı da yetiştiriciliği özendirmek amacıyla özel
sektör firmalarına verilmiştir. Bakanlık desteğinde aynı konuda iki ayrı proje desteklenmiştir. Ayrıca
ülkemizde Adana’da kurulan özel sektöre ait bir Mersin balığı üretim tesisi de bulunmaktadır.
Günümüzde sedef ve egzama tedavisinde kullanılan, Sivas Kangal ilçesinde kaplıcalarda bulunan
doktor balıkların (Garra rufa ve Cyprinion macrostomus) üretimi ve yetiştiricilik kriterlerinin
belirlenmesi için bir proje çalışması yürütülmüştür. Bu balık türlerinin Anadolu’da birçok akarsuda
bulunduğu ve kolaylıkla üretiminin mümkün olduğu belirlenmiştir.
Ülkemizde 10 tür/alttürle temsil edilen Aphanius türlerinin yapay koşullarda üreme özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada iki dönem yumurta ve yavru alımı gerçekleştirilmiştir. Bu
türün doğal ortamda yaygın olması ile birlikte akvaryum için uygun olabileceği belirlenmiştir.
Kefal türleri ile kırlangıç balığının (Chelidonichthys lucerna) biyoekolojik özellikleri, kültür şartlarına
adaptasyonu, yetiştiricilik imkânlarının araştırılması amacıyla iki ayrı proje çalışması yürütülmüştür.
Önemli bir ihraç ürünü olan kerevitin yetiştiriciliğinin başlatılması için Isparta/Eğirdir’de yeni bir ARGE merkezi kurulmuştur. Doğal stokları hastalık nedeniyle zarar gören Anadolu kerevitinin kültür
şartlarında üretimi için bu program döneminde iki ayrı çalışma başlatılmıştır. Bu kabuklu türünün
yetiştiriciliğinde karşılaşılan kanibalizm, kabuk değişimi sırasında yaşanan stres, besin yetersizliği,
yüksek orandaki jüvenil ölümleri sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
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Tıbbi sülük yetiştiriciliğine temel oluşturması amacıyla bu canlıların saha çalışmalarına dayalı projeler
yürütülmüş ve projelerin sonuçlanmasıyla beraber şu anda tıbbi sülük yetiştiriciliği özel sektör
tarafından yapılmaya başlamıştır.
Balık besleme ve yem denemeleri kapsamında ticari üretimi yapılan türlerde ve yeni kültür çalışması
yapılan türlerin besleme özelliklerinin belirlenmesi ve türe özgü yem rasyonu oluşturulması için
bir dizi çalışma yürütülmüştür. Kerevit yemi, özel olarak hazırlanacak ticari alabalık peleti ve canlı
yemler (Artemia, su piresi ve chironomid) gibi değişik tipte yemler kullanılarak, besleme denemeleri
yapılmış ve bu yemler üzerinde çeşitli probiyotikler ya da zenginleştiriciler de kullanılarak, kerevit
jüvenillerinin hayatta kalma oranının artırılmasına çalışılmıştır. Alabalık beslemede biyoflok yemleme
tekniği ile zeolit katkılı yemler, çipura beslemede ise Mannan-oligosakkarit (MOS)’in büyüme ve et
kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır.
Yoğun balık yetiştiriciliği yapılan bölgelerde çevreye etkinin belirlenmesi ve taşıma kapasiteleri
konusunda farklı dönemlerde izleme çalışmaları yapılmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel
etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu projelerde atık üretiminin azaltılması ve
katı atıkların arıtılması üzerine bazı denemeler yürütülmüştür. Balık çiftliklerinin çıkış suyunda yüzey
akışlı yapay sulak alan oluşturularak, saçak köklü bitkiler kullanılmasının etkili olduğu, son dinlendirme
bölümünde zeolit kullanımında ise su kalitesinde kimyasal yönden iyileşme olabileceği bildirilmiştir.
Bir başka çalışmada ise yoğun üretim bölgelerinde atık suyun filtresinde kullanılan tambur filtrelerin
etkinliği ölçülmüştür. Bu filtreler yem kaynaklı atık miktarlarını azaltırken diğer kirlilik yüküne etki
etmemektedir.
Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde bazı akarsularda yetiştiricilik üretimi yapılabilecek
kriterlere göre incelemeler yapılmış, özellikle GAP Bölgesinde yeni kurulan baraj göllerinde nitrat ve
fosfat dengesi göz önüne alınarak taşıma kapasiteleri belirlenmiştir.
Yetiştiricilik işletmelerinin veri bankası oluşturulması ve barajlarda su kalitesinin gerçek zamanlı
izlenmesi konularında yeni teknoloji kullanım imkânları değerlendirilmiş, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
ile konumsal analizi ve veri tabanının oluşturulması için pilot çalışma bu dönemde tamamlanmıştır.
Buna göre Artvin, Rize, Trabzon ve Gümüşhane illeri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Elazığ
ve Malatya illerinde bulunan balık çiftliklerinin CBS ile konumsal analizi dijital haritalar üzerinde
oluşturulmuştur. Deniz ve baraj ortamında gerçek zamanlı veri izleme sistemleri kurularak çevresel
parametrelerin gerçek zamanlı takibi için iki çalışma sonuçlandırılmıştır.
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3.3. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörü GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Güçlü kurumsal yapı ve teknolojik imkânların varlığı,

•

Özellikle denizlerde yetiştiricilik yapmaya uygun alanların bulunması,

•

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün kurulmuş olması,

•

Sektörde yeterli bilgi birikimi ve tecrübelerin varlığı,

•

Sektörün ihracat tecrübesine sahip olması,

•

Sektöre yatırım yapmak isteyen dinamik müteşebbis varlığı,

•

Gerekli malzeme ve ekipmanlarının ülke içinde imal edilebilmesi,

•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde destekleme uygulaması yapılması,

•

Yerli sanayide karma yem teknolojisinin gelişmişliği, yem fabrikalarının varlığı,

•

Yetişmiş iş gücünün varlığı,

•

Yavru balık üretimi için uygun altyapının varlığı,

•

Modern işleme ve paketleme tesislerinin varlığı,

•

Kalite kontrol ve kalıntı izleme program ve sisteminin olması,

•

Farklı ekolojik özelliklere sahip deniz ve iç suların bulunması,

•

Zengin flora veya fauna biyoçeşitliliği,

•

Yetiştiriciliğe uygun ekonomik türlerin varlığı,

•

Yeni türlerin üretim potansiyelinin bulunması,

•
Su, çevre ve balık sağlığı konularında eğitim ve araştırma kuruluşları ile yetişmiş iş gücü
mevcudiyeti,
•

Mevzuat kapsamında eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu,

•

İşletmelerin kayıt altına alındığı sistemin bulunması.

Zayıf Yönler:
•

Üretici örgütlenmesinin eksikliği,

•

Potansiyel yetiştiricilik alanlarının planlara işlenerek güvence altına alınamaması,

•

Tüketime yönelik bilgilendirme eğitim ve tanıtım etkinliklerinin azlığı,

•

Diğer kamu kuruluşları ile yaşanan sorunlar,

•

Sektörde eğitimli personel istihdamının yetersizliği,
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•

Balık yemlerinin izlenebilirliği program ve sisteminin olmaması,

•

Çözüm odaklı AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği,

•

Larva yemi ve canlı yem üretiminde yetersizlik,

•

Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında balık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaması,

•
Yatırımcının bilgi ve deneyimden çok, ucuz iş gücüne yönelmesi, eğitimli insan gücüne sahip
çıkmaması,
•

Mevcut su potansiyelimizden yeterince yararlanılamaması,

•

Balık hastalıkları ve zararlıları konusunda altyapı ve uzman personel eksikliği,

•

Sektör analizi ve strateji geliştirmede kullanılabilecek güvenli veri yetersizliği,

•

Yetiştiricilik ve çevre ilişkisine yönelik araştırmaların yetersizliği,

•

Yeni üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaşmaması,

•

Su ve canlı kaynaklarının yönetimi için ulusal bir politika üretilememesi,

•

Tüm kıyılarımızı kapsayan bütünleşik kıyı alanları yönetim planlarının geliştirilememiş olması,

•
Yurt içi ve yurt dışında üretilen yumurta ve larvaların su havzaları arasında denetimsiz
transferleri nedeniyle hastalıkların taşınma riskinin olması,
•

Habitat koruma önlemlerinin yeterince uygulamaya aktarılamamış olması,

•
Yetişmiş insan gücünün kanun ve yönetmeliklerle yetkilendirilmemesi nedeniyle sektör dışına
çıkması veya farklı araştırma ve uygulayıcı kuruluşlara dağılmış olması,
•
Bazı su ürünleri işletmelerinde sağlıklı kayıt sisteminin oluşturulmasında ve istatistiki bilgilerin
toplanmasında yaşanan sıkıntılar,
•

Çift kabuklu ve eklem bacaklı su ürünleri yetiştiricilik potansiyelinin yeterince kullanılamaması,

•

Polikültür yetiştiriciliğinin eksikliği,

•

Su ürünlerinin çevre, turizm vb. gibi diğer sektörlere göre öncelik sırasının geride olması.

Fırsatlar:
•

Farklı ekolojik özelliklere sahip deniz ve iç sularımızın varlığı,

•

İhracat potansiyelinin yüksek olması,

•

Önemli bir dış pazarın bulunması,

•

Yatırımın hızla gelire dönmesi,

•

AR-GE projelerine destek sağlanmaya başlanmış olması,

•

Artan genç nüfus ve beslenme bilincinin yükselmesi,

•

Yeterli iş gücü varlığı,
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•
Makro ve mikro su bitkilerinden balık yemi, ilaç sanayi, insan gıdası vb. açısından üretim
potansiyelinin varlığı,
•
Su ürünlerinin diğer besin kaynaklarına göre besin kalitesinin daha yüksek olması nedeniyle
tüketim potansiyelinin artırılabilecek olması,
•

Avrupa ülkelerine ilave olarak dünya genelinde alternatif pazarların varlığı,

•

Biyoçeşitlilik açısından alternatif yetiştirme imkânlarının olması,

•

GAP ve DAP Bölgesi su ürünleri üretim potansiyeli varlığı,

•
Toplumda çevre bilincinin artması ve bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin
gelişmesi,
•

Farklı disiplin ve araştırma birimleri tarafından çevresel projeler geliştirilmesi,

•
Dünyada giderek artan ekolojik üretim uygulamalarının Türkiye’de de benimsenmeye
başlanması,
•

TARSİM kapsamında su ürünleri işletmelerini sigortalayacak bir sistemin bulunması,

•

Deniz yüzey alanlarının yetiştiricilik faaliyetleri ile ekonomiye kazandırılmaya müsait olması,

•

Yem yapımında hayvansal atıklarda hidrolizat yönteminin geliştirilmesi,

•

Yem yapımında farklı hayvansal veya bitkisel protein kaynaklarının kullanılabilir olması,

•
Başta kara midye olmak üzere birçok ekonomik kabuklu türünün doğal olarak bulunması ve
yetiştiricilik tekniklerinin ülkemiz sularına uygunluğu,
•
Zengin alternatif balık türlerine sahip olmamız ve bunların yetiştiricilik yoluyla ekonomiye
kazandırılabilir olması.
Tehditler:
•

Üretim maliyetlerinin yüksekliği (enerji, yem vb.),

•

Avrupa pazarındaki daralma (levrek, çipura),

•

Balık yemi ve ham maddelerindeki fiyat dalgalanmaları,

•

Balık tüketim alışkanlığının yetersizliği,

•

Yetiştiricilik tesislerine ve yetiştiricilik ürünlerine karşı oluşan ön yargılar,

•

Yatırımcının birçok kamu kuruluşundan onay alması, bürokratik zorluk ve engeller,

•
Su ürünleri konusunda eğitim almış ve balık hastalıklarında uzmanlaşmış olanlara su ürünleri
sağlığı konusunda yetki verilmiyor olması,
•

Yetiştiricilik konusunda olumsuz medya baskısı,

•

Evsel, sanayi ve tarımsal vb. atıkların hala birçok bölgede mekanik/biyolojik arıtıma tabi
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tutulmadan doğrudan su kaynaklarına boşaltılıyor olması,
•
İş bulma olanaklarının azalması nedeniyle lise mezunlarının lisans eğitimleri için var olan su
ürünleri alanındaki eğitim kurumlarını tercih etmemesi, bu nedenle de lisans eğitimi veren kurumların
kapanma noktasına gelmesi,
•

Ön lisans programlarına öğrenci kontenjanı verilmemesi,

•

Üretim alanlarının turizm, kültür, tabiat varlıkları, milli parklar ve sit alanlarıyla iç içe olması,

•

Üretim yapılabilecek temiz su kaynaklarının kirlilik nedeniyle giderek daralması,

•

Avrupa pazarında uluslararası rakiplerin varlığı (Yunanistan, Norveç, İtalya vs.)

•

Epidemik balık hastalıklarının görülmesi,

•
Doğal stoklar üzerine etki ve baskı (kaçaklar, hastalık + parazitler, kimyasallar, atık ve artıklar,
besin kaynağına baskı),
•

Ekosistem açısından koruma ve kullanma dengesinin kurulamaması,

•
Gümrüklerde su ürünleri ve sağlığı konusunda eğitim almış meslek gruplarının istihdam
edilmemesi nedeniyle yurt dışından gelecek olan risklerin artması,
•

İklim değişimine sektörün tüm paydaşlarının hazırlıklı olmaması,

•

Su kaynaklarına kontrolsüz müdahaleler ve kontrolsüz su kullanımları,

•

HES’lerin su kullanım haklarına uymaması.

3.4. Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri
3.4.1. Sektörel Koordinasyon ve Strateji Eksikliği
Ülkemizde bugün yetiştiricilik üretimi fiili olarak 315 bin tona ve kurulu tesis kapasitesi 486 bin tona
ulaşmıştır. İhracatta kar marjları düşmüştür. İç piyasada kültür balığı tüketimine karşı yanlış imaj
oluşturulması birçok soruna yol açmaktadır. Kültür üretimi olmasına karşın Atlantik salmonu ithal
edilmekte, fakat aynı kalitede olan alabalık üretimi iç pazarda istenilen düzeyde talep görmemektedir.
Kamuoyu bazı yerel ve ulusal yayınlarla özellikle sosyal medya üzerinden yanlış yönlendirilmektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Kamu/Üniversite/Özel Sektör iş birlikteliği yetersizdir. Bu bağlamda, kamu-özel sektör iş
birliği sağlanmalıdır. Tüm paydaş ve yürütme erkleri birlikte hareket etmeli ve sürdürülebilirlik ön
şartlarının yerine getirilmesine yönelik iş birliğine katılım ve katkıları sağlanmalıdır.
•
Tüm paydaşların etkin ve eşit olarak temsil edildiği, manipülasyondan uzak balık borsasının
kurulması için üretici merkez birliği çalışma yapmalı ve bunun için finansman sağlanmalıdır.
•
Su ürünleri sektöründe markalaşma eksiktir. Küçük işletmelerin ortak hareket etmesi şarttır ve
bu yönde üretici merkez birliği adım atmalıdır.
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•
Evsel, sanayi ve zirai atıklar hala birçok bölgede mekanik/biyolojik arıtıma tabi tutulmadan
doğrudan doğal su kaynaklarına boşaltılmaktadır. Bu durum engellenmeli ve Türkiye’nin her yerinde
acil olarak atık su yönetimi stratejileri oluşturulmalıdır ve bu stratejiler faaliyete geçirilmelidir. Yerel
yönetimler ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ileri arıtma sistemlerini sisteme alarak düzenli bir
şekilde faaliyete geçirmelidir.
•
Kıyı bölgelerde ve baraj göllerinde uygun üretim alanları belirlenmeli ve yetiştiricilik üretimi
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Denizlerde, iç sularda ve karasal alanlarda yer alan yetiştiricilik
sahaları 1/5000-1/10.000’lik çevre düzeni planlarına işlenmelidir.
•

Fiyat istikrarının sağlanması için: arz-talep dengesi ve etkin üretim planlanmalıdır.

•
Yetiştiricilerin bilgi birikimini arttırmak için, damızlık yönetimi, besleme, balık hastalıkları,
balık nakli gibi konularda bir program çerçevesinde ilgili bakanlık, üretici birlikleri, yerel yönetimlerin
desteği ile birlikte üniversiteler tarafından eğitimler düzenlenmelidir.
•
Sektöre güç verecek, yeni türlerin ticari ölçekte kültüre alınması konusunda araştırma ve
AR-GE çalışmalarına ağırlık verilerek, üniversitelerde yapılan/yapılacak projelere destek verilmelidir
(kalkan, orkinos, Mersin balığı, kabuklular vb.).
•
Üretici birliklerinin balık tüketimini arttırmaya dönük çalışmalar yapması, özellikle merkezi
noktalarda kendi satış yerlerini planlayarak, ilk elden satış imkânı oluşturması gerekir.
•
Üretici birliklerinin markalaşmayı ön plana alarak Türkiye’de üretilen balıkların yurt içinde ve
yurt dışında hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yürütmesi gerekir.
•
Üretici birliklerinin kurulumu kolaylaştırılmalı, Üretici Birlikleri Kanunu’nda su ürünleri ayrı ele
alınmalıdır.
•
Üretime açılacak alanların ÇED süreci önceden alınmalı ve üreticinin projesini yatırıma
dönüştürme süresi kısaltılmalıdır.
•
Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB)
müteşebbisi olan alanlarda bir an önce kurulması planlanmalıdır.
•
Balık perakendecileri, ülkemiz yerli büyük alabalığının müşteriler tarafından tercih edildiğini
ancak, pazara aynı kalitede balığın sürekli arz edilmediğini, ithal somonu istediği zaman ve miktarda
bulabildiğini belirtmektedir. Bu nedenle piyasaya kaliteli ve sürekli yerli büyük alabalık sevki yapılması
yerli balık için tercih sebebi olabilir.
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3.4.2. Üretim Maliyetleri Yüksekliği
Ülkemizde, 2010 yılından itibaren yeni kültüre alınan türlerin yetiştiriciliğine büyük önem verilmekle
birlikte halen yoğun olarak alabalık, çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kültür balığı
üretiminde, düşük fiyat uygulamaları ile yem maliyetleri bile karşılanamaz duruma gelmiştir. Son
dönemde firmalar el değiştirmekte ya da yem üreticilerine hasat edilen ürün karşılığı ödenmek
suretiyle üretim yapılmaktadır. Sektörde özellikle yem maliyetleri yükselmiş, bu oranda kar marjları
düşmüştür. Özel sektörde bazı firmaların plansız üretim ve pazarlamaları sonucunda maliyetin altında
satış yapması tüm sektörü olumsuz etkilemektedir. Özellikle küçük ve orta çaplı üreticiler, artan enerji
ve yem maliyetlerini karşılayamamakta ya iflas istemekte ya da yok pahasına el değiştirmektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Üretici birlikleri ve kamu kurumu temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon tarafından taban fiyat
belirleme ve denetleme yetkisi verilmelidir. Alınan tavsiye niteliğindeki kararların, geçici bir süreyle
de olsa yasal taban fiyat olarak kabul edilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.
•
Yetiştiriciliği yapılan balık türlerinin hallerde veya diğer toptan satış kanallarında günlük veya
haftalık kotalar konularak satışı sağlanmalıdır.
•
Balık unu fiyatlarındaki artış, birçok markada yem kalitesini düşürmüştür. Yem fabrikalarına
denetimin artırılması, yem etiketlerinde, yemin içeriğinin (ticari sır kapsamında olmayan balık unu
miktarı) ve hayvansal kaynaklı protein oranının yer alması sağlanmalı ve denetlenmelidir.
•
Fiyat dalgalanmalarını önlemek için mutlaka iç tüketimin artırılmasına yönelik düzenleme
yapılmalıdır. İç pazar ana hedef olarak görülmeli ve 12 ay süreklilik sağlanacak şekilde satış
planlanmalıdır.
•

İşletmelerin kullandıkları elektrik için mevcut tarifeler düşürülerek sektöre destek olunmalıdır.

•
Su ürünlerinin toptan ve perakende satışlarında da KDV oranının %1 olarak uygulanması üretim
maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır.
•
Denizlerde devam eden ÖTV’siz akaryakıt desteği iç sularda da baraj göllerindeki balıkçı
gemileri içinde uygulanmalıdır.
•
Balık yemleri için yerli ham madde konusundaki AR-GE çalışmaları TÜBİTAK seviyesinde
öncelikli alanlar içerisine dahil edilmelidir.
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3.4.3. Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar
İç sularda baraj göllerinde ve denizlerde ağ kafeslerde balık üretimi son yıllarda büyük gelişme
göstermiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe yenilikçi uygulamalar ve yüksek teknoloji
kullanımının teşvikiyle dünyadaki su ürünleri yetiştiricilik alanlarında sağlanan yeni gelişmeler, yöntem
ve teknolojiler bire bir takip edilmekte ve uygulanmaktadır. Deniz ve iç sularda yetiştiricilik üretiminin
esas ağırlığını oluşturan ağ kafeslerde balık üretimi konusunda farklı mevzuatlardan kaynaklı
çatışmalar, çevresel baskı ve alan tahsisleri problemleri yaşanmaktadır. Geçmişte koy ve körfezler gibi
kıyısal alanda gerçekleştirilen üretim, günümüzde açık denize taşınmıştır. Ancak, özellikle denizlerde
su ürünleri yetiştiriciliği yapmak üzere belirlenen potansiyel alanların yatırıma açılması sürecinde
çeşitli STK’lardan ve yerel konut/ikincil konut sahiplerinden itirazlar gelmekte bazen de konu yargıya
intikal etmekte ve yatırımlar uzun süre gecikmeye uğramakta ya da yatırıma açılamamaktadır.
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 2007 yılında yayınlanan Tebliğ ile kıyılara yakın olan işletmelere,
kıyıdan en az 1.111 m (0,6 mil) uzakta olması, 30 m derinlikten fazla alanlarda kurulması, akıntı hızının
en az 0,1 m/sn. olması gibi zorunluluklar getirilmiş ve denizlerdeki balık çiftlikleri bu şartlara uymuştur.
Denizlerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğinde, yavru balıkların açık denizlere adapte olabilmeleri
için aşılama ve boylama işlemlerinin yemleme yapılmaksızın kıyıya yakın, koy ve körfez gibi korunaklı
yerlerde yapılması teknik bir zorunluluktur. Ancak, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi
kapsamında yürürlüğe giren Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki
Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
çıkarılan 725 sayılı İlke Kararı’nda yer alan “sit alanlarında ve sit alanlarına kıyısı bulunan koylarda, 2863
sayılı Kanun’un 35’inci maddesi kapsamında su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının
bulunduğu bölgelerde Bakanlar Kurulu Kararı ile dalış yasağı getirilen alanlarda su ürünleri üretim
ve yetiştirme tesisi yapılamayacağı” ifadesi nedeniyle aşılama ve boylama faaliyetlerinin yapılmasına
müsaade edilmemektedir.
Ayrıca, denizlerde faaliyet gösteren yetiştiricilik işletmelerinin hizmet gemilerinin yanaşabileceği,
yemlerin ve hasat edilen ürünlerin yükleme ve boşaltmasının yapılabileceği, yem deposu, bekçi
kulübesi gibi lojistik ihtiyaçları karşılamak üzere sabit tesis ve yapı niteliğinde olmayan geçici, tesis
ve iskeleleri ihtiva eden kıyı yapılarına ihtiyaç olmasına rağmen 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6’ncı
ve ilgili yönetmeliğin 13’üncü maddesi kapsamında söz konusu yapılara İmar Planı şartı ve talep
edilen yerlerin genellikle özel koruma alanı, SİT alanı, milli park alanı, orman arazisi, vakıf arazisi gibi
alanlarda olması nedeniyle müsaade edilmemektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan 725 sayılı İlke Kararı’nda yer alan “sit alanlarında
ve sit alanlarına kıyısı bulunan koylarda, 2863 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi kapsamında su altında
korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde Bakanlar Kurulu Kararı ile dalış
yasağı getirilen alanlarda su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi yapılamayacağı” ifadesine “yemleme
yapılmaksızın aşılama boylama hariç” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.
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•
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6’ncı maddesinin “Kıyılarda ve bu kıyılara bitişik karasal alanlarda,
su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin yükleme ve boşaltmanın yapabileceği iskele, yem, malzeme
ve soğuk hava depoları gibi yapılar; Özel Koruma Alanı, Sit Alanı, Milli Park Alanı, Orman Arazisi ve
Vakıf Arazilerine ilişkin ilgili mevzuatında getirilen kısıtlamalara tabi olmaksızın ve imar planı kararı
aranmaksızın bölgenin doğal yapısına uygun olmak şartıyla sökülüp takılabilir materyalden yapılır.”
şeklinde düzenlenerek sorunun çözülmesi mümkündür.
•
Kıyı illerimizde kültür balıkçılığı üretim alanları belirlenerek dijital haritalara işlenmeli ve diğer
sektörlerin taleplerine göre değişiklikler yapılmamalıdır.
•
Denizlerde ve iç sularda suyu ortak kullanan paydaşların kullanım haklarının ve paylarının su
ortamının taşıma kapasitesine göre belirlenmesi gereklidir.
•

Lojistik vb. uygulamaların yapılabileceği limanlar yapılmalıdır.

•
Türkiye genelinde evsel, endüstriyel ve tarımsal kökenli atık suların yönetimi için stratejiler
oluşturulmalıdır.
•
Deniz kafes tesisleri ile ilgili diğer sektörler tarafından oluşturulan olumsuz algının kamuoyu
nezdinde giderilmesine yönelik bilimsel bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır ve kamu spotları
oluşturulmalıdır.
•
Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak, ilgili kurumların görüşleri alınarak belirlenen potansiyel
alanlara ait koordinatlar Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yatırım ortamı ilan edilmeli ve
belirsizlikler giderilmelidir.
•

Her ilin üretim kapasitesine göre belirli alanların tespiti gereklidir.

•
Yetiştiriciliğin yoğunlaştığı bölgelerde kıyıda üreticilere yönelik sosyal tesisler, barınma,
restoran, soğuk hava depoları, işleme-paketleme tesisleri vb. yapıların yer alacağı, her türlü atığın
(balık ölüleri, yem çuvalları, strafor vb.) çevreye duyarlı şekilde yok edileceği, akaryakıt, ağ bakım ve
depolama gibi faaliyetlerin yer alabileceği alanlar yapılmalıdır.
•
Barajlarda, proje kapasitesi doğrultusunda alan tahsisi yapılmış ancak proje kapasitesi kadar
üretim yapmayan ve yatırımlarını tamamlamamış olan üreticilerin işgal ettiği alanlarla ilgili çözüm
bulunmalıdır.
•
Isınan baraj göllerinde Haziran ayında oluşan arz fazlası için Üretici Merkez Birliği inisiyatif
alarak pazar sorununu gidermeye yönelik çalışmalar yapmalıdır.
•
Üretim için tahsis edilen alanda ağ kafeslerin yer değişikliği (rotasyon) yapıldığının takibi
sağlanmalıdır.
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3.4.4. Havuzlarda Balık Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar
Ülkemizde iç sularda havuzlarda üretim yapılan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin çoğunluğu proje
kapasiteleri 50 ton/yılın altında olan işletmeler olup, kırsal alanda istihdama katkıları yadsınamaz
şekilde önemlidir.
Kaynak ya da yüzey sularından sağlanan suların beton/toprak havuzlara alınması ile yapılan
yetiştiricilikte en önemli sorun, ihtiyaç olan suyun miktar ve kalite olarak sürekliğinin sağlanamamasıdır.
Projelendirilen yetiştiricilik tesisleri için hedeflenen su sağlanamadığı durumlarda toplu balık ölümleri
gerçekleşebilmektedir.
Özellikle su kaynakları üzerlerindeki bazı HES’lerden bırakılan sular nedeniyle yetiştiricilik tesislerine
ait havuzların neredeyse tamamının çamurlu su ile dolduğu ve üretimin imkânsız hale geldiği
görülmektedir.
Havuzlarda balık yetiştiriciliği tesislerinin pek çoğu orman arazileri içerisindedir. Orman arazilerinin
kira süreleri genellikle kısa ve kiralama bedelleri oldukça yüksektir.
Su kirliliği konusunda yürütülen mevzuatlara ilişkin olarak, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri
endüstriyel/sanayi tesisi olarak görülmekte ve tesislerden çıkan atık suyun çevresel etkisi doğru
değerlendirilmemektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Kaynak ya da yüzey sularına bağlı olarak yapılacak olan su ürünleri yetiştiriciliğinde kapasiteler
güvenli su miktarı dikkate alınarak projelendirilmelidir.
•
İç sularda kullanılabilir su oranı arttırılmalı ve su tahsis süreleri en az 5 yıllık süre olacak şekilde
yapılmalıdır.
•
Daha az su ile daha fazla yetiştiricilik yapabilme imkânı sağlayan kapalı devre su ürünleri
yetiştiriciliği sistemleri kullanılarak üretim teşvik edilmeli ve suyun daha etkin kullanımı sağlanmalıdır.
•
Tüm su kaynakları değişik amaçlar için kullanılmak üzere projelendirilse de su ürünleri
yetiştiriciliği için uygun alanlar ve kapasiteler kamu eliyle mutlaka belirlenerek üreticilerin kullanımına
sunulmalıdır.
•
Bazı akarsularda ardı sıra sıralanmış üretim tesisleri için kirlilik etkilenme mesafeleri belirlenerek
tesislerden optimum seviyede yararlanmak amacıyla su kullanım planları hazırlanmalıdır.
•
Orman arazileri içerisinde yapılacak havuzlarda (toprak ve beton havuzlar) balık yetiştiriciliği
için kira süreleri ve kiralama bedelleri makul düzeye getirilmelidir.
•
Özellikle orman arazilerinde yeni çıkarılan mevzuatların geriye dönük işletilmemesi
gerekmektedir.
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3.4.5. Yavru Üretiminde Yaşanan Sorunlar
Ülkemizde alabalık, çipura ve levrek üretiminde yavru ihtiyacını karşılamak üzere kurulan
kuluçkahanelerde son teknoloji uygulamaları mevcuttur. Konusunda uzman teknik ekip bilgi
birikimleriyle ülkemiz su ürünleri sektörünü Avrupa’da lider duruma getirmiştir. Yeni yatırımlarla
altyapı sürekli yenilenmektedir. Alabalık yavru üretimi ise daha çok küçük çaplı işletmelerin ihtiyacını
karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Son yıllarda alabalık üretiminde büyük kapasiteli tesisler kurulmuş
ancak yetersizdir. Bu nedenle balık üretiminde, ihtisaslaşmış kuluçka merkezleri ile kaliteli-sertifikalı
yavru üretimi ve damızlık yönetimi ihtiyacı bulunmaktadır.
Alabalık üretim tesislerinin içme suyu kalitesinde üretim yapma zorunluluğu artan küresel ısınma
neticesinde su kaynaklarındaki azalmadan dolayı dar boğaza girmiştir. Kaliteli protein ihtiyacı ile
birlikte suyun vazgeçilmezliği artmıştır. Vazgeçilmez olan suyun azalması hem iç sularda kafeslerde
hem de karasal alanda üretim alanlarının azalmasına ve/veya yenilerinin açılmasına izin vermemektedir.
Bu durum başta alabalık olmak üzere üretim rakamlarının düşmesine sebep olmaktadır.
Yavru üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmasına rağmen, yavru ölümleri yüksek oranda
seyretmektedir. Yavru üretiminde karşılaşılan problemlerin (ölüm oranı, deformasyonlar vb.)
giderilmesi için, ihtisaslaşmış kuluçka merkezleri ile kaliteli-sertifikalı yavru üretimi ve damızlık
yönetimine ihtiyaç bulunmaktadır.
Deniz balıkları yavru üretiminde karşılaşılan problemlerin başında iskelet deformasyonları gelmektedir.
Yüksek miktarlarda karşılaşıldığında maddi zararlar ortaya çıkarmakta üretilen ürünün pazarda yer
alamamasına sebep olmaktadır. İskelet deformasyonu meydana gelmiş balıklar, pazar boyuna gelse
bile satışı engellenmelidir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Sertifikalı yumurta ve yavru üretimi konusunda uzmanlaşmış damızlık işletmelerinin kurulması
veya mevcut işletmelerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Hastalıktan ari kuluçkahaneler 2018 yılı
destekleme kapsamına alınmış olup bu destekler devam ettirilmelidir.
•
Azalan su kaynakları ve küresel ısınma göz önüne alınarak kapalı devre üretim sistemleri bir
an önce planlamaya alınmalı, model işletmeler kurulmalıdır.
•
Yeni türlerin yavru üretimindeki sorunların aşılması için özel sektör ile üniversiteler arasında iş
birliği sağlanarak AR-GE projeleri desteklenmelidir.
•
Yetiştiricilikte büyük öneme sahip olan triploid alabalık yavrusu üretimi yaygınlaştırılmalıdır.
Özellikle üretilen triploid yumurtalarda sertifika aranarak üretici koruma altına alınmalıdır.
•
Bir kısım üreticinin yeni teknolojiler ve kullanımı konusunda eğitim eksikliği vardır. Sektörde
teknoloji kullanımı eksikliğinin giderilmesi ile üretim maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir.
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•
Alabalıkta yerli yumurta üretiminde uzmanlaşmış, hastalıktan ari, kaynak suyunun çıktığı
bölgelerde, mevsim dışı yumurta üretimine olanak verecek işletmelerin kurulması veya mevcut
işletmelerde bu uygulamanın teşvik edilerek yumurta ithalatının önüne geçilmesi sağlanmalıdır.
•
Tüm türlerde hastalıklar ve büyüme performansı bakımından anaç balık, yumurta, yavru,
porsiyon balığa kadar izlenebilirliği ve sağlıklı bir seleksiyonun yapılması için kayıt ve yönetim
sisteminin bütün işletmelerde oluşturulması gerekmektedir.
•
İşletmelerde, her aşamada uluslararası kalite ve gıda güvenliği sertifikasyon belgelerine sahip
olunması teşvik edilmelidir.
•
Yavru güvenliğinin sağlanması için yavru üretim alanları belirlenmeli ve bu alanlar başka
amaçlar için kullanılmamalıdır.
3.4.6. Alternatif Türlerin Üretiminde Yaşanan Sorunlar
Türkiye’de yetiştiricilik üretimi ağırlıklı olarak üç karnivor tür üzerinde yoğunlaşmıştır. Ülkemizin
sahip olduğu coğrafik özellikleri nedeniyle farklı türlere uygun doğal su kaynakları bulunmaktadır.
Yetiştiriciliği yapılan balıkların belli türlerle sınırlı kalması nedeniyle pazarlarda yaşanan arz doyumu
ve oluşan tüketici talebindeki değişkenlikler sorun yaratmaktadır. Denizlerde ve iç sularda yeni ticari
türlerin yetiştiriciliği ile pazarda talep edilen tür çeşitliliğinin sağlanması konusunda desteklemelerin
ve araştırmaların devam ettirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Yeni ve alternatif türler konusunda Türkiye’nin bulunduğu coğrafik konum büyük fırsatlar sunmaktadır.
Biyoçeşitliliğin oldukça zengin olması da yeni ve alternatif türlerin yetiştirilmesine uygun zeminler
oluşturmaktadır. Ülkemizde henüz istenilen düzeye ulaştırılamamış olan karides, tıbbi sülük, kurbağa,
denizhıyarı, kara midye, yengeç, kerevit, panga, tilapia, salyangoz ve Mersin balığı gibi yeni ve alternatif
türlerin denizlerde ve iç sularda yetiştiriciliği için çok uygun koşullar bulunmaktadır. Karadeniz’de
ülkemiz adına önemli bir marka değeri olan, iç piyasada ve yurt dışında büyük alaka gören denizde
ağ kafeslerde büyük boy alabalık yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. Bu özel yetiştiricilik yöntemi
de geliştirilebilecek bir alternatif yetiştiricilik olarak görülmektedir. Mavi yüzgeçli orkinos da ilgili
ülkelerce üzerinde yoğun olarak çalışılan bir balık türüdür. Japonya’da ticari boya kadar yetiştiriciliği
yapılabilmektedir. Gelecekte yetiştiriciliği konusunda potansiyele sahip olan en önemli türlerden
birisidir. Sarıkuyruk yine yerli türlerimizden olmasına karşın ticarileşmemiş durumdadır. Bu türün de
yetiştiriciliği ülkemize önemli bir pazar oluşturabilecek durumdadır.
Yine dünya çapında hobi amaçlı olarak yürütülen akvaryum balıkçılığı yetiştiricilik yönünden
değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde akvaryum balığı yetiştiriciliği küçük çaplı
yapılmaktaysa da istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Birçok türler tropikal kuşakta yer alan
ülkelerden kontrolsüz bir şekilde alınmaktadır. Akvaryum ve süs balıkçılığının dünya genelinde çok
önemli bir pazarı bulunmaktadır.
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Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Karnivor türlere bağlı kalınması balık unu oranı yüksek yem kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle, ekonomik açıdan değeri yüksek ve tercih edilen omnivor diğer türlerin (sazan vb.) üretimi
yaygınlaştırılmalıdır.
•
Doğal omnivor türlerimizin adaptasyon ve yetiştiricilik potansiyelleri belirlenmeli, uygun yem
rasyonları geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
•
Alternatif türlerin yetiştiriciliği geliştirilmeli ve başlangıç aşamasında devlet elindeki
kuluçkahanelerden genetik çeşitlilik dikkate alınarak yavru materyali sağlanmalıdır.
•
Tatlı sularda Mersin balığı, yayın balığı, sarıbalık ve karabalık; denizlerde ise sarıkuyruk, kefal
türleri, lahoz ve sargoz türlerinin larva ve porsiyonluk yetiştiriciliği geliştirilmelidir.
•

Mersin balığının yetiştiriciliğe kazandırılması amacıyla üretim istasyonu kurulmalıdır.

•
Granyöz ve sarıkuyruk balıklarının yetiştiricilik potansiyelinin yüksek olması nedeniyle satışının
yaygınlaşması için tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır.
•
Çift kabuklu yumuşakçaların yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konusunda başlatılan çalışmalar
hızla sonuçlandırılmalıdır.
•
Temel çalışmaları yapıldığı halde yerli kalkan balığının ticari üretime alınmamış olması büyük
eksikliktir. Şu anda verimli görülmese de iç pazarda bilinen bir balık olmasından dolayı ciddi bir
potansiyeli olan bu türün yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır.
•

Mavi yüzgeçli orkinosun yetiştiriciliği konusunda çalışmalar desteklenmelidir.

•
Sarıkuyruk türünün yetiştiricilik potansiyelinin iyi olması nedeniyle satışının yaygınlaşması için
tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.
•
Ülkemizde hem ekonomik değere sahip hem de omnivor olan başta kefal türlerinin yetiştiriciliği
desteklenmelidir.
•

Yassı balık yetiştiriciliği özellikle dil ve pisi türleri yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapılmalıdır.

•
Özellikle doğadan toplama yöntemi ile ticareti yapılan ve stoklarının takibini/güncel durumunu
bilemediğimiz kafadan bacaklılar ve eklem bacaklılar gibi türlerin yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.
Üniversiteler, enstitüler ve özel sektör projeleri desteklenmelidir.
•
Ülkemiz sularında olmayan fakat ihracat potansiyeli olan türlerin tam kapalı yetiştiricilik
sistemlerinde üretilmelerine izin verilmesi su ürünleri sektörümüzün büyütülmesi açısından önemlidir.

61

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

•
Doğal kaynaklarımızda yaşayan tıbbi sülükler korunarak, bu su ürününün yetiştiriciliği
özendirilmeli ve desteklenmelidir.
•

Kurbağa yetiştiriciliği konusunda desteklemeler yapılmalıdır.

•

Yengeç üretimi için destekler verilmeli ve planlamalar yapılmalıdır.

•

Yerel türlerimizin yetiştiricilik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

•
Süs balığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yönünde yatırımların ve AR-GE çalışmalarının
desteklenmesi gerekir.
3.4.7. Su Kirliliği
Balık yetiştiriciliğinde özellikle kafeslerden kaynaklanan kirletici unsurlar tüketilmeyen yem, dışkılar ve
boşaltım ürünlerinin oluşturduğu çözünmeyen veya çözünebilir formdaki maddeler oluşturmaktadır.
Bu maddeler organik karbon, azot ve fosfor olarak su kolonu içerisinde bulunmakta ve işletmenin
büyüklüğü ile birlikte hidrolojik yapısına bağlı olarak değişmektedir. Bunlara ilaveten karasal kaynaklı
üretimlerde suyun temini ve üretimde kullanıldıktan sonra alıcı ortama verilmesinde istenen kriterlerin
geliştirilmesi su kaynaklarının korunması için oldukça önemlidir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Yemlerde bulunan ham maddelerde fosfor/azot (P/N) oranları düşük olanlar ve yem üretiminde
ileri teknolojiler tercih edilmelidir.
•
Üretimi yapılan türe özgü taşımaya dayanaklı, toz içermeyen ve istenen yoğunlukta (batabilir
veya yüzebilir) üretilmiş, boyutları (boy-çap) standart olan kaliteli yemler üretilmeli ve tercih
edilmelidir.
•
Su kaynaklarımızı çevresel kirlilik yüklerinden koruyacak tedbirlerin alınması, kontrollerin
etkin bir şekilde yapılması, kanuni düzenlemelerdeki yetersizliklerin düzeltilmesi ve ihlal durumunda
öngörülen cezaların caydırıcılığının arttırılması gerekmektedir. Bu durum, su kaynaklarımızın
sürdürülebilir yönetimi için büyük önem taşımaktadır.
•
Su kirliliği konusundaki denetimler düzenli bir şekilde sürdürülmeli ve takibi bu konuda eğitim
almış Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri tarafından yapılmalıdır.
•
Su kaynaklarımızdaki noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları ile bu alanlardaki kirleticilerin
seviyelerini belirten haritalar tamamlanmalıdır.
•
Özellikle tatil beldelerinin yoğunlaştığı sahil kesimlerinde arıtım tesislerinin kapasiteleri
arttırılmalı ve işlerlikleri sürekli denetlenmelidir.
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•
Arıtım tesisleri yeterli düzeyde çalışmayan tatil beldelerindeki konutlar ve turizm tesislerinin
cezai uygulamaları caydırıcı bir seviyede tutulmalıdır.
•
Su ürünleri işletmelerinde ölen balıklar için su ürünleri işletmelerinin bulunduğu kıyı
kesimlerinde ölü balıkların yakılarak imha edilmesine yönelik istasyonlar yapılması gerekmektedir.
Ölen balıkların uygun şekillerde bertaraf edilmemesi kamu oyunda su ürünleri için negatif algının
oluşmasına neden olmaktadır. Alınacak tedbirle negatif algı kaldırılmış olacaktır.
•
Tesislerde kullanılan dezenfektanlar, çeşitli kimyasallar, ilaçlar vb’nin uygun şartlarda
stoklanması, kullanılan veya süresi dolan bu maddelerin kanunlar ve yönetmeliklere uygun şekilde
bertarafı için gerekli önlemler alınmalı ve zorunlu kayıtlar tutulmalıdır. Bu maddelerin olduğu şişeler,
kaplar vb. katı atıklar doğaya atılmamalıdır.
3.4.8. Su Ürünleri Sağlığı ve Hastalıkları
Su ürünleri yetiştiriciliğinde balık kayıplarının yaklaşık %10’u balık hastalıklarından kaynaklanmaktadır.
Bunun yanı sıra her yıl farklı patojenlerden kaynaklanan yeni hastalıkların ortaya çıktığı görülmektedir.
En yüksek epizootiklerin özellikle kuluçkahanelerde balığın larva ve yavru aşamalarında meydana
geldiği görülmektedir.
Bu nedenle tüm dünyada balık hastalıklarının tedavisinden çok, korunma yöntemleri hedeflenmiştir
ve bu hastalıklar için etkin aşılar geliştirilmiştir. Genel olarak uygulanan aşıların pozitif etkileri sonucu
su ürünleri yetiştiriciliğinde ölüm oranları ve antibiyotik kullanımı azaltılmaktadır. Sadece bir hastalığa
karşı aşılama yapmak yeterli koruma sağlamadığı için, teşhisi yapılmış, antijeni üretilmiş hastalıklara
karşı aşı programlarının oluşturulması ekonomik balık üretimi açısından çok daha önemlidir.
Yetiştiricilikte en önemli unsur balıkların hastalıklardan korunmasıdır. Bu amaçla her çiftlik kendi
biyogüvenlik unsurlarını devreye sokmalıdır. Biyogüvenlik, zararlıların ve hastalıkların balık sağlığına
getirdiği risklerin uzaklaştırılması, yok edilmesi veya etkili bir şekilde yönetilmesidir. Biyogüvenlik
önlemleri içerisinde yer alan aşı kullanımı konusunda yetiştiricilerin üniversite ve enstitülerin ilgili
birimleri tarafından sık sık verilecek eğitimlerle bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Balık üretiminde kullanılan etkili aşılar, yetiştiriciliğin başarısı ve balıkların hızlı büyümesi için önemli
koruyucu faktörlerden birisidir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe yoğun üretimde hastalıklardan ileri
gelen balık kayıplarının önlenmesi için yeni aşıların ve türlere göre aşılama programlarının geliştirilmesi
çok önemlidir. Günümüzde alabalıklar için birçok hastalığa karşı mono ve multivalant bakteriyel ve
viral lisanslı aşılar ve otojen aşılar mevcuttur. Örneğin Yersinia ruckeri, Vibrio anguillarium, Pasteurella
piscicida ve Aeromonas salmonicida bakterileri ile ticari aşılar geliştirilmiş ve bu aşılar sektörde yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu aşıların suşlarının yabancı kaynaklı olması nedeniyle ülkemizde
koruyuculuğu zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle otovaksinasyon sistemi temelinde
yerli suşlarla aşı üretim programlarının geliştirilmesi ve denetlenmesi önem taşımaktadır.
Yetiştiricilerin, hastalıktan şüphe ettikleri durumlarda zaman kaybetmeden kendilerine en yakın Su
Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Fakülteleri Balık Hastalıkları Anabilim Dallarıyla ya da Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü ile iletişime geçerek, hasta balık örneklerini canlı bir şekilde ilaç vermeden ilgili
laboratuvara getirmeleri sağlanmalıdır. Su ürünleri işletmesinin sistematik olarak değerlendirilmesi
63

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

açısından tesiste sorumlu müdür olarak görev alan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisleri, tarafından değerlendirme yapılarak ölümün sebepleri laboratuvar bulgularıyla beraber
tespit edilmelidir. Böylece doğru tedavi yöntemi belirlenerek hastalıkların kontrol altına alınmasında
başarı yüzdesi artırılacaktır. Bazen sadece yaşam ortamıyla ilgili çevresel şartlarda meydana gelen
değişimler örneğin pH, oksijen ve su sıcaklığının değişmesi bile balıklarda hastalık ve ölüm sebebi
olabilmektedir. Böyle bir durumda balıkta istediğiniz kadar bakteri taraması yapsanız da yanıltıcı
olacaktır. Çünkü su kalitesi ve çevre faktörleri balık sağlığında biyolojik faktörlerden (bakteri, mantar,
parazit, virüs) daha önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.
Ülke genelinde su ürünleri işletmelerinde düzenli olarak balık hastalıkları taramaları yapılmadığından
üretim alanlarındaki yeni balık hastalıklarının tespiti ve dağılımı belirlenememektedir. Ülkemizdeki
balık hastalıklarının dağılımını etkileyen başlıca faktörler; balık nakilleri ve balık hareketlerinin kontrol
altına alınmaması, balık nakli esnasında meydana gelen manipülasyonlar, balık kasaları, koliler ve
straforlar, balık kepçeleri, balık nakil araçları ve kullanılan diğer malzemeler, aşılama enjektörleri,
aşı ve serum hortumları, kullanılmayan ağ, kafes, platform, gemi gibi ekipmanların başka üretim
bölgelerine taşınması, sektörde bazı firmaların hemen hemen her üretim havzasında işletmelerinin
bulunması ve firmanın kendi şubeleri arasındaki balık ve yavrularının transferleri olarak sıralanabilir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Yerli aşı sanayisinin desteklenmesi, bu konuda gerekli AR-GE altyapısının oluşturulması
gerekmektedir.
•
Kültür balıkçılığının yoğun olduğu bölgelerde bulunan üniversitelerin ilgili fakültelerinde
bulunan Balık Hastalıkları Laboratuvarlarının geliştirilmesi ve akredite edilmeleri konusunda destek
verilmesi, bu fakültelerin olmadığı bölgelerde balık hastalığı konusunda donanımlı laboratuvarların
kurulması ve işlem hızlarının arttırılması gereklidir.
•

Balık hastalıkları konusunda donanımlı kurumların geliştirilmesi önem taşımaktadır.

•
Balık çiftliklerinde çalışan personele balık sağlığı ile ilgili uygun eğitim programları
düzenlenmelidir. Karantina metodları, dezenfeksiyon protokolleri ve hareket sınırlamaları konusunda
eğitimler verilmesi gerekir.
•
Yumurta, larva, yavru ve balık taşıma gibi global ticaretten kaynaklanan hastalık riskleri için,
alınması gereken önlemler tüm firmalar tarafından bilinmeli ve uygulanmalıdır.
•

Viral hastalıkların kontrolü üzerine ulusal stratejilerin ortaya çıkarılması gerekir.

•
Balık hastalıkları konusunda bölge laboratuvarları kurulmalı, katkı-kalıntı programları etkin bir
şekilde sürdürülmelidir.
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•
Balık hastalıklarının hastalık haritası çıkarılması ve gerekli taramalar yapılarak, her yıl
güncellenmesi ve spesifik koruma önlemlerinin alınması gereklidir.
•
Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde hijyen ve koruma, biyogüvenlik önlemleri belirlenmeli ve
yetkili makamlar tarafından kontrol edilmelidir.
•
Balıkların refahını kontrol etmek için hükümler, işletmedeki ölü balıkların taşınması/atılmasıyla
ilgili talimatlar, dezenfeksiyon prosedürleri, karantina alanlarının oluşturulmasına yönelik talimatlar,
hasta balık numunelerinin hızlı nakliyesi ile ilgili talimatlar ve belirlenmiş protokoller oluşturulmalı,
yetiştiriciler tarafından işletmede görülen mevcut hastalıklar için yönetim stratejisi belirlenmelidir.
Patojenik etkenlerin bulaşıcı dönemi ve dağılımı önceden belirtilmelidir. Viral enfeksiyonların tespit
edildiği bölgelerde karantina uygulanmalıdır.
•
Su ürünleri yetiştiriciliği için, balıkları enfekte eden mikroorganizmaların izlenmesi ve tedavide
kullanılan antimikrobiyal ajanların seçiminin optimize edilmesi, balıklarda antimikrobiyal maddelerin
dikkatli bir şekilde kullanılmasını teşvik edilmesi, ulusal antimikrobiyal direnç izleme programlarının
geliştirilmesi gereklidir.
•
İşletmelerde izleme süreci ve kayıt tutma (su kalitesi, yem tüketimi, düzenli ağırlık kontrolü,
ölüm oranı ve düzenli izleme, laboratuvar raporları gibi kayıtların korunması) sağlanmalıdır.
•
Bölgelerdeki hastalık problemleri dikkate alınarak uygun aşı programları seçilmeli ve
uygulanmalıdır.
•
Balık hastalıklarının bölgesel dağılım ve veri tabanının oluşturulması için Su Ürünleri Fakülteleri,
Balıkçılık Teknolojisi Fakülteleri, Su Bilimleri Fakülteleri Balık Hastalıkları Ana Bilim Dallarının katılımıyla
ulusal bir proje başlatılmalıdır.
•
Ülke geneli oluşturulacak risk haritası ve veri tabanı bağlamında erken uyarı sistemi
geliştirilmelidir.
•
Su ürünleri sağlığının geliştirilmesi için su kalitesinin balık türüne göre optimum şartlarda
sağlanması, hijyen kurallarına uyulması ve mineral, pro ve prebiyotik katkılar ve vitamin takviyeleri
yapılmalıdır.
•
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) Su Hayvanları Sağlığı ve Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı
(EU)-2016/429) Yasaları çerçevesinde su canlıları uzmanlarına tanıdığı yetkiler doğrultusunda,
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ülkemizde su
ürünlerinin uzmanı olan Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerine, Su Bilimleri
ve Mühendislerine yetki verilmelidir.
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3.4.9. Balık Besleme, Yem ve Ham madde Konularında Yaşanan Sorunlar
Balık yemi fabrikaları ülkemizde genellikle ya su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin yoğun olduğu Ege
Bölgesi’nde ya da ham madde üretiminin (balık unu-balık yağı) yoğun olduğu Karadeniz Bölgesi’nde
kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedirler. Nitekim hâlihazırda 13 balık unu/yağı fabrikası ve 23
yem fabrikası bulunmaktadır. Balık yemi üreticilerinin ortak özellikleri hemen hemen hepsinin kendi
balık üretim çiftliklerinin olmasıdır. Türkiye’de 471 karma yem fabrikasında yaklaşık 15,3 milyon ton
karma yem üretilmiştir. Sadece balık yemi üretimi yapan yaklaşık 17 tesiste, 300 bin ton düzeyinde
balık yemi üretilmiştir. Toplam balık yemi üretimi toplam karma yemlerin %2’sini oluşturmaktadır. Bu
üretime rağmen ham madde konusunda yurt dışına bağımlılığımız devam etmektedir.
Balık unu ve balık yağı, su ürünleri yetiştiriciliğinde sınırlayıcı bir faktördür. Üretimde lider ülkeler
sürdürülebilir bir üretim için alternatif yollar aramaktadır. Bu amaçla yağ kaynağı olarak bitkisel
kökenli yağların ikame edilmesi, yeni hayvansal protein kaynaklarının bulunması konusunda ciddi
AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de böcek larva proteinidir. Büyük
yem fabrikaları bu konuda önemli kaynak ayırarak araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, bitkisel
protein kaynaklarının geliştirilmesi de önemlidir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Türün ihtiyacından fazla protein içeren ve sindirilebilirliği düşük ham maddeler ile yem
formülasyonu yapılmasından kaçınılmalıdır.
•
Türe özgü ideal yem seçimi (formülasyonu vb.), yemin uygun şartlarda depolanması ve
korunması gerekir.
•
Balık unu ve yağı elde edilmesinin arttırılması için uluslararası alanlarda ekosisteme zarar
vermeyecek şekilde avcılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
•
Balık yemi üretiminde kullanılan soya başta olmak üzere, GDO’suz bitkisel ham maddelerin
yerli olarak üretimine yönelik ilgili Genel Müdürlüklerle politikalar geliştirilmeli ve üretilen bitkisel
kaynaklara kalite ve satın alma garantisi verilmelidir.
•
Balık yemlerinde yaşanan kalite ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesine yönelik mevzuat
çıkarılmalıdır.
•
Ülkemizin ürettiği alabalık, çipura, levrek başta olmak üzere yetiştiriciliği denenen diğer türlere
özgü yemlerin geliştirilmesi gerekir.
•

Yerli üretim otomasyon ve makineler markalaştırılmalıdır.

•
Tamamen ihracat ve işleme sektörüne yönelik “Karadeniz’de İri Alabalık Üretimi” yapan
işletmelere yem tedarik eden fabrikalar ve yem kaliteleri özel bir çerçevede izlenmeli ve aksaklıklara
karşı eylem planı oluşturulmalıdır.
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•
Kamu ve özel sektörün, mevcut balık yemi ham maddelerinin dışında alternatif kaynakların (su
bitkileri, algler, böcekler vb.) üretiminin değerlendirilmesi için Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri,
Balıkçılık Teknolojisi Fakülteleri, ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinde bu konularda yapılan
araştırmalara destek verilmelidir.
•
Yem ham maddesi oluşturabilecek yerli tohumlar kullanılarak bitkisel ürünlerin üretimi
arttırılmalı, bunların yeterli olmadığı durumlarda yağlı tohumlu bitkilerden soya, mısır, kenevir, kanola
vb. üretimine hız verilmelidir.
•
Ham madde ve yemlerin kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi için fiziksel, kimyasal,
mikrobiyolojik, biyolojik, fizyolojik ve makroskobik analizlerinin gerçekleştirilebileceği merkez bir
referans laboratuvarı üniversiteler ve ilgili bakanlık tarafından oluşturulmalıdır.
•
Balık unu ve yağı kullanım oranlarının türlere, türün farklı dönemlerindeki ihtiyaçlarına göre
minimum ve maksimum değerleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
•
Alternatif olabilecek ham maddelerin sadece balık ununa göre değil, aynı zamanda bitkisel
ham maddeler için de ele alınması gerekir.
•
Su ürünleri yemlerinin üretim sistemlerinde ekstrüzyon teknolojisinin benimsenmesi ve bu
yönde desteklerin verilmesi gerekir.
•
Tatlı su ve özellikle herbivor balık türleri için press-pelet sistemleri kullanılmalı ve
desteklenmelidir.
•
Mezbaha artıkları (et, et-kemik ve kan unu) ile kanatlılardan elde edilen un ve yağların hangi
türlerde ve ne kadar oranlarda kullanılabileceği mevzuatla belirlenip izin verilmelidir.
•
Balık unu alternatifleri için işleme artıklarından (uygun üretim teknikleri içinde üretilen),
ekonomik değeri olmayan ülkemiz sularında yaygın olarak bulunabilen balık türlerinin avcılığının
desteklenmesi ile bu türlerden balık unu ve yağı elde edilmesi ve desteklenmesi gereklidir.
•

Uygun olması durumunda istilacı balık türleri balık unu ve yağı sanayisinde değerlendirilmelidir.

•

Su bitkilerinin üretimleri sonucunda ham madde olarak yararlanılması sağlanmalıdır.

•

Su kenarlarında bulunan istilacı bitkilerin de ham madde olarak değerlendirilmesi gerekir.

•
Organik su ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesi sonucunda gerekli olabilecek yemler için
organik ham madde üretimleri desteklenmelidir.
•

Katkı maddelerinin (etkicil ham maddeler) üretimi ve gerekli sistemler desteklenmelidir.
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•
Sinek ve böcek larvalarının ya da kendilerinin uygun olması durumunda ham madde olarak
yetiştiriciliğinin sağlanması ve bunların yemlerde kullanımının mevzuatla belirlenmesi gerekmektedir.
•

Tarım Kredi Kooperatifi uygun bir ilimizde balık yemi üretim tesisi kurmalıdır.

•
Yem konusundaki çalışmalarının ulusal fonlama birimleri tarafından öncelikli araştırma konusu
kapsamına alınması gerekir.
•

Özel sektörün ve üniversitelerin AR-GE çalışmalarının ve altyapılarının desteklenmesi gerekir.

•
Desteklemelerde esas alınan kriterin üretilen balık miktarı yerine, kullanılan yem miktarı
üzerinden yapılması daha reel bir uygulama olacaktır. İşletmenin toplam kullandığı yemden “Toplam
Üretim Miktarı (kg)= Toplam Yem Tüketimi (kg) / YDO” formülü ile belirlenebilir (YDO=türe özgü
alınmak kaydıyla).
•
Biyolojik etkinliği yükseltmek için mikrokapsül yemlere sindirim enzimleri katılmaktadır.
Sindirim enzimleri büyütme yemlerinde de kullanılabilir. Böylece yemde kullanılan bitkisel protein
kaynaklarının sindirilebilirlik düzeyi ve yemin biyolojik etkinliği yükseltilebilir.
3.4.10. Yetiştiricilik Tesislerinde Altyapı, Standardizasyon ve Organizasyon Sorunları
Su ürünleri yetiştiriciliğinden gerekli verimi ve iktisadi katkıyı sağlayabilmek için su ürünleri sektöründe
gerek altyapı ve gerekse organizasyona büyük önem verilmesi gerekir. Su ürünleri sektöründeki altyapı
ve organizasyonun sağlanması için aşağıda belirtilen önerilerin dikkate alınması önem taşımaktadır.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Belirli bölgelerde farklı balık türleri için yetiştiricilik işletmelerinin: damızlık yönetimi ve ıslah,
kuluçkahane, yavru üretimi alanlarında uzmanlaştırılması, ana tedarikçi konumuna getirilerek devlet
korumasına alınarak akredite edilmesi gerekir.
•
Kafeslerin konulacağı yerler yapılacak bilimsel tetkiklerle önceden belirlenerek haritalar
üzerinde işaretlenmelidir. Suyun özelliklerine ve taşıma kapasitesine bağlı olarak tesislerin üretim
kapasiteleri kararlaştırılmalıdır.
•
Kafes balıkçılığı ve diğer su ürünleri yetiştiriciliği yapılan yerlere gerekli olan elektrik,
haberleşme, ulaşım ve karaya çıkış noktası ile ilgili altyapı ihtiyaçları belirlenmeli ve bu ihtiyaçlar
yerel yönetimlerce sağlanmalıdır. Özellikle ulaşım, su ürünleri tesislerinin hem kuruluş hem de işletme
aşamalarında önem taşımaktadır.
•
Su ürünleri yetiştiriciliği için bölgesel ve ulusal üretici birlikleri ve kooperatiflerin
yaygınlaştırılması ve sorunlarını bu organizasyonlar aracılığı ile çözmeleri müteşebbislere büyük
avantaj sağlayacaktır.
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•
“Karadeniz’de iri alabalık üretimi” amacıyla, Trabzon-Maçka, Rize-Ardeşen-Çamlıhemşin gibi
kuluçkahanelerin bulunduğu alanların “Alabalık Kuluçkahaneleri Sanayi Bölgesi” olarak ilan edilmesi
ve devlet desteği sağlanması yararlı olacaktır. TDİOSB mevzuatında su ürünlerine göre değişiklik
yapılmalıdır.
•
Uzmanlaşmaya yönelik üretim yapmak isteyen, kuluçkahane ve yavru işletmelerine AR-GE
desteklerinin sağlanması ve bu desteklerin tamamlanmasından sonra neticelerinin en az beş yıl
süreyle izlenmesi gerekir.
3.4.11. Pazarlama, Reklam ve Marka Tescilinde Yaşanan Sorunlar
Ülkemizde kişi başına tüketilen su ürünleri miktarı gelişmiş ülkeler düzeyinde değildir. Avcılık veya
yetiştiricilik yolu ile üretilen su ürünleri yeterince pazarlama ve dağıtım kanalına yansıtılamamıştır.
Zincir marketler ve bazı büyük satış firmaları dışında hala semt balıkçı tezgâhlarında geleneksel
yapı sürmektedir. Bu anlamda bu satış yerleri sadece balık av sezonunda hizmet verirken diğer
dönemlerde ya kapalı veya başka ürünlerin satışına dönmektedir. Dolayısıyla yaz döneminde
sağlıklı balık arzı sadece zincir marketlerin balık tezgâhları ile sınırlı kalmaktadır. Hâlihazırda “yaz
dönemi balık yenmez”, “üretim balığı sağlıklı mıdır?” gibi endişeleri olan toplumumuzun mevcut
algısı değiştirilemediğinden tüketim artışı da sınırlanmaktadır. Bu anlamda kısaca tüketim artışında
talepten çok arz sorunu vardır diyebiliriz.
Türkiye sularında avcılık veya yetiştiricilik yolu ile üretilen su ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda
son tüketiciye ulaştırılmasında markalaşma ve tanıtım oldukça önemlidir. Tüketici tercihlerinin
belirlenmesi ile katma değeri yüksek işlenmiş su ürünlerinin piyasaya verilmesi ile tüketim oranının
artması sağlanmış olacaktır. Mevcut ürünlerin sadece ham madde olarak değil, işlenmiş ve paketli
olarak kolay tüketime olanak verecek halde sunulması gerekir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Kültür balıklarının reklam ve pazarlanmasına yönelik Bakanlık desteğinin sağlanması,
karalama yapılan görsel ve yazılı medya programlarının önlenmesine yönelik girişimlerin yapılması
gerekmektedir.
•
Karadeniz’de üretilen iri alabalıkların, herhangi bir ihracat daralması söz konusu olabileceği göz
önünde bulundurularak, konserve sektöründe değerlendirilebilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
•
Sadece ülkemize özel üretilebilecek türlere yönelik teşviklerin sağlanması ve tescillerin
yapılması gerekir.
•
Su ürünleri tüketiminde sınırlayıcı faktör sürekli ve sağlıklı arzın olmamasıdır. Bu çerçevede
sağlıklı, yaygın soğuk zincir, lojistik ve dağıtım ağının arttırılması gerekir.
•
Üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan çipura, levrek ve alabalıkta markalaşmaya
gidilmesi ve markalaşmanın teşvik edilmesi gerekmektedir.
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•
Yurt dışı pazara sunduğumuz balıkların fiyatını 3 ülkeden toplam 7 broker belirlemektedir.
Ürettiğimiz balığın yurt dışı pazarda fiyatının düşürülmemesi için Türkiye’den de brokerların bu
gruplarda yer alması önem taşımaktadır.
3.4.12. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri
Türkiye genelinde uzun yıllar mart ayında ölçülen ortalama hava sıcaklığı 7,1°C olurken 2017 yılında mart
ayında bu değer 8,8°C olarak ölçülmüştür. Yine 2018 yılı mart ayı ortalama sıcaklıkları 11,3°C ile uzun
yıllar ortalama değerinin (7,1°C) 4,2°C üzerinde gerçekleşmiştir (MGM, 2018). Bu değerlendirmeler
küresel ısınmanın etkilerini giderek hissettirmeye başladığını göstermektedir. İklim değişikliğinin gizli
maliyeti, çevresel değişkenler ile bu değişkenlerin düzenlediği konakçı-patojen ilişkileri arasındaki
doğal dengesizliğin öngörülemeyen bozulmalarını içerebilir. İklim değişikliği ile ilişkili yeni çevresel
etkiler, bilinen hastalıkların önceden etkilenmemiş yetiştiricilik alanlarına yayılmasını kolaylaştırabilir,
hâlihazırda mevcut olan hastalığı daha da şiddetlendirebilir ve yeni patojenlerin ortaya çıkmasına
neden olabilir. İklim değişikliği özellikle soğuk su balıklarının yetiştiriciliğinde sınırlandırıcı faktörlere
sahiptir (FAO, 2017b). Hava sıcaklığının artışıyla beraber, öncelikle su sıcaklığında artışlar görülür
ve ardından suyun oksijen seviyelerinde azalmalar başlar. Buna bağlı olarak üretilen türlerde yavaş
büyüme oranları görülür. Üreme ve döl alımında dengesizlikler gözlenir. Zehirlere, parazitlere ve
hastalıklara karşı daha fazla duyarlılık oluşur. Daha fazla hastalık prevalansı gözlenir. Kafesler veya
havuzlar balıklar için yaşanmaz bir duruma gelir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Küresel iklim değişikliğine yönelik tüm kurumların bir araya geldiği bir stratejik eylem planı
oluşturularak en kısa sürede faaliyete geçirilmelidir.
•

Küresel ısınmanın etkilerine karşı alternatif balık türlerinin yetiştiriciliğine yönelilmelidir.

•
Isınmanın getireceği hastalık problemlerinin neler olabileceği konusunda senaryolar ve
önlemler hazırlanmalıdır.
•

İklim değişimine karşı kapalı devre üretim sistemlerinin kullanılması çözüm olacaktır.

3.4.13. Sürdürülebilir Yetiştiricilik Politikalarında Yaşanan Sorunlar
Su ürünleri üretimi, diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi, yer aldığı ekosistem üzerinde bir etkiye
sahiptir. Su ürünleri yetiştiricilik sektörünün, global gıda güvencesine, beslenme problemlerinin
iyileşmesine, çevreye en az etki, topluma maksimum fayda ile ekonomik gelişime katkı sağlaması
beklenmektedir.
Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları için izin verilirken çevresel hassasiyetler, kültür ve
turizm sektörü dikkate alınarak planlama yapılmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ülkemiz, diğer
dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında çevre hassasiyeti en yüksek, korumacı mevzuat ve uygulamalara
sahip ülkeler arasında bulunmaktadır.
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Sürdürülebilirlik: bir topluluk, ekosistem veya bu gibi bir sistemin, ihtiyaç duyduğu temel kaynakların
kirlenme ya da aşırı yüklenme gibi nedenlerle sonlanmadan belirsiz bir geleceğe kadar fonksiyonunu
sürdürmesidir. Genelde sürdürülebilir gelişim kavramı basit ve önemlidir fakat bunu spesifik
standartlara ya da kriterlere dönüştürmek zor olduğu gibi genellikle özneldir ve suistimale açıktır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde ekonomik sürdürülebilirlik, yetiştiricilik faaliyetlerinin ülke ekonomisindeki
payı veya işletmelerin bireysel karlılıkları açısından ele alınabilir. İşletme açısından bakıldığında
karlılığa pazar fiyatı, üretim artışı ya da verimlilik artışı ile doğrudan; üretim maliyetini, iş gücü, enerji,
yasal yükümlülük giderlerini azaltarak ve üretimin çeşitlendirilmesiyle dolaylı yoldan ulaşılabilir. Su
ürünleri üretiminde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı akılcı bir planlama ve uygun yönetim
stratejileri ile başarılabilir. Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde büyük farklılıklara rağmen, su ürünleri
üretiminin sürdürülebilirliği için öncelikle yeterli miktarda ve iyi kalitede suya ihtiyaç bulunmaktadır.
Ülkemizdeki kuruyan ve alanı daralan göller ve sulak alanlar göz önünde bulundurulduğunda su
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su ürünleri yetiştiriciliğinin devamlılığı için sucul sistemlerde
koruma ve izleme programları ile yönetim stratejilerinin zorunlu olduğu açıktır. Bu alanda yapılan
birçok bilimsel çalışma mevcutken yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir.
Sürdürülebilir su ürünleri üretimin unsurlarından birisi de ürün çeşitliliği oluşturabilmektir. Yoğun
üretimi yapılan türlerin pazarda doygunluk oluşturması durumunda çözüm alternatif ürünlerle
piyasaya girmektir.
Yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklarımız, ülkemizde yıl boyu balığa olan talebin karşılanması için
önemli bir misyon üstlenmektedir. Özellikle balık av yasağı bulunduğu dönemlerde piyasaya balık
arzı yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürünlerle sağlanmakta ve böylece halkımızın hayvansal protein
ihtiyacının karşılanmasına önemli katkıda bulunulmaktadır.
Sürdürülebilirliğin sağlanması için, üretimin başlangıcından pazara sunumuna kadar tüm aşamalarda
çevreyi ve su kaynağını koruyucu önlemler alınmalı, bunlara titizlikle uyulmalı ve proje kapasitesinin
üzerinde üretim yapılmamalıdır.
Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanların kira sürelerinin kısa olması sürdürülebilirliği olumsuz
etkilemektedir. Sektördeki yatırımların istikrarlı olabilmesi için kira süreleri uzun tutulmalıdır.
Sürdürülebilirliğin kalıcı olması için doğaya balık kaçışının önlenmesi, giriş suyu ile çıkan su arasındaki
kirlilik farkının minimum seviyede olduğu, görüntü kirliliğinden uzak, doğaya zarar vermeyecek,
kapasitenin üstünde üretim yapmayacak işletmeler kurulmalıdır.
Son yıllarda bir görüş olarak karşımıza çıkan ancak daha sonra belli yaptırımlar gerektirecek
yetiştiricilikte refah olgusu da sürdürülebilirliğin unsurları arasında yerini almaktadır. Halk, su ürünleri
yetiştiriciliği olgusunu tam olarak kabullenmedikçe ve su ürünleri tüketimi konusunda yeterince
bilinçlenmedikçe diğer “sürdürülebilirlik” temaları hiçbir anlam taşımamaktadır. Ne yazık ki su ürünleri
üretimi zaman zaman negatif medya baskısına maruz kalmaktadır.
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Su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir olması için ekonomik olması, kaynak kullanımının eşit ve
çevreci olması, insan kaynaklarının etkin kullanımı, yönetimsel uygulamaların belirli bir standart
çerçevesinde stabil olması gerekmektedir. Bu konuda birçok uluslararası sertifikasyon sistemleri
mevcuttur. Bu sistemlere üye olan firmalar ürünlerini daha kolay pazarlayabilmektedir. Bu sertifikasyon
firmaları da birçok parametreyi inceleyerek üretilen ürün hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Çevreye
duyarsız, ekonomik olmayan ürünler dış pazarda yer bulamamaktadır.
Sürdürülebilirlik konusunda ne yazık ki tek bir evrensel formül bulmak mümkün değildir. Ancak
ekonomik sürdürülebilirlik, kaynak kullanımı ve çevresel standartlar, sağlık yönetimi ve refah olgusu,
halkın su ürünleri yetiştiriciliğine bakışı ve insan kaynakları başlıklarını kapsayacak şekilde öncelikli
olarak bir yol haritası niteliğinde “Ülkesel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimi ve Strateji Planı”
hazırlanmalıdır.
Mevcut teknik ve teknolojilerden yararlanılarak, hem balık refahını hem daha ekonomik üretim
olanağını hem de çevresel etkileri en aza indirecek, modern, geleceğin yetiştirme tesisleri konusunda
AR-GE çalışmaları yapılmalıdır. Örnek vermek gerekirse: büyük umutlar bağladığımız, Karadeniz’de
İri Gökkuşağı Alabalığı yetiştiriciliği projesinde en büyük darboğaz deniz suyu sıcaklığının yılın 5
ayında alabalık için öldürücü limitler olan 22°C’nin üzerine çıkmasıdır. Bu nedenle Karadeniz’de iri
gökkuşağı alabalığı üretim planları yapılırken iklim değişimi göz önünde bulundurularak senaryolar
üretilmelidir. Karadeniz’de üretime açılan sahaların su kalitesi parametreleri açısından sürekli
denetlenmesi, kapasite artırımının dikkatli yapılması, su sıcaklığındaki değişimlerin anlık izlenmesi
gerekmektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Ülkesel kalite kriterleri belirlenerek dışa bağımlılık azaltılmalıdır.

•

Uluslararası alanda kabul görmüş marka oluşturulması gerekir.

•
Sürdürülebilir yetiştiricilik açısından balık hastalıkları veya olası başka nedenlerle kitle halinde
ölüm riskine karşı balıkçılıkta sigortacılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler yapılmalı ve geçici teşvikler getirilmelidir.
•
Su ürünleri sektörünün sosyoekonomik faydaları ve özellikle kırsal alanda yarattığı istihdam
olanakları iyi vurgulanmalıdır.
•
Üreticilerin örgütlenmesi teşvik edilmeli, örgütlerin “iyi yetiştiricilik uygulamaları” ile kalite
kontrolü ve fiyat istikrarı konusunda sorumluluk almaları sağlanmalıdır.
•

Entegre kıyı yönetimi planları oluşturulmalıdır.

•
Su kaynaklarının havza bazlı yönetim planları oluşturulmalı ve Su Ürünleri Mühendisleri ve
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri bu yönetim kurullarında görev almalıdır.
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•

Üretim potansiyeli taşıyan her su kaynağı için su ürünleri üretim modelleri geliştirilmelidir.

•

Çevre izleme modeli geliştirilmelidir.

•

Organik su ürünleri yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.

•
Çevre ile uyumlu üretim teknikleri ve çevreye en az etki eden yemlerin kullanımı teşvik
edilmelidir.
•
Su ürünleri sağlığında kullanılan aşı vb. biyolojik maddeler ile ilaç ve kimyasalların imalatı,
satışı ve kullanımı disiplin altına alınmalıdır. Katkı-kalıntı programları etkin bir şekilde sürdürülmelidir.
•

İç ve dış pazar geliştirilmelidir.

•

Geri izleme ve markalaşma açısından etiket ve barkod uygulaması başlatılmalıdır.

•
Biyoteknolojik uygulamalara (gen ıslahı, mevsim dışı yumurta alımı, dişileştirme, erkekleştirme
vb.) gereken önem verilmeli AR-GE çalışmaları desteklenmelidir.
•
Yavru balık ihtiyacının %100’ünün yurt içi üretimle sağlanan balık yumurtasından elde edilmesi,
balık yumurtası ithalinin önlenmesi amacıyla; yetiştiricilikte ön plana çıkan balık türleri için akredite
balık kuluçkahaneleri kurulmalıdır. Bu amaçla pilot bölgeler seçilmelidir.
•
İç sularda üretim yapan kültür balıkçılığı işletmelerinin su kullanımına bağlı olarak rekabet ve
hukuki sorunlar yaşadığı HES’ler başta olmak üzere, sorunlarının çözümünde hızlı karar vermenin
öneminin dikkate alınması, mevcut işletmelerin korunması ve balık üretimine öncelik verilmesi gerekir.
3.4.14. Sektörel Tanımlama Sorunları
Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için meslek kanununun çıkarılması ve
bu meslek gruplarının balık sağlığı, deniz ve iç su havzalarının izlenmesi, balık geçitleri, içme ve yüzme
sularının su kalitesi parametrelerinin izlenmesi, su ürünlerinin iller arası nakil işlemleri, tematik halk
akvaryumları, balık yemi üretimi, gıda ve hijyen, gümrük ve perakende satış noktalarının denetlenmesi
gibi temel alanlarda görev almaları su ürünleri sektörünün kalkınmasında ivme oluşturacaktır.
Su Ürünleri ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin günümüz koşullarına uyarlanmasıyla yetki kargaşasının
ortadan kaldırılması özellikle su ürünleri sağlığı konusunda disiplinler arası bir çalışma anlayışının
benimsenmesi sektörün daha hızlı gelişmesini sağlayacaktır. Su ürünleri sağlığı konusunda
uluslararası kanun ve yönetmelikler ayrı değerlendirme yaparken ülkemizde bu konunun sadece bir
kanuna sığdırılması sektörün dünya ile rekabet edebilir konumunu sınırlandırmaktadır. Su ürünlerinin
kalkındırılması ve üretim kapasitesinin iki katından daha yukarılara taşınması mümkünken yetki
kargaşasının bulunması meslekler arası çatışmaların oluşturulması sektörün gerilemesine neden
olmaktadır. Gerek uluslararası mevzuat gereği ve gerekse eğitimleri gereği su ürünleri sektörünü
ilgilendiren balık sağlığı da dahil her konuda Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi
Mühendislerinin Kanun ve Yönetmeliklerde yetkilendirilmesi önem taşımaktadır.
73

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı yönetmeliklerinin,
Su Ürünleri Yönetmeliğinin ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin ve diğer su ürünleri yetiştiriciliği
ile ilgili mevzuatların günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesi ve bürokrasinin azaltılması
gerekmektedir.
•

Mesleki yetki kargaşasının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

•
Yaklaşık 40 yıllık yüksek eğitimde temsil edilen meslek grupları (Su Ürünleri Mühendisleri ve
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri) su ürünleri sektöründeki her alanda yetkili kılınmalıdır.
3.4.15. Su Ürünleri Eğitiminde Yaşanan Sorunlar
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinde stajların 4 yıllık
eğitim süresine yayılması ile öğrenciler sektörün farklı alanlarında staj yapma imkânına kavuşacaktır.
Öğrencilere öğrenim süresi içerisinde zorunlu staj ve staj dışı çalışma imkânının sağlanması ile sektörün
ihtiyaç duyduğu yetkin mühendislerin yetişmesi sağlanacaktır. Kamu ve özel sektörün zorunlu
stajlar için ve staj dışı çalışmak isteyen öğrencilere Sosyal Güvenlik gereklilikleri dâhil olmak yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Sektörün yeni bilgilerin aktarımı ve teknoloji geliştirilmesi
konularında Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri ile
birlikte çalışmasının sağlanması gerekmektedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Sektör, yenilikler ve iyi uygulamalar konusunda bilgi aktarımı, eğitimli yetkin eleman ihtiyacı
için fakültelerle her zaman iletişim içinde olmalıdır.
•
Kültür balıklarından özellikle döl alımının yapıldığı sonbahar ve erken kış döneminin “staj
dönemi” olarak belirlenmesi ve her fakültenin kendine göre belirleyeceği herhangi bir yarıyılın
tamamen sektörde uygulama olarak yürütülmesi uygun olacaktır.
3.4.16. Su Ürünleri Sektöründe İstihdam Sorunları
Su ürünleri sektörünün gelişmesinde ve mevcut seviyeye ulaşmasında katkıları yadsınamaz olan Su
Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kamu
kurumlarında yeterli sayıda istihdam edildiği söylenemez. Başta balık sağlığı olmak üzere, deniz ve
iç su kaynaklarının izlenmesi, balık geçitleri, karaya çıkış noktaları, gümrükler su ürünlerinin iller arası
nakil işlemleri, tematik halk akvaryumları, balık yemi üretimi, gıda ve hijyen, gümrük ve perakende
satış noktalarının denetlenmesi gibi temel alanlarda vd. ilgili alanlarda yetkilendirilmesiyle hem bu
meslek gruplarının karşı karşıya kaldığı istihdam sorunu çözülmüş olacak hem de tüketiciye sağlıklı
su ürünlerinin tedarik edilmesi sağlanmış olacaktır.
Sektörün her aşamasında görev alan Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin
meslek içi eğitim olanaklarının artırılması, sosyal, çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi
gerekmektedir.
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Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Sektör gelişim hedeflerine paralel olarak insan kaynağının etkin, verimli şekilde değerlendirilmesi
amacıyla bu konuda kapsamlı ve tam eğitim veren su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi bölümleri
mezunlarının yasal yetki ve olanaklarla donatılması ve görevlendirilmesine öncelik verilmesi gerekir.
•

Mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye dayalı ekonomik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekir.

•
Sektörde halen çalışmakta olmalarına karşın yetkilendirilmemiş olmanın getirdiği zorluklar
nedeniyle, haklarını kullanamayan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Su Ürünleri Mühendislerine
yönelik meslek kanunu çıkarılması ve yönetmeliklerin yayınlanması gerekir.
3.4.17. Sigorta Sisteminde Yaşanan Sorunlar
Su ürünleri yetiştiriciliğinde TARSİM tarafından sigortalanmak kaydıyla zarar ve kayıplar
karşılanmaktadır. İşletmelerin sigorta kapsamına alınması üreticiyi korurken yatırımların da darboğaza
girmesini engellemektedir. Sigorta sisteminin güçlendirilmesi ve üretici dostu bir sigorta sistemi
uygulaması önem taşımaktadır. Bu sistemin geliştirilmesinde aşağıda sıralanan önlemlerin alınması
su ürünleri yetiştiriciliğinde sigorta sistemini daha güçlü bir yapıya ulaştıracaktır.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Sisteme daha çok sigortalı dahil ederek, sigorta primlerinin daha da ucuz hale getirilmesi
sağlanabilir.
•
Yetiştiriciler için sigortanın bir ihtiyaç olduğu algısının arttırılması ve sigortalılık oranının
yükseltilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile yetiştirici birlikleri tarafından
sistemin tanıtılması için daha aktif rol almaları gerekir.
•
Kapasitesi küçük olan işletmelerde, kayıt problemleri nedeniyle sigorta yapılmasında ve
tazminat ödemelerinde problem yaşanmaktadır. Bu üreticilerin kayıt tutmalarını teşvik etmek ve
düzenlemek için çalışmalar yapılabilir. Kayıt tutma alışkanlığı ile sigortalılık oranı arttırılabilecektir.
•
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devlet desteği ödemesi yapılırken sigortalı olan
işletmelere öncelik verilmeli ve sigortalı olan işletmelerin teşvik oranları güncellenmelidir.
•
e- Reçete uygulaması kapsamında su ürünleri için yapılan uygulamaların da kayıt edilmesi ve
e-Reçete sistemine TARSİM için erişim izni verilmesi gerekir.
•
Birlikler ve yetiştiriciler tarafından hırsızlık ve sabotaj teminatı verilmesi yönünde talepler
mevcut olup, bu teminat ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
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•
Her bir talep değerlendirilerek uygun görülmesi halinde sene başında yeni tarifeler içerisinde
yer verilerek sigorta yapılmaktadır. Taleplerin yetiştiricilik türüne göre birlikler aracılığı ile iletilmesi
çalışmaların daha düzenli ve hızlı yapılmasına yardımcı olacaktır.
•
TARSİM tarafından yapılan sigorta işlemlerinin izlenmesi kapsamında Su Ürünleri Mühendisleri
ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin istihdam edilmesi gerekmektedir.
3.5. Hedefler ve Stratejiler
Strateji 1

Yetiştiricilikte Üretim ve Verimliliğin Artırılması

Öncelik 1.1

Atıl durumdaki yetiştiricilik tesislerinin kapasitesini aktif hale getirmek.

Faaliyet 1.1.1

Kapasite kullanımında yetersizliklerin nedenlerinin araştırılması,

Faaliyet 1.1.2

Kurulu yetiştiricilik kapasitenin tam olarak kullanılabilmesi için önlemlerin alınması.

Amaç:

Ülkemiz su kaynaklarından verimli olarak yararlanılması.

Hedef:

Ülkemizde yetiştiricilik fiili olarak 315 bin tona ve proje kapasitesi 470 bin tona ulaşmıştır. Proje kapasitesinde
üretim yapılmasını sağlayarak, 155 bin tonluk atıl kapasitenin 2 yıl içinde üretime kazandırılması.
Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, TAGEM,

Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri,
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri,
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Proje kapasitesinde üretim yapılamamasının nedenlerinin araştırılması,
Elde edilen verilerin değerlendirilerek sorunun tespit edilmesi,

Yapılacak çalışmalar:

Atıl kapasitenin aktif hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlenmenin yapılması,
Proje yatırımlarını tamamlamayan ve yıllar itibarıyla proje kapasitesine uygun miktarda üretim yapmayan
tesislerin teşvik ve desteklerden yararlandırılmaması,
Proje kapasitelerine göre üretim miktarının yıllık olarak takip edilmesi.

Öncelik 1.2

Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğini arttırmak.

Faaliyet 1.2.1

Yeni potansiyel yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi,

Faaliyet 1.2.2

Belirlenen yeni potansiyel yetiştiricilik alanlarının üretime açılması,

Faaliyet 1.2.3

Mevcut tesislerin modernizasyonu,

Faaliyet 1.2.4

Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB) kurulması
ve yaygınlaştırılması,

Faaliyet 1.2.5

Bürokrasi sürecinin kısaltılması.

Amaç:

Üretimi arttırmak.

Hedef:

Ülkemizde fiili olarak 315 bin ton/yıl olan su ürünleri yetiştiriciliği üretimini, 2023 yılında 600 bin ton/yıl,
2050 yılına kadar ise 1,2 milyon ton/yıl kapasiteye ulaştırmak.
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Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, TAGEM, DSİ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri
Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği
STK’lar.
1. Üretim alanlarının belirlenmesi için saha çalışmasının yapılması,
2. Belirlenen üretim alanları için ilgili kurumların uygun görüşlerinin alınması,
3. Denizlerde, iç sularda ve karasal alanlarda yetiştiricilik için belirlenen alanların 1/5.000-1/10.000’lik çevre
düzeni planlarına işlenmesi,

Yapılacak çalışmalar:

4. Üretimin sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin uygulanması,
5. Sürdürebilirlik çerçevesinde maksimum proje kapasitesinin belirlenerek üreticilere buna göre üretim izni
verilmesi,
6. Kapalı devre üretim sistemlerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması,
7. Su ürünleri yetiştiriciliğine uygun bölgelerde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerin (TDİOSB)
kurulması.

Strateji 2:

Alternatif ve Yeni Türlerin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

Faaliyet 2.1

Alternatif su ürünleri türlerinin üretim ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,

Faaliyet 2.2

Yeni türlerin üretim ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,

Faaliyet 2.3

Alglerin üretim ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.

Amaç:

Yeni ve alternatif türlerin ülkemizde daha fazla katma değer oluşturacak şekilde üretim ve yetiştiriciliğinin
yapılması.

Hedef:

Ülkemizde yetiştiricilik ve üretimi çok düşük olan veya hiç bulunmayan yeni ve alternatif su ürünleri türlerinin
5 yıl içinde ihraç edebilecek konuma getirecek düzeyde üretim ve yetiştiriciliğinin oturtulması ve 25 yıl içinde
kapasitenin her yıl katlanarak üretim artışının sağlanması.
Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, TAGEM,
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri,

Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri,
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği,
Müteşebbisler.

Yapılacak çalışmalar:

1.

Yetiştiriciliğe uygun olabilecek yabancı türlerin belirlenmesi,

2.

Yetiştiriciliğe uygun olabilecek ekonomik yabancı türlerin ülkeye getirilme koşullarının belirlenmesi,

3.

Bu türlerin adaptasyon ve yetiştiricilik koşullarının araştırılması,

4.

Elde edilen sonuçlara göre değerlendirmeler yapılarak ülkemiz koşullarına uygun türlerin yatırıma
dönüştürülmesi,

5.

Yeni türlerin (yayın, yerel bazı tatlı su balıkları vb.) yetiştiricilik araştırmalarının yapılması,

6.

Yeni türler için kapasitelerin oluşturulması,

7.

Yatırıma dönük teşvikler sağlanması,

8.

Alternatif su ürünleri türlerinin (karides, sülük, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz, kerevit, yengeç vb.)
yetiştiricilik araştırmalarının yapılması

9.

Ticari olarak yetiştiriciliği başlamış olan alternatif türlerin yetiştiricilik
mevzuatta belirtilmesi,

kriterlerinin oluşturulması ve

10. Alternatif türlerin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi,
11.

Ülkemiz sularında bulunan ekonomik alg ve makrofit türlerinin ve üretim kriterlerinin belirlenmesi,

12. Makro ve mikro alg türlerinin biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenerek haritalandırılması,
13. Yatırıma dönük teşvikler sağlanması.
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Strateji 3

Su Ürünleri Hastalıkları, Risk Analizi ve Yönetim Planı Geliştirilmesi

Faaliyet 3.1

Su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıkların tespit edilmesi ile koruma ve kontrol yöntemlerinin
geliştirilmesi,

Faaliyet 3.2

Yetiştiricilikte su ürünleri sağlığı ve risk analizinin hazırlanması,

Faaliyet 3.3

Su ürünleri sağlığı için yasal düzenleme ve yönetim planının oluşturulması.

Amaç:

Su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel hastalıklara karşı önlem alınması.

Hedef:

Su ürünleri hastalıklarına karşı kullanılan yöntemleri geliştirmek, yasal bir zemine oturtmak ve
hastalık gelmeden önleyici tedbirlerin oluşturulmasına zemin hazırlamak. Su ürünleri hastalıkları yasal
düzenlemelerinin 2 yıl içinde uluslararası yasalara entegre edilmesi, ülkemiz hastalık ve risk haritalarının 3
yıl içinde hazırlanması, 4 yıl içinde mevcut hastalıkların önlemlerinin belirlenmesi ve koruyucu önlemler için
protokollerin oluşturulması.
Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, GKGM, TAGEM,
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri,

Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri,
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği,
Müteşebbisler.
1.

Ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde tespit edilmiş olan mevcut
hastalık türlerinin belirlenmesi,

2. Mevcut hastalıklarla beraber gelişmesi muhtemel hastalıkların araştırılması,
3. Ülkesel risk haritalarının oluşturulması,
4. Uluslararası ticaret yapılan ülkelerden bulaşabilecek hastalıkların risk haritasının çıkarılması,
Yapılacak çalışmalar:

5. Hastalık tedavilerinde kullanılan ilaçların maliyetlerinin tespit edilmesi,
6. İlaçlara karşı koruyucu yöntemlerin geliştirilmesi ve maliyetlerinin belirlenmesi,
7. Su ürünleri sağlığı konusunda Dünya Hayvan Sağlığı mevzuatı baz alınarak Su Ürünleri Mühendisleri,
Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerine yetki veren yasal düzenlemelerin yapılması,
8. Ulusal su ürünleri sağlığı yönetim planının hazırlanması,
9. Ulusal balık hastalıkları aşı üretim laboratuvarının kurulması.

Strateji 4

Su Ürünleri Yetiştiriciliği İçin Yem Sanayinin Geliştirilmesi

Faaliyet 4.1

Su ürünleri türlerine özel yemlerin geliştirilmesi,

Faaliyet 4.2

Su ürünleri yem araştırma merkezi kurulması,

Faaliyet 4.3

Kurumsal su ürünleri yem sanayi kurulması.

Amaç:

Yetiştiriciliği yapılan veya yapılacak olan su ürünleri türlerine yönelik ucuz ve kaliteli yem üretilmesi ve
geliştirilmesi.

Hedef:

Su ürünleri sektörünün gelişmesiyle beraber yeme olan ihtiyaç da artarak büyüyecektir. Su ürünleri
yetiştiriciliğindeki en önemli gider kalemlerinden birinin yem olduğu dikkate alındığında su ürünleri için
yem araştırmalarının yapılması, ülkesel ham madde probleminin çözülmesi ve yem üretiminin su ürünleri
sektörünün büyümesine bağlı olarak arttırılması gerekmektedir. Balık yemi üretiminin hedeflenen
yetiştiricilik boyutuna göre 5 yıl içinde yıllık 1,2 milyon ton kapasitesine 25 yıl içinde de 2,4 milyon ton/
kapasitesine ulaştırılması.
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Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, GKGM, TAGEM,
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü (Balık yemi üretimi boyutuyla),
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri,
Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri,
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği,
Müteşebbisler.

Yapılacak çalışmalar:

1.

Ülkemiz yem ihtiyacının su ürünleri sektörünün büyümesine bağlı olarak belirlenmesi ve üretimin
planlanması,

2.

Yem ham madde sorunlarının çözülmesi ve ucuz ham madde temininin sağlanması,

3.

Su ürünleri türlerine göre yem geliştirilmesine yönelik araştırmaların yürütülmesi,

4.

Balık ununa alternatif yem ham maddesi konusunda araştırmaların yapılarak uygulanması,

5.

Yatırımcılara su ürünleri yemi üretmeleri konusunda desteklerin sağlanması,

6.

Piyasada yem kalitesi ve fiyat istikrarının kontrol edilmesi amacıyla, diğer hayvansal üretimlerde
kullanılan yemlerde olduğu gibi kamuya ait yem fabrikalarında balık yemi üretilmesi

7.

Ulusal yem araştırmaları merkezi kurulması.

Strateji 5

Ulusal ve Uluslararası Pazar ve Pazarlamanın Geliştirilmesi

Faaliyet 5.1

Pazar çeşitliliğinin geliştirilmesi ve arttırılması,

Faaliyet 5.2

Marka oluşturulması,

Faaliyet 5.3

Pazarlama konusunda uluslararası nitelikli personel yetiştirilmesi.

Amaç:

Su ürünlerimizi dış ve iç pazarda katma değeri yüksek bir şekilde satabilir konuma gelmek, dış piyasada
tanınır ve aranır balık markası haline gelmek, aracısız dış piyasaya satış yapabilmek.

Hedef:

Su ürünleri sektörünün gelişmesiyle beraber katma değeri yüksek ürünler olarak su ürünlerimizin sektörün
büyümesine bağlı olarak pazar oluşturup iç ve dış satımını sağlayabilmek.
Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM,
Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM,

Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri,
Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği,
Müteşebbisler.

Yapılacak çalışmalar:

1.

Güncel Pazarlama Projesi yapılması ve pazarlama stratejik planının büyüyen sektöre göre hazırlanması,

2.

Yurt dışı pazarlama tanıtım ofislerinin kurulması,

3.

AB, Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri vs. pazar bulma amacıyla seyahatler
ve ürün tanıtım faaliyetleri yürütülmesi,

4.

Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın arttırılması,

5.

Lojistik altyapının geliştirilmesi,

6.

Su ürünlerimizden tanınırlığı olan damak lezzetine hitap eden markalar geliştirilmesi,

7.

Su Ürünleri Fakültelerinde markalaşmaya ve pazarlamaya yönelik lisansüstü eğitimler verilmesi,

8.

Hedef ülkelere yönelik pazarlama gerçekleştirebilecek lisan bilen markalaşma ve pazarlama konularında
uzman mühendislerin yetiştirilmesi,

79

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

Strateji 6

Su Kaynaklarının Yönetim Planları ve Modellerinin Geliştirilmesi

Faaliyet 6.1

İç sular için yetiştiricilik yönetim planının oluşturulması,

Faaliyet 6.2

Denizlerimiz için yetiştiricilik yönetim planının oluşturulması,

Faaliyet 6.3

Su kaynaklarımızın taşıma kapasitesinin planlanması ve geliştirilmesi.

Amaç:

Yüzey suyu kaynaklarımızın insan ve sanayi kaynaklı olarak kirlenmesinin önlenmesi ve su ürünleri açısından
yönetilebilir bir duruma getirilmesi.

Hedef:

Suların su ürünlerinin evi olarak algılanarak dış kaynaklı kirlilik ve bilinçsiz insan kaynaklı kullanımını önlemek
için planlar hazırlamak, suyun suda yaşayan canlılar ve yetiştiricilik faaliyetleri için kullanılabilir kalmasını
sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesine bağlı olarak sularımızın yönetimini kolaylaştırmak.
Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, TAGEM,
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri,
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri,

Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri,
Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği,
DSİ Genel Müdürlüğü,
STK’lar.

Yapılacak çalışmalar:

1.

Yer altı ve yüzey sularını kullanarak faaliyette bulunan tüm kurum ve kuruluşların belirlenerek kullanım
oranlarının tespit edilmesi,

2.

Tüm kurum ve kuruluşların su kütleleri için oluşturduğu ve gelecekte oluşturabileceği kirlilik yüklerinin
tespit edilmesi,

3.

Yüzey sularından faydalanan ve gelecekte faydalanacak olan faaliyet alanları için kullanım oranlarının
belirlenmesi ve bunun sıkı takibinin sağlanması,

4.

Yüzey su kaynaklarının verimli kullanımına yönelik çalışmaların yürütülmesi,

5.

Kirlilik yüklerinin takibi ve araştırılması.

Strateji 7

Su Ürünleri Tüketiminin Artırılması

Faaliyet 7.1

Toplumun tüketim davranışlarının belirlenmesi,

Faaliyet 7.2

Yetiştiricilik ürünlerine karşı oluşturulan önyargının düzeltilmesi ve tüketimin artırılması için yapılacak
çalışmaları içeren ulusal bir plan geliştirilmesi.

Amaç:

Sağlıklı protein kaynağı olan su ürünlerinin yeterince tüketilmesinin sağlanması.

Hedef:

Ülkemizdeki su ürünleri tüketim miktarının dünya ortalamasına ulaşması.

Çalışmayı yürütecek
kurum ve kuruluşlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı BSGM, GKGM,
Diğer Bakanlıklar,
Üniversiteler,
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri,
Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği,
STK’lar.

Yapılacak çalışmalar:
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1.

Toplumun her kesimini (okul çağı çocukları, genç bireyler, farklı eğitim ve gelir seviyesine sahip gruplar,
farklı coğrafi bölgeler vb.) temsil edecek şekilde katılımcının bulunduğu anket vb. çalışma ile tüketim
davranışlarının tespit edilmesi,

2.

Tüketimin artırılması için tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber, ulusal su ürünleri tüketim planının
geliştirilmesi.
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3.6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörü Genel Değerlendirme
Türkiye, yetişmiş insan gücü ve potansiyeli ile su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe hızla büyüyen
bir ülkedir. Kültür balıkçılığı yalnızca gıda ihtiyacını karşılamakla kalmamakta, kırsal kalkınmaya
katkıda bulunması, istihdam yaratması, ihracat potansiyelinin yüksek olması açısından da büyük rol
oynamaktadır. Üretim yalnızca denizlerde ve baraj göllerinde ağ kafeslerden, karada ise havuz ve
tanklardan ibaret değildir. Üretimi destekleyen kuluçkahaneler, yem fabrikaları, tedarikçiler, satıcılar
ve ihracatçılar ile entegre bir sanayi konumundadır.
Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği dünyadaki gelişmeye paralel bir seyir izlemektedir. İlk alabalık
çiftliği 1968 yılında, ilk çipura ve levrek çiftliği ise 1985 yılında kurulmasına rağmen sektörün gelişimi
özellikle 2000 yılından sonra büyük hız kazanmıştır.
Dinamik ve hızlı gelişen su ürünleri yetiştiriciliği geçtiğimiz on yılda bir dizi yapısal değişim
geçirmiştir. Denizlerde kurulan balık çiftlikleri 2007 yılından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulan mevzuat gereğince belirli kriterlere uygun olarak açık ve derin sulara
taşınmışlardır. Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve
Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile balık çiftliklerinin kurulabileceği alanlar için kıyıdan
0,6 deniz mili mesafe, en az 30 m derinlik ve en az 0,1 m/sn. akıntı hızı şartı getirilmiştir.
Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları ile ilgili planlamalar yapılırken başta çevre, ekolojik
dengenin korunması ve sürdürülebilirlik olmak üzere ülkemiz için önemli olan diğer öncelikli
alanlardan turizm ve ulaşım gibi sektörlerin hassasiyetleri gözetilerek yapılmaktadır. Su ürünleri
yetiştiriciliğinde ülkemiz, diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında çevre hassasiyeti en yüksek,
korumacı mevzuat ve uygulamalara sahip ülkeler arasında bulunmaktadır. Ayrıca otomatik yemleme
sistemlerinin devreye girmesi, yemlemenin programlara bağlı olarak yapılması ve dijital ortamda
izlenmesi gibi teknolojik gelişmeler ile birlikte kafeslerde kullanılan yemlerin neredeyse tamamının
balıklar tarafından tüketilmesi ile yem kaynaklı kirlenme büyük ölçüde engellemiştir.
Üretimin açık deniz kafes balıkçılığına dönüştürülmesi ile kapasiteler hızla artmıştır. Sektörün
büyümesinde önemli bileşenlerden biri olan yavru balık kuluçkahaneleri gerekli altyapı ile donatılmış
durumdadır. Yaklaşık 40-60 milyon civarında çipura ve levrek juvenilinin canlı olarak gerek gemiler
ile gerekse hava yolu kargo hizmeti ile ülkeler arası transferi, yavru balık ihracatını artırmıştır.
Deniz balıkları yetiştiriciliğine diğer AB ülkelerine göre sonradan başlanılmasına rağmen uygulanan
desteklemeler ve politikalar ve tesislerin kurulma aşamalarında güncel teknoloji ve altyapı kullanılması
ile bu durum avantaja dönüştürülmüştür.
Mevcut tesislerin önemli bir kısmı yapılacak ek yatırımlarla üretim miktarlarını kısa zamanda artıracak
kapasiteye sahiptir. Ancak üretilen balık miktarındaki artış, balık fiyatlarında dalgalanmalara sebep
olmaktadır. Zamanında pazarlanamayan balık tesiste kaldığı müddetçe maliyetler artmaktadır. Su
ürünleri yetiştiriciliğinde üretim politikaları belirlenirken, konunun tüm paydaşlarının ortak akıl ile
hareket etmeleri sektörün geleceği için faydalı olacaktır.
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Su ürünleri yetiştiriciliğinde yaşanan gelişmeler, balık fiyatlarındaki artışı kırmızı et ve beyaz ete göre
daha aşağıda tutmuş, gelişen teknoloji, ulaşım imkânları ve tedarik zinciri sayesinde üretilen balığın
tüketiciye ulaştırılması daha da kolaylaşmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen kişi başına balık tüketimi
son on yıldır 5,2-8,6 kg aralığında kalmıştır. Balık ve su ürünleri tüketiminin artırılması, gelişmiş
ülkelerde 15 kg ve üzerinde olan kişi başına su ürünleri tüketimi rakamlarına ulaşılması gereklidir.
Bunun sağlanması için yetiştiricilik yoluyla üretilen balığın tanıtılması gereklidir. İthalat yoluyla temin
edilen balığın yerine “çiftlik balığı” tüketiminin sağlanması sektör için hayati önem taşımaktadır. Kişi
başına tüketim miktarlarının artması, dış pazarların daralması durumunda iç pazarın sigorta görevi
görmesini sağlayacaktır. Balık tüketiminin arttırılması birçok hastalığın önlenmesinde genç beyinlerin
daha iyi gelişmesinde ve özellikle içerdiği omega yağlarıyla kalp damar rahatsızlıklarının çok daha
aşağı düzeylere indirilmesinde etkili olacaktır.
Su ürünleri yeterince pazarlama ve dağıtım kanalına yansıtılamamaktadır. Zincir marketler ve bazı
büyük satış firmaları dışında hala semt balıkçı tezgâhlarında geleneksel yapı sürmektedir. Bu anlamda
bu satış yerleri sadece balık av sezonunda hizmet verirken diğer dönemlerde ya kapalı veya başka
ürünlerin satışına dönmektedir. Dolayısıyla yaz döneminde sağlıklı balık arzı sadece zincir marketlerin
balık tezgâhı alanları ile sınırlı kalmaktadır. Zaten “yaz dönemi balık yenmez”, üretim balığı sağlıklı
mıdır?” gibi endişeleri olan toplumun mevcut algısı böylece değiştirilemediğinden tüketim artışı da
sınırlanmaktadır. Bu anlamda kısaca tüketim artışında talepten çok arz sorunu gerçekleşmektedir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde maliyetlerin önemli bir kısmını yemler oluşturmaktadır. Balık yetiştiriciliğinde
kullanılan pelet ve extruder yemler hâlihazırda ülkemizde yaygın şekilde üretilmektedir. Ancak bu
yemlerde kullanılan balık unu ve balık yağının yerli üretimi ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yavru balık
üretiminde larval dönemde kullanılan canlı yemler ve bu yemlerin zenginleştiricileri ise çoğunlukla
ithalatla tedarik edilen ürünlerdir. Larval dönemde ve semirtme aşamasında kullanılan yemlerde
maliyeti düşürecek AR-GE çalışmalarına önem verilmesi gereklidir. Özellikle üniversitelerde bu
konuda çalışan araştırmacılar ile sunulan özel sektör projeleri desteklenmelidir.
Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün konunun paydaşları ile birlikte gerekli mevzuat altyapısını
oluşturması önemlidir. Ayrıca sürdürülebilirliğin sağlanması için AB ortak balıkçılık politikaları
çerçevesinde ülkemizde de “Ulusal Ortak Balıkçılık Politikaları” belirlenerek uygulamaya sokulması
önem taşımaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde gelinen bu noktaya rağmen ihracattaki başarı düşük fiyat kaynaklıdır.
Mevcut durumun sürdürülebilmesi ve rekabette başarılı olunabilmesi, katma değerli ürünlerin ve
yeni türlerin endüstriyel ölçekte üretilmesine bağlıdır. Rusya Federasyonu ve Arap ülkeleri gibi yeni
pazarlardaki ürün seçimi dikkate alınmalı ve gerekli hazırlıklar bugünden yapılmalıdır. Pazarlama,
tanıtım, etkin anket ve ekonomi çalışmaları ile ürün çeşitliliği de sağlanmalıdır. Kalkanın yetiştiricilik
yoluyla üretilebildiği bilgisi kamuoyunda bilinmektedir ve bu sayede talep oluşturulmuştur. Benzer
ekonomik çalışmalar yeni türler için yapılmalıdır.
Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi genel bir politika olarak benimsenmiştir. Kalkınma
Planlarında su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla: doğal kaynakların rasyonel
kullanımının sağlanması, yetiştiricilik ve açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi ön görülmektedir. Su
ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği, kaynaklarımızın rasyonel kullanımı, üretim artışı, artan su ürünleri
talebinin karşılanması, doğal stokların desteklenmesi, yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve
ihracatın geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
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Sektörde, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;
su kaynaklarından koruma ve kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir anlamda kültür balıkçılığı
açısından büyük ölçüde yararlanmak, çevre dostu üretim ile kaliteli ve sağlıklı su ürünleri elde etmek
amaçlanmaktadır. Toplumsal refahı artırmak, gelişmişliği sağlamak için balık tüketimini artırmak,
ihracat potansiyelini değerlendirerek rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmek
imkânı bulunmaktadır. Bu çerçevede su ürünleri yetiştiriciliği geleceğin sektörü olarak görülmekte,
teşvik edilerek ve desteklenerek gıda sektörü içinde yerini almaktadır.
4. SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME
Su ürünlerinin özellikle de balık etinin kolay sindirilebilme özelliği, besin değeri ve protein kalitesinin
yüksek, vitamin, mineral maddeler ve yağ içeriği bakımından sağlık dostu bir gıda olduğu
bilinmektedir. Su ürünleri diğer pek çok gıda ürünlerinden farklı olarak insan sağlığına yararlı zengin
çoklu doymamış yağ asitleri sınıfından omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Bu yağ asitlerinden özellikle
eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asidinin (DHA) balıklarda yüksek oranlarda
bulunduğu bilinmektedir. EPA ve DHA’nın insanlarda kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere
pek çok hastalıkların önlenmesinde hatta bazı hastalıkların tedavisinde iyileştirici etkilerinden dolayı
su ürünlerinin değeri gittikçe artmaktadır (Gogus ve Smith, 2010).
Bu nedenle günümüzde insanlar beslenme alışkanlıklarında sağlık açısından uygun gıdalar arasında
özellikle su ürünlerini tüketmeye özen göstermektedirler. Bu durum su ürünleri üretiminin artmasına
etkili olacak bir unsur olarak görülmesinin yanında su ürünleri pazarlamasını da diğer gıdalara göre
avantajlı kılmaktadır. Su ürünleri sektörünün iç ve dış ticaret hacminin yüksek olması ve kullanılmayan
su kaynaklarının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması dünyada su ürünleri üretim artışını
tetikleyen diğer unsurlardır.
Ancak, su ürünlerinin çoğu gıda ürünlerine göre (özellikle diğer hayvansal kökenli etlere) daha hızlı
ve kolay bozulabilir olması nedeniyle değişik muhafaza yöntemleriyle dayanıklı hale getirilmesi
oldukça önemlidir. Bu nedenle ilk işleme teknolojilerinin muhafaza yöntemleri olarak ortaya çıktığı
bilinmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber diğer işleme teknolojilerinden yüksek ısıl işlem
uygulanan konserve tekniği ve surimi gibi kıyılmış ürün teknolojileri gelişmiştir. Ham maddenin avcılık
veya yetiştiricilikten sofraya kadar soğuk zincir ile ulaşması hem tüketici hem de üretici açısından
sağlık ve ekonomik açıdan önemli bir basamaktır. Bu nedenle ham maddenin hasat sonrası kalite
kaybının önlenmesinde kullanılan uygun buz üretimi ve soğuk muhafazalı taşıma sektör açısından
kritik önemdedir.
Su ürünlerini diğer hayvansal ürünlerden farklı kılan bir başka özellik ise genellikle mevsimsel
üretim göstermesi ve üretim/avcılığın çevresel şartlara (özellikle hava şartlarına) yüksek ölçüde
bağımlı olmasıdır. Bu durum bu ürünlerin pazarlanmasında fiyat belirlemede ve üründeki sürekliliğin
sağlanmasında zorluklara yol açmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde su ürünleri işleme
teknolojisinin önemi anlaşılmaktadır. Su ürünleri işleme teknolojisinin çok farklı amaçları vardır.
Bunlardan en önemlisi ürünleri muhafaza etmektir. Muhafaza teknikleri arasında soğutma, dondurma,
konserve, tuzlama, kurutma, tütsüleme (dumanlama/füme), marinasyon ve fermantasyon çok
bilinen yöntemler olup ürünlerin uzun süre muhafazası ile mevsimi dışında ve aynı zamanda avcılık
şartlarının uygun olmadığı koşullarda da pazarlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede pazarda bu
tür ürünlerin pazar sürekliliği ve uzak bölgelere de ulaştırılması sağlanmaktadır.
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İşleme teknolojilerinin diğer amaçları ise ham maddeyi tüketicinin istediği forma dönüştürmek,
ham maddenin en iyi randımanla kullanılmasını sağlamak, ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak,
ürün kalitesini yüksek düzeyde tutmak, yeni lezzet vermekle ürünün tüketimini yaygınlaştırmak
ve ekonomiye katkı sağlamak gibi hedefler sıralanabilir. Bu nedenle sektörün gelişmesi için
pazarın taleplerinin iyi bilinmesi gerekli olup tüketici talepleri doğrultusunda üretim ve teknolojiler
kullanılmalıdır.
4.1. Su Ürünleri İşleme Sektörünün Mevcut Durumu
FAO (2018a) raporlarına göre 2016 yılında 171 milyon ton olan dünya su ürünleri üretiminin 151 milyon
tonunun (%88) doğrudan insan gıdası olarak tüketildiği anlaşılmaktadır. İnsan gıdası dışında tüketilen
su ürünlerinin yaklaşık 15 milyon tonunun balık unu ve yağı olarak işlenerek piyasaya sürüldüğü, geri
kalan kısmın ise doğrudan yem olarak yine yetiştiricilikte kullanıldığı, çok az bir kısmının ise ilaç ve
diğer sanayi ürünlerine işlendiği bildirilmiştir (FAO, 2018a). İnsan gıdası olarak tüketilen su ürünlerinin
%45’lik bir oranı canlı, taze ve soğultulmuş şekilde, bunu takiben %30’luk bir kısmı dondurulmuş halde
ve geri kalan %12’lik kısmı ise konserve, geleneksel işleme yöntemleri ve diğer yöntemlerle işlenmiş su
ürünleri şeklindedir. Dünyada dondurarak muhafaza yöntemi başlıca işleme teknolojisi yöntemi olup
2016 yılında insan gıdası olarak pazarlanan su ürünlerinin %56’lık bir bölümünün (toplam üretimin
%27’si) bu şekilde pazarlandığı bildirilmiştir (FAO, 2018a).
Canlı ve taze soğutulmuş olarak pazarlanan su ürünlerinin dünyada özellikle gelişmekte olan
ülkelerde yaygın olduğu, gelişmiş ülkelerde ise su ürünlerinin daha çok dondurulmuş veya herhangi
bir işleme yöntemi ile işlenerek daha çok tüketime hazır halde pazara sunulduğu rapor edilmiştir
(FAO, 2019a). Ülkemiz su ürünleri işleme ve değerlendirme sektörünün gelişiminin daha çok ihracata
bağlı ilerleme kaydettiği görülmektedir. Ülkemiz su ürünleri ihracatı son yıllarda pozitif yönde
değişme göstermekle birlikte ağırlıklı olarak AB üyesi ülkelere yapılmaktadır. Sektöre yönelik 1994
ve 1998 yıllarında AB tarafından getirilen ithalat yasağı önemli ekonomik kayıplara yol açmış ancak
sektörde daha kurallı üretim ve standartlara uyumu beraberinde getirmiştir. Sektöre özellikle 1998
yılında AB tarafından getirilen sağlık ve hijyen kurallarındaki eksiklikten kaynaklanan yasaklamada
132 milyon dolar değerindeki ihracat 75 milyon dolara gerilemiştir. Bakanlığın getirmiş olduğu
kurallar, uygulamalar ve eğitimler ile yasaklama kısa sürede aşılmış ve ülkemizin su ürünleri işleme
değerlendirme tesisleri listesinin AB’ye uyumlu ülkeler listesinde yer alması sağlanmıştır. Sektörün
ciddi yatırımları ve yaklaşımdaki değişimleri kısa sürede kazanca dönüşmüş ve kaybedilen pazar
kazanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucu sektörün 2023 yılı ihracat hedefi olan 1 milyar dolara
planlanandan önce ulaşılarak yeni hedef 2 milyar dolar olarak revize edilmiştir. Sektörün bu hedefe
ulaşmasında belirlenen eksikliklerin giderilerek sektöre yönelik destek mekanizmasının sağlanması
hayati önem arz etmektedir.
Türkiye’de son yıllarda su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde olumlu gelişmeler olmasına
rağmen su ürünlerinin insan gıdasına yönelik pazarlamasının (tüketiciye arzı) genellikle taze tüketim
şeklinde olduğu görülmekte olup dünyadaki eğilime benzer bir durum gösterdiği görülmektedir.
İnsan gıdası dışındaki tüketim ise yine dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi balık unu ve yağı ya
da doğrudan balık yetiştiriciliğinde kullanım şeklindedir. Balık unu ve yağının az bir kısmı yurt dışına
insan gıdası ve diğer şekillerdeki tüketim şeklinde pazarlandığı bildirilmiştir (Köse ve ark., 2010; TÜİK,
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2019; İşletmelerle doğrudan görüşmeler). Tablo 12’de ülkemizin 2010-2018 yılları arasında su ürünleri
üretimi, dış ticareti ve tüketimi gösterilmiştir.
2018 yılı itibarıyla Türkiye’de su ürünleri işleyen tesislerin toplam kurulu kapasitesi 759.863 ton/
yıl olup bu tesislerde toplam 6651 personel çalışmaktadır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde insani
tüketim amaçlı balık yağı üreten 3 adet işleme tesisi, yine çoğunluğu Doğu ve Orta Karadeniz
kıyısında konumlanmış 13 adet balık unu-yağı fabrikası ülkemizin çeşitli bölgelerine dağılmış 23 yem
fabrikasında balık yemi üreten tesis mevcuttur (GKGM, 2018). Ülkemizde işleme tesisleri sayısında
2009 ve 2019 verileri incelendiğinde artış gözlenmiş ve aynı zamanda kapasitesinin artmış olduğu
görülmektedir Kayıt kapsamında bulunan balık satış yerleri sayısı ise 3670 adettir (Köse ve ark.,
2010; TOB, 2019; İşletmelerle doğrudan iletişim). Ancak sektörün ihtiyacı olan ham madde temini av
yasağı ve olumsuz iklim şartlarının etkisiyle kesintilere uğramaktadır. Bu da sektöre, kira, enerji, işçi
vb. giderlerinden kaynaklanan ilave mali yük getirmektedir.
Tablo 12. Su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi
Tüketim (ton)
Yıllar

Üretim(ton)

İhracat(ton)

İthalat
(ton)

İç tüketim

Balık unu/
yağı

Değerlendirilemeyen
(ton)

Kişi Başına
Tüketim (kg)

2005

544.773

37.655

47.676

520.985

30.000

3.809

7,2

2006

661.991

41.973

53.563

597.738

60.000

15.843

8,2

2007

772.323

47.214

58.022

604.695

170.000

8.436

8,6

2008

646.310

54.526

63.222

555.275

95.742

3.989

7,8

2009

622.962

54.354

72.686

545.368

90.211

5.715

7,6

2010

653.080

55.109

80.726

505.059

168.073

5.565

6,9

2011

703.545

66.738

65.698

468.040

228.709

5.756

6,3

2012

644.852

74.007

65.384

532.347

94.201

9.682

7,1

2013

607.515

101.063

67.530

479.708

87.896

6.378

6,3

2014

537.345

115.682

77.545

420.361

73.667

5.180

5,5

2015

672.241

121.053

110.761

479.741

176.138

6.070

6,1

2016

588.715

145.469

82.074

426.085

93.096

6.139

5,4

2017

630.820

156.681

100.444

441.573

130.917

2.093

5,5

2018

628.631

177.500

98.315

499.461

47.276

3.115

6,1

Kaynak: TÜİK, 2019

Ülkemizde faaliyet gösteren su ürünleri ve balıkçılık ürünleri işletmeleri, AB mevzuatları doğrultusunda
Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış işletmelerdir. Onay işlemleri için yasal dayanak 5996 sayılı
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan ikincil
mevzuattır.
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Ülkemizde bu kapsamda su ürünleri işletmeleri 3 kategoride değerlendirilmekte olup sayıları aşağıda
gösterilmiştir:
1.
Canlı çift kabuklu yumuşakça işletmeleri : Faaliyet alanı arındırma ve sevkiyat merkezi olup
sayıları 10 adettir.
2.
Kurbağa bacağı ve salyangoz işleyen işletmeler: Faaliyet alanı işleme tesisi olup sayıları 17
adettir.
3.

Su ürünleri işleyen işletmeler (Tablo 13).

Tablo 13. Türkiye’de su ürünlerini işleyen işletmelerin dağılımı

Faaliyet Alanı

Sayısı

Taze /dondurulmuş su ürünleri tesisi

155

İşlenmiş su ürünleri tesisi

168

Toptan satış yeri

8

Mezat salonu bulunan balık hali

3

Toplam

238 *

Kaynak: GGBS, 2019
* Tabloda yer alan işletmeler birden fazla faaliyet gösterebilmektedir.

Onay almış tesislerimiz AB dışındaki ülkelere özellikle Rusya Federasyonu ve Uzak Doğu ülkelerine
ürün ihraç etmektedirler. Özellikle sektörün Rusya Federasyonuna yaptığı ihracatta son yıllarda
oldukça önemli bir artış gözlenmektedir. Bununla birlikte Uzak Doğu ülkelerinden artan üretime bağlı
işlenmiş ürünlerin ithalatı, pazar rekabeti oluşturmaktadır. Çin, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerden
gelen ucuz işlenmiş ürünlerin önümüzdeki dönemde ihracat ve iç pazar üzerinde etkisinin artacağı
tahmin edilmektedir. İhracat yaptığımız birçok ülke ve AB tarafından çevreye duyarlılığın ölçü alındığı
sertifikalı üretim ve işlenmiş ürünlerde sertifika zorunluluğu, bu yönde yeni uygulamalar geliştirilmesi
ve pazar araştırmaları yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
Su ürünlerinin canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş olarak insan tüketiminde
kullanılan kısmı avcılık miktarlarındaki dalgalanma ve balık unu-yağı sanayiinde işlenen miktara göre
değişmektedir. Üretilen ve ithal edilerek ülkeye giren miktarın toplamından ihraç edilen ürünler ile
değerlendirilmeyen ürünler düşüldükten sonra kalan kısmın nüfusa bölünmesiyle iç tüketim miktarı
elde edilmektedir. Ülkemizde kişi başına su ürünleri tüketim değeri 2010-2018 yılları arasında 5,5-8,6
kg arasında değişmiştir (TÜİK, 2019 ). Bu dönemde, toplam üretimin yıllık %7,5-32,5 arasında değişen
kısmı balık unu-yağı üretiminde kullanılmıştır. Bu değişimde, balık unu-yağı üretiminde kullanılan
hamsi, çaça gibi küçük pelajiklerin avcılığında yıldan yıla görülen dalgalanmanın etkisi büyüktür.
Genel olarak ülkemizde kişi başına su ürünleri tüketimi düşük olup bölgesel değişiklikler göstermektedir.
Bu durum esas olarak tüketim alışkanlığına bağlansa da balıkçılık ürünlerini av sezonunda ve taze
tüketme isteği, işlenmiş su ürünlerinin tüketim alışkanlığının düşük olması, halkın alım gücü gibi pek
çok faktörle ilişkilidir.
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Tüketim azlığına etki eden diğer önemli ve birbiriyle bağlantılı iki diğer faktör ise üretim miktarı
ve fiyattır. Doğadan avcılık yoluyla elde edilen hamsi, sardalye, lüfer, palamut, istavrit gibi göçmen
balıkların üretimi azaldığında doğal olarak kişi başına tüketim miktarları da azalmaktadır. Av sezonunun
başladığı Eylül ayından itibaren özellikle hamsi, sardalye, istavrit ve palamut gibi balıkların bol miktarda
yakalanması ve bu türlerin yoğun avcılığının Aralık ayının sonuna kadar sürmesi durumunda balık
fiyatları bu süre içinde düşük seviyede seyretmektedir. Bu türlerin fiyatları diğer balıkların fiyatlarını
da bir miktar etkileyebilmektedir. Buna bağlı olarak fiyatların düşük olduğu dönemlerde balıkçılık
ürünlerinin tüketimi artmaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliğindeki üretim ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak su
ürünleri ihracatımızda da önemli bir artış görülmektedir. 2010 yılından sonraki dönemde ihracat
artışı devam etmiş, ithalat ise kısmen inişli çıkışlı, kısmen durağan bir seyir göstermiştir (Tablo 14).
Ülkemizden dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapılmaktadır. 2018 yılında 82 ülkeye ihracat yapılmış
olup, ihracatımızın %60’ı AB ülkelerine yapılmıştır. En çok ihracat yapılan ülkeler Hollanda, İtalya ve
Rusya’dır.
Tablo 14. Türkiye’nin 2010-2018 yılları arasındaki su ürünleri ithalat ve ihracatı
İHRACAT
Yıllar

İTHALAT

Miktar
(ton)

Değer ($)

Değer (TL)

Miktar
(ton)

Değer ($)

Değer (TL)

2010

55.109

312.935.016

471.459.989

80.726

133.829.563

200.395.897

2011

66.738

395.306.914

664.333.252

65.698

173.886.517

290.826.203

2012

74.007

413.917.190

744.907.572

65.384

176.402.894

317.626.975

2013

101.063

568.207.316

1.083.243.678

67.530

188.068.388

359.490.196

2014

115.381

675.844.523

1.481.211.383

77.551

198.273.838

435.691.472

2015

120.963

691.552.284

1.877.838.802

110.761

250.969.660

685.467.749

2016

145.440

790.232.095

2.398.048.797

82.074

180.753.629

548.878.092

2017

157.061

855.088.029

3.129.448.087

100.446

230.127.804

841.444.645

2018

177.074

952.001.252

4.579.495.053

98.297

188.951.045

898.785.064

Kaynak: TÜİK, 2019

2018 yılında 69 ülkeden su ürünleri ithalatı gerçekleştirilmiş olup ithalatımızın %28’i Norveç’ten
yapılmıştır. İthalatın büyük bölümünü dondurulmuş balıklar, özellikle de dondurulmuş uskumru/
kolyoz balıkları ile somon ve orkinos türleri oluşturmaktadır. En çok ithalat yaptığımız ülkelerin
başında Norveç, Fas ve İspanya gelmektedir.
Ülkemizde ürün bazında ve yıllar itibarıyla işlenmiş ürün miktarını net olarak gösteren verilerin sınırlı
olması, sektörün durumunun değerlendirilmesindeki güçlükleri ortaya çıkarmaktadır. Bu bilgiler çeşitli
kurumlar tarafından toplanmakta ancak bu verileri sağlıklı işleyecek etkili bir sistem oluşturulması
önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından envanter çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan
bu çalışmalar sonucu elde edilen verilere göre Türkiye’nin 2016 yılına ait ürün gruplarına ilişkin üretim
miktarı (ton/yıl) ve Tablo 15’te gösterilmiştir.
87

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

Tablo 15. Türkiye’nin 2016 yılına ait insan tüketimine sunulan ürün gruplarına ilişkin üretim miktarları (ton/yıl)
Ürün Grupları

Toplam Üretim Miktarı(Ton/Yıl)

BALIKLAR
Taze balıklar, dondurulmuş balıklar, fileto balıklar vb.

217.169,3

Balık ürünleri (tütsülenmiş, salamura, marine, surimi vb.)

13.322,7

Konserve balık ürünleri (sardalye, ton balığı, uskumru, palamut, hamsi vb.)

24.628,6

Balık yağı

2.700,0

KABUKLULAR
Canlı veya işlenmiş (karides, kerevit, yengeç vb.)

3.910,4

YUMUŞAKÇALAR
Canlı yumuşakçalar, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş yumuşakçalar
(ahtapot, midye, kum midyesi, deniz salyangozu, kara salyangozu vb.)

74.437,6

KURBAĞALAR
Canlı soğutulmuş kurbağalar, dondurulmuş kurbağa bacağı

62.000,0

DİĞER ÜRÜNLER

1645,4
TOPLAM

399.814,0

Kaynak: TOB, 2019

Bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığının 2016 yılı için yürüttüğü envanter çalışmalarından derlenmiştir.
Bu veriler incelendiğinde ülkemizde avlanan/yetiştirilen balıkların büyük bir çoğunluğu taze
soğutulmuş, dondurulmuş ya da fileto balıklar şeklinde pazarlanmaktadır. İşlenmiş balık ürün grupları
arasında yaklaşık 25 bin tonluk bir miktarla en fazla üretim balık konservesi olup en yaygın olanının
ton balığı konservesi olduğu bilinmektedir. İkinci sırayı geleneksel yöntemlerle işlenmiş su ürün
grubu almaktadır. Ülkemizde insan tüketimi için üretilen balık yağı miktarı çok az olup yurt dışına
pazarlanmaktadır. Aynı şekilde çok az miktarda balık havyarı da üretilmektedir. İnsan tüketimine
yönelik diğer su ürünlerinden yumuşakçaların toplam üretimi 74.437 ton, kurbağaların toplam 62
bin ton ve çok az bir miktar kabuklular vb. su ürünleri üretilip pazarlanmaktadır. Bu ürünlerden
deniz salyangozunun özellikle Doğu Karadeniz Bölgemizde üretilip ağırlıklı olarak pişirilmiş ve
dondurulmuş şekilde yurt dışına pazarlandığı bildirilmiştir (TOB, 2019). Balık dışındaki su ürünleri
ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç edilmekte olup Tablo 16’da bu gruplar (kurbağalar hariç) daha ayrıntılı
olarak gösterilmiştir (FAO, 2019). Her iki tablodan da görüleceği üzere gerek ülke içerisinde gerekse
ihracata sunulan ürünlerde katma değeri yüksek olan işlenmiş ürünlerin payı düşüktür. Bu durum
üreticinin üretilen üründen daha fazla gelir elde etme imkânını azaltmaktadır. Girdi tedariki, pazarlama
ve karşılaşılan sorunların çözümünde üretici birlikleri ve kooperatiflerin etkinliği ve gücü azdır. Üretici
birlikleri ve kooperatifler vasıtasıyla balıkçının veya yetiştiricinin kendi ürününü kendi belirleyeceği
fiyattan pazarlama imkânı düşüktür. Dış pazarlara sevk edilecek ürünlere siyasi, ekonomik veya hijyen
boyutlarıyla bazı kısıtlamalar konabilmesi de bir diğer tehdit unsurudur. Ayrıca sektörün dış pazarda,
kendi aralarındaki rekabeti olumsuz sonuçlar doğurmakta, ülkemizce sağlanan destekler pazarlıkta
eriyerek ithalatçı ülke tüccarına ve tüketicisine fayda sağlamaktadır.
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Tablo 16. Türkiye’nin 2017 yılında ürün tipine göre ithalat ve ihracat miktarları ve değerleri
Değer
$X100 (Bin Dolar)

Miktar (ton)
Ürün Tipi

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

806

151

4 298

370

Kabuklular, taze, soğutulmuş

95

31

563

361

Kabuklular (Crustacea),
dondurulmuş

790

1 201

6 557

4 861

Kabuklular, işlenmiş
(hazırlanmış/konserve edilmiş)

655

10

5 948

163

1 540

1 242

13 068

5 385

182

1 026

5 299

12 697

94 486

6 477

438 794

43 299

Balık etleri, taze soğutulmuş
(kıyılmış /fileto/temizlenmiş)

7 579

412

79 235

2 488

Balık, dondurulmuş (fileto hariç)

21 112

77 886

70 892

115 450

Balık filetoları, dondurulmuş

12 949

7 221

122 172

27 157

Balık etleri, dondurulmuş
(kıyılmış/fileto/temizlenmiş)

328

292

1 495

573

Balık, hazırlanmış/konserve edilmiş

7 342

948

39 924

3 915

Balık, kurutulmuş, tuzlanmış,
tütsülenmiş

3 925

948

34 145

579

Balık unu

2 562

124 011

4 084

157 141

Balık silajı ve diğer sıvı ürünler

35

2

44

15

Yumuşakçalar (Mollusca) ve
diğer omurgasızlar, canlı

437

24

1 725

147

Yumuşakçalar ve diğer omurgasızlar, taze
ve soğutulmuş

3 577

4 120

32 094

15 354

Yumuşakçalar ve diğer omurgasızlar,
işlenmiş veya dondurulmuş

4 120

4 120

32 094

15 354

27

975

67

2 757

1

1

22

133

373

139

52

8 135

159 212

225 473

854 248

398 466

Mercanlar, Kabuklar

Kabuklular (toplam)
Canlı balık
Balık, taze soğutulmuş
(fileto ve kıyılmış et hariç)

Su yosunları ve
diğer bitkisel su ürünleri
Süngerler
Kullanabilen atıklar ve
diğer yenmeyen su ürünleri
Toplam

Kaynak: FAO, 2019
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Ülkelerin kendine yeterliliğinin boyutunu ölçmek için kendine yeterlilik oranı (KYO) ve ithalata
bağımlılık endeksleri (İBE) kullanılmaktadır. Bu endekslerin ikisi de bir ülkedeki toplam arzın ne
oranda iç üretimden ya da ithalat yoluyla dışarıdan karşılandığını ölçmektedir. Bunlara ilaveten,
üretimin ne kadarının ihraç edildiği göstermek için de ihraç edilebilirlik endeksi (İEE) kullanılabilir.
Çeşitli eksikliklerine rağmen genel bir değerlendirme yapabilmek için bu endeksleri birlikte
kullanarak ülkemizdeki su ürünleri sektörüne bakıldığında ülkemizin genel olarak iyi durumda olduğu
görülmektedir (Tablo 17).
Tablo 17. Kendine yeterlilik endeksleri (2018)
PARAMETRELER

FORMÜLLER

Üretim

DEĞERLER

Üretim = Avcılık + Yetiştiricilik

628.631 ton

İthalat

98.297 ton

İhracat

177.074 ton

Tüketim

Tüketim = Üretim+İthalat-İhracat

549.854 ton

Kendine Yeterlilik Oranı (KYO)

KYO = Üretim/Tüketim

%114,3

İthalata Bağımlılık Endeksi (İBE)

İBE = İthalat/Tüketim

%17,9

İhraç Edilebilirlik Endeksi (İEE)

İEE = İhracat/Tüketim

%32,2

Ülkemizin balık unu ve yağı dış ticaretine bakıldığında ithalatın baskın niteliği ortaya çıkmaktadır.
2018 yılında yaklaşık 132,8 bin ton balık unu ve 56,8 bin ton balık yağı ithal edilmiştir (Tablo 18).
İthal edilen balık unu ve yağının önemli bir kısmını Gürcistan sularında ülkemiz balıkçıları tarafından
avlanan hamsinin aynı ülkede Türk ortaklı işleme tesislerinde işlendikten sonra ülkemize pazarlanan
miktarı oluşturmaktadır. Benzer biçimde son dönemde Moritanya’da Türk balıkçılar tarafından yapılan
avcılıktan dolayı da balık-unu yağı ithali söz konusudur (Tablo 18).
Tablo 18. Türkiye’nin balık unu ve yağı dış ticareti
İHRACAT

BALIK UNU

Ürün
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İTHALAT

Yıllar
Miktar (ton)

Değer($)

Değer(TL)

2010

2.500

3.784.893

5.674.079

2011

350

507.177

854.979

Miktar(ton)

Değer($)

Değer(TL)

50.771

76.607.458

114.625.190

44.099

60.720.674

102.112.765

2012

724

1.147.933

2.069.025

65.379

88.764.754

160.122.940

2013

273

529.500

948.106

73.164

114.887.389

218.238.767

2014

974

1.634.669

3.564.063

80.672

108.649.269

236.313.483

2015

146

266.208

653.083

78.919

118.994.931

319.537.138

2016

1.157

1.979.299

5.946.088

106.962

149.331.439

442.196.487

2017

2.562

4.083.585

15.334.062

123.533

155.765.464

568.521.610

2018

6.030

9.512.812

37.831.151

132.763

179.063.362

865.110.421

BALIK YAĞI
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2010

9.778

13.233.830

19.821.081

26.255

28.034.080

42.223.430

2011

6.003

8.702.152

13.977.742

22.031

34.115.006

57.445.724

2012

3.639

5.688.612

10.294.819

27.981

45.841.080

82.583.480

2013

5.025

11.459.161

21.277.036

36.462

69.589.281

132.735.510

2014

12.230

23.889.851

50.755.508

43.400

66.128.245

144.159.811

2015

6.447

12.116.234

35.095.899

45.521

60.554.171

165.587.240

2016

9.936

18.177.049

55.046.026

44.922

60.128.280

176.645.900

2017

3.577

7.833.127

23.548.995

40.083

58.279.020

213.048.420

2018

10.238

22.083.296

85.718.327

56.762

82.079.127

387.891.901

Kaynak: TÜİK, 2019

Büyükbaş ve küçükbaş karma yemleri ile kanatlı yemleri dışında kalan ve 630 bin tonluk (2017)
üretim miktarına sahip olan karma yemlerde 513 bin ton ile balık yemi en önemli ürün grubunu
oluşturmaktadır. Balık yemi grubunun en önemli ürünleri sırasıyla levrek (275 bin ton), çipura (122 bin
ton) ve alabalık (76 bin ton) yemleridir (Tablo 10).
Su ürünleri işleyen tesisler ve bunların ürettiği ürünler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Bakanlığa bağlı 41 Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilen 96 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı bulunmaktadır. Belirtilen
laboratuvarlarca yapılmakta olan analizler bölge ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir.
4.2. Su Ürünleri İşleme Sektörü GZFT Analizi
Güçlü Yönler;
•

Sektöre yönelik uluslararası mevzuata uygun yasal düzenlemenin bulunması,

•

Dinamik bir sektörün olması ve yeterli kapasitenin bulunması,

•
Su ürünleri eğitim ihtiyacını karşılayacak üniversitelerin bulunması ve eğitilmiş iş gücünün
bulunması,
•

Su ürünleri işleme sektörünün yeni teknolojiyi kullanması ve yeniliklere açık olması,

•
Sektörün uluslararası pazarın standart ve sürdürülebilirlik talepleri ile uyum sağlaması, bu
uyumu sağlayacak kuruluşların bulunması,
•

Sektörde üretilen ürünlerin kalitesinin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeyde olması,

•

Pazarlamada lojistik ve soğuk zincirin gelişmiş olması,

•
Sektörün ham madde ihtiyacının yetiştiricilik yolu ile temininde sürdürülebilirliğin sağlanmış
olması.
Zayıf Yönler:
•

İşleme sektöründe katma değer sağlayan ürün çeşitliliğinin az olması,

•

Sektörde çalışacak kalifiye eleman yetersizliği,

•
Sektörün AR-GE yatırımlarının yeterli düzeyde olmaması, sektörün bilimsel kuruluşlarla iş
birliğinin yetersiz oluşu,
•

İşleme sektöründe yeterli devlet desteği bulunmaması,
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•
Su ürünlerinin ihracat pazarlama kanallarının oluşturulmasına rağmen, pazar talepleri ve
değişimlerinin analizini yapacak yeterli yapının oluşmamış olması,
•

Sektörde kurumsallaşmanın yetersiz oluşu ve markalaşmanın oluşmaması,

•

Teknolojik ekipmanlarda dışa bağımlılık ve yatırım maliyetlerinin yüksek olması,

•

Su ürünleri organize sanayi bölgelerinin ve entegre su ürünleri tesislerinin bulunmaması,

•

Yurt dışı pazarında taşıma ücretlerinin pahalı olması,

•
İşlenecek su ürünleri ham maddesine uygulanan KDV ve diğer vergi oranlarının diğer gıda
ham maddelerine göre yüksek olması,
•
Toptan ve perakende balık satış noktalarının halen standartlara tam uygunluğunun
sağlanamaması ve denetimlerinde aksaklıkların olması,
•
Dış pazar alıcı firmaların ihracatçı firmalarımıza farklı fiyat teklif uygulamaları sonucu su
ürünleri ihracatçılarımız arasında yıkıcı rekabetin oluşması,
•
Su Ürünleri Kanunu’nun mevcut içeriğinin su ürünleri sektörünü tam kapsamaması ve Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yapısının su ürünleri işleme sektörünün ihtiyaçlarına uygun
dizayn edilmemiş olması,
•

Tanıtım ve pazarlama eksikliği,

•

Su ürünleri tüketimini artırma adına bir politikanın henüz etkili bir şekilde oluşturulamaması,

•

Sektör analizi yapılmasına yönelik verilerin yetersiz olması.

Fırsatlar:
•

Artan nüfus oranı ile geliştirilebilecek yurt içi tüketim pazar potansiyelinin olması,

•

Katma değeri yüksek ürünler üretebilecek sektör potansiyelin olması,

•

Çalışan nüfusun artması ile işlenmiş ürünlere olan talebin artma olasılığı,

•

Turizm sektöründeki gelişmelerin su ürünlerine olan talebi artırması,

•

Yeni pazarların mevcut olması,

•

Uluslararası ilişkilerde olumlu siyasi gelişmeler,

•

Uluslararası gereklilikleri sağlayan bir sektör olması,

•
Yurt dışından düşük fiyatlarla su ürünleri ithalatı yapılması ve menşei kuralları çerçevesinde bu
ürünlerin ihracatının yapılması.
Tehditler:
•

Avcılık yoluyla temin edilen ham maddenin sürekli olmaması,

•

Finans desteğinin az oluşu ve kredi faizlerinin yüksek olması,
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•

Uluslararası ilişkilerde yaşanan siyasi krizler,

•

Yetiştiricilik ve avcılık sektöründeki üretimdeki dalgalanmalar,

•

Fiyat istikrarsızlığı ve yüksekliği,

•

Döviz kurundaki dalgalanmalar,

•

Girdi maliyetlerinin yükselmesi ve dış pazarda rekabet edilememesi,

•

İklim değişikliği ve doğal afetler,

•

Pazara olan uzaklık ve taşıma giderlerinin yüksekliği,

•

İhracatta gümrük kapılarında (Kapıkule ve özellikle Bulgar gümrüğünde) yaşanan olumsuzluklar.

4.3. Hedef ve Stratejiler
4.3.1. Balık Tüketiminin Artırılması
Türkiye’de kişi başına yıllık balık tüketimi 6-8 kg civarında olup, tüketimde bölgelere göre belirgin
farklılıklar görülmektedir. Örneğin sahil bölgelerinde yüksek tüketim görülürken iç kesimlerde
bu miktar daha düşük olup, ülkemizde kişi başı tüketim dünya ve AB ortalamalarının altındadır.
TÜİK verilerine göre 2018 yılında ülkemizde kişi başına düşen balık tüketim miktarı 6,1 kg olarak
gerçekleşmiştir. Bu rakam dünyada 20,3 kg, Avrupa’da ise 24 kg’dır. Yapılan bilimsel araştırmalarda
eğitim ve refah seviyesinin artışıyla balık tüketiminin de arttığı tespit edilmiştir. Benzer durum ülkemiz
için de geçerlidir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK iş birliği ile
oluşturulacak programlar çerçevesinde ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine su ürünleri üretiminin
ve tüketiminin önemi konusunda eğitimler/seminerler verilmelidir.
•
Toplu yemek hizmeti verilen kamu kurumlarında, askeri tesislerde ve okul menülerinde çeşitli
işleme teknikleriyle işlenmiş (fileto) balıkların verilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
•
Kültür balığı konusunda toplumda oluşan yanlış imajı düzeltmek için ulusal strateji
geliştirilmelidir.
•
Kamuoyunun güvenini kazanmış kişilerin yer alacağı kamu spotları ile balık tüketimi
özendirilmelidir.
•
Toplumda oluşan olumsuz algıyı bertaraf etmek için balık çiftliklerinin çevreye olan etkileri ile
aynı ortamı kullanarak faaliyet gösteren diğer paydaş sektörlerin çevresel etkilerine ilişkin bilimsel
çalışmalar ve raporlar karşılaştırılarak kamuoyu bilgisine sunulmalı ve medyada işlenmelidir.
•
Özellikle dondurulmuş, filetosu yapılmış ambalajlı balıkların öncelikle indirimli marketler
üzerinden halka arz edilmesi sağlanmalıdır.
•
Mevcut ürünler sadece ham madde olarak değil, işlenmiş ve paketli olarak, kolay tüketime
olanak verecek halde sunulmalıdır.
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•
Taze ürün dışında, raf ömrünü uzatacak prosedürler geliştirilmeli ve halkın damak tadına
uygun işlenmiş ürünler geliştirilerek sunulmalıdır.
•

Yeni türlere pazar oluşturmak için tanıtım faaliyetleri planlanmalıdır.

•
Tüketimi arttırmak için, tüketiciye güven ve şeffaflık sunan ulusal ve uluslararası bilinirliğe sahip
kalite ve gıda güvenlik sistemlerine ait belgeler su ürünleri işleme sektöründe yaygınlaştırılmalıdır.
•
Su ürünleri tüketiminde sınırlayıcı faktör sürekli ve sağlıklı arzın sağlanamamasıdır. Bu
çerçevede sağlıklı, yaygın soğuk zincir, lojistik ve dağıtım ağı arttırılmalıdır.
•
Su ürünlerinin öneminin ve tüketiminin özendirilmesine yönelik olarak tanıtıcı kısa videoların
çekimi yapılarak görsel ve yazılı basın üzerinden tanıtımlarda bulunulmalı, bilboardlara reklam
verilmeli, el broşürleri hazırlanıp dağıtılmalı, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım ve benzeri tanıtıcı
toplantılarda yer alınmalı, balık yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığına dair toplumun her kesimine hitap
eden tanıtımlar yapılmalıdır.
•
İnstagram veya diğer sosyal medya platformlarında tanınmış kişiler veya ünlü isimlerle
iletişime geçip restoranlarda yetiştiricilik balıklarından oluşacak bir menü ile tadım toplantılarının
düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır.
•
Üreticiler ve balıkçı kooperatifleri tarafından açılacak balık pişirme ve balık pazarlama yerleri,
market veya perakende satış yerlerinde satışının desteklenmesi, hem üreticiden tüketiciye doğrudan
balıkları uygun fiyattan pazarlayabilmelerine olanak sağlayacak hem de üretici açısından rekabet
avantajı oluşturacaktır.
4.3.2. Su Ürünleri İhracatı
Su ürünleri üretiminde yaşanan gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatımız 2002 yılında 27
bin ton iken 2018 yılında 178 bin tona ulaşmış ve parasal değeri 97 milyon dolardan, yaklaşık 952
milyon dolara yükselmiştir. Başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore
gibi ülkelerin de yer aldığı 82 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirilmektedir. İhracatımızın yaklaşık
%75’ini balık çiftliklerimizde üretilen balıklarımız oluşturmaktadır. Ayrıca, ürünlerimiz kalite, lezzet
ve yüksek standartlara sahip olması nedeniyle dünya pazarlarında da aranır hale gelmiştir. Öyle ki,
ülkemizde üretim yapan iki farklı firmanın yetiştirdiği çipura ve levrek balıkları dünyanın en kaliteli
balıkları seçilmiştir (ITQI 2017-2018).
Türkiye’nin toplam su ürünleri üretimi, yarısı yetiştiricilik üretiminden olmak üzere 629 bin tondur.
2018 yılı ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılı hedefi, toplam yetiştiricilik
üretiminin 600 bin tona, ihracatın da 2 milyar dolara çıkarılmasıdır.
Bu hedeflere ulaşılması için balıkçılık kaynaklarının etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. 2000’li
yıllardan sonra toplam üretimde yetiştiriciliğin payı çok hızlı bir artış göstermiş ve bugün 314 bin ton
düzeyine gelmiştir.
Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği denizdeki çevresel şartların etkisi altındadır. Karadeniz’in çevresel
şartları ve iklim özellikleri ve deniz suyu sıcaklığının sınırlayıcı etkisi nedeniyle altı ile dokuz aylık
dönemlerde denizel alanda aktif olarak alabalık yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
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2015 yılı sonrasında dünyada yaşanan gelişmeler neticesinde ülkemizde yetiştirilen somon tipi büyük
alabalık için yeni bir talep başlamıştır. Uzak Doğu ve Rusya pazarı tarafından ihtiyaç duyulan ve yıllık
50 bin tonu bulan bu talep, Karadeniz’de ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin önemini arttırmıştır.
Denizde ağ kafeslerde alabalık üretimi halen 9.600 ton düzeyindedir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•
Balıklarımızın soğutulmuş ve taze olarak ihracatı yanında işlenmek suretiyle katma değer
kazandırılarak ihraç edilmesi özendirilmelidir.
•
Yeni pazar olanakları (Rusya Federasyonu, Kanada, Japonya, Çin, Kazakistan vb.) geliştirilmesi
için işlenmiş üründe olduğu gibi soğutulmuş taze ürün ihracında da navlun desteği verilmelidir.
•
Yurt dışı büyükelçiliklerimizde görev yapan ticaret ve tarım ataşeliklerinin ve müşavirliklerinin
sayısının artırılması ve sektörün pazar sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin çalışma yapmaları
sağlanmalıdır.
•
İhracat izni bulunan işleme tesisleri yeni teknolojiler ile müşteri isteği, iç ve dış pazar talepleri
göz önüne alınarak üretimi çeşitlendirmelidir.
•
İhracat izin belgelerinde mutlaka su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin de imza
yetkisi olmalıdır.
•

Türkiye’nin ihracatta fiyat belirleyici rol oynayabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

•

Uluslararası pazarlamada aracıların devre dışı bırakılacağı ihracat stratejileri geliştirilmelidir.

4.3.3. Balık İşleme Sektörü
Toplam 630 bin tonluk üretimle, dünya su ürünleri üretiminin %0,7’sinin karşılandığı ülkemizde, toplam
su ürünleri arzının %71’i deniz balıklarından elde edilmektedir. Türkiye’de avlanan su ürünlerinin büyük
bölümü, dünyadaki eğilimin aksine taze olarak tüketilmektedir. İşlenmiş ürünler daha çok ihracata
yöneliktir.
Çözüm Önerileri ve Hedefler:
•

Balık tüketimini artırmaya yönelik olarak ülke politikaları geliştirilmelidir.

•
Su ürünleri işleme sektöründe katma değeri yüksek ürünlere öncelik verilmeli ve bu konuda
devlet desteği sağlanmalıdır. Desteklerin doğru kanallarla yapılması sağlanmalı ve etkin bir şekilde
denetlenmelidir.
•
İşlenmiş su ürünleri ve işlenmemiş atıkları ya da hedef dışı türlerin değerlendirilmesi ile
ekonomiye kazandırılması sağlanmalıdır.
•

İşlenmiş su ürünlerinin markalaşması ve pazarlamada uluslararası iş birliği sağlanmalıdır.

•

Hedef yeni pazarların oluşturulması için çalışma yürütülmelidir.

•
Sektörde üst yönetim ve orta kadrolarda kadın istihdamı artırılmalı, çalışma şartlarının
geliştirilmesi ve refah düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

95

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

•
Su ürünleri ihracatı için ortak fiyat dengesi kamu tarafından koordine edilmeli ihracatçılarımızın
“ülke pazarı” anlayışını kazanmalarını sağlayacak altyapı, finansal destek ve ilgili mevzuatların
oluşturularak sektörde firmaların bireysel yaklaşımlar göstermesi engellenmeli ve uluslararası pazarda
birlik olmaları sağlanmalıdır.
•
İhracat amacı ile kara yolunu kullanan nakliye araçlarının sınır kapılarında yaşadığı sorunların
çözümüne yönelik uluslararası girişimler yapılmalıdır.
•
AB ticaret anlaşmaları kapsamında sağlanan navlun desteği, elektrik desteği, ÖTV’siz yakıt,
ihracat desteği vb. AB ülkeleri arasında sağlanan destekler ülkemizde uygulanacak destekler için
örnek alınmalı, Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası anlaşmaların getirdiği kurallar çerçevesinde
sektöre yönelik destekleme politikası geliştirilmelidir.
•
Sertifikasyon sürekliliğinin sağlanması için altyapı, ekipman ve yenileme desteklerine öncelik
verilmelidir.
•
Su ürünleri işleme ve değerlendirme özelinde borsa faaliyetleri oluşturularak fiyat istikrarı
sağlanmalıdır.
•
5996 sayılı Kanun’un işleme sektörü açısından Bakanlıklar arasında ortak karar mekanizmasının
oluşturulması ve mevzuat gereği iş yükünün yatırımcı açısından azaltılması gerekmektedir.
•
Merkezi balık hallerinde ürün kalitesine ve hijyen kurallarına yönelik kontroller arttırılmalı,
gıda hijyeni, soğuk zincir vb. ilgili mevzuatlara uymayanlar için cezai uygulamalar ve yaptırımlar
arttırılmalıdır.
•

Uluslararası serbest piyasada Türk ürünlerinin tanıtımı yapılmalıdır.

4.4. Su Ürünleri İşleme Sektörü Genel Değerlendirme
Ülkemiz su ürünleri işleme ve değerlendirme sektörünün 1994 ve 1998 yılında yaşamış olduğu
AB’ye ihracat yasağının aşılmasında gösterdiği çaba ve deneyimler kamu ve özel sektör açısında
dönüm noktası olmuştur. Ancak, kayıt dışı üretim, ham madde ve girdi fiyatlarındaki artış ve dış
pazardaki siyasi gelişmeler sektöre risk olarak yansımaktadır. Sektörün 2023 hedeflerine ulaşmada
katma değer sağlayan ürünlerin üretimine yönelmesi gerekmektedir. Bu nedenle sektörün ihtiyaç
duyduğu kalifiye eleman eksikliğini giderecek eğitim programlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Ancak sektörün mevcut kapasitesini istenilen düzeyde kullanamaması, mali güçlerinin zayıflığından
AR-GE faaliyetlerine yeterli düzeyde kaynak ayıramaması ve bilimsel kuruluşlarla iş birliğinin istenilen
düzeyde olmaması rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
Sektöre yönelik pazar araştırmaları ve talep yoğunluğu, niteliği ve zamanı açısından gerekli desteğin
sağlanması acil ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Sektörün örgütsel yapısında negatif rekabeti
engelleyen, sorunları takip ve kontrol eden sivil toplum kuruluşlarının (STK) yapısına kavuşması da
diğer ihtiyaçlarındandır. Ayrıca sektörün lojistik ihtiyaçlarındaki destek ihtiyacı, ham maddedeki
KDV oranlarında indirim talebi de önemlidir. Tanıtım ve tüketimi artırıcı faaliyetler ve politika
geliştirilmesinde kamu ve özel sektör kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması yararlı olacaktır.
Ülkemiz nüfus oranındaki artış dikkate alındığında tüketim alışkanlığının kazandırılması amacıyla
okullarda derslerde su ürünlerinin faydaları konusunda eğitim verilmesi, toplu tüketim yerlerinde su
ürünleri tüketimini artırıcı yaklaşım oluşturulmalıdır.
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Sektörün yönetiminde özel ürün niteliği taşıyan su ürünleri ile ilgili tüm faaliyetler, görev ve yetkilerin
halen mevcut olan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü çatısında toplanması ve sektöre yönelik
destek mekanizmasının oluşturulması sektörün öncelikli talepleri arasında yer almaktadır.
5. SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ
Gıda ve tarım için önem taşıyan ve giderek azalan canlı kaynaklar, bir ülkenin sahip olabileceği önemli
avantajlar arasında sayılmaktadır. Günümüzde gelişen endüstri ve diğer etkenler nedeniyle tarım
yapılabilecek nitelikteki alanlar ve su kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Ekosistemdeki
bu olumsuz etkilerin devam etmesi durumunda yakın gelecekte ciddi gıda ve su sorunu ile karşı
karşıya kalınacağı öngörüldüğünden, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve bu çeşitliliğin
sürdürülebilir kullanımı, bu çeşitliliği barındıran ülkeler için önemli bir güç olarak görülmektedir. Ne
yazık ki biyolojik çeşitliliği azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyenlerin başında doğrudan veya
dolaylı olarak insan faktörü olduğu görülmektedir. Ancak, biyolojik zenginliği azaltan nedenlerin
kökeni ne olursa olsun onu korumak, yönetmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak yönetenlerin
ve bu kaynakları kullananların sorumluluğundadır. Kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması,
halkımızın kullanımına sunulmasının yanında, uluslararası alanda avantaja dönüştürülmesi amacıyla
durum tespiti yapılması ve öneriler sunulması önemlidir.
5.1. Mevcut Durum
Türkiye coğrafi yapısından gelen avantajları dolayısıyla farklı özelliklerde önemli deniz ve iç su
kaynaklarına sahiptir (Tablo 19). Ülkemiz coğrafi olarak birbirinden net olarak ayrılmış 25 havzaya
sahip olduğundan dağlık bölgeler ve nehirlerle birbirinden ayrılmıştır. Bu durum türlerin yayılmasını
büyük ölçüde engellediğinden, yüksek endemizm ve genetik çeşitliliğe neden olmuştur. Bugüne
kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tatlı su ekosistemlerinde 36 familyaya bağlı yaklaşık 380 tür
balık belirlenmiştir. Bunların yaklaşık olarak yarısı endemik niteliktedir.
Tablo 19. Türkiye’nin doğal su kaynakları
Su kaynakları

Adet

Yüzey alanı (ha)

4

24.607.200

Doğal göl

200

906.118

Baraj gölü

822

510.000

Gölet

507

35.000

Denizler

Toplam
Akarsuların uzunluğu (km)

26.058.318
33

177.714

Kaynak: DSİ, 2019

Türkiye’yi çevreleyen denizlerin birbirinden farklı özelliklere sahip olması, barındırdığı biyolojik
kaynakların da farklılaşmasını sağlamıştır. Kuzey Ege ve Akdeniz, denizel biyolojik çeşitliliğin en zengin
olduğu bölgelerdir. Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra Kızıldeniz’den göç yoluyla Akdeniz’e gelen
Hint-Pasifik bölgesine ait birçok tür de bu bölgeye yerleşmiştir. Göç sonucu denizlerimize yerleşmiş
50 civarında tür saptanmıştır.
97

Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu Çalışma Belgesi

Karadeniz, dünyanın en geniş ve okyanuslardan en fazla izole olmuş kapalı denizidir. Karadeniz’de
balık türlerinin yanında, 2000 civarında omurgasız tür bulunmaktadır. Karadeniz’de Mersin balığı
gibi hem biyolojik çeşitlilik açısından hem de ekonomik değer açısından önemli balık türleri ve 4
adet deniz memeli türü yaşamaktadır. Kapladığı alanlar azalsa da çok sayıda (40 civarı) balığın
yumurtlama alanı olan farklı deniz çayırları bulunmaktadır.
İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi’nden oluşan Türk Boğazlar Sistemi, Doğu
Akdeniz’in Ege Havzası ile Karadeniz arasındaki su taşınımını sağlayan bir iç deniz sistemi konumunda
olup, palamut, torik, lüfer vb. balık türleri için biyolojik koridor görevini görmektedir. Marmara Denizi
yüzeyinin İstanbul Boğazı yoluyla gelen Karadeniz sularının etkisi altında olduğu bilinmektedir.
Marmara Denizi’nin daha derin bölgeleri ise Ege-Akdeniz sularını içermekte ve 400’den fazla bentik
organizma türünü barındırmaktadır. Marmara Denizi birçok pelajik balık türünün yumurtlama yeridir.
Bir mercan türü olan Gerardia savaglia 30 m derinlikte hala yaşamını sürdürmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu potansiyel kullanılarak denizlerde ve iç sularda hem avcılık hem de yetiştiricilik
yoluyla önemli miktarda su ürünleri üretimi yapılmaktadır. Ancak balıkçılık dışındaki diğer denizel
potansiyeller henüz yeterince kullanımda değildir. Akarsular üzerine kurulan su yapıları enerji ve
sulama ihtiyaçları açısından son derece faydalı olurken, sucul ekosistem üzerine önemli olumsuz etkiler
göstermektedir. Diğer yandan gelişen sanayi sektörü ekosistem için önemli bir problem olmakta,
gelişen teknoloji değişen ihtiyaçlar doğal kaynaklarımızın kullanılması konusunda ilave imkânlar
sağlarken, bu kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler de göstermektedir. Koruma kullanma dengesi göz
önüne alınmadan kaynakların sömürülmesi sadece bu kaynakları değil kullanan insanların geleceğini
de tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle aşağıda ele alınan başlıklarda gerekli adımların atılması önemlidir.
5.2. Öncelik Alanları
5.2.1. Biyoçeşitlilik
Biyolojik çeşitlilik, yaşamın çeşitliliği anlamına gelmektedir. Tarihsel dönemlerdeki genel eğilim
incelendiğinde biyolojik çeşitlilikte sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Dünya denizlerinde 300 bin
civarında denizel tür tanımlanmıştır. Bu rakam küresel biyolojik çeşitliliğin %15’ini oluşturmaktadır.
Ülkemiz, uzun deniz ve kıyı alanları ile zengin biyolojik çeşitlilik değerlerini barındırmaktadır. Ancak
iklim değişikliği ve kullanım ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkabilecek etkenler sonucunda gelecekte
önemli su sıkıntıları ile karşı karşıya kalma riski öngörülmektedir. Su krizinin, biyoçeşitlilik üzerine
olumsuz etkisi, genellikle diğer su kullanım ihtiyaçlarının yanında önemsiz sayılmakta ve gözden
kaçmaktadır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük ölçüde beşeri ihtiyaçlar
(öncelikle sulama) ve enerji üretimi için suyun temini üzerine odaklanılmış, su kaynakları yönetimi ile
ilgili karar alma süreçlerine biyoçeşitlilik ihtiyaçları nadiren dahil edilmiştir. Biyolojik çeşitlilik, sadece
ekolojik açıdan değil, aynı zamanda giderek artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için de büyük
önem taşımaktadır. Biyoçeşitlilik, tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği düzeylerinde
ele alındığında, Türkiye iç sular bakımından gıda niteliği de taşıyan iç su balıklarıyla önemli bir
zenginliğe sahiptir. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından 3’ü üzerinde yer alan ender ülkelerden biri
olan Türkiye: Akdeniz, Kafkas ve İran-Turan bölgelerinin fauna ve flora elemanlarını içermesi nedeniyle
dünya üzerinde çok önemli bir konumdadır.
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Su ürünleri açısından biyoçeşitlilik ele alındığında öncelikli olarak balıklar üzerinde durulması
gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tatlı su ekosistemlerinde 36 familyaya
bağlı yaklaşık yarısı endemik 380 tür balık belirlenmiştir. IUCN tehlike kategorilerine göre 19’u kritik
düzeyde tehlike altında (CR), 25’i tehdit altında (EN), 18’i tehlikeye duyarlı (VU) ve 9’u yakın gelecekte
tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan bir takson tehdide yakın (NT) olarak tanımlanmıştır.
Bunların yanı sıra son 40 yılda 5 türün yok olduğu (EX) bildirilmiştir. Belirtilen türler tatlı sulara özgü
olup, üreme ortamı olarak tatlı suları, yaşam ortamı daha çok denizel ortamları da kullanan Mersin
balıkları da eklenecek olursa yok olan türlerin sayısının daha da artacağı aşikârdır.
Türkiye denizlerinde 2019 yılı itibarıyla 549 balık türü bulunmaktadır. Çenesiz balıklardaki tek tür
(Petromyzon marinus) yabancı bir türdür. Kıkırdaklı balıklara ait 23 familyada, 69 tür vardır. Bunlardan
3’ü yabancı türdür. Kemikli balıklarda 132 familyada 479 tür bulunmakta ve bu türlerden %21’i yabancı
türlerdir. Toplam 106 yabancı deniz balığı türünün, %56’sı yerleşik, %36’sı geçici, %17’si de şüpheli
olarak kaydedilmiştir. Türkiye denizlerine giriş yolu bilinen deniz balıklarından %84’ü Süveyş Kanalı
yoluyla girmiş olan Lesepsiyan türlerdir. Diğer bir giriş yolu olan Cebelitarık Boğazı’ndan 16 türün
giriş yaptığı tahmin edilmektedir. Bazı türlerin ise yayılış alanları dikkate alındığında bu iki giriş
noktasından girmiş olamayacağı, dolayısıyla taşıma (balast suyu) yoluyla girdiği anlaşılmaktadır.
Denizlere göre balık türlerine bakıldığında, Süveyş Kanalı’na en yakın olan Akdeniz’de 100’ü
yabancı 503 tür bulunmaktadır. Akdeniz’de kaydedilen yabancı türlerin 53’ü yerleşik, 35’i geçici,
12’si ise şüphelidir. Akdeniz ile yüksek benzerlik gösteren Ege Denizi’nde de 57’si yabancı 457 tür
bulunmaktadır. Ege Denizi’ndeki yabancı türlerin 44’ü yerleşik, 7’si geçici, 6’sı da şüphelidir. Marmara
Denizi’nde 266 tür bulunmaktadır. Bunlardan 8’i yerleşik yabancı türdür. Karadeniz’de 156 türün
2’si yerleşik yabancı türdür. Literatürde istilacılık potansiyeli uzmanlar tarafından değerlendirilmiş
47 yabancı tür bulunmaktadır. Bunlardan 23’ünün istilacılık potansiyeli yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. İstilacılarla mücadele için, türlerin tüketilebilirliği/kullanılabilirliği dikkate alınarak
avlanması sağlanmalıdır. Bunun dışındaki türler için, avlama yoluyla türe ait popülasyonun azaltılması
yoluna gidilebilir. Gemi yoluyla taşınımın önlenebilmesi, gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
Sorunlar:
•

Su stresi ve kirliliğin, sulak alan biyoçeşitliliği üzerinde yüksek düzeyde tehdide yol açması,

•
Biyolojik çeşitliliğin korunmasında istilacıların kontrolü ve girişinin engellenmesinde halkın
bilinçsiz olması,
•

Su yapılarının inşası sırasında biyolojik çeşitliliğin yeterince dikkate alınmaması,

•

Kaynaklar arasında, sebebi tam olarak bilinmeyen su ürünleri aşılamaları,

•
Ülkemizde hassas alanlarda yönetim, uygulamalar ve mevzuat konularının Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının farklı birimlerinde sürdürülmeye çalışılması, mevzuat ve
işleyiş konularında zorluklar yaşatmaktadır.
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•
Çok başlılık ve yönetimsel konular engel teşkil etmekte; eleman, teknik yeterlilik, kurumsal
kapasite açısından hem israfa hem de bilgi dağınıklığına sebep olmakta; var olan kapasite
kullanılamamaktadır.
5.2.2. İstilacı Türler
Rio Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesiyle, 1992 yılında yabancı ve doğal yayılım alanı dışına taşınarak
istilacı haline gelen türlerin neden olduğu ekolojik, ekonomik ve sosyal etkiler öncelikli konular olarak
kabul edilmiştir. Bu sorun özellikle göllerde daha belirgin olup türlerin yok olmasındaki en önemli
etkenin biyolojik istilacılar olduğu bildirilmektedir. İstilacı türlerin kontrolü, araştırılması, engellenmesi
ve izlenmesi için yapılan harcamalara; tarım, balıkçılık, ormancılık ve insan sağlığına verdiği zarar da
eklendiğinde Avrupa’da yıllık 12,5 milyar avroluk bir maliyetin ortaya çıktığı hesaplanmıştır.
İstilacı balık türleri balıkçılık, balık yetiştiriciliği ve biyolojik çeşitlilik için önemli bir tehdit
oluşturmaktadır. Bu tehdit türlerin yaşam alanlarının istilası ve predasyon yoluyla gerçekleşmekte
olup yerel ve endemik türlerin hızla yok olmasına ve balıkçılık üretiminin sona ermesine neden
olabilmektedir.
Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1000’i aşarken, Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısı 500’e yaklaşmıştır.
Akdeniz’e gelen yabancı türlerin %84’ü Süveyş Kanalı ile gelirken Karadeniz’e gelen yabancı türlerin
%80’i gemilerin balast sularıyla taşınmıştır. Ülkemizde yeni girişlerle rakamlar değişmekle birlikte iç
sularda istilacı özellikte yabancı ve yerli (taşınmış) 25, denizlerimizde ise 23 balık türü mevcuttur. Bu
türlerden bazıları ekonomik değere sahip olduğundan istilacı olarak kabul görmese de balon balığı
ve aslan balığı ekosistemde yer edinmiş iklim değişikliğinin de etkisiyle Çanakkale’ye kadar dağılım
göstermiştir. Zehirli olmaları nedeniyle bu türler tüketilmediğinden, özellikle balon balıklarının av
araçlarına zarar vermesi ve azda olsa insana saldırı vakalarının görülmesi dolayısıyla toplum üzerinde
son derece negatif etki göstermiştir.
Bir görüşe göre, Anadolu’da aşılanan ilk yabancı balık türünün sazan (Cyprinus carpio) olduğu ve
taşınmasının Roma dönemine hatta daha öncesine dayandığı bildirilirken, Anadolu’da bu türün
doğal olarak da yayılış gösterdiği de ileri sürülmektedir (Balon, 1995; Vilizzi, 2012). Son yüzyılda ise
bilinen ilk bilinçli aşılama sivrisinek balığı, Gambusia’dır. Sivrisinek balığı 1930’ların başında Fransızlar
tarafından sıtma mücadelesi için Hatay’a sokulmuş olup günümüzde Anadolu’nun dört bir yanına
yayılmış durumdadır. Türkiye iç sularına son yıllarda birçok yabancı tür aşılanmış ya da istenmeden
girmekle birlikte ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren türlerin dağılış alanlarının değiştirilmesi
sonucu olarak da istilaların ortaya çıkması söz konusudur.
Sudak aşılaması sonrasında Eğirdir Gölü’ne endemik olan Eğirdir yağ balığı (Pseudophoxinus
handlirschi) ve Beyşehir Gölü’ne endemik olan Alburnus akili yok olmuştur (Küçük, 2006). Doğal
yayılış alanı denizler ve lagünler olan gümüş balığı (Atherina boyeri) günümüzde Anadolu’nun pek
çok su havzasına yayılmış önemli bir istilacı haline gelmiştir. 1980’li yıllardan itibaren sularımızda
görülmeye başlayan ve İsrail sazanı olarak bilinen Carrasius türleri günümüzde iç sularımızda
ekonomik değere sahip türler için en önemli tehdit olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda akvaryum
sahipleri tarafından pek çok türün doğal sulara salındığı gözlenmektedir. Pangasius gibi birçok türün
günümüzde yerleşme imkânı olamamakla beraber bu türün izinsiz salınmalarının yaygınlaşması kaygı
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verici düzeydedir. Zebra midyesinin özellikle su yapılarında boruların tıkanmasına ve su kalitesinin
değişimine yol açarak verdiği zarar giderek ciddi maddi boyutlara ulaşmış ve DSİ’nin de üzerinde
çalışmak zorunda kaldığı önemli bir sorun haline gelmiştir.
Sorunlar:
•
Yeni türlerin girişi talep edildiğinde ayrıntılı inceleme basamaklarını içerir bir mevzuatın
bulunmayışı,
•

Akvaryum sektörünün egzotik balıkları kolayca ülkeye getirebilmesi,

•
Halkın yabancı türleri yeterince tanımaması ve türleri taşımanın yasal bir suç olduğunu
konusunda bilgi ve bilinçlendirme eksiğinin olması,
•

Yabancı türlerin hastalık taşıyıcı olması ve su ürünleri üretimi açısından sorun oluşturması,

•
Kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında istilacı yabancı türler konusunda yeterli iş
birliğinin bulunmayışı,
•

İstilacıların ekonomik değerinin düşük olması dolayısıyla tercih edilmemesi,

•

Gelişen ulaşım koşullarının istilacıların yayılımını kolaylaştırması,

•

Biyoterör olasılığının kolay gerçekleşmesi.

5.2.3. Balıklandırma
Balıklandırma başta özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanların gelir artışına katkı sağlamak, ucuz
ve kaliteli protein kaynağına ulaşım olmak üzere, biyolojik mücadele, rekreasyonel amaçlar, nesli
tehlike ve baskı altında olan su ürünleri türlerinin korunması, farklı nedenlerle zarar gören stokların
takviyesi ve endemik türlerin korunması amacıyla yıllardan beri sürdürülen önemli bir uygulamadır
(Ingram ve De Silva, 2015).
Günümüzde Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında toplanmış olan fakat geçmişte farklı Bakanlıklar
altında, farklı isimlerle faaliyet gösteren, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1950’li yıllard an beri balıklandırma
çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar 421.049.000 adet sazan, 25.066.000
doğal alabalık, 7.058.000 adet şabut, 718.000 adet çipura-levrek, 120.000 adet kalkan, 35.000 adet
granyöz, 10.000 adet Mersin balığı, 22.900 adet yayın, 1.000 adet lahoz, 1.000 adet Barbus sp. olmak
üzere toplamda 454.080.000 adet yavru ile balıklandırma yapılmıştır. Ancak istatistiklere göre son
yıllarda avcılık yoluyla elde edilen sazan miktarında önemli düşüşler gözlenmiştir.
Ülkemizde balıklandırma görevi, resmi olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne verilmiş
olmasına rağmen ilgili Genel Müdürlüğe ait üretim tesisi bulunmamaktadır. Ancak DSİ’ye ait 7, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait 3 ve TAGEM’e ait 4 üretim tesisi mevcut olup üretim
buralarda yapılmaktadır (Tablo 20). Bu durum bile balıklandırmanın içinde olduğu karmaşayı açıkça
ortaya koymaktadır.
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Tablo 20. Son on yılda balıklandırma için üretim yapan kurumlar ve miktarları (adet)
TAGEM

DSİ

DKMP

(sazan)

(sazan)

(alabalık)

2010

5.150.000

22.000.000

314.000

2011

4.550.000

23.541.000

827.000

2012

3.500.000

21.581.000

2.042.000

2013

4.250.000

24.400.000

3.172.000

2014

4.030.000

25.600.000

1.291.000

2015

3.500.000

24.500.000

1.507.000

2016

5.000.000

31.250.000

3.016.000

2017

6.000.000

30.000.000

4.274.000

2018

6.000.000

25.740.000

3.900.000

2019

6.168.000

28.000.000

3.700.000

Toplam

48.148.000

256.612.000

24.043.000

Yıllar

Ülkemizin balıklandırma ile ilgili uzun geçmişine bakıldığında ekonomiye katkının yanında,
balıklandırma ile birlikte gelişen önemli sorunlar baş göstermiştir. Ülkemizde 1955 yılında getirtilen
ve Eğirdir Gölüne aşılanan karnivor bir tür olan sudak balığının ortama bırakılması ve göl sistemine
uyumla hızlı bir çoğalma baş göstermiştir. Akabinde gölde doğal denge bozulmuş ve göldeki diğer
türler üzerinde baskı oluşturarak stoklarının azalmasına neden olmuştur. Sudak ve turna balıklarının
Beyşehir Gölü’ne atılmasını takip eden yıllarda sazan balığı dışındaki tüm yerli balık türleri tükenmiştir.
Türkiye›deki bu iki örnekte de görüldüğü üzere ekosistem analizi yapılmadan gerçekleştirilen
balıklandırmanın yıkıcı sonuçları olmaktadır (Yılmaz ve ark., 2011).
Ülkemiz su kaynaklarına olan müdahaleler, yerli ve egzotik türlerin yetiştiricilik, ticari-sportif balıkçılık
ve biyolojik mücadele amaçlarıyla veya amatör, ticari su ürünleri avcılığı yapanlar ve akvaryum
hobicileri tarafından balıkların bilinçsizce habitatlara taşınması ekosistemde hızlı değişmelere yol
açmaktadır. İstem dışı veya diğer sebeplerle aşılanan türler arasında Güneş levreği (Lepomis gibbosus)
Çizgili sazan (Pseudorasbora parva) Havuz balığı (Carassius carassius, C. gibelio, C. auratus) Gümüş
balığı (Atherina boyeri) sayılabilir.
Sorunlar:
•

Geçmişte izinsiz ve kontrolsüz balıklandırma yapılmış olması,

•
Balıklandırma yapan kurumlar günümüzde aynı Bakanlık altında olsa bile geçmişte farklı
Bakanlıklara bağlı olması ve balıklandırmanın halen tek elden yönetilememesi,
•
Amatörler, balıkçılar, hobiciler ve vatandaşlar tarafından izinsiz yasa dışı balıklandırma
yapılması,
•
İzinsiz balıklandırmanın ekosistem üzerine yaptığı etkinin toplum/balıkçılar tarafından
yeterince önemsenmemesi,
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•

Yerel yönetimler tarafından her kaynağa balıklandırma talebinde bulunulması,

•
İstilacı türlerin baskısı dolayısıyla kaynaklarda doğal üretimin kesintiye uğraması sonucu
sürekli balıklandırma yapma zorunluluğu.
5.2.4. İklim Değişikliği
İklim değişikliği, yaşadığımız yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Değişikliğin en önemli
nedenleri insan faaliyetlerinin özellikle de fosil yakıt kullanımı sonucu antropojenik sera gazlarının
atmosferik yoğunluğundaki artışıdır (Şen, 2013; Turp ve ark., 2014). Rüzgar ve yağışların düzensiz hâl
alması sonucu besleyici maddelerin deniz ortamına girişinin değişmesi ve değişen bu akıntı rejiminin
etkileri de göz önüne alındığında mevcut biyoçeşitlilik ve göç dinamiğinin kısmen veya tamamen
değişmesi kaçınılmazdır.
İklim değişikliği biyolojik çeşitliliği bir bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin toplamı tüm
bileşenlerini etkiler ve biyolojik çeşitlilik için önemli bir tehdittir (Bellard ve ark., 2012). Yakın geçmişteki
iklim değişikliği, türlerin dağılımlarını, aktivitelerini, göçlerini, bolluklarını ve tür etkileşimlerini
değiştirmiştir. Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamaz, ancak yoğun tehdit altında
olan bir bölgedir. Elde edilen verilere göre Batı Akdeniz’de son 10-15 yılda yüzey suyu sıcaklığı 0,2
0
C derece artmıştır. Bu artış belli sıcaklıkta yaşayan derin deniz balıkları için tehdit oluşturmaktadır.
Akdeniz’deki bu sıcaklık artışları sadece balıklar ve omurgasız türler için değil birçok göçmen tür için
de tehlikelidir. Özellikle hareket yeteneği zayıf sesil ve sedenter türler daha fazla etkilenecektir. Bu
değişimin devam etmesi halinde sıcaklık artışına duyarlı olan veya dar sıcaklık aralıklarında üreme
yeteneğine sahip denizel türlerin üreme dönemlerinin değişmesi ve dağılım alanlarının olumsuz
etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Karadeniz’deki ekolojik değişimde bir diğer belirleyici etmen, bu havzadaki organik yüklerin üretim ve
tüketimine bağlıdır. Bu süreçte planktonun nasıl değişebileceği bilinmemektedir. Hamsi ve çaça gibi
küçük pelajik balıklar plankton ile beslenerek, su kolonundaki organik yüklerin denizden alınmasını
sağlar. Diğer bir deyişle sistemdeki organik maddeleri tüketen balıkların azalması H2S tabakasının
yani anoksik tabakanın yükselmesine neden olacaktır. Bu husus Karadeniz gibi sınırlı su yenilenmesine
sahip izole ve genetik değişimin az olduğu bir deniz için büyük bir olumsuzluktur. İklimsel değişiklik
ile beraber yüzey suyu sıcaklığının artışı, Akdeniz kökenli türlerin Karadeniz’e girişini hızlandırabilir.
Bu durumda Karadeniz’deki av kompozisyonu ve balık türleri ve avlanan balıkların miktarları da
değişecektir. Bu ise yüzyıllardır geleneksel hale gelmiş Karadeniz balıkçılığının değişime uğraması
demektir. Ancak iklim değişikliğinin sadece tehditlerden biri olduğu unutulmamalıdır.
İklimsel değişiklik ve küresel ısınma sadece canlı yaşamını direkt olarak etkilemeyecek, habitat
yıkımlarına da yol açacaktır. Bu durum ekosistem değişikliklerini de beraberinde getirecektir.
Birçok canlının üreme dönemlerinde ve eşeysel olgunluğa erişme yaşlarında bir değişim, canlıların
kondisyonlarında ve boylarında da değişikliği beraberinde getirebilecektir. Deniz çayırları ve
midyeler gibi bazı türlerin dağılımında da değişiklikler olacaktır. Akdeniz endemiği ve çok üretken bir
deniz çiçekli bitkisi olan Posidonia oceanica, Akdeniz havzasında sıcaklığın yüksek olduğu İsrail ve
Lübnan kıyılarında dağılım göstermemektedir. Sıcaklık artışları bu türün dağılım sınırlarını azaltacak
ve dolayısıyla birçok bentik ve pelajik canlının üreme ve beslenme alanı ortadan kalkacaktır. Aynı
durum soğuk suları seven ve ekonomik öneme sahip midye türünde (Mytilus galloprovincialis) de
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gözlenecektir. Sıcaklık faktörü nedeniyle ülkemizde güney dağılım sınırı orta Ege Denizi olan midye,
sıcaklık artışıyla birlikte dağılım sınırını kuzeye doğru azaltacaktır. Yine Karadeniz’de özellikle soğuk
mevsimlerde hamsilerin kuzeye yaptıkları göçler ya azalacak ya da duracaktır. Bu da ekonomik bir
kayba yol açacaktır.
Sorunlar:
•

İklim değişikliğinin yeterince önemsenmemesi,

•

Etkilerinin uzun sürede ortaya çıkması,

•

Yönetilmesinin aşırı maliyetli olması,

•

İklim değişikliği sebebinin lokal değil genel olması.

5.2.5. Su Kaynaklarındaki Yapılaşmaların Sucul Ekosisteme Olan Etkilerinin Önlenmesi
Türkiye’de mevcut 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık %39
olup bu kaynağın 32 milyar m³ü (% 73) sulamada, 7 milyar m³ü (%16) içme ve kullanmada, 5 milyar
m³ü (%11) sanayide kullanılmaktadır. Ülkemiz, 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³
kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır.
Çeşitli amaçlar ile kaynaklardan su temin edilirken, dere ıslah çalışmalarıyla, akarsu ve göllere
müdahaleler yapılarak hidrolojik karakteri ve yatak yapısı bozulmakta, akarsudaki menderesler
ortadan kaldırılmaktadır. Menderesler, biyoçeşitliliğin korunması ve mekanik yıkıcı etkinin ortadan
kaldırılması için ihtiyaç duyulan yapılardır. Set yapımı amacıyla alınan taş ve çakıllardan dolayı dere
yatağının stabil yapısı değiştirilmekte, bentik fauna ve vejetasyon gelişimi için uygun alanlar yok
edilmektedir. Bu müdahaleler ortamda yayılış gösteren türlerin popülasyon yapısını etkilemekte
ve değişimlere sebep olmaktadır. Meydana gelen değişimler zaman zaman bazı türlerin ortamda
bulunan popülasyonlarının tükenmesine neden olmaktadır.
Her geçen gün yoğun tarımsal üretime bağlı olarak sulama suyu ihtiyacı arttığından akarsulardan
olduğu gibi göllerden de su çekimi yapılabilmektedir. Bu su çekimleri göl hidrolojisi göz önünde
bulundurulmadan kişisel kararlar ile de yapılabilmektedir. Yolların veya binaların yapımı zaman zaman
göl yatağı ve kıyıların doldurulması ile elde edilen alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu da göl ve deniz
kıyı yapısında tahribata neden olmaktadır.
İnşaat sektörünün vazgeçilmez malzemesi olan kum ülkemizde bazı illerde taş ocaklarından, birçok
ilimizde ise İl Özel İdarelerinden alınan (genellikle her yıl yenilenen) geçici faaliyet izinleri ile dere
yataklarından ve denizlerden çıkarılmaktadır. Kum çıkarımı akarsularda ve denizlerde kilometrelerce
süren bulanıklığa sebep olmakta, bulanık ortamların geri dönüşümü oldukça zor ve masraflı sonuçlar
doğurmaktadır.
Enerji, sulama veya diğer nedenlerle yapılan baraj, regülatör, bent ve benzeri yapılar göç eden
balıkların üreme göçü yapmasına imkân vermediğinden, balıkların nesli tehlike altındadır. Bu nedenle
balıkların ve diğer su ürünlerinin geçişine imkân verecek geçitler veya diğer çözümler mutlaka mevcut
ve yeni yapılacak yerlere inşa edilmelidir.
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Günümüzde evsel ve fosseptiğe ait atıklar için belediyelerin tamamına yakınında arıtma sistemleri
kurulmuştur. Ancak birçok belediyenin tesis kapasitesi gelen atık suların arıtılması için yeterli
gelmemekte veya işletim maliyetinden dolayı sistem kullanılmamaktadır. Birçok küçük ve orta ölçekli
sanayi tesisi faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları arıtmaksızın bazen arka bahçelerinde kuyu
içerisine, bazen kanalizasyon sistemine, bazen de vidanjörler ile bir su kaynağına deşarj etmektedirler.
Hangi yolla olursa olsun sanayi atıklarının su kaynaklarına ulaşımı engellenmelidir.
Sorunlar:
•
Yetki karmaşası ve çok başlılık dolayısıyla problemlerin yönetilmesi güçtür (akarsu ve göllerin
korunması ile ilişkili Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı, belediye, polis ve jandarma gibi çeşitli kurum ve birimler görevlidir. Bu kadar
çok kurum ve birimin yetkilendirilmiş olması, konunun yönetilemez olmasına neden olmaktadır.
•

Bir kurum veya kişi ortamı kirlettiğinde kurumlar arasında farklı ceza uygulanması,

•

“Kamu yararı” adı altında su kaynaklarına müdahaleler yapılarak yapılaşmaya izin verilmesi,

•
Günümüz ihtiyaçlarını önceleyen çözümler üretilmesi, dolayısıyla biyoçeşitliliğin ihmal
edilmesi.
5.2.6. Su Kirliliği
Yapılan çalışmalar ülkemizin su kaynaklarının belli ölçülerde kirleticilere maruz kaldığını
göstermektedir. Sanayileşmenin yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde endüstriyel kirlenme, Ege ve
Akdeniz Bölgelerinde tarımsal kaynaklı kirlenme, yerleşim yerlerine yakın olan su kaynaklarımızda
ise evsel atıklara bağlı kirlenme ön plana çıkmaktadır. Kömür işletmelerinde kullanılan atık sular
doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildiğinde de kirlilik oluşmaktadır.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde su kaynakları çevresinde yeterince ağaçlandırmanın
olmaması, dolayısı ile bitki örtüsünün zayıf olması toprak erozyonuna neden olmaktadır. Rüzgar
ve yüzey akış suları ile toprak ve toprakta tutulan bazı kirletici unsurlar (örneğin: ağır metaller,
pestisitler (tarım ilacı), gübre elementleri vb.) su kaynaklarına karışabilmektedir. Erozyon sonucu su
kaynaklarına taşınan toprak kütleleri, bir taraftan su kaynaklarının ömrünü kısaltırken, diğer taraftan
sucul ekosistem için olumsuz etkiler oluşturmaktadır.
2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de şehirleşme oranının belirgin artışı ve şehirlerin plansızlıkları
nedeniyle evsel atıkların sulara kontrolsüz bırakımı ya da arıtma tesislerinin kapasitelerinin bu
büyümeyi karşılayamaması, işletme maliyetinin yüksek olması vb. nedenlerle evsel atıklar doğrudan
ya da iyi arıtılmadan sulara deşarj edilmektedir.
Özellikle son yıllarda Türkiye’de endüstrileşmenin hızlanması ve organize sanayi bölgelerinin hızlı
gelişmesi nedeniyle yoğun endüstriyel atık problemi ortaya çıkmıştır. Artan endüstriyel faaliyetler
beraberinde ham madde ihtiyacını karşılamak için maden kaynaklarına olan talebi de arttırmıştır.
Madencilik faaliyetlerinin büyük bir kısmı su kaynaklarına yakın yerlerde gerçekleştiğinden, kullanılan
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atık su, bu su kaynaklarına bırakılmaktadır. Endüstriyel atıkların arıtımı çok yüksek maliyetler
gerektirmesi nedeniyle bu bölgelerde arıtma tesislerinin tam kapasite ile çalıştırılmadığı çeşitli
araştırmalar ile ortaya konmuştur.
Tarımsal ürünlerin üretilmesi ve daha fazla verim alınması talebi gübreleme yapılmasını, zararlılara
karşı pestisitlerin uygulanmasını gerekli kılmıştır. Günümüzde artan miktarda kullanılan pestisit ve
gübrelerin çeşitli yollarla su kaynaklarına taşınması tarıma bağlı kirliliğin de artmasına yol açmaktadır.
Diğer taraftan deniz çöpleri olarak adlandırılan plastik, cam, metal, ahşap, kauçuk vb. maddeler deniz
yüzeyinde yüzer halde ya da deniz tabanında batmış vaziyette denizel ortamlarda depolanmakta
ve zamanla daha küçük parçalara ayrılarak denizel ortamı kirletmeye devam etmektedir. Plastikler
mikroplastik olarak adlandırılan ve 5 mm’den küçük parçacıklara ayrılarak daha tehlikeli hale
geçmektedir. Denizel canlıların besin sanarak ya da kazara tükettiği plastik parçalar sindirim sistemini
etkileyebileceği gibi hormonal olarak da olumsuz etkilere (üreme ve gelişme üzerinde) neden
olabileceği öngörülmektedir.
Sorunlar:
•

Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması,

•

Her bir su kaynağımıza özgü kirlilik yönetim modeli bulunmaması,

•

Su kaynaklarını kirletenlere uygulanan cezai yaptırımların caydırıcı olmaması,

•

Su kaynaklarının denetim ve yönetiminde çok başlılık,

•

Kirliliğe sebep olan ürünlerin/atıkların, üretenlerin sorumluluğunda toplanmaması,

•

Sınır aşan sular ve deniz taşımacılığı ile kirlilik yayılması,

•

Arıtma ve ayrıştırma tesislerinin azlığı/yetersizliği.

5.2.7. Lagün Yönetimi
Lagünler denizle bir veya birkaç kanalla bağlantısı olan, genellikle tatlı su deşarjları ile tatlı su girdisi
nedeniyle tuzluluğu değişen ve genellikle “acı su” özelliği taşıyan, denizden kumul setlerle ayrılan,
sığ alanlardır. Besince zengin sığ su kütlelerine sahip olan lagünler birçok tür balığın (anadrom ve
katadrom balıklar), göçmen kuşun ve diğer organizmaların beslendiği, geliştiği ve yaşamının en az
bir devresini geçirdiği korunaklı alanlardır. Lagünlerin bulunduğu bölgeler, hem ekolojik olarak zengin
hem de estetik, turistik, rekreasyonel ve ticari açıdan önemli olmaları sebebiyle insan yerleşiminin en
yoğun olduğu bölgelerdir. Bölgemizde İtalya 198 lagün ile ilk sırada yer alırken, 58 adet ve 34250 ha
ile ülkemiz ikinci, Yunanistan ise üçüncü sırayı almaktadır.
Lagünlerde su ürünleri kooperatifleri aracılığıyla ticari su ürünleri avcılığı yapıldığından bölge halkı
için önemli bir gelir kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda yapılan çalışmada ülkemiz
kıyılarında 72 adet lagün olduğu bildirilirken bugün sayı 58 adete düşmüştür. Bu azalma ve/veya yok
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olma Akdeniz’deki tüm lagünler için geçerli olup lagün varlığında %30 civarında azalma meydana
gelmiştir. Azalmaya çevresel ve kirlilik faktörleri, lagünlere tatlı su girişinin yetersiz olması, dalga
hareketleriyle setlerin yıkılması sebep olmuştur.
Sorunlar:
•

Lagünlere yeterince tatlı su girişinin sağlanamaması,

•

Çevre kirliliği,

•

Lagünlerde sığlaşma,

•

Lagün setlerinin bozulması,

•

Aşırı avcılık baskısı.

5.2.8. Yapay Resifler
Sürdürülebilir su ürünleri üretimi ve biyoçeşitlilik artışına destek olmak amacıyla yapay resif
uygulamaları dünyanın birçok yerinde hayata geçirilmektedir. Bu amaçla 1991 yılında ülkemiz
kıyılarında izinli yapay resif uygulamaları başlatılmıştır. Aynı yıl “Yapay Resif Uygulamalarını
Projelendirme Kılavuzu” hazırlanmıştır. 1998 yılından itibaren üniversiteler tarafından başlatılan
deneysel çalışmalar yerel yönetimler tarafından devam ettirilmiş olup günümüze kadar 72 adet yapay
resif projesi tamamlanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılında tüm kıyılarımızı kapsayan “Ulusal Yapay Resif
Mastır Planı” hazırlamış ve bu çerçevede Akdeniz ülkelerindeki en büyük hacme sahip iki yapay resif
projesinden birisi Edremit Körfezi’nde uygulanmıştır. Uygulanan projede yapılan izlemelerde resif
bölgesinde biyoçeşitliliğin hem tür hem de ağırlıkça artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Gerek basın yoluyla gerekse kulaktan dolma bilgilerle yapay resiflerin mucizevi bir fayda sağlayacağı
şeklinde oluşan kanaat sonucunda tüm kıyı bölgelerinde olağanüstü yapay resif talebi patlamıştır.
Hatta bazı kesimlerce her türlü eşya ve materyalle yapay resif oluşturulma çabası içine girilmiştir.
Denize bırakılan bir materyalin bırakıldığında ve sonrasında nasıl bir etki yaratacağı bilinmeden
yapay resif oluşturulması son derece zararlıdır. Hatta Akdeniz’de istilacı bazı balıklara ev sahipliği
veya üreme ortamı oluşturması ihtimali de göz ardı edilmemelidir.
Sorunlar:
•

Yapay resif alanları oluşturulması için yoğun talep,

•

Gelişigüzel izinsiz, denetimsiz yapay resif oluşturulması,

•

Yasal düzenlemenin günümüz şartları için yetersiz kalması,

•

Mevcut kılavuzun güncel bilimsel verilere uygun olmaması,
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•
Yapay resif projeleri yapılmasına dayanak oluşturacak bilimsel çalışmalara yeterli finansal
destek bulunamaması,
•
Tamamlanmış yapay resif alanlarının yerleştirme sonrası ve mevcut durumlarının ortaya
konulması için bilimsel izlemelerinin finanse edilememesi.
5.2.9. Mikro Algler
Mikro algler yıl boyu üretilebilmesi, günlük hasat edilebilmesi, tarıma elverişli olmayan arazilerde
betonlaşma olmadan açık havuzlarda ve fotobiyoreaktörlerde üretilebilmesi ve üretimlerinde atık
oluşturmamaları nedeniyle ekonomik ve çevre dostu olarak değerlendirilen önemli bir su ürünleri
kaynağıdır. Karbondioksit kullanarak, oksijen üretmesi, bölünerek çoğalması ve hızlı üremesi sayesinde
mucizevi ürün olarak bilinirler. İnsan gıdası olmanın yanı sıra, yem katkı maddesi, organik gıda boyası,
organik gübre, bitki hastalıklarıyla biyolojik mücadele ve su arıtımı aracı, bağışıklığı güçlendirici ve
biyoyakıt olarak kullanılmaktadır.
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Hindistan, İsrail, Tayvan, Avustralya, İspanya olmak
üzere dünyanın pek çok ülkesinde alglerden biyoyakıt ve biyomateryal elde etmek üzere yoğun
araştırmalar yarış halinde devam etmektedir. Spirulina (Arthrospira) en yoğun üretilen alg türüdür,
Chlorella, Dunaliella ve Haematococcus üretimi bunu izlemektedir. Dünyada üretilen mikro alglerin
%90’ı insan tüketiminde kullanılırken, az bir bölümü de su ürünleri beslemede hayvan yemi olarak
değerlendirilmektedir. Diğer su ürünlerinde olduğu gibi Çin, dünyanın en büyük üreticisi konumundadır.
Genelde Akdeniz makrokliması etki alanı içerisinde olan ve güneş kuşağında bulunan ülkemizde güneş
ışınım değerleri açısından bölgeler arasındaki fark son derece azdır. Bu nedenle tüm bölgelerde güneş
enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürme kabiliyetine sahip mikro algleri üretmek
mümkündür. Ülkemiz besin bileşenleri ve pigmentler gibi ticari değeri yüksek çok sayıda biyoaktif
bileşiğe sahip olan mikro algler açısından son derece zengin olmasına rağmen, henüz deneysel ve
araştırma ölçeği dışında istenilen düzeyde kitlesel üretim yoktur. Alg üretimi ve tüketimi açısından
farkındalık oluşmaya başlamış, ancak yeni bir konu olması ve yeterli teknik birikim olmaması nedeniyle
henüz yeterli yatırım yapılmamış bir sektördür.
Sorunlar:
•
Ülkemiz için nispeten yeni bir konu ve yeni ürünler olduğu için özel teşebbüs yatırım yapmaktan
çekinmektedir,
•

Üretilmeleri tecrübe gerektirmektedir,

•

Alglerden ürün elde edilmesi ve kullanılması ile ilgili farkındalık yok denecek kadar azdır.
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5.2.10. Makro Algler
Deniz yosunu olarak da adlandırılan makro algler dünya genelinde yaklaşık %98’i yetiştiricilik yoluyla
üretilen önemli su ürünleri kaynaklarıdır. FAO (2018a) verilerine göre, 2014 yılında yaklaşık olarak
11,7 milyar dolar değerinde, 30,1 milyon ton yaş makro alg kullanılmıştır. Günümüzde ekonomik
değeri olan yaklaşık 220 adet tür yetiştiricilik yoluyla değerlendirilse de en yaygın olarak kullanılan
ve yetiştiriciliği yapılan türler Laminaria, Undaria, Macrocystis, Sargassum, Porphyra, Euchema,
Kappaphycus, Gracilaria, Monostroma, Ulva türleri olarak belirlenmiştir (FAO, 2018). Bu türlerin içinde
yer alan ve suşi yosunu olarak bilinen Porphyra türü kilosu 1.000 $ değeri ile dünyanın en pahalı
su ürünleri ürünü olarak belirlenmiştir. Ülkemiz sularında Porphyra türleri, Laminaria, Sargassum,
Porphyra, Gracilaria, Ulva Porphyra gibi yaklaşık 1000 civarında makro alg türü doğal olarak dağılım
göstermektedir. Ülkemiz yoğun makro alg yetiştiriciliği için tüm şartları sağlıyor olsa da henüz makro
alglere dayalı su ürünleri yetiştiriciliği aktiviteleri başlamamış sadece üniversitelerin, enstitülerin ve
bazı özel firmaların çalışmalarıyla sınırlı kalmıştır.
Dünyanın en büyük makro alg üreticisi Çin’dir ve üretimi yıllık olarak 116 ton kuru makro alg km-1e
ulaşmıştır. Türkiye’nin de bu üretim kapasitesine ulaştığını düşündüğümüzde yaklaşık 8,333 km kıyı
uzunluğuna sahip ülkemizde 963,395 ton kuru makro alg (yaklaşık 6 milyon ton yaş ağırlıkta makro
alg) üretmemiz mümkündür. Bu durumda, Türkiye’nin makro alg üretim potansiyeli tüm dünyada
makro alg endüstrisinin kullandığı alglerin toplamının beşte biridir ve bunun karşılığı olarak 2,5 milyar
$ gelir elde edilebilmesi mümkündür. Bu miktar sadece işlenmemiş olan üründen elde edilecek
gelirdir. Bu değerin üzerine makro alglerin işlenmesi sonucu elde edilen agar, aljinat, ve karragenan
gibi değerli ürünler eklendiğinde, elde edilebilecek gelir kat ve kat artabilir. Ek olarak makro algler
çok farklı şekillerde kurutulup hazırlanarak (taze, kuru, toz, granül, ekstre gibi) başta insan veya
hayvan gıdası veya katkı maddeleri olarak gıda, tıp, eczacılık ve kozmetik endüstrilerine sunulabilir
ve getirisi yüksek ürünler geliştirilebilir. Bu sayede yüksek fiyatlarla ithal ettiğimiz benzeri ürünleri
çok daha uygun fiyatlarla yerli tüketicimize sunulabilir ve dışa bağımlılığımız sonlandırılarak dışarıya
aktarılan paraların ülkemizde tutulması sağlanabilir.
Balık yetiştiriciliği konusunda edindiğimiz tecrübeler hem makro alg yetiştiriciliğine hem de ülke
ekonomimize sayısız katkılar sağlayarak sektörün ilerlemesinde büyük öneme sahip olacaktır.
Sorunlar:
•
Makro alglerin işlenmesi sonucu elde edilen ürünler farklı isimler veya ürünler adı altında
kaydedildiğinden ithalat ve ihracat verileri sınırlıdır.
•

Makro algler konusundaki mevzuat olmaması,

•

Yatırımcıları özendirici çalışma olmaması,

•

Doğal makro alg stoklarımızın kontrolsüz hasatının stoklarımızı bozması,

•
Üretim için makro alg filizlerinin temin edebileceği bir merkez üretim yerinin (ör. makro alg
kuluçkahanesi) mevcut olmaması.
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5.2.11. Sucul Bakteriler ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar
Deniz biyoteknolojisi dünya çapında milyar dolarla ifade edilen bir endüstri haline gelmiş olup
(BIO Report, 2010) deniz ekosistemi karasal kaynaklara göre daha zengin bir doğal ilaç kaynağı
olarak görülmektedir. Akuatik biyoteknoloji alanında düşük çevresel etkiyle yapılan uygulamalar,
geleneksel ve giderek maliyeti artan faaliyetlerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin
gelişmesinde araç olarak görülmektedir. Son 30 yılda akuakültürde ana gelişmeler, özellikle virüsler
için daha gelişmiş teşhis araçlarını, kültürdeki hayvanların immun sistemlerini anlamayı, geliştirmeyi,
özellikle balıklardaki bakteriyel hastalıklara karşı aşıların gelişimini daha yeni ve iyi tedavi unsurlarını
içermektedir.
Denizel akuakültür çalışmalarında alternatif kullanılabilir ham maddelerin tanımı, işlenmesi, hedef
türün besinsel gereksinimleri için yemlerin formülasyonu, geleceğin offshore sistem yetiştiricilerinin
yeni ve kuvvetli sağlık yönetim araçlarıyla desteklenmesi için yaygın parazitik salgınlara ve viral
hastalıklara başta ağız aşıları olmak üzere aşıların geliştirilmesi gibi çalışmalar önem kazanmıştır.
Başta gemi karinaları olmak üzere çeşitli yüzeyler üzerinde oluşarak ekonomik problemlere neden
olan biofouling olayına karşı deniz ve iç su kaynaklı doğal mikro-dokuların varlığından yararlanmak
gibi potansiyel fiziksel fouling direnç özelliklerine sahip doğal organizmaların araştırıldığı çalışmalar
dikkat çekmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli kullanmak için uzun soluklu çalışmalar planlamalı,
yönlendirmeler yapmalıdır.
Sorunlar:
•
Sucul organizmalardan biyoteknolojik ürün geliştirme ve kullanma konusunda çalışma, irade
ve mevzuat yeterli değildir.
•

Biyoürüne yönelik çalışmalardan elde edilecek ürünler ile ilgili mevzuat yoktur.

•

Konuda çalışacak eleman ve altyapı yeterli değildir.

5.2.12. Balık Ununa Alternatif Kaynak Arayışları
Balık beslemede kullanılan balık unu tamamen doğal kaynaklardan elde edilen balıklardan
karşılanmaktadır ve sonsuz değildir. Artan talebin karşılanması giderek imkânsızlaştığından yeni
kaynaklara yönelinmesi zorunluluk haline gelmiştir. Dünyada balık ununa ihtiyacı az veya olmayan
türlere doğru yöneliş başlamıştır. Aynı zamanda ileride daha ucuz besin kaynağı olabilecek kaynaklara
yöneliş de görülmektedir. Sektörü doğru yönlendirmek geleceğin teknolojilerine şimdiden sahip
olmak için bu konuda çalışmalara geç olmadan başlanmalıdır.
Sorunlar:
•

Balık unu kaynağının sınırlı olması,

•

Balık ununa alternatif ürünlerin kısıtlı olması,

•

Yetiştiricilik tekniklerinin gelişmemiş olması.
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5.2.13. Balıkçı Barınakları ve Balıkçılık İdari Binaları
Balıkçı barınakları tarım sektöründen sağlanan ödenekle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
balıkçı gemilerine hizmet vermek amacıyla yapılan kıyı yapılarıdır. Bu yapıların yapılması ve
işletilmesindeki öncelikli amaç balıkçılık faaliyetleridir. Balıkçı barınaklarına ilişkin iş ve işlemler Balıkçı
Barınakları Yönetmeliği çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca barınakların yapım taleplerinin
değerlendirilmesi, kiralanması, işletilmesi, bakım, onarım, tarama, tamamlama yatırımlarının
planlanması, devredilmesi, denetlenmesi, kira sözleşmesi ve devir protokolünün iptal edilmesi, farklı
amaçlar için kullanılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.
Avlanan ürünlerin balıkçılık kontrolü ve denetiminin yapılabilmesi, avcılığa ilişkin verilerin kayıt altına
alınabilmesi ve balıkçılara doğrudan resmi hizmetlerin verilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca
belirlenecek karaya çıkış noktalarında Balıkçılık İdari Binaları inşa edilmektedir. Halen 50 adet olan
idari bina sayısının bütçe imkânları, Stratejik Plan ve Performans Kriterleri dâhilinde 90-100 arasında
bir sayıya ulaştırılması planlanmıştır (Şekil 7).
Şekil 7. Balıkçı barınaklarının bölgesel dağılımları

Sorunlar:
•
Çevre Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları arasında dağılan yetki
karmaşası,
•
Balıkçılık sektörü dışındaki denizcilik sektörünün balıkçı barınaklarından yoğun olarak
yararlanma isteği,
•

Balıkçı barınaklarının yaklaşık %70’inin imar planı olmaması,

•

Birçok barınakta mevzuata aykırı kaçak yapı bulunması,

•

Balıkçı barınaklarında balıkçılara ilave gelir sağlayacak yapıların mevzuatta bulunmaması,
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•
6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi gereği her yılın gayrisafi
iradından %10 nispetinde bir meblağ vergi olarak alınmaktadır. %10’luk verginin kardan değil gelirden
alınması önemli bir sorundur,
•
Kiralaması diğer kurumlar tarafından yapılan balıkçı barınaklarında kira bedelinin ticari yatlar
ve gemilere göre belirlenmesi,
•
Balıkçı barınaklarının ilgili kurumlardan ve balıkçı kooperatiflerinden görüş alınmadan
özelleştirme kapsamına alınması,
•

Barınaklar yapılırken üst yapılarının yapılmamış olması,

•

Karaya çıkış noktalarında yeterli personel bulunmaması,

•

Karaya çıkış noktalarının aktif olarak çalıştırılamaması.

5.2.14. Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Geliştirilmesi
Deniz, barajlarda kurulu balık çiftlikleri rutin faaliyetleri sırasındaki enerji gereksinimlerini fosil
yakıtlardan karşılamaktadır. Karada kurulan balık çiftlikleri de genellikle şehirden ve yerleşim yerinden
uzak olduğundan enerji temini konusunda problemler yaşamaktadır. Ülkemiz genelinde denizlerde ve
karada 2300 civarı balık çiftliği vardır. Bulundukları konum dolayısıyla dalga, akıntı, rüzgar ve güneş
enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülme imkânı vardır. Bu yönüyle özellikle denizlerde kurulu
balık çiftlikleri öncülüğe hizmet ederek dalga enerjisinden elektrik üretebilirler. Kıyı yakınında ve
açıkta barçlara monte edilecek dalga enerji üreteçleri, elektrik şebekesine ve jeneratörlere bağımlılığı
azaltacak, mazot tüketimi düşecek, dolayısıyla enerji maliyetleri ve çevresel riskler azalacaktır. Karada
bulunan tesislerde alçak düşü ile yüksek enerji üretebilecek sistemlerin ve güneşten etkin yararlanan
sistemlerin entegrasyonuyla yaklaşık 20.000.000 $/yıl fosil yakıt ve elektrik enerjisinden tasarruf
edilecek sera gazı salımı azaltılacaktır.
Sorunlar:
•

Balık çiftliklerinin enerji ihtiyacının karşılanmasındaki fiziksel güçlükler.

•

Yüksek enerji maliyeti.

5.3. Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi GZFT Analizi
Güçlü Yönler:
•

Denizlerimizde ve iç sularımızdaki zengin tür çeşitliliği ve endemizm oranının yüksekliği,

•

Değişik coğrafik ve iklimsel özelliklere sahip olması,

•

Pek çok tür için orijin merkezi olması,
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•

Konu ile ilgili enstitü ve üniversite gibi bilimsel kuruluşların mevcudiyeti,

•
Tarım ve Orman Bakanlığı birimleriyle üniversitelerin ülke sathına yayılmış kurumsal
yapılanmasının bulunması,
•

Biyolojik çeşitliliğimizin saptanması konusunda yetişmiş uzmanların bulunması,

•

Birçok iç su balığını kapsayan bir risk analizinin yapılmış olması,

•
İstilacı türler konusunun son yıllarda ulusal toplantılarda ele alınması, hatta bu konuya özel
toplantıların düzenlenmesi sonucunda gençlerin konuya ilgisinin ve bu konuda çalışanların sayısının
artması,
•

Kooperatiflerin yaygın ve ulaşılabilir olmaları,

•

Desteklenebilecek sektörlerde yatırım yapacak girişimcilerin olması,

•

Su kalitesi izleme çalışmalarının süreklilik kazanması,

•

Su kalitesi izlenmesi için altyapının bulunması,

•

Teknoloji kullanımına yatkınlık.

Zayıf Yönler:
•

Çalışma alanları içinde ulusal bilgi sistemi, veri tabanı ve izleme çalışmalarının yetersiz olması,

•

Kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliği düzeyinin yetersizliği ve yetki karmaşası,

•

Kaynak yönetiminin temel konularını kapsayan eylem planları ve stratejilerin yetersiz olması,

•

Yasal boşluklar ve mevcut yasaların etkin kullanılamaması,

•

Sektörler bazında iç suların adil kullanılamaması,

•

Biyolojik çeşitliliğinin yeterince bilinmemesi,

•

Kamuoyu desteği ve farkındalığın yetersiz olması,

•

Sucul istilacıların algılanmasının gecikmeli ve zor olması,

•

Kaynaklarımızın dış tehditlere açık olması,

•

Kapsamlı, uzun süreli projelerin yapılamaması,

•

Genetik kaynakların saptanması ve korunması konusundaki kaynak yetersizliği,

•
Aşırı balıkçılık, kirlilik, kültür balıkçılığı, habitat tahribatı, istilacı türler gibi durumların genetik
kaynaklar üzerindeki kısa ve uzun vadedeki etkilerini belirleyecek izleme çalışmalarının olmaması,
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•

Besin gereksinimi yüksek karnivor türlerin yetiştiriciliğinin yaygın olması,

•

Balıkçılar ve yetiştiricilerin genetik çeşitlilik önemi konusunda bilinçli olmaması,

•

Güncel sorunlar çözülürken biyoçeşitliliğin ve çevrenin ihmal edilmesi,

•

Balıkçılık alanına hizmet eden faaliyet alanlarından diğer sektörlerin yaralanmak istemesi,

•

Yeni faaliyet alanlarına yatırım yapacak müteşebbislerin risk almaktan çekinmeleri,

•
Yeni neslin tarım alanına ilgi duymaması, düşük puanlarla istem dışı tercih dolayısıyla niteliksiz
eleman kaynağı,
•

İklim değişikliğinin etkilerinin yeteri kadar anlaşılamaması,

•

Kaynaklardan yaralanan kesimin sürdürülebilir kullanım politikaları izlememeleri,

•

Balıkçı barınaklarının önemli bir kısmının imar planının olmaması,

•

Balıkçılık av kapasitesinin sürdürülebilir kullanımdan fazla olması,

•

Arıtma sistemlerinin azlığı ve yetersiz oluşu.

Fırsatlar:
•

Konu ile ilgili üniversitelerin öğrenci alma kapasitesinin yüksek olması,

•
Benzer sorunları ve tehditleri yaşayan ülkelerinin yaşadıkları tecrübelerden yararlanma olanağı
ve bu ülkelerin oluşturduğu, uyguladığı eylem planlarından yararlanma imkânı,
•

AB uyum süreci ve uluslararası antlaşmalar gereği verilen taahhütler,

•

Su ürünleri ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin gündemde olması,

•

STK’ların konulara ilgi duymaya başlaması,

•

Henüz pekçok ülkeye göre daha az sayıda istilacının ülkemize girmiş olması,

•
BM ve alt kuruluşlarının iklim değişikliğinin öngörülen tehdidine karşı biyoçeşitlilik ve
ekosistemlerin korunmasına yönelik verdiği destek,
•

Ülkemizde bazı konularda malzeme, materyal ve uzman kişilere ulaşabilme kolaylığı,

•

Balıkçılık filomuzun uluslararası sularda avlanabilme kapasitesine sahip olması.
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Tehditler:
•

Enerji, sulama ve kullanma suyu ihtiyaçlarının temininde biyolojik çeşitliliğin göz ardı edilmesi,

•

Su kullanımı ile ilgili mevzuat değişiklikleri (HES’ler),

•

AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de uygulanmaması,

•
İstilacıları sokan ve taşıyanlara karşı cezai müeyyidenin uygulanamaması/uygulanmasındaki
zorluklar,
•
İklim değişikliği, su kalitesi bozulması ve habitat bozulmasının istilacıların girişi, yerleşmesi ve
yayılmasını artıracak olması,
•

Herhangi bir risk analizi yapılmadan yeni türlerin yetiştiriciliği ve ticaretinin yapılabilmesi,

•

Balık ununda ve bazı ham maddelerde dışarıya olan bağımlılık,

•

Yabancı bir türün etkisinin çoğu zaman gecikmeli görülmesi,

•

Gemi trafiği ve Süveyş Kanalı yoluyla istilacıların gelişinin kolay olması,

•

Akvaryum/süs balıklarının satışının ve takibinin denetimsizliği ve ithalatın kolaylığı,

•

Ekosistem için tehlikeli uygulamaların politikacılar aracılığıyla hayata geçirilmesi,

•

Artan turizm faaliyetleriyle balıkçı barınaklarının turizm tarafından kullanılma isteği,

•

Karaya çıkış noktalarında idari ve teknik kapasitenin yetersizliği,

•

Balıkçı barınaklarında mevzuata aykırı yapılaşma,

•

Lagünlerin sayısının azalması, lagünlere tatlı su ve deniz suyu girişinin yetersiz olması,

•

STK ve yerel yönetimlerin kontrolsüz yapay resif oluşturma isteği,

•

Gelişmiş inşaat sanayisinin kum ve çakıla olan talebi.
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5.4. Hedefler ve Stratejiler
Stratejik Tema. Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi
Hedefler

Stratejiler (Eylemler)

Kısa dönem stratejileri:
yy

Kurumlar arası yetki çakışmasının önlenmesi ve etkin yönetim için sucul hayata
dair her türlü görev, sorumluluk, koruma, geliştirme ve denetleme yetkisi
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne verilmelidir.

yy

Yasa dışı balıklandırmada caydırıcı yöntemler uygulanmalıdır.

yy

Dere yataklarının doğal yapısını bozan kum ve çakıl alma işlemleri, balıkların alanı
kullanma zaman ve sıklığına göre seçilmeli ve işletilmelidir.

yy

Ülkemize giren yabancı türlerin istilacılık potansiyeli izlenmelidir.

yy

Kirlilik indikatörü türler belirlenerek izlenmelidir.

yy

Bugüne kadar tespit edilen türler modern taksonomiye uyarlanmalıdır.

yy

Gerekli bilimsel altyapılar temelinde yeni deniz koruma alanları oluşturulmalıdır.

yy

Uluslararası sulardaki biyoçeşitlilikten faydalanmak için politikalar geliştirilmeli,
kullanıcılarımız politik ve mali yönden desteklenmelidir.

yy

Endemizm oranı yüksek yerlere yeni türler sokulmamalı, endemik türler, aynı
havza içerisinde korunaklı alanlarda muhafaza edilerek nesillerinin devamı
sağlanmalıdır.

Hedef 1.
Biyoçeşitliliğin korunması
İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER,

Orta ve uzun dönem stratejileri:

TÜBİTAK,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
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yy

İklim değişikliği koşullarında tür zenginliğimizi korumak ve sürdürmek için
türlerin yayılış alanları ve biyolojik özellikleri izlenerek avcılık ve yetiştiricilik iklim
modellerine göre yönetilmelidir.

yy

İşlevi azalan barajlar yıkılarak akarsuların rehabilite edilmesi sağlanmalıdır.

yy

Tür koruma eylem planları yapılarak hayata geçirilmelidir. Her 5 yılda bir ulusal
kırmızı liste gözden geçirilerek türlerin koruma statüleri tekrar belirlenmelidir.

yy

İklim koşullarındaki değişime göre avcılıktan etkilenen türler yeni yerlere kolonize
edilmeli veya stokların desteklenmesi için azalan popülasyonların üretimi
yapılmalıdır.

yy

Kirlilik konusunda rehabilitasyon çalışmaları her 5 yılda bir gözden geçirilmeli,
sularımızın kalitesinin yükseltilmesine yönelik uzun vadeli çalışmalar yapılmalıdır.

yy

Çalışılmamış taksonomik gruplar üzerine ağırlık verilmelidir.

yy

Biyolojik çeşitlilik genetik düzeyde incelenmeli ve gen bankası sayısı
arttırılmalıdır.

yy

Özellikle gıda olarak tüketilmeye uygun türlerde genetik açıdan homozigotluğu
yüksek olan popülasyonlar belirlenip türün devamı için harekete geçilmelidir.
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Kısa dönem stratejileri:

Hedef 2.
İstilacı türlerle mücadele
İş birliği:

yy

Kurumlar arası yetki karmaşanın önlenmesi ve etkin yönetim için sucul hayata
dair her türlü görev, sorumluluk, koruma, geliştirme ve denetleme yetkisi
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne verilmelidir.

yy

Halkın, istilacı türler ve biyoçeşitlilik konusunda sosyal medya ve mobil
uygulamalarla bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

yy

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, akvaryumcular ve gönüllüler iş
birliği içinde canlı su ürünlerinin kaynaklar arasında taşınmaması için afiş, broşür,
kamu spotları yapılmalı ve eğitim müfredatlarıyla kamuoyu bilinçlendirilmelidir.

yy

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili paydaşları kapsayacak
şekilde oluşturulacak olan komisyon tarafından istilacı türlere ve ekosisteme
özgü kontrol yöntemleri belirlenmelidir.

yy

İstilacı türlerle mücadele destek kapsamına alınmalı, türler üzerinde av baskısı
oluşturulmalı, istilacılar için üreme tuzakları denenmelidir.

yy

Su Ürünleri Kanunu’ndaki değişiklik sonrasında, ikincil mevzuatlar Avrupa
Birliği’nin 708/2007 ve 1143/2014 düzenlemeleri örnek alınarak yapılmalıdır.

yy

Avrupa Birliği’nin 708/2007 sayılı regülasyonu gereğinde oluşturulan ENSAR
programı ile yabancı türlerin etkileri ve yönetimi planlanmalı, paydaşlarla beraber
riskin kâr/zarar dengesinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

yy

Balıklandırma çalışmaları tek elde toplanmalı ve konu ile ilgili çalışmalar Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmalıdır (1380 Sayılı Su Ürünleri
Kanunu gereği).

yy

Yetkili olmayan kurumlara cezai müeyyide uygulanmalıdır.

yy

İstilacılar ile ilgili mevzuat tamamlanmadan yabancı türlerin yetiştirilmesine
teşvik ve izin verilmemelidir.

yy

Yeni türlerin denemesi veya yerli türlerin havzalarının değiştirilmesinden önce
objektif şekilde risk analizleri ve etki değerlendirilmesi yapılmalı, bu analizler için
gerekli bilgi sistemi kurulmalıdır.

yy

İthal edilen balıklara karantina tedbirleri uygulanmalı, taşınan türlerin patojen
muayenesi yapılmalıdır.

TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK

Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

İstilacılardan ikincil ürünler geliştirilmesi desteklenmelidir.

yy

İklim değişimi senaryolarına göre istilacı yabancı türlerin dağılımı her 5 yılda bir
modellenerek izlenmelidir.

yy

İstilacı türleri ortamdan uzaklaştırmak için yeni metotlar geliştirilmelidir (üreme
döneminde yapay alanlar oluşturularak döllenmiş yumurtaların ortamdan
uzaklaştırılması, sportif balıkçılık kampanyaları ile istilacı türün avlanmasının
teşvik edilmesi vb.).
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Kısa dönem stratejileri:

Hedef 3.
Etkin Balıklandırma
İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER

yy

Balıklandırma ile ilgili tüm çalışmalar Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
tarafından tek elden yönetilmelidir. Bunun için devlete bağlı tüm su ürünleri
üretim tesisleri Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü çatısı altında
toplanmalıdır.

yy

Balıklandırılacak kaynaklar için etki ve risk analizi yapılmalıdır

yy

Yasa dışı, kuralsız balıklandırmaya karşı caydırıcı önlemler alınmalıdır.

yy

Balıklandırmada kullanılacak anaçlar doğal popülasyondan seçilerek üretime
alınmalıdır.

yy

Ilık su balıkları baharda suların ısınmaya başladığı dönemde, soğuk su balıkları ise
tür için gerekli optimal su sıcaklığı koşullarında kaynaklara bırakılmalıdır.

yy

Endemik tür barındıran kaynaklara başka tür ile balıklandırma yapılmamalıdır.

yy

Kaynaklara yaşama gücü yüksek, yeterli büyüklüğe ulaşmış balıklar ile
balıklandırma yapılmalıdır.

yy

Taşıma kapasitesine göre balıklandırma yapılmalı, iklim değişikliği dolayısıyla
kuruma potansiyeli olan kaynaklara balıklandırma yapılmamalıdır.

yy

Balıklandırma veri tabanı oluşturulmalıdır.

yy

Balıklandırma ile ilgili eğitim ve benzeri faaliyetler desteklenmelidir.

Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

Genetik varyasyonun korunması için bölgesel balıklandırma politikasına
geçilmelidir.

yy

Balıklandırmanın etkisi izlenmelidir.

yy

Balıklandırmada kullanılacak anaçlar için canlı gen havuzları oluşturulmalıdır.

yy

Kısa dönem için planlanan aktiviteler orta ve uzun dönemde sürdürülmelidir.
Kısa dönem stratejileri:

Hedef 4.
İklim Değişikliği Etkilerinin Hafifletilmesi
İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK
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yy

İklim değişikliği konusunda farkındalık arttırıcı çalışmalar hızlandırılmalı, birey
bazında alınabilecek önlemler halka anlatılmalıdır.

yy

Kullanılan ürünlerin karbon ayak izi ürünlere eklenmelidir.

yy

Çevreye en az zarar veren uygulamalar geliştirilmelidir.

yy

Orta ve uzun dönem stratejileri:

yy

Ulusal eylem planları hazırlanarak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi
sağlanmalıdır.

yy

İklim değişikliğinden etkilenen su ürünleri ve etkilenecek bölgeler modellenerek
belirlenmeli ve sürekli olarak güncellenmelidir.

yy

İklim değişikliğine uygun tür ve yetiştiricilik yöntemleri pilot bölgelerde
denemeye alınmalıdır.

yy

Gıda güvenliği ve biyoçeşitliliğin korunması için kapalı devre yetiştiricilik
sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.

yy

Karbon salınımı yapan malzemelerin üretiminin kontrolü sağlanmalıdır.
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Kısa dönem stratejileri:

Hedef 5.
Su Kaynaklarındaki Yapılaşmaların Sucul
Ekosisteme Olan Etkilerinin Önlenmesi
İş birliği:
TAGEM,

yy

Su kaynaklarında hidrolojik değişikliğe neden olacak eylemler yapılırken habitat
ve ortamda yayılış gösteren biyoçeşitlilik özellikleri ortaya konulmalıdır.

yy

Baraj, bent ve regülatörler ve diğer su yapılarında balık göçünün devamlılığını
sağlayacak yapılar kurulmalıdır.

yy

Su ve suya yapılan müdahalelerle ilgili işlemler tek elde toplanmalı, yetki ve
görev karmaşasının önüne geçilmelidir.

yy

Kurumların yetkileri kesin hatları ile belirlenmelidir.

yy

Kurumlarımız geçici de olsa dere yataklarından kum alımına izin vermemeli,
mevcut izinler derhal iptal edilmelidir.

yy

Göllerden su alımı yapılacağında göl hidrolojisi göz önünde bulundurulmalıdır.

yy

Göl yatağı ve deniz kıyı alanlarının doldurularak alan kazanma faaliyetlerine
engel olunmalıdır.

DSİ,
ÜNİVERSİTELER,

Orta ve uzun dönem stratejileri:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
yy

Belediyeler başta olmak üzere kurumlar ve şahıslarca her ne sebeple olursa olsun
akarsu yatağı ve göl kıyı bölgelerinde yapılaşma engellenmelidir.

yy

Minimum debiye her zaman akış imkânı verilmeli ve türlerin yayılım alanlarındaki
insan faaliyetleriyle oluşan fiziksel engeller ortadan kaldırılmalıdır.

yy

Mendereslerin yapıları korunmalıdır.

yy

Baraj, bent ve regülatörler ve diğer su yapılarında balık göçünün devamlılığını
sağlayacak yapılar kurulmalıdır.
Kısa dönem stratejileri:

Hedef 6.
Su Kalitesinin Sağlanması
İş birliği:
TAGEM,
DSİ,
ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

yy

Su kaynakları tek kurum tarafından fiziksel, biyolojik ve kimyasal yönden sürekli
izlenerek veri tabanı oluşturulmalı; veri tabanının paydaş kurumların erişimine
açılması sağlanmalıdır.

yy

Farkındalık oluşturacak faaliyetler planlanmalı ve yürütülmelidir.

yy

“Kirleten veya neden olan temizler” ilkesi uygulamaya konmalıdır.

yy

Balıkçılık faaliyetleri sırasında ağlara takılan deniz çöplerinin karaya çıkarılması
için balıkçılar teşvik edilmelidir.

yy

Plastik malzeme kullanımına (ambalaj dahil) depozito uygulama işlemi tavizsiz
yürürlüğe sokulmalıdır.

yy

Su havzalarında teraslama ve ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmelidir.

yy

İlk ve ortaöğretimde su kullanımı ve kirliliği konusunda müfredat uygulanmalıdır.

yy

Orta ve uzun dönem stratejileri:

yy

Su havzası yönetim planları bir an önce tamamlanmalı ve uygulanmalıdır.

yy

Su kaynakları yakınında yerleşimlere izin verilmemeli, korunması sağlanmalıdır.

yy

Evsel ve endüstriyel atık sular kesinlikle arıtılmalı, kaynaklara atık su vb. deşarjları
için caydırıcı önlemler alınmalıdır.

yy

Atık yönetimi uygulamalarını ve geri dönüşüm miktarını arttıracak uygulamaların
gerçekleştirilmesi teşvik edilmelidir.

yy

Arıtma tesislerinin kapasitesi gözden geçirilmeli ve ihtiyaca uygun seviyeye
getirilmelidir.
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Kısa dönem stratejileri:
yy

Avcılık sezonu revize edilmeli, kuzuluklar ve dalyanda çevreye zarar vermeyen
materyaller kullanılmalıdır.

yy

Lagünün ve çevresinin ıslahı için gerekli olan tatlı su, deniz suyu gereksinimi,
su sirkülasyonu, sedimantasyon, tarımsal kirlilik, evsel kirlilik gibi sorunlar
çözülmelidir.

yy

Lagüne özgü yönetim modelleri geliştirilmelidir.

yy

İlgili Bakanlıklar/Kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

yy

Kiralama mevzuatı her lagünün yapısı ve özellikleri de göz önünde tutularak
güncellenmelidir.

yy

Kayıt dışı tekne varlığına ve avcılığa izin verilmemelidir.

Hedef 7.
Lagünlerin Sürdürülebilirliği
İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK

Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

Lagünlere ilişkin veri tabanı oluşturulmalıdır.

yy

Lagün yönetimi ve çevre konusunda eğitim programları düzenlenmelidir.

yy

Lagünlerin yok olmasına mani olacak ıslah çalışmaları yapılmalıdır.
Kısa dönem stratejileri:

yy

Yasal düzenlemelerin güncellenmesi sağlanmalıdır.

yy

Mevcut Yapay Resifleri Projelendirme Kılavuzu günümüz şartlarına uygun olarak
yeniden yazılmalı ve her 10 yılda güncellenmelidir.

yy

Yapay resiflerin düzenli bakımı (işaret şamandıralarının bakımı, yapay resifler
üzerindeki hayalet ağların temizlenmesi vs.) için yıllık bütçe oluşturulmalıdır.

yy

Ulusal Yapay Resif Komitesi kurulmalıdır.

Hedef 8.

yy

İki yılda bir paydaşların katılımıyla Ulusal Yapay Resif Çalıştayı düzenlenmelidir.

Yapay Resifler

yy

Yapay resif izni vermeden önce ön izleme ve pilot çalışma yapılmalı, uygun
olanlara izin verilmelidir.

İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI,
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
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Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

Büyük ölçekli yapay resif alanları için yönetim planları hazırlanmalıdır.

yy

Türkiye’de bugüne kadar yapılan yapay resif projelerinin envanterinin çıkarılmalı
ve mevcut durumlarının tespiti yapılmalıdır.

yy

Yapay resif veri tabanı oluşturulmalıdır.

yy

Bugüne kadar yapılmış ve tamamlanmış projelerin, hedeflerine ulaşıp
ulaşmadığının tespiti yapılmalıdır.

yy

Bakanlığa bağlı enstitülerde, standart metotları kullanarak yapay resif izleme
projelerini yürütebilecek personeli istihdamı sağlanmalıdır.

yy

Kıyılarımızın yapay resif alanı taşıma kapasitesi belirlemeli ve bölgesel olarak
yapay resif alanı hacmi sınırlanmalıdır.
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Kısa dönem stratejileri:

Hedef 9.
Balık Dışı Kaynakların Kullanımının Geliştirilmesi:

yy

Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

yy

Mikro alglerin üretilmesi ve kullanılması teşvik edilmelidir.

yy

Öncü amaçlarla kamuya ait tesislerde model üretim üniteleri oluşturulmalıdır.

yy

Alglerin kullanım alanları, üretimi, hasat, kurutma, paketleme ve pazarlama ile
ilgili yatırımcılara bilgilendirme ya da eğitim seminerleri düzenlenmelidir.

Mikro alg
İş birliği:

Orta ve uzun dönem stratejileri:

TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK

yy

Sularımızda ticari değeri olan alg türlerinin saptanması için örnekleme, izolasyon,
saflaştırma, tanılama çalışmaları yapılmalıdır.

yy

İçeriği zengin alg türlerinin belirlenmesinin ardından biyoteknolojik metotlarla
değerli metabolitlerin artırılması sağlanmalıdır.

yy

Yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesine (Biyoyakıt, toksin, ilaç, ham
madde) yönelik çalışma yürütülmelidir.

Kısa dönem stratejileri:

Hedef 10.

yy

Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

yy

Makro alg kuluçkahanesi kurulmalıdır.

yy

Ticari boyutta makro alg yetiştiriciliği finansal olarak desteklenmelidir.

yy

Sürekli olarak eğitim programları düzenlenmelidir.

yy

Tüketimi arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Balık Dışı Kaynakların Kullanımının Geliştirilmesi:
Makro alg
İş birliği:

Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

Balık çiftliklerinin off-shore sistemlere taşınması sonucu atıl durumda kalan ve su
ürünleri yetiştiriciliği için uygun olduğu tespit edilmiş olan kıyısal alanlar makro
alg yetiştiriciliğine tahsis edilmelidir.

yy

Yetiştiricilik sonucu elde edilen ürünün katma değerini arttıracak olan organik
ürün, helal ürün vb. sertifika programlarına başlanılmalıdır.

yy

Hem iç pazarda hem de dış pazarda makro alg yetiştiriciliği ve makro alglere
dayalı değerli ürünlerle ilgili veriler toplanarak değerlendirilmeli, veriler ışığı
altında yeni hedefler belirlenmeli ve belirlenen hedeflere bağlı uygun stratejiler
geliştirilmelidir.

yy

Yeni türlerin teşhis ve üretim çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

yy

Makro alg işleme tesisleri kurulmalıdır.

TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK
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Kısa dönem stratejileri:
Hedef 11.

yy

Kurumlar arasında iş birliği oluşturulmalıdır.

Balık Dışı Kaynakların Kullanımının
Geliştirilmesi:

yy

Veri toplama ve arşivleme çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Mevzuat düzenlenmelidir.

Sucul Bakteriler ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar

yy

Orta ve uzun dönem stratejileri:

yy

Denizel biyoçeşitlilikten faydalanarak ilaçlar, tedaviler ve nano/biyo materyallerin
geliştirilmesi desteklenmelidir.

yy

Ülkemiz deniz ve iç su kaynaklarındaki bakteriler, potansiyelleri ve kullanım
yöntemleri belirlenmelidir.

yy

AR-GE faaliyetleriyle süre ve maliyetler düşürülmelidir.

yy

Biyolojik tabanlı yöntemler için gerekli cihaz ve sarflar geliştirilmelidir.

İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK

Kısa dönem stratejileri:
Hedef 12.

yy

Balık Dışı Kaynakların Kullanımının Geliştirilmesi:

Balık ununa ihtiyaç duymayan veya az ihtiyaç duyulan herbivor türlerin üretimine
yönelme konusunda çalışma yürütülmelidir.

yy

Kurtçuk, poliket, kara asker sineği gibi balık ununa alternatif olabilecek, canlıların
üretimi teşvik edilmelidir.

yy

Üretilen bu kaynakların ham maddeye dönüştürülmesi için işleme tesisleri
kurulmalıdır.

Balık Ununa Alternatif Kaynak Arayışları
İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK

Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

Alternatif türler ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

Kısa dönem stratejileri:

Hedef 13. Balıkçı Barınakları
İş birliği:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI,

yy

Balıkçı barınaklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

yy

Balıkçılar tarafından kullanılan kıyı yapılarının tüm kurumların üzerinde
mutabakat sağladığı bir envanter çalışması tamamlanmalıdır.

yy

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği günümüz koşullarına göre güncellenmelidir.

yy

Kooperatifler tarafından kiralanmayan balıkçı barınaklarının kiralanmasında ilgili
üretici birliklerine öncelik tanınmalıdır.

yy

Balıkçılık idari binalarının sayısı ve işlevselliği arttırılmalıdır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Orta ve uzun dönem stratejileri:
yy

Balıkçı barınakları üstyapıları ile beraber yapılmalıdır.

yy

Kullanım güçlüğü yaşanan balıkçı barınaklarındaki eksiklikler giderilmelidir.

yy

Balıkçı barınaklarının bakım ve onarımları planlı olarak yapılmalıdır.

Hedef 14.
Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Geliştirilmesi

Stratejiler:
yy

Barçlara çiftliklere monte edilecek sistemlerle, rüzgar, güneş, dalga veya
akıntı enerjisini elektrik enerjisine çevirecek sistemlerin üretilmesi ve kullanımı
sağlanmalıdır.TBalık çiftlikleri enerji üreten yerler haline getirilerek çevreci üretim
kapasiteleri geliştirilmelidir.

yy

Ürettikleri enerji ile kafeslerde ve karadaki çiftliklerde su kalitesi iyileştirme
çalışmaları desteklenmelidir.

İş birliği:
TAGEM, ÜNİVERSİTELER
TÜBİTAK
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5.5. Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi Genel Değerlendirme
Biyolojik çeşitlilik insanoğlunun dengeli bir yaşam sürmesinin en önemli araçlarından birisidir. Küresel
ekonominin %40’ı biyolojik çeşitlilikle ilgili olup yıllık değeri 2,9 trilyon $ civarındadır. Ekosisteme
bağlı olarak üretilen toplam yıllık değer ise 33 trilyon $’ı geçmektedir. Günümüzde sürdürülebilir
kalkınmanın en önemli bileşeninin biyolojik çeşitlilik ve bulundukları ekosistemin korunmasının
olduğu bilinmektedir. Biyoçeşitlilik tıpta kullanılan birçok tedavi araçlarına ham madde sağlar ve
kaynak oluşturur. Tarımsal ürünlerde ıslah çalışmalarına altyapı oluşturur. Günümüzde kültürü
yapılan tüm tarım ürünleri, yabani formlardan ıslah çalışmaları ile elde edilen çok önemli gıda
kaynakları haline gelmiştir. Sonuç olarak, biyolojik çeşitlilik tüm yaşantımızı zenginleştiren gizli bir
hazinedir. Beslenmemiz, giysilerimiz, barınmamız, sağlığımız, ekonomimiz ve daha birçok yaşamsal
aktivitelerimiz biyolojik çeşitliliğe doğrudan ya da dolaylı olarak bağlıdır. Dolayısıyla ihtiyaçların
giderilmesinde kullanılan kaynaklar çevre dostu teknikler kullanılarak geliştirilmeli, doğa ve
sürdürülebilirlik göz önünde bulundurulmalı, ekosistem tabanlı yaklaşımlar dikkate alınmalıdır. Olası
değişikliklere hazır olmak için modeller geliştirilmeli; A, B, C planları daima hazır tutulmalıdır.
6. SU ÜRÜNLERİNDE AR-GE VE İNOVASYON
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) tarafından Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): sistematik
bir temele dayalı olarak beşeri, toplumsal ve kültürel bilgi birikimini artıran yaratıcı faaliyetlerin
yürütülmesi ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Tezcan,
2018).
Araştırma faaliyetleri bir problemi çözmek, herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek ya da bilinmeyen
bir durumu ortaya çıkarmak amacıyla sistematik anlamda yapılan çalışmalar bütünüdür. Araştırma:
temel araştırma (uygulama veya kullanım olmaksızın bilgi üretme), uygulamalı araştırma (ürün ve
üretim süreçlerinde kullanılacak yeni bilgi ve teknik elde etme) ve deneysel geliştirme (yeni ürün
oluşturma veya mevcudu iyileştirme) olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
İnovasyon (yenilik) ise sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile
sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek, yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem
veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeleri olarak tanımlanmaktadır (Tezcan,
2018).
Su ürünleri alanında gelişmiş ülkelerde, su ürünleri ile ilgili olarak biyoloji, ekoloji, teknoloji, avcılık ve
yetiştiricilik konularında pek çok araştırmalar yürütülmekte, bu araştırmalardan elde edilen veriler
ışığında su ürünleri kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar: temel
ve uygulamalı araştırmaları, deneysel geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini kapsamaktadır. Temel
araştırmalar çoğunlukla kamu kurumları ya da üniversitelerce yapılırken, diğer AR-GE faaliyetleri
hem kamu hem özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bilimsel ve araştırma kurumları tarafından yürütülen AR-GE faaliyetleri, birçok ülkede su ürünleri
alanında faaliyet gösteren üretici örgütleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kurumları tarafından
desteklenmekte ve fonlanmaktadır.
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), balıkçılık araştırmalarına büyük önem vermekte, bu
amaçla çeşitli komite/komisyonlar teşkil etmekte, üye ülkelerdeki AR-GE çalışmalarını çeşitli fonlarla
desteklemektedir. Temelleri 1961’de atılan Balıkçılık Araştırmaları Danışma Komitesinin (ACFR) görevi,
denizcilik ve iç su balıkçılığının korunması ve yönetimi de dahil olmak üzere, balıkçılık araştırmaları
ile ilgili olarak FAO çalışma programlarının oluşturulması ve yürütülmesi konusunda çalışmak ve
tavsiyelerde bulunmaktır (FAO, 2019a).
Avrupa Birliği (AB), su ürünleri alanındaki zorlukların üstesinden gelmek ve doğal kaynakların
potansiyelini artırmak amacıyla araştırma ve yeniliğe odaklanmıştır. Birlik; üye devletlerin bilim,
teknoloji, politika ve uygulamalarının birbirine uyumu için AB Çerçeve Programları (AB-ÇP) yoluyla
AR-GE faaliyetlerine fon sağlamaktadır. İlki 1984 yılında başlayan bu program, araştırma ve teknoloji
geliştirme faaliyetlerinin desteklendiği dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programlarından
biridir. AB, Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) kurallarına uyumu sağlamak için su ürünleri avcılığı ve
yetiştiriciliği alanındaki AR-GE çalışmaları da bu program kapsamında desteklenmektedir. Ayrıca,
üye ve aday devletlerin bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetlerinde iş birliğini geliştirmek için AB
Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center – JRC) birimleri oluşturulmuştur (Eman, 2017).
2007-2013 döneminde yürürlükte olan Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilik finansman programı
7. Çerçeve Programı olup bu kapsamda finanse edilen ve halen devam etmekte olan birçok proje
bulunmaktadır. AB’nin güncel destekleme programı ise Horizon 2020’dir.
Ülkemizde su ürünleri araştırmaları yapmak üzere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun verdiği yetkiyle
kurulan Tarım ve Orman Bakanlığına (TOB) bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) bünyesinde 4 araştırma enstitüsü bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı enstitülerden başka,
üniversitelerin su ürünleri eğitimi veren fakülteleri (25 fakülte) ile üniversitelere bağlı 6 enstitüde
bilimsel ve teknik araştırmalar yapılmaktadır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel ve uygulamalı araştırmalar çoğunlukla kamu kurumları
ve üniversitelerce yapılmaktadır. Bakanlık araştırma enstitülerinin görevleri daha çok uygulamalı
araştırmalar ve izleme çalışmalarını kapsamaktadır. Son yıllarda üretici örgütleri ve özel sektörün
doğrudan veya bakanlık ve üniversitelerle iş birliği içerisinde AR-GE faaliyetlerine ilgisi artmaktadır.
Bakanlık ve üniversiteler yanında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da su
ürünleri AR-GE faaliyetlerini desteklemekte ve fonlamaktadır.
6.1. Su Ürünlerinde AR-GE ve İnovasyon Mevcut Durumu
6.1.1. Su Ürünleri AR-GE Çalışmalarında Tarihsel Süreç
Ülkemizin balıkçılığı Lozan Antlaşması’na kadar tamamen Düyûn-ı Umûmiyye İdaresinde kalmıştır.
Birinci Dünya Savaşından önce ve savaş sırasında Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi tarafından balıkçılık
konusunda bazı tetkikler yaptırılmıştır. Bu idarenin işleri, 1928 yılında Maliye Vekaletine geçmiştir.
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Cumhuriyet Dönemi’nde balıkçılık konusunun bir devlet işi olarak ele alınması, Maarif Vekâleti
tarafından 1928’de Marmara Adası’nda Balıkçılık Mektebinin açılmasıyla başlar. Balıkçılık Mektebi 1930
yılına kadar çalışmıştır. Bu okulun araç gereçlerinden istifade edilerek 1931 yılında İktisat Vekâleti
bünyesinde İstanbul-Baltalimanı’nda bir Balıkçılık Enstitüsü meydana getirilmiştir. Enstitü 1937 yılında
kapatılmıştır. 1947 yılında Ekonomi Bakanlığı, balıkçılık işlerini, bilimsel bir çerçeveye oturtmak için
yeniden faaliyete geçmiştir. O zamana kadar, Türkiye’nin hidrobiyolojik çalışmalarıyla meşgul olan
tek enstitü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsü iken, 1951’de İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi içerisinde Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 1952 yılında Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığına bağlı olarak Et ve Balık Kurumu kurulmuştur. 1954’te yabancı uzmanların Hidrobiyoloji
Enstitüsünün bilimsel çalışmaları yanında balıkçılık konusunda uygulamalı araştırmalara da ihtiyaç
bulunduğu tavsiyesi üzerine, Et ve Balık Kurumu bünyesinde İstanbul’da, Balıkçılık Araştırma Merkezi
kurulmuştur. Teknolojik ve endüstriyel araştırmalar da yapmış olan Merkez, 1961 yılında kapatılmıştır.
Öte yandan 1949 ve 1962 yılları arasında farklı zamanlarda yabancı uzmanlardan oluşan 13 farklı
heyete ülkemizin balıkçılık durumu inceletilip tavsiyeler alınmıştır (Üstündağ, 2013).
Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında, 1963 yılında TÜBİTAK kurulmuştur. İstanbul
Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsünden sonra İzmir’de 1965’te Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde
iç su ve denizlerle ilgili araştırmalara başlanmış ve bir Hidrobiyoloji Bölümü kurulmuştur. 1967
yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde “Su Ürünleri Balıkçılık ve Av Hayvanları Kürsüsü”
kurulmuştur (Altun ve ark., 2018).
Su ürünleri alanında eğitimle ilgili olarak 1970’li yıllarda bir hareketliliğe rastlanmaktadır. Resmî
Gazete’nin 31 Ekim 1973 tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ortaokula dayalı ve
öğretim süresi üç yıl olan, balıkçılık ve su ürünleri iş alanlarında çalışacakları yetiştiren orta dereceli bir
meslek okulu olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Meslek Lisesi kurulmuştur. Başlangıçta Avlama, İşleme,
Üretme, Elektronik (Gemi ve balıkçılık elektroniği) ve Elektrik bölümlerinin yer aldığı okula sonraki
yıllarda yeni bölümler eklenmiş, adı da 2007 yılında Barboros Hayrettin Paşa Anadolu Denizcilik
Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir (Arpa, 2015).
Su ürünleri alanında lisans düzeyinde ilk eğitim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1979 yılında
kurulan Su Ürünleri Bölümüne 1980-1981 öğretim yılında ilk öğrencilerin alınması ile başlamıştır. Bunu
20 Temmuz 1982 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı KHK ile kurulan Fırat, 19 Mayıs (Sinop),
Akdeniz (Süleyman Demirel), Çukurova, Ege ve İstanbul Üniversitelerinde kurulan Su Ürünleri
Yüksekokulları ile KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Teknolojisi Yüksekokullarının kuruluşu izlemiştir (Arpa,
2015). 1982’de yapılandırılan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) uygulamaları çerçevesinde açılan bu
fakülteler bugün de eğitim-öğretime devam etmektedir. Yine 1982’de İstanbul Üniversitesinde Deniz
Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü kurulmuş 1992’de adı “Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü” olarak
değiştirilmiştir. Sonraki yıllarda yeni kurulan çeşitli üniversiteler bünyesinde Su Ürünleri Fakülteleri de
oluşturulmuştur (Üstündağ, 2007).
1973’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
kurulmuştur. 1975 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde, deniz bilimlerinde temel ve uygulamalı lisansüstü eğitim ve araştırma
yapmak amacı ile “Deniz Bilimleri Bölümü” kurulmuştur.
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1970’e kadar su ürünleri ile ilgili muhtelif konularda görevli birçok bakanlık söz konusudur. Farklı
kurumların sorumluluk alanındaki su ürünleri konularını tek elde toplamak amacıyla Tarım Bakanlığı
bünyesinde 1969 yılında Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. 1971 yılında 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu kabul edilmiş ve 1972’de önce Su Ürünleri Daire Başkanlığı, sonrasında Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı kurulan bölge ve il müdürlükleri aracılığıyla
su kaynakları ve balıkçılık konusunda bazı araştırma projeleri yürütülmüştür. 1982’de Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü kapatılarak Su Ürünleri Daire Başkanlığına dönüştürülmüş ve 1983’te kapatılmıştır.
1985 yılında yapılan yeniden yapılandırmadan sonra su ürünleri ile ilgili idari görevler birkaç genel
müdürlüğünün yetki alanına dağıtılmıştır (Çelikkale, 2009).
1985 yılında Bakanlıkta yapılan yeniden yapılandırma sonucu, su ürünleri ile ilgili idari görevler
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) ile kısmen Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğüne
(PUGEM) verilmiş, bu Genel Müdürlükler içinde Su Ürünleri Şube Müdürlükleri kurulmuştur. 1991’de
Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrılarak “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)” kurulmuştur. Kapatılan
PUGEM yerine Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) kurulmuştur. TÜGEM ve
KKGM bünyesinde Su Ürünleri Daire Başkanlığı oluşturulmuştur. Araştırma ile ilgili çalışmalar ise
yeni kurulan Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesine alınmış ve Hayvancılık
ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı altında Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yapılandırılmıştır
(Çelikkale, 2009).
2011 yılında TKB’nin yeniden yapılanmasıyla kurulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)
bünyesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) kurulmuştur. TAGEM, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü adını almıştır. 2018 yılında Bakanlık yeniden yapılanarak
Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) olmuş, BSGM ve TAGEM’in yapısı ve görevleri değişmemiştir.
Ülkemizde balıkçılık yönetimi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre TOB-BSGM’nin yetki ve
sorumluluğundadır. Ancak bazı su ürünleri faaliyetleri; gıda boyutuyla Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün (GKGM) ve örgütlenme kısmıyla da Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM)
yetki alanına girmektedir. Su ürünleri ile ilgili araştırma çalışmaları ise 1991 yılından beri TAGEM
bünyesindeki araştırma enstitü ve istasyonları tarafından yürütülmektedir.
1980’li yıllarda Bodrum’daki Süngercilik Araştırma İstasyonu, Yalova ve Antalya-Kepez’deki Su Ürünleri
Üretme İstasyonu gibi Bakanlığa bağlı çeşitli üretim ve araştırma istasyonları tesis edilmiştir. 1987
yılında Trabzon, Bodrum ve Eğirdir’de Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri kurulmuştur. Trabzon’daki
enstitü 1998 yılında merkez enstitü statüsü kazanmış ve bölgesel bazdaki görevleri ülkesel düzeye
getirilmiştir. 2004 yılı sonunda: Antalya Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu, Beymelek Su Ürünleri
Üretim ve Geliştirme Merkezi ile Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri kaldırılarak
yerlerine Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) kurulmuştur.
İç sularda araştırmalar yapmak üzere 1987 yılında kurulmuş olan, 2011 yılında AKSAM’a bağlanan ve
2013 yılında Araştırma İstasyonuna dönüştürülen Eğirdir’deki araştırma birimi 2015 yılında yeniden
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Benzer şekilde, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da iç sularda araştırmalar yapmak üzere 1998 yılında kurulmuş olan ve 2011
yılına araştırma istasyonuna dönüştürülen Elazığ’daki araştırma birimi de 2015 yılında yeniden Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.
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Günümüzde su ürünleri araştırmaları yapmak üzere TOB’a bağlı 4 adet araştırma enstitüsü görevini
sürdürmektedir. Trabzon’da “Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE)”, Antalya’da “Akdeniz
Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM)” ile Elazığ’da ve Isparta-Eğirdir’de birer
adet “Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü” bulunmaktadır. Bu enstitüler daha çok su ürünleri yönetiminde
ihtiyaç duyulan uygulamalı araştırma ve izleme çalışmalarını yürütmektedir. SUMAE ülkesel bazdaki
görevleri yanında Karadeniz ve Marmara’da avcılık ve yetiştiricilik araştırmaları yürütmekte, AKSAM
Ege ve Akdeniz’de avcılık ve yetiştiricilik araştırmaları yanında üretim ve eğitim faaliyetleri de
yürütmektedir. Elazığ’daki enstitü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Eğirdir’deki enstitü ise
Göller Bölgesi, İç ve Batı Anadolu Bölgelerinde araştırma çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, Koyunculuk
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Bandırma/Balıkesir) bünyesinde 2005 yılında oluşturulan “Su
Ürünleri Bölümü” bulunmaktadır. Öte yandan, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü bünyesinde 2004
yılında kurulan Su Ürünleri Hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvarı faaliyetini sürdürmektedir.
TOB’a bağlı enstitülerden başka, üniversitelerimize bağlı 6 enstitüde bilimsel ve teknik araştırmalar
yapılmakta ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Mersin’de “Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü”, İzmir
ve Trabzon’da birer adet “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü” ve İstanbul’da “Deniz Bilimleri
ve İşletmeciliği Enstitüsü” bulunmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde “Barbaros Deniz
Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü”, İskenderun Teknik Üniversitesinde “Çevre ve Deniz Bilimleri
Enstitüsü” yeni kurulmuştur.
Ülkemizde su ürünleri eğitimi veren 25 fakülte bulunmaktadır. 15 adet “Su Ürünleri Fakültesi”, 2 adet
“Deniz Bilimleri Fakültesi, 2 adet “ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi” ve ayrıca Ziraat Fakülteleri
bünyesinde 5 adet “Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü” lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak son yıllarda bu fakültelerin büyük bir kısmı YÖK’ten öğrenci
kontenjanı alamamakta veya alınan kontenjanları dolduramamaktadır.
Su ürünleri eğitimi veren fakültelerden başka üniversitelerin Fen Fakültelerine bağlı biyoloji
bölümlerinde, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde ve su ürünleri hastalıkları anabilim dalı bulunan 6
adet veteriner fakültesinde su ürünleri ile ilgili lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır
(Altun, ve ark., 2018).
6.1.2. Su Ürünleri AR-GE Alanındaki Önemli Gelişmeler
Türkiye’de su ürünleri araştırmaları TOB-TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri, üniversiteler, TÜBİTAK,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir.
TAGEM’in AR-GE çalışmalarının planlandığı Tarımsal Araştırma Master Planı, öncelikli alanlar gözden
geçirilerek her beş yılda bir güncellenmekte ve hedefler yeniden belirlenmektedir. Bu plan içerisinde,
öncelikli araştırma fırsat alanları (AFA), bu alanlar içerisindeki programlar ile kısa-orta ve uzun dönem
stratejiler belirlenmektedir.
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TAGEM bünyesinde su ürünleri konusunda çalışan enstitüler stok araştırmaları, balıkçılık/avcılık
araştırmaları, biyoekolojik ve genetik araştırmalar, oşinografik ve limnolojik araştırmalar ve akuakültür
araştırmaları ve ıslah çalışmaları yapabilecek altyapı ve personele sahiptir.
2019 yılı itibarıyla TAGEM’in su ürünleri araştırma enstitülerinde 4’ü doçent 29’u doktoralı 91’i yüksek
lisanslı olmak üzere toplam 175 araştırmacı görev yapmaktadır (TAGEM, 2019a).
2018-2019 öğretim yılında 16 Su Ürünleri Fakültesinde (Su Bilimleri Fakültesi dahil) ise 138 profesör,
91 doçent, 89 doktor öğretim üyesi (eski adı yardımcı doçent), 21 öğretim görevlisi, 104 araştırma
görevlisi olmak üzere toplam 443 araştırmacı görev yapmaktadır. Bu fakültelerde, 1.442 öğrenci lisans
eğitimi görmektedir. Ancak son yıllarda fakülte kontenjanları ve bu kontenjanlara yerleşen öğrenci
sayıları azalmıştır (YÖK, 2019a).
Yıllar itibarıyla balıkçılık eğitimi veren fakültelerden mezun olanların sayısı öğrenci sayısındaki düşüşü
göstermektedir. 2012-2013 öğretim yılında 1.112 öğrenci mezun olmuşken, takip eden eğitim-öğretim
sezonlarında sırasıyla 1.085, 597, 438 ve 228 öğrenci mezun olmuş, 2017-2018 sezonunda ise mezun
sayısı 149’a düşmüştür (YÖK, 2019a). Lisans öğrenci sayısındaki bu düşüş, gelecekte bu sektörde ve
sektörün AR-GE çalışmalarında görev alacak araştırmacı sayısının da düşmesi anlamına gelmektedir.
2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda üniversitelerde balıkçılık alanında yüksek lisans eğitimi gören
1.348, doktora eğitimi alan 445 olmak üzere toplam 1.793 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır (YÖK,
2019a).
YÖK lisansüstü tez veri tabanında yer alan (1979-2019 arasındaki) tez sayılarına göre: su ürünleri,
balıkçılık teknolojisi ve deniz bilimleri alanında bugüne kadar 3.191 yüksek lisans, 1.140 doktora
tezi olmak üzere, toplam 4.331 lisansüstü tez çalışması yürütülmüştür. Ayrıca, çoğu 2019 yılında
tamamlanıp henüz sisteme dahil edilmemiş tezler olmak üzere 250 civarında tezin sisteme yüklenme
çalışmaları devam etmektedir (YÖK, 2019b).
Türkiye’nin AR-GE bütçesi son 10 yılda yaklaşık 7 kat artmış, tarımsal AR-GE bütçesi ise yaklaşık
3 kat artmıştır. Tarımsal AR-GE’nin toplam AR-GE içerisindeki payı son 10 yılda %5,4’ten % 3,8’e
gerilemiştir. TOB tarafından AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynak her yıl artırılmış olup bu kapsamda
2010 yılında 77 milyon TL, 2011 yılında 148 milyon TL kaynak kullanılırken sonraki yıllarda bu rakam
sürekli artarak 2017 yılında 380 milyon TL’ye ulaşmıştır (TAGEM, 2019a).
Su ürünleri araştırmaları, yeterli mali kaynak ve güçlü araştırma altyapısı gerektiren araştırmalardır.
Ülkemizde su ürünleri araştırmalarına her yıl ayrılan mali kaynak, yıllar itibarıyla artış göstermiş
olmasına karşın, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında hala kaynak ihtiyacı bulunmaktadır. İç mali
kaynağın yanında dış mali desteğin de sektöre kazandırılması büyük önem arz etmektedir. TAGEM
bünyesinde yürütülen AR-GE proje sayıları ve toplam bütçeleri Tablo 21’de verilmiştir. Su ürünleri
araştırmalarına aktarılan bütçe 2010 yılında 2 milyon TL iken 2018 yılında 6,5 milyon TL’ye yükselmiştir.
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Tablo 21. TAGEM su ürünleri AR-GE bütçesi ve proje sayısı

Yıllar

Bütçe (bin TL)

Devam Eden Proje Sayısı
(adet)

Yıllar

Bütçe (bin TL)

Devam Eden Proje Sayısı
(adet)

2000

200

17

2010

2.000

28

2001

500

22

2011

2.100

32

2002

900

28

2012

2.500

31

2003

1.300

26

2013

3.600

36

2004

1.150

20

2014

5.162

40

2005

1.100

24

2015

2.773

41

2006

1.500

20

2016

6.300

33

2007

1.550

14

2017

5.800

36

2008

1.750

17

2018

6.499

47

2009

1.900

24

2019

4.490

46

Kaynak:TAGEM, 2019a

Araştırma enstitülerinin altyapılarının (laboratuvar, tesis, gemi vb.) geliştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Mülga Kalkınma Bakanlığı) önemli destek vermektedir. Bu kapsamda
“Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi” projesi kapsamında TAGEM’e bağlı enstitü
müdürlükleri tarafından 2018 yılı içerisinde Balıkçılık Yönetimi Programı kapsamında 17 adet, Su
Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği Programı kapsamında 14 adet, Su Ürünleri Genetik Kaynakları Programı
kapsamında 5 adet, Kaynak Yönetimi ve Çevre Programı kapsamında 11 adet olmak üzere toplam 47
adet proje devam etmekte olup 18 adet proje de sonuçlanmıştır. Bu proje kapsamında 2018 yılında
8.184.172 TL harcama yapılmıştır. Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi’nin
başlayışından bu yana 202 adet alt araştırma projesi yürütülmüştür (TAGEM, 2019a).
TAGEM’e bağlı su ürünleri araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından 18 adedi sonuçlanan, 4’ü
devam eden toplam 22 adet TÜBİTAK destekli proje yürütülmüştür. 15 adet proje 1001, 2 adet proje
1002, 2 adet proje 1007 ve 3 adet proje 3001 programları kapsamında desteklenmiştir (TAGEM,
2019a).
TAGEM’e bağlı enstitüler ve üniversiteler tarafından yürütülen 17 adedi sonuçlanan, 4’ü devam eden
olmak üzere toplam 21 adet uluslararası araştırma projesi bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü ERA-NET, 3’ü
6. Çerçeve, 2’si 7. Çerçeve, 1’i IPA, 1’i Twinning ve 1’i ENPI kapsamında AB tarafından desteklenmiştir.
4 adet proje FAO, 3 adet proje JICA ve 2 adet proje ise FAO ve JICA destekleriyle yürütülmüştür
(TAGEM, 2019a).
TAGEM bir taraftan araştırma enstitüleri kanalıyla tarım sektörünün ihtiyacı olan araştırmaları
yürütürken bir taraftan da üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü
AR-GE çalışmalarına destek sağlamaktadır. Bu amaçla 5488 sayılı Tarım Kanunu’na bağlı olarak
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2007 yılında çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım
sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi
örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen AR-GE projeleri geri ödemesiz olarak desteklenmeye
başlanmıştır. 2007-2018 yılları arasında 1.896 adet proje önerisi alınmış, bunlardan desteklenen 433
adet AR-GE projesinden 305 adedi sonuçlandırılmıştır. Bunların içinde 27 adet sonuçlandırılmış ve 4
adet devam eden su ürünleri AR-GE projesi bulunmaktadır (TAGEM, 2019a).
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütmekte olduğu çeşitli
programlar kapsamında su ürünleri alanında sunulan akademik AR-GE projelerini desteklemektedir.
ARDEB’e bağlı Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubuna (TOVAG) 2010-2019 yılları
arasında (01/09/2019 tarihi itibarıyla) 1007 programı hariç diğer destek programları kapsamında:
tarım bilimleri, ormancılık, veteriner bilimleri, gıda mühendisliği ve su ürünleri alanında 12.444 proje
önerisi sunulmuş olup bunun 998 tanesi su ürünleri alanındadır. Su ürünleri alanından sunulan proje
önerilerinin yıllara göre dağılımı ve TOVAG’a sunulan proje önerileri içindeki oranları Tablo 22’de
verilmiştir.
2010 yılında sunulan su ürünleri projelerinin sayısı 72 adet olup toplam içindeki oranı %7,2 olarak
gerçekleşmiştir. 2015 yılında 1003 programı kapsamında açılan “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği”
çağrısı kapsamında sunulan proje önerileri ile birlikte bu oran %10,9’a kadar yükselmiş, takip eden
yıllarda ise giderek azalmış ve 2018 yılında %6,3 olarak gerçekleşmiştir.
2010-2018 yılları arasında su ürünleri alanından sunulan toplam 998 proje önerisinin 132’si desteklenmiş
olup bu projelerin toplam bütçesi 31,85 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Desteklenen proje sayıları
ve bütçelerinin yıllara göre dağılımı Tablo 22’de sunulmuştur.
Tablo 22. TÜBİTAK tarım, ormancılık ve veterinerlik araştırma destek grubuna sunulan proje sayıları

Yıllar

TOPLAM Proje
Önerileri*
(adet)

Sayı
(adet)

Toplam Proje Önerileri
İçindeki Oranı (%)

Desteklenen Su Ürünleri Projeleri

(adet)

Su Ürünleri Proje
Önerileri İçindeki
Oranı (%)

Bütçe (Milyon
TL)

Sayı

2010

996

72

7,2

15

20,8

4,21

2011

913

67

7,3

10

29,9

1,83

2012

990

87

8,8

14

16,1

3,75

2013

1.332

97

7,3

23

23,7

5,69

2014

1.771

141

8,0

25

17,7

6,18

2015

1.949

212

10,9

17

8,0

4,72

2016

1.010

98

9,7

7

7,1

1,22

2017

1.425

98

6,9

8

8,2

0,93

2018

1.246

79

6,3

13

16,5

3,31

2019**

812

47

5,8

-

-

-

TOPLAM

12.444

998

8,0

132

13,2

31,84

Kaynak: TÜBİTAK, 2019
* 1007 programı hariç
** 01/09/2019 tarihi itibarıyla
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2010-2019 yılları arasında su ürünleri yetiştiriciliği alanında 460 adet, su ürünleri temel bilimleri
alanında 247 adet, işleme teknolojileri alanında 192 adet ve avlama teknolojileri alanında ise 99 adet
proje önerisi sunulmuştur. Bu alanlara göre sunulan proje önerilerinin yıllara göre oransal dağılımı
Tablo 23’te sunulmuştur.
Sunulan proje önerileri kuruluş türlerine göre değerlendirdiğinde: 2010-2019 yılları arasında sunulan
998 adet proje önerisinin 913’ü üniversiteler, 72’si kamu AR-GE merkezleri ve 13 adedi özel sektör
tarafından sunulmuştur. Kuruluş türlerine göre önerilen projelerin yıllara göre oransal dağılımı Tablo
23’te verilmiştir.
Üniversitelerin TÜBİTAK ve TAGEM’e sundukları projelerden başka çeşitli kaynaklardan yürüttükleri
başka su ürünleri projeleri de bulunmaktadır. Ancak bu projelerin sayı, konu ve içerikleri hakkında
detaylı bilgilerin bulunduğu bir yayın veya web sayfası bulunmamaktadır. Benzer şekilde, özellikle su
ürünleri yetiştiriciliği yapan büyük ve köklü özel sektör kuruluşlarının yetiştiricilikle ilgili çeşitli AR-GE
çalışmaları yaptıkları bilinmektedir. Ancak, bu projeler hakkında da detaylı bilgilere erişilememektedir.
Tablo 23. TÜBİTAK’a sunulan su ürünleri proje önerilerinin kurumlara ve konulara göre dağılımı

Yıllar

Su Ürünleri Projelerinin
Kurumlara Göre Dağılımı (%)*

Su Ürünleri Projelerinin
Konulara Göre Dağılımı (%) *

Üniversite

Kamu Kurumları

Özel
Sektör

Yetiştiricilik

İşleme
Teknolojisi

Temel Bilimler

Avlama Teknolojisi

2010

93,1

6,9

0,0

37,5

31,9

20,8

9,7

2011

94,0

4,5

1,5

47,8

28,4

16,4

7,5

2012

92,0

8,0

0,0

49,4

20,7

23,0

6,9

2013

90,7

9,3

0,0

42,3

17,5

32,0

8,2

2014

97,9

1,4

0,7

31,9

17,0

40,4

10,6

2015

82,1

12,7

5,2

61,3

8,5

20,8

9,4

2016

95,9

4,1

0,0

46,9

15,3

27,6

10,2

2017

92,9

7,1

0,0

46,9

18,4

17,3

17,3

2018

92,4

7,6

0,0

36,7

30,4

26,6

6,3

2019**

95,7

4,3

0,0

44,7

34,0

8,5

12,8

Kaynak: TÜBİTAK, 2019
* 1007 programı hariç
** 01/09/2019 tarihi itibarıyla

TAGEM yanında, TOB’a bağlı diğer bazı genel müdürlükler tarafından da su ürünleri ile ilgili bazı
çalışmalar yürütülmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Doğa
Koruma Dairesi altında AR-GE Şubesi, Biyoçeşitlilik Dairesi altında Araştırma Şube Müdürlüğü
bulunmaktadır. Bu birimlerde su kaynakları ve su ürünleri ile ilgili konular da dahil, biyolojik çeşitlilik
ve doğa koruma alanlarında AR-GE çalışmaları yürütülmekte veya üniversitelerce yürütülen projeler
desteklenmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ise su
kaynakları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. DSİ ayrıca, sahip olduğu üretim tesislerinde balıklandırma
amaçlı yetiştiricilik yapmaktadır.
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Bakanlık ve üniversite araştırma kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçları bulunmasına karşın, AR-GE olanakları,
altyapı ve tesisleri gün geçtikçe gelişmektedir. Nitelik ve donanımı revize edilen, boy ve en artışı
yapılarak 28,5 metre boy ve 9,5 metre ene sahip olan, SUMAE’nin araştırma faaliyetlerinde kullanılan
Sürat Araştırma 1 Gemisi 2013 yılında yeniden hizmete girmiştir. Enstitü, 2017 yılında daha modern
donanımlı 45 m uzunluğunda yeni bir gemi alımı için hazırlıklara başlamıştır (SUMAE, 2019).
2013 yılında ihalesi yapılan, denizlerimizde ve uluslararası sularda araştırma ve kontrol faaliyeti
yürütebilecek donanım ve teknolojiye sahip 32 m boyundaki Akdeniz Araştırma 1 (eski adı Arama-1)
araştırma ve kontrol gemisi 2014 yılında hizmete girmiştir. Gemiyle, AKSAM tarafından Akdeniz’de
balıkçılık araştırmaları yapılmaktadır (AKSAM, 2019).
Üniversitelere bağlı deniz bilimleri enstitülerine ait araştırma gemileri ile ülkemizde önemli deniz
araştırmaları yürütülmüştür. İstanbul Üniversitesinin 1966 yılı yapımı 63,40 m boyundaki R/V Alemdar
II, Dokuz Eylül Üniversitesinin 1978 yılında yapılan 36 m uzunluğundaki R/V K. Piri Reis ve Orta Doğu
Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünün 1983 yılında suya indirilen 40,47 m uzunluğundaki
R/V Bilim-2 araştırma gemileri su ürünleri ile ilgili önemli projelerde görev almıştır.
Üniversitelerin su ürünleri eğitimi veren fakültelerinin de çeşitli büyüklük ve donanımlarda araştırma
gemileri mevcuttur. İstanbul Üniversitesinin Yunus-S (32,85 m), Karadeniz Teknik Üniversitesinin
DENAR-1 (32,47 m), Kastamonu Üniversitesinin Aras (32 m), Akdeniz Üniversitesinin Akdeniz Su (26,5
m), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Karadeniz (25 m), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin
ÇOMU-17 (25 m), Muğla Üniversitesinin Rota 48 (24 m), Ege Üniversitesinin EGESÜF (23,22 m), Sinop
Üniversitesinin Seydi Ali Reis (22,5 m), Ordu Üniversitesinin Kefelioğlu (22,5 m), Ankara Üniversitesinin
ANKÜ (12,5m), İskenderun Teknik Üniversitesinin İSTE 1, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Yunus-1,
araştırma gemileri bulunmaktadır. Bu gemilerin bir kısmı TOB-BSGM’nin filodaki balıkçı gemisi sayısını
azaltmak için uyguladığı geri alım programı kapsamında filodan çıkarılarak üniversitelere hibe edilen
gemilerdir.
Bakanlık araştırma enstitüleri ile üniversitelerin enstitü ve fakültelerinde, yürütülen projeler ve
çalışma konularına göre çeşitli laboratuvarlar ve araştırma birimleri teşkil edilmiştir. Ege Üniversitesi
bünyesinde “Urla Araştırma ve Uygulama Ünitesi” ile “HOMA Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanı”,
Muğla Üniversitesi bünyesinde “Ören AR-GE Merkezi”, İstanbul Üniversitesinde “Sapanca ve Gökçeada
Araştırma Birimleri”, Ankara Üniversitesinde “Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İşletmesi”
ile “İki Adet Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemi”, Çukurova Üniversitesinde “Yumurtalık Deniz Ürünleri
Eğitim-Öğretim ve Araştırma İstasyonu” ve “Dr. Nazmi Tekelioğlu Tatlı Su Ürünleri Eğitim-Öğretim
Araştırma İstasyonu”, Atatürk Üniversitesinde “Alabalık Üretim ve Araştırma Merkezi”, Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesinde “İyidere-Sarayköy Uygulama ve Araştırma Birimi”, Çanakkale Üniversitesinde
“Dardanos Deniz Canlıları Araştırma Ünitesi”, Kastamonu Üniversitesinde “Germeçtepe Alabalık Tesisi”,
Akdeniz Üniversitesinde “Akuaponik Ünitesi”, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde “Alabalık
Ünitesi”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde “Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemi”, İskenderun Teknik
Üniversitesi “Tatlı Su ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Ünitesi” gibi çeşitli birimler oluşturularak,
araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bunların yanında fakültelerin alabalık ve akvaryum ünitesi,
deneme havuzları gibi araştırma birimleri veya laboratuvarları bulunmaktadır.
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1997 yılında SUMAE bünyesinde TOB ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) iş birliğinde
deniz balıkları üretim ve araştırma tesisi ve laboratuvarlar kurularak kalkan balığı üzerine önemli
AR-GE çalışmaları yürütülmüştür. AKSAM’ın Beymelek biriminde deniz balıkları, Kepez biriminde ve
Ulupınar ünitesinde tatlı su balıkları ve akvaryum balıkları üretim ve araştırma tesisleri bulunmaktadır.
AKSAM tarafından balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yürütülen çeşitli projeler yanında
son yıllarda, JICA iş birliğinde “Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi” araştırmaları, Türk İş birliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) kapsamında “Bosna-Hersek / Konjic Su Ürünleri Araştırma Merkezini
Geliştirme Projesi” yürütülmüş, akuaponik sistemleri ile ilgili çeşitli araştırmalar başlatılmıştır. 2015
yılında Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde, donanım ve teknoloji açısından ülkemizin
en modern kapalı devre kuluçkahanesine sahip “Kerevit Araştırma Merkezi” kurulmuştur.
Toplam bütçesi 22.000.000 TL olan “Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası” yapımı SUMAE-Trabzon’da
devam etmektedir. 18.000.000 TL bütçeli “Su Ürünleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi” yapımı
AKSAM-Antalya’da, 8.991.000 TL bütçeli “Limnolojik Araştırmalar Merkezi” yapımı Eğirdir Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde başlatılacaktır (TAGEM, 2019a). Elazığ Su Ürünleri Araştırma
Enstitüsü bünyesinde, “İç Su Ürünleri Canlıları Üretim ve AR-GE Merkezi” oluşturulmuş ve kurulum
çalışmaları devam etmektedir.
Balık türlerinin neslini korumak ve su ürünleri üretimini sürdürülebilir kılmak amacıyla SUMAE
bünyesinde “Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası” kurulması için proje hazırlık ve ihale çalışmaları
tamamlanarak 2015 yılında gen bankasının inşaatına başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam eden
Türkiye’nin ilk su ürünleri gen bankası, 7 bin metrekare kapalı alan içerisinde gen bankası, biyoteknoloji
merkezi ve müze olmak üzere üç bölümden oluşacaktır (SUMAE, 2019).
FAO-GFCM’in Avrupa’daki iki “Akuakültür Demonstrasyon Merkezinden (ADC)” biri 2018 yılında
SUMAE bünyesinde kurulmuş ve şimdiye kadar bu merkezde iki eğitim çalışması düzenlenmiştir.
Gelecek yıl kapalı devre sistemleri ve balık patolojisi konularında birer eğitim vermesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda enstitü bünyesinde oluşturulacak modern eğitim ve uygulama binaları ile enstitüye
uluslararası bir eğitim merkezi kimliği kazandırılması planlanmaktadır.
Son yıllarda ülkemizde yapılan stok araştırmalarının sayısı ve niteliği giderek artmaktadır. Bunun bir
örneği hamsi stokları üzerine yürütülen araştırma projesidir. TOB’un müşteri kurum olduğu, ODTÜErdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ile SUMAE’nin yürütücü olduğu “Ulusal Balıkçılık Veri Toplama
Programı İçin Karadeniz’de Hamsi Stoklarının Akustik Yöntem ile Belirlenmesi ve Sürekli İzleme
Modelinin Oluşturulması“ isimli TÜBİTAK-KAMAG projesi 2011-2015 yılları arasında yürütülmüştür
(DBE, 2017). Proje kapsamında, Karadeniz’deki hamsi stoklarının tahmini, beslenme ve göç alanlarının
belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla araştırma sürveyleri yürütülmüştür. Bu çalışmanın ardından
Karadeniz’in önemli pelajik ve demersal türlerinin stoklarının takibi amacıyla SUMAE tarafından iki
izleme projesi başlatılmıştır. Benzer şekilde, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından Van
Gölü inci kefali stoklarının takibi yönünde proje çalışması başlatılmıştır (ESÜAE, 2019).
Karadeniz’deki bu çalışmaların sürdürülmesine ve GFCM tarafından öncelikli sayılan türler için Akdeniz
ve Ege Denizi’nde yapılacak stok değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda:
AKSAM tarafından, araştırma gemisi faaliyete geçtikten sonra bazı çalışmalar başlatılmıştır. Enstitü
ve üniversiteler iş birliğinde bu tip çalışmalara daha da hız verilmesi gerekmektedir.
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2011 yılında BSGM’nin kurulmasının ardından “Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı” uygulamaya
konulmuş, av çabası-av miktarı verileri ile önemli türlerde biyolojik verilerin toplanması çalışmaları
başlatılmıştır. Av çabası, avcılık ve üretim verileri yanında, hamsi başta olmak üzere stokların izlenmesi
ve biyolojik verilerin toplanması çalışmalarına hız verilmiştir (BSGM, 2019a).
2014 yılından itibaren deniz ürünleri avcılığı üretim verilerinin toplanması çalışmaları TOB ile Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yeniden dizayn edilmiştir. 2014 yılına kadar deniz ürünleri
avcılığına ait veriler TÜİK tarafından her yıl ocak-mayıs aylarında yılda bir kez balıkçılarla yapılan
anketlerle temin edilmiştir. 2014 yılından itibaren, deniz ürünleri üretimine ait bilgiler TOB ve TÜİK
iş birliğinde toplanmaya ve yıllık yapılan anketler büyük balıkçılara aylık, küçük balıkçılara sezonluk
olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2016 yılından sonra anket çalışmalarında tablet kullanılmaya ve
verilerin doğrudan elektronik ortama aktarılmasına başlanmıştır (BSGM, 2019a).
Veri toplamanın en önemli ayağı ise avlanan ürünlerin karaya çıkarılması esnasında kayıt, ölçüm ve
kontrollerinin yapılarak verilerin anında “Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS)” aktarılmasıdır. Halihazırda
avlanan ürünlerin karaya çıkarılacağı barınaklar belirlenmiş, bazılarına balıkçı idari binaları kurulmuş
ve bazı hazırlıklar yapılmış ancak uygulamaya tam olarak geçilememiştir. İkincil mevzuat yönünden
gerekli düzenlemelerin Su Ürünleri Kanunu’nun güncellenmesinden sonra yapılması beklenmektedir.
Denizlerde su ürünleri avcılığı faaliyetlerinde bulunan 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin avcılık
faaliyetlerinin izlenmesi ve avcılığa ilişkin verilerin toplanması amacıyla 2016 yılında “Balıkçı Gemilerini
İzleme Sistemi (BAGİS)” faaliyete geçirilmiştir. BAGİS kapsamındaki 1.500 geminin avcılık faaliyetleri
GSM ve uydular aracılığıyla takip edilmektedir. Balıkçı gemilerinin avcılık verileri elektronik seyir
defteri aracılığıyla toplanmaya başlanmıştır (BSGM, 2019a).
FAO tarafından yürütülen “Doğu Akdeniz’de Sorumlu Balıkçılığın Desteklenmesi İçin Bilimsel ve
Kurumsal İş birliği (EastMed)” projesi aktiviteleri 2009 yılından beri devam etmektedir. Projenin
amaçları, balıkçılık yönetimi için bilimsel ve teknik bilgi altyapısını oluşturmak ve Doğu Akdeniz alt
bölgesinde koordineli ve katılımcı balıkçılık yönetimi planları geliştirmek, ulusal balıkçılık birimlerinin
kapasitesini artırmaktır. Proje etkinliklerinin Türkiye’de yürütülen kısmının çoğu AKSAM’da
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Gökova Körfezi’nde, küçük ölçekli balıkçılık için ekosistem
yaklaşımlı balıkçılık yönetimi planı geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütülmüş ve taslak plan
hazırlanmıştır (EastMed, 2019).
FAO tarafından geliştirilen “Blue Growth-Hope Initiative/Mavi Umut İnsiyatifi (FAO)” 3 ülkenin
(Türkiye, Tunus, Cezayir) taraf olduğu uluslararası bir projeye dönüştürülmüş ve 2018 yılında çalışmalar
başlatılmıştır.
Ayrıca, Akdeniz Koruma Derneği tarafından, Gökova Körfezi’ndeki balıkçılığa kapalı alanlarda
“Deniz Koruculuğu ve İzleme Projesi” yürütülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Yasa dışı, kural dışı
ve kayıt dışı balıkçılığın önlenmesi ve koruma alanlarındaki koruma etkinliğinin artırılması yanında
projenin önemli faaliyetlerinden birisi olan izleme çalışmaları kapsamında avcılık verileri sürekli takip
edilmektedir (AKD, 2019).
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AB-OBP’ye uyumla ilgili bazı projeler yürütülmesine karşın, ekim 2005 tarihinde başlayan Türkiye’nin
AB’ye katılım müzakereleri kapsamındaki fasıllardan biri olan balıkçılık faslı (13. Fasıl), aralık 2006
tarihinde askıya alınan fasıllardan biridir. Kıbrıs da dâhil olmak üzere on üye ülkeyi kapsayacak
şekilde Gümrük Birliğini genişleten AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması’nın Ek Protokolü’ndeki taahhütler
konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle diğer sekiz fasılla birlikte balıkçılık faslı da henüz
açılamamıştır. AB ilerleme raporlarında: bu alandaki hazırlıkların henüz başlangıç aşamasında olduğu
belirtilmekte, balıkçılık kaynakları ve filo yönetimi, denetim ve kontrol ile uluslararası anlaşmalar
konularında bazı ilerlemeler kaydedildiği vurgulanmaktadır. ICCAT yükümlülüklerinin karşılanıyor
olması, SUBİS ve BAGİS sistemlerinin kurulması, geri alım programıyla filonun küçültülmesi gibi
uygulamaların olumlu adımlar olduğu belirtilmektedir (ABB, 2017).
Türk balıkçılık sektöründe, AB-OBP’ye uygun olarak, ülkemizde piyasa düzenlemelerinde rol
alabilecek etkin örgütlerin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “Balıkçılık Üretici
Örgütleri İçin Kurumsal Kapasite Oluşturulması” eşleştirme projesi 2014-2015 yıllarında TOB-TRGM
tarafından yürütülmüştür. Türk balıkçılık yönetim sisteminin yenilenen OBP’ye uyumlu olarak yasal
ve teknik açıdan güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan 18 ay süreli “Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin
Güçlendirilmesi” eşleştirme projesi, mart 2017 – eylül 2018 tarihleri arasında TOB-BSGM tarafından
yürütülmüştür. Proje kapsamında, balıkçılık faaliyetlerine yönelik izleme, kontrol ve gözetim
kapasitesinin yasal ve teknik olarak geliştirilmesi, yasa dışı balıkçığın önlenmesinde daha caydırıcı
tedbirlerin oluşturulması, sürdürülebilir balıkçılık yönetiminin desteklenmesi amacıyla ulusal balıkçılık
veri toplama sisteminin geliştirilmesi aktiviteleri yürütülmüştür (BSGM, 2019a).
2011 yılında temelleri atılan “Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFish)”
projesi, hazırlık ve deneme çalışmalarından sonra 5 Şubat 2019 tarihinde başlamıştır. AB IPA 2
kapsamında desteklenen yaklaşık 7 milyon avro bütçeli proje, teknik yardım ve tedarik bileşeni
olarak 2 kısımdan oluşmaktadır. Teknik yardım bileşeni kapsamında, Bakanlık personel altyapısını
desteklemek, Bakanlık ile sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliğini artırmak, balıkçılık
veri tabanı ve stok değerlendirme programı oluşturmak hedeflenmiştir. Tedarik bileşeni kapsamında
ise denizlerde 6 noktaya yerleştirilecek şamandıra sistemi ve 2 adet otonom su altı aracı ile denizlerin
fiziko-kimyasal verileri, sonarlar vasıtası ile balık hareketleri ve göç yolları belirlenecek su altı kamera
sistemleri vasıtasıyla balık tür çeşitliliği belirlenecektir (TAGEM, 2019a).
Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının tesciline ilişkin usul ve esasları
düzenleyen, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Genetik
Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” kapsamında TOB tarafından ülkemizdeki su ürünleri
tescil çalışmaları yürütülmektedir. TAGEM bünyesindeki tescil kurulunun 2014 yılındaki ilk kararında
Karadeniz alabalığı, Karadeniz kalkan balığı, kerevit ve Akdeniz midyesinin, 2017 yılındaki 2 numaralı
kararda doktor balığı (Garra rufa), hamsi (Engraulis encrasicolus) ve inci kefalinin (Alburnus tarichi),
2018 yılındaki 3 numaralı kararda ise tıbbi sülük (Hirudo verbana), barbunya balığı (Mullus barbatus)
ve Karadeniz pisi balığının (Platichthys flesus luscus) tescili yapılmıştır. Mersin balığı, istavrit, kara
salyangozu, kurbağa, Royal dentex, Cyprinion macrostomus türlerinin tescil çalışmaları devam
etmektedir. Gelecek dönem için endemik ve/veya ekonomik öneme sahip türlerin tescil hazırlık
çalışmalarının yapılmasına ağırlık verilecektir (TAGEM, 2019a).
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6.2. Su Ürünlerinde AR-GE ve İnovasyon GZFT Analizi
Bu kısmın hazırlanmasında, Şûra hazırlıkları için yapılan toplantılar yanında, bu toplantılara katılan
tüm katılımcılara ve Bakanlık araştırma enstitülerine GZFT analizi, AR-GE faaliyetleri, ihtiyaçlar ve
araştırma konularıyla ilgili görüşlerin alınması için gönderilen formlardan faydalanılmıştır. Ayrıca
yakın zamanda hazırlanan sektör raporlarından yararlanılmıştır (KB, 2018; BSGM, 2019a; BSGM,
2019b; TAGEM, 2019a; TAGEM, 2019b).
6.2.1. Paydaş Analizi

Ana Paydaşlar/ Birimler

Çalışma Alanı
Bakımından
İşlevleri (*)

Grubun İlgi Alanında Yapılan İşler ve Hizmetler

TOB - Üst Yönetim

1

Politika oluşturur, karar alır ve yürütmeye kararı iletir, uygulatır.

TOB-BSGM

1

Su ürünleri ile ilgili konularda politika oluşturur,
karar alınması ve yürütülmesi süreçlerinde aktif rol oynar.

TOB-TAGEM

1

Su ürünleri dahil tarım ile ilgili konularda AR-GE çalışmalarını planlar ve
yürütülmesini sağlar, araştırma sonuçlarını paylaşır ve
politika geliştirilmesine katkı sağlar.

TOB-DSİ

2

Su kaynaklarının yönetimi ve kullanımında görev alır,
bu kaynaklarda araştırma ve izleme çalışmaları yürütür.

TOB-SU YÖNETİMİ

2

Su kaynaklarının yönetimi ve kullanımında görev alır,
bu kaynaklarda araştırma ve izleme çalışmaları yürütür.

TOB-DOĞA KORUMA VE
MİLLİ PARKLAR

2

Su kaynaklarının yönetimi ve kullanımında görev alır,
bu kaynaklarda araştırma ve izleme çalışmaları yürütür.

TOB-Su Ürünleri
Araştırma Enstitüleri

1

Bakanlığın ve sektörün ihtiyaç duyduğu konularda AR-GE çalışmaları yürütür,
eğitim ve yayım faaliyetleri ile sonuçlarını paylaşır.

ÜNİVERSİTELER –
Su Ürünleri Eğitimi Veren
Fakülteler

1

Lisans ve lisansüstü eğitim verir, teknik eleman yetiştirir,
tarımsal AR-GE çalışmaları yürütür, araştırma sonuçlarını paylaşır.

ÜNİVERSİTELER –
Deniz Bilimleri Enstitüleri

1

Lisansüstü eğitim verir, tarımsal AR-GE çalışmaları yürütür,
araştırma sonuçlarını paylaşır.

TÜBİTAK

1

Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının oluşturulması,
AR-GE faaliyetleri yürütülmesi, araştırma ve araştırmacıların desteklenmesi,
bilgiye erişimin kolaylaştırılması çalışmalarını yürütür.

CB. STRATEJİ VE
BÜTÇE BAŞKANL.

1

Kamu kurumlarının ve AR-GE çalışmalarının finansmanını sağlar.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

2

AR-GE ve eğitim-yayım faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili kurumlarla iş birliği
içerisinde çalışır.

STK

2

AR-GE ve eğitim-yayım faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili kurumlarla iş birliği
içerisinde çalışır.

ÖZEL SEKTÖR

1

Çalışma konularında ve üretim alanlarında kendi AR-GE çalışmalarını yürütür,
yenilikçi ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde rol oynar.

TÜİK

3

Su ürünleri sektörünün yönetimi için ihtiyaç duyulan istatistikleri üretir ve yayımlar.

TİKA

3

Ülkemizde geliştirilen ürün, sistem ve teknolojilerin kalkınma yardımları yoluyla
başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere diğer ülkelere aktarılmasında görev alır.

MERKEZİ FİNANS VE
İHALE BİRİMİ

3

AB kaynaklı projelerin finans yönetimini yürütür.

TÜRK PATENT ENST.

3

Bakanlık ve üniversitelerin AR-GE faaliyetleri sonucu bulunan yeni ürün ve sistemlerin tescil işlemlerini yapar.

(*) 1-Çok önemli, 2-Önemli, 3-Orta(ne önemli ne de önemsiz), 4-Düşük öneme sahip, 5-Hiç önemi yok
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6.2.2. GZFT (SWOT) Analizi
Güçlü Yönler:
Konu/Etkenler

Açıklama

Her bölgemizde üniversite ve fakültelerimizin bulunması, lisans
Ülke geneline yayılmış üniversite, ve lisansüstü eğitime ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi, çeşitli çevre
fakülte ve enstitülerin varlığı
ve iklim şartlarında, farklı ürün gruplarında AR-GE yapma imkânı sağlamaktadır.

Doğrudan İlgili
Paydaşlar/Birimler
Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri,
Üretici Örgütleri

Sektörün sorunlarının çözümü için ihtiyaç duyulan ve doğrudan
Tarım ve Orman Bakanlığına
uygulamaya aktarılabilecek AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı
bağlı kurumsallaşmış enstitülerin
sonuçlarının çiftçilere aktarılması açısından ülkenin her bölgesinvarlığı
de yayılmış enstitüler bulunmaktadır.

AR-GE faaliyetleri için gerekli
altyapının mevcudiyeti

Üniversite ve araştırma enstitülerinin AR-GE faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş altyapıları, laboratuvarları ve gemi vb. araç
gereçlerinin bulunması araştırmalara zemin hazırlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Konusunda yetişmiş akademisyen ve araştırmacı varlığı

Eğitim ve AR-GE faaliyetlerini yürütmek üzere akademik personel ve araştırmacı bulunması bu faaliyetlerin yürütülmesine
imkân sağlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Ülkemizin AR-GE ile ilgili birimlere ayırdığı kaynak ve Bakanlık
CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Bakanlık AR-GE finansal kaynak- bütçesinden AR-GE faaliyetlerine ayrılan pay geçmiş yıllara göre
TÜBİTAK, Tarım ve Orman Baların artmakta oluşu
artmaktadır. Bu durum AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesini kokanlığı, Üniversiteler
laylaştırmaktadır.
Ulusal ve uluslararası çeşitli ARGE destek programlarının varlığı

AR-GE faaliyetlerini yürütmeleri için akademisyenlere, araştırmacılara, kurumlara ve özel sektöre destek programları yoluyla
ulusal ve uluslararası çeşitli kaynaklardan finansman sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığının
yaygın örgütlenme yapısı

Bakanlığın ilçe düzeyine kadar yayılmış örgütlerinin bulunması,
AR-GE, eğitim-yayım çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve
üreticilere ulaşılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Üretici örgütlerinin varlığı

Ülkemizdeki su ürünleri üretici birlikleri ve kooperatiflerin ülke
geneline yayılmış örgütlenmesinin olması, AR-GE, eğitim-yayım
çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve üreticilere ulaşılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üretici Örgütleri

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
TÜBİTAK, Merkezi Finans ve
İhale Birimi

Zayıf Yönler:
Konu/Etkenler

Açıklama

Doğrudan İlgili
Paydaşlar/Birimler

Çok sayıda fakülte olması
nedeniyle eğitim ve AR-GE olanaklarının bölünmesi

Eğitim ve AR-GE için ayrılan bütçe ve imkânlar çok sayıda fakülte
Tarım ve Orman Bakanlığı,
ve araştırma kurumu tarafından bölüşüldüğünden bazı yetersizÜniversiteler
likler meydana gelmektedir.

Özel sektörün AR-GE çalışmalarına yeterince kaynak ve zaman
ayıramaması

Ülkemizde su ürünleri AR-GE faaliyetleri daha çok kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Büyük şirketler dışında özel
sektör AR-GE faaliyetlerine yeterince zaman ve bütçe ayıramamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri,
Özel Sektör

Kamu, üniversite özel sektör iş
birliğindeki yetersizlikler

AR-GE faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde kurumlar
arasında ve kamu-özel sektör arasında iş birliği eksiklikleri yaşanmaktadır. Kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri kaynakların
etkin kullanılmasını zorlaştırmakta, güncel ve öncelikli AR-GE
konularının belirlenmesinde ve uygulanmasında yetersizliklere
sebep olabilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri,
Özel Sektör
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AR-GE faaliyetlerinin sektör
ihtiyaçlarını karşılamasındaki
yetersizlikler

Bütçe ve AR-GE olanaklarındaki yetersizlikler nedeniyle sektörün
ihtiyaç duyduğu ancak büyük bütçeli ve çok paydaşlı olan çalışmaların yürütülmesinde güçlükler yaşanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri

AR-GE sonuçlarının yeterince
uygulamaya aktarılamaması

AR-GE faaliyetleri sonucunda elde edilen bulguların uygulamaya
aktarılmasında yapısal ve finansal bazı güçlükler görülmektedir
ya da sektörün AR-GE sonuçlarını yeterince benimsememesi,
sonuçların uygulamaya aktarılamamasına neden olmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri,
Özel Sektör

Yürütülen AR-GE projelerinin
takibi ve sonuçlarının duyurulmasındaki eksiklikler

AR-GE kurumlarının yürüttüğü projeler ve sonuçlarına topluca
ulaşılabilecek bir veri tabanı ihtiyacı bulunmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri,
Özel Sektör

Üniversitelerdeki genç
araştırmacı sayısının yetersizliği

Üniversitelerdeki genç araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrenci
sayısının azalması AR-GE faaliyetlerini olumsuz etkilemekte ve
araştırma kalitesini düşürmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Üniversitelerde uygulama
dersleri ve stajlarda yaşanan
yetersizlikler

Uygulama dersleri ve stajların yetersizliği, sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda nitelikli ve uygulamayı iyi bilen mezunlar yetiştirilmesini güçleştirmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri

Su ürünleri eğitimi veren fakülteleri tercih eden öğrenci sayısının
ve başarı sıralamasının düşmesi

Tarımsal eğitim veren üniversiteleri tercih eden öğrenci profili ve
başarı düzeyi geçmişe göre düşmektedir. Bazı fakülteler zaman
zaman yeterli sayıda öğrenci bulamamaktadır. Bu durum eğitim
ve araştırma kalitesini düşürmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Bakanlık araştırma kuruluşlarında yetişmiş personelin kurumlar
arasında yer değiştirmeleri veya daha iyi özlük haklarına kavuşmak için kurum dışına gitmeleri planlanan AR-GE faaliyetlerinin
yürütülmesinde gecikmelere ve aksaklıklara neden olmaktadır.
AR-GE birimlerindeki personel
yetersizlikleri

Gıda ve işleme-değerlendirme gibi bazı konularda yetişmiş personel ihtiyacı bulunmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler,

Araştırma çalışmalarında ve laboratuvarlarda görev yapacak
(laborant, teknisyen, tekniker vb.) ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

Araştırmacıların maaş ve özlük
haklarının iyileştirilmesindeki
yetersizlikler

Bakanlık AR-GE personelinin akademik kariyerine karşılık bir
ücret politikası olmaması nedeniyle personel kaybı yaşanmakta,
araştırma çalışmaları olumsuz etkilenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Üretici örgütlerinin gücü ve
etkinliğinin yetersiz olması

AR-GE faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde kamu ve
özel sektör arasında köprü görevi gören üretici birlikleri ve kooperatiflerin yeterince güçlü finansal yapıya ve etkinliğe sahip
olamaması, araştırma çalışmalarının yürütülmesini olumsuz etkilemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri,
Özel Sektör

Bilim ve teknolojide dünya çapında yaşanan hızlı gelişmeleri
Dünyadaki teknolojik gelişmelere
takip ederek, eğitim ve AR-GE altyapısının bu gelişmelere uygun Tarım ve Orman Bakanlığı,
adapte olmada yaşanan gecikhale getirilmesi kısıtlı bütçe imkânları nedeniyle her zaman sağla- Üniversiteler, Üretici Örgütleri
meler
namamaktadır.

Uzun vadeli strateji geliştirme
projelerinin yetersizliği
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Kurumlar arası iş birlikleriyle, büyük bütçeli ve uzun süreli çalışma gerektiren uzun vadeli planlamalar yapılması, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı strateji geliştirme gibi projelerin
yürütülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri
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Fırsatlar:
Konu/Etkenler

Açıklama

Doğrudan İlgili
Paydaşlar/Birimler

Ülkemizde AR-GE’ye verilen
önemin ve finansal kaynakların
artmakta oluşu

Uluslararası ticaretin ve iş birliklerinin gelişmesiyle AR-GE faaliyetlerini yürütmeleri için akademisyenlere, araştırmacılara,
kurumlara ve özel sektöre destek sağlayan ulusal ve uluslararası
kaynaklar gün geçtikçe artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu durum
AR-GE için yeni imkânlar sunmaktadır.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, Merkezi Finans
ve İhale Birimi

Su kaynaklarının çeşitliliği ve
biyo çeşitliliğin fazla olması

Ülkemizin çevre, iklim ve biyolojik kaynaklarının çok çeşitli
olması, çeşitli çevre ve iklim şartlarında, farklı ürün gruplarında
AR-GE yapma imkânı sağlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Su ürünleri yetiştiriciliği, ihracatı
ve işleme sanayiindeki gelişmelerin AR-GE’yi destekleyici fırsatlar sunması

Kaliteli gıdaya erişmek için su ürünlerine olan ilginin dünyada
ve Türkiye’de gittikçe artıyor olması, su ürünleri yetiştiriciliğinin
hızlı artışı, ülkemizde su ürünleri ihracatının ve buna bağlı olarak
işlenmiş ürün talebinin artması, bu alandaki AR-GE ihtiyacını ve
istihdam imkânını artırmaktadır.

Uluslararası alanda su kaynakları
ile ilgili AR-GE konularının öncelikli olması ve iş birliği imkânlarının artması

Teknolojinin ve sanayinin gelişmesi, artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, kaynakların
yıpranmasına ve kirlenmesine neden olmaktadır. Su kaynakları,
endüstriyel ve evsel kökenli kirlilikten ve yapılaşmadan olumsuz
etkilenmektedir. Bu nedenle dünya genelinde bu alanda AR-GE
ihtiyaçları artmaktadır. Özellikle AB programları olmak üzere su
kaynakları ile ilgili AR-GE çalışmaları öncelikli alanlar kapsamındadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici Örgütleri

Tehditler:
Konu/Etkenler

Açıklama

Doğrudan İlgili
Paydaşlar/Birimler

Dünyada AR-GE alanındaki
güçlü rekabet

Ülkelerin ve şirketlerin sektörde önde olma ve ekonomik kazanç elde
etme çabaları nedeniyle dünyada AR-GE ve yeni ürün geliştirme
alanında çok güçlü bir rekabet söz konusudur. Bu durum dünyadaki
teknolojik gelişmelere ülkemizin aynı paralelde ayak uyduramama
tehlikesini barındırmaktadır.

AR-GE finansal kaynakların
sürdürülebilirliği

Genel ekonomik gelişmişlik, uluslararası ilişkiler vb. gibi nedenlerle
AR-GE için ayrılan kaynaklar zaman içinde yetersiz kalabilmekte
veya kesilebilmektedir. Özellikle dış kaynaklı AR-GE finansman kaynaklarının azalması veya bazı kaynakların sonlanması kontrolümüz
dışındadır.

İklim değişikliği ve küresel
ısınmaya karşı strateji geliştirmede yetersiz kalınması

Dünya genelinde son yıllarda etkisi daha da artmakta olan ve kontrol
edilmesi çok zor olan küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel
Tarım ve Orman Bakanlığı,
şartlarda yaşanan değişimler gelecekteki su kaynaklarının yapısını, su
varlığını, ürün ve üretim yapısını da etkileyebileceğinden AR-GE için Üniversiteler, Özel Sektör
daha fazla zaman ve para harcamayı gerektirebilecektir.

Fakültelerin öğrenci bulamaması

Eğitim ve AR-GE faaliyetleri yürüten fakültelerin son yıllarda çeşitli
nedenlerle öğrenci kontenjanlarını dolduramaması veya hiç öğrenci
alamaması, yürütülen veya yürütülmesi planlanan araştırma çalışmalarını da olumsuz etkileyecektir. Bu durum bazı fakültelerin kapanmasına da neden olabilecek bir etmendir.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler, Üretici
Örgütleri, Özel Sektör

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, Merkezi
Finans ve İhale Birimi

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Üniversiteler

Ayrıca fakültelerin eğitim programlarının akredite olmaması da öğrenci bulmada olumsuzluklara neden olabilecektir.
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6.3. Su Ürünlerinde AR-GE ve İnovasyon Hedefler ve Stratejiler
Su ürünleri sektörünün gelişimini ve üretimde sürdürülebilirliği temin etmek için su kaynaklarımızın
ve bu kaynaklardaki su ürünleri stoklarının mevcut durumu ve değişimi üzerinde araştırma ve
izleme çalışmaları yürütülmesi, çalışmalarda süreklilik sağlanması ve belirli periyotlarla çalışmaların
tekrarlanması büyük önem arz etmektedir. Su kaynaklarımızda ekolojik nedenlerle, küresel ısınma
ve iklim değişikliği etkisiyle meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi, insan aktivitelerinden
kaynaklanan kirliliğin izlenmesi ve önlenmesine yönelik tedbirler geliştirilmesi gerekmektedir.
Balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi konusunda kararlar alabilmek için ülkemiz deniz ve iç sularındaki
stokların durumu ve bu stoklardan yapılan avcılığın stoklara etkilerinin takip edilmesi zorunludur.
Yetiştiricilik üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi için mevcut türlerin ıslahı ve yeni türlerin
kültüre alınması, yaygınlaştırılması ve yetiştiricilik girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapılması
gerekmektedir. Avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretimden maksimum faydayı sağlamak için
su ürünlerinin muhafazası, işlenmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması, dış pazarlarda rekabet gücünün
yükseltilmesi ve pazarlama stratejileri konularında çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bir kısmı hâlihazırda yapılmakta olan bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması ve henüz yapılmayan
çalışmaların da kısa, orta ve uzun vadeli plan ve hedefler doğrultusunda başlatılması gerekmektedir.
Hedef ve Stratejiler (Eylemler):
Stratejik Tema 1. Su Ürünlerinde AR-GE ve İnovasyon
Hedefler

Stratejiler (Eylemler)
Yakın Dönem

Su Ürünleri Avcılığının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için Gerekli Veri ve
Bilginin AR-GE Faaliyetleri ile Sağlanması
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yy

Ekonomik ve ekolojik önemli ticari türlerin stoklarının yönetilmesi için gerekli verilerin
(yumurta-larva, yaş, boy-ağırlık, gonat, üreme vb. veriler) toplanmasında teknolojik
yöntemlerin kullanılmasını sağlayacak AR-GE çalışmaları yürütülmelidir.

yy

Ülkemizde kullanılan avcılık yöntemleri ve av araçları ile yapılan hedef dışı ve ıskarta
türlerin avcılığının toplam av miktarı içindeki oranlarının azaltılmasına yönelik AR-GE
çalışmaları yürütülmeli ve teknoloji geliştirilmelidir. Seçici avcılık araç ve gereçleri
tasarım ve geliştirme çalışmaları yürütülmelidir.

yy

Avlanan ürünlerin belirli noktalardan karaya çıkarılması sağlanarak karaya çıkış
sırasında veri toplama ve kayıt işlemlerinin yapılması ile yetiştiricilik faaliyetlerinin ve
üretim süreçlerinin takibi, verilerin toplanması çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Su ürünleri sektörünün sosyoekonomik durumunun belirlenmesi, küçük ölçekli
balıkçılığın sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve rekreasyonel/amatör balıkçılıktan
faydalanma imkânlarının geliştirilmesi için inovatif çalışmalar yapılmalıdır.

Orta ve Uzun Dönem
yy

Son yıllarda stok araştırmalarına önem verilmesine karşın henüz stokların durumu
hakkında değerlendirme yapmaya imkân verecek nitelikte uzun yılların veri serileri
oluşmamıştır. Stoklar üzerinde sürekli yapılacak izleme çalışmalarına ihtiyaç
bulunmaktadır.

yy

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amacıyla gerekli tüm bilgilerin düzenli
ve doğru bir şekilde toplanmasına, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasına
ihtiyaç vardır. Bu nedenle balıkçılık yönetiminde, karar alma ve istatistik üretiminde
ihtiyaç duyulan idari kayıt ve araştırma verilerinin sürekliliği sağlanmalıdır.

yy

Balıkların beslenme, üreme ve göç davranışları araştırmalarında ileri teknolojinin
entegrasyonu için AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Balıkçı gemisi izleme sistemi verilerinden yararlanma oranı artırılmalıdır.

yy

Balıkçılık sektörünün sosyoekonomik durumu ile ilgili yapılacak araştırmalara ait tüm
bilgilerin düzenli ve doğru bir şekilde toplanması ve yönetim planlarında kullanılması
sağlanmalıdır.
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Yakın Dönem
yy

Araştırma şartlarında kültüre alınmış türlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması yoluyla
yetiştiricilik üretiminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir.

yy

Yetiştiricilikte kullanılan yem fiyatlarının düşürülmesine ve alternatif yem ham
maddeleri kullanımına yönelik araştırmalar yapılmalıdır.

yy

Hastalık ve zararlılar günümüzde su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimini sınırlayan ve
ciddi kayıplara neden olabilen önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin uluslararası ticarete
olan olumsuz etkisini azaltmak, sağlıklı ürün elde etmek için, gerek işletme bazında
gerekse ülkesel seviyede araştırmalara önem verilmelidir.

Orta ve Uzun Dönem

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir
Yetiştiricilik için Gerekli Veri ve Bilginin
AR-GE Faaliyetleri ile Sağlanması

yy

Yetiştiricilikte tür yelpazesini genişletecek ve çevre etkileşiminin iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Yetiştiricilik araç-gereç ve teknolojileri ile çevre dostu
yetiştiricilik teknikleri geliştirilmelidir.

yy

Gökkuşağı alabalığı, çipura ve levrek yetiştiriciliğinde; hızlı büyüyen, yemden
yararlanması yüksek, hastalıklara dayanıklı hatların ıslah çalışmaları ile geliştirilmesi için;
AR-GE faaliyetleri yürütülmeli, biyoteknolojik yöntemlerden yararlanılmalıdır.

yy

Yaygın olarak yetiştirilen türler yanında ülkemiz sularında doğal olarak bulunan türlerin
kültüre alınması yoluyla yetiştiricilik üretimi geliştirilmelidir.

yy

Entegre su ürünleri yetiştiriciliği, akuaponik ve kapalı devre sistemler gibi yenilikçi
üretim modelleri geliştirilmelidir.

yy

Yetiştiricilik alanları ve taşıma kapasitelerinin belirlenmesinde, izlenmesinde ve balık
hastalıklarının haritalandırılmasında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT) gibi teknolojik yöntemlere geçişi sağlayacak AR-GE çalışmaları
yapılmadır.

yy

Alternatif yem ham maddeleri ve katkı maddelerinin geliştirilmesine yönelik
araştırmalar yapılmalıdır.

yy

Balık unu ve yağına olan bağımlılığı azaltmak için herbivor veya omnivor türlerin
yetiştiriciliğini artırmaya yönelik AR-GE çalışmaları yürütülmelidir.

yy

Balık genetiği çalışmalarının yapılması, gen kaynaklarının muhafazası çalışmalarında
ileri biyo-teknolojik yöntemlerin kullanılması sağlanmalıdır.

yy

Balık hastalıklarında hızlı teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları
yapılmalıdır.

yy

Yurt dışına bağımlılığını azaltmak ve ortadan kaldırmak için balık hastalıklarına karşı aşı
ve ilaçlar geliştirilmelidir. Bu amaçla çalışacak bir birim veya enstitü oluşturulmalıdır.

yy

Yetiştiricilik faaliyetlerinin ve üretim süreçlerinin takibi, verilerin toplanması
çalışmalarında uzaktan takip sistemlerinden faydalanılması için çalışmalar
yürütülmelidir.
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Yakın Dönem
yy

Deniz ve iç sularda tür envanter çalışmalarının yürütülmesinde biyoteknolojik
yöntemlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı, buna ilişkin AR-GE çalışmaları hızlandırılmalıdır.

yy

Avcılık ve yetiştiricilik alanları, korunan alanlar ve yapay resif alanlarının izlenmesinde
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımına yönelik
çalışmalar yürütülmelidir.

Orta ve Uzun Dönem

Su Ürünleri Kaynaklarının Koruma
ve Kullanma Dengesinin Sağlanması
için Gerekli Veri ve Bilginin AR-GE
Faaliyetleri ile Sağlanması

yy

Balık ve diğer su ürünlerinde ağır metal kirliliğinin izlenmesinde ileri düzey teknoloji
kullanımının sağlanmasına yönelik AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Su kaynaklarındaki değişimi gösteren fiziksel ve kimyasal bazı su parametrelerinin
sürekli olarak izlenmesini sağlayacak teknoloji kullanımı için AR-GE çalışmaları
hızlandırılmalıdır.

yy

Çevre kirliliğinin su ürünleri sağlığı ve yaşam ortamlarına olumsuz etkisini azaltacak
AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Balıklandırmanın, doğal kaynaklara ve endemik sucul canlılara etkisi araştırılmalıdır.

yy

İstilacı türler, jelimsi organizmalar ve alg patlamalarının ekosisteme ve balıkçılığa olan
olumsuz etkilerini azaltacak AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Dünya genelinde son yıllarda etkisi daha da artmakta olan ve kontrol edilmesi çok
zor olan küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel şartlarda yaşanan değişimler,
gelecekteki ürün ve üretim yapısını etkileyebileceğinden sürekli izlenmeli ve gerekli
stratejiler oluşturulmalıdır. Olumsuz etkileri azaltmaya yönelik AR-GE çalışmaları
yapılmalıdır.

Yakın Dönem

İşleme-Değerlendirme Faaliyetlerinde
Yenilikçi Yaklaşımlar ve Katma Değeri
Yüksek Su Ürünleri Geliştirme ve
Pazarlama
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yy

Ekonomik değeri düşük veya insan tüketiminde kullanılmayan su ürünlerinin ve su
ürünleri artıklarının değerlendirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.

yy

Gerek taze ve gerekse işlenmiş olarak tüketilen su ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve
daha kaliteli ürün elde etmek için gerekli AR-GE çalışmaları yürütülmelidir.

Orta ve Uzun Dönem
yy

İşlenmiş ürün yelpazesinin genişletilmesi, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ve
pazarlaması konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmelidir.

yy

Denizden tabağa ürün izleme sistemi kurulması için inovasyon çalışmaları
yürütülmelidir.

yy

Su ürünleri hal kayıtlarının elektronik ortamda toplanması ve değerlendirilmesi
sağlanmalıdır.
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Yakın Dönem
yy

Balıkçılık ve su ürünleri faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin yerli olarak
üretilmesinde nanoteknoloji ve diğer ileri teknolojilerden de faydalanılmalıdır.

Orta ve Uzun Dönem

AR-GE ve İnovasyon Faaliyetleri
Yoluyla Su Ürünlerinde Teknoloji
Kullanımının ve Transferinin
Geliştirilmesi

yy

Su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve işleme-değerlendirme alanlarında Endüstri 4.0
ve Tarım 4.0 uygulamalarının kullanımının artırılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri
yürütülmelidir.

yy

Elektromekanik girdilerde (ölçüm, gözlem ve kayıt cihazları) dışa bağımlılığın
azaltılması için yerli tasarım ve üretim yapılmalı ve yurt dışına teknoloji transferi
sağlanmalıdır.

yy

Üretim, avcılık, işleme, pazarlama alanlarında yapay zeka, izleme ve makine öğrenimi
teknolojilerinin kullanımı için programlar geliştirilmelidir.

yy

Tesis, balıkçı gemisi, sistem ve ekosistem izleme ünitelerinin (gemi izleme, su parametre
ölçümleri, yetiştiricilik kafesleri, kayıtlar, şamandıralar vb.) veri toplama ve izleme
amaçlı entegrasyonu ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

yy

Üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgar, dalga enerjisi gibi)
kullanımı önceliklendirilmelidir.

yy

Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği, işleme, ambalajlama ve depolama,
hastalıkların teşhisi ve önlenmesi gibi alanlarda; yazılım, donanım, alet ve cihaz
geliştirilmesi; bu alanda teknoloji geliştirmeye, üretimine ve ihracatına ağırlık verilmesi
sağlanmalıdır.

Yakın Dönem

AR-GE Kurumlarının Kurumsal
Yapısının Güçlendirilmesi

yy

Bilim ve teknolojide dünya çapında yaşanan hızlı gelişmeler takip edilerek, eğitim ve
AR-GE altyapısının bu gelişmelere uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

yy

Araştırma projelerinin uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak için, araştırma
enstitülerinin bina, tesis, laboratuvar, deneme ünitesi gibi altyapıları iyileştirilmeli ve
eksiklikleri giderilmelidir.

yy

Araştırma enstitülerinin laboratuvar ve AR-GE cihaz, ekipman ve donanım yönünden
eksiklikleri giderilmelidir.

yy

Bakanlık, Karadeniz’de ve açık sularda deniz araştırmaları yürütmek üzere her türlü
donanıma sahip modern bir araştırma gemisine kavuşturulmalıdır.

yy

Bakanlığa bağlı araştırma enstitülerine uzak olan Marmara kıyısında bulunan Bandırma
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü bünyesindeki su ürünleri bölümü kurumsal yapı,
personel ve AR-GE imkânları yönünden güçlendirilmelidir.

yy

Eğitim ve AR-GE için ayrılan bütçe ve altyapı imkânları çok sayıda fakülte ve araştırma
kurumu tarafından kullanıldığından bazı yetersizlikler meydana gelmektedir. Bu
kurumların niteliklerine uygun alanlarda eğitim kalitesi ve altyapı imkânları artırılmalıdır.

yy

Ülkemizde su ürünleri AR-GE faaliyetleri daha çok kamu kurumları ve üniversiteler
tarafından yürütülmekte, büyük şirketler dışında özel sektör AR-GE faaliyetlerine
yeterince zaman ve bütçe ayırmamaktadır. Özel sektörün araştırma kurum ve
kuruluşları ile iş birliği artırılmalı ve AR-GE faaliyetlerine daha fazla zaman ve bütçe
ayırması sağlanmalıdır.

Orta ve Uzun Dönem
yy

Araştırma enstitülerinin bina, tesis, laboratuvar, deneme ünitesi gibi altyapıları ile cihaz,
ekipman ve donanımları gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmeli ve
modernleştirilmelidir.

yy

Bakanlık araştırma enstitülerinin ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim verebilmesi için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

yy

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz, Bakanlığa bağlı mevcut araştırma enstitülerine uzak
olduğundan bu denizlerde yürütülen araştırmalarda güçlükler yaşanmaktadır. Uygun
lokasyonlarda bir veya iki enstitü veya birim oluşturulmadır.
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Yakın Dönem

AR-GE Personel İhtiyaçlarının
Giderilmesi ve Personel Niteliklerinin
Geliştirilmesi

yy

Bakanlıkta AR-GE personelinin akademik kariyerine karşılık bir ücret politikası
olmaması nedeniyle personel kaybı yaşanmakta, araştırma çalışmaları olumsuz
etkilenmektedir. Bu nedenle araştırmacıların maaş ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

yy

Araştırmacı personelin niteliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlere önem verilmelidir.
Teknik eğitim çalışmaları, yabancı dil eğitimi, sempozyuma katılım vs. için yurt içi ve
yurt dışı eğitim imkânları artırılmalıdır.

yy

İhtiyaç duyulan konularda araştırmacı personel ihtiyacının giderilmesi ve araştırmacı
personelin uzmanlık alanında istihdam edilmesine önem verilmelidir.

yy

Araştırma çalışmalarında ve laboratuvarlarda görev yapacak ara eleman (laborant,
teknisyen, tekniker vb.) yetiştirilmesine ve araştırma kurumlarında istihdam edilmesine
önem verilmelidir.

Orta ve Uzun Dönem
yy

Nitelikli genç araştırmacı yetiştirmek için üniversitelerdeki uygulama dersleri ve
stajlardaki yetersizlikler giderilmeli, teknik eğitim çalışmaları, yabancı dil eğitimi,
sempozyuma katılım vs. gibi yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânları artırılmalıdır.

yy

Bazı uluslararası projeler ile TÜBİTAK AR-GE projelerinde olduğu gibi Bakanlık
projelerinde de proje yürütücülerine ve araştırmacılara katkı payı ve teşvik ikramiyesi
verilmesi sağlanmalıdır.

Yakın Dönem

AR-GE ve İnovasyona Ayrılan
Bütçe İmkânlarının Geliştirilmesi
ve Kaaynakların Etkin Kullanımının
Sağlanması

yy

Ülkemizde, su ürünleri araştırmalarına her yıl ayrılan mali kaynak yıllar itibarıyla
artış göstermiş olmasına karşın, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında hala kaynak
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle AR-GE çalışmalarına ayrılan kaynaklar artırılmalı,
çeşitlendirilmeli ve daha etkili kullanımı sağlanmalıdır.

yy

Araştırma bütçesinin daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla proje bütçeleri
yürütücü enstitüye ve proje liderlerine tahsis edilmeli ve bütçenin proje lideri tarafından
yönetilmesi yetkisi verilmelidir.

Orta ve Uzun Dönem

AR-GE Kurumları Arasındaki İş birliği
İmkânlarının Geliştirilmesi

yy

Sektörle ilgili her türlü ulusal ve uluslararası projeleri desteklemek ve özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının AR-GE çalışmalarına katkısını artırmak amacıyla bir AR-GE fonu
oluşturulmalıdır. Bu fona her yıl belli oranda devlet desteği sağlanması yanında sektör
paydaşlarından da pay aktarılmalıdır.

yy

AR-GE faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde kaynakların etkin kullanılması
amacıyla AR-GE kurumları arası koordinasyon ve ortak araştırma çalışmalarının
geliştirilmesi sağlanmalı; ayrıca araştırma birimlerinin ve gemilerinin kullanımında
kurumlar arası koordinasyon oluşturulmalıdır.

yy

AR-GE konularının sektörün öncelikleri dikkate alınarak belirlenmesi, çalışmaların
buna göre planlanması, araştırmacıların sektörle sürekli ilişki içinde olarak gelişmeleri
yakından takip etmesi gerekmektedir.

yy

AR-GE faaliyetleri, sektör ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapsamlı, çok boyutlu ve çok
paydaşlı çalışmalar şeklinde planlanmalı, her aşamada paydaşlarla bilgi alışverişi ve iş
birliği içerisinde yürütülmelidir.

yy

AR-GE faaliyetleri sonucunda elde edilen bulguların uygulamaya aktarılmasını
hızlandırmak, kolaylaştırmak için araştırmacı, yayımcı ve üretici bağının etkinliği
artırılmalıdır. Araştırma bulgularının sektöre ulaştırılmasında, TOB il/ilçe müdürlüklerinin
yayımcılık görevinden daha fazla faydalanılmalıdır.

Orta ve Uzun Dönem
yy
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6.4. Su Ürünlerinde AR-GE ve İnovasyon Genel Değerlendirme
2015 yılında, Birleşmiş Milletlere üye 193 devlet, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 17
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kabul etmiş, bu küresel hedeflerin gelecek 15 yıl boyunca (20162030) uluslararası toplumun eylemlerine yol göstermesini öngörmüştür. Bu hedeflerden biri de
balıkçılıkla ilgili olan okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde
kullanmak hedefidir (FAO, 2019b).
TOB 2019-2023 Stratejik Planında “Su Ürünleri ve Balıkçılık Kaynakları Yönetimi” alanının stratejik
amacı, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir işletimini sağlamak, su ürünleri üretimini
geliştirmek olarak belirlenmiş ve üç hedef tanımlanmıştır. Bu stratejik planın, su ürünleri de dahil
tarımsal AR-GE çalışmalarını kapsayan “Araştırma-Geliştirme” alanı ise tarımsal üretimde kalite ve
verimliliği artırmaya yönelik AR-GE çalışmaları yürütmek stratejik amacını taşımaktadır.
Su ürünleri kaynakları, günümüzde bu kaynaklara sahip olan tüm ülkelerin ekonomisine önemli girdi
sağlayan alanlardandır. Bu kaynakların sürdürülebilirliği sağlanarak maksimum verimin elde edilmesi;
kısa, orta ve uzun vadeli gerekli stratejilerin belirlenmesine, söz konusu kaynakların yönetimi amacıyla
gerekli tüm bilgilerin düzenli ve doğru bir şekilde toplanmasına, araştırmaların yapılmasına, uygun
teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasına bağlıdır.
Su ürünleri araştırmaları, yeterli mali kaynak ve güçlü araştırma altyapısı gerektiren araştırmalardır.
Ülkemizde, su ürünleri araştırmalarına her yıl ayrılan mali kaynak yıllar itibarıyla artış göstermiş
olmasına karşın gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında hala yetersiz kalmaktadır. Yetersiz olan bu iç
mali kaynağın yanında dış mali desteğinde sektöre kazandırılması büyük önem arz etmektedir. AB ve
uluslararası diğer kuruluşlarla iş birliğinin artırılması enstitülerin teknik kapasitesine katkı getirecektir.
Ayrıca, uygulama araştırmalarının çıktılarından yararlanan özel sektörün, araştırma projelerine
katkısının artırılması da ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut araştırma enstitülerimizin altyapılarının
iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi, araştırmacı uzman personel sayısının ve niteliklerinin artırılması,
araştırma projelerinin uygulanabilirliğini ve etkinliğini artıracaktır.
GFCM’in 2020 hedefleri doğrultusunda öncelik verdiği türler başta olmak üzere ülke balıkçılığımız
açısından önemli türlerin stok değerlendirme çalışmalarının yapılması, ülkemiz kıyılarında yaşayan
türlere ilişkin alınacak kararlarda araştırmacılarımız tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarının
kullanılması, ülkesel menfaatlerimiz açısından önem arz etmektedir (GFCM, 2017).
Balıkçılık yönetimiyle ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için balıkçılığa bağlı veya balıkçılıktan
bağımsız daha fazla veriye ihtiyaç bulunmaktadır. Avcılığımız ve stoklarımız hakkında, balıkçılık
yönetimi için gerekli olan tüm veri ve bilgilere sahip olmak, kaynaklarımızı sürekli takip etmek ve
ulusal veya uluslararası ihtiyaçlardan doğan düzenlemelere hazırlıklı olabilmek için güçlü bir veri
toplama altyapısına sahip olmak gerekmektedir.
Su ürünleri ıslah ve yetiştiricilik araştırmaları, kaynaklarımızın rasyonel kullanımı, üretim artışı,
artan su ürünleri talebinin karşılanması, doğal stokların desteklenmesi, yeni istihdam imkânlarının
yaratılması ve ihracatın geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Su ürünleri üretiminde
artışı sağlayacak en önemli araştırma alanı su ürünleri ıslahı ve yetiştiriciliğidir. Ülkemizde su ürünleri
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi genel bir politika olarak benimsenmiştir.
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Kalkınma planlarında su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla doğal kaynakların
rasyonel kullanımının sağlanması, yetiştiricilik ve açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi öngörülmektedir.
Hastalık ve zararlılar, günümüzde su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimini sınırlayan ve ciddi kayıplara
neden olabilen önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin uluslararası ticarete olan olumsuz etkisini azaltmak,
sağlıklı ürün elde etmek, gerek işletme bazında gerekse ülkesel seviyede yol açabileceği kayıpların
önlenmesi açısından su ürünleri sağlığına yönelik araştırmalar önemlidir. Bu araştırmalardan elde
edilen sonuçlar su ürünleri hastalık mücadelesinde yaygın olarak kullanılabilecek ve doğal stokların
korunmasına da yardımcı olabilecektir.
Ülkemizde su ürünleri işleme ve değerlendirme sektörünün geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması,
halkın taze balık tüketimi yerine yıl boyunca çeşitli formlardaki su ürünlerine ulaşımının sağlanması
gerekmektedir. Ülkemizde su ürünleri işleme sanayi, Avrupa Birliği standartlarında üretim yapma
kapasitesine sahip son teknoloji uygulamaktadır. AB mevzuatına uyumlu kalite kontrol sistemi
çerçevesinde onay numarası alan balık işleme tesislerinin sayısı giderek artmaktadır. Gıda, işleme ve
değerlendirme ve hatta pazarlama alanındaki AR-GE çalışmaları hem iç tüketim hem de dış pazarlar
açısından önemlidir. Su ürünleri yalnızca biyolojik verilerden yola çıkılarak çözümlere ulaşılabilecek
bir sektör değildir. Ülke ve bölge düzeyinde gerek ekonomik ve gerekse sosyal yönleriyle ele alınarak
çözümler üretilmelidir. Bu konuda yapılacak araştırmalarla gerekli bilgilerin düzenli ve doğru bir
şekilde toplanması ve planlı şekilde kullanılması, balıkçılık sektörünü ve ülke ekonomisini olumlu
yönde etkileyecektir. Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında da sosyoekonomik araştırma
sonuçları ayrı bir önem taşımaktadır.
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KISALTMALAR
AB		

:

Avrupa Birliği

ABD		

:

Amerika Birleşik Devletleri

AR-GE		

:

Araştırma ve Geliştirme

ASELSAN

:

Askerî Elektronik Sanayi

BDDK		

:

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu

BİSAB		

:

Bitki Islahçıları Alt Birliğİ

BSGM		

:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

BÜGEM

:

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

CBS		

:

Coğrafi Bilgi Sistemi

ÇATAK		

:

Çevresel Amaçlı Tarım Arazileri Kullanımı

ÇKS		

:

Çiftçi Kayıt Sistemi

ÇMVA		

:

Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı

FAO		

:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

FİDEBİRLİK

:

Fide Üreticileri Alt Birliği

FÜAB		

:

Fidan Üreticileri Alt Birliği

GKGM		

:

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü

GSYH		

:

Gayri Safi Yurt içi Hasıla

HAYBİS

:

Hayvancılık Bilgi Sistemi

HAYGEM

:

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

ILO		

:

Uluslararası Çalışma Örgütü

İDT		

:

İktisadi Devlet Teşekkülü

İBBS		

:

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

KGF		

:

Kredi Garanti Fonu

KİK		

:

Kamu İktisadi Kuruluşu

KKB		

:

Kredi Kayıt Bürosu

KOSGEB

:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

OGM		

:

Orman Genel Müdürlüğü

SGK		

:

Sosyal Güvenlik Kurumu

SÜSBİR

:

Süs Bitkisi Üreticileri Alt Birliği

TAGEM

:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

TARDES

:

Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi

TARES		

:

Taşınır Rehni Sicil Sistemi

TARSİM

:

Tarım Sigortaları Havuzu
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TİGEM		

:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

TKDK		

:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

TMO		

:

Toprak Mahsulleri Ofisi

TODAB

:

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği

TRGM		

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

TSÜAB

:

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği

TYAB		

:

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği

TTGB		

:

Tarımsal Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TTSM		

:

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü

TÜBİTAK

:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK		

:

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKTED

:

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği

TÜRKTOB

:

Türkiye Tohumcular Birliği

TÜSSİDE

:

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

TZOB		

:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

WB		

:

Dünya Bankası
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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)
11

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

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,
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•

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)
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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
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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.

61

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

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
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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
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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
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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

93

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

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.
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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
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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

120

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

•

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
121

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

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.
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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
145

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

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.
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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,

149

Tarımsal Girdiler ve Finansman Grubu Çalışma Belgesi

-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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AB:

Avrupa Birliği

ABD:

Amerika Birleşik Devletleri

ADNS:

Hayvan Hastalıkları Bildirim Sistemi

AR-GE:

Araştırma Geliştirme

ATB:

Ankara Ticaret Borsası

BESD-BİR:

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği

BM:

Birleşmiş Milletler

BSE:

Sığırlarda Görülebilen Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalığı

BT:

Biyoterörizm

CFS:

Dünya Gıda Güvencesi Komitesi

Cİ:

Coğrafi İşaret

CT:

Karşı Terörizm

DİR:

Dahilde İşleme Rejimi

DTÖ:

Dünya Ticaret Örgütü

EFSA:

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi

FAO:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

FEBA:

Avrupa Gıda Bankaları Federasyonu

FSE:

Kedilerin Süngerimsi Beyin Hastalığı

GAP:

İyi Tarım Uygulamaları

GDO:

Genetiği Değiştirilmiş Organizma

GFSI:

Küresel Gıda Güvencesi Endeksleri

GGYS:

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

GHP:

İyi Hijyen Uygulamaları

GLP:

İyi Laboratuvar Uygulamaları

GMP:

İyi Üretim Uygulamaları

GZTF:

Güçlü Yönler-Zayıf Yönler; Fırsatlar-Tehditler

HACCP:

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

HAYGEM:

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

ICAC:

Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu

IFAD:

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

IFPRI:

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü

IPARD:

Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni

IPCC:

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli

IPPC:

Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu

ISO:

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
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ISO:

Uluslararası Şeker Örgütü

İDEP:

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı

İİT:

İslam İşbirliği Teşkilatı

İPC:

İdari Para Cezası

İSEDAK:

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

KEİ:

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

KOSGEB.:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

LSD:

Yumrulu Deri Hastalığı

MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı

NBŞ:

Nişasta Bazlı Şeker

OECD:

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

OIE:

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü

PANKOBİRLİK:

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği

SOFI:

Dünyada Gıda Güvencesi ve Beslenmenin Durumu Raporu

STK:

Sivil Toplum Kuruluşları

TACCP:

Tehdit Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

TAGEM:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

TARBİL:

Tarım Bilgi Sistemi

TARSİM:

Tarım Sigortaları Havuzu

TEPGE:

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü

TGDF:

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

TMO:

Toprak Mahsulleri Ofisi

TSE:

Hayvanlarda Görülen Tüm Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıkları

TÜGİS:

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası

TÜRKVET:

Hayvan Kayıt Sistemi

TÜİK:

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜRKŞEKER:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

UKA:

Ulusal Kırsal Ağ

UKİP:

Ulusal Kalıntı İzleme Planı

UNDP:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

WFP:

Dünya Gıda Programı

WHO:

Dünya Sağlık Örgütü

YPK:

Yüksek Planlama Kurulu

YUM-BİR:

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

YYT:

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı

ZMO:

Ziraat Mühendisleri Odası
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1. GİRİŞ
Gıda Güvenliği ve Güvencesi Çalışma Grubu olarak III. Tarım ve Orman Şûrası’nın açılış toplantısının
yapıldığı 17 Temmuz 2019 tarihindeki grup toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve raportörlerin
seçiminin ardından çalışma yöntemleri değerlendirilerek karara bağlanmıştır. 26 Temmuz 2019
tarihinde yapılan toplantıda “Alt Çalışma Grubu Konu Başlıkları” ve “Alt Çalışma Grubu Üyeleri”
belirlenmiştir.
AB ve Türkiye’de Gıda Güvencesi, Gıda Kayıp ve İsrafı, Sürdürülebilirlik, Erişilebilirlik, Bulunabilirlik,
İklim Değişikliğinin Gıda Güvencesine Etkisi, Gıda Üretim ve Tüketim Projeksiyonları (2030
Projeksiyonu), Gıda Güvencesi Endeksleri, AB ve Türkiye’de Gıda Güvenliği, Gıda Denetim ve
Kontrolünün Etkinleştirilmesi, Gıda Mevzuatının Güncellenmesi, İzlenebilirlik, Gıdada Taklit ve
Tağşiş, Tüketici Algısı ve Alışkanlıkları, Gıdada Bilgi Kirliliği, Gıda Savunması, Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemleri, Coğrafi İşaretlerin Gıda Güvenliği ve Güvencesine Katkısı ve Şekerde Optimizasyon ve
Sürdürülebilirlik şeklinde belirlenen konu başlıklarında Alt Çalışma Gruplarca hazırlanan taslak
raporlar 22-23 Ağustos ve 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir. Görüş
ve öneriler doğrultusunda 27 Eylül 2019 tarihinde yapılan toplantıda Çalışma Raporuna son hali
verilerek çalışmalar tamamlanmıştır.
2. AB VE TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENCESİ
Açlık, bir canlının yaşamını devam ettirmek için gerekli olan gıdayı alamaması, yaşam fonksiyonlarının
tehlike altına girmesi ve sağlığını kaybedecek duruma gelmesidir. Yoksulluk ise bir insanın geçimi için
gerekli üretim gücünü kaybetmesi ve gelir kaynaklarının azalması, bu nedenle başta beslenme olmak
üzere, barınma ve giyinme gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanma olanaklarının yitirilmesi olarak
tanımlanabilir. Uzun süreli yoksulluk açlığı getirmekte, açlık olmasa bile yetersiz beslenme sonucu
sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.
Beslenme ise insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için
gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi
biri alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği
ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Vücudun büyümesi ve gelişmesi, verimli
çalışması, dış etkenlere ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesi için sağlığın temelini oluşturan yeterli
ve dengeli beslenme önemlidir.
Gıda güvencesi, bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik
bakımdan sürekli erişebilmeleri durumudur.
Gıda güvencesinin dört boyutu bulunmaktadır ve gıda güvencesinin sağlanması için bu dört boyutun
aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir: Bunlar, gıdanın bulunabilirliği, gıdaya ulaşılabilirlik, gıdanın
kalitesi ve güvenliği olup ilk üç boyutun istikrarlı bir şekilde sürdürülmesidir. Sıklıkla gıda güvenliği
kavramı ile karıştırılan “gıda güvencesi”, gıda güvenliğini de içine alan ve gıda miktarının yeterliliği,
gıdaya ekonomik ve fiziksel ulaşım ve tüm bunların istikrarlı olması anlamına gelen geniş bir kapsamı
ifade etmektedir.
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Gıda güvencesi aynı zamanda bir “hak”tır. Bu kavram herkesin yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya
kolayca ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşma hakkı olarak da tanımlanabilir. Gıda hakkı: dini, dili, rengi,
cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun her insanın en temel hakkıdır. Bu birincil hakkın sağlık hakkı
ile birlikte işler hale gelebilmesi için; gıdaya erişmenin yanında, var olan gıdanın da insan sağlığına
tehdit oluşturmayacak şekilde korunması gerekmektedir.
2.1. Mevcut Durum
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2019 yılında yayımlanan Dünyada Gıda
Güvencesi ve Beslenmenin Durumu Raporu (SOFI) verilerine göre, 820 milyon insan, bir başka
deyişle yaklaşık her dokuz insandan biri açlık çekerken, diğer taraftan hızla yaygınlaşan obezite
sağlıklı yaşamı tehdit etmektedir. Dünyada görülen açlığın son üç yıl içinde tırmanışa geçmesi ile bu
konuda sağlanan gelişmelerde on yıl önceki düzeylere geri dönülmesine yol açmıştır.
Gıda güvencesi ve çevrenin korunması küresel düzeyde çok önemlidir. Özellikle iklim değişikliğinin,
tarımsal üretimi ve kırsal nüfusu (gelecekte herhangi bir önlem alınmazsa) olumsuz yönde etkilemesi
beklenmektedir. Bitki fizyolojisi metabolizması, toprak verimliliği, karbon tutumu, mikrobiyal aktivite
ve çeşitlilik iklim değişikliğinden negatif etkilenmekle birlikte, bunlar aynı zamanda bitkilerin büyümesi
ve verimliliği için sınırlayıcı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda güvencesi ve güvenliği ile ilgili
olarak, tarımda kullanılabilir su mevcudiyeti tarımsal verimi en sınırlayıcı faktörlerden biriyken, tek
başına kuraklık stresi, dünyadaki işlenebilir alanların yarıdan fazlasının verimliliğini sınırlamaktadır.
Bununla birlikte, toprakta çoraklaşma ve tuzluluk dünya çapında tarım için sürekli artan bir tehlike
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünyada tarım alanlarının kaybı sonucu tarımsal üretim azalmakta, gıdaya erişim zorlaşmaktadır.
Tarımsal faaliyet dışına çıkarılan her toprak parçasıyla, ülkelerin tarımdaki yeterliliği azalmakta, bu
da ülkelerin gıda egemenliğini riske atmaktadır. Günümüzde dünyada gıda konusunda kıtlık olmadığı
gibi tarımsal üretim toplam talebin üzerindedir. Gıdaya erişimde yaşanan sorun üretilen gıdanın adil
dağılmamasından kaynaklanmaktadır.
Gıda güvencesi konularında ülkemizin de çalışmalarına katkı sağladığı ve iş birliği yaptığı FAO başta
olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası
Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI), Dünya Gıda Güvencesi Komitesi (CFS), G20, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) gibi birçok uluslararası kuruluş faaliyet yürütmektedir. Ülkemizin de
temsil edildiği CFS, herkes için gıda güvenliği ve beslenme için çalışan en önemli ve en kapsayıcı
uluslararası ve hükümetler arası platformdur. FAO, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından desteklenen CFS, çalışmalarının merkezine BM 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini almıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi
Komitesinin (İSEDAK) de öncelikli çalışma alanlarından biri gıda güvencesidir. Ülkemiz ayrıca FAO
Orta Asya Alt Bölge Ofisine ev sahipliği yapmaktadır, gerek gıda güvenliği, gerekse gıda kayıpları
ve israfının azaltılması konusunda FAO ile yoğun bir iş birliği içindedir. Türkiye, Suriyeli mültecilere
yönelik olarak Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası
kuruluşlarla da iş birliği yapmaktadır.
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AB’nin 2010 gıda güvencesi politikası çerçevesini, AB’nin kalkınma iş birliği konusundaki kilit
öncelikleri olan gıda güvencesi, beslenme ve sürdürülebilir tarım oluşturmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelere gıda güvencesi sorunlarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasında destek veren AB politika
çerçevesi, 1996 Dünya Gıda Zirvesi’nde kararlaştırılan uluslararası kabul görmüş dört gıda güvencesi
ayağı üzerinde öncelikli eylemler önermektedir. Bunlar; gıdanın mevcudiyetinin artırılması, gıdaya
erişimin iyileştirilmesi, gıda alımının beslenme yeterliliğinin artırılması ile kriz önleme ve yönetiminin
geliştirilmesidir. AB, gıda güvencesinin sağlanması bağlamında hem ulusal hem de bölgesel düzeyde
hareket etmektedir. Bu yaklaşım, açlığın ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik uzun
vadeli hedeflerin yalnızca ulusal olarak sahip olunan ve geliştirilen yoksulluğu azaltma stratejileri ile
karşılanabileceğini kabul etmektedir.
2.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
Gıda güvencesi konularında ülkemizin çalışmalarına katkı sağladığı ve iş birliği yaptığı uluslararası
kuruluşlar,
•

Fasıl 12’nin açılmış olması ve faslın gerekliliklerinin çoğunun yerine getirilmiş olması,

•

Gıda güvencesi, üretimde kendine yeterlilik, gıda güvenliği, bitki, hayvan, çevre ve halk sağlığı
konusundaki duyarlılık,

•

Bakanlığın güçlü ve geniş teşkilat yapısı,

•

Bakanlığın proje hazırlama-yürütme bilgisini haiz yetişmiş personel kapasitesi,

•

Toprak koruma, arazi kullanım planları ve toplulaştırma çalışmaları.

Zayıf Yönler:
•

Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliği,

•

Gıda güvencesi, üretimde kendine yeterlilik, gıda güvenliği, bitki, hayvan, çevre ve halk sağlığı
alanında yaşanan sorunlar,

•

Su ve diğer tarımsal kaynakların sınırlılığı gibi nedenlerle üretimde verimlilik artışı ihtiyacı,

•

Tarımsal ürünlere verilen desteklerin yetersizliği ve amaca hizmet etmemesi,

•

Uzun vadeli tarım politikalarındaki eksiklikler,

•

Toplulaştırma ve sulama projelerinin eş güdümlü olmaması,

•

Bitki ve hayvan hastalıklarının kontrolündeki yetersizlik.
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Fırsatlar:
•

Ulusal ve uluslararası tarım politikaları, taahhütler ve girişimler,

•

Tarımsal dış ticaret potansiyeli,

•

Üretim ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler,

•

Biyoçeşitlilik açısından zengin ürün yelpazesi.

Tehditler:
•

Fasıl 11 ve Fasıl 13’ün kapalı olması,

•

Tarım ve ormancılıkla uğraşan nüfusun üretimden vazgeçmesi,

•

Kırsaldan kente göç eğilimi,

•

Kırsal alanlarda genç nüfusun azalması,

•

Genel istihdam politikaları ve bunların tarımsal istihdam üzerindeki etkileri,

•

Küresel ve ulusal ölçekte kur-fiyat dalgalanmaları,

•

Doğal afetler, iklim değişikliği ve uzun vadeli etkileri, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanım
gereksinimi.

2.3. Hedefler ve Stratejiler ile Genel Değerlendirme
1. Üretici doğru yöntemlerle desteklenip, üretim süreçlerinde tutulmaya çalışılmalı,
2. Tarımsal AR-GE’ye daha fazla yatırım yapılmalı,
3. Tarımsal ürün planlaması yapılarak israf önlenmeli,
4. Pazar araştırması ve üretim planlaması ile uyumlu sürdürülebilir üretim için aile işletmelerine
öncelik verilmeli,
5. Kırsal kalkınma programları geliştirilerek özellikle kadın ve genç çiftçilerin tarımsal üretimde
kalması için teşvik politikaları uygulanmalı,
6. Halkçı tarım reformları yapılmalı, tohumlara bedelsiz erişim garantisi sağlanmalı, yerel üretim ve
temel gıdalara öncelik verilmeli, ulusal üretim korunmalı ve halk, tarım politikalarının belirlenmesine
dâhil edilmeli,

13

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

7. Türkiye’nin AB uyum çalışmalarını daha etkili devam ettirebilmesi için tarım istatistikleri
oluşturulmalı, Ayrıca AB tarımsal destekleme politikasını uyumlaştırmak üzere strateji geliştirilmeli,
8. Balıkçılık Faslı (Fasıl 13) çalışmaları kapsamında AB müktesebatı ile uyumlu su ürünleri kanunu
çıkarılmalıdır.
3. GIDA KAYIP VE İSRAFI
Gıda kayıp ve israfı: gıdanın yenilebilen ve yenilemeyen kısımlarının kaybı veya israfı olarak
tanımlanmaktadır. Terminolojide yer alan “food waste” kavramı genellikle “gıda israfı” olarak; “food
loss” kavramı ise “gıda kaybı” olarak kullanılmaktadır.
Gıda, ilk tarımsal üretimden son hane halkı tüketimine kadar tüm tedarik zinciri boyunca israf
edilmektedir. Orta ve yüksek gelirli ülkelerde gıda hala insan tüketimi için uygun olsa bile atılabilmekte
ve önemli ölçüde gıda kaybolmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde gıda tedarik zincirinin çoğunlukla ilk
ve orta aşamalarında gıda kaybı olabilirken; tüketim düzeyinde daha az gıda israf edilmektedir. Bu
ülkelerde gıda kayıp ve israfı ağırlıklı olarak zor iklim koşullarından, altyapı, paketleme ve pazarlama
sistemleri ile depolama ve soğutma tesislerindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır.
Gıda kayıpları ve israfının azaltılması konusunda net bir tanım bulunmamakla birlikte, FAO, IFAD
ve WFP’nin desteklediği, CFS Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin 2014 yılında yaptığı tanımlamaya
göre, “Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılması, kitlesel bir şekilde hasattan tüketime kadar gıda zincirinin
tüm aşamalarında, sebebine bakılmaksızın aslen insan tüketimi amaçlı gıdanın kaybının azaltılmasını”
ifade eder.
İnsan tüketimi için üretilen gıdanın yılda yaklaşık üçte birinin (yaklaşık 1,3 milyar ton) kaybolduğu
bildirilmektedir. Bu aynı zamanda, ziyan olan bu gıdaların üretiminde kullanılan kaynakların büyük
çoğunluğunun boşa kullanılması ve gıda üretiminin yol açtığı sera gazı emisyonuna maruz kalındığı
anlamına gelmektedir.
Gıda kayıp ve israfı tedarik zincirinin üretim, hasat, hasat sonrası depolama, taşıma, işleme,
paketleme, dağıtım, nihai tüketim gibi herhangi bir aşamasında gerçekleşebilmektedir. Fakat hasat
sonrası oluşan gıda kayıpları “food loss” (gıda kaybı) olarak adlandırılırken, tedarik zincirinin daha
ileri aşamalarında meydana gelen kayıplar “food waste” (gıda israfı) olarak adlandırılmakta ve daha
çok tüketici davranışı gibi davranışsal problemler sonucu gerçekleştiği kabul edilmektedir. Diğer bir
söylemle, gıda kaybı; tedarik zincirinde meydana gelecek sıkıntılardan ya da teknik yetersizlikler
nedeniyle karşılaşılabilecek dökülme, bozulma, çürüme gibi tüketiciye henüz ulaşmadan meydana
gelen sorunları kapsarken, gıda israfı ise tüketim için uygun ve iyi kalitede olan gıdaların bekletilmesi,
ihmal edilmesi ya da atılması gibi sorunları kapsamaktadır. Literatürde bu iki durumun gıda israfı adı
altında incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır.
Gıda kayıpları aynı zamanda su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların büyük ölçüde boşa
gitmesi anlamına gelmekte ve bu nedenle zararları sırf gıdayla sınırlı kalmamaktadır. Tatlı su ve fosil
yakıtların fazla tüketimine neden olan gıda israfı sonucunda, metan ve CO2 emisyonu artarak küresel
iklim değişikliğini etkilemektedir. (Karakaş G. 2019)
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3.1. Mevcut Durum
3.1.1. Dünyada Gıda Kayıp ve İsrafı Konusunda Gelişme ve Uygulamalar
FAO’nun Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılması Raporuna göre, gıda kayıp ve
israfının nedenleri arasında, yetersiz teknoloji, spesifik tüketici tercihleri, dünya trendleri, lojistikteki
yüksek maliyet ve eğitim yer almaktadır.
İİT Gıda İsrafının Azaltılması Raporuna (2017) göre, Türkiye’de evsel atık yılda 1.445 kg, gıda servisi
gıda atığı 3.782 kg, gıda içeceği israfı ise yılda 1.256 litredir.
Gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıplarının yüzde 40’ının hasat sonrası dönemde ve işleme
aşamalarında gerçekleştiği; gelişmiş ülkelerde ise gıda kayıplarının yüzde 40’ının perakende ve
tüketici aşamalarında gerçekleştiği belirtilmektedir. Yani gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıpları
daha çok tedarik zincirinin erken aşamalarında olurken, gelişmiş ülkelerde ise bu kayıplar daha çok
gıda tedarik zincirinin daha sonraki aşamalarında gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki
gıda kayıplarında hasat teknikleri, taşıma, depolama ve soğutma tesisleri, kamu altyapısı, nakliye
araçları, ambalajlama ve pazarlama sistemlerindeki mali, idari ve teknik sınırlamaların büyük rol
oynadığı belirtilmektedir. Gıda kayıpları ve israfına yönelik uluslararası girişimlerden örnekler aşağıda
yer almaktadır;
•

SAVE FOOD İnisiyatifi (Gıdanı Koru Sivil Toplum Girişimi)

•

G20 bünyesinde Gıda Kayıpları ve İsrafının Azaltılması ve Ölçülmesi Teknik Platformu

•

İnsan Tüketimi İçin Güvenilir ve Besleyici Gıdaların Geri Kazanımı ve Yeniden Dağıtımı İçin Yararlı
Kaynaklar

Doğrudan insan tüketimi için güvenilir ve besleyici gıdanın yeniden dağıtımı; alınan gıdanın uygun
güvenlik, kalite ve diğer düzenleyici çerçevelere göre doğrudan veya aracılar yoluyla, ödeme
yapılarak veya yapılmaksızın depolanması ve/veya işlenmesi ve sonrasında dağıtılmasıdır. Bu alanda
çeşitli uygulama ve modeller bulunmaktadır. 5 adet Geri Kazanım ve Yeniden Dağıtım (R&R) modeli
mevcuttur (i) Hasat modeli; (ii) İşleyici modeli; (iii) Dağıtım modeli; (iv) Catering modeli; (v) Entegre
model.
Dünyada gıda kaybı ve israfına yönelik oluşumlar ve kurumsal yapılanmalar aşağıda belirtilmiştir:
Avrupa Gıda Bankaları Federasyonu (FEBA), kâr amacı gütmeyen kuruluş niteliğinde 1986 yılında
kurulmuştur. 2014 yılında 264 Gıda Bankasını 1.490 personeli ve 13.010 gönüllüsü ile 33.800 ortak
kuruluşla 411.000 ton gıda dağıtarak, 5,9 milyon insanın desteklenmesi suretiyle temsil etmiştir.
Feeding America, kâr amacı gütmeyen kuruluş niteliğinde 1979 yılında kurulmuştur. 2014 yılı itibarıyla
ABD’de 50 eyaletten gıda bankaları networklerini bir araya getirmiş durumdadır. 200 Gıda Bankasını
5.500 çalışanı, 2 milyon gönüllüsü 60.000 ortak kuruluşu ile temsil etmektedir. 46 milyon insana
1.133.981 ton gıda dağıtmıştır.
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Gıda Bankası Bölgesel Ağı: Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da gıda bankalarını geliştirmek ve bağlantı
sağlamak amacıyla çatı bir örgüt olarak 2013 yılında kurulmuştur. 2014’e kadar, 17 ülkeden örgütleri
bir araya getirmiştir. Ayrıca 2017-2020 arasında diğer 17 ülkede gıda bankası kurulumu başlatmayı
planlamaktadır.
Küresel Gıda Bankası Ağı: Amerika dışında dünya çapındaki gıda bankalarını oluşturan, yetkin kılan,
güçlendiren uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluş niteliğinde 2017’de kurulmuştur. Halen 34
ülkede faaliyet göstermekte olup, 2014 yılında, 25.500 dağıtım noktası aracılığıyla 498.952 ton gıda
dağıtmıştır.
3.1.2. Türkiye’de Gıda Kayıp ve İsrafı Konusundaki Gelişme ve Uygulamalar
Türkiye’de gıda israfını ortaya koymaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. FAO basımı olan
(Tatlıdil vd., 2013) en güncel çalışmada Türkiye’de seçilen bazı ürün grupları için gıda kayıpları
ortaya konulmuştur. Gıda kayıpları farklı ürün grupları için yüzde 10-53 arasında değişmektedir. Tüm
ürünlerde en büyük kayıp tedarik zincirinin ilk aşaması olan üretim aşamasında gerçekleşmektedir.
Bu nedenle tarımsal üretim tüm ürünler için kaybın en yüksek olduğu en kritik noktadır. Gıda kayıp
ve israfının azaltılmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır.
Tablo 1. Çeşitli ürünler için gıda kayıpları ve israf oranları

Tarımsal üretim (%)

Hasat
SonrasıDepolamaTaşıma (%)

İşlemePaketleme (%)

Dağıtım (%)

Hane halkı
Seviyesinde
Tüketim (%)

Tahıllar

5,1

4

2

1

5

Kökler ve yumrular

7

6

2

3

2

Yağlı tohumlar ve baklagiller

15

5

7

1

4

Meyve ve sebzeler

20

8

10

10

5

Et

10

0,2

5

0,5

1

Balık ve diğer deniz ürünleri

10

0,02

0,04

0,01

2

Süt

10

1

1,5

6

1,5

Yumurta

6

1

2

1

0,01

Çeşitli Ürünler

Türkiye’de kampanya çalışmaları 02.04.2013 tarihinde yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ve
16.02.2015 tarihli Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Kampanya ile oluşan farkındalık sayesinde, insanlar ihtiyaçları
kadar satın alarak daha dikkatli ekmek tüketmeye başlamış ve tüketim için yapılan harcama bir yılda
26 milyar TL’den 23,5 milyar TL’ye düşmüş, 2,5 milyar TL tasarruf edilmiştir. Ekmek israfının önlenmesi
ile de 1,6 milyar TL olan israfın parasal miktarı 1,3 milyar TL’ye düşmüş, 300 milyon TL değerinde
ekmek çöpe atılmaktan kurtarılmıştır. Öte yandan 2017 yılı Ocak ayında İSEDAK Koordinasyon
Ofisi tarafından yayımlanan Gıda Atıklarının Azaltılması Raporuna göre, Türkiye’de evsel ve toplu
tüketimde israfı azaltmaya yönelik tavsiyeler aşağıda yer almaktadır.
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•

Türkiye’de gıda israfıyla ilgili mevcut girişimlerin güçlendirilmesi ve genişletilmesine destek
verilmelidir.

•

Restoranlarca artık yemek torbalarının kullanımı müşteri gıda atıklarının azaltılması amacıyla
teşvik edilmelidir.

•

Gıda israfının en çok gerçekleştiği açık büfe uygulaması iyileştirilmelidir

•

Ulusal sağlık ve tarım politikaları ve planları çerçevesinde evsel tüketim ve gıda hizmeti politikaları
entegre edilmeli ve iş birliği olanakları tanımlanmalıdır.

Gıda kayıpları ve israfı ile ilgili İİT dışında uluslararası girişimler incelendiğinde,
•

FAO’nun SAVE FOOD Girişimi

•

Gündem 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Küresel Gıda Kaybı İndeksi

•

Sıfır Açlık Meydan Okuması (Zero Hunger Challenge)

•

Milan Kent Gıda Politikası Paktı

•

İkinci Uluslararası Beslenme Kongresi

•

Gıda Kayıpları ve İsrafının Azaltılması ve Ölçülmesi Teknik Platformu

•

G-20 Tarım Başuzman Bilim Adamları Toplantısı

•

CFS 41. Oturumu olduğu görülmektedir.

Gıda kayıp ve israfını azaltma konusunun sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası bir konu
olduğunun farkında olan Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve FAO iş birliğinde
gıda kayıp ve israfının azaltılmasına yönelik olarak “GIDANI KORU” isimli büyük çaplı uluslararası
bir kampanyanın gerçekleştirilmesini planlamaktadır. Bu doğrultuda, kampanya kapsamında
gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması ve hayata geçirilmesi sürecine katkı vermek üzere ilgili
paydaşların katılım ve katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir. Gıda kayıpları ve israfı
konusunda ulusal strateji belgesi ve eylem planı taslağı hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur.
3.1.3. Gıda Kayıp ve İsrafının Etkilerinin Değerlendirilmesi
Gıda kayıpları, gıda tedarik zincirinde: üretim, hasat ve hasat sonrası işlem aşamalarında
gerçekleşmektedir. Besin zincirinin (perakende ve nihai tüketim) sonunda meydana gelen gıda
kayıpları yerine perakendeciler ve tüketicilerin davranışları da “gıda israfı” olarak yapılan değerlendirme
üzerine etkilidir. Başlangıçta insan tüketimi için üretimi planlanan bir gıdanın herhangi bir sebeple
gıda-dışı kullanımı (yem, biyoenerji, vb.) dahi “atık” olarak kabul edilmektedir.
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Bitkisel ve hayvansal ürünlerin gıda tedarik zincirinde beş farklı gıda alt grubu değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeye göre:
Meyve-sebze ve ürünleri
•

Üretim süreci: Hasat işlemi sırasında mekanik hasar ve/veya dökülen ürünler kayıp (örneğin
harman veya meyve toplama) olarak değerlendirilir.

•

Hasat sonrası taşıma ve depolama: Çiftlikte ve dağıtım sırasındaki taşıma, depolama ve taşımadan
kaynaklanan dökülme ve bozulmalar kayıp olarak değerlendirilir.

•

İşleme: Endüstriyel olarak ürünün işlenmesi sırasında (yıkama, soyma, dilimleme, ısıl işlem vb.)
kayıp oluşabilir.

•

Dağıtım: Toptan pazarlama ve perakende aşamasında meydana gelen kayıplar.

•

Tüketim: Hane halkı düzeyinde tüketim sırasındaki israf ve kayıplar.

Hayvansal ürünler
•

Üretim süreci: Eti, sütü ve yumurtası için beslenen hayvanların ölümü kayıp olarak değerlendirilir.
Su ürünlerinde üretim sürecinde yaşanan ölümler kayıp olarak kabul edilir. Hastalık kaynaklı verim
kayıpları da kayıp olarak değerlendirilir.

•

Hasat sonrası taşıma ve depolama: Eti için yetiştirilen hayvanların mezbahada kesim ve taşıma
sırasındaki kayıplar önemlidir. Balık için; buzlama, paketleme, depolama ve nakliye sırasındaki
bozulma ve dökülmeler kayıp olarak değerlendirilir. Süt için ise taşıma sırasındaki dökülme ve
bozulmalar kayıp olarak değerlendirilir.

•

İşleme: Eti için yetiştirilen hayvanlar ve su ürünlerinin sanayide işlenmesi ile endüstriyel süt
işlemlerindeki kayıplar önemlidir.

•

Dağıtım: Toptan pazarlama ve perakende aşamasında meydana gelen kayıplar.

•

Tüketim: Hane halkı düzeyinde tüketim sırasındaki atık ve kayıplar.

Türkiye’de, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından yapılan bir çalışmada, gıda
kayıplarının etkileri, genel anlamda: ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler olarak sınıflandırılabilir
(Karakaş G. 2019). Gıda israfının küresel düzeyde ekonomik etkileri oldukça fazladır. ABD’de her yıl
165 milyar dolar değerinde gıdanın çöpe atıldığı belirtilmektedir.
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Kayıp ve israfın bir diğer etkisi ise sera gazı salınımını arttırmasıdır. Gıda kayıpları ve israfının dünya
toplam sera gazı salınımının yüzde 8’inden sorumlu olduğu belirtilmektedir. Bu yönüyle de kayıplar ve
israf iklim değişikliği ve küresel ısınmaya da sebep olabilmektedir. Buna ek olarak, israf olan gıdaların
üretilmesi sürecinde birçok doğal kaynak kullanılmakta ve bu kaynaklar da boş yere tüketilmiş
olmaktadır.
3.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Gıda israfının azaltılmasında doğru politikaların uygulanması oldukça etkili olabilmektedir. Bu
bağlamda politika yapıcıların mevcut durumla ilgili araştırmalar yaparak uygun düzenlemeleri
belirlemek, atıkları ve kayıpları azaltmak için karşılanması gereken standartları oluşturmak üzere
tedarik zincirinin her aşamasında gıda israfına ilişkin etkileri değerlendirmesi önemlidir.
Gıda israfını azaltmaya yönelik olarak bazı ülkeler daha yenilikçi ve radikal politikalar da
uygulayabilmektedir. Fransa’da 2015 yılında kabul edilen bir yasa ile büyük süpermarketlere son
tüketim tarihinin geçmesine kısa süre kalan gıdaları bağışlama zorunluluğu getirilmiştir.
Güçlü Yönler:
•

Üretici ve tüketicilerde farkındalık artışı,

•

Tüketici talebinin artışı ve pazarların nitelikli ürünlere yönelik gelişimi,

•

Tarım ve gıda ürünlerinde hijyen ve sağlıklı ürün koşullarının ele alındığı düzenlemelerin varlığı.

Zayıf Yönler:
•

Tarımsal üretim teknolojisindeki zayıflık ve altyapı sorunlarının devam etmesi; tarımsal üretimin
küçük, parçalı, dağınık alanlarda ve genelde standart olmayan yapıda sürdürülmesi,

•

Üretim-tüketim sürecinde bilgi ve eğitim eksikliği,

•

Lojistik sorunların devam etmesi, ulaşım, soğutma gibi sistemlerde yaşanan sorunların varlığı,

•

Tedarik zincirinde çok fazla aracının bulunması,

•

Örgütlenme ve organizasyonda karşılaşılan sorunlar,

•

Pazar organizasyon yapısının zayıflığı ve koordinasyon sorunları,

•

Gıda israfını önlemeye yönelik uygulama ve mevzuat eksikliği,
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Fırsatlar:
•

Yüksek tarımsal üretim potansiyeli,

•

Hasat, taşıma, depolama, standartlaştırma aşamalarında kayıplar ve israfı önleyici yeni tekniklerin
mevcudiyeti,

•

Daha etkin ve verimli üretim alanlarına geçiş imkânları,

•

Gıda kayıp ve israfını önleyebilecek oluşumlar ve kurumsal yapının varlığı,

•

Gıda atık ve israfına yönelik mevzuatın güçlendirilme potansiyeli.

Tehditler:
•

Gıda üretimi esnasında aşırı ve uygunsuz kimyasal kullanımı sonucu ürünlerin imhası,

•

Gıda üretiminde tarladan sofraya kadarki zincirin kısaltılamaması,

•

Gıda üretiminde özellikle birincil üretim, hasat, taşıma ve depolama esnasındaki kayıpların
azaltılamaması,

•

Gıdaların hatalı pişirme ve muhafaza yöntemleri,

•

Tüketici bilincinin bütünüyle oluşamaması,

•

Geleneksel üreticilerin yenilik ve değişimlerden kaçınması.

3.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Gıda kayıp ve israfını azaltmak üzere ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Gıda kayıp ve israfının azaltılması konusunda özellikle otel ve restoranlarda
tedbirler alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediyeler, yurtlar için Kredi ve Yurtlar
Kurumu, sağlıklı beslenme boyutuyla Sağlık Bakanlığı, toplumun her kesiminde bilinçlendirmeye
erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet
İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile çalışmalar yapılmalıdır. FAO, CFS, Dünya Bankası, IFPRI, İİT
gibi uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliği geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir.
2. Tüketicileri bilgilendirmek ve teşvik etmek için gıda israfını azaltmaya yönelik kampanyalar,
reklamlar, kamu spotları hazırlanmalıdır.
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3. Toplum ve ilgili kesimlerin bilinçlendirilmesi önemlidir. Gıda kayıp ve israfının azaltılmasıyla
ilgili çalışmalar çoklu sektörel yaklaşım gerektirmekte; ayrıca, gıda bankacılığı çözümleri ve
uygulamaları, gıda kaybı ve atıkları ile ilgili kamusal alanda, özel sektör düzeyinde bilinçlendirme,
entegre sosyal programların uygulanması, gıda atıklarının alternatif kullanımının yaygınlaştırılması
(kompost, biyolojik ayrıştırma, hayvan yemi), kamu ve özel sektör ortaklığı, yiyecek kaybı ve atık
açısından veri toplama sisteminin güçlendirilmesi, etiketleme sisteminin gıda kayıpları ve israfını
azaltacak şekilde gözden geçirilmesi ve gıda güvenliği sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması,
sürdürülebilir gıda sistemlerinin desteklenmesi, destekleme sisteminin hasat öncesi ve sonrası
kayıplarını azaltacak şekilde ilgili kesimlere yaygınlaştırılmasını içermektedir. Bu bakımdan, yerel
ve ulusal medya araçlarının kullanımı ile çalışmalara tanımlanacak iletişim stratejisi çerçevesinde
aktif bir şekilde devam edilmelidir.
4. Gıdanın doğru hazırlanması, uygun şekilde depolanması, gıda güvenliği vb. konularda çeşitli
medya organları ve sosyal medya gibi araçları kullanılarak tüketicilerin bilgilendirilmesine; tüketici
davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi hedefleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.
5. Raf ömrünü artıran ambalajlama, gıda depolamasını iyileştirme, tedarik zinciri yönetimini
geliştirme gibi alanlarda yapılabilecek uygulamaları ve araştırmaları destekleyerek bunların
yaygınlık kazanmasını hedefleyen çalışmalar yapılmalıdır.
6. Gıda bankacılığı sistemi geliştirilmeli ve gıda bankalarının daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
Gıdanın atık olmasından kurtarılabilmesi, perakendeden iadeye konu olan gıda ürünlerinin atık
haline gelmesinin önlenmesi, gıda bağışının artırılması için, “gıda bağışı yapılması halinde vergi
matrahından fireden daha cazip bir oranda indirim sağlanabilmesi” gerekmektedir.
7. Tüketici sağlığını korurken, bir yandan da gıda israfını en aza indirecek gıda ambalajlama ve
etiketleme politikaları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
8. Lisanslı depoculuk sistemini teşvik edici ve sistemi geliştirici uygulamalar yapılmalıdır.
9. Gıda kayıp ve israfı konusunda en önemli aktörlerden biri özel sektördür. Bu yönüyle destekleme
ve vergi indirimleri açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliğine gidilmeli ve Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından hedef kitleye verilen desteklerin kapsamı genişletilmelidir.
10. İlgili mevzuat güncellenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.
3.4. Genel Değerlendirme
Gıdalarda kayıp ve israf günümüzde önemli problemler arasında yer almayı sürdürmektedir. Atık
yönetimi ile ilgili de çalışmalar dikkati çekmekte, bu konuda maliyet artışı işletmeleri zorlamaktadır.
Çevre bilincinin gelişmesi de bu süreçte çalışmaları zorunlu ve öncelikli hale getirmektedir.
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Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıplarının daha çok
tedarik zincirinin erken aşamalarında meydana geldiği görülmektedir. Özellikle tedarik zincirin
ilk aşaması olan üretim aşamasında büyük kayıplar gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ancak tüketim
aşamasında da önemli israflar olduğu ortadadır. Kayıplar ve israfın önemli ekonomik, çevresel ve
sosyal etkileri bulunduğundan önlemler alınması büyük bir ihtiyaçtır.
Tarımsal üretim aşamasında ve tedarik zincirinin erken aşamalarında meydana gelen kayıpların
azaltılması önemli bir gerekliliktir. Bu nedenle çeşitli eylem planlarının hazırlanmasının yanında, gıda
bankacılığının yaygınlaştırılması ve Fransa gibi ülkelerin uyguladığı ve sonuç aldığı modellerin Türkiye
koşullarına uyarlanarak kullanılması gıda kayıpları ve israfının azaltılmasında faydalı olabilir.
4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik doğada var olan kaynakların gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarına
zarar vermeden kullanımının sağlanmasıdır. Sosyokültürel, ekonomik ve ekolojik olmak üzere üç
boyutu bulunan sürdürülebilirlik, tarımda kültürel işlemlerden tarımsal ham maddenin işlenerek
nihai tüketime kadar olan tüm süreçlerde (ham madde temininden enerji ve su kullanımına, kaynak
kullanımından atık yönetimine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına ve nihai kullanıcı tüketiciye
kadar) toprak ve su kaynaklarını kirletmeyen, doğayı, doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği koruyan
üretim yöntemidir.
2015 yılında dünya liderleri tarafından kabul edilen BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden
2’ncisi, “Açlığa Son” başlığını taşımaktadır. Ancak yine BM’nin yayımladığı son “Dünyada Gıda
Güvencesi ve Beslenmenin Durumu Raporu” (SOFI), dünyadaki aç insanların sayısının 2015 yılında
yaşanan düşüşle 785 milyona inmesinin ardından yeniden yükselişe geçtiğini ve bugün 820 milyon
insanın açlık çektiğini ortaya koymaktadır. Bu da dünya nüfusunun yüzde 11’ine denk gelmektedir.
Raporda dünya nüfusunun yüzde 25’i olan başta çocuk ve kadınlar olmak üzere yaklaşık 2 milyar
insanın gıda güvencesinin yetersizliğinden farklı şekillerde etkilendiğine dikkat çekilmektedir.
Giderek artan nüfusu besleyebilmenin, tüm insanlar için gıda güvencesini sağlayabilmenin yolu ise
daha fazla gıdayı kesintisiz, sürdürülebilir olarak üretmekten geçmektedir.
4.1. Mevcut Durum
Sürdürülebilir tarım tek bir şekilde yapılmamaktadır. Bugüne kadar farklı şekillerde farklı uygulamalar
(organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi) sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son olarak nisan 2019’da açıkladığı 2017/2018 piyasa dönemi
Bitkisel Ürün Denge Tabloları, bitkisel üretimde ülkemizin kendine yeterlilik derecesinin oldukça
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Yine de ürün bazında bakıldığında yeterlilik derecesi arpada yüzde 90,2, kırmızı mercimekte yüzde
89,6, nohutta yüzde 87,5, kuru fasulyede yüzde 82,7, mısırda yüzde 73,3, pirinçte yüzde 67,2,
ayçiçeğinde yüzde 64,3, yeşil mercimekte yüzde 56,5, soyada ise yüzde 4,8 olarak gerçekleşmiştir.
Pamukta ise bu oran yüzde 61,2’dir.
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Meyve-bağ ve sebzecilik ülkemiz tarımının en güçlü yönlerinden biridir. Sebzelerde yeterlilik oranı bir
iki ürün hariç, yüzde 100’ün üzerindedir. Meyvelerde yeterlilik oranı fındık, kayısı, incir, greyfurt gibi
ürünlerde yıllar itibarıyla değişse de ülke ihtiyacının 4-5 katının altına inmemektedir. Üzümde ise bu
oran 1,5 katı aşmaktadır. Yeterlilik açısından sorun yaşanan birkaç ürün içinde yüzde 75,7 ile badem,
yüzde 74,5 ile ceviz ve yüzde 67,7 ile muz vardır.
Buna karşın hayvansal üretimde, kimi alt başlıklarda kendimize yeterli bir üretim tablosu bulunurken,
özellikle insanımızın hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir besin olan kırmızı ette
2010-2018 döneminde 782 bin tondan 1 milyon 120 bin tona yükselen üretime rağmen arzın talebi
karşılamadığı ve 2010 yılından bu yana canlı hayvan ve et ithalatına başvurulduğu gözlenmektedir.
Türkiye’de 2010-2018 döneminde çiğ süt üretimi 13,5 milyon tondan 22,1 milyon tona, tavuk eti üretimi
1,4 milyon tondan 2,2 milyon tona, tavuk yumurtası üretimi ise 11,8 milyar adetten 19,6 milyar adede
çıkmıştır. Su ürünlerinde üretim, 2010-2018 döneminde 653 bin tondan 629 bin tona gerilemiştir.
Ülkemizde sürdürülebilir tarım sistemlerinin yerleştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,
doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının
sağlanması amacıyla 7.12.2010 tarihinde İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak
iyi tarım uygulamalarının sertifikasyonu işlemleri başlatılmıştır. Tarladan sofraya güvenilir gıda,
temiz çevre ve sağlıklı toplum için Entegre ve Kontrollü Üretim Yönetimi Projesi geliştirilmiş ve
2010 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında üreticiye, ekimden hasada kadar her
aşamada teknik destek sağlanmakta, ürünlerden hasat öncesi numuneler alınmakta ve kalıntı
yönüyle analiz edilmektedir. Uygun ürünlerde «Entegre ve Kontrollü Ürün Belgesi» ve bu belgeyle
birlikte proje logosunu kullanım izni verilmiştir. Ayrıca organik, tarıma yönelik AR-GE faaliyetleri
de yürütülmektedir. Bu projelerin amacı; organik üretimin artırılması, ürün çeşitlendirilmesinde
değerlendirilebilecek türlerin belirlenmesi, bu ürünlerle ilgili organik yetiştirme tekniği ve çeşit–birey
geliştirme çalışmalarının yapılmasıdır. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Organik
Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü” projesi yürütülmektedir.
4.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Türkiye’nin bazı istisnalar hariç sebze, meyve-bağ, süt, kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri
üretiminde yüksek yeterlilik derecesi,

•

Ülkenin tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olması,

•

Ülkenin stratejik konumunun üretimini yurt dışı pazarlarda değerlendirmeye uygun olması,

•

Mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu çok sayıda ürün bulunması,

•

Binlerce yıllık geçmişi bulunan tarımsal bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olunması,

•

Dünyanın en önemli gen kaynaklarına ve biyoçeşitliliğe sahip olunması.
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Zayıf Yönler:
•

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının nüfusa göre yetersiz kalması,

•

Kırmızı et, yem bitkileri, kuru baklagiller, mısır ve pirinç gibi tahıllar, ayçiçeği ve soya gibi yağlı
tohumlar ve pamukta yeterlilik derecesinin düşük olması,

•

Sulanabilir arazilerin önemli bir kısmının altyapı yetersizliği nedeniyle sulanamaması,

•

Arazinin çok parçalı olması,

•

Güçlü olmayan işletme yapısı,

•

Ekonomik örgütlenmenin etkin bir şekilde oluşturulamaması,

•

Hem bitkisel hem hayvansal üretimde düşük verimlilik,

•

Üretim maliyetlerinin çeşitli sebeplerle (yapısal sorunlar, döviz kur yükselmeleri, enflasyon,
finansman, vergi, sigorta yükü) yüksek olması,

•

Kültürel işlemlerin eksik yapılması,

•

Ürün kayıplarının ve gıda israfının fazla olması,

•

Bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı,

•

Gıda güvenliği kontrollerinin yetersiz kalması,

•

Atık yönetimindeki yetersizlik (gıda atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanmaması vb.),

•

Dengeli beslenme konusunda farkındalık eksikliği,

•

Üretim planlaması yapılamaması,

•

Üretim planlamasına uygun tarımsal desteklerin uygulanmaması,

•

Etkin pazarlama ve sürdürülebilirliğin sağlanamaması.

Fırsatlar:
•

İklim ve topografik yapı nedeniyle ürün çeşitliliği potansiyelinin yüksek olması,

•

Çok sayıda üründe ülke ihtiyacının üzerinde üretim yapılabilmesi,
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•

Ülkenin jeopolitik konumu nedeniyle gıda açığı olan büyük pazarlara ulaşabilme potansiyelinin
yüksek olması,

•

Ülkemizde hala teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 2,15 milyon hektar arazinin varlığı.

Tehditler:
•

Kırsalın boşalması ve tarımsal nüfusun yaşlanmaya devam etmesi,

•

Küresel iklim değişikliği,

•

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, arazi tahribatı ve çölleşme riski,

•

Tarım arazilerinin, meraların ve ormanların amaç dışı kullanımının önlenememesi,

•

Su kaynaklarının kirlenmesi ve israfının artması,

•

Arazi parçalanmasının artması,

•

Biyoçeşitliliğin azalmaya devam etmesi,

•

Nüfus artışının sürmesi, ülkenin düzensiz göç alması,

•

Bitki ve hayvan hastalıklarının varlığı,

•

Girdi maliyetlerinin yüksekliği.

4.3. Hedefler ve Stratejiler
Bugün sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin önemi, konuyla ilgili kamu ve özel sektör bileşenleri
tarafından anlaşılmış olmakla birlikte, bir yandan tarım ve gıda üretimini artırmanın gerekliliği diğer
yandan üretime tehdit oluşturan unsurların çokluğu, daha fazla çaba gösterilmesi zorunluluğunu
ortaya koymaktadır. Konunun öneminden hareketle:
1. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, tarım ve gıda sektöründen STK’lar ve sektörde faaliyet
gösteren işletme ve firmaların, insanımızın yeterli ve dengeli beslenmesine yetecek düzeyde gıda
üretimi için çalışmalarında sürdürülebilirliği merkeze alması gerekmektedir.
2. Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin sulanması gereklidir ve
tüm sulanabilir arazinin basınçlı sulama sistemlerine geçmesi için gerekli altyapı yatırımları
tamamlanmalıdır.
3. Üretim açığı bulunan yem bitkileri, kuru baklagiller, mısır ve pirinç gibi tahıllar, ayçiçeği ve soya
gibi yağlı tohumlar ve pamukta üretim artırılmalıdır.
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4. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta sayı, verim ve ürün kalitesi artırılmalıdır. Arıcılıkta verim
ve ürün kalitesine ağırlık verilmelidir. Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmeli, hastalıklara
dayanıklı verimli ve kaliteli ırklar yaygınlaştırılmalıdır. Meralar ıslah edilmelidir.
5. Kırmızı et sektöründe mevcut arz yetersizliğini gidermek için tüketim alışkanlığı büyük üretim
potansiyeli bulunan küçükbaş hayvan eti tüketimine yönlendirilmeli, bunun için proje ve kamu
spotları hazırlanmalıdır.
6. Toplulaştırma yapılabilecek 14,3 milyon hektar arazideki toplulaştırma çalışmaları hızla
tamamlanmalıdır.
7. Ekonomik örgütlemenin önündeki engeller kaldırılmalı, gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı,
bu kuruluşlar desteklenmeli ve fonksiyonel olması sağlanmalıdır.
8. Çeşitli nedenlerle (yapısal sorunlar, döviz kur yükselmeleri, enflasyon, finansman, vergi, sigorta
yükü) yüksek olan üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlem alınmalıdır.
9. Tarımda kültürel işlemlerin etkin yapılması için çiftçi eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.
10. Ürün kayıplarının en aza indirilmesi için tarladan sofraya tüm aşamalarda önlemler alınmalıdır.
11. Dengeli beslenme ve israfın azaltılması için tüm toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları
yapılmalıdır.
12. Gıdada kontrol mekanizması güçlendirilmelidir.
13. Atık yönetiminde sıfır atık hedefine ulaşmak için geri dönüşüm tesisleri artırılmalı, atıkların
değerlendirilmesine yönelik AR-GE projeleri desteklenmelidir.
14. Hazırlanmakta olan Türkiye Ulusal Gıda Kayıp ve İsrafını Önlemeye Yönelik Strateji Belgesi
kapsamında, gıda atıklarının kaynağında ayrı toplanarak uygun geri dönüşüm tesislerinde geri
dönüştürülmesi ve ürün elde edilmesi halinde toprak iyileştirici olarak kullanılması sağlanmalıdır.
15. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere gıda güvencesi eksikliğinden en çok etkilenen grupların
güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
4.4. Genel Değerlendirme
Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi için iklim kaynaklı baskılar gittikçe artmaktadır. Ülkemiz de
bundan etkilenmektedir.
Nüfus çoğaldıkça ve iklim değişikliğinin bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkileri arttıkça, sürdürülebilir
gıda üretimi çok daha zor hale gelmektedir. Sürdürülebilir tarım için toprak, su ve çevre korunmak
zorundadır.
26

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

Türkiye, zayıf yönlerini güçlü hale dönüştürür, tehditleri bertaraf eder, fırsatları kullanabilirse gıda
güvencesini sürdürülebilir üretimle rahatlıkla sağlayabilecek durumdadır. Ülke olarak topyekûn bu
hedefe yönelik çalışmalar artırılmalıdır.
5. ERİŞİLEBİLİRLİK
Gıda güvencesinin erişilebilirlik boyutu fiziksel ve ekonomik erişilebilirlik olarak ikiye ayrılmaktadır.
Fiziksel erişilebilirlik tüketicinin istediği ürünü, kalite, gıda güvenliği, çevreye duyarlılık, yöresellik,
üretim yerlerine uzaklık, ulaşım zorluğu, talebin az olduğu yerde yaşamak gibi çeşitli nedenlerle
maliyetten bağımsız olarak bulması ya da bulamaması demektir. Ekonomik erişilebilirlik ise ürün
fiyatının alım gücüne uygun olması anlamına gelir.
Ülke nüfusumuzun büyük bölümü için gıda fiyatlarının alım gücüne göre yüksek kalması nedeniyle
ekonomik erişilebilirlik boyutu gıda güvencesinin sağlanabilmesi açısından, çok daha büyük önem
taşımaktadır. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de nüfusun yaklaşık olarak üçte ikisi yeterli miktarda et
tüketememektedir.
Ekonomik erişilebilirlikte en önde gelen unsur gelir seviyesidir. Diğer bir unsur ise alım gücüne göre
yüksek seyreden gıda fiyatlarıdır.
Gıda güvencesi: tarım ürünleri ile tarım sektörünün sunduğu ham maddeyi işleyen gıda ve içecek
sanayinin ürettiği gıdalara halkın ne ölçüde erişebildiğiyle yakından ilgilidir.
Yurt içinde üretilen ya da ithal edilerek tüketiciye sunulan gıdaların toplumun sağlıklı, yeterli ve
dengeli beslenmesine katkısında, o gıdalara geniş toplum kesimlerinin ne ölçüde erişebilir olduğu
belirleyicidir. Bu ise tüketicinin alım gücüyle doğru orantılıdır.
5.1. Mevcut Durum
Yeterli ve dengeli beslenme için toplum kesimlerinin sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya erişebilmesi,
günümüzde bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu hakkın yeterince kullanılabilmesi ise bir
yandan tüketime sunulan gıdaların fiyatlarının uygunluğu, diğer yandan geniş halk kesimlerinin
gıdaları satın alma gücü ve bütçelerinin ne kadarını gıda harcamalarına ayırdığı konusunu gündeme
getirmektedir.
Gıda fiyatlarındaki artışı ifade eden ve özellikle dar ve sabit gelirli kesimler için yıkıcı bir etkiye sahip
olan gıda enflasyonu, bu yönüyle sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorundur. Gıda
fiyat artışlarının: ekonomik, sosyal, coğrafi ve politik olmak üzere birçok nedeni vardır. Ekonomik
erişilebilirlik açısından tüketici enflasyonu önemli bir parametredir. Çünkü, TÜİK’in enflasyon hesabında
baz aldığı son ankete göre, tüketici enflasyonunda gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı yüzde
23,29, alkollü içecekler ve tütün grubunun payı ise yüzde 4,23’tür. Gıda enflasyonunun yüksek olması
ise hane halkı bütçe harcamalarının büyük bir bölümünü gıda harcamalarının oluşturduğu dar gelirli
kesimleri çok daha fazla etkilemektedir. TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre,
düşük gelirli hane halkları tüketim harcamalarının önemli bir bölümünü gıda ve alkolsüz içeceklere
ayırmaktadır. Yıllardır olduğu gibi 2018 yılında da düşük gelirli haneler gıdaya yüksek gelirlilere göre
iki kat daha fazla pay ayırmıştır.
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Türkiye’de 2018 yılı gıda harcamaları içinde çeşitli gıda ürünlerinin paylarına bakıldığında ise en fazla
payı yüzde 20,9 ile et, balık ve deniz ürünlerinin aldığı görülmektedir. Bunu yüzde 17,5 ile ekmek ve
tahıllar, yüzde 15,9 ile sebzeler, yüzde 13,8 ile süt, peynir ve yumurta izlemektedir. En düşük paya
sahip harcama grupları ise yüzde 2,2 ile diğer gıda ürünleri, yüzde 3,2 ile kahve, çay ve kakao, yüzde
3,9 ile alkolsüz içecekler olarak sıralanmıştır.
Bu açıdan ülkemizde gıda fiyatlarında istikrarını sağlamak için çeşitli politika önlemleri alınmakta ve
projeler uygulanmaktadır. Bunlar içinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme
Komitesi, Tarım Bilgi Sistemi (TARBİL), Arazi Toplulaştırma Projesi, Lisanslı Depoculuk, Tarım
Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Kuraklık Test Merkezi bulunmaktadır.
5.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Ülkemizde ürün çeşitliliğinin fazla olması,

•

Birçok bitkisel ve hayvansal ürünlerde yeterliliğin yüksek olması,

•

Ülkenin üretim potansiyelinin yüksek olması,

•

Küçük bir kıta özelliği taşıyan ülkemizin toprak yapısı ve iklim koşullarının hemen her dönemde en
az bir bölgesinde üretim yapmaya (tarla veya örtüaltı) ve hasat gerçekleştirmeye (iklim nedeniyle
hasatların uzun bir zamana yayılması) imkân tanıması,

•

Ülkenin gelir seviyesinin üretim eksikliği olan alanlarda ithalata imkân vermesi.

Zayıf Yönler:
•

Maliyet kaynaklı olarak gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi,

•

Topografik koşulların da etkisiyle hızlı bir ulaştırma sistemi kurulamaması,

•

Pazarlama kanallarının etkin çalışmaması,

•

Uygun depolama kapasitesindeki yetersizlik,

•

Ulaşımda, depolamada ve arz esnasında soğuk zincirin korunamaması,

•

Üretim planlamasının yapılamaması,

•

Döviz kurlarındaki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi,

•

Gıda fiyatlarında yaşanan yüksek enflasyon,

28

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

•

Gelir dağılımının dengesiz olması,

•

Alım gücünün yetersiz kalması,

•

Yüksek işsizlik oranı.

Fırsatlar:
•

İklim ve topografik yapı nedeniyle ürün çeşitliliği potansiyelinin yüksek olması,

•

Çok sayıda üründe ülke ihtiyacının üzerinde üretim yapılabilmesi.

Tehditler:
•

Döviz kurlarındaki yükselme,

•

Gıda sektöründeki vergi yükü,

•

Küresel iklim değişikliği,

•

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, arazi tahribatı, çölleşme riski,

•

Nüfus artışının sürmesi, ülkenin düzensiz göç alması,

•

Su kaynaklarının kirlenmesi.

5.3. Hedefler ve Stratejiler
Toplum kesimlerinin gıdaya erişimlerini sürdürülebilir kılmak için gıda fiyatlarında, tarımsal
üretimdeki mevsimselliğin beraberinde getirdiği artışların dışında, olağandışı fiyat dalgalanmalarının
önüne geçilmesi gerekmektedir. Gıda fiyatlarında istikrarı sağlamak, üreticinin makul bir gelir elde
edebilmesi ve tüketicinin uygun fiyatlarla ürün tüketebilmesi için:
1. Sulanabilir arazilerin tümünde basınçlı sulama sistemlerine geçilmelidir.
2. Arazi parçalanmasının önüne geçilmeli, arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmalıdır.
3. Etkin ekonomik örgütlenme sağlanmalı, kooperatifleşmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve
teşvik edilmelidir.
4. Üretici kooperatiflerinin yanı sıra tüketici kooperatifleri de yaygınlaştırılmalıdır.
5. Üretim açığı olan ürünlerde üretim artırılmalıdır.
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6. Arz-talep dengesizlikleri üretim planlaması yapılarak en aza indirilmelidir.
7. Üretimden tüketime kadar olan süreç kontrol edilmeli, zincir kısaltılmalıdır.
8. Piyasa düzenleyici mekanizmaların etkinliği artırılmalıdır.
9. Kayıt dışılıkla mücadele etkinleştirilmelidir.
10. Girdi fiyatları makul düzeylere indirilmelidir.
11. Tarımsal destekler artırılmalıdır.
12. Çiftçiyi üretimden uzaklaştıran olumsuzluklar giderilmelidir.
13. 1Tarladan sofraya bütün süreçlerde kayıplar en aza indirilmelidir.
14. Tarımsal üretimin stratejik önemi ve ülke ekonomisine katkısı göz önüne alınarak gıda ürünlerinin
arzını ve fiyatını istikrarlı hale getirmek için dış ticaret önlemleri temkinli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla
tasarlanmalıdır.
15. Hızlı bir ulaştırma sistemi kurulmalıdır.
16. Pazarlama kanalları etkin çalıştırılmalıdır.
17. Depolama kapasitesi artırılmalı, akıllı depolama sistemlerine geçilmelidir.
18. Ulaşımda ve depolamada soğuk zincir etkin olarak kurulmalıdır.
5.4. Genel Değerlendirme
Gıda fiyatları, gıda güvencesinin bulunabilirlik, istikrar ve ekonomik erişilebilirlik boyutlarını etkileyen
bir faktördür. Tarım sektörünün doğru ve etkin politikalarla yönlendirilmesi, gıda fiyat şoklarının
ortadan kaldırılması için makro önlemler gereklidir.
6. BULUNABİLİRLİK
Gıda güvencesinin sağlanabilmesi için en önemli unsurlardan biri yeterli miktarda gıdanın mevcut
olması yani “bulunabilirliğidir”. Bu sadece yerli üretimi kapsamaz. Bulunabilirlik, ithal edilen ürünlerle
birlikte pazarda yeterli miktarda gıdanın olmasını da içerir. Gıdanın bulunabilirliğinde, gıda arzının
yeterli olarak sağlanması, tarımsal üretim, tarımsal altyapı, AR-GE harcamaları, gıda israf ve kayıpları,
değer zincirindeki dağıtım gibi unsurlar önem taşımaktadır.
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Türkiye’de gıda güvencesine bulunabilirlik boyutu açısından bakıldığında, bitkisel ve hayvansal
ürünlerde ihtiyaçların karşılandığı görülmektedir.
6.1. Mevcut Durum
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Bitkisel Ürün Denge Tabloları, bitkisel üretimde
ülkemizin yeterlilik derecesinin bazı ürünler hariç oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Nisan 2019’da açıklanan 2017-2018 piyasa dönemine dair TÜİK verilere göre, önemli ürünlerde
yeterlilik oranı (yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi) buğdayda yüzde 111,7’yi, patateste
yüzde 103,5’i, şekerde yüzde 116,1’i, elmada yüzde 127,5’i, fındıkta yüzde 501,7’yi, incirde yüzde
473,2’yi, kayısıda yüzde 391,5’i, kirazda yüzde 116,4’ü, üzümde yüzde 153,8’i, turunçgillerde yüzde
195’i, domateste yüzde 110,7’yi, biberde yüzde 109,2’yi, kuru soğanda yüzde 108,2’yi, genel olarak
sebzelerde yüzde 106,6’yı bulmaktadır.
Bulunabilirlik açısından bakıldığında, arpa, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, badem, ceviz,
mısır, muz, pirinç, ayçiçeği, pamuk, yeşil mercimek ve soyada yeterlilik derecesi yüzde 100’ün altında
olmasına karşın ithalat yapılması nedeniyle bu ürünler de piyasada rahatlıkla bulunabilmektedir.
Hayvansal üretimde ise süt, yumurta, kanatlı etinde bir sorun olmamakla birlikte, kırmızı et üretiminin
2010-2018 döneminde yüzde 43 artmasına karşın hala yeterlilik sağlanamamıştır. 2010 yılından bu
yana canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. İthalat yapılarak bulunabilirliğin sağlanmasındaki
sorun, döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle ithal ürünlerdeki fiyat artışıdır.
Ayrıca alıcının istediği ürünü, kalite, gıda güvenliği, çevreye duyarlılık, yöresellik, üretim yerlerine
uzaklık, ulaşım zorluğu, talebin az olduğu yerde yaşamak gibi çeşitli nedenlerle maliyetten bağımsız
olarak bulamaması da bulunabilirlik kapsamında değerlendirilmektedir.
6.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Ülkemizde ürün çeşitliliğinin fazla olması,

•

Çok sayıda bitkisel ve hayvansal üründe yeterliliğin yüksek olması,

•

Ülkenin üretim potansiyelinin yüksek olması,

•

Küçük bir kıta özelliği taşıyan ülkemizin toprak yapısı ve iklim koşullarının, hemen her dönemde en
az bir bölgesinde üretim yapmaya (tarla veya örtüaltı) ve hasat gerçekleştirmeye (iklim nedeniyle
hasatların uzun bir zamana yayılması) imkân tanıması,

•

Ülkenin gelir seviyesinin üretim eksikliği olan alanlarda ithalata imkân vermesi.

31

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

Zayıf Yönler:
•

Maliyet kaynaklı olarak gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi,

•

Topografik koşulların da etkisiyle hızlı bir ulaştırma sistemi kurulamaması,

•

Pazarlama kanallarının etkin çalışmaması,

•

Uygun depolama kapasitesindeki yetersizlik,

•

Üretim potansiyelinin tam olarak kullanılamaması,

•

Ulaşımda, depolamada ve arz esnasında soğuk zincirin korunamaması,

•

Üretim planlamasının yapılamaması,

•

Döviz kurlarındaki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi,

•

Yağlı tohumlar, pamuk, kırmızı et gibi stratejik ürünlerde yeterli üretimin olmaması.

Fırsatlar:
•

İklim ve topografik yapı nedeniyle ürün çeşitliliği potansiyelinin yüksek olması,

•

Çok sayıda üründe ülke ihtiyacının üzerinde üretim yapılabilmesi,

•

Henüz kullanılmayan üretim potansiyeli bulunması.

Tehditler:
•

Döviz kurlarındaki yükselme,

•

Üretim maliyetlerinin kontrolsüz artması,

•

Küresel iklim değişikliği,

•

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, arazi tahribatı, çölleşme riski,

•

Su kaynaklarının kirlenmesi,

•

Nüfus artışının sürmesi, ülkenin düzensiz göç alması.
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6.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Hızlı ve etkin bir ulaştırma sistemi kurulmalıdır.
2. Pazarlama kanalları etkin çalıştırılmalıdır.
3. Depolama kapasitesi artırılmalı, akıllı depolama sistemlerine geçilmelidir.
4. Ulaşımda ve depolamada soğuk zincir etkin olarak kurulmalıdır.
5. Tarımsal alanlar korunmalıdır.
6.4. Genel Değerlendirme
Bitkisel ve hayvansal ürünlerde büyük ölçüde kendine yeter konumda bulunan ülkemizde, gelecekte
artacak nüfusun gıda talebi de göz önüne alınarak orta ve uzun vadeli politikalar geliştirilir, uygulanırsa
bulunabilirliğin devamı, çoğu üründe ithalata bile gerek kalmadan sağlanabilir.
7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GIDA GÜVENCESİNE ETKİSİ
İklim değişikliği küresel bir sorun olmakla birlikte etkileri bölgelere, kuşaklara, yaşa, ekonomik koşullara
ve cinsiyete bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak iklim değişikliğinin etkilerini en
ağır şekilde hissedenler ve zarar görenler geçimlerini doğal kaynaklardan sağlayan az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan tarımla alakalı kesim olmaktadır.
Tarım doğaya bağlı olarak sürdürülen bir faaliyettir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu özelliğini
kaybetmesi de mümkün görünmemektedir. Bu nedenle iklimden etkilenen yönü diğer sektörlerden
daha fazladır (Dellal 2008). İklim, tarımsal üretimin gerçekleşmesini sağlayan birinci faktördür.
Bu nedenle sıcaklık, yağış ve atmosferdeki karbondioksit içeriğindeki değişmeler, ekstrem doğa
olaylarının tekrarı ve deniz seviyesindeki yükselmeler tarımı etkilemektedir (Dellal ve Butt 2005;
Dellal ve McCarl 2007).
İklim değişikliği bitkisel ürün verim ve miktarını, üretim maliyetini, tarımsal kayıpları, hasat zamanını,
çayır ve meralar açısından otlatma verimini değiştirmektedir. Hayvansal üretimde ise hayvan
ölümlerini, yem tüketim oranını, canlı ağırlık artışını, süt üretimini, gebelik oranını ve dolayısıyla
üretim maliyetlerini etkilemektedir. İklim değişikliği ayrıca tarımsal üretim için vazgeçilmez olan
toprak uygunluğu ve verimi ile birlikte sulama suyu arzına da etki etmektedir.
7.1. Mevcut Durum
Dünyada iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi konusunda yapılan çalışmaların büyük
çoğunluğunda, şu anda kuru tarım yapılan ve hububat yetiştirilen alanların kuzeye doğru kayacağı
tahmin edilmektedir. Verimle ilgili olan çalışmalarda da ürün verimlerinde yüzde 10’lardan yüzde
50’lere kadar azalmalar beklenmektedir. Yapılacak uyum çalışmalarıyla bu azalmanın kısmen
önlenebileceği belirtilmektedir (McCarl et al. 2001; Rosenzweig and Hillel 1998; Rosenzweig and
Iglesias 1994).
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Çeşitli projeksiyonlara göre iklim değişikliği ile birlikte tarımsal ürün verimliliğinde dünyada bazı
bölgelerde artış, bazı bölgelerde azalışlar beklenmektedir. Türkiye’de ise tarımsal ürün verimliliğinin
yüzde 15 ile yüzde 25 arasında azalacağı tahmin edilmektedir (Cline 2007).
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) değerlendirme raporlarına göre, gelecekte
Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz havzasında sıcaklığın artacağı, sıcak dalgalarının daha yoğun
olacağı, yağışlarda yüzde 20’ye varan azalmalar meydana geleceği, toprak neminin azalacağı, deniz
seviyesinin yükseleceği tahmin edilmektedir. Akdeniz Bölgesi’ndeki yarı kurak ve subtropik alanlarda
sıcaklık artışlarının ve yağış rejimindeki değişikliklerin daha fazla olacağı; sel, kuraklık gibi ekstrem
hava olaylarının daha yoğun ve sık yaşanacağı bildirilmektedir. Bu değişikliklerin tarım alanlarında
kayıplara ve tahribatlara, ürün verimlerinde azalmalara neden olacağı tahmin edilmektedir. Dünya
genelinde 2°C sıcaklık artışının tahıl verimlerinde yüzde 5; 4°C sıcaklık artışının ise verimde yüzde
10 azalmaya neden olacağı tahmininde bulunulurken, Akdeniz Bölgesi’nde verimdeki azalışın yüzde
25-35’e ulaşacağı bildirilmektedir.
Türkiye, yıllık ortalama 653 mm yağış miktarı ile yarı-kurak bir bölgededir. Hatta bazı alt bölgelerde
yıllık yağış 200 mm seviyelerindedir.
Küresel iklim değişikliği, zaten yarı kurak bir iklime sahip ülkemizde özellikle güney bölgelerimizde
çoraklaşmaya ve dolayısıyla tarım alanlarında verim ve üretim azalmalarına yol açacaktır. Bu nedenle
iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve çoraklaşmanın ülkemizin gıda güvencesini olumsuz yönde
etkilemesi beklenmektedir (Özgen vd. 2015).
Türkiye’de tarımda iklim değişikliğine uyum ile ilgili çalışmaların sayısı, 2007’de ülke genelinde
yaşanan kuraklıkla birlikte, iklim değişikliğinde farkındalığın ve bilincin artmasıyla hızlanmıştır.
Bu çalışmalardan birisi Tarım ve Orman Bakanlığının 2007 yılında tarımsal kuraklık yönetimi
oluşturmasıdır. Böylece Türkiye’de yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak için
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanlardan oluşan yönetim sistemi oluşturulmuş, merkez
ve illerde oluşturulan yönetim birimlerinin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Ayrıca 2008-2012/20132017/2018-2022 dönemi için Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planları hazırlanmıştır.
Tarımla ilgili uyum faaliyetlerinden bir diğeri, İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) içinde yer
alan tarım ve gıda güvencesi konusunda belirlenen amaçlardır.
İklim değişikliği ve bunun gıda güvencesine etkilerini en aza indirmek amacıyla bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşları, STK’lar, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin yürüttüğü pek çok proje
bulunmaktadır.
İklim değişikliği ve gıda güvencesi konusu 11. Kalkınma Planında Küresel Gelişmeler ve Eğilimler ana
başlığı altında: İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Suyun Etkin Kullanımı olarak geçmektedir.
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7.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Ülkemizin değişik iklim tiplerini barındırması,

•

Tarımın büyük bölümünün kurak yarı kurak alanlarda yapılması ve tarımsal kültürün buna uygun
olması,

•

Kurak ve yarı kurak iklim özellikleri nedeniyle ülkenin kuraklıkla mücadelede uzun bir geçmişinin
bulunması,

•

Kuraklık izleme sistemlerine sahip olması,

•

Hâlihazırda yürütülen çok sayıda proje bulunması.

Zayıf Yönler:
•

Tarımla ilgili veri tabanlarının güncel olmaması,

•

Toprak envanteri ve haritaların güncel olmaması,

•

Kuraklık izleme sistemlerinin her bölgede yaygın olmaması,

•

Sulama altyapısının yetersiz ve eskimiş olması, yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlayan
basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılamaması,

•

Ülkenin önemli bir bölümünün kurak ve yarı kurak iklim koşullarına sahip olması,

•

Topografik yapı nedeniyle ülke topraklarının önemli bir bölümünün erozyona maruz kalması,

•

Yağış rejiminin düzensiz olması,

•

Ekosistemin bozulması,

•

Tarım arazilerinin ve meraların bozulması,

•

Su kaynaklarının kirlenmesi,

•

Geleceğe yönelik projeksiyonların yetersiz olması,

•

Kültürel işlemlerin eksik yapılması,

•

Küresel iklim değişikliği konusuna yeterli kaynak aktarılmaması,

•

Küresel farkındalık eksikliği,

•

Yeterli bilimsel çalışma yapılamaması.
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Fırsatlar:
•

Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve üretim miktarını koruması halinde, iklim
değişikliği sonucu dünyada artan gıda talebinin getireceği ihracat artışı,

•

Uyum çalışmalarının farklı birçok sektöre sağlayacağı avantaj,

•

İklim değişikliğinin hızlandıracağı AR-GE çalışmaları sonucu iklim değişikliğine uyumlu bitki
çeşitlerinin ve hayvan ırklarının geliştirilmesinin getireceği avantajlar.

Tehditler:
•

Ülkedeki kurak ve yarı kurak iklim koşuluna sahip alanların artması,

•

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, arazi tahribatı ve çölleşme riski,

•

Biyoçeşitlilik kaybı,

•

Ülkeye yönelik veya ülke içinde düzensiz göç dalgası yaşanması ihtimali,

•

Su kıtlığı,

•

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yeni hastalık ve zararlı etmenlerin ortaya çıkması,

•

Orman yangınları.

7.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Tarımla ilgili veri tabanları güncellenmelidir.
2. Toprak envanteri ve haritalar güncellenmelidir.
3. İklim değişikliğinin toprak, su, bitkisel ve hayvansal ürün verimleri üzerinde etkileri havza, bölge
ve ülke bazında tespit edilmelidir.
4. Üretim deseni, iklim değişiklikleri dikkate alınarak planlanmalıdır.
5. Kuraklık izleme sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
6. Meteorolojik veriler konusunda erken uyarı sistemleri geliştirilmelidir.
7. Bitkisel ve hayvansal ürün kalitesinde olası etkiler tespit edilmeli, kalitenin korunması ve
iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
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8. Olası bitki ve hayvan hastalıklarının tahmini ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
9. İklim değişikliğinin tarıma dayalı sanayi üzerine olası etkileri hesaplanmalıdır.
10. İklim değişikliğine uyum sağlayacak çeşitler geliştirilmelidir.
11. Tarım havzalarında iklim ve su varlığına uygun ürün çeşitleri teşvik edilmelidir.
12. Arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmalıdır.
13. Sulanan alanlar genişletilmeli, suyu tasarruflu kullanan sulama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
14. 1 Erozyon, çölleşme ve kuraklıkla mücadele konularında farkındalık artırılmalıdır.
15. Çayır ve mera ıslahı çalışmaları hızlandırılmalıdır.
16. Ekonomik, sosyal ve çevresel etki analizi çalışmaları ülke, bölge ve havza bazında yapılmalıdır.
17. Tarım dışı istihdam olanakları genişletilmeli, buna yönelik eğitim faaliyetleri artırılmalıdır.
18. Tarımsal kredi kullanımı kolaylaştırılmalı, özellikle küçük çiftçilerin kredi kullanımının artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
19. Çevreye duyarlı tarım tekniklerine verilen destekler artırılmalıdır.
20. Çiftçilerin çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
21. Yerel, bölgesel, ulusal düzeyde ve ürünler itibarıyla araştırma sayısı artırılmalıdır.
22. Risk açısından yüksek bölgeler ve gruplar belirlenmelidir.
23. Eylem planları oluşturulmalı ve her düzeyde kapasite geliştirme ve bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalıdır.
24. Küresel iklim değişikliğinin olası etkilerini azaltmak için uluslararası işbirlikleri geliştirilmelidir.
7.4. Genel Değerlendirme
Türkiye’de iklim değişikliğinin tarıma etkisi konusunda yapılan çalışmalar, verimde azalma ile kuraklık,
sel gibi olağan dışı meteorolojik olayların artması sonucu ürün kayıplarında artışa ve neticede gıda
güvencesinin tehlikeye gireceğine işaret etmektedir. İklim değişikliğinin tarımda yaratacağı olumsuz
etkilerin azaltılması ve önlenmesi için uyum çalışmalarının hızlandırılması gereklidir.
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8. GIDA ÜRETİM VE TÜKETİM PROJEKSİYONLARI (2030 PROJEKSİYONU)
Halen 7,7 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9,8 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Ülkemizin 81,4 milyon olan 2018 yıl ortası nüfusu da TÜİK ana senaryosuna göre 2030 yılında 93,3
milyona, 2050 yılında 104,7 milyona ulaşacaktır. Hem ülkemiz hem de dünya açısından artan nüfusu
beslemek önem taşımaktadır. FAO’nun tahminlerine göre 2050 yılına kadar dünya gıda ihtiyacı yüzde
60 oranında artacaktır. Gıda talebi değerlendirilirken israf da göz ardı edilmemelidir. Çünkü dünyada
üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın tahminen 1,3 milyar tonu tüketilemeden kaybedilirken, sadece
2,7 milyar tonu tüketilmektedir. İsrafın etkili yöntemlerle azaltılması halinde gıda ihtiyacının bu kadar
çok artmasına da gerek kalmayacaktır.
Kontrol edilmesi çok zor olan israfı devre dışı bırakırsak, gelecekte oluşacak gıda talep artışını
karşılamanın iki temel yolu vardır. Ya daha fazla alanda tarım yapmak ya da verimliliği artırmak. 148,9
milyon kilometrekare olan dünya karasal alanının sadece yüzde 10 kadarı (çayır ve mera alanları
hariç) tarım için kullanılmaktadır. Bu alanları daha fazla artırmanın imkânı çok sınırlıdır. Tam tersine
tarım arazileri, ormanlar ve sulak alanlar sürekli kaybedilmektedir. Dünyada sular sürekli kirlenmekte,
çölleşme ve çoraklaşma artmaktadır. Gün geçtikçe, tarım alanlarındaki verimliliği artırmak da toprak
bozunumu nedeniyle imkânsız hale gelmiştir. Öyle ki gübre tüketimi hızla arttığı, hibrit tohum kullanımı
yaygınlaştığı, zararlı ve hastalıklarla mücadele daha etkin yapıldığı halde binlerce yıldır tarım yapılan
toprakların giderek verimsizleşmesi dolayısıyla verimlilikte çok büyük artışlar görülmemektedir. Bütün
bunlar, artan gıda ihtiyacı açısından bakıldığında dünya kaynaklarına çok büyük baskı yapılmasına
neden olmaktadır. Dünyanın hemen her bölgesinde, hatta dünyanın akciğerleri kabul edilen Amazon
ormanlarında bile tarım alanı açmak için ormanlar katledilmektedir. Bu baskıyı azaltmak dünyanın
geleceği açısından elzemdir. Verimli tarım arazileri, çayır ve meralar, ormanlar, sulak alanlar, denizler,
akarsu ve göller korunmalı, tarım ve gıda üretiminin iklim, ekosistem ve suya olan etkileri azaltılmalıdır.
Bu süreçte teknolojik gelişmelerden de sonuna kadar yararlanılmalıdır.
Dünya Kaynakları Raporu’na göre “sürdürülebilir bir gıda geleceği” yaratmak için 5 ana başlık
altında 22 çözüm önerisi sunulmaktadır: gıdaya olan talep büyümesinin azaltılması, tarım alanlarını
genişletmeden gıda üretiminin artırılması ve verimlilik yanında etkinliğin geliştirilmesi, su ürünleri
arz ve potansiyelinin artırılması, tarımsal üretimde sera gazı salınımlarının azaltılması ve ekosistemin
korunması bu önerilerin başında yer almaktadır. Aslında işin özü: yaşadığımız dünyayı yok etmeden
insanları beslemektir.
Küresel iklim değişikliği de hem ülkemiz hem de dünya açısından beslenme konusunda büyük risk
oluşturmaktadır. Nitekim ülkemiz küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri
olan Doğu Akdeniz havzasında yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında verimli tarım arazilerinin, sulak
alanların ve ormanların korunması ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır.
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8.1. Mevcut Durum
Gıda üretim ve tüketim projeksiyonunda çeşitli teknolojik gelişmeler üretimdeki gelişmelerin niteliksel
yapısını etkilemektedir. Değerlendirmelerin miktarsal boyut dışında ele alınması gerekliliği de açıktır.
Yeni teknolojik gelişmeler üretimi ve tüketimi dengelemede kullanılabilecektir.
Dünyada yaşayan toplumların beslemesine etki yapabilecek çığır açan teknolojiler şu şekilde
sıralanmaktadır:
•

Bitki bazlı et,

•

Uzatılmış raf ömrü,

•

Sığırlarda metan gazını azaltan yem içerikleri,

•

Azotu toprakta tutan bileşikler,

•

Azot emici ürünler,

•

Düşük metan üreten pirinç çeşitleri,

•

Verimi artırmak için CRISPR kullanımı,

•

Yüksek verimli palmiye yetiştiriciliği,

•

Yosun bazlı balık yemi ve

•

Güneş enerjili gübreler.

Son dönemlerde görülen bu değişim ve gelişim yanında tüketim de yeniden şekillenerek piyasaların
değişimine yol açacaktır. Özellikle son on yılda meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik
dönüşümler, gıda tüketim alışkanlıklarını köklü bir biçimde değiştirmiştir. Zaman sınırlılığı, zamanın
yetmediği hissi, uzun çalışma saatleri, hızlı yaşama uyum sağlama isteği gibi faktörler gıda tüketim
alışkanlıklarında köklü değişikliklere sebep olabilmektedir. Sosyoekonomik ve demografik yapıda,
teknolojide ve pazarlama sistemlerinde meydana gelen tüm bu değişimler gıda tüketiminde yeni
trendler ortaya çıkarmakta ve bu doğrultuda sektörün şekillenmesine etki etmektedir.
Gıda tüketimini etkileyen/etkileyecek trendler tek bir etken tarafından belirlenmemektedir. Bu
trendler hem bireyler hem de toplumlar açısından fizyolojik, sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik
yönden birçok faktörün etkisi altında gelişme gösterecektir.
Yapılan çeşitli çalışmalarda gıda tüketimini etkileyeceği düşünülen yeni trendlerin genel anlamda beş
ana grupta düşünüleceği, bunların da sağlık, kolaylık, keyif, sürdürülebilirlik ve otantiklik trendleri
olacağı ifade edilmektedir.
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Türkiye, çok sayıda iklim kuşağı görülmesi ve topografya özellikleriyle müstesna bir konumda
bulunmaktadır. Bu durum hemen her türlü bitkisel ürünün üretildiği bir bölge olmasını sağlamaktadır.
Nitekim tarımın ilk merkezleri arasında da Anadolu ve Trakya yarımadaları vardır. Ülkedeki zengin
ürün çeşitliliği gıda güvencesi açısından olağanüstü bir avantaj sağlamaktadır. Bütün bu avantajların
da etkisiyle özellikle cumhuriyet döneminde tarımda büyük bir üretim artışı da yakalanmıştır.
Bu çerçevede yapılacak projeksiyonlarla Türkiye’nin 2030 fotoğrafını çekmek mümkündür. Geleceği
projekte etmenin yolu geçmişten geçmektedir. Geçmişte görülen eğilimlerin saptanmasıyla gelecekte
ülke tarımının nasıl bir yön izleyeceği tahmin edilebilir.
Geçmişe yönelik edinilen verilerle, bitkisel üretimde 2000/2001-2017/2018, 2007/2008-2017/2018
dönemi; hayvansal üretimde 2004-2018, 2005-2018, 2010-2018, 2010-2017, 2013-2017 dönemi
tüketim değişimleri baz alınarak, gelecekte de benzer eğilimin devamı şeklinde bir tüketim ve
üretim projeksiyonu oluşturulabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarla, bitkisel üretim 2030/2031,
hayvansal üretim 2030 yılı projeksiyonu ortaya konulabilir.
Bu çalışmada hesaplamalar yapılırken, belli bir dönemde (bitkisel ürün kullanımında çoğunlukla
2000/2001-2017/2018 dönemi) yurt içi kullanımdaki değişim göz önünde tutulmuş ve yıllık ortalama
değişimler bulunmuştur. Buna göre, 2030/2031 dönemi yurt içi kullanıma ulaşılmıştır. Yurt içi kullanım
miktarlarına 2030 ana senaryo nüfus rakamına bölünmüş ve kişi başına yurt içi kullanım miktarları
hesaplanmıştır.
Üretim projeksiyonlarında önemli bir parametre özellikle bitkisel üretimde tarım alanlarının çok
fazla değişmemesidir. Geçmişte yaşanan üretim artışlarının gelecekte de benzer bir eğilim izlemesi,
özellikle tarım alanları artırılamıyorsa, verimlilikle sınırlı kalacaktır. Toplam üretim açısından bu durum
böyle gerçekleşse de üretim için hayati bir unsur da taleptir. Üretim, talebi olan ürüne yönlenmektedir.
Eğer o ürüne talep varsa, o ürünün üretim alanları, diğer ürünlerin aleyhine artar. Bitkisel üretim
istatistiklerine bakıldığında bu durum net olarak görülmektedir.
Örneğin kuru soğanda 2000/2001-2017/2018 döneminde üretim hemen hemen aynı kalsa da (2
milyon 200 bin tondan, 2 milyon 175 bin 911 tona geriledi), kuru soğan ekim alanları yüzde 43,3’lük
gerilemeyle 100 bin hektardan 57 bin 692 hektara inmiştir. Üretimin aynı kalmasının sebebi, hektar
başına verimin 22 tondan 37,7 tona çıkmasıdır. Benzer durum buğday, arpa, mısır, patates gibi
ürünlerde de yaşanmıştır. Hektar başına arpa verimi 2,2 tondan 2,9 tona, buğday verimi 2,2 tondan
2,8 tona, patates verimi 26,2 tondan 33,6 tona yükselmiştir. Pamuk, kuru fasulye, nohut ve yeşil
mercimek gibi ürünlerde de aynı durum mevcuttur. Mısır, pirinç gibi ürünlerde ekim alanı artsa da
hektar başına verim mısırda 4,1 tondan 9,2 tona, pirinçte 3,6 tondan 4,9 tona, ayçiçeğinde 1,5 tondan
2,5 tona ulaşması nedeniyle ekim alanlarının çok üzerinde üretim artışı görülmüştür.
8.1.1. Bitkisel Ürünlerde 2030/2031 Projeksiyonu
Geniş anlamda (yem, tohumluk gibi tüketim rakamlarını da içermesi nedeniyle) tüketim anlamına
gelen yurt içi kullanım miktarını (gerçekte bu rakamın baz alınması, tarım politikalarının buna göre
oluşturulması gerekmektedir) geleceğe projekte edildiğinde, TÜİK’in ana senaryosuna göre, 20182030 döneminde ülke yıl ortası nüfusu 80 milyon 797 binden 93 milyon 329 bine çıkacaktır.
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Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yurt içi kullanım:
•

Arpada 7 milyon 401 bin tondan 7 milyon 170 bin tona,

•

Mısırda 7 milyon 804 bin tondan 15 milyon 874 bin tona,

•

Pirinçte 795 bin tondan 1 milyon 137 bin tona,

•

Çavdarda 316 bin tondan 370 bin tona,

•

Kuru fasulyede 286 bin tondan 329 bin tona,

•

Kırmızı mercimekte 435 bin tondan 607 bin tona,

•

Nohutta 530 bin tondan 583 bin tona,

•

Ayçiçeğinde 3 milyon 32 bin tondan 6 milyon 439 bin tona,

•

Çiğit pamukta 1 milyon 427 bin tondan 1 milyon 437 bin tona,

•

Lif pamukta 1 milyon 629 bin tondan 2 milyon 169 bin tona,

•

Soyada 2 milyon 896 bin tondan 5 milyon 887 bin tona,

•

Şekerde 2 milyon 385 bin tondan 3 milyon 12 bin tona,

•

Şeker pancarında 21 milyon 149 bin tondan 23 milyon 145 bin tona çıkacaktır.

Buna karşın,
•

Buğdayda 18 milyon 187 bin tondan 17 milyon 337 bin tona,

•

Patateste 4 milyon 558 bin tondan 4 milyon 132 bin tona,

•

Yulafta 249 bin tondan 207 bin tona,

•

Yeşil mercimekte 52 bin tondan 37 bin tona inecektir.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde dönemler itibarıyla yurt içi kullanım, kişi başına kullanım rakamları
ve 2030/2031 projeksiyonu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 2. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde dönemler itibarıyla yurt içi kullanım, kişi başına kullanım rakamları ve
2030/2031 projeksiyonu
Kişi

Kişi

Kişi

Başına

Başına

Başına

Kullanım

Kullanım

Kullanım

2000/’01

2017/’18

2030/’31

(Kg/Yıl)

(Kg/Yıl)

(Kg/Yıl)

7.169.688

115,33

91,58

76,82

18.186.979

17.336.719

289,47

225,06

185,76

318.359

249.450

207.002

4,76

3,09

2,22

256.653

315.765

369.999

3,84

3,91

3,96

Mısır

3.083.748

7.804.190

15.874.304

46,10

96,57

170,09

Pirinç

497.797

795.019

1.137.265

7,44

9,84

12,19

Patates

5.181.842

4.558.029

4.132.165

77,47

56,40

44,28

Kuru fasulye

238.172

285.785

328.522

3,56

3,54

3,52

Kırmızı mercimek

280.742

434.734

607.370

4,20

5,38

6,51

Nohut

467.692

529.971

583.136

6,99

6,56

6,25

79.149

51.751

37.395

1,18

0,64

0,40

Ayçiçeği

1.132.491

3.032.188

6.439.278

16,93

37,52

69,00

Pamuk (çiğit)

1.412.984

1.426.564

1.437.037

21,12

17,65

15,40

Pamuk (lif) (*)

1.120.000

1.629.000

2.169.407

16,74

20,16

23,24

Soya

1.145.174

2.896.007

5.887.367

17,12

35,84

63,08

Şeker

1.757.318

2.384.887

3.012.182

26,27

29,51

32,28

18.796.738

21.149.020

23.144.570

281,01

261,71

247,99

2000/’01

2017/’18

2030/’31

Yurt İçi

Yurt İçi

Yurt İçi

Kullanım

Kullanım

Kullanım

(Ton)

(Ton)

(Ton)

7.714.559

7.400.907

19.362.092

Yulaf
Çavdar

Ürün

Arpa
Buğday

Yeşil mercimek

Şeker pancarı

Kaynak: ICAC, TÜİK, ZMO
(*): Pamuk 2000/2001 verileri için 2000 yılı verisi alınmıştır.
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Aynı şekilde seçilmiş bazı sebzelerde yurt içi kullanım:
•

Biberde 2 milyon 348 bin tondan 3 milyon 615 bin tona,

•

Domateste 11 milyon 109 bin tondan 14 milyon 45 bin tona,

•

Hıyarda 1 milyon 663 bin tondan 1 milyon 618 bin tona,

•

Karpuzda 3 milyon 909 bin tondan 3 milyon 973 bin tona,

•

Kavunda 1 milyon 756 bin tondan 1 milyon 717 bin tona,

•

Kuru sarımsakta 120 bin tondan 164 bin tona,

•

Kuru soğanda 1 milyon 927 bin tondan 1 milyon 890 bin tona,

•

Taze fasulyede 615 bin tondan 719 bin tona yükselecektir.

•

Patlıcanda ise 848 bin tondan 806 bin tona gerileyecektir.

Sebzelerde dönemler itibarıyla yurt içi kullanım ve kişi başına kullanım rakamları ve 2030/2031
projeksiyonu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 3. Sebzelerde dönemler itibarıyla yurt içi kullanım, kişi başına kullanım rakamları ve 2030/2031 projeksiyonu
Kişi

Kişi

Kişi

Başına

Başına

Başına

Kullanım

Kullanım

Kullanım

2000/’01

2017/’18

2030/’31

(Kg/Yıl)

(Kg/Yıl)

(Kg/Yıl)

30.295

0,66

0,44

0,32

28.494

30.168

0,40

0,35

0,32

52.013

99.480

163.341

0,78

1,23

1,75

Biber

1.335.954

2.348.415

3.615.056

19,97

29,06

38,73

Domates

8.176.084

11.109.482

14.044.724

122,23

137,48

150,49

Havuç

201.341

481.207

936.907

3,01

5,95

10,04

Hıyar

1.722.580

1.662.802

1.618.493

25,75

20,58

17,34

Ispanak

200.278

208.626

215.244

2,99

2,58

2,31

251.771

405.190

583.025

3,76

5,01

6,25

Karpuz

3.827.673

3.909.418

3.973.105

57,22

48,38

42,57

Kavun

1.808.452

1.755.932

1.716.801

27,04

21,73

18,40

80.049

120.341

164.366

1,20

1,49

1,76

Kuru soğan

1.978.061

1.927.428

1.889.585

29,57

23,85

20,25

Lahana

603.010

750.403

886.990

9,02

9,29

9,50

Marul

323.555

473.379

633.264

4,84

5,86

6,79

Patlıcan

905.466

847.831

806.245

13,54

10,49

8,64

Pırasa

282.275

198.044

151.031

4,22

2,45

1,62

2.224

5.095

9.604

0,03

0,06

0,10

Taze fasulye

501.750

615.421

719.433

7,50

7,62

7,71

Taze soğan

220.498

146.892

107.671

3,30

1,82

1,15

Turp

165.044

195.140

221.807

2,47

2,41

2,38

2000/’01

2017/’18

2030/’31

Yurt İçi

Yurt İçi

Yurt İçi

Kullanım

Kullanım

Kullanım

(Ton)

(Ton)

(Ton)

Bakla (Taze)

44.128

35.658

Bamya

26.444

Bezelye (Taze)

Ürün

Kabak (Sakız)

Kuru sarımsak

Semizotu

Kaynak: TÜİK
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Benzer hesapla seçilmiş bazı meyvelerde yurt içi kullanım:
•

Antep fıstığında 111 bin tondan 234 bin tona,

•

Yaş çayda 1 milyon 185 bin tondan 1 milyon 839 bin tona,

•

Bademde 117 bin tondan 217 bin tona,

•

Cevizde 275 bin tondan 517 bin tona,

•

Çilekte 341 bin tondan 816 bin tona,

•

Elmada 2 milyon 255 bin tondan 2 milyon 303 bin tona,

•

Fındıkta 133 bin tondan 171 bin tona,

•

İncirde 63 bin tondan 93 bin tona,

•

Kayısıda 239 bin tondan 650 bin tona,

•

Kirazda 512 bin tondan 1 milyon 99 bin tona,

•

Muzda 530 bin tondan 1 milyon 565 bin tona,

•

Portakalda 923 bin tondan 971 bin tona,

•

Üzümde 2 milyon 553 bin tondan 2 milyon 730 bin tona çıkacaktır.

Meyvelerde yurt içi kullanımda azalan bir ürün görülmemektedir.
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Tablo 4. Meyvelerde dönemler itibarıyla yurt içi kullanım, kişi başına kullanım rakamları ve 2030/2031 projeksiyonu
2000/’01

2017/’18

2030/’31

Kişi Başına

Kişi Başına

Kişi Başına

Yurt İçi

Yurt İçi

Yurt İçi

Kullanım

Kullanım

Kullanım

Kullanım

Kullanım

Kullanım

2000/’01

2017/’18

2030/’31

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Kg/Yıl)

(Kg/Yıl)

(Kg/Yıl)

Antep fıstığı (*)

42.119

111.429

234.478

0,63

1,38

2,51

Armut

351.041

429.916

501.993

5,25

5,32

5,38

Ayva

95.577

143.592

196.025

1,43

1,78

2,10

Badem

51.964

116.807

217.003

0,78

1,45

2,33

Ceviz

120.569

275.157

517.141

1,80

3,40

5,54

Çay

667.418

1.185.281

1.838.895

9,98

14,67

19,70

Çilek

108.865

340.974

816.371

1,63

4,22

8,75

Dut

54.702

69.029

82.469

0,82

0,85

0,88

Elma

2.192.911

2.254.504

2.302.769

32,78

27,90

24,67

Erik

156.569

197.147

235.139

2,34

2,44

2,52

Fındık

96.612

133.328

170.568

1,44

1,65

1,83

Greyfurt

29.308

52.308

81.462

0,44

0,65

0,87

İncir

38.130

63.175

92.946

0,57

0,78

1,00

Kayısı (*)

64.879

239.373

649.593

0,97

2,96

6,96

Kestane

51.912

49.409

47.577

0,78

0,61

0,51

Kiraz

188.979

512.466

1.098.943

2,83

6,34

11,77

Limon

299.917

409.724

520.118

4,48

5,07

5,57

Mandalina

395.627

788.286

1.335.473

5,91

9,75

14,31

Muz

128.482

529.762

1.565.155

1,92

6,56

16,77

Nar

54.877

315.744

1.203.564

0,82

3,91

12,90

Portakal

922.642

949.643

970.823

13,79

11,75

10,40

Şeftali

397.495

638.676

917.848

5,94

7,90

9,83

Üzüm

2.552.880

2.651.854

2.730.121

38,17

32,82

29,25

Vişne

99.927

173.288

263.997

1,49

2,14

2,83

Ürün

Kaynak: TÜİK
(*): Periyodisite (var/yok yılı) olan Antep fıstığı ve kayısı gibi meyvelerde 2000/2001-2001/2002 ve
2016/2017-2017/2018 ortalaması alınmıştır.
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Üretimle ilgili projeksiyon yapmak kullanımdan çok daha zordur. Kullanım açısından fiyat dışında
çok fazla sınır yoktur. Çünkü ülke içinde üretilmese de ithalat yoluyla yurt içi kullanım yapılabilir.
Yalnız toplam kişi başına tüketim artışı sınırlıdır. Fakat tüketici eğilimleri değişebilir. Gelişmekte
olan ülkelerde tüketici artan gelir seviyesiyle birlikte daha fazla et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri
tüketmeye başlamıştır. Çin gibi bazı ülkeler pirinç ağırlıklı beslenmeden buğday tüketimine doğru
yönelme eğilimi göstermektedir.
Buna karşın üretimdeki değişim, ekim alanlarındaki değişime, sulanan alanlardaki değişime, kültürel
işlemlerin ne ölçüde yapıldığına, gübre, sertifikalı tohum kullanımına, tarımda teknoloji kullanımına,
talebe ve iklim koşullarındaki değişime doğrudan bağlıdır.
Günümüz dünyasında toplam tarımsal alanlarda büyük boyutlu değişim olamayacağı için toplam
üretim artışı verim artışıyla doğru orantılıdır. Talep durumuna göre bazı ürünlerin üretimi artarken,
bazı ürünlerin üretiminde azalma meydana gelmektedir.
Bu çerçeveden bakıldığında, geleceğe yönelik birçok değişken olması nedeniyle herhangi bir üründe
doğru projeksiyon yapmak neredeyse imkânsızdır.
Bu çalışmada geçmişte yaşanan üretim değişikliklerinin gelecekte de meydana gelmesi durumunda
görülecek üretim değişimleri hesaplanmıştır.
Buna göre, 2017/2018-2030/2031 döneminde arpa üretiminin 7 milyon 100 bin tondan 6 milyon 481
bin tona, patates üretiminin 4 milyon 801 bin tondan 4 milyon 408 bin tona, nohut üretiminin 470 bin
tondan 418 bin tona gerileyeceği; buna karşın buğday üretiminin 21 milyon 500 bin tondan 21 milyon
890 bin tona, mısır üretiminin 5 milyon 900 bin tondan 12 milyon 126 bin tona, pirinç üretiminin 540
bin tondan 1 milyon 112 bin tona, kırmızı mercimek üretiminin 400 bin tondan 525 bin tona, ayçiçeği
üretimin 1 milyon 964 bin tondan 3 milyon 905 bin tona, lif pamuk üretiminin 988 bin tondan 1 milyon
232 bin tona ve soya üretimin 140 bin tondan 336 bin tona çıkacağı tahmin edilebilir.
Bu tahminlere göre arpa, mısır, pirinç, kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut, yeşil mercimek, ayçiçeği,
lif pamuk ve soyada üretim açığı devam edecek, önlem alınmazsa özellikle mısır, ayçiçeği ve soyada
üretim açığı büyük rakamlara ulaşacaktır.
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Tablo 5. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde dönemler itibarıyla üretim miktarı, 2030/2031 projeksiyonu ve yurt içi kullanıma
göre üretim açık veya fazlası

2000/’01
Üretim
(Ton)

2017/’18
Üretim
(Ton)

2030/’31
Üretim
(Ton)

Kişi Başına
Üretim
2000/’01
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2017/’18
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2030/’31
(Kg/Yıl)

2030/’31
Üretim Açığı/
Fazlası (Ton)

Arpa

8.000.000

7.100.000

6.480.707

119,60

87,86

69,44

-688.981

Buğday

21.000.000

21.500.000

21.890.371

313,95

266,05

234,55

4.553.652

Yulaf

314.000

250.000

210.011

4,69

3,09

2,25

3.009

Çavdar

260.000

320.000

375.067

3,89

3,96

4,02

5.067

Mısır

2.300.000

5.900.000

12.125.836

34,39

73,01

129,93

-3.748.468

Pirinç

210.000

540.000

1.111.877

3,14

6,68

11,91

-25.388

5.370.000

4.801.393

4.407.549

80,28

59,42

47,23

275.385

Kuru fasulye

230.000

239.000

246.119

3,44

2,96

2,64

-82.403

Kırmızı
mercimek

280.000

400.000

525.429

4,19

4,95

5,63

-81.941

Nohut

548.000

470.000

417.932

8,19

5,82

4,48

-165.204

73.000

30.000

15.198

1,09

0,37

0,16

-22.197

Ayçiçeği

800.000

1.964.385

3.904.509

11,96

24,31

41,84

-2.534.769

Pamuk (çiğit)

1.295.066

1.470.000

1.619.555

19,36

18,19

17,35

182.518

Pamuk (lif) (*)

740.000

988.000

1.232.386

11,06

12,23

13,20

-937.021

Soya

44.500

140.000

336.337

0,67

1,73

3,60

-5.551.030

Tahıllar ve Diğer
Bitkisel Ürünler

Patates

Yeşil mercimek

Kaynak: ZMO
(*) Pamuk 2000/2001 verileri için 2000 yılı verisi alınmıştır, 2017/2018 verileri olarak 2018/2019 alınmıştır.

Buna göre, 2017/2018-2030/2031 döneminde, sebzeler içinde üretim: biberde 2 milyon 608 bin
tondan 4 milyon 23 bin tona, domateste 12 milyon 750 bin tondan 16 milyon 798 bin tona çıkacaktır.
Domateste yurt içi kullanıma göre üretim fazlası 2 milyon 754 bin tona, biberde 408 bin tona, hıyarda
211 bin tona, havuçta 184 bin tona, kuru soğanda 268 bin tona çıkacaktır. Bu dönemde, üretimin 139
bin tondan 95 bin tona ineceği tahmin edilen taze soğanda yurt içi kullanıma göre, 12 bin 474 ton
üretim açığı olacaktır.
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Tablo 6. Sebzelerde dönemler itibarıyla üretim miktarı, 2030/2031 projeksiyonu ve yurt içi kullanıma göre üretim açık veya
fazlası
2000/’01
Üretim
(Ton)

2017/’18
Üretim
(Ton)

2030/’31
Üretim
(Ton)

Kişi Başına
Üretim
2000/’01
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2017/’18
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2030/’31
(Kg/Yıl)

2030/’31
Üretim Açığı/
Fazlası
(Ton)

Taze bakla

45.000

37.511

32.637

0,67

0,46

0,35

2.341

Bamya

27.500

28.536

29.354

0,41

0,35

0,31

-814

Taze bezelye

48.000

107.124

197.924

0,72

1,33

2,12

34.583

Biber

1.480.000

2.608.172

4.022.637

22,13

32,28

43,10

407.581

Domates

8.890.000

12.750.000

16.798.464

132,91

157,78

179,99

2.753.739

Havuç

235.000

569.533

1.120.755

3,51

7,05

12,01

183.849

Hıyar

1.825.000

1.827.782

1.829.912

27,28

22,62

19,61

211.419

Ispanak

205.000

222.177

236.277

3,06

2,75

2,53

21.033

Kabak (sakız)

260.000

449.561

683.357

3,89

5,56

7,32

100.331

Karpuz

3.940.000

4.011.313

4.066.716

58,90

49,64

43,57

93.611

Kavun

1.865.000

1.813.422

1.774.945

27,88

22,44

19,02

58.143

81.000

121.805

166.401

1,21

1,51

1,78

2.035

2.200.000

2.175.911

2.157.668

32,89

26,93

23,12

268.083

Lahana

622.000

778.887

925.069

9,30

9,64

9,91

38.079

Marul

333.000

490.423

659.384

4,98

6,07

7,07

26.120

Patlıcan

924.000

883.917

854.443

13,81

10,94

9,16

48.197

Pırasa

308.000

208.239

154.373

4,60

2,58

1,65

3.342

2.250

5.149

9.698

0,03

0,06

0,10

94

Taze fasulye

514.000

630.347

736.793

7,68

7,80

7,89

17.360

Taze soğan

228.000

138.993

95.198

3,41

1,72

1,02

-12.474

Turp

167.500

198.701

226.428

2,50

2,46

2,43

4.621

Sebzeler

Kuru sarımsak
Kuru soğan

Semizotu

Kaynak: TÜİK

2017/2018-2030/2031 döneminde, meyveler içinde üretim, Antep fıstığında 124 bin tondan 239 bin
tona, bademde 90 bin tondan 148 bin tona, cevizde 210 bin tondan 331 bin tona, çayda 1 milyon
300 bin tondan 1 milyon 964 bin tona, çilekte 400 bin tondan 945 bin tona, elmada 3 milyon 32 bin
tondan 3 milyon 626 bin tona, fındıkta 675 bin tondan 890 bin tona, incirde 306 bin tondan 368 bin
tona, kayısıda 878 bin tondan 1 milyon 259 bin tona, kirazda 627 bin tondan 1 milyon 350 bin tona,
limonda 1 milyon 7 bin tondan 1 milyon 834 bin tona, mandalinada 1 milyon 550 bin tondan 3 milyon
378 bin tona, portakalda 1 milyon 950 bin tondan 3 milyon 86 bin tona, üzümde 4 milyon 200 bin
tondan 4 milyon 725 bin tona, muzda 369 bin tondan 1 milyon 409 bin tona, narda 503 bin tondan 2
milyon 586 bin tona çıkacaktır.
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Önemli meyvelerin hiç birinde üretim düşüşü beklenmezken, yurt içi kullanıma göre üretim fazlası:
elmada 1 milyon 323 bin tona, fındıkta 720 bin tona, kayısıda 609 bin tona, incirde 275 bin tona,
kirazda 251 bin tona, limonda 1 milyon 314 bin tona, mandalinada 2 milyon 43 bin tona, narda 1 milyon
383 bin tona, portakalda 2 milyon 115 bin tona, üzümde 1 milyon 995 bin tona ulaşacaktır.
Buna karşın yurt içi kullanıma göre muzda 156 bin, bademde 69 bin, cevizde 187 bin ton üretim açığı
görülecektir.
Meyvelerde dönemler itibarıyla üretim miktarı, 2030/2031 projeksiyonu ve yurt içi kullanıma göre
üretim açık veya fazlası aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 7. Meyvelerde dönemler itibarıyla üretim miktarı, 2030/2031 projeksiyonu ve yurt içi
Meyveler
Sert Kabuklular
ve
İçecek Bitkileri

2000/’01
Üretim
(Ton)

2017/’18
Üretim
(Ton)

2030/’31
Üretim
(Ton)

Kişi Başına
Üretim
2000/’01
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2017/’18
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2030/’31
(Kg/Yıl)

2030/’31
Üretim Açığı/
Fazlası (Ton)

52.500

124.000

239.253

0,78

1,53

2,56

4.775

Armut

380.000

503.004

623.309

5,68

6,22

6,68

121.316

Ayva

105.000

174.038

256.131

1,57

2,15

2,74

60.106

Badem

47.000

90.000

147.911

0,70

1,11

1,58

-69.093

Ceviz

116.000

210.000

330.621

1,73

2,60

3,54

-186.520

Çay

758.038

1.300.000

1.963.711

11,33

16,09

21,04

124.816

Çilek

130.000

400.167

945.465

1,94

4,95

10,13

129.094

Dut

60.000

74.383

87.667

0,90

0,92

0,94

5.199

Elma

2.400.000

3.032.164

3.625.785

35,88

37,52

38,85

1.323.016

Erik

195.000

291.934

397.465

2,92

3,61

4,26

162.326

Fındık

470.000

675.000

890.267

7,03

8,35

9,54

719.699

Greyfurt

130.000

260.000

441.746

1,94

3,22

4,73

360.284

İncir

240.000

305.689

367.812

3,59

3,78

3,94

274.867

Kayısı (*)

548.000

877.852

1.258.668

8,19

10,86

13,49

609.075

Kestane

55.100

62.904

69.610

0,82

0,78

0,75

22.033

Kiraz

230.000

627.132

1.350.482

3,44

7,76

14,47

251.539

Limon

460.000

1.007.133

1.833.743

6,88

12,46

19,65

1.313.625

Mandalina

560.000

1.550.469

3.378.107

8,37

19,19

36,20

2.042.634

Muz

64.000

369.009

1.408.863

0,96

4,57

15,10

-156.292

Nar

59.000

502.606

2.586.374

0,88

6,22

27,71

1.382.810

Portakal

1.070.000

1.950.000

3.085.715

16,00

24,13

33,06

2.114.892

Şeftali

430.000

771.459

1.206.227

6,43

9,55

12,92

288.379

Üzüm

3.600.000

4.200.000

4.725.458

53,82

51,97

50,63

1.995.337

Vişne

106.000

181.874

274.832

1,58

2,25

2,94

10.835

Zeytin

1.800.000

2.100.000

2.362.729

26,91

25,99

25,32

Antep fıstığı (*)

Kaynak: TÜİK
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(*) Periyodisite (var/yok yılı) olan Antep fıstığı ve kayısı gibi meyvelerde 2000/2001-2001/2002 ve
2016/2017-2017/2018 ortalaması alınmıştır.

8.1.2. Hayvansal Ürünlerde 2030 Projeksiyonu
Hayvansal ürünlere yönelik projeksiyon yapmak hem üretim hem de tüketim bazında bitkisel ürünlere
göre daha kolaydır. Her ne kadar hayvansal üretim mera, çayır ve kaba yem üretim potansiyeli ile
ilişkili de olsa, maliyet yüksekliği bir yana ithal yemle de yapılabildiği için üretim artışındaki sınır,
bitkisel üretimde toprağa bağlı üretimdeki kadar keskin değildir. Hayvancılıkta verim artışı da bitkisel
üretimden daha hızlı gerçekleştirilebilmektedir. Hayvansal üretimde sınır verim ve hayvan varlığı
artışıyla doğrudan ilişkilidir. Üretimde ve kullanımda geçmişte belli bir dönemde görülen değişimin
2030 yılına kadar yaşanması halinde ulaşılacak rakamlar hesaplanmıştır.
2004-2018 döneminde hayvan sayısında meydana gelen yıllık ortalama artışın 2018-2030 döneminde
de devam etmesi halinde sığır sayısının 17 milyon 43 binden 26 milyon 756 bine, koyun sayısı 35
milyon 195 binden 46 milyon 862 bine, keçi sayısı 10 milyon 922 binden 16 milyon 799 bine, manda
sayısı 178 binden 284 bine, tavuk sayı 353 milyon 561 binden 410 milyon 689 bine hindi sayısı 4
milyon 43binden 4 milyon 168 bine çıkacaktır.
Tablo 8. 2004 ve 2018 yılı hayvan sayıları ve 2030 projeksiyonu
2004
(Baş/Adet)

2018
(Baş/Adet)

2030 Projeksiyonu
(Baş/Adet)

10.069.346

17.042.506

26.755.815

Manda

103.900

178.397

283.544

Koyun

25.201.155

35.194.972

46.861.687

Keçi

6.609.937

10.922.427

16.798.895

Tavuk

296.876.067

353.561.499

410.689.262

Hindi

3.902.346

4.043.332

4.168.224

Tür Adı
Sığır

Kaynak: TÜİK

Kırmızı ette 2030 yılı TÜİK ana senaryo nüfus projeksiyonu baz alındığında 2010 yılında kişi başına
kırmızı et kullanımının 10,33 kilogramdan 2030’da 22,27 kilograma çıkacağı hesaplanmıştır. 2010
yılında 1 milyon 156 bin ton olan yurt içi kırmızı et kullanımının 2030’da 2 milyon 78 bin tona çıkacağı
tahmini yapılmıştır.
Tablo 9. Kırmızı ette yurt içi kullanım, kişi başına kullanım miktarları ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2018
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2030
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

Kişi
Başına
Kullanım
2010
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Kullanım
2018
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Kullanım
2030
(Kg/Yıl)

Kırmızı Et

781.458

1.155.591

2.078.030

10,33

14,30

22,27

Kaynak: TÜİK, BESD-BİR
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Kırmızı ette üretim rakamlarına bakıldığında 2010-2018 döneminde 781 bin tondan 1 milyon 119 bin
tona çıktığı görülmektedir. Benzer artış eğilimi 2018-2030 döneminde de gerçekleşirse, 2030 yılında
üretimin 1 milyon 919 bin tona çıkması beklenmektedir. Yurt içi kullanıma göre, kırmızı ette üretim
açığı 37 bin tondan 159 bin tona ulaşacaktır.
Tablo 10. Kırmızı ette yurt içi kullanım, kişi başına üretim miktarları ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Üretim(Ton)

2018
Üretim(Ton)

2030
Üretim(Ton)

Kişi
Başına
Üretim
2010
(Kg/Yıl)

Kırmızı Et

780.718

1.118.695

1.918.836

10,59

Kişi Başına
Üretim
2018
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Üretim
2030
(Kg/Yıl)

2030
Üretim
Açığı/
Fazlası
(Ton)

13,84

20,56

-159.193

Kaynak: TÜİK, BESD-BİR

Benzer şekilde yapılan hesaplamaya göre kanatlı etinde yurt içi kullanım 2018-2030 döneminde 1
milyon 770 bin tondan 2 milyon 703 bin tona çıkarken, üretimin 2018-2030 döneminde 2 milyon
226 bin tondan 4 milyon 124 bin tona yükselmesi beklenmektedir. 2030’da kanatlı etinde yurt içi
kullanıma göre, üretim fazlası 1 milyon 420 bin tona yaklaşacaktır.
Tablo 11. Kanatlı etinde yurt içi kullanım, kişi başına kullanım miktarları ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2018
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2030
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

Kişi
Başına
Kullanım
2010
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Kullanım
2018
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Kullanım
2030(Kg/Yıl)

Kanatlı Eti

1.334.377

1.769.750

2.703.099

18,10

21,90

28,96

Kaynak: TÜİK, BESD-BİR
Tablo 12. Kanatlı etinde yurt içi kullanım, kişi başına üretim miktarları ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Üretim
(Ton)

2018
Üretim
(Ton)

2030
Üretim
(Ton)

Kişi Başına
Üretim
2018
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2030
(Kg/Yıl)

Kanatlı Eti

1.476.022

2.226.205

4.123.573

27,55

44,18

Kaynak: TÜİK, BESD-BİR

Süt üretimi, 2005-2018 döneminde 11,1 milyon tondan 22,1 milyon tona yükselmiştir. Benzer eğilimle
üretimin 2018-2030 döneminde 22,1 milyon tondan 41,8 milyon tona çıkacağı projekte edilebilir. Süt ve
süt ürünleri tüketimiyle ilgili sağlam veriye ulaşılamamıştır. Yalnız, süt ve süt ürünlerinde üretimin çok
büyük bir bölümünün yurt içinde tüketildiği, ihracatın sınırlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
tüketimin üretimle paralel bir şekilde artığı tahmininde bulunulabilir. Sütte bir üretim açığından
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bahsetmek mümkün değildir. Tam tersine üretimdeki hızlı artış nedeniyle gelecekte ihracatta büyük
artış yaşanmaması halinde geçmişte Avrupa Birliği ülkelerinde “tereyağı dağları” oluşması gibi önemli
miktarlarda üretim fazlası oluşacaktır.
Tablo 13. Toplam süt üretimi, kişi başına üretim miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2005
Üretim
(Ton)

2018
Üretim
(Ton)

2030
Üretim
(Ton)

Kişi Başına
Üretim
2005
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2018
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2030
(Kg/Yıl)

Süt

11.107.897

22.120.716

41.778.577

157,13

273,74

447,65

Yumurtada 2010-2017 döneminde yurt içi kullanım miktarı 12,8 milyar adetten 17,3 milyar adede
yükselmiştir. Benzer eğilimin gelecekte de devam etmesi halinde 2030 yılında yurt içi kullanım 30,3
milyar adedi aşacaktır. Üretimin ise 2018-2030 döneminde 21,1 milyar adetten 39,2 milyar adede
çıkacağı, yurt içi kullanıma göre 9,1 milyar adedin üzerinde bir üretim fazlası oluşacağı tahmini
yapılmaktadır.
Tablo 14. Yumurta kullanımı, kişi başına kullanım miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Yurt İçi
Kullanım
(Bin Adet)

2017
Yurt İçi
Kullanım
(Bin Adet)

2030
Yurt İçi
Kullanım
(Bin Adet)

Kişi
Başına
Kullanım
2010
(Kg/Yıl)

Yumurta

12.828.000

17.294.000

30.118.593

174,00

Kişi
Başına
Kullanım
2017
(Kg/Yıl)
214,01

Kaynak: YUM-BİR
Tablo 15. Yumurta üretimi ve kişi başına üretim miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Üretim
(Bin Adet)

2018
Üretim
(Bin Adet)

2030
Üretim
(Bin Adet)

Kişi Başına
Üretim
2010
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2018
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Üretim
2030
(Kg/Yıl)

2030
Üretim
Açığı/
Fazlası
(Ton)

Yumurta

13.980.000

21.123.000

39.230.897

189,63

261,39

420,35

9.112.305

Kaynak: YUM-BİR

Su ürünlerinde kişi başına kullanımda ciddi bir gerileme görülmektedir. Öyle ki 2010 yılında 9,21
kilogram olan yıllık kişi başına su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6,80 kilograma inmiştir. Benzer
eğilimin devamı halinde 2030 yılında kişi başına su ürünleri tüketimi 4,29 kilograma gerileyecektir.
Buna göre, 2018 yılında 549 bin ton olan su ürünleri kullanımı, 2030 yılında 400 bin tona düşecektir.
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Buna karşın su ürünleri üretiminde özellikle yetiştiricilikteki üretim artışı sebebiyle önemli bir düşüş
görülmemektedir. Üretim tüketim arasındaki dengesizlik ihracat artışıyla tolere edilmektedir. Bu
çerçevede 2018 yılında 629 bin ton olan üretimin 2030 yılında 590 bin ton dolaylarında gerçekleşeceği
tahmini yapılabilir. Böylece yurt içi kullanıma göre üretim fazlası 2030 yılında 191 bin tonu aşacaktır.
Su ürünleri kullanımı ve kişi başına kullanım miktarı ve 2030 projeksiyonu aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 16. Su ürünleri kullanımı, kişi başına kullanım miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2018
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2030
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

Kişi
Başına
Kullanım
2010
(Kg/
Yıl)

Su Ürünleri

678.697

549.446

400.220

9,21

Kişi
Başına
Kullanım
2018
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Kullanım
2030
(Kg/Yıl)

6,80

4,29

Kaynak: TÜİK
Tablo 17. Su ürünleri üretimi, kişi başına üretim miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2010
Üretim
(Ton)

2018
Üretim
(Ton)

2030
Üretim
(Ton)

Kişi
Başına
Üretim
2010
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Üretim
2018
(Kg/Yıl)

Kişi
Başına
Üretim
2030
(Kg/Yıl)

2030
Üretim
Açığı/
Fazlası
(Ton)

Su Ürünleri

653.080

628.631

590.838

8,86

7,78

6,33

190.618

Kaynak: TÜİK

Bal tüketiminde hızlı bir artış görülmektedir. 2013 yılında 92 bin ton olan yurt içi bal kullanımı 2017
yılında 108 bin tona yükselmiştir. Kişi başına yurt içi kullanımındaki artış eğiliminin 2030’a kadar
sürmesi halinde, yurt içi kullanım 181 bin tona çıkacaktır.
Üretim artış rakamları baz alındığında 2030’da bal üretiminin 205 bin tona çıkması beklenmektedir.
Bu durumda yurt içi kullanıma göre 24 bin tona yakın bir üretim fazlası olacaktır.
Tablo 18. Bal kullanımı, kişi başına kullanım miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2013
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2017
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

2030
Yurt İçi
Kullanım
(Ton)

Kişi Başına
Kullanım
2013
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Kullanım
2017
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Kullanım
2030
(Kg/Yıl)

Bal

92.130

108.023

181.193

1,22

1,34

1,94

Kaynak: TÜİK
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Tablo 19. Bal üretimi, kişi başına üretim miktarı ve 2030 projeksiyonu

Ürün

2013
Üretim
(Ton)

2017
Üretim
(Ton)

2030
Üretim
(Ton)

Kişi Başına
Üretim
2013
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2017
(Kg/Yıl)

Kişi Başına
Üretim
2030
(Kg/Yıl)

2030
Üretim
Açığı/
Fazlası
(Ton)

Bal

95.694

114.471

204.918

1,27

1,43

2,20

23.726

Kaynak: TÜİK

8.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Üretim potansiyeli ve çeşitliliği,

•

Nüfus artış hızının yavaşlaması,

•

Tarımsal teknolojideki gelişmeler ve akıllı uygulamalar,

•

AR-GE ve tarımsal desteklemelerdeki artış.

Zayıf Yönler:
•

Organize olmayan pazar yapısı ve sorunların devamlığı,

•

Örgütlenme eksikliği ve ürün fiyatlarındaki belirsizlik,

•

Üretim planlamasındaki eksiklikler,

•

Yavaşlamaya rağmen nüfus artış hızının artmaya devam etmesi,

•

Yapısal sorunların çözülememiş olması,

•

Kontrolsüz göçün önlenememesi.
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Fırsatlar:
•

Kullanıma açılmamış tarım arazilerinin varlığı,

•

Islah edilmemiş büyük mera ve çayır alanlarının varlığı,

•

Sulama altyapısı tamamlanmamış arazi varlığı.

Tehditler:
•

İklim değişimi sorunu ve belirsizlikler,

•

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi,

•

Kontrolsüz yoğun göç potansiyeli.

8.3. Hedefler ve Stratejiler
Türkiye’nin artan gıda talebini karşılaması, hem tarım ve gıdada çevre ülkelerin gıda açığını
kapatabilecek ihracat potansiyeline ulaşması hem de üretim açığı olan ürünlerde kendine yetebilir
hale gelmesi için:
1. Toplulaştırma yapılabilecek 14,3 milyon hektar arazideki toplulaştırma çalışmaları hızla
tamamlanmalıdır.
2. Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin sulanması ve tüm sulanabilir
arazinin basınçlı sulama sistemlerine geçmesi için gerekli altyapı yatırımları tamamlanmalıdır.
3. Üretim maliyetlerinin çeşitli sebeplerle (yapısal sorunlar, döviz kur yükselmeleri, enflasyon,
finansman, vergi, sigorta yükü) yüksek olması önlenmelidir.
4. Tarımda kültürel işlemlerin etkin yapılması için çiftçi eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.
5. Üretim açığı bulunan yem bitkileri, kuru baklagiller, mısır ve pirinç gibi tahıllar, ayçiçeği ve soya
gibi yağlı tohumlar ve pamukta üretim artırılmalıdır.
6. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta sayı, verim ve ürün kalitesi artırılmalıdır.
7. Arıcılıkta verim ve ürün kalitesine ağırlık verilmelidir.
8. Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmeli, hastalıklara dayanıklı verimli ve kaliteli ırklar
yaygınlaştırılmalıdır.
9. Meralar ıslah edilmelidir.
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10. Kırmızı et sektöründe mevcut arz yetersizliğini gidermek için tüketim alışkanlığı büyük üretim
potansiyeli bulunan küçükbaş hayvan eti tüketimine yönlendirilmeli, bunun için proje ve kamu
spotları hazırlanmalıdır.
11. Gıda talep baskısını azaltmak için ürün kayıplarının en aza indirilmesi konusunda tarladan sofraya
tüm kademelerde önlemler alınmalıdır.
12. Dengeli beslenme ve israfın azaltılması için tüm toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları
yapılmalıdır.
13. Atık yönetiminde sıfır atık hedefine ulaşmak için geri dönüşüm tesisleri artırılmalı, atıkların
değerlendirilmesine yönelik AR-GE projeleri desteklenmelidir.
8.4. Genel Değerlendirme
Gıda üretim yapısı sürecinde yaşanan gelişmeler ve sayılan potansiyellere rağmen, bu önlemlerin
hiçbiri yeterli hız ve ölçekte ilerlememektedir. Tarımsal sera gazı azaltımı için araştırma bütçeleri
sınırlı düzeyde olmaktadır. Küresel ölçekte tarım için mevcut kamu desteği tutarı olan yıllık 600
milyar dolar daha iyi kullanılmalı, araştırma bütçeleri desteklenmelidir.
Ayrıca, sayılan teknolojilerin çoğu yakın vadede maliyetin azaltılması yoluyla bir tasarruf potansiyeline
sahip olsa da önemli bir bölümü bugün geleneksel uygulamalardan daha maliyetli olarak görülmektedir.
Bu girişimleri artırmak, yalnızca daha fazla kamu araştırma fonu değil, aynı zamanda özel şirketlere
inovasyon için daha güçlü teşvikler sağlayan esnek düzenlemeler gerektirmektedir.
Diğer yandan sağlık, kolaylık, keyif, sürdürülebilirlik, otantiklik trendleri gıda tüketiminde önemli
yere sahip olan ve gelecekte de sektörü etkileyebilecek faktörler olarak öne çıkacaktır. Günümüzde
tüketiciler bilgiye kolayca ulaşabilmekte ve satın alırken farklı seçeneklere sahip olmaktadır. Bu
nedenle gıda sektöründeki rekabet her zamankinden daha yoğun durumdadır ve bu rekabetin de
giderek artması beklenmektedir.
Ülke tarımında üretim açığı olan ürünlerle ilgili politika oluşturulmalı ve üretim bu ürünlere kaydırılarak
ithalata bağımlılık azaltılmalıdır. Üretim planlaması yapılmalı, geleceğe yönelik tüketim eğilimlerine
göre tarımsal üretim yönlendirilmelidir.
9. GIDA GÜVENCESİ ENDEKSLERİ
Gıda güvencesi: insanların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli olan besin ihtiyaçlarını
karşılamaya yetecek sağlıklı, güvenli ve besleyici gıdaya, fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli
erişebilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bulunabilir, ulaşılabilir, kaliteli ve güvenli gıdanın sürdürülebilir
bir şekilde var olması anlamına gelen gıda güvencesinden söz edebilmek için bu dört boyutun aynı
anda gerçekleşmesi gerekmektedir.
Küresel ölçekte gıda güvencesinin durumu, çok sayıda ülkeyi kapsayan ve her yıl yayımlanan Küresel
Gıda Güvencesi Endeksleri (GFSI) ile ortaya konulmaktadır.
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9.1. Mevcut Durum
Economist Intelligence Unit isimli analiz firması tarafından hazırlanan ve Ekim-2018’de yayımlanan
2018 Küresel Gıda Güvencesi Endeksi: bölgesel çeşitlilik, ekonomik dinamikler ve nüfus büyüklüğü
gibi kriterler dikkate alınarak seçilen 113 ülkeyi kapsamaktadır.
Endeks, dünyanın farklı yerlerindeki gıda sistemlerinin dinamiklerini analiz ederek Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu ülkelerde: satın alma gücü, gıda mevcudiyeti, kalitesi ve güvenliği boyutları
üzerinden gıda güvencesinin durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca endeks ülkelerin, iklim değişikliği
gibi küresel düzeyde tarım ve gıda üretimini tehdit eden unsurlara ne derece hassas olduklarına dair
bir çıkarımda da bulunmaktadır.
Endeksin 2018 yılı versiyonu, küresel gıda güvencesinde 2017’deki hafif gerilemenin ardından artış
trendine girildiğini göstermektedir. Raporda bu durumun gerekçesi, altyapıdaki iyileştirmeler sonucu
artan üretim kapasitesi ve nispeten daha istikrarlı seyreden gıda fiyatları ile açıklanmakla birlikte,
küresel gıda güvencesi için çevresel ve sosyoekonomik risklerin varlığına da işaret edilmektedir.
Endeksin kapsadığı ülkelerin yüzde 70’inin bir önceki yıla göre puanlarını artırdığı dikkat çekerken, bu
ülkelerin özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler olduğu görülmektedir. Bu durum, söz konusu ülkelerin
gıda güvencesini iyileştirmelerine etki eden tarımsal altyapıdaki gelişmelere bağlanmaktadır. Buna
karşın gelişmiş ülkelerin beklenen seviyede ilerleme sağlayamamaları, sınırlı doğal kaynakları ve iklim
riskleriyle açıklanmaktadır.
2018 Küresel Gıda Güvencesi Endeksinde ilk sırada, gıdada yüzde 90 gibi yüksek bir oranda dışa
bağımlı olmasına karşın, sahip olduğu ekonomik güçle gıda talebini karşılamakta zorlanmayan
Singapur yer almaktadır.
Türkiye, 2018 yılında değerlendirmeye alınan 113 ülke arasında 64,1 puanla 48. sırada bulunmaktadır.
Son 7 yıllık dönemde Küresel Gıda Güvencesi Endeksinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen Türkiye, 2017
yılına göre 1,7 puan artışla puanını en çok artıran 16. ülke olmuştur.
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Tablo 20. Küresel gıda güvencesi endeksi 2018 ülke sıralaması
Sıra

Ülke

Puan /100

Sıra

Ülke

Puan/100

Sıra

Ülke

Puan/100

1

Singapur

85,9

39

Brezilya

68,4

77

Pakistan

49,1

2

İrlanda

85,5

40

Malezya

68,1

78

Venezuela

47,4

3

Birleşik
Krallık

85,0

41

Bahreyn

67,8

79

Nepal

46,0

4

ABD

85,0

42

Rusya

67,0

80

Özbekistan

45,9

5

Hollanda

84,7

43

Meksika

66,4

81

Fil Dişi Sahilleri

45,8

6

Avustralya

83,7

44

Belarus

65,7

82

Myanmar

45,7

7

İsviçre

83,5

45

Güney Afrika

65,5

83

Bangladeş

43,3

8

Finlandiya

83,3

46

Çin

65,1

84

Kamerun

42,4

9

Kanada

83,2

47

Bulgaristan

64,5

85

Kamboçya

42,3

10

Fransa

82,9

48

Türkiye

64,1

86

Mali

42,0

11

Almanya

82,7

49

Kolombiya

63,7

87

Kenya

41,9

12

Norveç

82,2

50

Panama

61,9

88

Senegal

41,9

13

İsveç

82,2

51

Tunus

60,9

89

Uganda

41,4

14

Avusturya

82,1

52

Botsvana

60,8

90

Benin

41,0

15

Yeni Zelanda

81,3

53

Sırbistan

59,8

91

Tacikistan

40,7

16

Danimarka

80,9

54

Tayland

58,9

92

Angola

38,6

17

Belçika

80,2

55

Peru

58,7

93

Ruanda

38,4

18

Japonya

79,9

56

Azerbaycan

58,2

94

Togo

38,4

19

Portekiz

79,3

57

Kazakistan

57,7

95

Laos

38,3

20

İsrail

78,6

58

Dominik Cumhuriyeti

57,2

96

Nijerya

38,0

21

İspanya

78,0

59

Paraguay

57,2

97

Burkina Faso

37,9

22

Katar

76,5

60

Ürdün

57,0

98

Tazmanya

37,1

23

İtalya

76,3

61

Mısır

56,3

99

Sudan

36,4

24

Çekya

76,1

62

Vietnam

56,0

100

Etiyopya

36,0

25

Güney Kore

75,6

63

Ukrayna

55,7

101

Mozambik

35,0

26

Polonya

75,4

64

Fas

55,0

102

Gine

34,9

27

Şili

75,1

65

Ekvador

54,8

103

Suriye

34,1

28

Kuveyt

74,8

66

Endonezya

54,8

104

Nijerya

33,7

29

Umman

74,4

67

Sri Lanka

54,3

105

Zambia

33,7

30

Macaristan

72,8

68

El Salvador

53,7

106

Haiti

33,0

31

BAE

72,5

69

Cezayir

52,1

107

Malavin

32,4

32

Suudi Arabistan

72,4

70

Filipinler

51,5

108

Çad

31,5

33

Yunanistan

71,6

71

Guatemala

51,4

109

Sierra Leone

29,2

34

Uruguay

71,3

72

Nikaragua

51,1

110

Yemen

28,5

35

Slovakya

70,3

73

Gana

50,9

111

Madagaskar

27,0

36

Kostarika

69,3

74

Bolivya

50,7

112

Kongo

26,1

37

Arjantin

69,2

75

Honduras

50,7

113

Brundi

23,9

38

Romanya

68,9

76

Hindistan

50,1
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2018 yılı Küresel Gıda Güvencesi Endeksi Doğal Kaynaklar ve Esneklik Sıralamasına göre ilk sırada, iklim
risklerine karşı erken uyarı programı ve kuraklığı önlemek ve etkisini azaltmak amacıyla uygulamaya
koyduğu su değerlendirme programları ile Slovakya bulunmaktadır. Türkiye bu kategoride 70,2
puanla 23. sırada yer almaktadır.
Tablo 21. Küresel gıda güvencesi endeksi 2018 doğal kaynaklar ve esneklik ülke sıralaması
Sıra

Ülke

Puan/100

Sıra

Ülke

Puan/100

Sıra

Ülke

Puan/100

1

Slovakya

81,7

39

Burundi

67,2

77

Güney Afrika

57,0

2

Danimarka

81,5

40

Tayland

66,4

78

Gana

56,7

3

Çekya

80,9

41

Zambia

66,2

79

El Salvador

56,6

4

Avusturya

80,2

42

Arjantin

66,1

80

Sierra Leone

56,5

5

Macaristan

79,2

43

Tanzanya

65,4

81

Sri Lanka

56,3

6

İsviçre

78,5

44

ABD

64,9

82

Kamerun

55,6

7

Polonya

77,7

45

Birleşik Krallık

64,8

83

Benin

55,1

8

İsveç

77,3

46

Mali

64,6

84

Kuveyt

55,1

9

Fransa

76,0

47

Madagaskar

64,5

85

Vietnam

55,0

10

Almanya

75,7

48

Botsvana

64,4

86

Mısır

54,7

11

Portekiz

75,7

49

Ürdün

63,5

87

Angola

54,5

12

Uruguay

75,0

50

Pakistan

63,2

88

Meksika

54,5

13

Bulgaristan

74,7

51

Avusturalya

63,1

89

Tunus

54,4

14

Romanya

74,7

52

Brezilya

63,1

90

Panama

54,0

15

Yunanistan

74,6

53

Belarus

62,9

91

Fas

53,9

16

İtalya

74,3

54

Şili

62,7

92

Gine

53,1

17

Kanada

73,5

55

Özbekistan

62,3

93

Katar

53,0

18

Rusya

73,4

56

Bolivya

62,1

94

Dominik Cumhuriyeti

52,9

19

İspanya

71,9

57

Venezuela

62,1

95

Güney Kore

52,4

20

Finlandiya

71,8

58

Kenya

61,7

96

Tacikistan

52,0

21

Yeni Zelanda

71,8

59

Kamboçya

61,3

97

Malezya

51,9

22

Japonya

71,7

60

Etiyopya

61,3

98

Mozambik

51,9

23

Türkiye

70,2

61

Senegal

60,9

99

Hindistan

51,7

24

Uganda

70,0

62

Nikaragua

60,3

100

Suriye

51,3

25

Myanmar

69,6

63

Honduras

59,5

101

Filipinler

51,0

26

İrlanda

69,2

64

Çad

59,3

102

Kolombiya

50,8

27

Malavi

69,2

65

Çin

59,2

103

Singapur

50,3

28

Laos

69,0

66

Bangladeş

59,1

104

İsrail

49,9

29

Sırbistan

69,0

67

Guatemala

58,8

105

Ekvador

49,5

30

Belçika

68,5

68

Nijerya

58,7

106

Yemen

48,2

31

Burkina Faso

68,5

69

Togo

58,7

107

Umman

46,9

32

Ruanda

68,4

70

Haiti

58,4

108

Suudi Arabistan

46,9

33

Paraguay

68,1

71

Cezayir

57,8

109

Bahreyn

46,6

34

Hollanda

67,9

72

Kosta Rika

57,8

110

Kongo

45,0

35

Nijer

67,8

73

Nepal

57,7

111

Endonezya

43,9

36

Kazakistan

67,7

74

Sudan

57,7

112

Peru

42,6

37

Norveç

67,6

75

Azerbaycan

57,6

113

BAE

40,7

38

Fil Dişi Sahilleri

67,5

76

Ukrayna

57,5
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9.2. Güçlü-Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Çiftçilerin finansmana erişimi (100/100)

•

Beslenme standartları (100/100)

•

Küresel yoksulluk sınırı altında yaşayanların nüfusa oranı (99.3/100)

•

Gıda güvenliği (99,2/100)

•

Tarımsal üretimin dalgalanması (95,6/100)

•

Kentsel dönüşüme katılma (85,3/100)

•

Gıda güvenliği ağı programlarının varlığı (75/100)

Zayıf Yönler:
•

Tarımsal AR-GE’ye yapılan kamu harcamaları (12,5/100),

•

Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla (20,7/100),

•

Politik istikrar riski (23,5/100).

9.3. Genel Değerlendirme
Dünyadaki 113 ülkeyi kapsayan Küresel Gıda Güvencesi Endeksi, ülkelerin gıda güvencesi sağlama
yolundaki gelişmelerini ortaya koyan güvenilir bir göstergedir. Endekste 64,1 puanla 48. sırada yer
alan ülkemizin son yıllarda gıda güvencesi bakımından inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte genel
olarak mevcut konumunu koruduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle gıda güvencesinde gelişme
sağlayabilmek için özellikle iklim kaynaklı risklerin yol açacağı olumsuzlukları azaltacak programların
uygulamaya konulması önem arz etmektedir.
10. AB VE TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİ
Gıda güvenliği: gıdaların üretim, işleme, muhafaza, taşıma ile dağıtım aşamalarında gıdalarda
oluşabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik her türlü zararın bertaraf edilmesi için alınan tedbirler
bütününü ifade etmektedir.
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecindeki müzakere fasıllarından biri olan Fasıl 12-Gıda Güvenilirliği,
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları kapsamında yapılan çalışmalar ile Türkiye’de gıda güvenliğine
ilişkin kurumsal kapasite ve altyapı güçlendirilmiştir. Bu süreçte mevzuat uyumu yapılmış, köklü ve
somut reformlar gerçekleştirilmiş, böylelikle uluslararası alanda sektörün rekabet gücünün artmasına
katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda güncelleme ve uyum çalışmaları devam etmektedir.
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10.1. Mevcut Durum
AB’ye katılım müzakerelerine ilişkin Fasıl 12 çerçevesindeki çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı
sorumluluğunda yürütülmektedir. Söz konusu fasla ilişkin belirlenen açılış kriterlerinin karşılanmasını
müteakip fiili müzakereler başlamıştır. Bu fasılla ilgili Türkiye’ye sunulan Ortak Tutum Belgesi’nde
kapanış kriterleri yer almaktadır. Açılış kriterleri kapsamında hazırlanan 5996 Sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Fasıl 12 kapsamında yer alan mevzuatın ulusal
mevzuata aktarılmasına olanak tanıyan çerçeve mevzuat oluşturulmuştur. Bu Kanun’un başlıca amacı,
gıda ve yem güvenliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici
menfaatleri ile çevre korumayı da dikkate alarak korumak ve sağlamaktır.
AB’nin 178/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü ile AB genelinde gıda güvenliğine ilişkin olarak risk
değerlendirmesinden sorumlu Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) kurulmuştur. Bu kapsamda
ülkemizde 5996 sayılı Kanun ile gıda güvenliğine ilişkin işlemlerin risk analizine dayandırılması
zorunluluk haline geldiğinden, risk analizinin bir bileşeni olan “bilimsel risk değerlendirmesi” yapmak
üzere bir birim kurularak bünyesinde bilimsel komisyonlar oluşturulmuştur.
Gıda güvenliğine ilişkin mevzuat kapsamında: tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi, gıda hijyeni,
katkı maddeleri, aromalar gibi düzenlemeler yer almaktadır. Bunun yanı sıra resmi kontroller ile de
gıda güvenliği ile belirlenen koşullara uygunluk sağlanmaktadır. Ayrıca denetim ve kontrollerin risk
esaslı olarak yapılması ile uluslararası kurallara uyum açısından ilerleme kaydedilmiştir.
12. Fasıl ile ilgili müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için belirlenen altı adet kapanış kriteri
kapsamında: ülkemizde sığır cinsi hayvanlar 2000 yılından itibaren, koyun ve keçi türü hayvanlar
ise 2010 yılından itibaren küpelenerek kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Hayvansal gıda üreten
işletmelere ilişkin mevzuat AB ile uyumlaştırılarak 2011 yılında yayımlanmış olup söz konusu mevzuata
uyumlu olmayan işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştur. Mevzuata uygunluk sağlamayan veya
mevzuatın dışında faaliyet gösteren işletmelere idari ve adli yaptırım uygulanarak gıda güvenliği
açısından etkinliğin artırılması sağlanmaktadır. Çiğ Süt Eylem Planı hazırlanmış olup değerlendirilme
aşamasındadır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)’ne ve AB’nin Hayvan Hastalıkları Bildirim Sistemi
(ADNS)’ne hayvan hastalıkları bildirimi yapılmaktadır. AB hayvan refahı mevzuatı büyük ölçüde iç
hukuka aktarılmış olup uygulamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Resmi kontrollere yönelik
uyum çalışmaları yürütülmektedir. Bitki sağlığı politikası ve yeni gıdalar konusunda çalışmalar
devam etmektedir. AB’nin 2018/625 sayılı resmi kontrollerine ilişkin Tüzük’üne uyum çalışmalarının
başlatılmasında fayda görülmektedir.
10.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

AB müzakere sürecinde AB kurumları ile birlikte gerçekleştirilen toplantılar, alınan eğitimler,
yürütülen projeler, katılım sağlanan teknik komiteler ve çalışma grupları neticesinde kazanılan
bilgi birikimi ve bu sayede Türkiye’nin coğrafyasında güçlü bir ülke haline gelmesi,

•

Mevzuat uyumu neticesinde Gümrük Birliği kapsamında olan ürünlerin AB pazarına erişiminin
sağlanması,

•

Tüketici haklarının korunmasıyla ilgili kaydedilen gelişmeler.
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Zayıf Yönler:
• AB’ye uyum sürecinin uzaması ile önceliğinin azalması,
• AB’nin gıda güvenliği ile ilgili kurumlarında (DG Sante, DG Agri) Bakanlığımızdan yeterli
temsiliyetin olmaması,
• Tarama süreci ve raporların güncelliğini yitirmesi,
• İki büyük Bakanlığın birleştirilerek tek yapıya dönüşmesi neticesinde gıda güvenliği ve gıda
güvencesine verilen önemin azalması,
• Kamu ve özel sektörde gıda güvenliğini sağlayacak yeterli sayıda donanımlı, eğitimli personel
eksikliği,
• Denetim sonuçlarında uygunsuzluk bulunduğunda uygulanan idari ve adli cezaların caydırıcı
olmaması,
• Bölgesel laboratuvarların oluşturulmamış olması,
• Kayıt dışı üretim kontrolünün ve engellenmesinin istenilen düzeye getirilememesi; haksız rekabetin
ortadan kaldırılamaması,
Fırsatlar:
•

AB’ye uyum kapsamında aday ülkelere verilen mali katkı,

•

Tam üyelikle birlikte AB’nin sektöre verdiği desteklere erişim,

•

AB ile uyumlu denetim sisteminin olması sonucunda hem AB hem dünya pazarında ürünlerimize
olan güvenin artması ve ihracatımızın kolaylaşması,

•

Bakanlığın donanımlı teknik personel ihtiyacını karşılayabilecek insan kaynağının varlığı,

•

Tüketici duyarlılığında artış.

Tehditler:
•

AB gıda mevzuatının sürekli güncellenmesi ve adaptasyondaki zorluk,

•

AB uyum sürecinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere siyasi ilişkilerden etkilenmesi,

•

Tam uyumla birlikte AB menşeili ürünlerin ülkemize erişiminden sektörlerimizin olumsuz
etkilenmesi,

•

Mali iş birliği katkısının azalması,

•

Uluslararası alanda meydana gelen siyasi gelişmelerin ticarete olan olumsuz etkisine bağlı
kuralların uygulanmasında zafiyetlerin oluşması.
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10.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Gıda güvenliği, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin topluluk içi ticareti, hastalık kontrol ve
eradikasyonu, hayvansal kökenli ürünlerin üretiminin kontrolü, bitkisel kökenli ürünlerde bitki
koruma ürünleri kalıntıları ile ilgili düzenlemeler başta olmak üzere ilgili AB mevzuatı ile uyum
sağlanmalıdır.
2. AB’ye tam üyelik yolunda Fasıl 12 kapanış kriterleri karşılanarak fasıl geçici olarak kapatılmalıdır.
Tablo 22. Fasıl 12: Gıda güvenilirliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası kapanış kriterleri ile mevcut durum
Kapanış
Kriteri No

Fasıl 12 Kapanış Kriterleri

Kapanış
Kriteri 1:

Türkiye ilgili açılış kriterini karşılamak için verilen
taahhütlerinin uygulanması dâhil olmak üzere, AB
Hayvanların
müktesebatına uyumlu hayvan kimliklendirme ve kayıt
tanımlanması,
tescili ve izlenmesi sistemlerini uygulamalı ve tam işler hale getirmelidir.

Kapanış
Kriteri 2:
AB kriterlerine
uymayan çiğ
sütün kullanımına
ilişkin strateji de
dâhil olmak üzere,
hayvansal ürün
işletmelerinin
iyileştirilmesine
ilişkin plan
sunulması

Türkiye hayvansal yan ürün işletmeleri de dâhil,
hayvansal ürün işletmelerinin iyileştirilmesi için
onaylanmış bir ulusal program sunmalıdır. Bu
program, işletmelerin iyileştirilmesi sürecinin Türk
yetkili makamları tarafından izlenmesine yönelik
somut bir planı içermelidir. Süt sektörüyle ilgili olarak,
uygun olmayan çiğ süt kullanımına ilişkin bir strateji
de programa dâhil edilmelidir. Türkiye ayrıca bu
ulusal programın uygulanmasında yeterli düzeyde
ilerleme kaydetmelidir. Ayrıca Türkiye, ulusal program
kapsamında yer alan işletmelerin iyileştirilme sürecinin
izlenmesi için yeterli beşeri ve mali kaynakları tahsis
ettiğini göstermelidir.

Türkiye, AB üye devletleri ile yeterli düzeyde iş
birliğini temin etmek suretiyle hayvan hastalıklarının
bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
AB’de ihbarı zorunlu olan hayvan hastalıkları için
Hayvan hastalıkları gözetim ve kontrol önlemleri ile AB müktesebatında
bildirimine ilişkin
öngörüldüğü gibi başlıca epizootik hastalıklar için acil
yükümlülüklerin
eylem planlarını uygulamalı ve önceden oluşturulan
yerine getirilmesi
detaylı bir eradikasyon planının uygulanması suretiyle
Şap Hastalığına ilişkin AB müktesebatını tam olarak
uygulamalıdır.
Kapanış
Kriteri 3:

Kapanış
Kriteri 4:
Nakledilebilir
süngerimsi beyin
hastalıklarının
(TSE’ler) kontrolü
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Türkiye Nakledilebilir Süngerimsi Ensefalopati (TSE)
kontrolüne yönelik olarak toplam yem yasağı, belirli risk
materyallerinin kontrolü, TSE testlerini içeren etkili bir
sistemi iç hukuka aktarmalı ve uygulamalıdır.

Mevcut Durum
Hayvanların
tanımlanması,
tescili
ve
izlenmesi
Ülkemizde sığır cinsi ve koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek
kayıt altına alınmakta, bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilerek
kimliklendirilmekte, sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyunkeçi türü hayvanlar için nakil belgesi düzenlenerek hayvanların
nakillerinde kullanılmak suretiyle yurtiçindeki hayvan hareketleri
kontrol altına alınmaktadır. Sığır cinsi ve koyun-keçi türü
hayvanların kimliklendirme ve kaydına ilişkin sistemler TURKVET
altında birleştirilmiştir. Ayrıca tektırnaklı hayvanlar ile kedi, köpek
ve gelinciklerin kimliklendirme ve kaydına ilişkin mevzuat 2018 yılı
içerisinde yayımlanmıştır.

AB kriterlerine uymayan çiğ sütün kullanımına ilişkin strateji ve
eylem planına ilişkin çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 5996 sayılı
Kanun gereğince hazırlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre hayvansal yan ürün üreten
işletmeler de dahil olmak üzere hayvansal ürün işletmelerinin
modernizasyonuna ilişkin gelişmeler kapsamında 1 Ocak 2017 tarihi
itibarıyla uyumsuz işletmelerin kapatılması kararı yayımlanmıştır.

Şap, Yumrulu Deri Hastalığı (LSD), Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı,
Mavidil, Sığır Tüberkülozu ve Kuduz hastalıklarının önlenmesi
ve hastalıklarla mücadelede ilerleme kaydedilmiştir. Hayvan
hareketlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye’de şimdiye kadar deli dana (BSE), Scrapie veya FSE
hastalıklarının görüldüğü bildirilmemiştir. BSE ve Scrapie
hastalıklarına ilişkin test uygulamasına devam edilmektedir. Kan
testiyle (Genotipleme) dirençli ya da duyarlı koyunları identifiye
etmek mümkündür. Hızlı test yöntemiyle hasta hayvan ayırt
edilebilmektedir. Aynı zamanda Türkiye 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla
yem yasağını kürk hayvanları haricinde tür içi beslemeyi de
kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

Kapanış
Kriteri 5:
AB hayvan refahı
mevzuatının
uyumlaştırılması

Kapanış
Kriteri 6:
Resmi kontrollere
ilişkin AB ile
tümüyle uyumlu
bir sistemin
uygulanması

Türkiye hayvan refahına ilişkin AB mevzuatını iç
hukukuna aktarmalı ve bu mevzuatın en geç katılım
tarihi itibarıyla etkin olarak uygulanabilmesi için yeterli
bir süre öncesinde sektörün farkındalığını sağlayıp
hazırlığını temin etmelidir.

Türkiye, özellikle AB ile tam uyumlu bir resmi kontrol
sisteminin hayata geçirilmesi için, sistemin finansmanını
da gözeterek, işlevsel Sınır Kontrol Noktaları başta
olmak üzere AB müktesebatı doğrultusunda ilgili idari
yapıları kurmaya ve geliştirmeye devam etmelidir.
Türkiye idari kapasitesini ve altyapısını daha da
artırmalıdır; Türkiye, katılım tarihine kadar bu fasıl
kapsamındaki tüm müktesebatın doğru bir şekilde
yürütülmesi ve uygulanmasına ilişkin yeterli idari
kapasiteye sahip olacağını göstermelidir.

Hayvan refahı mevzuatımız büyük ölçüde AB ile uyumlu olmakla
beraber uyumlaştırılma çalışmaları devam etmektedir. Yumurtacı
tavuklar için 2014, etçi tavukların korunması için asgari standartları
belirleyen hükümler ise 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle
yürürlüğe girmiş olup, yumurta tavuklarının korunmasına ilişkin
çalışmalar devam etmektedir. Domuzların korunmasına yönelik
mevzuat çalışması devam etmektedir. 24 Aralık 2011 tarihli ve
28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri
Esnasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği 1/2005 EC’ ye uyumlu
olarak hazırlanmıştır. Nakil araçları için asgari teknik şartlar ve uzun
yolculuk yapacak araçlar içinse ilave gereksinimler belirlenmiştir.
Her hayvan türüne ve taşıma şekline göre (hava, kara, deniz)
yer ihtiyaçları belirlenmiştir. Öldürme sırasında refah ve bilimsel
amaçlı yetiştirilen hayvanların korunmasına ilişkin mevzuat uyum
çalışmaları sürmektedir.

AB ile tam uyumlu bir resmi kontrol sisteminin hayata geçirilmesi
için mevzuat uyumu gerçekleştirilmiştir. Mevcut mevzuat ve
uyumlaştırma çalışmalarına ilave olarak Fransız ve Macar ortaklarla
yürütülen AB eşleştirme projesi gerçekleşmiştir. Hizmet içi eğitimler
dâhil idari kapasite ve altyapıların geliştirilmesine dair çalışmalara
devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanan Türkiye Raporları da göz
önünde bulundurularak gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar
yürütülmektedir. Ayrıca ülkemizin gıda güvenliği konusunda AB’nin yanı sıra uluslararası kuruluşlara
üyelikleri bulunmakta ve bu kuruluşların kuralları takip edilerek ülkemiz mevzuatı ile uyumlu hale
getirilmektedir.
10.4. Genel Değerlendirme
AB’ye uyum çerçevesinde gıda güvenliği alanında hazırlanan mevzuatın önemli bir bölümü
Gümrük Birliği kapsamındaki ürünleri etkilemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Gümrük
Birliği, ürünlerimizin AB pazarına girişini ve rekabet edebilirliğini desteklemektedir. Diğer yandan
resmi kontroller, hayvan sağlığı, bitki sağlığı gibi konulardaki mevzuat uyumu ile de tam üyelik için
yükümlülükleri karşılayabilecek altyapının kademeli olarak oluşturulması hedeflenmektedir.
11. GIDA DENETİM VE KONTROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Ülkemizde ve dünyada gıda ve yem kontrol hizmetleri: gıda ve yem güvenliğinin denetimi ve resmi
kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yürütülmekte olup üretim ve satış yerlerinin denetimi ile dış ticarete yönelik denetimi de
içine alan entegre bir sistem dahilinde gerçekleştirilen tüm çalışmaları kapsamaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığının görevi: gıda ve yem güvenliğini, halk sağlığını, bitki ve hayvan sağlığı
ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunmasını da dikkate alarak korumak ve sağlamaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğinin sağlanmasında 2004 yılından beri, yem güvenliğinin
sağlanmasında ise 1973 yılından beri tek yetkili otorite olup hâlihazırda gıda ve yem işletmelerinin
resmi kontrolleri 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülmektedir.
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Gıda güvenliği konusunda Bakanlık, Uluslararası Codex Alimentarius Komisyonu ve AB’nin temas
noktasıdır. Ayrıca hayvan sağlığı konusunda OIE ve bitki sağlığı konusunda IPPC (Uluslararası Bitki
Koruma Konvansiyonu) üyesidir. Bakanlık mevzuat hazırlama ve yayınlama görevi ile iç pazarda
ve dünya pazarında Türk işletmelerine fırsatlar hazırlar. Bakanlık, pazar sürekliliğinin ve müşteri
memnuniyetinin sağlanmasına da katkı sağlamaktadır.
Bu süreçte kamu, üniversite ve STK’lar çeşitli zamanlarda bilimsel görüş ve çalışmaların yapıldığı
komisyonlara dâhil edilmekte; mevzuat, yönetişim anlayışıyla hazırlanmaktadır. Gıda ve yem
işletmelerindeki resmi kontroller risk esasına göre uygun sıklıkta, gıda ve yem maddesinin taşıdığı
riskle orantılı ve iş yeri sorumluluğu temelinde yapılmaktadır. Resmi kontrollerde farklı meslek
mensuplarının çalıştırılması anlayışı benimsenmiş olup bu kontroller çeşitli meslek mensupları
arasında iş birliği sağlanarak gerçekleştirilmektedir.
11.1. Mevcut Durum
Ülkemizde gıda denetimiyle ilgili uygulamaların ilk yasal dayanağı 06.05.1930 tarihli ve 1489
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile bu Kanunun 199’uncu
maddesine göre çıkarılan “Gıda Maddeleri Tüzüğü”dür. Bu mevzuat kapsamındaki denetimler Sağlık
Bakanlığının görev ve sorumluluğunda yürütülmüştür. 28.06.1995 tarihinde yayımlanan 560 sayılı
“Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile gıda üretimi
yapılan işletmelerin denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığı görev ve sorumluluğuna verilmiştir.
Akabinde 05.06.2004 tarihli 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile gıdaları üreten, satan ve toplu
tüketime sunan iş yerlerinin resmi kontrolleri bütüncül bir anlayışla Tarım ve Orman Bakanlığına
verilmiştir. Yem denetimleri ise 29.05.1973 tarihinde yayımlanan 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamında
yürütülmüştür. Hâlihazırda 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda ve yem işletmelerinin resmi
kontrolleri Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir.
Gıda işletmelerinin resmi kontrolleri 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve yetki devri yapılan İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüklerinde görevli 5996 sayılı Kanun’un Ek-2’sinde belirlenen meslek mensupları
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Tablo 23. Kontrol görevlilerinin meslek mensuplarına göre dağılımı
Meslek Unvanı

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Ziraat Mühendisi

2.098

2.097

2.419

2.370

2.431

2.479

Veteriner Hekim

1.659

1.724

2.231

2.308

2.460

2.527

Gıda Mühendisi

1.110

1.144

1.479

1.553

1.718

1.749

Su Ürünleri Mühendisi

156

147

137

137

174

205

Kimya Mühendisi

27

25

23

24

25

25

Kimyager

8

7

6

6

6

7

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

7

7

8

6

11

11

5.065

5.151

6.303

6.404

6.825

7.003

TOPLAM

*01.09.2019 tarihi itibarıyla.
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Bitkisel kaynaklı gıda ve yem ürünleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihracatında alıcı
ülke kriterleri ve/veya Türk gıda ve yem mevzuatı kapsamında resmi kontroller gerçekleştirilmekte ve
resmi kontroller sonucu mevzuata uygun olan ürünlere Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.
Hayvansal kaynaklı gıdaların ihracatının gerçekleştirilmesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca
taşra teşkilatı ile birlikte ulusal mevzuat ve ithalatçı ülke talepleri doğrultusunda prosedürlerin
hazırlanması, sertifika modellerinin oluşturulması, tesislere ihracat izni verilmesi ve ihracat izni
bulunan tesislerde ihracat denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve ihraç edilecek ürünler için sertifika
düzenlenmesi gibi birçok konuda çalışmalar sürdürülmektedir.
Bitkisel kaynaklı gıda ve yem ürünleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında
Türk gıda ve yem mevzuatı kapsamında resmi kontroller gerçekleştirilmekte ve kontroller sonucunda
uygun olan ürünlerin yurda girişinde bir sakınca bulunmadığına dair Gümrük Belge Numarası
oluşturularak ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmektedir. Gıda ve yem ürünleri ile gıda
ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında Türk gıda ve yem mevzuatı kapsamında resmi
kontroller gerçekleştirilmekte ve kontroller sonucunda uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin yurda
girişine izin verilmemektedir.
Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat işlemleri yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Veteriner Sınır
Kontrol Noktası Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında 23 Veteriner Sınır Kontrol
Noktası Müdürlüğü ve 7 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ithalatta yetkiliyken 2019 yılında 23 Veteriner
Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ve 10 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ithalatta yetkilendirilmiştir.
Yurt içi resmi kontrollerde alınan gıda ve yem numuneleri 39 Kamu Gıda Kontrol Laboratuvarı, Ulusal
Gıda Referans Laboratuvarı ve Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarında
analiz edilmektedir.
İhtiyaç duyulması halinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı 1 adet Veteriner Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 7 adet Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, gıda ve yem
numunelerinin analizlerinde görevlendirilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 29.12.2011 tarihli ve 28157 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve
Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yetki verilmiş 96 adet Özel Gıda
Kontrol Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu Laboratuvarlar anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yaptıkları iş ve işlemler ile ilgili bildirimlerini rutin olarak Genel Müdürlüğe yapmak zorundadır. Yetki
verilmiş Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları iki yılda en az bir kez rutin olarak denetlenmektedir.
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kendi bünyesinde yürüttüğü resmi kontrollere ek olarak, Bakanlıkça
merkezi ve bütüncül bir yaklaşımla, uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak
Yıllık Gıda Numune Alma Planı ve Yıllık Yem Kontrol Planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
“Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için
Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik” kapsamında Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
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Tablo 24. Tarım ve Orman Bakanlığı genel gıda denetim sonuçları
GIDA ÜRETİM YERİ

YIL

GIDA SATIŞ YERİ

Savcılığa

Denetim
Sayısı

İPC

2004

48.257

1.259

2005

72.487

2006

TOPLU TÜKETİM YERİ

Savcılığa

Denetim
Sayısı

İPC

524

105.561

116

3.630

251

173.729

66.597

3.593

347

2007

91.780

4.221

2008

93.358

2009

TOPLAM

Savcılığa

Denetim
Sayısı

İPC

8

37.011

15

1.062

63

80.246

148.536

1.699

137

393

165.604

1.475

4.778

576

166.337

92.718

5.498

1.162

2010

95.920

7.494

2011

86.957

2012

Savcılığa

Denetim
Sayısı

İPC

4

190.829

1.390

536

202

74

326.462

4.894

388

63.650

469

99

278.783

5.761

583

80

76.905

354

113

334.289

6.050

586

1.570

149

81.179

610

180

340.874

6.958

905

163.382

2.289

265

94.355

574

155

350.455

8.361

1.582

652

169.483

3.170

331

111.353

771

278

376.756

11.435

1.261

6.826

190

187.931

2.697

86

125.547

940

53

400.435

10.463

329

87.234

6.700

92

187.648

6.276

28

138.116

4.096

24

412.998

17.072

144

2013

112.719

5.218

71

217.937

3.918

37

183.597

2.864

24

514.253

12.000

132

2014

126.428

5.068

63

251.327

4.130

19

223.169

2.767

16

600.924

11.865

98

2015

138.981

4.974

53

315.611

4.564

28

280.270

3.432

11

734.862

12.970

92

2016

146.388

4.876

61

391.149

5.090

30

356.427

4.109

11

893.964

14.075

102

2017

174.379

5.575

85

427.411

5.858

50

412.065

5.126

46

1.013.855

16.559

181

2018

180.027

6.277

102

469.280

6.537

51

475.611

5.350

33

1.124.918

18.164

186

Suç
Duyurusu

Suç
Duyurusu

Suç
Duyurusu

Suç
Duyurusu

Tablo 25. Yem işletmelerinde gerçekleştirilen resmi kontroller ve idari yaptırımlar
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Yıllar

Resmi Kontrol
Sayısı (Adet)

Numune Sayısı (Adet)

İPC (Adet)

Savcılığa Suç
Duyurusu
(Adet)

İPC Tutarı (TL)

2014

1.7051

7.671

419

31

2.307.492

2015

18.420

7.107

352

54

2.029.207

2016

21.759

7.878

368

63

2.477.993

2017

22.309

7.982

386

53

2.743.419

2018

26.307

8.026

389

62

3.148.991
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Tablo 26. Yemlerde gerçekleştirilen risk esaslı analiz sonuçları
2013

Analiz Adı

2014

Numune
Sayısı

Olumsuz
Numune
Sayısı

Antibiyotik

735

Antikoksidiyal

2015

Numune
Sayısı

Olumsuz
Numune
Sayısı

13

1.836

383

39

Dioksin

254

Mikotoksin

2016

Numune
Sayısı

Olumsuz
Numune
Sayısı

38

1.950

449

46

0

348

1.018

20

Ağır Metal

678

Pestisit
Mikrobiyolojik
Hayvansal
Proteinlerde
Tür Tayini

2017

Numune
Sayısı

Olumsuz
Numune
Sayısı

42

2.215

342

31

0

226

1.776

11

4

664

310

0

430

11

2018

Numune
Sayısı

Olumsuz
Numune
Sayısı

Numune
Sayısı

Olumsuz
Numune
Sayısı

29

2.398

23

2.366

26

377

18

527

35

348

19

3

222

0

197

2

184

1

1.705

29

1.858

21

1.836

16

1.854

13

1

464

4

532

1

243

0

259

1

173

2

166

1

186

0

272

1

261

1

339

10

511

17

603

27

576

22

485

17

358

0

293

4

Tablo 27. Yemlerde gerçekleştirilen GDO denetim sonuçları
YILLAR İTİBARİ İLE YEMLERDE GDO DENETİMİ SONUÇLARI
Açıklama

Uygulanan Yasal İşlem

Yıllar

GDO Denetim
Sayısı

Olumsuzluk

İzlenebilirlik
İle İlgili
Kurallara
Uymamak

Etiketinde
GDO Olduğunu
Belirtmemek

Savcılığa Suç
Duyurusu

İdari Para
Cezası

2012

1.482

33

21

12

20

13

2013

1.912

94

88

6

10

84

2014

2.120

56

35

21

36

20

2015

1.785

54

26

28

54

-

2016

1.770

53

36

17

63

-

2017

1.495

51

37

14

53

-

2018

1.444

55

32

23

62

-

“En iyi denetçi tüketicinin kendisidir.” düşüncesinden yola çıkılarak tüketicilerin de denetim
mekanizmasına etkin katılımının sağlanması amacıyla 2009 yılında ALO 174 Gıda Hattı faaliyete
geçirilmiştir. Tüketiciler, “gıda” ve “yem” ile ilgili her türlü şikâyet ve talebi, Türkiye’nin her yerinden 7
gün 24 saat boyunca ALO 174 Gıda Hattı çağrı merkezine bildirebilmektedir.
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Tablo 28. ALO 174 Gıda Hattı’na yapılan başvurular ile ilgili sonuçlar
Yıllar

Oluşturulan Başvuru Sayısı**

Sonuçlanan Başvuru Sayısı

Cezai İşlem Sayısı

2009*

20.951

20.951

3.765

2010

33.221

33.221

6.920

2011

33.693

33.693

4.072

2012

54.495

54.495

8.052

2013

59.826

59.826

4.467

2014

57.764

57.764

4.035

2015

67.099

67.099

3.965

2016

77.384

77.384

3.829

2017

75.936

75.936

3.866

2018

93.191

93.191

3.738

TOPLAM

632.892

629.653

49.020

*2009 yılı verileri, ALO 174 GIDA Hattı’nın faaliyeti geçtiği 14 Şubat 2009 tarihinden sonraki verilerdir.
** Oluşturulan başvuru sayısı, gıda bilgi edinme, istek, ihbar ve şikâyet kapsamında oluşturulan başvuruları
içermektedir.

5996 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’in
“Şeffaflık ve Gizlilik” başlıklı 8’inci maddesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
resmi kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzlukların kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve
esaslar belirlenmiştir.
Bu kapsamdaki resmi kontroller sonucunda:
1. Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen gıda üreten/ithal eden firmanın adı,
ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası;
2. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları
üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası kamuoyuna
açıklanmaktadır.
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Bu hükümler doğrultusunda 2012 yılından itibaren dönem dönem Tarım ve Orman Bakanlığının
resmi internet sitesi olan www.tarimorman.gov.tr adresinden söz konusu firma ve ürünler ile ilgili
kamuoyuna duyurular yapılmaktadır. Yapılan duyurular yukarıda belirtildiği üzere 2 farklı grupta
gerçekleştirilmektedir.
Gıda işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin etkinliğinin arttırılması ve resmi kontrollerde
yeknesaklık sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla gıda kontrol görevlileri farklı bir ildeki gıda
işletmelerinde resmi kontroller gerçekleştirmek amacıyla görevlendirilmektedir. Bu kapsamda 2018
yılında iller arasında “çapraz denetim” uygulaması başlatılmıştır. 2018 yılında 27 ilde faaliyet gösteren
gıda işletmelerinde farklı illerin gıda kontrol görevlileri tarafından resmi kontroller gerçekleştirilmiştir.
Resmi kontrollerin etkinliğinin arttırılması amacıyla Türkiye, Fransa ve Macaristan arasında “Resmi
Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi
Projesi” hazırlanarak 22.05.2016–02.11.2018 tarihleri arasında uygulanmıştır. Proje kapsamında:
Çok Yıllık Ulusal Kontrol Planı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Kapsamında Resmi Kontrollerin Denetimlerine Yönelik Kriterler Hakkında Talimat: İç Denetim
Talimatı ve gıda, yem, hayvansal yan ürünler, hayvan refahı ve Coğrafi İşaretler alanlarında sektöre
özel denetim kılavuzları ve prosedürleri, 24 farklı sektöre özel denetim el kitabı, 15 farklı kontrol listesi
ve 3 denetim talimatı hazırlanmıştır.
AB Komisyonunun 1069/2009/EC sayılı direktifine paralel hazırlanan ve 24.12.2011 tarihli ve 28152
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Türkiye’de ilk defa uygulamaya giren “İnsan Tüketimi Amacıyla
Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ile insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan
ürünlerin sağlık kuralları ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.
AB mevzuatına uyum çerçevesinde bu Yönetmelik kapsamına giren her türlü tesis ve işletmelerde
düzenli aralıklarla resmi kontroller ve denetimler gerçekleştirilmektedir.
AB mevzuatındaki 882/2004/EC sayılı resmi kontrollere ilişkin mevzuat, gıda güvenliğine ilişkin
tüm resmi kontrolleri kapsamaktadır. Ancak bu mevzuat Türkiye’de “Gıda ve Yemin Resmi Kontrolü
Yönetmeliği” olarak yayımlanmıştır. Gıda ve yem işletmelerinde olduğu gibi hayvansal yan ürün
işletmelerinin de Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
denetlenmesi gerekmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının hedef ve stratejileri: stratejik plan, kalkınma planı, orta vadeli program
ve tedbirler halinde hazırlanan yıllık program üst yönetim belgelerinde belirlenmektedir. Tarım ve
Orman Bakanlığı stratejik planı hazırlanmış olup onay aşaması devam etmektedir. Onay sürecinde
halen 2018-2022 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı uygulanmaktadır.
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11.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Gıda kontrol ve denetim yetkisinin tek otoritede toplanmış olması,

•

Güçlü ve geniş teşkilat yapısı ve AB ile uyumlu mevzuat,

•

Ülke sathında güçlü bir denetim ve kontrol mekanizmasının varlığı,

•

Gıda kontrol laboratuvarlarının yeterliliği,

•

AR-GE yapısının varlığı.

Zayıf Yönler:
•

Bilgi kirliliğinin giderilememesi,

•

Resmi kontrollere dair kamuoyunda duyulan güven eksikliği,

•

Bütçe, altyapı ve kaynak yetersizlikleri,

•

Resmi kontrollerin standardizasyonunun sağlanması için kontrol görevlilerinin sürekli eğitiminin
sağlanamaması,

•

Denetim süresinin kısalığı ve dolaylı olarak resmi kontrol görevlisi sayısının azlığı,

•

Belirli bir sektörde uzmanlaşmış kontrol görevlilerinin uzmanlık alanı dışında görevlendirilebilmesi,

•

Şeffaflık ve gizlilik kapsamında kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin kısıtlı olması ve paylaşımların
yapılmasında yaşanan gecikmeler,

•

Resmi kontroller için denetimlerin etkinliğinden ziyade sayısal hedeflerin belirlenmesi,

•

Resmi kontrollerde siyasi ve idari baskının denetimi olumsuz etkilemesi,

•

Resmi kontrollerin diğer kuruluşlar tarafından etki analizinin yapılmaması,

•

Resmi kontrollerin iç kontrolünün aktif olarak yürütülmemesi.
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Fırsatlar:
•

Dünya genelinde gıda sektörünün kazandığı değer,

•

Genç ve eğitimli, bilinçlendirmeye açık bir nüfusun varlığı ile gıda güvenliği konusundaki bilinç
artışı,

•

Gıda sektörünün tüketici taleplerini dikkate alması,

•

Dünya pazarlarında kaliteli ve güvenli gıda talebinin sürekli artması,

•

Dünya’da gıda sektöründe ve resmi kontrol işlemlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler,

•

AB’ye katılım süreci ile mevzuatta ve bu kapsamdaki resmi kontrollerde yaşanan gelişmeler,

•

Gıda üretim potansiyeli ve gelişen gıda sanayi.

Tehditler:
•

Gıda güvenliği konusundaki bilgi eksikliği ve kirliliği,

•

Sektörde kalifiye personel eksikliği,

•

Kayıt dışı üretimin varlığı,

•

Tarımsal girdilerde ve teknolojilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği,

•

İşletmelerin küçük ölçekli olması,

•

Yerleşmiş olan tüketim ve satış alışkanlıklarının değiştirilmesindeki zorluklar.

11.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Gıda ve yem işletmelerine yönelik risk ve potansiyel tehlikelere ilişkin bilimsel bilgi üretilmeli ve
internet aracılığı ile paylaşılmalıdır.
2. Hızlı uyarı sistemi ve kriz yönetiminin etkin hale getirilmelidir.
3. Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi kapsamında Trakya Bölgesi’nin şaptan ariliğinin
sağlanması çalışmalarında olduğu gibi gıda güvenliğini etkileyen hayvan ve bitki sağlığı
konularında da resmi kontrol ve koruyucu tedbirler bölgesel projeler ışığında gerçekleştirilmelidir.

73

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

4. Resmi kontrollerin tetkiki için gerekli sistem oluşturulmalı ve tetkik bağımsız bir birim tarafından
yapılmalıdır.
5. Gıda güvenliğine yönelik resmi kontrollerin bir kısmı birincil üretim tarım işletmelerinde
gerçekleştirilmekte olup mevcut taşra yapılanması, bitki sağlığı uygulamalarının resmi
kontrollerinde bütünlük, uzmanlaşma ve yeknesaklığın sağlanmasına imkân vermemektedir. Taşra
yapılanmasında daha önce olduğu gibi bitki sağlığı konusunda il müdürlüklerinde Bitki Sağlığı
Şubesi oluşturulmalıdır.
6. Resmi kontrollerin süresi gözden geçirilmeli ve resmi kontrol görevlisi sayısı artırılmalıdır.
7. Denetimler (resmi kontroller) siyasi ve kamu otoritesinin etkisinden kurtarılmalıdır (yasal
düzenleme).
8. Haberli (tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarının tespitine yönelik sistemin tetkiki) ve habersiz
denetim sayıları artırılmalıdır.
9. Resmi kontroller Tarım ve Orman Bakanlığının asli ve sürekli görevi olup 5996 sayılı Kanun’da
belirtilen diğer hizmetler(aşı, küpe vb.) yetki devri ile yürütülmeli; mevcut durumda bu hizmetleri
yürüten personel, kontrol ve denetim hizmetlerinde görevlendirilmelidir.
10. Zoonoz hastalıkların tamamı tazminat kapsamına alınmalı, gıda güvenliğine yönelik hayvansal
birincil üretim resmi kontrollerinin etkinliği artırılmalıdır.
11. Resmi kontrollerin gıda işletmelerine değer katması sağlanmalıdır.
12. Tarım ve Orman Bakanlığınca sektöre yönelik gıda mevzuatı ve mevzuata uyum konularında
eğitimler düzenlenmelidir.
13. 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 127’nci maddesini dayanak
alan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”nin ismi yanlış anlaşılmaya neden olmaktadır. İş güvenliği ile
ilgili ve işçinin sağlığını ilgilendiren bu yönetmelikte işçi sağlığı korunmaya çalışılmakta olup
“sıhhi” kelimesi yanlışlıkla hijyen olarak değerlendirilmiştir. Yönetmeliğin adı “İşçi Sağlığı Eğitimi
Yönetmeliği” olarak değiştirilerek Gıda Hijyeni Eğitimi ile karışması önlenmelidir.
14. “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” kapsamındaki hijyen eğitimi insan sağlığı için gerekli olmakla
birlikte bulaşıcı hastalıkların rutin kontrolünün yapılması ve raporlanması gıda güvenliği açısından
gereklidir. Bu nedenle çalışanların rutin sağlık raporu alması zorunlu hale getirilmeli, gıda
işletmelerinde çalışacak personelin taşıması gereken sağlık şartları ve yapılması gereken sağlık
kontrolleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir mevzuat hazırlanmalıdır.
15. Gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel uygulaması 5996 sayılı Kanun ile
belirlenmiştir. Gıda ve yem işletmelerinde çalışacak bu personelin çalışmaya başlamadan önce
meslek odaları tarafından yeterliliğinin kontrolü ve belgelendirilmesi yapılmalıdır.
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16. Resmi veteriner hekim uygulamasında olduğu gibi kriz olan stratejik sektörlerde ve ülke çapında
sorun olan durumlarda bitkisel ürünler üreten vb. işletmelerde de resmi kontrol görevlileri istihdam
edilmelidir.
17. Mevzuat ve Hijyen Kılavuzlarına kolay erişim sağlanmalıdır.
18. İlgili STK’lar hijyen kılavuzlarının hazırlanmasına katkı sağlamalı ve bu kılavuzlar çerçevesinde
sektöre eğitim vermelidir.
11.4. Genel Değerlendirme
Komisyonumuz tarafından mevcut durum, GZTF analizi, hedefler ve stratejiler başlıkları altında gıda
ve yem denetim ve kontrolünün etkinleştirilmesi konusu incelenmiştir. Raporda belirtilen tespitler
doğrultusunda gerekli stratejilerin oluşturulması öngörülmektedir.
12. GIDA MEVZUATININ GÜNCELLENMESİ
Gıda mevzuatı: gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir
kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak
hijyenik ve ekonomik açıdan tüketicinin korunmasıdır. Bunun yanı sıra gıda mevzuatı: gıda sektöründe
haksız rekabetin önlenmesine, sektörün gelişmesine ve ülke itibarının korunmasına olumlu katkılar da
yapmaktadır. Diğer önemli bir husus da gıda mevzuatının, sağlam bilimsel verilere dayanarak ülkenin
hedefleri doğrultusunda, uluslararası mevzuata aykırı hükümler içermeyecek (sağlam bilimsel veriler
dışında) şekilde hazırlanmasıdır. Böylelikle ülke kaynakları harekete geçirilebilmekte ve gıda iç ve dış
ticaretinde etkinlik sağlanabilmektedir.
Uluslararası açıdan gıda mevzuatı incelendiğinde BM FAO/WHO Örgütleri tarafından kurulan “Codex
Alimentarius Komisyonu”, gıda maddelerine yönelik asgari kalite ve güvenlik kriterlerini belirlemekte
ve dünya ülkelerine tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütünce (DTÖ) de insan
sağlığının korunması ile gıda ve tarım ürünleri ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla dünya gıda
ticaretinde Kodeks kriterlerinin esas alınması doğrultusunda yönlendirme yapılmaktadır. Henüz
aday ülke statüsünde yer aldığımız AB’de ise gelişmiş bir gıda mevzuatı bulunmaktadır. AB, merkezi
yapıda yeni gıda güvenliği kurumlarını oluşturmuş ve üye ülkeler de buna göre kendi idari yapılarını
yeniden düzenlemişlerdir. Ülkemiz gıda mevzuatının esasını oluşturan ve 13.06.2010 tarihli ve 27610
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu”, yukarıda belirtilen prensipleri içermesi nedeniyle, sağlam bir mevzuat altyapısını
oluşturmaktadır.
12.1. Mevcut Durum
Türkiye’de veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem konularını düzenleyen 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile AB uyumu çerçevesinde gıda konusu bütüncül bir
yaklaşımla ele alınmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı (Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bu
alanda yetkili otorite olarak belirlenmiştir.
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Ancak 5996 sayılı Kanun’un uygulanmaya başlanması ile gıda konusuna bütüncül bir yaklaşım
getirilmesine rağmen bazı hususlardaki aksaklıklar devam etmektedir. Özellikle taklit ve tağşiş yapan
firmalara uygulanan idari para cezalarının caydırıcı olmaması, firmaların bu davranışlarını devam
ettirmeleri halinde “faaliyetten men” cezasının Kanunda düzenlenmemiş olmasının önemli bir eksiklik
olduğu değerlendirilmektedir.
Kanun ile düzenlenen idari para cezaları bazı küçük işletmeler (örneğin mahalle fırınları) için ciroları
ile mukayese edildiğinde çok ciddi boyutta olmasına rağmen ulusal çapta faaliyet gösteren firmalar
için önem arz etmemektedir. Özellikle taklit ve tağşiş yapan firmaların bir parti tağşişli üründe elde
ettikleri haksız kazanç, idari para cezası miktarının çok üstünde olabilmektedir.
Diğer taraftan gıda konusunun çok sayıda dikey mevzuat ile düzenlenmesi uygulamada karışıklığa
sebep olmaktadır.
Bununla birlikte 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve
“Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” 26.10.2010 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Ancak 02.08.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının
2018/3 sayılı Genelgesi ile de Biyogüvenlik Kurulunun görev ve yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığına
verilmiştir. Bakan Olur’u ile GDO ve ürünleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) verilmiştir. Kanun’un uygulanmasında zaman zaman
sorunlarla karşılaşılmaktadır.
12.2. Hedefler ve Stratejiler
1. Gelişmiş ülkeler ve AB mevzuatı dikkate alınarak ikincil mevzuat düzenlemeleri ile ülkemizin
geleneksel ürünleri korunmalıdır.
2. İdari yaptırımların caydırıcı olması yönünde değişiklik yapılmalı, idari para cezaları işletme
büyüklükleri (satış geliri) dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
3. Gıda konusundaki uyuşmazlıkların görüleceği Gıda İhtisas Mahkemeleri kurulmalıdır.
4. Gıdaya ilişkin denetim ve düzenlemelerden sorumlu kamu tüzel kişiliğine sahip, her türlü baskıdan
uzak, tarafsız, bağımsız gıda güvenliği otoritesi kurulmalıdır.
5. Bağımsız risk değerlendirme otoritesi kurulmalıdır.
6. 5996 sayılı Kanun’un, “Ek-1 Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak
Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensuplarını” ve “Ek-2 Üretim,
İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensuplarını” düzenleyen
eklerin, eğitim müfredatlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak güncellenebilmesi
için söz konusu değişikliklerin tebliğ ile yapılması sağlanmalı, ayrıca meslek mensuplarının
belirlenmesinde lisansüstü öğrenim de göz önünde bulundurulmalıdır.
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7. Gıda denetimlerini gerçekleştirecek “gıda denetçisi” tanımı yapılarak gıda denetiminin gıda
denetçileri tarafından gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır
8. Biyoteknoloji alanında dünyadaki gelişmeler, ülkemiz ihtiyaçları, halk ve çevre sağlığı dikkate
alınarak 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu güncellenmelidir.
9. Gerek biyoteknoloji araştırmalarında dışarıya bağımlılığı azaltmak (örneğin GDO’lar için tarama,
tanımlama ve miktar kitleri kullanılmakta olup bu kitlerin tamamı yurtdışından ithal edilmektedir)
gerekse GDO içeren ürünler için güvenilirlik araştırmalarının emniyetli bir şekilde yapılması
amacıyla konuyla ilgili yeterli uzman ve araştırma laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran yetkili
bir enstitü kurulmalıdır.
10. Hâlihazırda gıda konusu çok sayıda dikey mevzuat ile düzenlenmektedir. Bu husus yeniden
gözden geçirilerek ve geleneksel ürünler korunarak gıda konusundaki dikey mevzuat yerine daha
çok yatay mevzuat ile düzenleme yapılmalıdır.
11. Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü ile müştereken geleneksel ürünlere
yönelik bütüncül bakış ile geleneksel ürünlere ait yatay mevzuat oluşturulmalıdır.
12. Gıda işletmelerinde çalışacak olan istihdamı zorunlu personelin bilgi ve tecrübelerini artırmak
amacıyla Bakanlık ve Meslek Odaları ile iş birliği içinde hizmet içi eğitimler verilmesi yönünde
düzenleme yapılmalı, yasal mevzuatta istihdamı zorunlu personelin yetki ve sorumlulukları tam
olarak belirlenmelidir.
13. İstihdamı zorunlu personelin işveren üzerindeki mali yükünün azaltılması ve sorumluluk taşıdığı
alanda işverenden bağımsız karar verebilmesi için ücreti kamu tarafından oluşturulacak bir fondan
karşılanmalıdır (KOSGEB bünyesinde olabilir).
14. Gıda Mevzuatı Yönlendirme Kurulu gibi bir kurul tesis edilerek, çok yıllık planlar hazırlanmasını
sağlayacak bir yapı oluşturulmalı, böylece özel sektör, kamu iş birliği ile daha programlı, gıda
düzenlemelerinin işleyişi konusunda izleme ve değerlendirmeye yönelik bir yapı tesis edilmelidir.
15. Gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesine yönelik mevzuat güncelleme çalışmaları yapılmalıdır.
12.3. Genel Değerlendirme
Gıdanın güvenli ve kaliteli bir şekilde insan tüketimine sunulması için, iyi bir teknoloji kullanılmasının
yanı sıra, taşıması gereken asgari ve teknik kriterleri içeren gelişmiş ve güncel bir gıda mevzuatının
uygulanması gerekir. Bu amaç için ham madde aşamasından başlayarak üretim, işleme, ambalajlama,
depolama, nakliye, pazarlama, satış ve tüketim gibi tüm aşamalarda, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi
yönünden gıda mevzuatına uygun çalışma bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Ancak bundan
sonra yapılacak geliştirme çalışmaları yürütülürken, ülkemizin hassasiyetleri ve insanımızın tüketim
alışkanlıklarına bağlı olarak, ulusal konularda gerekli özgün uygulamaların gerekebileceği de göz
önünde bulundurulmalıdır.
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13. İZLENEBİLİRLİK
İzlenebilirlik: «Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamaları boyunca bitkisel ürünlerin, gıda ve yemin,
gıdanın elde edildiği hayvanın veya bitkinin, gıda ve yemde bulunması amaçlanan veya beklenen bir
maddenin izinin sürülebilmesi ve takip edilebilmesi» olarak tanımlanmaktadır.
İzlenebilirlik, gıda güvenliğinin olmazsa olmaz, en temel prensiplerinden biridir. WHO, FAO, DTÖ,
OIE gibi uluslararası sağlık ve ticaret örgütleri, bir gıdanın, Dünya pazarlarında serbest dolaşımı için
izlenebilirliği, zorunlu bir uygulama olarak kabul etmektedirler. Bu nedenle, AB başta olmak üzere,
tüm gelişmiş dünya ülkelerinde izlenebilirlik, ciddi kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır.
İzlenebilirlik, gıdanın çiftlikten/tarladan sofraya ve sofradan çiftliğe/tarlaya takip edilmesinde,
uluslararası ticaretin ve denetim mekanizmasından sorumlu kamu otoritesinin şart koştuğu bir husus
olmasının yanı sıra, tüketicinin kanun ile güvence altına alınmış bilgi edinme hakkının sağlanmasında
en temel araçlardan biridir.
Gelişmiş ülkelerde gıda işletmecileri kurguladıkları üstün izlenebilirlik sistemi sayesinde ürünlerinin
takibini kolaylıkla yapabilmektedirler. Örneğin; iç kontrol mekanizmaları ile belirli parti numaralı
ürünlerinde gıda güvenliği açısından sorun tespit ettiklerinde durumu kamu otoritesi ile paylaşıp,
tüketicileri o gıdaları satın almamaları konusunda uyarmakta ve geri toplama çağrısı yaparak ürünleri
piyasadan kısa sürede toplamaktadırlar. Bu, ancak izlenebilirlik ve takip sisteminin iyi kurgulanması
ile mümkün olmaktadır. İzlenebilirlik, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ürünlerin olası geri toplama
durumları açısından da elzemdir.
13.1. Mevcut Durum
Ülkemizde, AB uyum sürecinde yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde 2010 yılında çıkarılan 5996
sayılı «Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu» ve buna dayalı olarak çıkartılan
ikincil mevzuatla, AB mevzuatına; 12. Fasılda yer alan «Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı
politikaları» konularındaki yasal düzenlemelerle uyum sağlanmıştır.
İzlenebilirliğin sağlanması, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
gereğince gıda işletmecilerinin sorumluluğundadır. Gıda denetim hizmetleri yerine getirilirken
izlenebilirlik açısından yasanın uygulanmasında kamu nezdinde yasal bir eksiklik bulunmamaktadır.
Nitekim yapılan denetim ve kontrollerde denetime konu olan gıda ürününe ilişkin izlenebilirliği
sağlayamayan iş yerlerine gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Buna rağmen izlenebilirlik açısından,
pratik uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. Buradaki temel eksiklik, gıda işletmelerinin izlenebilirliğin
sağlanmasında gerekli olan teknik altyapı ve kalifiye personel ihtiyacını giderememeleridir.
Bunun sonucunda gıda güvenliği açısından önemli riskler yaşanmaktadır. Özellikle, halk sağlığı
açısından önemli olan gıdaların, çiftlikten sofraya izlenebilirliği ve yeterli denetimi sağlanamamaktadır.
Bu nedenle hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından oluşturduğu önemli riskler yanında, dış
ticaretimizde de önemli kısıtlamalara neden olmaktadır.
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AB’nin 178/2002 sayılı Genel Gıda Yasası ile gıda ve tarım ürünlerinin tanımlanması için, tedarik
zincirlerinde izlenebilirlik sisteminin uygulanması şart koşulmaktadır. Ülkemizde ise 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda veya yem işletmecileri izlenebilirliği
sağlamak amacıyla, üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya
yemin, gıda veya yeme ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin
yapılabilmesi için, bir sistem oluşturmak ve talep hâlinde bu bilgileri Bakanlığa sunmak zorundadır.
Piyasaya arz edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek
veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak zorundadır. Ayrıca Gıda
ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereği gıda ve yem işletmecisi izlenebilirliği sağlamak
amacıyla aşağıdaki hususları sağlamak zorundadır:
a. Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya
yeme ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin yapılabilmesi için
bir sistem oluşturmak ve talep halinde bu bilgileri Bakanlığa sunmak,
b. Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi sağlamaya yönelik olarak, izlenebilirliği sağlayan
her türlü belgeyi ürünün raf ömrünün bitiminden itibaren üç ay süreyle muhafaza etmek,
c. Piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi sağlamaya yönelik olarak, gıda ve yem mevzuatına
uygun olmak koşulu ile partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret veya numara ve diğer bilgileri
içerecek şekilde etiketlemek,
d. Yılda en az bir kez izlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin sağlıklı çalıştığını kontrol
etmek ve kayıt altına almak.
Ülkemizde izlenebilirlikle ilgili temel mevzuat ve ikincil mevzuat bulunmakla birlikte pratik uygulamada
sıkıntılar yaşanmaktadır. İzlenebilirliğin sağlanıp sağlanmadığı konusunda işletmeler düzeyinde etkin
denetimlerde sıkıntılar bulunmaktadır.
13.1.1.Denetim ve Kayıt
İzlenebilirlik uygulamaları açısından denetim ve kayıt önem arz etmektedir.
13.1.1.1.Denetim
Resmi otoriteler tarafından yapılan denetimler, gıda güvenliği ve izlenebilirlik açısından önemlidir.
Bu denetimler risk esasına dayalı olarak, etkin şekilde yapılmalıdır. Denetim sonuçları da şeffaf bir
şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği konsepti çerçevesinde, hayvansal orijinli gıdalar ve hayvansal orijinli
olmayan gıdalar üzerinde yapılan risk değerlendirmesinde hayvansal orijinli gıdalarda riskin yüzde 90,
hayvansal orijinli olmayan gıdalarda ise yüzde 10 olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında, hayvandan
insana bulaşabilen 200’den fazla zoonoz hastalık nedeniyle, gıda amaçlı beslenen hayvanların bireysel
olarak izlenmesi önem arz etmektedir.
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Bu nedenle, AB mevzuatında, hayvansal ürünlerle ilgili olarak ilave denetim kuralları belirlenmiştir.
Bu kurallar AB uyumu amacı ile hazırlanan 5996 sayılı Kanunda da yer almaktadır. Bu kurallar
çerçevesinde hayvanların kesim öncesi, kesim sonrası ve parçalama işlemlerinin sonuna kadar, sağlık
muayenelerinin resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılması ve gerekli kayıtların
tutulması yasal zorunluluktur. 5996 sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Bakanlık,
kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde
muayeneleri ve diğer resmî kontrolleri yapmak üzere, resmî veteriner hekim veya yetkilendirilmiş
veteriner hekim görevlendirir.” hükmü yer almaktadır.
Bu muayeneler, özel ve spesifik bilgiler gerektirdiğinden, bu konuda görevlendirilecek resmi veteriner
hekimlerin özel eğitim alması ve yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir. Nitekim Hayvansal
Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde
resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin mesleki yeterliliği konusunda hususlar ayrıntılı yer
almaktadır.
13.1.1.2. Kayıt
İzlenebilirliğin en önemli şartlarından birisi: güvenilir ve etkin bir kayıt sisteminin bulunmasıdır.
Üretimin her aşamasında bir kayıt oluşturulması zorunludur. Bu kayıtlar, birincil üretimden başlayan:
işletmenin kaydı, işletmedeki hayvanların kaydı, mezbaha ve kesimhanelerde kesim kayıtları ve kayıt
sisteminden düşülmesi, et hakkında verilen kararla ilgili kayıtlar, etin gönderildiği işletme ile ilgili
kayıtlar gibi detaylı bir kayıt sistemini kapsamaktadır.
Çiftlikten sofraya kadar üretimin her aşamasında, gıdanın temin edildiği işletme ile gönderildiği
işletmenin kayıtlarının tutulması gereklidir. Bu sistemin herhangi bir aşamasındaki kayıtlarda eksiklik
olması halinde izlenebilirliğin sağlanması mümkün değildir.
13.2. Güçlü ve Zayıf Yönler
Güçlü Yönler:
•

Ülkemizde, bu konuda görev yürütebilecek eğitim almış, yeterli sayıda sağlık ve teknik personelin
mevcut olması,

•

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gibi hem AB düzenlemelerine
hem de uluslararası kurallara uygun bir yasal düzenlemenin olması,

•

GDO’lu yemlerin Yem Kontrol ve Takip Sistemi ile izlenebilirliğinin sağlanması ve İl Müdürlüğü
personelince bizzat yerinde izlenebilirlik denetiminin yapılması,

•

İlaç takip sistemlerinin varlığı,

•

Yemde GDO’lu ürünlerin izleme sisteminin varlığı.
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Zayıf Yönler:
•

İzlenebilirliğin sağlanmasındaki sorumluluğun gıda işletmelerince yerine getirilmesi gerektiğinin
mevzuat hükmü olduğunun gıda işletmelerince tam olarak bilinmemesi,

•

Kamu ve özel sektörde sık olarak yapılan yönetici değişiklikleri,

•

Bakanlıktaki mevcut yapılanmanın ihtiyacı karşılamaması,

•

Atamalarda liyakat esasına yeterince dikkat edilmemesi,

•

Bürokraside kararlı bir uygulama iradesi ortaya konulamaması,

•

Hayvan kayıt sistemlerinde, mezbaha ve kesimhanelerdeki kayıt sistemlerinde teknik altyapı
eksikliklerinin bulunması,

•

Mezbaha ve kesimhanelerde, kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yürütecek resmi veteriner
hekim görevlendirmelerinin yasaya uygun şekilde yapılamaması,

•

Kalıntı izleme programlarında yaşanan eksiklikler,

•

İlaç Takip Sisteminin izlenebilirlik açısından etkin bir şekilde kullanılamaması,

•

Arı ürünlerinde izlenebilirliğin etkin bir şekilde sağlanamaması,

•

İç su ve deniz ürünlerinde izlenebilirliğin etkin bir şekilde sağlanamaması,

•

Karkaslar üzerinde cins ve türleri gösteren damga bulunmaması,

•

Piyasaya arz edilen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin izlenebilirliğini
kolaylaştırmak amacıyla, Türk gıda mevzuatına uygun olmak koşulu ile parti no ve/veya seri no
ve/veya/üretim no ve/veya kod no ve diğer bilgileri içerecek şekilde etiketlenmemesi.

13.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Gıda ve yem güvenliğini, halk sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı ile hayvan ıslahını,
tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak amacıyla
çiftlikten sofraya tüm zincirde etkin bir izlenebilirlik sistemi oluşturulmalıdır.
2. İzlenebilirliğin sağlanmasına ilişkin sorumluluğun gıda işletmecilerince benimsenmesi için eğitim
verilmelidir.
3. Gıda güvenliğinin ve izlenebilirliğin sağlanmasında ortaya çıkan sorunlar belirlenmeli ve gerekli
tedbirler alınarak kararlı bir şekilde uygulanmalıdır.
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4. Resmi denetimler izlenebilirlik uygulamalarına yoğunlaştırılmalı ve izlenebilirlik belge kontrolü
yapılmalıdır.
5. Ürünlerin sevk irsaliyelerinde veya faturalarda ürün miktarlarının yanına ürün parti no, seri no,
üretim no, kod no’larının da yazılması sağlanmalıdır.
6. Bakanlık ürün geri toplama sistemini kurmalı ve işletmeler düzeyinde uyum sağlanmalıdır.
13.4. Genel Değerlendirme
İzlenebilirlik, gıda güvenliğinin teminatıdır. Bu nedenle etkin bir izlenebilirlik sisteminin oluşturulması
ve kararlı bir biçimde uygulanması gerekir. İzlenebilirlik sistemleri işletmelerin büyüklüğüne, ürün
yelpazesine ve teknolojik olanaklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu izlenebilirlik sistemleri
kâğıt tabanlı uygulamalardan bilgisayar tabanlı sistemlere kadar değişkenlik göstermektedir.
Ülkemizde izlenebilirliğin hayata geçirilmesi için bazı önemli sorunların üstesinden gelinmesi
gerekir. Bunlardan birisi kayıt dışılıktır. Bu açıdan, devletin tüm resmi kurumları ile bu mücadeleyi
yürütmesi gerekmektedir. İkinci olarak birincil üretim olarak ifade edilen gıda zincirinin ilk basamağı
olan işletmelerin küçük ve orta büyüklük ölçeğinde oluşu ve eğitim eksikliğidir. Bitkisel üretimde
kullanılan kimyasal ilaçlar ve hayvancılıkta kullanılan veteriner ilaçların kullanımında sorunlar vardır.
(Yaralı, E.,2019). Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkin bir izlenebilirlik sistemini kurması ve
uygulaması için teşvik edilmelidir.
14. GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ
Günümüzde gıda üretiminde her türlü hile veya aldatmaya yönelik eylemlerin mevcut olduğu
bilinmekte olup bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ekonomik nedenlerden ötürü gıdalarda taklit ve
tağşiş oldukça artış göstermiştir. Dolayısıyla bu problem dünyanın pek çok ülkesinde yaşanmaktadır.
Taklit kelimesi, gıda ürünlerinin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere
sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi ifade etmektedir. Tağşiş ise gıda ürünlerine
temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı
olarak çıkarılmasını, miktarının değiştirilmesini ve/veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin o
madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını ifade eder.
Taklit ve tağşiş yaparak üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından
faydalanarak haksız kazanç elde etmektedir. Bu gıdaları tüketen tüketiciler ise hem maddi hem de
manevi zarara uğramaktadır. Tüketici daha ucuza satın alabileceği bir ürünü ederinin çok üzerinde
satın alarak maddi zarara uğramakta, güvenli olmayan ve/veya ilaç etken maddesi eklenmiş gıda
tüketerek sağlığı tehdit edilmekte, satın aldığı ürünü farklı bir ürün zannettiği için kandırılmakta,
değişik kültürel yapıya sahip toplumlar hassas oldukları ürünleri tüketmek istemediklerinden etik
olarak zarar görmektedir.
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Yurt içinde kaliteli ve güvenli gıda tüketiminin sağlanmasının yanı sıra, ülkemizden yurt dışına ihraç
edilen gıdaların kontrolü de aynı derecede önemlidir. Çünkü yurt dışına ihraç edilen ürünlerin hileli
çıkması durumunda ülkemize bakış açısının değişmesi söz konusu olabilmekte, ürünlere sınırlama
konulabilmektedir. Bu da hem ülke ekonomisine zarar vermekte hem de ülkemizde üretilen ürünlere
duyulan güvenin kaybolmasına yol açmaktadır.
14.1. Mevcut Durum
Gıdalarda yapılan taklit ve tağşişin tespiti ve önlenmesine yönelik faaliyetler, 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 17.12.2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair
Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 5996 sayılı Kanunun Tanımlar kısmında
3/63. maddesinde “Tağşiş: Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin
değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının
değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş
gibi katılmasını,” ve 3/64. maddesinde “Taklit: Bu Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve
nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi
göstermeyi,” ifade etmektedir.
Kanun’un 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler gereği ülkemizde gıda ve
yemde taklit ve tağşiş yapmak yasaktır. Gıda veya yem işletmecileri izlenebilirliği sağlamak amacıyla,
üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında, sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya yeme
ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin yapılabilmesi için, bir
sistem oluşturmak ve talep hâlinde bu bilgileri Bakanlığa sunmak zorundadır.
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına
aykırılıktan 40. maddenin 1. fıkrasının (l) bendine göre taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen işletmelere
idarî para cezası uygulanmakta, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere el konulmakta ve mülkiyetinin kamuya
geçirilmesi sağlanmaktadır.
Kanunun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında taklit ve tağşiş yapan firmaların ve ürünlerinin
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin
Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince laboratuvar sonucuyla taklit ve tağşiş
yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya
seri numarasının ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş
gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Tarım ve
Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmü yer almaktadır.
Mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol ve denetim faaliyetleri İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli
gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen denetimler sonucu alınan
numunelerin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 39 Gıda Kontrol Laboratuvarı, Bursa Gıda ve Yem
Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü olmak üzere
toplam 41 laboratuvarda analizleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar analizi sonucu taklit/tağşiş
yaptığı tespit edilen veya kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş,
değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmalara yönelik idari yaptırım cezası uygulanmaktadır.
Bu kapsamda 2018 yılında gıda işletmelerinde 1.124.918 denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda
olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik toplamda 107.306.405 TL idari para cezası uygulanmış,
186 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
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Laboratuvar analizi sonucu taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen veya kişilerin hayatını ve sağlığını
tehdit edecek şekilde gıdalarda değişiklik yapan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri
numarası kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında
taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 173 firmaya ait 282
parti ürün Bakanlık internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun
yapıldığı 2012 yılından bugüne kadar yapılan 20 kamuoyu duyurusunda toplam 769 firmaya ait 1.605
parti ürün tüketicinin bilgisine arz edilmiştir.
Türkiye’de taklit ve tağşiş yapılan ya da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde
bozulmuş, değiştirilmiş ürün gruplarına ve tespit edilen uygunsuzluklara bakıldığında: bala glikoz ve
fruktoz şurubu ile invertaz enzimi ve polen katılması sıkça rastlanılan tağşişlerdendir. Sahte bal ile
gerçek balın tüketiciler tarafından anlaşılması mümkün değildir. Bu işlem, bu konuda uzmanlaşmış
laboratuvarlarda analizlerle tespit edilebilmektedir. Benzer durum zeytinyağı, özellikle de natürel
zeytinyağı için de geçerlidir. Zeytinyağının kendi türevleriyle ve diğer bitkisel tohum ve meyve
yağları ile karıştırılması yoluyla tağşişi yapılmaktadır. Kırmızı et ve et ürünlerine kanatlı eti, tek tırnaklı
eti, domuz eti gibi farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılması, kodekse aykırı olarak bağ doku
(kıkırdak, deri, sakatat) katılması, soya katılması söz konusu olabilmektedir. Süt ve süt ürünlerinde;
yoğurda jelatin eklenmesi, peynire bitkisel yağ ve nişasta katılması, süte farklı türlerin sütlerinin (keçi
sütüne inek sütü ilavesi gibi) eklenmesi yoluyla taklit ve tağşiş yapılmaktadır. Takviye edici gıdalara
ilaç etken maddelerinin katılması yolu ile kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Ayrıca,
çikolataya ilaç etken maddelerinin eklenmesi, fıstık tozuna bezelye ve boya karıştırılması, baharatlara
boya katılması gibi tağşişler de yapılmaktadır.
Son dönemde ham madde fiyatlarında önlenemeyen yüksek artış ile birlikte ürün bileşiminin
değiştirilerek aynı görsel ambalajlarda satılması hem haksız rekabet oluşmasına hem de içerik ve
etiket okuma yetisi fazla olmayan tüketicinin düşük kalitedeki ürünü yüksek kalitede satışa sunulan
ürünmüş gibi almasına neden olmaktadır. Bu durum tüketicinin maddi zarara uğramasına yol
açmaktadır.
14.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Taklit ve tağşişin önlenmesi yönünde yasal otoritenin irade göstermesi,

•

Yasal düzenlemelerin mevcudiyeti,

•

Laboratuvar altyapısının bulunması ve güçlü olması,

•

Denetimlerin yapılması,

•

İnsan kaynaklarının güçlü olması,

•

Halkın bilgilendirilmesi amacıyla kamuoyu duyurusu yapılması,

•

Taklit ve tağşişin engellenmesine yönelik AR-GE projelerine destek verilmesi.
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Zayıf Yönler:
•

Düzenli ve sistematik olarak kamuoyu ile bilgi paylaşılmaması,

•

Taklit/tağşiş yapan işletme/firmaların isim değişikliği yaparak yeni isim ile benzer eylemlere
devam etmesi,

•

Cezaların caydırıcı olmaması,

•

Yapılan bazı taklit/tağşişlerin laboratuvar analizi ile tespit/ispat edilememesi,

•

Mevzuat değişikliği sürecinin uzun sürmesi,

•

Mesafeli satış ile yapılan satışların denetiminde sorunların yaşanması.

Fırsatlar:
•

Medya, tüketicilerin ve STK’ların taklit ve tağşiş konusundaki hassasiyetleri,

•

Başta tüketiciler olmak üzere kamuoyunun taklit/tağşiş yapan firmaların duyurulması yönünde
destekte bulunması,

•

Uluslararası piyasada firmaların saygınlık kazanma isteği,

•

Bakanlık, üniversite ve STK’ların koordineli çalışma isteği.

Tehditler;
•

Laboratuvar analiziyle tespit edilemeyen yeni yöntemler ile taklit/tağşiş yapılması,

•

Tüketicilerin ekonomik kayıp yanında sağlığını tehdit eden unsurlara maruz kalması,

•

Tüketicilerin ve üreticilerin gıda güvenliği konusunda bilgi ve bilinç seviyesinin düşük olması,

•

Tüketici alım gücünün düşük olması,

•

Üreticiler arasında haksız rekabetin oluşması,

•

Türk toplumunda tüketici bilincinin yerleşmemesi, ürün içerik ve etiket bilgilerinin okunmaması.

14.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasının önündeki önemli engellerden biri olan taklit ve tağşiş
engellenerek güvenli gıdanın piyasaya arzı sağlanmalıdır.
2. Günün koşul ve ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuat güncellenmelidir.
3. Taklit/tağşiş yaptığı tespit edilen firmalara uygulanacak idari yaptırımlar artırılmalıdır.
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4. Yaptırımların caydırıcı olması için aynı fiilin tekrarı durumunda fiil suç olarak tanımlanmalı,
failler gıda sektöründe ticari faaliyetten men edilmeli ve/veya özgürlüğü kısıtlayıcı adli cezalar
uygulamaya konulmalıdır.
5. Taklit/tağşişin önüne geçmek için denetimlerin etkinliği arttırılmalıdır.
6. Mesafeli satış yöntemi ile internet ve televizyon kanalları üzerinden pazarlanan ve kargo, kurye,
tele sipariş vb. yollarla doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin denetim ve kontrollerine yönelik
düzenleme yapılmalıdır.
7. Laboratuvar altyapısı ve kapasitesi günün ihtiyaç ve gereklilikleri göz önüne alınarak sürekli
güncellenmelidir.
8. Taklit/tağşiş yapan firmalara ilişkin kamuoyu duyuruları düzenli ve sistematik olarak yapılarak
kamuoyu zamanında bilgilendirilmelidir.
9. Üreticilerin ve tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilgi ve bilinç seviyesi arttırılmalıdır.
10. STK’lar tarafından taklit/tağşiş yapan üye firmalara yönelik otokontrol ve denetim sağlanmalıdır.
14.4. Genel Değerlendirme
Günümüzde gıda üretiminde her türlü hile veya aldatmaya yönelik eylemlerin mevcut olduğu
bilinmektedir. Gıdada taklit/tağşişe; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, takviye
edici gıdalar gibi ürünler başta olmak üzere pek çok gıda maddesinde rastlanılmaktadır. Gıdalarda
yapılan taklit ve tağşiş tüketiciyi aldatmanın ve tüketici sağlığına yönelik tehdit oluşturmasının yanı
sıra, haksız rekabet oluşturarak haksız kazanç elde edilmesine neden olan, hem sağlık hem de ticari
ahlak açısından önlenmesi gereken bir hile durumudur. Bu kapsamda taklit ve tağşişin engellenmesi
amacıyla: mevzuatta taklit ve tağşiş yapan ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit eden ürünleri üreten
firmalara yönelik caydırıcı yaptırımların uygulanması, denetimlerin etkinliğinin artırılması, laboratuvar
altyapısının ve kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.
15. TÜKETİCİ ALGISI VE ALIŞKANLIKLARI
Tüketici algı ve alışkanlıkları, gıda tüketimini belirleyen belki de en önemli faktörlerdir. İnsanlar
gıdalarla ilgili alışkanlıkları oluşturmaya küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. Çocuklar yaşadıkları
çevrenin gıdalarla ilgili algılarını büyük oranda benimsemekte ve kendi alışkanlıklarını bu yönde
şekillendirmektedir. İlerleyen yaşlarda bu algı ve alışkanlıklar bilinçli ya da bilinçsiz olarak kişilerin
gıda tüketim tercihlerini yönlendirmektedir.
Olumlu algı ve alışkanlıkların pekiştirilmesi, olumsuz olanların ise değiştirilmesi özellikle genç
yaşlarda mümkün olabilmektedir. Bunun için doğru stratejilerin izlenmesi, toplumda görülen yetersiz
ve dengesiz beslenme tablosunun değiştirilmesi için elzemdir.
Tüketicilerin herhangi bir konuda algılarının ve alışkanlıklarının izlenmesi, çoğunlukla saha araştırmaları
yoluyla yapılmaktadır. İyi seçilen bir örnek gruba, doğru soruların yöneltilmesi ile yürütülen anket
çalışmalarından elde edilen sonuçlar tüm toplumun geneline mal edilebilmekte, kanun yapıcılar için
çok değerli bir kaynak görevi görmektedir.
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15.1. Mevcut Durum
Tüketici algı, bilgi, bilinç ve alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik araştırmalar, gıda iletişimine
yönelik stratejilere ışık tutmaktadır. Bunların en kapsamlılarından biri, Türkiye Gıda ve İçecek
Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından 2008 yılında yaptırılan Ambalajlı Gıda ve İçecek
Ürünlerinde “Ürün Etiketi Algısı” araştırmasıdır. 26 ilde çeşitli sosyoekonomik statüleri temsil
edecek şekilde seçilmiş 12 yaş üzeri (yüzde 25’i 18-24 yaş, yüzde 64,3’ü 18-39 yaş arası) 1.536 kişi
üzerinde yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 28,2’si ambalaj bilgilerini yetersiz
bulmaktadır. Yetersiz bulmanın en önemli nedenleri: açıklamaların detaylı yazılmaması (yüzde 43,1),
anlaşılmayan terimler kullanılması (yüzde 32,5), bilgilerin doğruluğuna inanılmaması/güvenilmemesi
(yüzde 15,7) olarak sıralanmaktadır.
Tüketiciler yanlış algılar nedeniyle raf ömrü kısa ürünleri tercih etmektedir. Üretim ve son tüketim
tarihi arasındaki aralığı geniş olan ürünler katkı maddelerinin yoğun olarak kullanıldığı ürünler; raf
ömrü kısa olan ürünler ise doğala yakın ürünler olarak değerlendirilmektedir. Hem bu yanlış çıkarım
hem de gıda katkı maddelerine yönelik olumsuz algı, tüketicilerin gıda tercihlerini etkilemektedir.
Tüketicide yeterli ve dengeli beslenme anlayışı olumlu ve bilinçli yönlendirmelerden çok yasakçı
yargılar üzerine kuruludur. Diğer yandan bu yasakçı yaklaşım, karşısında umursamazlık olarak kendini
gösteren bir tepkiyi de doğurmaktadır. Bu nedenle beslenme iletişiminin eğitici stratejiler üzerine
kurulması gereği ortadadır.
Gıda ve beslenme konusunda bilgilenmede en sık başvurulan yöntem ambalaj üzerindeki bilgilerin
okunmasıdır. Ancak en çok güven duyulan yöntem bu değildir. Doktor, diyetisyen, eczacı gibi
uzmanların ve aile üyelerinin tavsiyelerine bu bilgilerden daha fazla güvenilmektedir. Ambalaj
üzerindeki bilgilere güvenmediğini ifade eden kişilerin oranı yüzde 22,3’tür. Bunun en önemli nedeni
ise firmaların kendi çıkarları doğrultusunda bilgiler yazdığına inanılmasıdır (yüzde 43,3). Bilgilere
güvenmeyenlerin bir kısmı da ifadeleri anlamadığını, açıklamaları yeterli bulmadığını, verilen bilgilerin
doğru olmadığına inandığını ifade etmektedir (toplam yüzde 41,2).
Etiket okuma alışkanlığı toplumda henüz doğru şekilde yerleşmiş olmadığından, etiketlere bakan
tüketicilerin kafası karışmaktadır. Bu kafa karışıklığı “bilgilerin gizlendiği”, “zararlı içerik kullanıldığı”
gibi algılara neden olarak kandırılmışlık duygusuna ve denetimsizliğin hüküm sürdüğü düşüncesine
yol açmaktadır. Bu durum da sektörün ve kamunun suçlanmasına, bu oluşumlara karşı güvensizliğe
neden olmaktadır. Kurumlara duyulan güven eksikliği, gıda ve beslenme konularında bilgilendirmenin
sektör veya kamudan ayrı, bağımsız bir üçüncü tarafça yapılması gereğini doğurmaktadır.
Tüketiciler sosyoekonomik statü ve yaş düzeyi fark etmeksizin, satın alma noktasında en fazla
marka ve fiyata bakmaktadır. Ambalaj üzerinde en çok dikkat edilen nokta ise ürünün son tüketim
ve üretim tarihi olmaktadır. Özellikle süt ve süt ürünleri ve şarküteri ürünlerinde tarihler mutlak
kontrolden geçmektedir. Sağlık beyanlarına ise her koşulda bakılmamaktadır. Örneğin ürün daha
önce deneyimlenmiş ve marka güvenilirliği yüksek ise sağlık beyanları incelenmemektedir.
Araştırma esnasında tüketicilerce okunan sağlık beyanları genel olarak anlaşılır bulunmasına karşın
çoğu kesim için güvenilir olmadığı görülmüştür. Özellikle ambalajlı ve kullanım ömrünün uzun olduğu
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ürünlerde doğal ve katkısız beyanları inandırıcı bulunmamaktadır. Tüketiciler bu noktada güven
duyacakları bir otoriteye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla tüketicilere, bu denetim çalışmalarının
yapıldığına ve denetim mekanizmasının kamu olduğuna dair iletişimin daha iyi aktarılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Araştırma 2018’de tekrarlanmış, tüketicilerin ambalajlı gıda algısı açısından pek fazla olumlu ilerleme
kaydedilemediği görülmüştür. Ancak geçen zamanda tüketicilerin ambalaj üzerindeki bilgilere
ilgisinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum tüketici bilinç düzeyinin artması gibi yorumlanabilecek
olsa da önemli bir diğer sebebinin özellikle sosyal platformlar yoluyla bilgi kirliliğinin daha geniş
kitlelere ulaşması olduğu düşünülebilir. 10 yıl önce tanıdığı/bildiği markalarda ambalaj üzeri bilgilere
daha az önem veren tüketici, günümüzde tanıdığı/bildiği markalarda da ambalaj üzeri bilgilere
dikkat eder hale gelmiştir. Bu durum gıdaların içeriğine dikkat etme konusunda hassasiyetin arttığını
göstermektedir.
Tüketici: içecekler, şekerlemeler, atıştırmalıklar, unlu mamuller, bakliyat, bal, reçel, organik ve light
gıdalar gibi ürünlerde daha çok marka ve üreticiye dikkat ederken; sağlık riski ile ilişkilendirilen süt,
peynir, yoğurt, et, balık, tavuk, diyabetik gıdalar gibi ürünlerde üretim ve son tüketim tarihlerine
bakmaktadır. Bu durum tüketicide bilinç düzeyinin olumlu bir seviyede olduğunun göstergesidir.
Diğer yandan, bilinç bilgiyi getirmemektedir. Tüketici bilgi kaynağı olarak sıklıkla ailesine (yüzde
70,8) ve arkadaşlarına (yüzde 67,6) başvurmakta; ambalaj, internetteki sağlık siteleri, doktorlar
ve diyetisyenlerden çok aile bireylerine güven duymaktadır (yüzde 79,5). Sıklık/güven endeksi
sıralamasında aile içi yakın çevre birinci, ambalaj üzerindeki bilgiler ikinci, aile dışı yakın çevre üçüncü
sırada gelmektedir. Bunları internet üzerindeki sağlık ve beslenme siteleri, doktorlar ve diyetisyenler,
kamu spotları takip etmektedir. Doktorlar ve diyetisyenler 2008’e kıyasla endekste düşüş göstermiş,
kamu spotları ise sıralamaya son dönemde girerek tüketiciye ulaşmak için etkili yöntemler arasında
yerini almıştır.
Araştırmanın sonuçlarından bir diğeri, çocukların yeterli ve dengeli beslenme kavramı ile okulda
karşılaşmasıdır. Ebeveynlerin ise bu konuda öğretici olmaktan ziyade yönlendirici oldukları, büyük
oranda çocuklarını bilgilendirmeden sadece yemeklerini seçtikleri görülmüştür. Bu durum toplumda
gıda ve beslenme alanında bilgi eksikliğinin de temelini atmaktadır.
Katılımcıların çoğu ambalajlı ürünlerin raf ömrünün uzun olması için katkı maddesi içermesi gerektiğine
inanmakta ve bu nedenle ambalajlı ürünlerle yeterli ve dengeli beslenme fikrini bağdaştırmamaktadır.
Bu durum özellikle çocuklarda belirginleşmektedir. Bu da ailenin yönlendirmesinin yanlış algı
oluşumunda rol oynadığını göstermektedir.
2018’de yapılan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı bir sonuç da tüketicilerin etiket bilgilerinin doğruluğuna
inanmadığı şeklindedir. Bunun nedeninin tüketicilerin gıda otoritesinin çalışma prensipleri hakkında
bilgi sahibi olmaması, bu nedenle de piyasada başına buyrukluk hakim olduğuna inanması olduğu
düşünülmektedir.
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Benzer sonuçlar Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi
Araştırması’nda da ortaya konulmuştur. 26 ilden 2.242 kişinin katılımı ile yürütülen araştırmaya göre
günümüzde tüketicilerin yüzde 54,1’i orta, yüzde 45’i yüksek bilinç düzeyine sahiptir (toplam yüzde
99,1). Diğer yandan, bilgi düzeyleri aynı derecede olumlu görünüm sergilememektedir. Tüketicilerin
yüzde 28,5’inin bilgi düzeyi düşükken, yüzde 35,5’inin orta seviyededir (toplam yüzde 64).
Bilinç sahibi olup bilgi sahibi olmamanın getirdiği olumsuzluklar bugün toplumun gıda seçimlerine
yansımaktadır. Araştırmaya göre düşük ve orta bilgi düzeyine sahip katılımcıların önemli bir bölümü
(düşük: yüzde 65, orta: yüzde 40,6) yerli ürün tüketmeyi kesinlikle tercih etmemektedir. Bu durum
yüksek bilgi düzeyine sahip katılımcılarda değişmekte, yerli ürün tüketmeyi tercih etmeyenlerin oranı
yüzde 33’e kadar düşmektedir.
Ticaret Bakanlığı araştırmasında, TGDF araştırmasından farklı olarak, gıdalarda markanın önemli
olduğunu düşünen katılımcıların oranı oldukça yüksektir (yüzde 90,6). Gıda seçimlerinde dikkat
edilen özelliklerin başında kalite (yüzde 89,3), tat ve lezzet (yüzde 63,5), besin değeri (yüzde 36,6),
fiyat (yüzde 27,8) ve ürünün içindekiler (yüzde 17,6) gelmektedir. Gıda güvenliği, hijyen, üretim ve
son tüketim tarihi gibi özellikler ise tüketici tercihinde çok daha alt sıralarda yer almaktadır.
Tüketicinin bilgi kaynaklarına bakıldığında, gıda algı ve alışkanlıklarının oluşmasına en fazla etki eden
faktörler açık şekilde görülmektedir. Tüketicilerin ürün satın alırken başvurdukları bilgi kaynakları
arasında ön sırada gelen kaynak yüzde 48,1 oranında reklamlardır. Reklamların amacının ürün tanıtımı
ve tüketimin artırılması olduğu düşünüldüğünde bu oran normal görünmektedir. Ancak reklamları
takip eden bilgi kaynaklarının sıralaması dikkate değerdir. Araştırmaya göre tüketiciler gıda satın
alırken yüzde 27,3 oranında aile üyelerinin, yüzde 15,9 oranında arkadaşlarının tavsiyelerini dikkate
almaktadır. Ambalaj üzerindeki bilgilerin satın alma üzerine etkisi yüzde 13,8’dir. Uzman tavsiyelerinin
(yüzde 7,1) ve ürünler hakkında bilgi veren internet sitelerinin etkileri (yüzde 5) ise görece düşük
kalmaktadır.
15.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Çeşitli iletişim kaynaklarının varlığı ve yeterliliği,

•

Toplumu bilgilendirebilecek uzmanların varlığı,

•

Bilimsel bilgi birikiminin varlığı ve yeterliliği,

•

Toplumun konu ile ilgili duyarlılığı.

Zayıf Yönler:
•

Genel olarak tüketicilerin gıda ve beslenme konusunda bilgi düzeyinin düşük olması,

•

Kamu ve sektörün taraf olarak görülmesi ve tüketicilerce dikkate alınmaması,

•

Tüketici örgütlerinin etkin olmaması ve tüketici örgütlenmesinin zayıf olması.
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Fırsatlar:
•

Genel olarak tüketicilerin gıda ve beslenme konusunda bilinç düzeyinin yüksek olması,

•

Gıda ve beslenme ile ilgili kafa karışıklığının toplumca görünür hale gelmiş olması.

Tehditler:
•

Bilgi kaynağı olarak aile ve arkadaşların uzmanlara tercih edilmesi,

•

Yeni iletişim kanalları yoluyla doğru bilgiler kadar yanlış bilgilerin de hızla yayılması.

15.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Ambalajlı ürünler başta olmak üzere tüm gıda ve içeceklerde otoritenin ve denetim mekanizmasının
kamu olduğunun iletişimi yapılmalıdır.
2. Ambalajlı ürünlerde ambalaj üzerindeki bilgiler tüketicinin daha kolay anlayacağı şekilde
sunulmalıdır.
3. Mevzuat ve denetimlerde keyfiyete yer olmadığı; dünyayla uyumlu, bilimsel bilgilerin temel
alındığının iletişimi yapılmalıdır.
4. Ambalaj üzerindeki bilgilerin güvenilirliğinin algı iletişimi yapılmalıdır.
5. Bilgi kirliliği ile mücadele yöntemleri ortaya koyulmalı, tüketicilerin de bu mücadelede aktif bir
taraf olduğu algısı yerleştirilmelidir.
6. Bilinçli tüketicinin bilgi eksikliği, bilimsel kimliği olan bağımsız, saygın bir platform tarafından
tamamlanmalıdır.
7. Tüketici algı ve alışkanlıklarının gelişiminin küçük yaşta edinildiği göz önünde bulundurularak
çocuklara yönelik eğitim kurumlarında, televizyon programlarında ve sanal platformlarda
beslenme ile ilgili doğru algılar yerleştirilmelidir.
8. Tüketicinin bilgi kirliliği içerisinde doğru bilgiyi seçebilmesine ve doğru algıya sahip olarak
alışkanlıklarını buna göre yönlendirilmesine yönelik eğitici girişimlerde bulunulmalıdır.
9. Algı araştırmaları kamu iş birliği ile geniş kapsamlı olarak yürütülmeli ve yenilenmelidir.
15.4. Genel Değerlendirme
Algı araştırmalarına bakıldığında tüketicilerin ambalaj üzerindeki bilgilere ilgisinin arttığı
görülmektedir. 10 yıl önce tanıdığı/bildiği markalarda ambalaj üzeri bilgilere daha az önem veren
tüketici, günümüzde bu markalara ait ürünlerde de ambalaj üzeri bilgilere dikkat eder hale gelmiştir.
Bu durum, markalı ürünlerin içeriğine dikkat etme konusunda hassasiyetin arttığını göstermektedir.
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Tüketicinin bilinç düzeyi yüksek olsa da bilgi düzeyinin yeterince yüksek olmadığı görülmektedir.
Uzman görüşleri henüz arkadaş tavsiyelerinin önüne geçememektedir. Diğer yandan, satın alma
noktasında gıda güvenliği arayışı, lezzet tercihinin çok gerisinde kalmaktadır. Ayrıca ambalaj
üzerindeki bilgilere de güven düşüktür.
Öncelikle ambalaj üzerindeki bilgilerinin doğru olduğu ve bunların denetlendiğine yönelik algıyı
pekiştirecek iletişim gerçekleştirilmelidir. Gıda üreticileri, ürünlerinin rakip ürünlere üstünlüğünün
iletişiminden önce, ambalajlı gıda ve içecek ürünlerinde otorite ve denetim mekanizmasının “kamu”
olduğu yönünde iletişim çalışmaları yürütmelidir. İletişim yönetimine kanaat önderlerinin de dâhil
edilmesi faydalı olacaktır.
Devamında, toplumda bilgilendirmeye gerek duyulduğu görülmekte olup bu noktada aile ve arkadaş
çevresinden sonra toplumun en güvendiği kesimin sağlık profesyonelleri olduğu görülmektedir. Gıda
denetimlerinin güvenilir olduğu algısını yerleştirmek için kamu spotları oluşturularak kanaat önderleri
ve sağlık profesyonelleri aracılığıyla toplum bilgilendirilmelidir. Kamu spotlarının yanı sıra yeni neslin
ilgi alanı olan yeni medya kanalları ile de bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmek genç kuşağın ilgisini
çekecektir.
Günümüz tüketicilerinin geneli beslenme konusunda belirli bir bilince sahip olsa da yeterli ve doğru
bilgiye sahip değildir. Bu durum tüketici algısında bilimsel temeli olmayan olumsuzluklara neden
olmakta, bunlar da yeterli ve dengeli beslenmenin önüne geçebilecek alışkanlıklara yol açmaktadır.
Tüketicinin beslenme ve gıdalar konusunda en güvenilir kaynak olarak aile ve arkadaş çevresini
görmesi, temelsiz algı ve alışkanlıkların kolaylıkla yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Son yıllarda
bilgiye erişim hızı ve erişilen bilgi miktarının artması da bu sorunu daha da büyütmektedir. Otorite ve
uzmanların tüketiciler nezdinde güvenilirlik algısı yükseltilmeli, tüketiciye doğru bilgilerin bağımsız
ve güvenilir kaynaklardan aktarılması sağlanmalı, tüketicide günlük hayatta karşılaştığı bilgileri
sorgulama ve doğrulama alışkanlığı geliştirilmelidir.
16. GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİ
16.1. Mevcut Durum
Bilgi kirliliği, 1960’lı yıllardan itibaren çeşitli akademik çalışmalarda “information pollution”,
“information overload”, “infollution”, “misconception”, “misperception” gibi ifadelerle yer almaktadır.
Bilgi kirliliği kişileri, toplumu ve iş kollarını farklı seviyelerde etkileyebildiği gibi bu etkiler sosyal,
ekonomik, teknik, psikolojik vb. alanlarda ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde bilgi kirliliği yaşamın
çok farklı alanlarında varlık göstermekte, gıda güvenliği de bilgi kirliliğinden en fazla etkilenen alanlar
arasında yer almaktadır.
Toplumun güvenli gıdaya erişiminin sağlanması, başta kamu olmak üzere tarım ve gıda ile ilgili
her kurum ve kuruluşun asli görevleri arasında yer almakta, bu kapsamda politika ve stratejiler
geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra tüketicinin gıda güvenliği alanında doğru bilgilendirilmesi de
bahsi geçen kurumların sorumlulukları arasında yer almaktadır. Ancak son yıllarda gıda ve beslenme
alanında uzmanlığı bulunmayan kişilerin “bilgilendirme” adı altında gerek medya organlarında,
gerekse sosyal medyada olumsuzluğu öne çıkaran beyanatları bilgi kirliliği oluşturarak tüketicide
gıda güvenliği adına endişe, korku ve güvensizlik yaratmaktadır.
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Tüketiciler çeşitli şehir efsanelerini, korkuları ve bilimsel çalışmalar doğrultusunda tehlike olarak kabul
edilen ancak risk olarak görülmeyen konuları kendilerine abartılı şekilde sunan bilgi kaynaklarına
güvenmeyi tercih etmekte, gıda ve sağlık ilişkisi söz konusu olduğunda bilinçli ve doğru tercih
yapamaz hale gelmektedir. Çünkü halkın güven duyması beklenen hiçbir otorite, bu kaynakların
karşısında sağlam ve istikrarlı bir strateji yürütememektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, “çiftlikten sofraya gıda güvenliği”ni sağlamak amacıyla tüm süreci
kapsayacak şekilde mevzuat hazırlamak, proje yürütmek, araştırma yapmak, risk değerlendirme
faaliyetlerini gerçekleştirmek, kayıt/onay işlemlerini ve resmi kontrolleri yürütmekle görevlidir. Bu
kapsamda Bakanlık tarafından dünya standartlarına uygun olarak yürütülen çok sayıda iş ve işlem
kamuoyunda görünür olmadığı için bilinmemekte ve bu nedenle güven tesis edilememektedir.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından boşlukta kalan noktalar “bilgi kirliliği”nden fayda sağlayan
çeşitli kişiler/aktörler tarafından doldurulmaktadır. Bakanlığın yanı sıra gıda güvenliği alanında
farklı yetkilere ve rollere sahip olan üniversiteler, sektör, ilgili kurumlar ve STK’lar da bu alandaki
sorumluluklarını tam olarak yerine getirmedikleri için tüketiciyle ilişkileri istenilen düzeye gelmemekte
ve bilgi kirliliği her geçen gün artmaktadır. Sanal ortamın da etkisi ile artan bilgi kirliliği, üretim,
işleme, ambalajlama dâhil gıda zincirinin her aşamasında görülür hale gelmektedir. Yayılan yanlış
bilgi ve mesajların inandırıcılığı zamanla artmakta, sanki bilimsel gerçekmiş gibi kabul görmeye
başlamaktadır.
Bilgiye ulaşmanın insanlık tarihi boyunca en kolay olduğu, hatta bilgiye en kolay ve en hızlı şekilde
ulaşmanın zorunluluk haline geldiği bir iletişim/teknoloji çağında ne yazık ki tüketiciler ve tüketicilere
doğru bilgiyi sunması gereken aktörler arasındaki iletişim bağı kopmuş görünmektedir.
16.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Gıda güvenliği ve beslenme alanlarında çalışan ve farklı konularda uzmanlaşmış üniversite, enstitü
ve araştırma kuruluşlarının varlığı,

•

Gıda mevzuatındaki değişiklik ve yayımlanma hızının yeterli olması, mevzuatın AB’ye uyumunda
başarılı olunması, bu kapsamdaki resmi kontrollerin düzenli olarak yapılması,

•

Toplumun her kesimine ulaşmak için gerekli iletişim araçlarının bulunması ve kullanılması,

•

Bakanlığın gıda güvenliği alanında çeşitli veri toplama sistemlerine sahip olması,

•

Bakanlığın, üniversitelerin ve sektörün uluslararası örgütler ile üyelik, proje vb. yollarla iş birliği
yapması,

•

Bakanlığın, üniversitelerin ve sektörün gıda güvenliği alanında bilimsel temelli uzmanlığa ve bilgi
birikimine sahip olması, AR-GE çalışmaları yürütmesi, dünyadaki çalışmaları ve gelişmeleri takip
edebilmesi.
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Zayıf Yönler:
•

Bakanlığın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda;

•

Etkin ve sürdürülebilir bir stratejisinin bulunmaması,

•

Profesyonel bir ekiple çalışmaması,

•

Hedef kitle analizinin bulunmaması,

•

Uygun iletişim dili kullanmaması.

•

Sektörün kurumsal savunuculuk yapamaması veya bu şekilde örgütlenmede sorun ortaya çıkması,

•

Bilgi kirliliğinin tanımının ve çerçevesinin mevzuatta yer almaması, kamuoyunun yanlış
bilgilendirilmesinin hukuki karşılığının olmaması,

•

Bağımsız bir Gıda Güvenliği Otoritesinin olmaması,

•

Paydaşlar arasındaki iş birliğinde yetersizlikler.

Fırsatlar:
•

Tüketicilerin teknoloji ve sosyal medyayı kullanma oranının artmasından dolayı bilgiye
ulaşılabilirliğin artması,

•

Tüketicilerin gıda güvenliği ve beslenme konusunda duyarlılığı ve konuya ilgisinin canlılığı,

•

Gıda okuryazarlığının artış eğiliminde olması,

•

Genç nüfusun itibar ettiği sosyal medya ünlülerinin varlığı ve bu kişilerin gençleri etkileme gücü,

•

Bilinçli ve duyarlı tüketicilerin Bakanlıktan daha fazla şeffaflık beklemesi.

Tehditler:
•

Gıda güvenliği alanında bilgi kirliliği yaratanların kamuoyunda popüler olması,

•

Olumsuz algının değiştirilmesinin güç olması,

•

Bakanlık yöneticilerinin kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda atılacak adımlar için her zaman
istekli olmaması,

•

Medyanın gıda güvenliği alanında doğrulanmamış beyanatlara itibar etmesi,

•

Yanlış bilginin sosyal medya aracılığıyla hızla yayılması.
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16.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Tüketicilerin gıda güvenliği ve beslenme alanındaki bilgi kirliliği nedeniyle Bakanlığa ve ilgili
aktörlere karşı yaşadığı güven kaybının önlenmesi ve bilgi kirliliğinin azaltılması için bilimsel
dayanağı olan düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
2. Bağımsız Gıda Güvenliği Kurumunun kurulması Bakanlıkça değerlendirilmelidir.
3. Bakanlık içerisinde, görevi sadece “gıda güvenliği alanında iletişim” olan, tüketicinin doğru ve
sürdürülebilir şekilde bilgilendirilmesi için çalışan bir birim kurulmalı ve bu birim konu uzmanlarının
yanı sıra “iletişim” ve “sosyoloji” alanlarında eğitim görmüş kişilerden oluşmalıdır.
4. Gıdada bilgi kirliliği problemini tartışabilmek ve bilgi kirliliği ile mücadele etmek için kamunun,
sektörün, tüketicilerin ve araştırmacıların bir araya gelebildiği platformlar oluşturulmalıdır. Bu
platformlarda, hedef kitlenin ihtiyacına göre şekillendirilen iletişim stratejileri hazırlanarak etkin
ve doğru bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir [çeşitli TV programları, Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) ile iş birliği, gıda prosesleri hakkında bilgilendirmeler, kamu spotları, gıda okuryazarlığı
eğitimi vb.].
5. Tüketicilerin kanıta ve araştırmaya dayalı bilimsel yayınlara, doğru bilgi kaynaklarına ve doğru
uzmanlara ulaşabilmesi için Gıda Güvenliği Uzman Portalı oluşturulmalıdır.
6. Medya kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirilmelidir.
7. Tüketicinin kaygı duyduğu ve en fazla bilgi almak istediği konuları tespit etmek amacıyla
profesyonel algı ve hedef kitle araştırmaları yapılmalıdır.
8. Hem kamu kurumları hem de sektör tüketicilere karşı her konuda şeffaf olmalı, kamuoyundan
bilgi saklamamalıdır.
9. MEB müfredatına gıda güvenliğine ilişkin konular eklenmelidir.
10. Bilgi kirliliğinin yasal tanım ve çerçevesi belirlenerek mevzuata eklenmeli, kasıtlı bilgi kirliliği
yaratanlara cezai yaptırım uygulanmalıdır (Ör: Bankacılık sektöründe yapılan spekülasyonlara
uygulanan cezai yaptırımlar.).
16.4. Genel Değerlendirme
“Çiftlikten çatala gıda güvenliğinden” sorumlu olan Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyu nezdinde
güven tesis etmesi için, gıda güvenliğine ilişkin yürütmüş olduğu tüm işlemlerde mümkün olduğunca
şeffaf olması, hem rutinde hem de kriz anlarında doğru iletişim yöntemlerini kullanarak tüketiciyle
zamanında iletişime geçmesi ve bunun profesyonel bir birimin planlı çalışmaları doğrultusunda
gerçekleştirilmesi elzemdir.
Bakanlığın yanı sıra gıda güvenliği alanında farklı yetkilere ve rollere sahip olan diğer Bakanlıklar,
kurumlar, sektör, üniversiteler, STK’lar da bu alanda üstlerine düşen görevleri belirlemeli ve süreçte
daha etkin rol almalıdırlar. Bahsi geçen tüm aktörlerin kendi stratejilerini oluştururken diğer aktörlerle
görüş alışverişinde bulunması ve bu alışverişi mümkün kılacak sürdürülebilir platformlar kurulması,
sürecin başarılı bir şekilde yönetilebilmesinde faydalı olacaktır.
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Son yıllarda, tüketicinin güven duyabileceği ve bilgi kirliliğini azaltabilecek bir yapının oluşturulması
çeşitli platformlarda talep edilmektedir. Bağımsız Gıda Güvenliği Otoritesi veya daha başka şekilde
adlandırılabilecek bir kurumun kurulmasının gerekliliğini değerlendirmeden önce, şu anki yapının
ihtiyaca neden cevap veremediğinin Bakanlık tarafından irdelenmesi, bu alandaki eksikliklerin ve
ihtiyaçların titizlikle analiz edilmesi, dünyadaki iyi uygulama örneklerinin gözden geçirilmesi, böyle
bir kurumun uzun vadeli planlamada yaratacağı artılar ve eksilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi
uygun olacaktır.
17. GIDA SAVUNMASI
Gıda sektörünün tüm dünyada giderek önem kazanması, tüketici güvenliğinin sağlanması, sağlıklı
beslenme bilincinin artması, gıda güvenliği yönetim sistemleri ile gıdaların çiftlikten başlayıp çatala
kadar geçen her aşamasında kontrol altına alınarak izlenebilirliğin sağlanması gibi birçok nedene
bağlı olarak uluslararası alanda da firmalar bu gelişime katkı sağlamak için yeni oluşumlar içerisinde
yer almışlardır.
Gıdaya yönelik yapılan bir saldırı sonucunda; gıda endüstrisinde büyük ekonomik kayıplar, yönetime
duyulan güven kaybı ve olası insan ölümleri meydana gelebilir. Yeni yaklaşımlardan biri haline gelen
ve gün geçtikçe önem kazanan gıda savunması dünya genelinde dikkat çeken konu haline gelmiştir.
Gıda Savunması: gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer almayan biyolojik, kimyasal,
fiziksel ve radyolojik etkenlerle kasıtlı olarak bulaştırılmasını önleme çabasıdır. Biyoterörizm ise
zarar vermek amacıyla patojen maddelerin politik, sosyal ve/veya ekonomik amaçlarla kasıtlı olarak
kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tip eylemler öngörülemez olduğu için önceden tahmin
etmek zordur. Bu nedenle gıda savunma sistemi de bir plan dahilinde yürütülmelidir. Son yıllarda
artan global gıda terör olayları gıda tedarik zincirinin proaktif ve önleyici bakış açısıyla incelenmesini
gerektirmektedir. Bu kapsamda, işletmeler kendi bünyelerinde oluşabilecek kasıtlı riskleri de göz
önüne alarak, önleyici risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamalıdır.
Gıda üretiminde kasıtlı saldırılara karşı yeteri kadar önleyici tedbirler işletmeler tarafından maliyet
unsurları, personel ve/veya bilinç yetersizliği nedeniyle alınmamaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumu
ve ihracat potansiyelimiz bakımından yurt dışından gelebilecek gıda ürünlerinde kasıtlı saldırılara
karşı potansiyel bir hedef olması muhtemeldir.
17.1. Mevcut Durum
Gıda Savunması, ülkenin gıda tedarikini kasıtlı ya da maksatlı bulaştırma ya da tahrifat faaliyetlerinden
korumakla ilgili etkinliklerini çerçeve içine almak için, biyoterörizm (BT), karşı terörizm (CT), siber
saldırıları vb. de kapsar. Zarar vermek isteyenlerin amacı insanları öldürmek ya da ekonomik olarak
zarar vermek olabilir. Kasıtlı eylemler genellikle mantıklı/öngörülebilir değildir ve bunları önceden
tahmin etmek zordur.
Gıda savunması ABD kökenli bir politik uygulama olarak çıkmıştır. Çıktığı nokta, gıda zincirinin tüm
kasıtlı/‘terörist’ hareketlere (endüstriyel sabotaj, biyoterörizm ve tağşiş) karşı korunmasıdır. Ülkemize
gelmesi ise ABD’ye ihracat yapmak isteyen gıda sanayicilerinin bu alanda gerekli uygulamaları ve
yaptırımları devletten talep etmesiyle olmuştur.
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Gıda savunması özellikle gelişmiş ülkelerin araştırmakta ve geliştirmekte olduğu bir konu olarak son
10 yıldır artan şekilde Türk gıda endüstrisinde yer almaya başlamıştır. Ülkemizde ilk Gıda Savunması
Çalıştayı, TGDF desteği ile 24-25.05.2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Ancak ülkemizde
ne yazık ki gıda sabotajına/gıda savunmasına yönelik çalışmalar halen oldukça az sayıdadır; ancak
bu çalışmalar ihracat yapan büyük firmalar tarafından yapılmaktadır. Gıda savunma sistemi de diğer
yönetim sistemleri gibi bir plan içerisinde yer almalıdır ve geliştirilebilir niteliğe sahiptir. Gelecek
dönemlerde sistemin aktif olarak gıda sektöründe yer alması ve uygulanması, hâlihazırda yaşanan
veya yaşanabilecek gıda sabotajına yönelik olayların önlenmesine katkı sağlayacaktır. Amaç, üretilen
gıdaların tüketiciye ulaşana dek, güvenlik zincirinin reaktif olduğu kadar proaktif olarak da tam ve
eksiksiz ilerlemesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda çağdaş tanımla Gıda Güvencesini tam ve etkin
olarak sağlamak için Gıda Güvenliği ve Gıda Savunmasının bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.
Böylece gıda sistemlerine karşı hem kasıtsız(gıda güvenliği)/reaktif hem de kasıtlı(gıda savunması)/
proaktif faaliyetler gerçekleştirilmiş olacaktır.
Gıda savunması konusundaki global gelişmeler, uygulamalar ve alınması gereken önlemler hakkında
ayrıntılı bilgiler verilirken; firmada/üretici/kurumdaki mevcut durum, uygulamalar ve ihtiyaçlara ilişkin
bilginin gizlilik esasında paylaşılması gerekmektedir. Bu nedenle yerinde, sınırlı ve yetkili kişilerin
katılımıyla işletmeye özgü Gıda Savunması Planının konunun uzmanıyla birebir şekilde tasarlanarak
geliştirilmesi zorunludur (Alpas 2018). Genel amaç olarak işletmeye özgü ve deneyimlenmişsorun yaratmış açıkların tespiti ve proaktif olarak önleyici tedbirlerin (mevcut gıda güvenliği kalite
sistemlerinin gerekleri de göz önüne alınarak) disipline edilerek uygulanması amaçlanır. Son olarak
da geliştirilen senaryolar ve eldeki tecrübeler ışığında önleyici tedbirlerin alınmasıyla plan dinamik
şekilde uygulanmaya başlanır.
Etkili bir şekilde planı uygulayabilen işletmeler: kötü amaçlı ve kasıtlı müdahale risklerini tespit edip
azaltabilecekler, kendilerine özgü zafiyet analizine sahip olacaklar, iş güvenliği ve ithalat/ihracat
açısından yetkinliklerini sağlamış olacaklardır. İlave olarak reaktif ve yasal zorunluluk olan Tehlike
Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin tamamlayıcısı olan proaktif Tehdit Analizi
Kritik Kontrol Noktaları (TACCP) sisteminin de aktif uygulayıcısı olacaklardır.
Gıda savunması, hazırlanan plan ile gıda ve gıda üretim süreçlerini kasıtlı zararlardan korumak için
işletmeye ait önlemleri yazılı hale getirmeyi amaçlar. Esas amaç gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. Gıda
savunma planı oluşturarak, daha güvenli ve güvenilir gıda tedariki sağlanabileceği gibi çalışanların ve
halkın sağlığı da korunmuş olacaktır.
İnsan, hayvan ve bitkilerde ölüm ve hastalık meydana getiren biyolojik savaş maddelerine biyolojik silah
denir. Biyolojik savaş ajanları, hem canlı mikroorganizmaları (bakteri, protozoa, riketsiya, klamidya,
virus ve mantarlar) hem de mikroorganizma, bitki veya hayvanlarca üretilen toksinleri içermektedir.
Bazı araştırmacılar toksinleri kimyasal silah ajanları olarak kabul etmiş olsa da 1972 yılında Biyolojik
Silahlar Konvansiyonu’nda alınan kararlar sonucu biyolojik ajan olarak kabul edilmişlerdir.
Biyolojik silah ajanları savaşta ve barışta çeşitli şekillerde kullanılarak toplu ölümlere ve hastalıklara
neden olmaktadır. Günümüzde biyolojik silah ajanları halk üzerinde panik ve kargaşa ortamı yaratmak
için biyoterörist faaliyetlerde kullanılmakta olup özellikle en yaygın kullanım alanı Agroterörizm (tarım
ve hayvan ürünleri üzerinden yapılan biyoterörist faaliyetler) faaliyetleridir. Biyoterörizm tarihine
bakıldığında eylemlerde ve savaşta kullanılan bu silahlar en fazla gıda ve su kullanımı ile hedeflerini
etkilemişlerdir.
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Biyolojik silahların hedefi sadece insanlar değildir. Bu silah ajanlarının, bir ülkenin hayvan
popülasyonuna, tarım ürünlerine ve öz kaynaklarına zarar verebileceği ifade edilmektedir. Gıdalarda
biyolojik ajanların etkisi sonucu meydana gelen bulaşı, o ülkede besin kaynaklarının tüketimini
sınırlayarak açlık durumunun ortaya çıkmasına neden olabilecektir.
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Bitki Patojenlerinin mücadelesinde: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri
Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun’a bağlı yönetmelikler, tebliğler ve talimatlar yasal
dayanak teşkil etmektedir. Ülkemiz hayvan varlığının salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunması
suretiyle hayvansal üretimin artırılması, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanarak tüketicilerin
korunması, hastalık ve zararlılar ile mücadelede hastalık teşhisi, aşı üretimi ve izleme çalışmaları ile
bitki sağlığı açısından zararlı organizmaların önlenmesine ilişkin çalışmalar bulunmaktadır.
17.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

İhracata yönelik üretim yapan bazı firmalar tarafından hâlihazırda uygulanıyor olması veya
uygulanmasına ilişkin çalışmaların başlatılması,

•

Tüm gıda güvenliği yönetim sistem standartlarına gereklilik olarak dâhil olması,

•

Uluslararası düzeyde kabul edilmiş olması,

•

Türk Ceza Kanununda gıdaya zehirli madde ilavesine karşı gerekli cezai yaptırımların belirtilmiş
olması,

•

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere yönelik yönerge ve benzeri
düzenlemelerin bulunması.

Zayıf Yönler:
•

Gıda işletmelerinin ağırlıklı olarak küçük işletmelerden oluşması ve personel devrinin fazla olması,

•

Gıda savunmasına ilişkin yasal düzenlemenin bulunmaması,

•

Gıda güvenliği yönetim sistemleri gıda zincirinin çiftlik, dağıtım merkezleri, işleme, paketleme
aşamaları, ihracat, ithalat ve toplu beslenme hizmeti yapan yerlere kadar her aşamasına adapte
edilmemesi.

Fırsatlar:
•

Gıda savunma sistemine ilişkin talebin karşılanması durumunda olası ihracat potansiyeli,

•

Oluşabilecek olası tehdit ve saldırıların engellenmesi.
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Tehditler:
•

Gıda savunmasına ilişkin düzenlemelerin zorunlu kılınması durumunda AB ülkeleri ve mevzuat
olarak zorunlu kılınmayan diğer ülkeler tarafından ticari engel olarak algılanabilmesi,

•

İşletme çalışanlarına potansiyel tehdit olarak yaklaşılması algısının iş huzuruna ve aidiyete
yapacağı olumsuz etki,

•

İhracat için gıda savunma planları yapılmasını şart koşan ülkeler (ABD gibi) nedeniyle oluşabilecek
ek maliyet.

17.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Ülkemizde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda,
gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeler faaliyetlerinin
her aşamasında gıda güvenliği şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte olası kasıtlı
saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınması için gıda savunması sistemlerinin işletmelerce
kurulması özendirilmeli veya teşvik edilmelidir.
2. Zorunlu mevzuatın güncellenmesi ile ilgili olarak gıda savunmasına ilişkin AB ülkelerindeki
uygulamalara paralel düzenlemeler yapılmalıdır.
3. Biyoterorizimin önlenebilmesi amacıyla yeni yönetmeliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Kasıtlı
saldırıların engellenmesi amacıyla, biyoterör saldırısında kullanılabilecek mikroorganizmanın
güvenli saklanması, nakledilmesi ve uygun bilimsel amaçlarla kullanımı için özel biyoterörizmle
mücadele programları uygulanmalı, cezai işlemler artırılmalı, teşhis laboratuvarları kapasiteleri
artırılarak doğal salgın ve biyoterörizm ayırımını yapabilecek konuma getirilmelidir.
4. Ülkemiz için gıda savunmasına ilişkin hedef ve stratejilerin belirlenmesine yönelik kurumlar arası
eş güdümle çalışma yapılmalıdır.
17.4. Genel Değerlendirme
Biyoterörizmin önlenebilmesi amacıyla salgınların izlenmesi, hayvansal ve bitkisel patojenlerin yetkisiz
kişilerin erişiminden korunması ve biyoemniyet tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanması önem arz
etmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuatta zorunlu olan HACCP Sistemi işletmeler
tarafından uygulanmaktadır. Ancak gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin proaktif yaklaşımların da
uygulamaya geçirilmesi faydalı olacaktır.
Gıda tedarik zincirinde kasıtlı tehditleri bertaraf etmek üzere gündeme gelen Gıda Savunması (Food
Defense) Planı, Türkiye Gıda Sektörü’nün ulusal pazardaki güvenliğini geliştirecek ve aynı zamanda
yeni yasal düzenlemeler ile ihracatımızda önemli yeri olan uluslararası pazara giriş kriterlerini de
etkileyeceği düşünülmektedir.
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18. GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
Günümüzde insanların yaşam şekillerinde ortaya çıkan değişiklikler gıda güvenliğini zorunlu
kılmıştır. İnsanların ev dışında yemek yeme alışkanlığındaki artış, hazır gıda tüketimine yönelme,
seyahat olanaklarındaki artışlar, hassas tüketici gruplarında artış, gıdaların mevsimsel ve bölgesel
dağılımlarındaki değişiklikler, yeni teknik ve teknolojiler, artan nüfus, çevre şartları ve kadının değişen
rolü dünya genelinde ülkelerin gıda güvenliğine yönelmelerine etki eden faktörlerdendir (Artık ve
Konar, 2015). Ayrıca insanların gıda ve sağlık konularında bilinçlenmesiyle artan gıda güvenliği
hassasiyeti gıda sektörüne yön vermektedir (Gaaloul et al., 2011).
Gelişen gıda teknolojisi ve tüketici bilinçlenmesi günümüzde ürün kalitesini iyileştirme çabalarını
artırmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem
taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında en önemli faktörlerden birisi gıda üretimi yapılan
işletmelerde kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır. Bu sistemlerin uygulanması üretilen ürünlerin
güvenliğini sağladığı gibi otokontrol ve resmi kontrol maliyetlerini de düşürmektedir.
Ülkelerin ilgili kamu kurumları gıda güvenliği ile ilgili mevzuat hazırlayarak denetim yapmaya
başlarken, gıda işletmeleri ise rekabette avantaj sağlayabilmek için gıda güvenliğine yönelik yeni
yaklaşımları ve standartları uygulamaya başlamıştır (Bilalis et al., 2009). Ülkelerde gıda güvenliğine
yönelik standartların bulunması ve bu standartlar arasındaki uyumsuzluk, benzer ürünleri üreten
ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesinde engel oluşturmaktadır. Bu nedenle birçok ülke ve firma
güvenli gıda tedarik ve arzı için bir araya gelerek standartlar geliştirmiştir (Artık, 2011).
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda güvenliğini sağlamak için bir plan doğrultusunda belirlenen
etkinliklerin sistematik uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Gıda sanayinde bu sistematik uygulamalar
işletmelerin kontrolü aldığı noktadan, kontrolü bıraktığı noktaya kadar tüm basamakları kapsar.
Teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucu değişen tüketici tercihlerinin hızla cevaplanabilmesi,
küreselleşme süreci içinde gıda işletmecilerinin serbest rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri
için gıda üretim ve yönetim sistemlerinde HACCP’e dayalı gıda güvenliği yönetim sistemleri, kalite
yönetim sistemleri, iyi üretim uygulamaları ve toplam kalite yönetimi gibi yeni uygulamalara yönelimini
zorunlu kılmıştır. Ayrıca gıda sistemlerine karşı kasıtlı müdahalelere yönelik gıda savunması planının
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
18.1. Mevcut Durum
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre: birincil üretim hariç
olmak üzere, gıda ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan
gıda ve yem güvenliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Gıda ve yem işletmecisi üründe
veya ürünün üretim, işleme veya dağıtım aşamalarında değişiklik olması hâlinde, tehlike analizi ve
kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli
değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak zorundadır.
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Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre: gıda işletmeleri kayıt ve onay olmak
üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Onaya tabi işletmeler faaliyete başlamadan önce onay işlemlerini
yaptırmak zorundadırlar. Bu kapsamda tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı gıda
güvenliği sistemini kurmayan işletmelere onay verilmemektedir.
Gıda işletmelerinin gerek ürettikleri ürünün riskine gerekse üretim hacmine (büyük ölçekli/küçük
ölçekli) göre sınıflandırılmadan bütün gıda işletmelerinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları
ilkelerine dayalı gıda güvenliği yönetim sistemini uygulamakla yükümlü olmaları uygulamada
birtakım zorluklara neden olmaktadır. İşletmelerin sınıflandırılarak uygulamada birtakım esneklikler
sağlanması, uygulamada yaşanan bazı sorunların çözülmesine faydalı olacaktır.
Günümüzde kurum ve kuruluşlar ve firmalar için kalite kavramı, rekabet üstünlüğü elde etme açısından
önemlidir. Bu durum ise kurum ve kuruluşların genel performansını artırmaya yönelik bir yönetim
yaklaşımı olarak kullanılacak kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gıda işletmeleri için uygulanması zorunlu olan
ve temel gıda güvenliği kontrol yöntemi olan HACCP Sistemi, ülkelerin yerel resmi düzenlemeleri
tarafından da tanımlanmakta ve CAC/RCP 1(Codex Alimentarius-Gıda Hijyeni Temel Prensipleri/
HACCP Sistemi ve Uygulama Kılavuzu) dokümanını esas almaktadır.
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından ilki 2005 yılında yayınlanan ve 2018
yılında revize edilerek yürürlüğe sokulan HACCP temelli ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi Standardı da tıpkı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı mantığı ve dizini ile gıda
işletmelerinin güvenli gıda üretimi için sistem gereksinimlerini içermektedir.
18.1.1. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir. Bu
nedenle gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Gıda güvenliği gıda
zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanır (Artık ve Konar, 2015). ISO 22000:2018 standardı,
gıda zincirinde herhangi bir şekilde yer alıp sistemi uygulayarak güvenli gıda üretmek isteyen her
kuruluşta boyutu ne olursa olsun uygulanabilir. ISO 22000 standardı, bir kuruluşun sahip olması
gereken aşağıdaki koşulları kapsar (Artık ve Konar, 2015):
•

Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek
ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hale getirmek,

•

Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,

•

Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için
gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,

•

Gıda güvenliği ile ilgili konularda gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile
etkin bir iletişim kurmak,
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•

Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun garantisini vermek,

•

Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğunu göstermek.

Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurulu tarafından Kasım 2018 tarihinde TS EN ISO 22000:2018
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Kuruluşlar için Şartlar Standardı yayımlanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı ise gıda işletmelerini HACCP ilkelerine dayalı prosedürleri uygulamaya ve
sürdürmeye zorunlu kılmıştır (Anonim, 2006; Anonim, 2011a).
18.1.2. lSO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) Prensipleri
Gıda güvenliği, gıda tüketildiğinde gıda güvenliği tehlikelerinin varlığı ile ilgilidir. Gıda güvenliği
tehlikeleri, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabildiğinden gıda zinciri boyunca kontrol
altında tutulması gereklidir. Gıda güvenliği, gıda zincirindeki tüm tarafların ortak çabaları ile sağlanır.
Bu doküman, bir GGYS için aşağıda verilen ve genel olarak kabul edilen kilit bileşenleri tanımlar:
•

İnteraktif iletişim

•

Sistem yönetimi

•

Ön gereksinim programları

•

HACCP Prensipleri

•

Buna ilave olarak bu belge, genel ISO Yönetim Sistemi Standartlarının ortak prensiplerine de
dayanmaktadır. Bu yönetim prensipleri:

•

Müşteri odaklılık,

•

Liderlik,

•

Personelin sorumluluğu,

•

Süreç (proses) yaklaşımı,

•

İyileştirme,

•

Delile dayalı karar alma,

•

İlişki yönetimidir(ISO 22000:2018).
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18.1.3. Gıda Güvenliğiyle İlgili Diğer Düzenlemeler
Günümüzde gıda güvenliğini sağlamaya yönelik Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri olarak bilinen
birçok düzenleme uygulamaya girmiştir. İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practice-GAP),
İyi Üretim Uygulamaları (Good Manifacturing Practice-GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygienic
Practice-GHP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice-GLP) ile Tehlike Analizi
ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analysis and Critical Control Points-HACCP) gibi uygulamalar
gıda güvenliğini sağlamaya yönelik araçlar olarak uluslararası boyutta kabul görerek yaygınlaşmaya
başlamıştır.
18.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Kontrolü gerçekleştirebilecek altyapının varlığı,

•

Mevzuatta gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili sorumlulukların tanımlanmış olması,

•

Onaylı işletmelerin üretime başlamadan önce incelenmesi,

•

Gıda işletmelerinin kalite yönetim sistemlerini uygulama yeteneğinin bulunması,

•

Kalite yönetim sistemlerini denetleyen kurumsal kapasitenin varlığı.

Zayıf Yönler:
•

Büyük/küçük ölçekli işletme ayrımı yapılmadan tüm işletmelerin uygulamak zorunda olması; bu
konuda esnekliğin yetersiz olması,

•

İşletmecilerin yeterli bilinç düzeyinde olmaması,

•

Birincil üretimdeki sistem eksikliği.

Fırsatlar:
•

Denetim yapabilecek yeterli altyapının olması,

•

Gıda sektörünün ihracatçı yapısı,

•

GGYS’nin uygulanması,

•

Artan ihracat potansiyeli.
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Tehditler:
•

Küçük ölçekli işletmelerin yasal zorunlulukları karşılayamaması,

•

Ticari kaygıların GGYS gereklerinin önüne geçebilmesi,

•

GGYS’nin ilave maliyet getirmesi.

18.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Faaliyette bulunan bütün gıda işletmelerinde tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine
dayalı gıda güvenliği yönetim sistemi uygulanmalıdır.
2. Gıda işletmelerine GGYS’ye yönelik eğitimler verilmelidir.
3. Resmi kontrol yapan bütün kontrol görevlilerinin HACCP tetkik eğitimini alması sağlanmalı ve
gıda kontrol görevlisi sayısı artırılmalıdır.
4. Küçük ölçekli işletmeler tarafından iyi uygulama kılavuzlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
5. İyi tarım uygulamaları sertifikası veren belgelendirme kuruluşlarının denetimleri etkinleştirilerek
tarımsal desteklemelerde iyi tarım uygulamaları ön şart olarak getirilmelidir.
18.4. Genel Değerlendirme
Ülkemizde faaliyet gösteren bütün gıda işletmelerinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları
ilkelerine dayalı gıda güvenliği yönetim sistemini uygulaması piyasaya arz edilen gıda maddelerinin
güvenliğinin sağlanmasında en önemli adımdır.
19. COĞRAFİ İŞARETLERİN GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENCESİNE KATKISI
19.1.Coğrafi İşaret Nedir?
Coğrafi işaret: temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu
olan bir yöresel ürün adını ifade eder. Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü
gösteren işarettir. Coğrafi işaretler “menşe adı” ve “mahreç işareti” olarak ikiye ayrılır.
19.1.1. Menşe Adı
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya
esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer
işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır.
Menşe adı alan ürünler sadece ait oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Bu nedenle ürün, niteliklerini
ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Menşe adına “Finike portakalı” ve “Malatya
kayısısı” örnek gösterilebilir.
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19.1.2. Mahreç İşareti
Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya
diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden
en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir.
Mahreç işaretli ürünün özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da
üretilebilmesi söz konusudur. Ürünün yöre ile bağı sadece ünü de olabilir. Mahreç işaretine Antep
baklavası, Adana kebap örnek gösterilebilir.
Coğrafi bir yer adı içermese dahi menşe adı ve mahreç işaretinde yer alan şartları taşıyan bir ürünü
belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen
adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilir.
19.1.3. Geleneksel Ürün Adı
Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için
geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini
sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:
•

Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması,

•

Geleneksel ham madde veya malzemeden üretilmiş olması.

19.2. Mevcut Durum
19.2.1. Coğrafi İşaretin Tarihsel Gelişimi
Coğrafi işaret kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk uygulamalarına 19.yy.’ın sonlarında
rastlanmaktadır. Bu dönemde Fransa’da 1883 yılında Paris Sözleşmesi ile bazı yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Bunun amacı, farklı ülkelerdeki sınaî mülkiyet hakları ile ilgili kanun sistemlerini eş güdümlü
hale getirerek uluslararası hukuksal bir kurumsal yapı oluşturmaktır. Türkiye Paris Sözleşmesi’ne 1925
yılında katılmıştır.
Paris Sözleşmesi’nin coğrafi işaretlere yeterli koruma sağlamaması nedeniyle 1891 yılında imzalanan
Madrid Anlaşması ile coğrafi işaretlerle ilgili bir birlik oluşturulmuştur. Bu birliğin amacı anlaşmaya
dâhil olan ülkelerde malların kaynağı ile ilgili sahte ve yanıltıcı işaretlerin kullanılmasını önlemektir.
Türkiye 1930 yılından itibaren bu anlaşmaya üyedir. Buna rağmen, Madrid Anlaşması’nda coğrafi
işaretlere sağlanan koruma, Paris Sözleşmesi’nin sağladığı korumanın pek de ötesine geçememiştir.
1958 yılında ise Lizbon Anlaşması ile coğrafi işaretler kapsam ve işlev açısından daha belirli hale
getirilmiştir. Lizbon Anlaşması ile 17 ülke “coğrafi işaretler”(Geographical Indication-GI) adı ile bir dizi
kararı onaylamış ve ilk kez 170 ürün coğrafi işaret kapsamına alınmıştır.

104

Gıda Güvenliği ve Güvencesi Grubu Çalışma Belgesi

Türkiye’de coğrafi işaret koruması 555 sayılı KHK ile 1995 yılında kabul edilmiştir. Konuyu yeniden
düzenleyen 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, coğrafi işaretlerin yanında geleneksel
ürün adlarını da koruma altına almıştır. Yani yöresel ve geleneksel ürün koruması genişletilerek, doğal
ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünlerinden
şartları karşılayanlar coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tescillenebilecektir. Bu koruma
modeliyle özellikle kırsal kalkınmaya katkı hedeflenmektedir.
Türkiye’de 12.09.2019 tarihi itibarıyla toplam 440 adet coğrafi işaret tescili bulunmakta olup bunların
yüzde 63,2’si “mahreç işareti”, yüzde 36,8’si ise “menşe adı” olarak tescillenmiştir. Toplam 429
başvurunun da tescil işlemleri devam etmektedir. Coğrafi işaret tescili alan ürünlerin yaklaşık yüzde
93’ü tarımsal ürünlerden oluşmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler çok katmanlı ve çok bileşenli karmaşık
bir olgudur. Bir ekosistem olan coğrafi işaretler olgusu:
•

Tescil ve Koruma,

•

Denetim,

•

Markalaşma,

•

Kırsal Kalkınma,

•

Gastronomi,

•

Turizm,

•

Geleneksel ürünlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması vb. alt başlıkları taşımaktadır.

Bu temel ana başlıklar başlı başına yönetilmesi/yönlendirilmesi/izlenmesi gereken alanlardır. Bu
bütünsel yapının ilerlemesi/yönetilmesi için Coğrafi İşaretler Stratejik Eylem Planı hazırlanması ve tüm
aktörlerin (Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Belediyeler,
Tarım Birlikleri ve ilgili STK’lar) bu planı uygulaması gerekir.
19.2.2. Coğrafi İşaretlerin Gıda Güvenliği ve Güvencesine Katkısı
Gıda güvencesi ve güvenliği tüm ülkelerde son dönemde öncelikli konular içinde yer almaktadır.
Gıda güvencesi kavramına özellikle sağlıklı ve güvenli gıdanın tüketiciye ulaştırılması ifadelerinin
de eklenmesiyle, gıda güvenliği gıda güvencesinin bir koşulu olmaktadır. Küresel Gıda Güvencesi
Endeksi (GFSI) 2018 yılı sonucuna göre Türkiye, gıda güvencesi alanında 113 ülke arasında 48. sırada
yer almaktadır.
Küreselleşen dünya ticareti çok ve çeşitli ürünün üretimine imkân tanırken, tüketicilerin de yöresel
değerlerine sahip çıkma ve yöresel gıdaları tüketme isteği artmıştır. Yöresel ürünler taklitlerine karşı
korunabilmeleri ve haksız rekabete maruz kalmamaları için ulusal ve uluslararası düzeyde coğrafi
işaretler ile korunma altına alınmışlardır. Coğrafi işaretli ürünlerin aynı zamanda gıda güvenliği
şartlarını da taşıması gerekmektedir. Coğrafi işaretler tüketiciler için bir kalite güvencesidir. Üreticinin
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gelir artışına, kırsal turizme, kırsal nüfusun farklı iş alanlarına yönelmesine katkı sağlamaktadır.
Coğrafi işaretler: ürün kalitesini garanti etmeleri, ürünün tanınmışlığını ve katma değerini artırmaları
ve bunun yanında ürünün üretildiği yöreye ekonomik katkı sağlamaları açısından oldukça önemlidir.
Üreticileri korumanın yanında tüketicileri de korumaktadır.
Coğrafi işaretler, diğer sınai mülkiyet haklarından da farklıdır. Çünkü yalnızca bir üreticiyi değil, belirli
şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü korur. Coğrafi işaret: alansal, yöresel, bölgesel ve ülkesel
olarak halka mal olduğu için kişi veya kurumlara ayrıcalık sağlamamaktadır.
Coğrafi işaretlemenin temel amacı: ürünü tanımlamak ve bu tanımda yer alan kriterlere göre üretimin
gerçekleşmesini sağlamaktır. Tescilin diğer amaçları arasında ise yörede üretim yapan üreticilerin,
tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması; coğrafi işarete konu
ürünün kalitesinin korunması ve bu vasıtayla tüketici tercihleri için “garanti sunan” bir yol gösterici
olması yer almaktadır. Bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir kalite işareti olan coğrafi işaret, ürünleri
taklit ve sahtelerine karşı koruyarak haksız rekabeti engellemektedir.
Ülkemiz doğasıyla ve kültürel zenginliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi ürün çeşitliliğine
sahiptir. Hemen hemen her yörenin özgün bir ürünü bulunmakta ve bu ürünler kaynak gösterilen coğrafi
bölge ile aynı isimle anılmaktadır. Bu ürünlerin coğrafi işaret ile tescillendirilmesi ülke menfaatleri
için (ekonomik, politik ve turistik) çok büyük önem arz etmektedir. Coğrafi işaretler bölgesel ve
kırsal kalkınma aracı olarak kullanılabilir. Kırsal kalkınmaya katkı sağlama, dünya pazarlarında rekabet
edebilme güvencesi, doğallık, geleneksellik, sürdürülebilir kalite vb. tüm özellikler Coğrafi işaretlerin
katma değerleri arasında yer almaktadır. Kırsal kalkınmada, bir yörenin sahip olduğu potansiyelin
doğru şekilde değerlendirilmesi ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı da önem taşımaktadır. Bundan
dolayı, bir yörenin coğrafi koşullarının sunduğu olanaklara bağlı olarak üretimi yapılan ve o yöreyle
özdeşleşen ürünlerin kırsal kalkınmada etkin bir şekilde kullanılması, sahip olunan potansiyelin
değerlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, kırsal kalkınma yerel
şartlara göre gerçekleştirilir ve standart yaklaşımlar yerine alanın özelliğini dikkate alan stratejiler
geliştirilir. Bu çerçevede yerel ve bölgesel ürünlerin kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik katkısı
büyüktür. Coğrafi işaretler çerçevesindeki ürün korumaları; ekonomik kontrolün yerelleştirilmesine,
sosyoekonomik kalkınmanın geliştirilmesine ve yüksek ekonomik getirinin teşvikine yardımcı
olabilmektedir. Coğrafi işaretler ile korunan bir ürünün kalitesi ve ünü, o ürüne kemikleşmiş ve
sadık bir talep yaratacak ve dolayısıyla mahsul fazlalığı olsa bile o malın fiyatının düşmesi ve ziyan
olması engellenebilecektir. Diğer taraftan kırsal kesimin düşük gelir düzeyi düşünüldüğünde, coğrafi
işaretlerin korumasının o yörede üretim yapan yerel halka sürekli bir gelir sağlayabileceği de göz
ardı edilmemelidir. Ayrıca, coğrafi işaretler ile korunan ürünün yörede üretilmesi ve iş olanaklarının
arttırılması köyden kente göçün önüne geçilmesine de yardımcı olacaktır. Bu tür ürünlerin yurt
dışında tanıtılması ve pazarlanması ülkemiz için ihracat potansiyelinin artmasına, yöresel dokunun
korunmasına, kültürel ve geleneksel bilginin devamına fayda sağlayacak ve turizmde de gelir
kaynaklarının çeşitlenmesine yardımcı olacaktır.
Coğrafi işaretli ürünler giderek artan nüfusun beslenmesinin sağlanabilmesi için gıda güvenliği ve
güvencesi bağlamında önemli katkı yapmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler kırsal kalkınmaya sağladığı
katkı bakımından ve o ürüne kemikleşmiş ve sadık bir talep yaratarak gıda güvencesinin temel
ilkelerinden biri olan sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli etkilere sahiptir.
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19.3 Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Güçlü Yönler:
•

Tarihsel tarım geleneği,

•

Jeopolitik konum,

•

Uluslararası pazarlara yakınlık ve yetkinlik,

•

Üretim potansiyeli,

•

Zengin coğrafi işaretli ürün çeşitliliği potansiyeli,

•

Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlama
potansiyeli,

•

Coğrafi işaret tesciline ilişkin mevzuatın olması.

Zayıf Yönler:
•

Tescil ve korumadan kaynaklanan sorunlar,

•

Paydaşların zayıf katılımı,

•

İzleme ve denetim sorunları,

•

Etiketleme ve kurumsal kimlik tasarım sorunları,

•

Coğrafi işaret tescil sahipliği konusunda kooperatiflerin payının az olması,

•

Korunan coğrafi işaret sayısının az olması,

•

Gıda ve tarım ürünlerinin coğrafi işaretlerle ilgili üretici veri tabanının tam anlamıyla
oluşturulamaması,

•

Coğrafi işaret için ülkemizde pazarlama iletişiminin yeterli olmaması.

Fırsatlar:
•

Coğrafi işaretli ürünlerde, az sayıda tüketicinin ihtiyaç duyduğu ve erişmekte zorlandığı ürünlerin
tedarikini sağlamada niş pazarının oluşturulması,

•

Dünya’da geleneksel-yöresel ürünlere talebin artması,

•

Coğrafi işaretli ürünlerin pazar segmentasyonunun artması,

•

Kooperatifler ve üretici için istikrarlı ve sürekli büyüme eğiliminde olan pazarlar oluşabilmesi,

•

Coğrafi işaretli ürünler için pazar bulma ve pazarlama konusunda özel stratejik yaklaşımlar olması.
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Tehditler:
•

Türkiye’de coğrafi işaret kavramının henüz tam olarak bilinmemesi ve öneminin yeterince
anlaşılmaması,

•

Coğrafi işaret almış ürünlerde doğru fiyat politikalarının oluşturulamaması,

•

Benzer coğrafyaya sahip ülkelerle yaşanan tescil sorunları.

19.4. Hedef ve Stratejiler
1. Türkiye’de coğrafi işaretli ürün pazarının oluşturulması için acil eylem planları hazırlanmalıdır.
2. Coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması ve ihracatında daha etkin devlet desteği sağlanmalıdır.
3. Devlet kurumları tarafından üreticilere üretim, AR-GE, pazarlama, marka yönetimi vb. alanlarda
eğitimler verilmelidir.
4. Ürünlerin pazarlanma olanakları artırılmalıdır.
5. Tescilde belirtilen özelliklere uygunluk denetimleri etkin bir şekilde yapılmalı ve uygun olmayan
ürünler için caydırıcı cezalar uygulamaya konulmalıdır.
6. Coğrafi işaretli ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri dışında farklı birimler ve ekipler
istihdam edilmelidir.
19.5. Genel Değerlendirme
Gelecek yüzyılda küresel bir soruna dönüşecek olan iklim değişikliği, nüfus artışı, tatlı su kaynaklarına
erişim sorunu ve buna bağlı olarak artan/artacak olan gıda fiyatları tüketiciler üstünde güvenli
gıdaya erişim farkındalığı oluşturacaktır. Bu bağlamda organik ve doğal gıda ürünlerine olan talebin
karşılanması için coğrafi işaretli ürünler tüketici nezdinde yeni bir segmentasyon yaratacaktır. Yaratılan
bu raf segmentasyonu özellikle tarım ve gıdada Coğrafi İşaretli ürünlerimizin markalaşması için yeni
bir alan açacaktır. Dünyada ve özellikle Avrupa’da coğrafi işaretli ürün pazarının olması ve derinleşme
gelişmeleri göz önüne alındığında Türkiye olarak bu noktada acil eylem planlarının hazırlanması
bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemiz stratejik konumu ve coğrafi işaretli ürün
çeşitliliği ile etkin bir oyuncu olmaya adaydır. Türk tarım ve gıda ürünlerinin katma değerli ürünlere
dönüştürülmesi noktasında coğrafi işaretli ürünlerimiz bize sonsuz olanaklar sunacaktır.
Coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmasında ve ihracatında devlet kurumlarının desteğinin daha etkin
bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, ülkemizin farklı coğrafyalarında yetiştirilen
ürünlerin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin Avrupa Birliği kalitesinde ve sınıfında olması; politik,
stratejik ve ekonomik hedefler içerisinde yer alması için tam destek sağlanmalıdır. Bu anlamda, devlet
kurumları tarafından üreticilere üretim, AR-GE, pazarlama, marka yönetimi vb. alanlarda eğitimler
verilmelidir.
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Ürünlerin pazarlanma olanaklarının artırılmasının (örneğin marketlerde coğrafi işaretli ürünlere belirli
raf büyüklüklerinin tahsisi vb.) yanı sıra tescilde belirtilen özelliklere uygunluk denetimlerinin de etkin
bir şekilde yapılması ve uygun olmayan ürünler için caydırıcı cezaların uygulamaya koyulması aynı
zamanda bu ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumundaki yetkililer dışında farklı birimler ve ekipler
istihdam edilmesi öncelikli konular arasındadır.
20. ŞEKERDE OPTİMİZASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Şeker, günlük yaşamda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayan en temel besin kaynağıdır.
Vücuda alındığı andan itibaren hızlıca enerji vererek, beyin fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde
işleyişini sağlayan şeker, insanlık tarihi boyunca yaşamın devamı için tüketilen besinlerin başında
gelmektedir.
Ülkemiz mevzuatında şeker terimi, pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker için; tatlandırıcı ifadesi ise
kalori değeri olmayan alternatif tatlandırıcılar için kullanılsa da dünyada tatlandırıcı denildiğinde
tatlılık veren her çeşit madde; şeker denildiğinde ise sadece pancar ya da kamıştan elde edilen kristal
beyaz şeker (sakaroz) akıllara gelmektedir.
Dünyada 2017/18 pazarlama yılı itibarıyla şekerin yüzde 77’si kamıştan, yüzde 23’ü pancardan
üretilmiş olup, dünya şeker borsa fiyatlarını, ticarete hâkim pozisyonda olan düşük maliyetli kamış
şekeri belirlemektedir. Kamış ve pancardan elde edilen şekerler arasında kalite bakımından bir farklılık
bulunmamaktadır. Ancak, sadece tropik ve alt tropik bölgelerde yetiştirilebilen şeker kamışının
şeker pancarına kıyasla daha düşük maliyetle üretilmesi ve işlenmesi gibi nedenlerle pancar şekeri
maliyetine göre kamıştan elde edilen şekerin maliyeti daha düşük olmaktadır.
Kristal şeker, beyaz şeker ve ham şeker olarak iki değişik formda üretilmektedir. Pancardan beyaz
şeker, kamıştan ham ve beyaz şeker üretilmektedir. Ham şeker doğrudan tüketilmemekte, rafinasyon
adı verilen işlemle beyaz şekere dönüştürülmektedir.
Şeker, oluşturduğu katma değer, tarımda ve sanayide sağladığı istihdamla ülkemizde üretilen stratejik
öneme sahip temel gıda maddelerinden biridir. Yıllık ekonomik büyüklüğü 22 milyar TL’ye ulaşan
şeker sektörü, sözleşmeli üretim modeliyle girdi ve teknoloji kullanımına öncülük etmekte, entansif
tarımın gelişmesine katkı sağlamakta, yan ürünleriyle başta hayvancılık olmak üzere birçok alanda
ülkemiz tarım ve sanayisine çok önemli katkılar sunmaktadır.
Türkiye şeker sektörü, bugün gıda ve içecek sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki şekeri (sakkaroz)
sağladığı gibi insanımızın sofrasına da ulusal ve uluslararası kalite standartlarında şeker sunmaktadır.
Pancar şekeri üretimi entegre bir endüstridir. Dünya şeker sektörü artık tek ürüne odaklı üretim
modelinden çoktan vazgeçmiştir. Ürün, yan ürün ve sıfır atık yaklaşımıyla atıkların değerlendirilmesi
suretiyle rekabet gücü yüksek entegre (küme) tesislere dönüşebilir bir altyapı kurmuştur. Modern
şeker üretim yapısı ile mineralli zenginleştirilmiş toprak, taş, peletlenmiş kuru küspe, zenginleştirilmiş
kireç, çuval şeker, paket şeker, sıvı şeker, invert şeker, melas-şlempe-biyoetanol-ileri kimyasallar, sera
ürünleri, elektrik, sıvı karbondioksit gibi şeker üretim prosesinin ara ve yan ürünleri elde edilmektedir.
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Şekil 1. Şeker Sektörü
Münavebe Ürün
Tarımı

Tarımsal Girdi
Sektörü (Gübre, İlaç,
Mazot vs.)

Alkollü ve Alkolsüz
İçecek Sektörleri

Pancar Tarımı

Ulaştırma Sektörü
Zirai Donanım
Sektörü
Enerji ve Kimya
Sektörü

Gıda Sektörü

ŞEKER
SEKTÖRÜ

Kimya İlaç ve
Kozmetik Sektörleri

Hayvancılık

Biyoenerji

20.1. Mevcut Durum
1956 tarihinde kabul edilen 6747 sayılı Şeker Kanununun; şeker üretiminde meydana gelen
istikrarsızlıklarla sektörün kimi zaman ithalat riski, kimi zaman da stok sorunu ile karşı karşıya
kalması, ham madde ve şeker fiyatlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor olması gibi
nedenlerle güncellenme ihtiyacının ortaya çıkmasının yanı sıra Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) sektörünün
piyasaya girişi ve dünyadaki değişimlere adapte olunabilmesi, etkin ve rekabetçi bir şeker sanayinin
geliştirilmesine yönelik olarak sektörün düzenlenmesinin sağlanması, üretimde istikrarı sağlayacak
planlamalara imkân verilmesi için söz konusu Kanun ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden güncellenmiş
ve 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile planlı bir üretim modeli olan kota sistemi
vasıtasıyla şeker sektörü düzenleme altına alınmıştır.
Ülkemizde tahsis edilen kotalar çerçevesinde yurt içinde üretilen şekerle yurt içi talebin tamamı
karşılanmakta ve tüketim amaçlı şeker ithalatı yapılmamaktadır. Bu Kanunla, Türkiye şeker sektöründe
birincil hedef: hem tüketicinin hem de gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu şekerin yurt içi kaynaklardan
karşılanmasını ve yeterli düzeyde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Başta gıda ve içecek sanayi
olmak üzere pek çok sektörde ham madde olarak kullanılan şeker, bu yönüyle stratejik bir üründür.
Dünyada hâlihazırda şeker, ağırlıklı olarak şeker kamışı ve şeker pancarından üretilmektedir. 1970’li
yıllardan itibaren başta mısır olmak üzere buğday, patates gibi ürünlerden nişasta bazlı şeker üretimi
de yapılmaktadır(ticari bazda 18 milyon ton).
Uluslararası Şeker Örgütünün(ISO) verilerine göre, 2018/19 üretim döneminde 108 ülkede, 37,7 milyon
tonu pancardan, 141 milyon tonu kamıştan olmak üzere toplam 178,7 milyon ton şeker üretilmiştir.
Türkiye, şeker pancarından şeker üretiminde yaklaşık 2,3 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada
dördüncü, Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradadır.
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Tablo 29. Dünya şeker (sakaroz) dengesi ekim/eylül dönemi (bin ton )
Pazarlama Yılı

Üretim

Tüketim

İhracat

İthalat

Dönem Sonu
Stok

2012/13

171.804

163.523

60.632

60.655

82.956

8.281

2013/14

174.132

165.277

57.917

58.361

92.255

8.855

2014/15

169.373

166.843

58.270

58.259

94.774

2.530

2015/16

164.114

169.898

66.322

66.195

88.863

-5.784

2016/17

169.287

172.638

65.336

64.866

85.042

-3.351

2017/18

183.235

174.167

59.879

58.924

93.150

9.068

2018/19*

178.745

176.913

58.223

57.583

94.982

1.832

Fazlalık/Açık

Kaynak: ISO
* Tahmini verilerdir.

Türkiye içinde bulunduğu iklim kuşağı, şeker kamışı tarımına uygun değildir. Bu nedenle aynı iklim
kuşağında bulunan ülkelerde olduğu gibi şeker (sakkaroz) üretiminde, şeker pancarı öne çıkmıştır.
Türkiye gibi Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler pancardan; ABD, Japonya ve Çin hem pancardan
hem kamıştan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Pakistan, Tayland ve Avustralya başta olmak üzere birçok
ülke kamıştan şeker üretmektedir. ABD, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler, şeker kamışı ve şeker
pancarından şeker üretimindeki maliyet farkına karşın, gıda güvenliği yanında başta istihdam olmak
üzere ekonomiye sağladığı katma değer nedeniyle pancardan şeker üretimini sürdürmekte ve buna
göre şekillenen politikalar ile şeker pancarı üretimi devlet tarafından teşvik edilmektedir.
TÜİK’in 2017-2018 pazarlama yılı bitkisel ürün denge tablolarına göre, toplam şeker üretiminin
büyük kısmı yurt içinde tüketilmiş olup, yeterlilik derecesi yüzde 116,1 olarak gerçekleşmiştir. Pancar
şekerinde kişi başına yıllık tüketim miktarı yaklaşık 30 kg civarındadır. TÜİK’in 2019 yılı bitkisel üretim
birinci tahmininde, şeker pancarı üretiminin yüzde 11,4 oranında artarak yaklaşık 21 milyon ton olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.
Tablo 30. Türkiye şeker pancarı alanı, üretim ve verim miktarları ile çiftçi sayısı

Pancar (ton)

Ortalama
Pancar Verimi
(ton/da)

Pancar Eken
Çiftçi Sayısı

2.801.858

14.919.941

5,33

140.682

2013/14

2.909.097

16.488.589

5,67

126.307

2014/15

2.874.607

16.743.045

5,82

124.354

2015/16

2.739.912

16.022.783

5,85

103.400

2016/17

3.219.533

19.592.731

6,09

105.460

2017/18

3.388.829

21.149.019

6,24

110.131

2018/19

2.906.976

17.436.100

6,00

106.237

Pazarlama Yılları

Ürün Taşıyan
Alan (da)

2012/13

Üretilen

Kaynak: Şeker Dairesi Başkanlığı
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Tablo 31. Pancar şekeri üretim ve satış durumu (bin ton)
Yıllar

Üretim*

Yurt İçi Satış (A Kotası)

Yurt Dışı Satış (C Şekeri)

2012/13

2.129

1.918

339

2013/14

2.390

2.083

319

2014/15

2.058

2.019

192

2015/16

1.976

1.988

33

2016/17

2.559

2.389

56

2017/18

2.770

2.268

77

2018/19

2.273

2.193**

171***

*İhraç amaçlı dâhil toplam üretim miktarıdır(A+B+C)
**15 Ağustos itibarıyla
***Mayıs ayı sonu itibarıyla

Tablo 32. Şeker ihracatı ve ithalatı (bin ton)
Pancar Şekeri

NBŞ

Yıllar
İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

2014

15,9

4,6

167,2

15,7

2015

9,9

169,7*

192,8

32,4

2016

16,4

279,9**

193,4

56,2

2017

3,8

229,8***

232,1

28,3

2018

68,3

201,2****

232,0

22,7

Kaynak: TÜİK, Şeker Dairesi Başkanlığı
*: Bu miktarın 165,9 bin tonu DİR kapsamında ihracata konu şekerli mamul bünyesindeki şekere karşılık
ithal edilen şekerdir. Geriye kalan 3,8 bin ton şeker ise yurt içinde üretimi yapılamayan özel amaçlı (ilaç,
laboratuvar vb.) şekerlerdir.
**: Bu miktarın 240 bin tonu DİR kapsamında ihracata konu şekerli mamul bünyesindeki şekere karşılık ithal
edilen şekerdir. 39,5 bin tonu ise doğrudan ithalat lisansı ile yapılan şeker ithalatı olup geriye kalan 0,4 bin
ton şeker ise yurt içinde üretimi yapılamayan özel amaçlı (ilaç, laboratuvar vb.) şekerlerdir.
***: Bu miktarın 227,8 bin tonu DİR kapsamında ihracata konu şekerli mamul bünyesindeki şekere karşılık ithal
edilen şekerdir. Geriye kalan 2 bin ton şeker ise yurt içinde üretimi yapılamayan özel amaçlı (ilaç, laboratuvar
vb.) şekerlerdir.
****Bu miktarın 200 bin tonu DİR kapsamında ihracata konu şekerli mamul bünyesindeki şekere karşılık ithal
edilen şekerdir. Kalanı ise yurt içinde üretimi yapılamayan özel amaçlı (ilaç, laboratuvar vb.) şekerlerdir.
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Tüketim amaçlı şeker ithalatı yapılmamakta olup 2017 yılında ithal edilen pancar şekeri yurt içinde
üretimi yapılamayan özel amaçlı (ilaç, laboratuvar vb.) şekerler ile dâhilde işleme ve benzeri
uygulamalar kapsamında ithal edilen şekerdir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından şubat 2018’de Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (TÜRKŞEKER)
ait 14 şeker fabrikasının (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın,
Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları) özelleştirilmesi için ihale süreci
başlatılmıştır. Sürecin sonunda 10 adet fabrikanın (Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan,
Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal) devir işlemleri tamamlanmıştır.
Şeker sektöründe halen: TÜRKŞEKER (15 fabrika), Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)
bünyesinde özel şirket statüsündeki Amasya Şeker Fabrikası AŞ, Kayseri Şeker (3 fabrika), Konya Şeker
(2 fabrika), Özel Şirketler (Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş) ve
daha önce özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası ve Adapazarı Şeker Fabrikası, özel sektör tarafından
kurulmuş Aksaray Şeker Fabrikası olmak üzere toplam 33 şeker fabrikası faaliyet göstermektedir.
Hâlihazırda 15 şeker fabrikasına sahip TÜRKŞEKER’in özelleştirme öncesi pancar şekeri sektöründe
yüzde 65 olan kapasitedeki payı yüzde 37’ye, yüzde 56 olan kotadaki payı ise yüzde 36’ya düşmüştür.
Ayrıca kota kapsamında 5 adet nişasta bazlı şeker üreticisi firmayla birlikte kota hakkı bulunmayan,
sadece ihraç amaçlı üretim yapan 5 adet nişasta bazlı şeker üreten şirket bulunmaktadır. NBŞ
kotalarının düşürülmesi nedeniyle sektörün glukoz şurubu talebi karşılanamamaktadır.
Tablo 33. NBŞ üretim ve satış durumu (bin ton)
Yıllar

Üretim*

Yurt İçi Satış (A Kotası)

Yurt Dışı Satış (C Şekeri)*

2012/13

547

337

205

2013/14

562

305

257

2014/15

623

325

293

2015/16

624

327

282

2016/17

634

284

319

2017/18

591

282

328

*Üretim ve yurt dışı satış miktarına kotasız şirketler dâhil edilmiştir.

Türkiye’de hâlihazırda 3 milyon 151 bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta bazlı şeker olmak
üzere toplam 4 milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi mevcuttur. Sektörde kota tahsis edilmeyen,
ihracat amaçlı NBŞ üretimi yapan beş şirketin üretim kapasitesi 350 bin tondur. 2018 yılı verilerine
göre pancardan şeker üreten şirketlerin toplam günlük pancar işleme kapasitesi ise 191 bin 500 tondur.
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2018/19 pazarlama yılında pancar üretimindeki düşüş, pancar şekeri üretimine de yansımış, A kotası
pancar şekeri üretimi 2017/18 pazarlama yılına göre yüzde 9,98 azalarak 2 milyon 273 bin ton olarak
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan şeker yerine kullanılabilen ancak bir şeker türü olmayan ve gıda katkı
maddesi sayılan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (YYT), tüm dünyada olduğu gibi pancar şekeri
piyasasını ciddi şekilde daraltmaktadır. Türkiye’de son yıllarda şeker sektöründe ciddi değişimler
yaşanmaktadır. Mülkiyette kamu ağırlığının azalarak özel sektörün ağırlığını artırdığı sektörel yapı,
kooperatif şirketlerinin varlığı da dikkate alındığında çeşitlenmiş görünmektedir.
Tarım kesiminin örgütlü olduğu en etkili yapıların başında kooperatifler gelmektedir. Pancar ekicileri
kooperatifleri de tabandan gelen taleple kurulmuş, şeker sanayinin gelişmesine katkı sağlamış ve
günümüzde sözleşmeli tarımın en etkin uygulayıcısı olmuştur. Fakat tarihsel süreçte ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik koşullar, kooperatifleri yeniden yapılanmaya zorlamıştır. İlk kurulduklarında
ortaklarının ürününü alıp, değerlendiren ve tarımsal teknik desteği sağlayan kooperatifler günümüzde
çok amaçlı hale gelmişlerdir.
Türkiye’nin bugün birçok tarımsal üründe ithalat yaptığı ve bundan Türk tarımının ve ekonomisinin
ciddi zarar gördüğü malumdur. 1926 yılında ilk yerli şekerini üreten Türkiye’de o günden 2015 yılına
kadar, birkaç istisna dışında ithalat yapılmamıştır. Kamu ve kooperatif fabrikaları Türkiye’nin şeker
ihtiyacının tamamını karşıladığı gibi kamu, şekerli mamul ihracatçılarının ihtiyaçlarını karşılamış, bazı
yıllarda oluşan görev zararı devlet tarafından karşılanmıştır. 4634 sayılı Şeker Kanununun yürürlüğe
girmesiyle bu uygulamaya son verilmiş, yine de kamu kendini bu sisteme uyarlamış ve 2015 yılına
kadar bu ihtiyacı karşılamaya devam etmiştir.
Avrupa Birliği’nde şeker sektörü gelenekselleşen şeker kültürü ve stratejik bir ürün olması nedeniyle
gıda sektöründen ayrı olarak kendine özel komite çalışmaları ile dizayn edilmektedir. Son gelişmelere
bakıldığında, ekim 2017’de AB’de şeker rejimi kapsamında uygulanan kotanın kaldırılmasıyla ekim
alanları yüzde 20 artmış, bununla birlikte iyi hava koşulları nedeniyle üretim ve verimde önemli
artışlar yaşanmıştır. AB şeker üretimindeki artışla beraber, dünya şeker üretiminde yaşanan artış ve
stok fazlası, dünya piyasa fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştır. Ayrıca artış yönündeki beklentilerin
aksine izoglukoz üretimi de 720 bin tondan 600 bin tona gerilemiştir.
Pancar üreticileri açısından ise üreticiye ödenen pancar alım fiyatları bir önceki döneme göre
azalmıştır. Girdi kullanımına getirilen kısıtlamalar üreticiyi olumsuz etkilemiştir. Pancar üreticileri düşük
şeker fiyatlarından ve ödenen minimum fiyatlardan dolayı alternatif ürünlere yönelme eğilimindedir.
Sonuç olarak, Avrupa pancar üreticileri konfederasyonu istişarelerinde Avrupalı çiftçiler ve fabrika
yöneticileri kotaların kalkması sonrasındaki beş yılda pancar üretiminin azalacağını öngörmektedirler.
AB, bu durumu telafi etmeye çalışmakta ve çıkış yolu aramaktadır.
20.2. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler
Fırsatlar/Güçlü Yönler:
•
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•

Kamu şirketi olan Türkşeker ve kooperatif şirketleri sektörün içindedirler ve işletmecilik açısından
yeterli deneyimleri vardır.

•

Şeker sanayinin çıktısı ve imalat sanayinin girdisi olan pancar melası, şeker sektörünün ülke
ekonomisine katkı sağlayan önemli bir yan ürünüdür.

•

Şeker pancarı küspesi hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.

•

Şeker pancarı, biyoetanol üretiminin en verimli ham maddesidir. Şeker ve melastan üretilen yakıt
etanolü, kurşunsuz benzine katılmakta olan bir yakıt türüdür.

Tehditler/Zayıf Yönler:
•

Uzun yıllardır yatırım yapılmayan ve bu haliyle özelleştirilen şeker fabrikalarının bir kısmı hariç
küçük ölçekli olması, rekabet gücü açısından dezavantaj oluşturmaktadır.

•

Pancar üretiminin sürdürülebilirliği ve tarımsal verimlilik açısından: pancar üretim tekniklerine
tam olarak uyulmaması, su kaynaklarının verimli kullanılmaması, üretici ve tarla ile ilişkiler gibi
konuların ihmal edilmesi üretimi ciddi manada tehlikeye atabilecek hususlardır.

•

Turhal Şeker Fabrikası (Kayseri Şeker) hariç, özelleştirilen fabrikaları satın alan şirketlerin
daha önceden sektörde deneyimlerinin bulunmaması, bir adaptasyon sürecinin yaşanacağını
göstermektedir.

•

Pancar fiyatlarında, bedel ödemelerinde, desteklerde yaşanabilecek farklılıklar, ülke genelinde
pancar üreticilerinin gelirlerinde ayrışmalara yol açabilecektir.

•

Özelleştirilen fabrikalar için beş yıl üretim şartı konmuş bulunmaktadır. Bu da sektörün önünde
ayrı bir belirsizliğin olduğunu göstermektedir. Küçük ölçekli ve rekabet gücü açısından önünde
zorluklar bulunan bu kesim, beş yılın sonunda ya yüksek fiyat politikası ile ayakta kalacak ya
da sektörden çekilerek başka arayışlara girecektir. Bu durum, pancar şekerinin sürdürülebilirliği
açısından risk oluşturabilecektir.

•

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda çeşitli enstrümanlarla sektör desteklenmektedir. Ülkemizde ise
bugün şeker üretimine özel bir destek sistemi bulunmamaktadır.

•

2015 yılında ihraç amaçlı gıda üretiminde kullanılan şeker üretimindeki yetersizlik nedeniyle
imalatçı ihracatçıların ihtiyacı için şeker (C şekeri) ithal edilmeye başlanmıştır ve o günden bugüne
devam etmektedir. İthal edilen bu şeker mamulde kullanılıp ihraç edilmektedir. Devletin Dahilde
İşleme Rejimi kapsamındaki bu ithalattan vergi geliri yoktur.

•

Türkiye’de nişasta bazlı şekerler ve ithal edilen yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar pancar şekerinde
iç talebi baskılamaktadır.
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20.3. Hedefler ve Stratejiler
1. Ülkemizde pancar ve şeker üretiminde sürdürülebilirliği sağlayacak devletin gözetiminde
birbirini denetleyen tüm sektör paydaşlarının yer aldığı ve ham maddenin garanti altına alınacağı
üretici merkezli bir model/yapılanma ile sektörel kalkınma hedefi belirlenmelidir. Ülkemiz şeker
sektöründe yapılacak etki analizi çalışmasıyla şekerde yol haritası belirlenmelidir.
2. Şeker sektörü paydaşları ile birlikte orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek, hazırlanacak eylem
planı uygulamaya geçirilmelidir. Üretimden gelen katma değer ve sektörel gelirlerin arttırılması
çalışmalarına ayrı ve özel önem atfedilmelidir.
3. Şeker sanayinin daha sağlıklı işlemesi açısından ham madde ve üretim maliyetleri ile şeker satış
fiyatları arasında denge gözetilmelidir.
4. Pancar üreticilerinin daha etkin ve sürekli eğitim programlarına tabi tutularak gelişimlerinin
sağlanması gerekmektedir.
5. Şeker fabrikalarında teknik tecrübeyi haiz kalifiye şeker çalışanlarının kadro kapsamında çalışmaları
ve üretimin içinde yer alacak yeni çalışanların yetişmelerinde aktif rol almaları sağlanmalıdır.
6. Sektörel manada insan kaynağının artışı ve gelişiminin sağlanmasına yönelik adımlar atılmalıdır.
İş gücünün doğru kullanılması kapsamında meslek standardı ve yeterliliğin oluşturulması
hususlarında çalışmalara hız kazandırılmalı ve gereken destek verilmelidir.
7. Sektördeki atıl kapasitenin kullanılması sağlanarak, vergi gelirinde kayba yol açan dahilde işleme
kapsamındaki ithalat azaltılmalıdır. İmalatçı-ihracatçıların talebi olan şekerin (C şekeri) üretimi
teşvik edilmeli ve dünya fiyatlarıyla rekabet için yeni politikalar geliştirilmelidir.
8. Özellikle pancar münavebe alanlarında üretilen diğer ürünlerin fiyat paritelerinde denge
gözetilmelidir.
9. Ülkemizdeki NBŞ üreticileri, lojistik kolaylıkların da yardımıyla dış pazarlara erişebilmektedir. Bu
sektörün ihracata yönelik faaliyet göstermesi ve piyasa talepleri doğrultusunda diğer ürünlere
yönelmesi daha doğru olacaktır.
10. Şeker sektörünün bir çıktısı ve yem sanayiinin girdisi olan küspe arzının önemsenmesi
gerekmektedir. Türkiye’nin yem ve yem ham maddesi ithalatçısı olduğu dikkate alındığında, şeker
sektörünün sürdürülebilirliği ve büyümesi yem sanayi açısından kilit rol oynamaktadır.
11. Şeker üretim prosesinde yer alan üründen yan ürün oluşumu ve atıklarının dahi kullanılarak enerji
üretimine kaynak sağlanması, Kalkınma Planlarında sıkça değinilen verimliliğin artırılması ve
kaynakların etkin kullanımı hedefleri açısından potansiyel güç oluşturmaktadır.
12. Sektörde araştırma geliştirme, inovasyon çalışmaları hızlandırılmalıdır. Türkiye’nin pancar tohumu
konusunda dışa bağımlılığını sona erdirecek çalışmalara acilen ivme kazandırılması gerekmektedir.
13. Su fakiri olan Türkiye’nin su kaynaklarını etkin ve verimli kullanması gerekmektedir. Türkiye’de
modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması konusunda ilgili paydaşlar sorumluluk üstlenmelidir.
14. Şeker pancarında verim ve kalitenin arttırılması, özellikle doğu bölgelerimizde yer alan fabrikalar
için vejetasyon süreçlerinin kısaltılması ve kışlık pancar üretimine yönelik çalışmaların yapılması
önemlidir.
15. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı (YYT) tüketiminin insan sağlığına etkileri hususundaki araştırmalar
göz önünde bulundurularak kullanım açısından denetiminin etkinliği arttırılmalıdır.
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16. Şeker fabrikalarında kesintisiz üretim için makine fabrikalarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Makine fabrikalarına rehabilitasyon yatırımları yapılarak, ağır sanayinin değerlendirilemeyen
potansiyeli harekete geçirilmelidir. Makine parkı büyüklüğüyle dünyayla rekabet edebilecek
düzeyde olan fabrikaların dış dünyaya açılmaları sağlanmalıdır.
17. Güvenli gıda tüketimi için “gıdaların etiketlenmesi” büyük önem taşımaktadır. Özellikle işlenmiş
gıdalarda, tüketici ürünün içinde hangi şeker veya tatlandırıcının kullanıldığını bilmek istemektedir.
Etiketleme ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, bazı teknik tanımlamalar anlaşılır
hale getirilmelidir.
18. Gıda işletmelerinin denetlenmesi, üretilen ürünlerde kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerinin
(buna tatlandırıcılar da dâhil), yürürlükteki düzenlemelere ve gıda kodeksine uyulup uyulmadığının
takibi açısından önemlidir. Denetleme sıklığı artırılmalı, yaptırımlar caydırıcı olmalıdır.
19. Pancar ve şeker üretiminin sürdürülebilirliği açısından planlı üretim modeli olan kota sistemiyle
yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması önem arz etmektedir. Bunun için ölçek ekonomisine
geçilmeli, fabrikaların teknolojilerinin yenilenerek kapasite kullanımı arttırılmalı ve yeterli miktarda
pancar üretimine imkân sağlayacak şekilde ikincil mevzuatta düzenlemeler yapılarak şeker
mevzuatı güçlendirilmelidir.
20. Münavebe alanlarında üretilecek diğer ürünler başta olmak üzere nakliye, avans ödemeleri, fiyatlar
ve pazarlamaya ilişkin çiftçi ve fabrika haklarını koruyacak düzenleme yapılması gerekmektedir.
21. Münavebeli ekim alanlarına uygun diğer ürünlere ilişkin şirketlere yeni imkânlar tanınmalıdır.
22. Pancar çiftçisi, emek sermaye yoğun üretim yapmaktadır. Üretimden uzaklaşması durumunda
tekrar üretime dönmesi çok zordur. Bu yaklaşımla, şeker fabrikalarının sosyal ve bölgesel
amaçlarının önemi gözetilmelidir.
23. Ekolojik denge de dikkate alınarak, tohumdan şeker üretimine, hatta pazara sunulmasına kadar
olan tüm süreçte, kontrol ve kayıtlarla izlenebilirliği geliştirilerek istenen standartta daha verimli
üretim altyapısının tasarlanması sağlanmalıdır.
20.4. Genel Değerlendirme
1. Pancar şekeri sanayi entegre bir yapıdır. Dünya şeker sektörü artık tek ürüne odaklı üretim
modelinden çoktan vazgeçmiştir. Ürün, yan ürün ve hatta atıkların değerlendirilmesi suretiyle
rekabet gücü yüksek entegre (küme) tesislere dönüşebilir bir altyapı kurmuştur. Modern şeker
üretim yapısı ile mineralli zenginleştirilmiş toprak, taş, peletlenmiş kuru küspe, zenginleştirilmiş
kireç, çuval şeker, paket şeker, sıvı şeker, invert şeker, melas-şlempe-biyoetanol-ileri kimyasallar,
sera ürünleri, elektrik, sıvı karbondioksit gibi şeker üretim prosesinin ara ve yan ürünleri elde
edilmektedir.
2. Ülkemiz şeker sektöründe yapılacak etki analizi çalışmasıyla şekerde yol haritasının belirlenmesi
sağlanmalıdır.
3. Şeker sektörü paydaşları ile birlikte orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek, hazırlanacak eylem
planı uygulamaya geçirilmelidir. Üretimden gelen katma değer ve sektörel gelirlerin arttırılması
çalışmalarına ayrı ve özel önem atfedilmelidir.
4. Pancar ve şeker üretiminde, üretim kaynaklarını koruyarak ülke talebini karşılayacak ve ihracat
potansiyelini değerlendirecek bir politikanın hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
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5. Şeker sektöründe mevzuat altyapısı iyileştirilerek ve denetim faaliyetlerinin kapsamı geliştirilerek
daha etkin hale gelmesi sağlanmalıdır.
6. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve şeker pancarı çiftçi gelirlerinin arttırılmasına yönelik
tedbirlerin alınması, dünya ölçeğinde gerekli tarımsal desteğin verilmesi sağlanmalıdır.
7. Fabrikaların pancar üretim hinterlantları dışındaki bölgelerde pancar üretim talepleri
değerlendirilirken söz konusu bölgenin yer altı ve yer üstü kaynakları ile münavebe koşulları
dikkate alınmalıdır.
8. Ülke olarak önümüzdeki dönem, tarıma dayalı gıda sektörü, biyoekonomi ve kırsal kalkınma amaçlı
şeker sektörü ile ilişkilendirilmiş araştırma ve inovasyon konuları için proje çalışmaları altyapısının
oluşturulması sağlanmalıdır.
9. Pancar çiftçisi, emek sermaye yoğun üretim yapmaktadır. Üretimden uzaklaşması durumunda
tekrar üretime dönmesi çok zordur. Bu yaklaşımla, şeker fabrikalarının sosyal ve bölgesel
amaçlarının önemi gözetilmelidir.
10. İmalatçı-ihracatçıların talebi olan şekerin (C şekeri) üretimi teşvik edilmeli ve dünya fiyatlarıyla
rekabet için yeni politikalar geliştirilmelidir.
11. Özelleştirme sonrası yaşanabilecek darboğazlar öngörülerek, gerekli yasal düzenlemelerle şeker
pancarı ve şeker üretiminin sürdürülebilirliği garanti altına alınmalıdır.
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1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMSAL METEOROLOJİ, ÇEVRE POLİTİKALARI
Türkiye’de tarım, hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli bir sektördür. Bununla beraber, üstü açık
büyük bir fabrika olan tarım sektörü başta olmak üzere narin ekosistemler, küresel iklim değişikliğine
karşı büyük ölçüde savunmasızdır. Bu nedenle Türkiye’de, geleceğe dair tüm tarım faaliyetleri ve
planlarında iklim bilgisi önemli bir yer tutmaktadır. İklim değişikliği ile bitki büyüme mevsiminin
uzaması olumlu, fakat yağış miktarında ve rejimindeki değişim, aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve
şiddeti küresel tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. Değişen iklim, su kıtlığı, kirlilik, erozyon
ve toprak bozunumu gibi hem gıda güvenliğini hem de gıda güvencesini tehdit etmenin ötesinde
kaynak sorunlarına da neden olmaktadır. Türkiye’de meteorolojik karakterli doğal afetlerin tarımsal
üretime etkileri önemli miktarda ve olumsuz yönde giderek artmaktadır. Gelecek yıllarda küresel
iklim değişikliği ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve güvenli gıdaya ulaşma imkânlarının da
azalacağı öngörülmektedir.
1.1. İklim Değişikliği Projeksiyonları ve Tarımsal Üretim Planı Üzerindeki Etkileri
İklim değişikliği projeksiyonları ile küresel ve bölgesel iklim modelleri kullanılarak gelecek dönem
meteorolojik parametrelerin değişkenliği öngörülür. Ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından iklim projeksiyonu çalışmaları yapılmış olup iki senaryo
(iyimser, kötümser) ve dört farklı küresel iklim modelinin verileri, ülkemiz için yüksek çözünürlükte
üretilmiştir. Bu projeksiyon sonuçlarına göre ülke genelinde sıcaklıkların 2050 yılına kadar 2-3°C,
2100 yılına kadar ise 6-8°C artabileceği öngörülmektedir. Yağışlarda ise genel olarak azalış eğilimi
öngörülmektedir. Fakat ülkemizin kıyı kesimlerinde, bahar ve yaz dönemlerinde şiddetli yağışların
oluşabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, artan sıcaklıkla beraber kış yağış tipinin kardan yağmura
geçişi ve yükseklerde biriken kar katmanlarının erken erimeye geçeceği öngörülmektedir.
Meteorolojik karakterli afetlerin sayı, şiddet ve sıklığındaki artışların iklim değişikliğiyle beraber
daha da artacağı beklenmektedir. İklim değişikliğinin tarımsal üretim planı üzerindeki en önemli
olumsuz etkisi uzun süreli devam eden şiddetli kuraklık ve meteorolojik afetlerdir. Kuru tarım alanları,
kuraklıklardan en fazla etkilenebilecek alanlardır. Ayrıca, yağışların azalmasıyla toprakların tuzlulaşması
ve çoraklaşması da tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Değişen iklim kuşaklarına göre
tarımsal üretim alanlarımızda da kaymalar olabilir. Bununla ilgili çalışmaların geliştirilmesi önem arz
etmektedir.
Ülke genelinde sıcaklıkların artması hayvansal üretim faaliyetlerini de olumsuz etkileyecektir. Çünkü
sıcaklık stresi, hayvanların fizyolojik parametrelerinde ve üreme fonksiyonlarında birtakım değişikliklere
neden olmaktadır. Sıcaklık stresi gebelik öncesi ve sonrasındaki oluşturduğu olumsuzluklar neticesinde
gebelik oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Döl verimindeki bu kayıplar önemli miktarlarda
olabilmektedir. Bu nedenle sıcaklıkların artması sürdürülebilir hayvancılıkta en büyük tehdit olarak
kabul edilebilir.
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1.2. Tarımsal ve Hayvansal Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları ve Azaltım Politikaları
Tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltım politikalarının belirlenmesi için
öncelikli olarak tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı yutaklarımızı ve salınımlarımızı ölçmemiz,
belirlememiz gerekmektedir. Bununla ilgili olarak IPCC (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli)
raporlarında, tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ile ilgili yüzeysel
ve detaylı hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Yüzeysel hesaplamalarda, ekili-dikili alanlar, orman
alanları, ürün çeşitleri, toprak haritaları, arazi örtüsü (CORINE) haritaları, küçükbaş, büyükbaş hayvan
sayımız gibi bilgiler ile kabaca tarımsal ve hayvansal kaynaklı emisyonlarımız belirlenebilir, fakat
önemli olan farklı bölgelerimizde farklı ürünlerde, ormanlarımızdan, hayvanlarımızdan tam olarak ne
kadar sera gazı salınımlarımızın olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Ülkemizde, tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı salınım emisyonlarının belirlenmesi çalışmaları,
hükümetler arası iklim değişikliği paneli (IPCC) raporunda yer alan metotların en yüzeysel yaklaşımın
(Tier 1) ötesine geçmemiştir. Tarımsal kaynaklı sera gazı emisyonlarının detaylı analizler içeren diğer
metotların ülkemizde uygulanabilmesi için araştırma enstitüleri, TÜBİTAK ve üniversiteler tarafından
AR-GE çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. AR-GE çalışmaları kapsamında öncelikli olarak
toprak, bitki ve hayvansal sera gazı emisyon salınım ve yutak değerlerinin belirlenmesi önem arz
etmektedir. Tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı emisyon değerleri AR-GE projeleri kapsamında
belirlenmesiyle sera gazı azaltım politikaları oluşturulabilir.
1.3. İklim Değişikliği ve Kentleşme
2008 yılında insanlık tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı
tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler’in tespitlerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %60’ı
(öngörülen 5 milyar kişi) kentlerde yaşıyor olacaktır. Bu oran kırsal ve tarımsal üretim odaklı yaşamdan,
kentsel ve tüketim odaklı yaşama geçişin bir göstergesi olmasının yanı sıra aşırı kentleşme ve megapol
kentlerin yol açtığı çevre ve iklim sorunlarının ulaştığı tehdit düzeyi açısından da ele alınması gereken
önemli bir olgudur. Megapol kentler; yoğun nüfus artışı; kentsel ısı adaları, fosil yakıt kullanımına
bağlı karbon salınımı, yer altı sularının kıtlaşması, tarım ve orman alanlarının yok olması, karasal ve
sucul yaban hayatı yaşam alanlarının parçalanması, biyoçeşitliliğin yok olması gibi pek çok doğrudan
ve dolaylı etkileri ile iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkileri hızlandırmaktadır. Bu kapsamda,
iklim değişikliğine karşı dirençli kentleşme politikalarının geliştirilmesi hedefleri sürdürülebilir tarım
ve orman politikalarının geliştirilmesine de olumlu katkı sağlayacaktır.
1.4. Tarımsal Üretimde Meteorolojik Bilgi ve Uygulamaların Etkin Kullanımı
İklim değişikliği ve sonucunda artan kuvvetli meteorolojik olaylar, günümüzde meteorolojik bilginin
önemini artırmıştır. Birçok sektörde yapılması planlanan çalışmaların meteorolojik bilgi ve desteğe
ihtiyaç duyması, meteorolojik ürün ve hizmetlere talebi artırırken, bu taleplerin etkin bir şekilde
karşılanmasının temel taşı olan gözlemlere ilgi de aynı şekilde artmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından işletilen, ülke geneline yayılmış geniş bir gözlem ağı bulunmaktadır. Bu gözlem ağından
elde edilen uzun yıllar meteorolojik veri kayıtları bulunmakta ve kullanıcılar ile paylaşılmaktadır.
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Bununla birlikte tarımsal araştırma ve uygulamalarda kullanılmak amacıyla farklı kamu kurum/
kuruluşları ile özel sektör tarafından otomatik meteoroloji gözlem sistemleri kurulmuştur. Ancak bu
istasyonlar uluslararası standartların altında kalmış ve birçok istasyonda kalibrasyonlar düzenli olarak
yapılamamıştır.
Bitkisel üretimi etkileyen en önemli faktörler; tohum, kültürel işlemler, toprak ve iklimdir. Bu faktörlerden
tohum (genotip) ve kültürel işlemler kontrol edilebilir, toprak kısmen iyileştirilebilir olmasına rağmen,
iklim parametrelerinin kontrolü zor ve pahalıdır. Bu nedenle bir bölgede yapılan bitkisel üretimdeki
başarı, diğer faktörlerin optimum düzeyde tutulması durumunda, iklim parametrelerine bağlıdır. İklim
verileri, bitkisel ve hayvansal üretim planlamaları, meteorolojik karakterli doğal afetlerin meydana
gelebileceği riskli bölgelerin tespiti gibi üretimi etkileyen birçok çalışmada kullanılmaktadır.
Fenolojik gözlemler: bitki ıslahı, erkenci bitki tür-çeşitlerinin belirlenmesi, zirai don olayından daha
az etkilenen çeşitlerin seçilmesi gibi konularda yapılacak çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır.
Ayrıca bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelenin zamanının ve şeklinin belirlenmesinde yol
gösterici olmasının yanında iklim değişikliğinin bitkisel üretime olan etkileri hakkında önemli bilgiler
sunmaktadır.
1.5. İklim Değişikliği ve Orman Etkileşimi
Ağaçlar, fotosentez yaparak atmosferden CO2’yi uzaklaştırdıklarından, ormanlar en düşük maliyetli
yutak alanlardır. Yaşlı ormanlar birim alanda en yüksek karbon stokuna sahipken, genç ormanlarda
daha hızlı bir karbon depolaması söz konusudur. Türkiye’de orman alanları, biyokütle artımı nedeniyle
genellikle yutak durumundadır. Yangın, böcek zararları, kaçak kesimler ve üretim nedeniyle belli bir
salım gerçekleşmekle beraber, genel toplamda bir karbon depolaması yani azaltım söz konusudur.
Orman dışında arazi kullanımına geçiş ise salım olarak hesaplanmaktadır. İklim değişikliğinin, ormanlar
üzerindeki olumsuz etkileri arttırması beklenmekte, ağaç türlerinin artan sıcaklıklar karşısında, kuzeye
ya da yüksek rakımlara kayacağı tahmin edilmektedir. Bunun anlamı ormanların coğrafya üzerinde
dağılımlarının değişeceğidir. Türler zaman içinde bir bölgeden başka bir bölgeye hareket ederek uyum
gösterebilecekken, yer değişikliği oranları ve adaptasyon sürecinin kısaltılması, gelecekteki doğal
dayanıklılık özelliğinde önemli farklılıklara neden olabilecektir. Orman ekosistemleri karbon tüketicisi
olmakla birlikte orman yangınlarında tersi bir rol oynamakta, atmosfere karbondioksit, metan, karbon
monoksit, azot dioksit ve diğer azot oksitleri salınmaktadır. Özellikle uzun süreli bölgesel kuraklıklar
ile birleşen sıcak hava dalgalarının, orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti ile açık bir bağlantısı vardır.
Daha yüksek sıcaklıklar, orman yangınlarının daha sık, daha geniş alanlı ve daha şiddetli olmasına yol
açacaktır. Ağaç türlerinin alansal yayılışı, ormanın tür bileşimindeki ve zararlı böcek popülasyonunun
oluşumunda ve büyüklüğündeki önemli değişiklikler, orman yangınlarının dinamiğini dolayısıyla,
ormanlar tarafından atmosfere salınan ve tutulan karbon miktarını etkileyecektir. Ormancılık sektörü
olarak 2019 sera gazı envanterimize göre 2017 yılında 500 milyon ton civarındaki CO2 eş değeri salımın
yaklaşık 100 milyon tonu, ormanlarımız ve odun ürünleri tarafından tutulmuş, sera gazı azaltımına
%25’lik bir katkıyı ormanlar doğrudan sağlamıştır.
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2. SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PLANLAMASI
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Beşinci Değerlendirme Raporu’na göre 20. yüzyılın
ortalarından itibaren atmosferde meydana gelen ısınmanın büyük bir bölümü insan faaliyetlerine
dayalı olarak sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen artıştan kaynaklanmıştır. Bunun neticesi olarak
küresel sıcaklık son 150 yıl içerisinde yaklaşık 0,9°C yükselmiş ve yükselmeye de devam etmektedir.
Artan sera gazı emisyonları sebebiyle küresel ısınma dünyanın pek çok bölgesinde su kaynaklarının
dağılımında değişikliklere yol açmış, küresel ve bölgesel hidrolojik döngüler iklim değişikliğinden
büyük ölçüde etkilenmiştir. Sanayileşme öncesine göre sıcaklıklarda 2°C’lik artışın aşılması küresel
ölçekte insan ve doğa sistemleri için tehlikeli riskleri giderek arttırmaktadır.
Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalara temel teşkil eden su, hayati ve toplumsal
öneme sahip bir kaynaktır. Su açısından yarı-kurak bir bölgede bulunan Türkiye’nin yağış rejimi,
mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekte olup, bazı akarsu havzalarında su
ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini aşmış durumda olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklıkların artması, yağışların azalması, yüzey sularının
kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprağın bozulması, kıyılarda erozyon ve taşkın gibi etkiler doğrudan su
kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir. Ülkemizin de iklim değişikliği etkilerinin yoğun hissedildiği
Akdeniz kuşağında yer alması nedeniyle bu konuda çalışmaların arttırılmasında fayda vardır.
2.1. Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli
Karasal iklim karakteri gösteren ülkemizde, yıllık ortalama yağış 574,0 mm (1981-2010) olup, bu yağış
yılda ortalama 450,0 milyar m3 yağış hacmine tekabül etmektedir. Bu suyun 172,0 milyar m3’lük
kısmı akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere
boşalmaktadır. Ülkemizin hidrojeolojik etüt çalışmaları sonucu hesaplanarak raporlanmış yer altı suyu
rezervi 23,0 milyar m3, yer altı suyu emniyetle rezervi ise 18,0 milyar m3tür (DSİ, 2017 Performans
Programı).
Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek
yer üstü suyu miktarı yıllık 94,0 milyar m3, emniyetle çekilebilecek yer altı suyu işletme rezervi yıllık
18,0 milyar m3 olmak üzere ülkemizin tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yıllık toplamı 112,0
milyar m3tür (DSİ, 2017 Performans Programı).
Bu suyun yıllık toplam 54,0 milyar m3ü kullanılmaktadır. Sektörel olarak bakıldığında: sulamada 40,0
milyar m3 (% 74), içme-kullanma suyu olarak 7 milyar m3 (% 13) ve sanayide 7 milyar m3 (% 13) su
kullanılmaktadır (DSİ, 2017 Performans Programı).
İklim değişikliğinin etkisi ile mevcut su potansiyelimizin ülke genelinde azalacağı öngörülmekte olup
bundan en fazla etkilenecek sektör de su potansiyelimizin %74’ünü kullandığımız tarım sektörüdür.
Su potansiyelimizin gelecek yüzyıl içerisinde azalacağı öngörülmesinin yanı sıra bitki su ihtiyaçlarının
da artacağı düşünülürse tarımsal sulama planlamasının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla,
ürün desenlerimizin ülke genelinde belirlenmesiyle her bitkinin ihtiyaç duyduğu su en hassas
yöntemlerle ortaya konulmalıdır. 2018 yılsonu itibarıyla işletmedeki 653 adet hidroelektrik santralin
toplam kurulu gücü 28.291 MW değerindedir. 2018 yılında hidrolik elektrik üretimi 60.193 GWh olup
bu değer toplam elektrik üretimin %19,81’ine karşılık gelmektedir.
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2.2. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
Ülkemiz kapsamındaki iklim değişikliği projeksiyonları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 küresel iklim modeli ve RCP4.5, RCP8.5
bölgesel iklim modeli verileri sırasıyla 10x10 km ve 20x20 km çözünürlüklü iklim projeksiyonları
geliştirilmiştir. Bahse konu her iki çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye geneline ilişkin olarak iklim
değişikliği ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde olması muhtemel etkileri şunlardır:
•

Beklenen yağış eksiklikleri ile beraber buharlaşma hızının artması su kaynaklarında ve tarım
sektöründe stresi yükseltecektir.

•

2015-2100 yılları arasında pozitif yağış anomalilerinin görüldüğü Karadeniz ve Marmara
Bölgelerinde aşırı yağış olasılıklarının artması bu bölgelerde özellikle şehir merkezlerinde
taşkınların (seller) oluşum sıklığını ve buna bağlı ekonomik kayıpları arttırabilir.

•

Havzalar özelinde tüm senaryolar ve projeksiyon dönemlerinde önemli oranda su açığı tahmini
ile Fırat-Dicle Havzası öne çıkmaktadır. İklim değişikliğinin etkisi ile 2041-2070 döneminde
havzanın brüt su potansiyelinde %60’lara varan azalma meydana gelebileceği öngörülmektedir.
Öte yandan tüm dönemlerde olmasa dahi en kayda değer su açığının gözlendiği havzalar genel
itibarıyla Fırat-Dicle ve Konya Kapalı Havzalarıdır.

2.3. Su Kalitesi, Kirliliği ve İklim Değişikliğinin Etkisi
Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticiler nedeniyle yer üstü ve yer altı sularının kalitesinde görülen
negatif yöndeki değişim, su kaynaklarının farklı kullanımları konusunda önemli baskılar oluşturmaktadır.
Bu sebeple su kaynaklarının uygun yönetimi için, su kalitesinin ve niceliğinin eş zamanlı yönetilerek
baskıların en aza indirilip nehir havza yönetim planlarının hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi
gerekmektedir.
Türkiye’de, su kaynaklarının kirlenmesinde baskı unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
•

Kentsel ve sanayi atık sularının arıtılmadan veya kısmen arıtılarak yer üstü sularına deşarj edilmeleri,

»» Yer üstü sularında kirletici maddelerin artışına ve kalitenin bozulmasına, sanayi atık suları
için de uygun üretim ve yeterli arıtım teknolojilerinin sağlanamaması neticesinde yapılan deşarjlar
ekosisteme zehirli etkileri nedeniyle besin zinciri yoluyla insanlarda kanserojen etkilerinin olmasına,
»» Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yaygınlaşması, yapılan ortak atık su arıtma tesislerinin
daha modern ve kontrollü olması nedeniyle, su kalitesinin korunması açısından olumlu bir gelişme
olmasına rağmen, özellikle münferit endüstrilerin ve bazen de OSB’lerin atık su arıtma teknolojilerinde
ve bu teknolojilerin işletilmesinde yetersizliklerin gözlenmesine ve su kalitesinin olumsuz yönde
etkilenmesine sebep olmaktadır.
•

Vahşi depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı suları ile kanalizasyon sistemlerinin eski olması
sebebiyle atık suların yer altı ve yer üstü sularını kirletmesi,
»» Su kalitesinin bozulmasına ve kullanılabilir su potansiyelinin azalmasına sebebiyet vermektedir.
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•

Bilinçsiz kullanım sonucu toprakta biriken tarım ilaçları ve hayvansal/kimyasal gübrelerin sulama
suyu ve yağış ile yıkanarak yer üstü ve yer altı sularına karışması,

»» Yer altı ve yer üstü sularının kalitesinin bozulmasına, bilinçsiz gübre kullanımı sebebiyle
yer üstü sularında ötrofikasyona neden olarak hassas su alanlarının artmasına, hayvansal gübrenin
gelişigüzel depolanması ve bilinçsiz kullanımı sonucu su kaynaklarındaki azot ve fosfor girdisinin
artarak kalitesinin olumsuz etkilenmesine,
»» Su ekosistemlerine zehirli etkileri olan tarım ilaçlarının besin zinciri yoluyla insanlarda
kanserojen etki yapmasına sebebiyet vermektedir.
Ülkemizdeki önemli sanayi faaliyetlerden biri de madenciliktir. Söz konusu faaliyetlerin atıklarının
depolandığı atık barajları su kaynaklarının kalitesini önemli ölçüde tehdit etmektedir. Atık barajlarının
iyi yönetilememesi, atıkların içerdiği kirleticilerin su ortamına ulaşarak sucul ekosistemi ve dolayısıyla
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, ülkemize özgü belirli kirleticiler ve
bunların su kaynaklarında bulunması gereken en yüksek konsantrasyonu ifade eden çevresel kalite
standartları belirlenmiş ve Yer üstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne derç edilmiştir. Ancak, Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nde verilen alıcı ortama deşarj standartlarının teknolojik bazlı olması, her su kütlesinin
kalitesine uygun deşarj standartlarının yönetmelik içinde yer almaması su kaynaklarının korunması
çabalarını yetersiz kılmaktadır. Yer üstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde yer alan belirli kirleticiler ve
öncelikli maddelere ilişkin çevresel kalite standartları baz alınarak oluşturulacak deşarj standartlarının
uygulamaya geçirilmesi, koruma ve iyileştirmeye yönelik tedbirlerin sonuçlarını başarılı kılabilecektir.
“Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” çerçevesinde tarımsal
faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin tespiti ve nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi amacıyla ülke
genelinde izleme ağı oluşturulmuştur. Kirliliği önlemeye yönelik çiftçilerin alması gereken tedbirleri
içeren İyi Tarım Uygulamaları Kodu yayımlanmıştır. 25 nehir havzasında nitrat hassas bölgelerin
belirlenmesi ve kirliliği önlemeye yönelik tarımsal eylem planlarının hazırlanması çalışmaları başlamış
olup 2022 yılına kadar tamamlanacaktır.
2.4. Tarımsal Kaynaklı Su Tüketimleri ve İklim Değişikliğinin Etkisi
Ülkemiz, yıllık toplam 112 milyar m3 ve kişi başına 1519 m3 seviyesinde toplam tüketilebilir su potansiyeli
ile su kısıtı yaşayan bir ülke konumundadır. Diğer taraftan, bu potansiyel içinde 44 milyar m3e ulaşan
toplam kullanımın %73’ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir. Bu sebeple, iklim değişikliğinin etkisi
de göz önünde tutularak su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda
güvenliği için önem taşımaktadır. Tarımsal kaynaklı su tüketimlerinin tespit edilmesi amacıyla birçok
çalışma yürütülmüştür. Öncelikli olarak tarımsal kaynaklı su tüketimlerinin belirlenmesi için tüm
bitkiler ve iklim koşulları ayrı ayrı ele alınmalıdır. Uluslararası düzeyde bitki su tüketimi çalışmaları
için kabul görmüş olan yöntemler; toprak su dengesi ve enerji dengesi yöntemleridir. Ülkemizde
yürütülen çalışmalarda, toprak su dengesi ve enerji dengesi yöntemleri kullanılarak araştırma projeleri
yer almaktadır. Bu projeler kapsamında, en doğru ve güvenilir bitki su tüketimi (evapotranspirasyon)
değerini ölçen lizimetreler bulunmaktadır. Lizimetreler gerek çok yüksek maliyetinin olması gerek
kullanımının teknik yeterlilik gerektirmesi ve sadece bulunduğu yerin özelliklerini taşıması nedeniyle
ülkemizde sadece birkaç tane bulunmaktadır. Bu sıkıntıdan dolayı araştırmacıların çoğu toprak su
bütçesi hesabı ile bitki su tüketimleri ve bitki katsayılarını belirlemişlerdir. Fakat birçok araştırma
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sahasındaki meteoroloji istasyon sayısının yetersiz olması, drenaj sorunu, taban suyu seviyesinin
yüksek olması gibi sebeplerden dolayı sonuçlar çok güvenilir olmamıştır. Enerji dengesi yöntemleri
ile bitki su tüketiminin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar, kullanımındaki teknik yetersizlik ve ekonomik
nedenlerden dolayı çok sınırlıdır. Uzaktan algılama yöntemleri ile bitki su tüketiminin belirlenmesi
çalışmaları ülkemizde sınırlı olmakla birlikte özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde oldukça yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır. Uzaktan algılama yöntemleri ile yürütülen çalışmaların en önemli avantajı
sonuçların uydu görüntüleri kapsamında bölgesel olarak elde edilmesidir ve sürekli izlenebilir olmasıdır.
Ülkemizde gerek toprak su dengesi gerekse de enerji dengesi yöntemlerine dayalı sonuçlar oldukça
kısıtlı olmasından ve ülkesel bazda olmamasından dolayı tarımsal sulama amaçlı kurulan barajlardaki
suyu etkin yönetebilecek çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ortak olarak hazırladığı
(Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehberi) rapor bulunmaktadır. Bu rapor kapsamında,
ülkemizdeki tüm iklim koşullarında ve sulanan bitkilerde, gelişme dönemleri boyunca bitki su ihtiyaçları
ve bitki katsayıları belirlenmiştir. Çalışmada, 255 meteoroloji istasyonu ve 86 bitkinin sonuçları analiz
edilmiştir. Rehber basılı ve internet ortamında 2018 yılında uygulama birimlerinin (kamu, üniversite,
sulama birlikleri, kooperatifler vb.) hizmetlerine sunulmuştur. DSİ uygulamaları ve Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Su Tahsisleri Projelerinde (Seyhan, Akarçay, Konya, Gediz ve Küçük Menderes Havzaları)
su tahsisleri projelerinin çıktıları da kullanılmıştır. Çalışma, sadece sulanan bitkileri kapsamakta olup
değişen iklim koşulları ve kurak periyotlar, sulanmayan tarımsal üretimler rehberde yer almamıştır. Bu
kapsamda, ülkemiz için modellenen iklim değişikliği projeksiyonları çalışmaya dahil edilerek gelecek
yüzyıl içerisinde bitki su ihtiyacının ne oranda değişebileceğinin analiz edilmesi önem arz etmektedir.
Ayrıca toprak, su ve enerji dengesi yöntemlerine dayalı lizimetreler ve mikrometeoroloji istasyonları
farklı iklim koşullarında, uydu görüntüleri ile elde edilen bitki su tüketimi değerlerinin kalibrasyonu
amaçlı kurulmalıdır. Bu doğrultuda, kalibre edilmiş uydu görüntüleri ile ülkesel bazda sulanan ve
sulanmayan tarımsal üretimlerin bitki su tüketimleri belirlenebilir ve ani değişen meteorolojik
hadiselerde dikkate alınabilir. TAGEM bünyesinde tarımsal sulama çalışmalarında bu konuya ilişkin
AR-GE projeleri başlatılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
3. TOPRAK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Toprak, bir ülkenin üretim gücünün ve zenginliğinin temel göstergelerinden biri olan tabii bir kaynaktır.
Dolayısıyla “toprak yönetimi” sürdürülebilirliğin en önemli göstergesidir.
Ülkemizde topraklardaki, aşırı toprak işleme, gübreleme, ilaçlama, sulama, sürekli aynı bitkinin
ekimi ve dikimi gibi yanlış uygulamalar yanında; sanayi ve kentsel yapılaşmanın verimli birinci sınıf
tarım arazileri üzerinde yoğunlaşması, tarım yapılan alanların daha düşük nitelikli arazilere doğru
kaymasına, verimli tarım arazilerinin de elden çıkmasına sebep olmaktadır. Bu bozulmalar sadece
tarım arazilerinde değil ormanlarda, sulak alanlarda, göl ve bataklıklarda, meralarda, yaylalarda,
kumsallarda vb. birçok yerde değerli doğal varlıklarımızı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye’nin artan nüfus eğilimine karşın, bu nüfusu besleyecek tarım arazisi varlığı azalmaktadır.
Ülkenin sosyoekonomik güvenliği için, doğal ya da yapay yollardan kaynaklanan toprak kaybını
önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımının en kısa sürede
uygulanmaya konulması şarttır.
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3.1. Mevcut Durum Analizi
Toprak organik maddesi, toprağın yapısının, sağlığının ve verimliliğin en önemli göstergelerinden biridir.
Ülkemizdeki toprakların organik madde düzeyi, tarımsal üretimi sınırlayıcı en önemli faktörlerden
biridir. Topraklarımızın %99’unda organik madde %3’ün altındadır. Topraklarımız orta dereceden
zayıf dereceye doğru sürekli hareket halindedir. Topraktaki organik madde seviyesinin yükseltilmesi
gerekmektedir. Kimyasal gübrelerin yerine, organik gübrelerin, organomineral gübrelerin topraklara
kazandırılması için gerekli teşvik ve desteklerin sağlanması gerekir.
Başta erozyon, kirlilik, sıkışma, mühürleme, amaç dışı kullanım, organik madde, su yönetimi, tuzluluk,
alkalilik ve asitlik, plansız arazi kullanımı, aşırı otlatma, yangınlar, bilinçsiz tarla açma ve iklim değişikliği
gibi nedenlerle, doğal bitki örtüsü tahribata uğramış, bozulan doğal dengeler, yapılan yanlışlıklar
toprak kayıplarını ve arazi tahribatını artırmıştır.
Toprağın bozulma nedenlerini ortadan kaldırmak için toprak işlevleri ve ekosistem hizmetlerini
iyileştirmeye yönelik her türlü yöntem sürdürülebilir toprak yönetimi içerisinde değerlendirilmektedir.
Yüzölçümü 78,06 milyon hektar olan ülkemizin, 37,9 milyon hektar toplam tarım alanı varken, işlenen
tarım arazisi 23,4 milyon hektardır. Bu arazilerin 8 milyon hektarının ekonomik olarak sulanabilir
nitelikte olduğu, 14 milyon hektarının işlemeli tarıma uygun geri kalanının ise işlemeli tarıma uygun
olmadığı belirlenmiştir. Yine yaklaşık olarak 15 milyon hektar mera, 22,6 milyon hektar da orman
arazisi varlığına sahip bulunmaktayız.
Tarım bölgeleri, devlet tarafından tarıma ayrıldığı belirlenen ve tarım dışı amaçlarla kullanılması
engellenen bölgeler olarak bilinmektedir. Devlet arazi planlamasında, hangi alanın hangi faaliyete
ayrılacağının belirlenmesi gerekir. Genellikle dört tip bölge tanımlanmaktadır. Bu bölgeler:
•

İskân bölgeleri,

•

Endüstriyel bölgeler,

•

Ticaret bölgeleri ve

•

Tarımsal bölgelerdir.

Bu ayrımların amacı toprak ve arazi yapısına en uygun kullanımların sağlanması ve özellikle de tarım
topraklarının tarım dışı kullanımlarının engellenerek korunmasıdır. Son 26 yılda 4,1 milyon hektar
azalan tarım alanlarımız, 23,8 milyon hektara geriledi. Bunun sebepleri arasında:
•

Kırsaldan kente göç,

•

Yerleşimlerin içinden veya yakınından geçen karayolları,

•

Sanayi ve Turizm siteleri,

•

Taş ve maden ocakları,

•

Yerleşim alanları ve Kamu yatırımları sayılabilir.
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3.2. İklim Değişikliğinin Arazi ve Toprak Yönetimi Üzerine Etkileri
Tarım iklim koşullarına bağlı olarak yürütülen bir faaliyettir. İklimde yaşanan bu değişimler öncelikle
tarım sektörünü etkilemektedir. Tüm dünya üzerinde etkili olan ve ülkemizde de son dönemde daha
fazla gerçekleşen, iklim değişimlerinin tarım sektöründe etkileri ciddi anlamda artış göstermeye
başlamıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarla ürün bazındaki senaryolar bugüne kadarki tablonun daha
da olumsuza gideceği yönünde bilgi vermektedir.
Toprak, iklim sisteminde önemli ve genellikle ihmal edilen bir unsurdur. Okyanuslardan sonra ikinci en
büyük karbon deposu ya da “yutağıdır”. Bölgeye bağlı olarak, iklim değişikliği bitki büyümesinden
dolayı daha fazla karbonun bitkilerde ve toprakta depolanmasına veya daha fazla karbonun atmosfere
salınmasına neden olabilir. Toprak üzerindeki kilit ekosistemlerin yeniden iyileştirilmesi, kentsel ve
kırsal alanlarda toprağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, iklim değişikliğini hafifletmemize ve
uyum sağlamamıza yardımcı olabilir.
Tarıma elverişli arazilerde, toprağın sürülmesinin organik maddenin ayrışmasını ve mineralizasyonunu
hızlandırdığı bilinmektedir. Karbonu ve besin maddelerini toprakta tutmak için, araştırmacılar toprağın
daha az işlenmesini, münavebeli ekim yapılmasını, «koruyucu bitki» denilen bitkilerin kullanılmasını ve
toprağın yüzeyinde mahsul artıklarının bırakılmasını önermektedir. Toprağın işlenmesinin azaltılması,
toprağın daha az parçalanmasını ve karıştırılmasını gerektirir. Ancak, toprağın işlenmediği ya da
az işlendiği yöntemler, genellikle kimyasal gübrelerin yüksek miktarda kullanımıyla ilişkilendirilir,
kimyasal gübre kullanımının ise çevre üzerinde başka olumsuz etkileri de olabilir. Bir santimetre toprak
oluşumunun binlerce yıl sürebildiğini düşünürsek bu uygulamaların önemi bir kat daha artmaktadır.
Şu bir gerçektir ki tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek için gerekli tüm tedbirler
alınıp en son teknoloji kullanılsa bile tarım, doğal risklerden en fazla etkilenen sektördür. Tamamen
önlenmesi mümkün olmayan bu riskler, çiftçiler için büyük felaketlere neden olmaktadır. Üretimde
meydana gelen kayıplar ve kalitenin düşmesi, ülke ekonomisinde ve üretici gelirlerinde istikrarsızlığa
sebep olmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzluklar göz ardı edilmemelidir.
Uzun vadede artması beklenen iklim değişikliğinin etkilerinden erken ve en ağır biçimde etkilenecek
olan yoksul kesimlerin ve küçük çiftçilerin korunması ve desteklenmesi için gerçekçi ve kalıcı
politikaların geliştirilmesi, aciliyet kazanarak zaruri hale gelmiştir. Verimlilik potansiyellerinin istenen
düzeylerde olabilmesi için organik madde içeriği toprak ağırlığının en az %3’ü kadar olmalıdır. Bu
sorun ülkemiz ve Bakanlığımızın ana sorunu olmalı ve strateji programlarında bu konuya önem
verilmelidir. Organik madde kullanımı, yönetimi konusunda mevzuat eksikliklerinden dolayı yaşanan
sorunların giderilmesi gerekir. Yeşil gübrenin kullanımı, faydası konusu yeterince bilinmemekte
ve kullanılmamaktadır. Mevcut organik madde kaynaklarının, topraklarımızda yeterince kullanımı
sağlanamamaktadır.
Bakanlığın, toprakların organik madde miktarlarını artırmaya yönelik teşvik ve destek programları
yoktur. Verim ve kaliteyi direk etkileyen kimyasal gübreler, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik
yapılarını bozmaktadır. Kimyasal gübreler ve ilaçlar analiz neticelerine göre kullanılmamaktadır. Atık
su arıtma çamurlarının gübre olarak kullanılması bilinmemekte bu sebeple de kullanılamamaktadır.
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4. DOĞA KORUMA VE KORUNAN ALANLAR
Doğa koruma “insan sağlığı ve yaşamın garantisi için, doğada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin
varlığı, onların yetişme ve yaşam ortamları ile belirli kriterler ışığında korumaya değer bulunan tabiat
parçalarını ve doğal elamanları korumak” şeklinde tanımlamaktadır.
Türkiye; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isimlendirilen üç biyocoğrafik bölgeye sahip
olup iki kıta arasındaki köprü konumu nedeniyle iklimsel ve coğrafik özelliklerin kısa aralıklarla
değişmesi sonucu, biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği kazanmıştır.
Ormanlar, meralar ve sulak alanlar yaban hayatının barındığı, beslendiği ve ürediği doğal alanlardır. Bu
alanların tarım alanlarına dönüştürülmesi, tarımda mekanizasyonun artması, tarım ilaçlarının bilinçsiz
ve aşırı kullanımı, arazilerin parçalı hale getirilmesi, arazi kullanımındaki değişiklikler (ağaçlandırma,
arazinin farklı kullanım maksatlarıyla kullanım şeklinin değiştirilmesi) kontrolsüz ve bilinçsiz avcılık,
sanayileşme, plansız kentleşme, iklim değişikliği gibi sebeplerle bozulması tehlikeli düzeylere ulaşmış
olup, birçok bitki ve yaban hayvanın popülasyonu azalmış, nesilleri tehlike altına düşmüştür.
Kentlerin kontrolsüzce sürekli büyümesi, sahipsiz hayvanları ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarının
insan eliyle ve kentsel gelişme ile parçalanmasını sağlamakta, canlıların yaşam döngüleri sıkışan dar
alanlar ile tehlike altına girmektedir.
Her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de doğa koruma çalışmaları, mevcut doğa koruma sistemi ve karşı
karşıya olduğu problemler, Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve tarihi geçmişi ile yakından ilgilidir.
4.1. Biyolojik Çeşitlilik
Türkiye, hem flora hem de fauna açısından bulunduğu kuşak itibarıyla oldukça zengindir. Bunun
başlıca sebebi farklı iklim ve ekosistem tiplerine sahip olması, florasının zengin olması ve dolayısı ile
besin ihtiyacı olan birçok hayvan türünün kendisine uygun yaşam alanı bulabilmesi sayılabilir. Tüm
Avrupa kıtasında yaklaşık olarak 12.500 açık ve kapalı tohumlu bitki türü varken, sadece Anadolu’da
bu sayının yaklaşık olarak 11.707 takson (tür alt tür varyete) olduğu bilinmektedir. Bunların yaklaşık
üçte biri 3.449 tür Türkiye’ye özgü (endemik) türlerdir. Yaklaşık yılda 50 yeni türün yayınlandığı
ülkemizde tür sayısının her geçen gün arttığı ve yeni tanımlanan türlerin birçoğunun da oldukça
dar yayılışlı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Coğrafi bölgelerden, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri; bitki coğrafyası bölgelerinden ise İran-Turan ve Akdeniz bölgeleri endemik bitki
türleri bakımından zengin olanlarıdır.
Türkiye omurgalı faunası üzerine birçok çalışma yapıldığı için fauna büyük oranda ortaya çıkmıştır.
Yapılan çalışmalara göre, yaklaşık olarak 395 tatlı su balığı, 515 deniz balığı, 33 iki yaşamlı, 130
sürüngen, 481 kuş ve 150 memeli hayvan türü olmak üzere toplamda 1700 civarında omurgalı hayvan
türünün ülkemizde yaşadığı tespit edilmiştir.
Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve korunması ile ilgili çalışmalar 81 ilimizde yürütülmektedir.
Toplanan veriler Nuh’un Gemisi Veri Tabanı’nda toplanmaktadır. Ayrıca Genetik Kaynakların Korunması
ve Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmektedir.
13

Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

4.2. Yaban Hayatı, Korunan Türler, Av Yönetimi ve Rehabilitasyon Çalışmaları
Ülkemizdeki yaban hayatının korunması ve avcılık faaliyetleri 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve
taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamında olmak üzere teknoloji desteği olarak da
AVBİS(Avcılık Bilgi Sistemi) ve YABİS (Yaban Hayatı Bilgi Sistemi) ile kayıt ve denetim altına alınmıştır.
Avcılık faaliyetleri avlanma kotaları çerçevesinde yapılabilmektedir. Ayrıca yırtıcı kuşlar başta olmak
üzere; kanatlıların izlenmesi amacıyla halkalama, deniz canlıları için markalama ve memelilerde de
yaban hayatı izleme ve koruma faaliyetleri kapsamında mikroçip ya da CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
tasma ile işaretleme ve fotokapan ile yapılmaktadır. Dünya genelinde nesli tehlike altında olan
türlerin barındırıldığı ve nesillerini devam ettirmek üzere çalışmaların yapıldığı yerler olan Doğal
Yaşam Parkları ve Hayvanat Bahçeleri, Üretim İstasyonları faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde gerçekleştirmektedir. Ayrıca Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin düzenlemeleri içeren kısa adı CITES
sözleşmesinin ülkemizde uygulanması ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
CITES ek listelerinde yer almayan memeli, kuş ve sürüngenlerin canlı ya da ölü parça veya türevleri
için de “İthalata Uygunluk Belgesi” ve “İhracata Uygunluk Belgesi” düzenlemektedir. Ticari anlamda
CITES’e tabii türlerin ekonomik getirisi ihracatı gerçekleştirilen türler için oldukça önemlidir.
Yerel halkın yaban hayatını sahiplenmesi amacıyla Bakanlığımızın yararlanabileceği en önemli
araçlardan biri de av turizmidir. Av turizmi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden yaban hayatı
kaynaklarının korunması karşılığında köy tüzel kişiliklerine, belde belediyelerine ve büyükşehir
belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyelerine katılım payı verilmektedir.
4.3. Doğa Koruma Politikaları
Dünyadaki korunan alanlar, nüfus artışı, toplumsal gelir düzeylerinin artması, turizm faaliyetlerinin
doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri, yanlış ve aşırı kullanım ve endüstrileşme ile
birlikte büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Bu tehditlerin başında doğal yaşam ortamlarının bozulması
biyolojik çeşitliliğin azalması ve sürdürülebilirliğin sağlanamaması gelmektedir. Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri: milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma
alanları yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile sulak alanların tespiti, korunması, geliştirilmesi,
tanıtılması, yönetilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemektir.
10.07.2018 tarihli, 30474 sayılı R.G. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görevleri tanımlanmıştır. Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün: tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma
bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların
sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, milli parklar, tabiat parkları,
tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların
tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek görevi
bulunmaktadır.
Doğa koruma ve korunan alanlarla ilgili olarak iki ayrı Bakanlığın görev yapması bu alanların akılcı
kullanımını engellemektedir.
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4.4. Korunan Alanlar, Hassas Alanlar, Sulak Alanlar ve İklim Değişikliğinin Bu Alanlar Üzerindeki
Etkisi
Bakanlığımız sorumluluğu altındaki korunan alanlar, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nda, milli park,
tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanun’u kapsamında, yaban
hayatı koruma ve geliştirme sahaları; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında sulak alanlarla vücut
bulmuştur. Ülkemizde bugüne kadar toplam alanı 3.210.151 ha olan 45 milli park, 247 tabiat parkı,
114 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 56 ulusal
önemi haiz sulak alan ve 11 mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere 598 korunan alan tescil ve ilan
edilmiştir.
Denizlerimiz, içinde bulundurduğu canlı kaynaklar ve ekosistem açısından büyük önem arz etmektedir.
Denizel canlı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği ülkemiz gen kaynakları, tür ve ekosistem
çeşitliliği açısından önemlidir. Özellikle Akdeniz Foku, deniz kaplumbağası, yunus ve balinalar ile
denizlerin akciğerleri olan deniz çayırları, balık türleri ve mercanlar, denizlerimizde bulunan doğa
koruma açısından önem taşıyan ve dünyaca takip edilen ve izlenen en önemli denizel canlı kaynaklardır.
Dünyadaki zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ve hassas ekosistemleri, nadir türleri korumak amacıyla
ilan edilen korunan alanlar, iklim değişikliği sürecinde türler için sığınak alanları olmak gibi önemli
bir rol oynamaktadır. Özellikle orman ve sulak alanlar gibi karbon emilimini sağlayan ekosistemlerin
bulunduğu korunan alanların sürdürülebilir yönetimi ve yeni alanların ilanı ile sera gazı emisyonlarının
azalımı sağlanmaktadır. Ekosistem hizmetleri, tür ve ekosistemlerin dağılımlarının korunan alanlar
içinde muhafazası ile iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanmaktadır.
4.5. Ekolojik Yıkım, Kentleşme ve Sahipsiz Hayvanlar
Ekolojik yıkım ve kentleşme ile birlikte tüm canlılar gibi sahipsiz evcil hayvanların da yaşam alanları
ellerinden alınmaktadır. Sahipsiz hayvanlarının yaşam alanlarını da kamuya ait alanlar oluşturmaktadır.
Dolayısıyla kentleşme ve kentsel dönüşüm süreçlerinde en az insan nüfusu kadar kent yaşamındaki
hayvan nüfusu da etki altındadır. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu sonrası, büyükşehir sayısı 16’dan
30’a yükselmiş ve büyükşehir belediyeleri yetki ve planlama sınırları il mülki sınırı olmuştur.
Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve mahalle statüsüne
dönüştürülmüştür. Böylece, Türkiye nüfusunun yaklaşık %22,7’si köylerde yaşarken yasa sonrası
%8,7’si köylerde yaşar duruma gelmiştir.
Ülkemizdeki, sahipsiz hayvanlara ilişkin faaliyetler, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ağırlıklı
olarak yerel yönetimler üzerinden yürütülmektedir. Kent ekosistemlerinde bahsi geçen canlıların doğal
dengedeki sürdürülebilirliğinin sağlanmasında gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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5. GENEL DEĞERLENDİRME
İklim değişikliği sonucunda tarımsal üretimde olumsuzlukların yaşanacağı kaçınılmaz olup bununla
ilgili olarak tehlike ve risklerin azaltılması için bilimsel yöntem, teknolojik altyapıya dayalı uyum ve
eylem planlarının yürütülmesi gerekmektedir. Tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı emisyonlarının
belirlenmesi ve azaltım politikalarının oluşturulması için konuyla ilgili kurum ve çalışanlarının teknik ve
altyapı kapasitelerinin artırılması, konularla ilgili çalışmalar için teşvik edilmesi, ulusal ve uluslararası
eğitimlere katılım sağlanması ve bu konu ile ilgili proje çağrılarında bulunarak ülkesel düzeyde
sonuçların elde edilmesi gerekmektedir. Genetik çalışmaları ile düşük metan üreten hayvanların
geliştirilmesi çalışmaları yürütülmelidir.
Günümüzde kırsal ve tarımsal üretim odaklı yaşamdan; kentsel ve tüketim odaklı yaşama geçişin
sonucu oluşan megapol kentlerin yol açtığı çevre ve iklim sorunları tehdit düzeyi yüksek olgulardır.
Kent içi arazi örtüsünde yaşanan değişimler ile yeşil alanların azalması, sert zeminlerin artması sonucu
kent içlerinde kırsal alanlara göre daha yüksek sıcaklıklar yaşanmaktadır. Megapol kentler, kentsel
ısı adası riskini ve içinde konumlandığı havza bölgelerinde bulunan tarım alanlarında kuraklaşma
riskini arttırırlar. Kentlerde yüksek yoğunluklu yapılaşma ve kentsel müdahaleler sonucunda havza
yönetiminde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kendi havzasından sürdürülebilir yöntemlerle içme ve
tarımsal sulama ihtiyacını karşılayamayan kentlere yakın çevredeki havzalardan su temin etmek için
yapılan büyük ölçekli müdahaleler sorunun uzak bölgelere taşınmasına neden olmaktadır. Kentsel
ısı adası etkisi ve yerel meteorolojik sapmalara karşı önlem olarak ekolojik yaklaşımlı kentsel peyzaj
çalışmaları ve sürdürülebilir havza yönetimi ilkeleri yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca alternatif üretim
tekniklerini kullanarak “kentsel tarım” uygulamalarını geliştirmek gereklidir.
İklim değişikliğinin hayatın her alanında etkisini artırmaya başladığı günümüzde, tarımda
meteorolojik verilerin etkin kullanımının sağlanması zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde tarımsal
faaliyetlerde sürdürülebilirlik için meteorolojik verilere daha fazla önem verilmeli ve kurulacak olan
gözlem sistemleri uluslararası standartları sağlamalıdır. Güvenilir ve kaliteli verilerin elde edilebilmesi
için gözlem sistemlerinin kurulması MGM’nin kontrol ve bilgisi dâhilinde olmalıdır. İklimin ve iklim
değişikliğinin bitkiler üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi, bitki ıslahı, tarımsal planlamaların daha
doğru yapılabilmesi için fenolojik gözlemlere yeniden başlanmalıdır. Tarımda hastalık ve zararlılarla
mücadele zamanına karar verilmesi, yeni tür ve çeşitlerin uygun yetişme alanlarının tespiti, iklim
değişikliğine bağlı olarak ürün deseninde olabilecek değişimin ortaya konması ve ileriye dönük
planlamaların yapılması gibi birçok konuda meteorolojik veri, bilgi ve uyarıların üreticiler ile karar
vericiler tarafından etkin kullanımı sağlanmalıdır. Meteorolojik veriler kullanılarak “Bitki Hastalık ve
Zararlı Tahmin Uyarı Sistemi” geliştirilmelidir.
İklim değişikliğinin bitki deseni üzerine etkileri belirlenmelidir. Otomatik meteoroloji gözlem ağı
kurulurken teknik şartname, yer belirleme gibi konularda kanun gereği MGM’den yazılı izin alınmalıdır.
Ülke genelinde fenolojik gözlemler tekrar yapılmaya başlanmalıdır. İklim değişikliğinin belirlenmesine
yönelik genel projeksiyon çalışmaları geliştirilerek sürdürülmelidir. İklim değişikliğinin su kaynakları
başta olmak üzere sektörel bazda etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar artırılmalıdır. İklim
çalışmalarında gözlem süresinin önemli olması sebebiyle mevcut MGM istasyonlarının konumları
muhafaza edilmelidir. İklim değişikliği ile önemi daha çok artan meteorolojik bilginin, tarımsal üretimin
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her aşamasında etkin kullanımının sağlanması için, kurumsal yapı güçlendirilmeli, zirai meteorolojik
uygulamalar geliştirilmelidir. Ormanlar iklim değişikliğine karşı önemli bir denge unsuru olduğu için
mutlaka korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu nedenle halkın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. İklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı orman yangınları, hastalık ve böcek gibi zararlılarla mücadelede
yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması, orman yangınlarına sebep olan meteorolojik faktörlerin
belirlenerek iklim değişikliğinin orman yangınlarına etkisi ile ilgili risk analizi çalışmalarının yapılması,
deneysel havzalarda karbon yanında, su, toprak ve vejetasyonun izlendiği uzun süreli araştırma
istasyonlarının kurulması yararlı ve gerekli görülmektedir. Ormanların kontrollü şekilde hayvancılığa
açılması yönündeki tartışmaların netleştirilmesi de dikkate alınması gereken konulardandır.
2015-2100 yılları arasında ülkemiz havzaları yer üstü ve yer altı su kaynaklarında iklim değişikliğinin
sebep olacağı etkiler, havzalarda kısa ve orta dönemler için brüt ve net su potansiyelleri ile yaşanacak
su açığı/fazlalığı tahmin edilmiştir. Ancak bu tahminlerin doğruluğu için yüksek çözünürlüklü hidrolojik
modellere ihtiyaç duyulmakta ve bu modellerin altlıklarının güncellenmesi gerekmektedir. Diğer
yandan basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yağmur suyu hasadı, su potansiyelimizin etkin
kullanımı, tarımsal sulama açısından ortaya çıkması beklenen problemler için risk analizlerinin çizilmesi
ve kurak dönemler için erken uyarı sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. Diğer yandan sektörel su
tahsisinde iklim değişikliğinin etkisi göz önüne alınmalıdır. Bu öneriler doğrultusunda tarımla uğraşan
nüfusu modern tarım teknikleri konusunda bilgilendirmek, etkin su kullanımı açısından bitki su
tüketimlerinin hassas şekilde tahmini ve değişen iklim koşullarına göre optimum bitki desenlerinin
belirlenmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde bulunan 25 nehir havzasında su kalitesinin iyileştirilmesi ve
SÇD ile tanımlanan “iyi su durumuna” ulaşılması için izleme çalışmalarının eksiksiz yapılarak Nehir Havza
Yönetim Planları’nın hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Nehir Havza Yönetim
Planları’nın anahtar kısmını oluşturan izleme çalışmalarının SÇD ile uyumlu olarak gerçekleştirilmesi
maksadıyla DSİ tarafından gerekli cihazların temin edilmesi, personel eğitimi, numune alımına ilişkin
idari yapılanmanın revize edilmesi gibi birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte, personel altyapısı ve
teknik altyapının geliştirilmesine halen önemle ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, hassas alanların
belirlenmesi, belirli kirleticilerin ve çevresel kalite standartlarının mevzuata eklenmesi, havza bazında
su kalitesi hedeflerinin belirlenmesi, havza master planlarının DSİ tarafından hazırlanması gibi Nehir
Havza Yönetim Planları’na altlık oluşturan birçok çalışma tamamlanmıştır. Bununla birlikte, ulusal
bazda su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin
sağlanması için su kalitesi yönetimi ve su kirliliği kontrolü konularında yetki karmaşasının giderilmesi,
teknik ve personel altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların yapılması ve su kalitesi yönetimi
ve su kirliliği kontrolü konularındaki mevzuatların geliştirilmesi gerekmektedir. Su potansiyelimizin
etkin ve verimli kullanılması ile ilgili, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye’de Sulanan Bitkilerin
Bitki Su Tüketimi Rehberi çalışması bulunmaktadır. Bu çalışma, tarımsal sulama yönetimi kapsamında
oldukça önemli olup iklim projeksiyonları da eklenerek risk analizinin belirlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, sulanmayan tarım alanları ve kurak periyotlardaki su tüketimlerinin belirlenmesi çalışmaları
bir an önce tamamlanmalıdır. Bu konuda, uzaktan algılama çalışmaları, toprak-su ve enerji
dengesi yöntemleri ile kalibre edilerek ülkesel ve bölgesel bazda bitki su tüketimlerinin sulanan ve
sulanmayan alanlarda belirlenmesi gerekmektedir. Toprağın organik maddesini koruyacak, artıracak
tedbirlerin acilen alınması ve toprak erozyonunun azaltılması için tedbirler alınmalıdır. Biyoçeşitliliğin
muhafazasının sağlanması ve yenilenebilir doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir.
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Toprağın sürdürülebilirliği açısından münavebe veya ekim nöbetinin sağlanması ve yoğun tarımsal
işlemler, toprağın organik madde ayrışmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle koruyucu toprak işleme
sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin ihtiyaçlara göre etkili
ve kontrollü kullanımının sağlanması ve toprak sıkışmasını önlemek, drenaj sularını ve bitkisel atıkların
yönetimi ile üretime kazandırılması önem arz etmektedir. Doğrudan ekim, anıza ekim, az işlemeli ekim
metotlarının etkin ve yaygın olarak kullanımlarının teşvik edilerek toprak işleme ve ekim masraflarının
azaltılması sağlanmalıdır. Anızı yakmak hem organik madde kaynağının yok edilmesi hem toprak
yüzeyindeki canlı mikroorganizmaların zarar görmesine hem de erozyona sebep olur. Anız yakma
engellenerek toprakların organik madde yönü ile fakirleşmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde doğa koruma çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen orman koruma faaliyetleri
1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile başlamış ve bu aşamada ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret
Nezaretine bağlı bir Orman Müdürlüğü kurulmuştur. 1870 yılında ise ilk yasal düzenleme kabul
edilen Orman Nizamnamesi çıkartılmıştır. Daha sonra 1937 yılında yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman
Kanunu ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda da doğa korumaya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Doğa koruma alanlarından en önemlisi sayılan milli parklar ilk defa 1956’da yürürlüğe giren ve hala
yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 4. ve 25. maddesi ile yasal boyut kazanmıştır. Bu
yasaya dayalı olarak 1958 yılında ülkemizin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı ilan edilmiştir.
1982 yılında yeni anayasanın kabulü ile doğa korumaya özgü yasal düzenlemelere gidilmiş ve bunun
neticesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ortaya çıkmıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu, ülkemizdeki tabiatın ve
yaban hayatının korunmasına yönelik taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin mevzuatımızla
içselleştirilmesine olanak sağlamış özel çevre koruma bölgelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası
önemi haiz sulak alan ekosistemlerinin korunmasının önü açılmıştır. Ayrıca doğa korumayla ilgili
Bern Sözleşmesi (Avrupa Yaban Hayatının Korunması Sözleşmesi), Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su
Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme), Birleşmiş
Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan
ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi gibi uluslararası
anlaşmalara ülke olarak taraf olunmuştur. Korunan alanlar, doğa koruma, yaban hayatı ve biyolojik
çeşitlilik kavramları içerdiği tematik alanlar bakımından birçok disiplinin, yönetim bakımından da
birçok kurum ve kuruluşun faaliyet alanına girmektedir. Birçok bilim dalını içine alan bu durum,
güçlü ve kapsamlı bir kurumsallaşma ve uzmanlaşma ihtiyacını doğurmaktadır. Doğa koruma ve
korunan alanlar konusunda faaliyet gösteren kurumların tek bir çatı altında toplanması ve tek elden
yönetimi sağlanmalıdır. Nesli tehlike altındaki korunan türler dahil, yaralı yaban hayvanlarına acil
müdahale gerektiren durumlarda müdahalelerinin kamu eli ile yeterince yapılamaması, ilk müdahale,
tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin ve uygun taşıma araçlarının olmaması, el konulan koruma
altındaki türler için de aynı eksikliklerin bulunması konusunda çözüm üretilmelidir. İzmir›de çıkan
orman yangınları sonrasında da görülmüştür ki Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerinin her ilde
orman yangınları, sel, taşkın vb. doğal afetler sonrasındaki yaralı yaban hayvanlarına müdahale
edebilmesi amacıyla acil müdahale araçları oluşturulmalıdır. Araçlarda ilk yardım amacı ile gerekli
olan donanım ve en az bir Veteriner Hekim bulundurulması şeklinde düzenlemeye gidilmelidir.
Ayrıca acil müdahale (ambulans tarzındaki) araçlarının yanı sıra ileri düzeyde tedavi gereken yaban
hayvanları için kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinin de Doğa Koruma ve Milli Parklar çatısı
altında oluşturulması gerekmektedir. Bu birimlerde veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyen ve
teknikeri, biyolog başta olmak üzere ilgili meslek gruplarının görev alması sağlanmalıdır. Sahipsiz
hayvanlara yönelik çalışmalar yerel yönetimler tarafından yapılmakta Tarım ve Orman Bakanlığı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Ancak sahipsiz hayvan
sayısının artışının nedeni olan sahipli hayvanların kayıt altına alınması konusu yasal olarak boştadır.
Bu konudaki düzenlemeler acilen yapılmalı sahipli hayvanlar ve hayvanların merdiven altı üretimi
kontrol altına alınmalı, hayvanlarını kayıt ettirmeyenlere yüksek para cezaları uygulanmalıdır. Bu kayıt
sistemi tek elden yürütülmelidir. Pro klimatik bilgilerin doğal kütüphanesi olan yer altı sularımızın
korunması için gerekli mevzuat ve izleme çalışmaları yapılmalı, kaçak yer altı suyu çekme kuyuları
kontrol altına alınmalıdır. Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler yaygınlaştırılmalı
ve kırsalda yaşam kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye
yönelik çevresel destek ve teşvikler artırılmalıdır.
5.1.Güçlü ve Zayıf Yönler
5.1.1.İklim Değişikliği ve Tarımsal Meteoroloji, Çevre Politikaları
Güçlü Yönler:
•

Ülkemiz için mevcut iklim değişikliği projeksiyon verilerinin olması.

•

Ülkemizde güncel arazi örtüsü (CORINE), sayısal toprak haritaları, tarım alanları ve küçükbaşbüyükbaş hayvan sayıları ile ilgili veri tabanı bulunması.

•

Ulusal Arazi Örtüsü ve Sınıflandırma Sistemi (UASIS) projesinin başlamış olması.

•

Tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı ölçümü ve azaltım politikalarının oluşturulması ile
ilgili Ülkemizde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı yeterli araştırma
enstitüsü ve araştırma sahalarının bulunması.

•

BM Konut ve Sürdürülebilir Yerleşmeler Konferansı (Habitat III) sonucunda Türkiye Habitat III
Raporu hazırlanmıştır.

•

İklim ve iklim değişikliği konusunda, gözlem ve bilimsel çalışmalar yapan kurumsal bir yapının
bulunması.

•

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ülke geneline yayılmış geniş bir gözlem ağı
bulunması ve bu gözlem ağından elde edilen uzun yıllar meteorolojik veri kayıtlarının veri
tabanında tutulması.

•

Ülkemizde, meteorolojik kuraklık analizlerinin düzenli olarak yapılması.

•

Meteorolojik veriler kullanılarak tarımsal faaliyetler ve planlamalar için hazırlanmış tarımsal hava
tahmini internet sayfası ile zirai meteorolojik uygulamaların geliştirilmiş olması.

•

Ülkemizde kuraklık test merkezinin bulunması.

•

Tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi beklenen kuvvetli meteorolojik olaylar öncesinde çiftçileri
uyaran bir sistemin bulunması.

•

Orman alanlarımıza ilişkin verilerimizin sayısal ortamda mevcut olması.

•

Sürdürülebilir ormancılık yaklaşımıyla yapılan ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları
sonucunda, orman varlığının artarak yutak alanların çoğalması, Ormancılık Araştırma Enstitülerinin
iklim değişikliği konusunda araştırmalar yaparak, uygulamacılara sunması.
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Zayıf Yönler:
•

İklim değişikliğinden kaynaklanan tarımsal kuraklık ve doğal afetler ile ilgili çalışmaların eksikliği.

•

Değişen iklim koşullarına uyumlu yeni yayılım alanları ve alternatif türler üzerindeki çalışmaların,
strateji ve politikaların yetersizliği.

•

Biyoteknolojinin yüksek maliyet gerektirmesi.

•

Tarımsal kuraklık çalışmaları için yeterli altyapının olmaması.

•

Tarımsal ve Hayvansal kaynaklı sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ile ilgili AR-GE çalışmalarımız
kısıtlı ve bölgeseldir. Bu konu ile ilgili ARGE çalışmalarının arttırılması ve ülkesel düzeyde sonuçların
elde edilmesi gerekmektedir.

•

Tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı ölçüm sistemleri ile ilgili teknik altyapı ve kapasite
yetersizliği bulunmakta olup bu konu ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitimlere, eğitim ve teknoloji
transferlerine ihtiyaç bulunması.

•

Kentsel müdahalelerle havzalar içindeki doğal süreçlerin (su, karbon vb.) bütünlüğünün bozulması.

•

Kent planlarında değişen iklim verilerinin karar verme sürecine yeterince işlenememesi

•

Kentsel ve kırsal iklimsel konfor alanlarının belirlenmesi ve yönetilmesi çalışmalarının eksik olması.

•

Meteoroloji gözlem ağının farklı sektör ihtiyaçlarına göre yapılandırılması nedeniyle tarım
sektörünün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması.

•

Tarımsal meteorolojik çalışmaların şube müdürlüğü düzeyinde yapılması nedeniyle alt bilim
dallarına (biyometeoroloji gibi) ilişkin çalışmaların kısıtlı kalması.

•

Kamu ve özel sektör tarafından kurulan tarımsal gözlem istasyonlarının işletilmesinde yaşanan
sorunlar.

•

Kamu-özel sektör tarafından kurulan otomatik meteoroloji gözlem sistemlerinin (AR-GE vb.)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kurulmaması nedeniyle, bazılarının uluslararası
standartlarda olmaması.

•

Ülke genelinde toprak neminin düzenli olarak izlenememesi.

•

İklim değişikliğinin orman yangınlarına etkisi ile ilgili yeterli çalışmaların olmaması

•

İklim değişikliğine direnç gösteren ekosistemlerin (orman, tarım, sulak alan vb.), farklı amaçlarla
tahrip edilmesi.

•

Ülke genelinde mikroklima alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yeterli olmaması.
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5.1.2. Su Kaynakları Yönetimi, Planlaması
Güçlü Yönler:
•

İklim projeksiyonları sonuçları hidrolojik modele girdi sağlayarak tüm havzalarda yer üstü ve yer
altı su kaynaklarında 2015-2100 yılları arasında iklim değişikliğinin meydana getireceği etkiler
tespit edilmiştir.

•

2015-2100 yılları arasında tüm havzalar özelinde 10’ar ve 30’ar yıllık dönemler için brüt ve net su
potansiyeli tespit edilmiştir.

•

Havzalar arası su transferi dikkate alınarak 2015-2100 yılları arasında her havzada muhtemel su
açığı/fazlalığı yaşanacak dönemler ortaya konmuştur.

•

İklim projeksiyonları sonuçlarını kar erime modellerine girdi sağlayarak, Yukarı Fırat Havzasında
kar erimeleri ve akarsu akımlarına ilişkin gelecek dönem (2020-2100) tahminleri elde edilmiştir.

•

Ülkemizde tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik mevzuat bulunmaktadır ve kurum
kapasitesi gelişmiştir (Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında konu ile ilgili yetişmiş personel ve
izleme altyapısının varlığı mevcuttur).

•

SYGM tarafından Su Çerçeve Direktifine göre hazırlanan havza izleme programları dahilinde su
kalitesi izleme çalışmaları DSİ tarafından yürütülmektedir.

•

Yer üstü su kütleleri, hassas alanlar, ülkemize özgü kirleticiler ve çevresel kalite standartları
belirlenmiştir.

•

Merkezi ve yerel izin, izleme, denetim ve yaptırım birimleri oluşturulmuştur.

•

Su kalitesi izleme çalışmaları TÜRKAK tarafından akredite olmuş DSİ Genel Müdürlüğü merkez
laboratuvarı ve DSİ Bölge Müdürlükleri laboratuvarlarında yürütülmektedir.

•

SYGM tarafından hazırlanmakta olan nehir havza yönetim planlarına altlık teşkil eden havza
master planları 25 su havzası için DSİ tarafından hazırlanmıştır.

•

DSİ tarafından 1978 yılından beri hidro meteorolojik ölçüm ağı mevcuttur.

•

Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehberi çalışması bulunmaktadır.

•

Ülkemiz özelinde, iklim değişikliği projeksiyon sonuçları, 10 ve 20 km çözünürlükte bulunmaktadır.

•

Ülkemizde, bitki su tüketimi ve bitki katsayısı konularına yönelik birçok araştırma projeleri
bulunmaktadır.

•

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisine ilişkin farkındalık artmıştır.

Zayıf Yönler:
•

Tüm havzalarda istenilen çözünürlükte hidrolojik modelin şimdiye kadar kurulamamış olması.

•

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesinde kullanılan altlıkların güncel olmaması.

•

Havza bazında mevsimsel meteorolojik ve hidrolojik tahmin verilerinin ilgili kurumlarla
paylaşılmaması.
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•

Ekim planlamalarının, iklim, yer altı ve yer üstü su potansiyeli projeksiyon sonuçları dikkate
alınarak yapılmaması.

•

Çevre ve doğal kaynakların korunması hususunda tarımsal politika, teşvik ve desteklerin
yetersizliği.

•

İzleme çalışmalarında, analizi gerçekleştirilemeyen bazı parametreler, biyolojik izleme ve
hidromorfolojik kalite elementleri ve numune alımına ilişkin personel ve teknik altyapı eksikliği.

•

Sanayi planlamasının havza koşulları ve çevresel şartlar dikkate alınmadan yapılması.

•

On-line su kalitesi izleme sistemlerinin etkin kullanılamaması.

•

Sulama suyu kalitesi ile ilgili yaptırım gücü yüksek bir mevzuatın bulunmaması.

•

Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarının henüz tüm havzalarda tamamlanamamış olması.

•

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmamış olması.

•

İklim değişikliğinin tarımsal kaynaklı su tüketimlerine olan etkisinin araştırılmaması.

•

Ülkesel ve bölgesel bazda uydu görüntüleri ile bitki su tüketimi çalışmalarının yetersiz olması.

5.1.3. Toprak Yönetimi ve Politikaları
Güçlü Yönler:
•

Toprağın korunması ve yönetilmesine yönelik mevzuat bulunmaktadır.

•

Toprakların korunmasına yönelik politikaların uygulanması, etkilerinin izlemesi önemi konusunda
farkındalık sağlanmıştır.

•

Toprağın korunması, yönetilmesi, kirliliğinin giderilmesi ve izlenmesine yönelik bilgi sistemleri
oluşturulmuştur.

•

Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar ve diğer Eylem Planları Türkiye’deki toprak yönetimine
katkıda bulunmaktadır.

•

Ülkemizde organik maddeyi artırabilecek çok sayıda kaynak mevcuttur.

Zayıf Yönler:
•

Ülkemizde mevcut tarım parseli büyüklüklerinin ekonomik olarak işlenebilir ölçekte olmaması.

•

Sanayi ve kentsel yerleşim yerlerinin 1. sınıf tarım arazileri üzerinde yoğunlaşması, verimli tarım
arazilerinin elden çıkmasına neden olması ve tarımsal üretimin marjinal alanlara kayması.

•

Kurumlar arası iş birliği (veri, bilgi yönetimi ve paylaşımı) konusunda uygulama ve izleme
yetersizliği.

•

Toprak korunması ve yönetilmesine yönelik mevzuatın uygulanmasındaki sorunlar.

•

Ülke topraklarının organik madde içeriğinin her geçen gün azalması.
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•

Sayısal toprak haritasının güncel olmaması.

•

Kurumların oluşturduğu, fiziksel kimyasal, nitelik ve nicelik yönünden yapılmış çalışmaların ortak
bir veri tabanında toplanılamaması.

5.1.4. Doğa Koruma ve Korunan Alanlar
Güçlü Yönler:
•

Farklı disiplinlerde uzman insan kaynağına sahip olması.

•

Ülkemizin biyolojik çeşitlilik odaklı uluslararası sözleşmelere taraf olması.

•

Çevre ve doğa korumaya ilişkin güçlü sivil toplum örgütlerinin varlığı.

•

Ülkemizin peyzaj (sulak alan, orman, deniz, bozkır, mera, kıyı vb.) ve biyoçeşitlilik zenginliği

•

Ulusal ve uluslararası olarak farklı statülerde nitelikli doğal alan varlığı.

•

Ülkemizde uluslararası projelerin yürütülüyor olması.

Zayıf Yönler:
•

İlgili kurumlar arası sorumluluk ve yetki çatışması olması.

•

Kanuni düzenlemelerin güncel olmaması.

•

Doğa korumadan sorumlu kuruluşların taşrada yapılanma, araç-gereç ve personel yönünden
yetersizliği.

•

Sivil toplum kuruluşlarının ve kamu iş birliğinin yetersiz olması.

•

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasındaki bazı dışsal etkenler.

•

Doğal alanlarla ilgili koruma, kullanma dengesinin bozulması.

•

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tabiat üzerindeki olumsuz etkisi.

•

İnsanlarla hayvanlar (yaban, evcil ve sahipsiz) arasındaki ilişki dengesinin bozulması ve buna bağlı
olarak halk sağlığında oluşabilecek tehditler.

•

Biyokaçakçılık ve genetik kaynaklar üzerindeki tehditlerin artması.

•

Denizel koruma alanlarının eksikliği ve mevcutların da birbiri ile ilişkilendirilmemiş olması
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6. ÖNEMLİ ŞURA KARARLARI
•

İklim değişikliği ile önemi daha çok artan meteorolojik bilginin, tarımsal üretimin her aşamasında
etkin kullanımının sağlanması için zirai meteorolojik, biyometeorolojik uygulamalar geliştirilmeli,
kurumsal yapı güçlü bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.

•

Gıda fiyatlarının öngörülebilir olması için meteorolojik veriler kullanılarak rekolte tahmini
çalışmaları desteklenmelidir.

•

İklim çalışmaları ve iklim değişikliği projeksiyonlarında uzun yıllar meteorolojik gözlem verisine
ihtiyaç duyulduğundan, MGM gözlem sistemleri ve çevresi mekânsal planlarda koruma altına
alınmalıdır.

•

Paleo-klimatik bilgilerin doğal kütüphanesi olan yer altı sularımızın korunarak kaçak yer altı suyu
çekme kuyuları kontrol altına alınmalıdır.

•

İklim değişikliği projeksiyonları tarım, orman ve hayvancılık planlamalarında kullanılmalıdır.

•

Tarımsal ve hayvansal kaynaklı sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve azaltım politikalarının
belirlenmesi konularında AR-GE projeleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir.

•

Sürdürülebilir su yönetimine ilişkin yöntemlerin tekniklerinin geliştirilmesi, uygulanması ve mevcut
su potansiyelimizin etkin ve verimli kullanılması sağlanmalıdır.

•

Ulusal peyzaj stratejisi ve eylem planı hazırlanmalıdır.

•

Su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması için noktasal ve yayılı kirletici kaynakların envanterinin
oluşturularak kirliliğin önlenmesine yönelik nehir havza yönetim planları ile belirlenen tedbirlerin
uygulanması gerekmektedir.

•

Su kaynaklarının korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla, noktasal ve yayılı kirlilik kaynaklarının
belirlenerek öncelikle temiz üretim teknikleri ile su kirliliğinin önlenmesi, temiz üretim tekniklerinin
yeterli olmaması durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca deşarj standartlarının belirlenerek
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir.

•

Tarımda afet risk azaltımı için kuvvetli meteorolojik hadiselerin izleme ve erken uyarı çalışmaları
desteklenmelidir.

•

Su kalitesi izleme çalışmalarının daha verimli ve etkin yapılabilmesi için Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün kapasitesi (personel, cihaz, teknik altyapı) geliştirilmelidir.

•

Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler yaygınlaştırılmalı ve kırsalda yaşam
kalitesini artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye yönelik çevresel
destek ve teşvikler artırılmalı, yeşil-mavi-gri altyapı uygulamaları geliştirilmelidir.

•

İklim değişikliğinin etkisi ile kısıtlı su kaynaklarımızın daha da azalacağı öngörüsüyle, Ülkemizdeki
tarımsal sulamanın optimum düzeyde uygulanabilmesi için tüm bölgelerde ve tüm bitkilerdeki
gerçek bitki su tüketimi (evapotranspirasyon) değerleri en hassas yöntemler kullanılarak (enerji
dengesi, lizimetreler) belirlenmelidir. Bu konudaki AR-GE projeleri desteklenmelidir.

•

Sürdürülebilir Arazi Yönetimine hizmet edecek üst çatı kavram olan Arazi Tahribatının
Dengelenmesi (ATD), 2030 Hedefleri’ne ulaşılması sağlanarak ülke politikası haline getirilmelidir.
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•

Çölleşme, arazi bozulumu ve erozyonla mücadele konularında farklı kurumlardaki yetki ve
sorumluluklarla ilgili çatışma ve çakışmaları ortadan kaldırmak için koordinasyon tek bir kurumda
toplanmalıdır.

•

Korunan alanlar, ekolojik süreçler açısından önemli alanlar ve korumaya değer biyolojik çeşitlilik
unsurlarının, gelecek kuşaklara aktarılması için çevre, orman ve doğa korumaya odaklı Tarım ve
Orman Bakanlığı bünyesinde tek bir kurum çatısı altında etkin bir yapılanmayla birlikte yasal ve
yönetsel yapı oluşturulmalıdır.

•

6360 ve 5216 sayılı Kanunların gerçek anlamdaki büyükşehirler haricinde gerek çevre, gerek tarım
gerekse hayvancılık yönünden eksiklikleri bulunduğundan, kırsal alanlarda daha etkin belediye
hizmetleri verilmesi için revize edilmelidir.

•

Ülkemizde halk ve çevre sağlığı nedeniyle büyük önem taşıyan sahipsiz hayvanlar için Büyükşehir
Belediyelerinde Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulması, büyükşehir olmayan diğer
belediyelerde ve ilçelerde, Veteriner İşleri Müdürlüklerinin ayrı bütçe ve kadro ile oluşturulması
gerekmektedir. Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlıkları altında oluşturulacak Şube Müdürlükleri
ile sahipli hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların kontrolüne dair uygulamaların
yapılması, hayvan sahiplenenlerin sorumluluklarını bilmeleri için eğitilmeleri ve takiplerinin
yapılması mümkün olacaktır. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında verilmiş olan:
»» Geçici Hayvan Bakımevi Faaliyetleri, Mezbahalardaki Faaliyetler, Balık Hali ve Hayvan
Pazarlarındaki Faaliyetler, Yaban Hayatı ve Hayvanat Bahçelerindeki Faaliyetler, Veteriner Halk
ve Çevre Sağlığı Faaliyetleri, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimleri başta olmak üzere hayvan
sevgisine yönelik okul eğitimleri vb. görevleri daha verimli yapmaları mümkün olacaktır.
»» Geriye kalan illerde veteriner işleri müdürlükleri konu ile ilgili bütçeyi il özel idarelerinden
talep etmelidir.
»» Tüm büyükşehir, il ve ilçelerdeki sahipsiz hayvanların sahibi yerel yöneticiler olmalıdır.

•

Hayvan sağlığı, veteriner halk ve çevre sağlığı yönünden Bakanlıkta güçlü bir Veteriner İşleri Genel
Müdürlüğü kurulmalıdır.
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu nüfusun, 2025
yılında 8 milyara, 2050 yılında yaklaşık 10 milyara ulaşacağı; nüfus artışının %90’nın gelişmekte olan
bu ülkelerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2012 yılı baz alındığında artan bu nüfusu beslemek
için birim alanda üretimin 2 kat artması gerekmektedir. 2017 yılı verileri açlık çeken nüfus 821 milyona
yetersiz beslenen nüfusun ise 2 milyara ulaştığı ifade edilmektedir. Dünyada açlık çeken insan sayısı
her geçen yıl artış göstermektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına
kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmeyi, başta çocuklar olmak üzere tüm
insanların yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını hedeflemektedir. Bu amaçla özellikle başta
tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan verimlilik artışının sağlanması için altyapı ve teknolojiye yatırım
yapılması gerekmektedir (BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarım Teknolojisi Raporu, 2019).
Su Kaynakları ve sağladıkları çeşitli hizmetler, yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyüme ve çevresel
sürdürülebilirlik için dayanak oluşturmaktadır. Gıda ve enerji güvenliğinden insan ve çevre sağlığına;
su, sosyal refah ve kapsayıcı büyüme alanlarındaki gelişmelere katkıda bulunarak milyarlarca insanın
geçimini etkilemektedir. Kalkınma ve ekonomik büyüme kaynaklar üzerinde baskı oluşturmakta
ve insanlar ve doğa için su güvenliğini bir sorun haline getirmektedir. Gıda, enerji ve diğer beşeri
tüketimler için olan talebi karşılamak ve ekosistemleri korumak amacıyla gerekli olan su miktarı ile
ilgili büyük belirsizlikler sürmektedir. Bu belirsizlikler, iklim değişikliğinin de etkisiyle artmaktadır (BM
Su Gelişim Raporu, 2015).
2050 yılına kadar, tarımsal faaliyetler küresel olarak %60 ve gelişmekte olan ülkelerde %100 daha
fazla gıda üretme zorunluluğundadır (BM Su Gelişim Raporu 2015). Küresel tarımsal su ihtiyacının
mevcut büyüme oranları sürdürülemez olduğundan, su kayıplarının azaltılması ve en önemlisi suyla
ilişkili olarak ürün veriminin artırılması yoluyla, tarım sektörünün su kullanım verimliliğini yükseltmesi
gerekmektedir. Artan yoğun tarım faaliyetleriyle daha da kötüleşebilecek olan tarımsal su kirliliği,
daha sıkı yönetmelikler, uygulamalar ve iyi hedeflenmiş ödeneklerin de dâhil olduğu birtakım araçların
kombinasyonu ile azaltılabilir.
Tarımsal üretimde verimlilik artışının en önemli unsurlarından su kaynaklarının geliştirilmesi ve
sulu tarım alanlarının etkin kullanımı gıda arzı noktasında da önem arz etmektedir. Nüfus artışına
bağlı olarak yaşanacak darboğazlar ve iklim değişiminin neden olacağı baskılar birim alanda su
kaynaklarının daha verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Özellikle istenilen miktar ve kalitedeki
suyun istenilen zaman ve mekânda sağlanması için gerekli altyapının ve teknolojinin oluşturulması,
sektörel bazda tahsisi, kullanım sonrası iyileştirilmesi, yeniden kullanımı, çevrenin korunması,
sosyal adaletin sağlanması, ekonomik kalkınmayı desteklemesi ve uluslararası hukuka uygun olarak
işletilmesi gerekmektedir(Kodal ve Ahi, 2018).
Tarımsal sulama yönetiminde ülkemizde mevcut birtakım darboğazların giderilebilmesi için tarımsal
sulamada suyun verimli ve etkin kullanımı, kalite ve miktar olarak korunması, iyileştirilmesi/geliştirilmesi
ve sürdürülebilir yönetimi adına 3. Tarım Orman Şûrası çıktılarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

4

Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

2. TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
2.1. Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelimiz
2.1.1. Sulamaya Açılan, Sulanan ve Sulanabilir Tarım Alanlarımız
Türkiye’nin yüz ölçümü yaklaşık 78 milyon hektar olup DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan havza
master plan çalışmalarına göre DSİ proje sahalarında sulanabilir arazi miktarı (1+2+3+4+5. sınıf)
9.110.640 ha’dır. DSİ proje sahaları dışında kalan KHGM il envanter raporlarında verilen haritalardaki
verilerin DSİ standartlarına çevrilmesi ile belirlenen 16.774.273 ha sulanır tarım arazisi ile birlikte
toplam sulanabilir tarım arazisi 25.884.913 ha olarak tespit edilmiştir.
Su kaynağının miktarı, kalitesi, sulama arazisine olan mesafesi, cazibeli/pompajlı iletim durumu;
güncel sulama teknikleri, bitki deseni, arazinin toprak, topografya, drenaj vb. özellikleri ekonomik
sulanabilir arazi varlığı miktarına etki etmektedir. Ülkemizde mevcutta kabul edilen ekonomik olarak
sulanabilir arazi varlığı değeri olan 8,5 milyon ha rakamının gelişen ekonomik ve teknolojik şartlar
dikkate alındığında artan bir eğilim göstereceği değerlendirilmektedir.
Hâlihazırda brüt 6,60 Mha alan için sulama alt yapısı götürülmüş, geriye kalan 1,90 Mha için de
çalışmalar devam etmektedir (Şekil 1).
Şekil 1. Türkiye’nin Sulanabilir Alanlarının Mevcut Durumu
Sulama altyapısı götürülen alan
6,60 milyon ha (brüt)

%77,6

%22,4
Sulama alt yapısı götürülecek alan
1,90 milyon ha

Türkiye’de sulama altyapısı götürülerek işletmeye açılan sulama alanlarının %66’sı DSİ Genel
Müdürlüğü (4,31 milyon ha), %20’si mülga Toprak-Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1,29 milyon
ha) tarafından geliştirilen projelerle ve %14’lük kısmını vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptıkları halk
sulamalarından (DSİ Havza Master Planları sonuçlarına göre 893.112 ha’dır) oluşmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. Türkiye’de Sulama Alanlarının Dağılımı

2.1.2. Ülkemizin Su Kaynakları Potansiyeli ve Kullanımları
Ülkemizde yıllık ortalama yağış 450 milyar m3 (574 mm) olup kullanılabilir miktar, 98 milyar m3 yüzey,
14 milyar m3 yer altı suyu olmak üzere toplam 112 milyar m3tür. Nüfusumuzun 82 milyon olduğu göz
önüne alındığında kişi başına 1366 m3/yıl kullanılabilir su potansiyelimiz vardır. 2018 yılı itibarıyla
yıllık kullanım: sulamada 44,36 milyar m3 (%77), sanayi ve içme-kullanmada 13,19 milyar m3 (%23)
olmak üzere 57,55 milyar m3 seviyesindedir. 2023 yılı projeksiyonunda sektörler arası su paylaşımında
sulamanın payının %64 oranına gerilemesi beklenmektedir.
Su kaynaklarının yönetiminde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının potansiyeli, tarım bölgeleri esas
alınarak mekansal dağılımları, ekolojik koşullar ve sektörel baskıların göz önünde bulundurularak su
kullanımının ve tarımsal üretimin planlanması büyük önem arz etmektedir.
2.2. Tarımsal Sulamada Altyapı Potansiyelimiz
Su kaynaklarının yönetiminde en önemli unsur, tarımsal sulamada suyun iletimi ve dağıtımı sırasındaki
kayıpların önlenmesi ve sulanan alanlardaki fazla su talebinin azaltılarak suyun etkin kullanılmasının
sağlanması ve riskin azaltılmasıdır. Bu nedenle, toprak ve su kaynaklarının tarımsal açıdan korunarak
sürdürülebilir kullanımının sağlanması, mevcut ve gelecekte inşa edilecek sulama projelerinin en iyi
şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.
Ülkemizde su kaynaklarının yönetimi ve sulama projelerinin hayata geçirilmesi ve desteklenmesi
konularında farklı kurum ve kuruluşlar yetki sahibidir. Bu kurumların kendi sorumluluk alanları
çerçevesinde geliştirdikleri yaklaşımlar, ilgili mevzuat ve sahip oldukları deneyimlerin farklılığı sulama
projelerine olan yaklaşımları da farklı kılmaktadır.
Ülkemizde su kaynaklarının kullanımına, korunmasına işletimine yönelik en önemli kuruluşlardan bir
tanesi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü haricinde pek çok kurum ve kuruluş bu alanda faaliyet
göstermektedir. Özellikle tarımsal sulama projelerinde DSİ dışında kamu tarafından hayata geçirilen
sulama projeleri incelendiğinde 1970-1980 yılları arasında Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü ve 19852005 yılları arasında sulama suyu ihtiyacı 500 l/sn olan tesislerin kurulumunda Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından pek çok sulama projesinin hayata geçirildiği bilinmektedir. Yine 13 Ocak 2005
tarihli ve 5286 Sayılı “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesiyle sulama projeleri büyükşehir belediyelerince,
büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde ise İl Özel İdarelerince hayata geçirilmektedir. Ayrıca 1
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numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne tarımsal sulamada
verimliliği arttırma, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlama ve toprak kaynaklarını korunma
görevi verilmiştir.
Tarımsal sulama alanında bu denli farklı kurumlara sorumluluk verilmesi mevcut durum analizinin
doğru bir şekilde yapılmasına engel olmaktadır. DSİ tarafından hayata geçirilen ya da planlanan
çalışmaların takibi yapılabilirken tarihsel süreç içinde yetki değişimi nedeniyle mülga kuruluşlarca
hayata geçirilen sulama projelerinin tespiti ve takibi kolay olmamaktadır.
2.2.1. Arazi Islahı Çalışmaları
Arazi Islahı: toprağın verimli şekilde işlenmesini, korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin
alınmasını, tarım üretiminin artırılmasını sağlamak için tuzlu ve alkali toprakların ıslahı, yüzey tahliye,
toprak koruma, tesviye, teraslama, taş toplama, taşkın ve sel koruma gibi işlemlerin yapılması işidir.
Arazi ıslahı projelerinde amaç tarım arazilerinde taban suyu ve tuzluluğu izlemek, sorunlu tarım
arazilerini tespit etmek ve ıslahını yapmaktır. Türkiye geliştirilmiş toprak haritası etütlerinde kullanılan
tuzluluk, alkalilik ve drenaj kriterlerine göre yaklaşık 2.617.072 ha alan sorunlu alan olarak tespit
edilmiştir.
Daha önceki yıllarda Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü
ve İl Özel İdareleri tarafından yaklaşık 167.000 ha alanda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından
ise bugüne kadar ıslahı başlatılan 158.100 ha alanın 105.667 hektarında arazi ıslah çalışmaları
tamamlanmıştır. Yine Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından proje kapsamında arazi ıslahı
dışında diğer tarla içi geliştirme hizmetleri işleri olarak 795.214,87 m³ köy içi göl alanının ıslahı, 605
km köy içi yol ve 1.475 km tarla içi yol yapımı tamamlanmıştır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
bünyesinde yürütülmekte olan arazi ıslahı çalışmaları Nisan 2018 yılı itibarıyla 7139 sayılı Kanun ile DSİ
Genel Müdürlüğüne devredilmiş, tarım alanlarındaki bütün tarla içi geliştirme hizmetlerinde (drenaj,
arazi toplulaştırma, tesviye, tarla içi sulama vb.) tek yetkili kurum DSİ Genel Müdürlüğü olmuştur.
Halen devam eden 52.433 ha alanın ıslah çalışmaları bu Kanun ile DSİ tarafından yürütülmektedir.
2.2.2. Tarımsal Sulama Altyapısı Çalışmaları
2019 yılı itibarıyla sulamaya açılan tarım alanlarının %72’si açık, %28’i ise kapalı sulama sistemlerinden
oluşmaktadır. Günümüzde inşa edilen sulama şebekelerinin neredeyse tamamı kapalı boru sistemi
olarak inşa edilmektedir.
Kaynaktan tarla parsellerine sulama suyunun getiriliş biçimi, sulama şebekesinin tipini (açık kanal
veya borulu şebeke olduğunu) belirler. 2003 yılına kadar DSİ tarafından genelde klasik şebeke,
kanaletli şebeke, alçak basınçlı şebeke ve yüksek basınçlı yağmurlama şebekesi projelendirilmiştir.
Son yıllarda yenileme (rehabilitasyon) ve yeni sulama projelerde minimum arazi kaybı, yüksek iletim
randımanı, su alma noktalarına su ölçüm tesisi yerleştirmedeki kolaylık ve hacim esasına dayalı sulama
suyu ücreti uygulanabilme imkânı, işletmedeki kolaylık, tesis ömrünün uzunluğu, bakım ve onarım
masraflarının diğer sistemlere oranla düşük olması, sisteme çiftçinin fazla müdahale edememesi ve
su tasarrufu sağlanması açısından yüksek basınçlı şebeke sistemi tercih edilmektedir.
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Modern tarımsal sulama altyapıları ve sulama teknikleri:
Su tahsislerindeki dengenin kurulabilmesi ve özellikle tarımsal sulama için tahsis edilen miktar
üzerindeki baskının azaltılabilmesi amacıyla, kısa vadeli gelecek için ülke genelindeki tüm su
kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama altyapılarının planlanarak, uygun sulama tekniklerinin
kullanımının sağlanması gerekmektedir.
Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi, doğru sulama uygulamaları gerekliliğiyle ön plana çıkan
ve gereksiz tüketimi önleyecek önemli bir tedbirdir. Türkiye’de sulama randımanın uzun yıllar
ortalamasının %50’ler seviyesine ulaşamaması, bu tedbirin ve modern sulama tekniklerinin gelecekteki
önemini daha da artırmaktadır. Sulama randımanı, su kullanım etkinliği için en önemli gösterge olup,
yüksek seviyede seyretmesi büyük ölçüde sulama altyapısının uygunluğu ile birlikte uygun sulama
yöntemlerinin seçimine bağlı kalmaktadır.
Arazi toplulaştırma çalışmalarıyla: parsellerin sulama kanalı ve servis yolları ile irtibatlandırılması,
parsel ebatlarının ekonomik üretimi sağlayacak ölçeğe çıkartılması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin
yerine getirilmesi gibi sulama açısından önemli altyapı çalışmalarının tamamlanması, kapalı sulama
sistemlerine geçişle birlikte sulama suyunda çok yüksek düzeyde tasarruf sağlayacaktır.
Sulama sistemi, suyun kaynaktan alınıp, sulama yapılacak alana iletimi ve bitki kök bölgesine verilene
kadar gerekli olan her türlü tesis ve yapı olarak anılmaktadır. Yağmurlama ve damla sulama gibi
basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılabilmesi, büyük ölçüde tarla başına kadar suyun kapalı hatlar
ile belirli bir basınçta iletildiği basınçlı sulama sistemlerine bağlıdır. Aksi durumda ihtiyaç duyulan
işletme basıncı için maliyeti olumsuz etkileyecek ve pompaj ile sağlanacak ilave güce ihtiyaç
duyulacaktır. Ancak, basınçlı sulama yöntemlerinin planlanması ve işletilmesi belirli düzeyde bilgi
gerektirmekte, sistemin ihtiyaç duyduğu basıncın sağlanabilme yolları da sulama maliyetini olumsuz
etkileyebilmektedir.
Fiilen sulanan alanların sulamaya açılan alanlara oranı olarak tanımlanan sulama oranı, sulama
tesislerinin sürdürülebilir kullanımının temini için önemli bir performans göstergesidir. Türkiye’de
izlenen alanlarla sınırlı olmak kaydıyla bu oran ortalama %65’ler seviyesindedir. Doğu ve İç
Anadolu Bölgelerinde bulunan çoğu sulama tesisleri için sulama oranı genelde %30’lar seviyesine
kadar düşmekle birlikte sulanmama gerekçesi olarak sulama suyuna olan talebin düşük seviyede
kalması ile sosyal ve ekonomik nedenler gösterilmektedir. Bunların yanında, sulu tarım kültürünün
yaygınlaşmamış olması, işletme büyüklüklerinin ekonomik üretim yapılabilecek ölçeğin çok altında
kalması, üretimin değer zinciri yaratacak şekilde yönlendirilememesi gibi temel sorunlar sulama
oranının düşük seviyede kalmasının ana sebepleri olarak ön plana çıkmaktadır.
DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerinin %72’si açık, %28’si borulu sistem olup, inşa
halindeki projelerin %6’sı açık, %94’ü ise borulu sistemdir. İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre
işletmedeki tesislerde %62 yüzeysel, %21 yağmurlama, %17 damla sulama yöntemi kullanılmaktadır.
DSİ dışındaki diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen sulama sahalarında ve halk sulamalarında
uygulanan sulama yöntemlerine ilişkin herhangi bir veri olmadığından bir değerlendirme yapmak
mümkün değildir.
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Ülkemizde sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında hâlâ geleneksel yüzey sulama yöntemlerinin
uygulandığı görülmektedir. Salma, tava ve karık sulama yöntemleri ile sulanan alanlarda çok düşük
su uygulama randımanları nedeniyle su kaynakları etkin kullanılamamakta ve çevresel problemlerin
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Günümüz koşullarında, gerekli teknik, ekonomik ve sosyal koşulların karşılanması durumunda
basınçlı sulama sistemlerinin ve sulama yöntemlerinin, suyun en etkin şekilde kullanılmasına olanak
veren, uzun vadede ölçülebilen ya da ölçülemeyen en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayan
uygulamalar olduğu görülmektedir. Suyun daha etkin kullanılması öncelikle suyun isalesinde,
dağıtımında, sistemin işletilmesinde ve araziye tatbikinde sağlanabilecektir.
Borulu sistemler ve bu sistemlerle tasarlanan proje alanlarında yağmurlama ve damla sulama
yöntemlerinin uygulanması daha fazla alanın sulanmasına imkân sağlamakta ve ilave sulanan alanlar
ile ulusal ekonomiye daha fazla katkı sağlanması mümkün olabilmektedir.
Modern tekniklerin uygulanması ilk yatırımları itibarıyla genel olarak çok daha pahalı olmakla birlikte,
bu durum süreç içinde işletme ve bakım giderlerinin düşmesi, kamulaştırma maliyetlerinin ve tarım
dışı kalan alanların azalması, drenaj sorunlarının azalması, sulama randımanının yükselmesi, daha
fazla alanın sulanabilmesi, az işçilik gerektirmesi, gibi faydalar ile dengelenebilmektedir. Ayrıca
basınçlı sulama yöntemlerinin tekniğine uygun kullanımının yaygınlaşması toprak ve su kaynaklarının
kirlenmesi, toprak tuzluluğu ve sodyumluluğu, toprak erozyonu gibi çevresel olumsuzluklarda da
azalma sağlayabilecektir.
Modern sulama tekniklerinin benimsenmesi ve sürdürülebilir uygulaması çiftçilerin yoğun teknoloji
kullanımı ve yüksek getirili ürünleri yetiştirmelerine, pazar ve girdi teşviğine ve gerekli ilk yatırımı
yapabilmeleri için kredi veya borçlanma imkânına bağlı olmaktadır. Sulu tarımın yapısının önümüzdeki
süreçte sağlıklı bir finansman ağına sahip, ürün işleme ve pazarlama ile bütünleşmiş biçimde
çeşitlendirilmiş, yeni teknolojileri ve bilgileri kullanan büyük tarım işletmeleri üzerinden şekilleneceği
öngörülmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise daha çok devlet desteği ve teşviği ile tarımsal
girdi ve sulama maliyetlerini düşürebilmek amacıyla özellikle yüksek maliyetli modern sulama
teknolojisinin maliyetini paylaşma ve ortak kullanım söz konusu olabilecektir.
Arazi toplulaştırılması çalışmalarının modern sulama teknolojilerinin yaygınlaşması ve başarılı bir
şekilde uygulanabilmesiyle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca kuşkusuz diğer tarla içi geliştirme
hizmetlerinin tamamlanması da hem sulamanın hem de diğer tarımsal girdilerin verimliliğini
artıracaktır.
Modern sulama tekniği uygulamalarında sürdürülebilirliğin diğer bir unsuru ise çiftçilerin modern
sulama teknolojilerini doğru ve etkin kullanabilme anlamında bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının
değiştirilmesidir.
Serin iklim tahılları, yonca gibi daha sık ekim yapılan bitkilerde yağmurlama sulama yöntemi, tarla ve
sebze tarımı yapılan alanlar ile meyve bahçelerinde damla sulama yönteminin kullanılmasının daha
uygun olduğunu gösteren birçok araştırma bulunmaktadır. Destekleme ve teşvik programlarının
yüzey altı damla sulama sistemlerini de kapsaması bu husustaki gelişmeleri hızlandırabilecektir.
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Su kaynaklarının gerek miktar gerekse kalite açısından yıldan yıla azaldığı günümüzde, sulama
suyu tasarrufu için, sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve tarla içinde kullanılan yüzey sulama
sistemlerinin yağmurlama-damla sulama sistemlerine dönüştürülmesi gereklidir, ancak tek
başına yeterli değildir. Çiftçilerin suyu doğru zamanda ve doğru miktarda bitki kök bölgesindeki
toprağa uygulayabilmeleri için sulama zaman planlaması yapılması, toprak neminin çeşitli araçlarla
(sensörlerle) ölçülmesi, gerek yeterli gerekse kısıtlı su koşullarında optimum bitki deseni çalışmaları
yapılması ve kıt su kaynaklarının optimum paylaşımı ile ilgili optimizasyon çalışmaları yapılması da su
tasarrufu açısından önem taşımaktadır.
Tarımsal Drenaj
Sulanan alanlarda drenaj toprak ve su kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
Sulama kültürünün gelişmediği ve doğal drenajın bulunmadığı sulama şebekelerinde aşırı sulama
suyu kullanımları taban suyu seviyesinin yükselmesi ve tuzlanma tarım topraklarını tehdit etmektedir.
Sulama sistemleriyle birlikte kurulması gereken drenaj sistemleri, pratikte ya problem oluştuğunda
kurulmakta ya da hiç kurulmamaktadır. Ülkemiz koşullarında sulama alanı olsun olmasın tüm alanlar
klasik drenaj sistemleri yerine kontrollü drenaj sistemleri gibi modern drenaj teknikleri kullanılarak
drene edilmelidir. Yüzey altı drenaj sistemlerinin kurulmasında alan özgü dren aralığı eşitliklerinin
geliştirilmesi ya da son yıllarda geliştirilmiş olan eşitliklerin uygulanacak bölge koşullarına
modifikasyonunun sağlanması gerekmektedir.
Tarımsal drenajın amacı, bitkilere zararlı olan toprak yüzeyi ile bitki kök bölgesindeki fazla suların
(taban suyu) zamanında ve kontrollü bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bunun sonucunda
da bitkiye doğal gelişmesini sağlayabilecek ortamı hazırlamaktır. Bu kapsamda sulanması düşünülen
proje sahalarında taban suyu, tuzluluk, sodyumluluk, tuzlu-sodyumluluk ve taşkın problemlerinin
tespiti halinde bu sorunları ortadan kaldırmak için derin (yüzey altı) drenaj sistemleri, yüzeysel drenaj
problemlerinin çözümü için yüzey drenaj sistemleri önerilmektedir.
Taban suyu problemi taşıyan sahalarda uygulanan Proje Derin Drenajı Sisteminde, taban suyu
seviyesi bölgede yetiştirilen kültür bitkilerinin etkili kök bölgesi altında açık ve derin kanallar aracılığı
ile sağlanmaktadır. Açık kanallarda yüzey suları da toplanmaktadır. Drenaj sistemindeki kanalların
güzergâh ve boyutları: toprak, topoğrafya, taban suyu düzeyi, sulama şebekesi, doğal yataklar ile
taban suyu akım yön ve hızları göz önünde tutularak belirlenir. Son yıllarda drenaj ana kanalına kadar
sistem kapalı planlanmakta ve açık kanalların yerini drenler almaktadır.
Tuzlu, sodyumlu ve tuzlu-sodyumlu ayrıca taban suyu problemi de olan sahalarda uygulanan Çiftlik
Drenaj Sisteminde, kapalı bir hat halinde toprak içerisine döşenmiş delikli borular (dren) aracılığıyla
taban suyunun bitki kök bölgesi altında tutulması, yıkanan tuz ve sodyumun uzaklaştırılması temin
edilir. Planlamada önerilen drenaj sistemlerinin uygulanmaması, işletme safhasında sulamayla beraber
drenaj problemlerinin daha da artmasına neden olmaktadır.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar sorunlu olarak tespit edilen arazilerde Tarla
İçi Drenaj ve TİGH Projeleri uygulamalarımız kapsamında, 14600 km kapalı drenaj borusu döşenmiş
ve 6,8 milyon m3 açık drenaj kanal temizliği tamamlanarak 105.667 ha alanın ıslahı tamamlanmıştır.
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Arazi toplulaştırması
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri(TİGH), farklı disiplinleri içinde barındıran Entegre
Kırsal Kalkınma Altyapı Projeleridir.
Arazi parçalanmasının üretim kayıplarını artırması, arazilerin tarla içi yol ve sulama kanallarından
yararlanamaması, parsellerin küçülmesi ve kamu yatırımları ile parsellerin daha da parçalanması,
şekillerinin bozuk olması, kamu yatırımlarının önünün açılması ihtiyacı, arazi edinimi projelerinin
ve toplulaştırma projelerinin birlikte yürütülme ihtiyacı arazi toplulaştırması çalışmalarını zorunlu
kılmaktadır.
19/04/2018 tarihli ve 7139 sayılı Yasa ile Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projeleri ile ilgili görev ve yetkiler
DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü dışındaki kurum ve kuruluşlar, DSİ’nin
iznine tabi olarak proje idaresi sıfatıyla, Arazi Toplulaştırma ve TİGH’ni yürütmeye yetkilidir.
Türkiye’de arazi toplulaştırması yapılabilecek alan 8,2 milyon ha olup, bugüne kadar 6,1 milyon ha
alanda çalışmalar tamamlanmış, 3,9 milyon ha alanda tescil işlemleri yapılmıştır. 2,1 milyon ha alanda
çalışmalar devam etmektedir.
2.2.3. Sulama Sistemlerinin Sürdürülebilirliği
Tesisler tabiatın tahripkâr etkilerine maruz kalmaktadır. Tabiatın etkilerine karşı zamanında koruyucu
önlem alınmazsa, tahrip olmakta ve zamanla fonksiyonunu tamamen yitirerek kullanılamaz duruma
gelmektedir.
Belirli amaçlar için inşa edilen tesislerden beklenen faydaların sağlanabilmesi, tesislerin amacına
uygun şekilde işletilmesi ve proje kriterlerine göre tesislerin arıza meydana gelmeden periyodik
bakımları, arıza meydana geldikten sonra ise onarılması ile mümkündür.
DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan ve işletme bakım ve yönetim sorumluluğu, yararlananların
kurduğu su kullanıcı teşkilatlarına ve mahalli idarelere devredilen, sulama tesislerinin bir kısmında
bakım ve onarımın zamanında ve yeterince yapılmaması sebebiyle ihtiyaçlarının arttığı gözlenmiştir.
Bunun üzerine, sulama tesislerin milli ekonomiye katkısını devam ettirmek, çiftçilerin faydalanma
süresini ve şartlarını iyileştirmek devir sonrası ihmal edilen bakım ve onarım faaliyetlerini
canlandırmak, bakım ve onarımların etkili ve DSİ kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
ödenekleri birleştirerek (DSİ+devralan kuruluş) ihale şartlarını daha cazip kılmak, bakım ve onarım
işinde istekli olan birliklerin ihtiyacına cevap vermek maksadıyla Bak-Onar I Projesi 2008 yılında
yürürlüğe girmiştir.
Uygulamada görülen ihtiyaç üzerine, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için ihtiyaç duyulan
inşaat malzemesinin iş yerinde devralan kuruluş yetkililerine iş programına bağlı olarak teslim
edilmesi, işin projesine uygun olarak yapılması için kontrolörlük hizmetinin DSİ tarafından yapılması,
devralan kuruluşların yapılacak işle ilgili olarak yeterli sayıda vasıflı ve vasıfsız personeli iş yerinde
bulundurarak işin gerçekleştirilmesi esaslarına dayalı yeni bir protokol hazırlanmış ve 2009 yılında
Bak-Onar II Projesi adı altında yürürlüğe girmiştir.
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Ortak tesis niteliğindeki baraj, gölet, regülatör, terfi merkezi, isale ve ana kanallardaki büyük bakım ve
onarım çalışmaları ile taban suyu ve drenaj problemi sebebiyle çoraklaşma tehlikesi olan yerlerdeki ana
tahliye ve ana drenaj kanallarında yapılan makineli rüsubat temizliği çalışmalarında yukarıda belirtilen
projelerin ihtiyaca yeterince cevap veremediği örneklerle karşılaşılması neticesinde kaynakların
verimli kullanılması bakımından, DSİ’ce inşa edilen tesislerin hizmet üretiminin sürdürülebilirliğinin
sağlanması maksadıyla 2012 yılında Bak-Onar III Projesi yürürlüğe girmiştir.
DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan, işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu faydalananlara
devredilen tesislerinin fonksiyonlarını yerine getirmelerinin sağlanması, milli ekonomiye katkılarının
devam ettirilmesi, çiftçilerin faydalanma süresinin ve şartlarının iyileştirilmesi, işletme ve bakım
faaliyetlerinin sürekliliği ile su tasarrufunun sağlanması maksadıyla tesisin bakım ve onarım
çalışmaları ile giderilemeyecek boyuttaki ihtiyaçlarının DSİ ve devralan kuruluş tarafından müştereken
yürütülmesi esasına dayanan çalışmalar “Yenileme Projesi” kapsamında sürdürülmektedir.
Yenileme Projesi kapsamına alınması talep edilen tesisleri,“İşletmedeki Sulamalarda Yenileme Projesi
Taleplerini İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından yenileme kriterleri göz önünde
bulundurularak değerlendirilmektedir. Proje kapsamına alınması uygun bulunan tesisler için etüt,
planlama ve proje çalışmalarına başlanmaktadır.
Yenileme Projelerinin DSİ Yatırım Programına alınabilmesi için öncelikle söz konusu projenin güncel
keşfe dayanan yapılabilirlik raporu hazırlanarak yapılabilirliğinin ortaya konması gerekmektedir.
Kamulaştırma bedelinin proje maliyetini aşar duruma geldiği günümüzde bu bedelin ortadan
kaldırılması, proje maliyetini önemli sayılabilecek miktarda düşürmesi açısından oldukça önemlidir.
Bu amaçla uygulamaya konan projelerde kamulaştırma maliyetinin elimine edilmesi amacıyla arazi
toplulaştırması yapılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamına alınması uygun bulunan tesisler için %50-%50 katılım ile başlayan projede, 28 Nisan
2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun’un 5’inci
maddesi ile 6200 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin: “Genel Müdürlük
tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan harcamalar ile baraj, gölet gibi
depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli
amortismana tabi değildir. Yer altı suyu sulama kooperatiflerinden sulama tesisinin mülkiyetinin
devrinden vazgeçenlerden tesis bedeli alınmaz.” şekilde değiştirilmesi sebebiyle sulama tesisleri,
yenileme maliyetine devralan kuruluşların katılımı olmaksızın yenilenmektedir. Bu kapsamda Eylül
2019 itibarıyla, 247 adet yenileme talebi müracaatı yapılmış; bunlardan 25 adet tesisin yenileme
çalışmaları tamamlanmış, 20 tesisin inşaat çalışmaları devam etmekte, 28 tesisin proje yapımı
tamamlamış, 57 tesisin inşaat projesi çalışmaları devam etmekte, 74 tesisin de planlama/teknik rapor
çalışmaları devam etmektedir.
Yenileme çalışmalarının bir bölümünün finansmanında Dünya Bankası kredilerinden faydalanılması
Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklar tarafından uygun görülmüş olup, Sulama Modernizasyonu Projesi
kapsamında 252 milyon USD’lık kredi anlaşması Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında
imzalanmıştır.
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Proje kapsamında Manisa Alaşehir Sulaması (13.650 ha), Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması (15.280
ha), Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Sulaması (8.000 ha) ve Isparta Atabey Ovası Sulaması (13.834 ha)
basınçlı borulu şebekeye dönüştürülerek rehabilitasyonu sağlanacaktır. Sulama Modernizasyonu
Projesi’nin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu kapsamında yapılacak çalışmalarda mutlak suretle drenaj
sistemlerinin tesis edilmesi var olanlarının ise etkin çalışması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması
gerekmektedir.
2.3. Tarımsal Sulama İşletmeciliği ve Kurumsal Yapısı
Sulama tesislerinin inşa edilerek sulanabilecek alanların hızla sulamaya açılması, sulama tesislerinin
planlama ve proje kriterlerine uygun olarak işletilmesini zorunlu kılmakla birlikte toprak ve
su kaynaklarının tarımsal açıdan korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, mevcut ve
gelecekte inşa edilecek sulama tesislerinin en iyi şekilde yönetilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesini
gerektirmektedir.
Bitkisel üretimde sulama ihtiyacının tespit edildiği ilk dönemlerde sulama tesislerinin inşa edilmesinde
ve işletilmesinde gerekli olan sermaye birikimi, teknik bilgi ve üretim araçlarının sadece devlette
bulunması, sulama kültürünün oluşması ve gerekli disiplinin sağlanması için bir üst otoriteye duyulan
ihtiyaç, faydalananların sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi sebeplerle sulama tesislerinin inşa
edilmesinden, tarla başına kadar suyun iletimi ve bu tesislerin bakım onarım çalışmalarının devlet
eliyle yürütülmesi dışında bir alternatifin uygulanabilirliği bulunmamaktaydı.
DSİ Genel Müdürlüğü 1993 yılına kadar genellikle 2000 ha’ın altında olan küçük sulama tesislerinin
işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu su kullanıcılarına devretmiştir. Ancak 1993 yılından itibaren
global gelişmeler ve iç dinamiklerin tetiklemesi sonucu, DSİ Genel Müdürlüğü büyük ölçekli sulama
tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu faydalananların kurdukları teşkilatlara ve yerel
yönetimlere devretme kararı almıştır.
Sulama Tesislerinin İşletme, Bakım ve Yönetim Sorumluluğunun Devri Çalışmaları
15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren «Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında» 4 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri başlıklı
121. maddesinin (i) fıkrası «Genel Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işletmelerini bizzat
deruhte etmediklerinin işletmelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğrudan doğruya
veyahut da işletmeler marifetiyle ortaklıklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi
şahıslara devretmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmak.» hükmü gereğince, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce inşa edilen veya DSİ tarafından devralınmış olan tesislerin mülkiyeti DSİ’de kalmak
şartıyla, işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilmektedir.
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“Devir” işlemi, DSİ tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da başka kurumlar
tarafından inşa edilmiş ve DSİ tarafından devralınmış olan tesislerin, mülkiyeti DSİ’ye ait olmak üzere,
işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunun ilgili mevzuat ve taraflar arasında akdedilen
“devir sözleşmesi” çerçevesinde su kullanıcısı teşkilatlara ve/veya mahalli yönetimlere bırakılmasını
ifade etmektedir.
Tesislerin bakım ve onarımlarının zamanında yapılarak planlama ve proje kriterlerine göre işletilmesi
ve ekonomik ömürleri boyunca sürdürülebilir bir şekilde maksimum fayda sağlayarak üretime
katkı sağlaması bakımından devir çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Devir çalışmalarını, devir
kriterlerinin belirlenmesi, devredilecek teşkilatın tercihi ve devir süreci oluşturmaktadır.
Sulama Birlikleri
Sulama birlikleri, 2005 yılına kadar, 03.04.1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre
kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmekte iken yürürlüğe giren 07.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye
Kanunu’nda birlik kurulmasına ilişkin hüküm bulunmaması sebebiyle oluşan hukuki boşluk sebebiyle,
2005 yılından 2012 yılına kadar da 26.05.2005 tarihli ve 5355 sayılı “Mahalli İdare Birlikleri Kanunu”
ile kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak bu Kanun da ihtiyaca cevap veremediğinden
sulama birliklerine devredilen sulama tesislerinin amacına yönelik olarak işletilmesinde yaşanılan
sıkıntıların giderilmesi ve hizmet üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için: idari, mali ve teknik
hususlarda yeni ve ihtiyaca cevap verebilecek düzenlemeleri içeren “6172 sayılı Sulama Birlikleri
Kanunu” 22.03.2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sulama
birlikleri hâlihazırda faaliyetlerini 6172 sayılı Kanunla yürütmektedir. 6172 sayılı Kanun gereği sulama
birliklerinin üyeleri sulama alanı içerisinde mülk sahibi ya da arazi kiralamak suretiyle sulama yapan
gerçek/tüzel kişiler olup birliğin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan
Ana Statü ile belirlenmektedir.
İzleme-değerlendirme çalışmaları ve denetlemelerin neticesinde sulama birliklerinin kurumsal
kapasitelerinin iyileştirilip geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermelerini sağlamak maksadıyla 28
Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7139 sayılı “Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile 6172 sayılı Kanun’da bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan bu düzenlemeler ile:
Birlik organları feshedilerek, söz konusu organların sorumlulukları birlik başkanlığının altında
toplanarak karar alma süreçleri daha etkin ve hızlı hale getirilmiştir.
Birlik başkanlarının kamu görevlileri arasından atanması sağlanarak kamunun takip, kontrol, denetleme
ve rehberlik işlevleri daha da etkinleştirilmiş, böylece İdarenin sulama yönetimine kurumsal destek
verme imkânları artırılmıştır.
Sulama sahasındaki herkese daha adil, eşitlikçi, güvenilir, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet
verilerek, mevcut durumda uygulamada yaşanan problemler azaltılmış, çiftçilerimizin bu yöndeki
şikâyetleri karşılanmıştır.
14

Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Birlik üyelerinin hakları ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulmuş, sınırsız olmayan ve dünyada gelişen
şartlar dâhilinde stratejik önemi gittikçe artan su ve toprak kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi
bakımından kullanımının da disipline edilebilmesi öngörülmüştür.
Mevcut sulama birliklerinin, havza ve proje bütünlüğü, ekonomik sürdürülebilirlik, kurumsal kapasite
ve sosyal yapıya göre gerektiğinde birleştirilebilmesine imkân sağlanmıştır. Bu şekilde mali yeterliliği
başta olmak üzere kurumsal kapasitesi artırılan sulama birliklerinin daha sağlıklı bir işletme disiplini
kurmaları beklenmektedir.
Mali denetimin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılabilmesine imkân sağlanarak kamu zararlarının
engellenmesi öngörülmüştür.
Sulama Birliklerinin Genel Yapısı
Sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olup, 6172 sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde
özel hukuk hükümlerine tabidir.
İşletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğu çerçeve ana statüde ve devir sözleşmesinde yer alan
esaslara uygun olarak yürütülür.
Bütçe ile gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılmasına izin verilir. Bütçelerde gelir ve gider
denkliğinin sağlanması esastır.
Birliklerin, devraldığı tesislerin işletme, bakım, onarım ve yönetimi ile ilgili çalışmalarında kâr gayesi
güdülemez.
Sulama Birliklerine, İdare bütçesinden herhangi bir mali kaynak aktarılmamaktadır. Birliklerin temel
geliri, devraldıkları tesisin yönetim, bakım ve onarım, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve
enerji kullanım giderleri gibi her türlü giderini karşılayacak şekilde belirleyerek su kullanıcılarından
tahsil ettikleri su kullanım hizmet bedelleridir.
Birlik gelirlerinin tamamı, işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğu devralınan tesis için sarf
edilir.
Birliğin amacına uygun idari, teknik ve yardımcı teknik personel İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır.
Çalıştırılan personelin işvereni birliktir.
Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi sulama tesisinden faydalanabilmek
için o birliğe üye olmak zorundadır.
Birlikler siyasetle uğraşamaz, siyasi partilere her ne suretle olursa olsun yardım yapamaz ve bunlardan
yardım kabul edemez.
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Tablo 1. Devir Yapılan Kurum/ Kuruluş ve Devredilen Sulama Sahaları
Kurum-Kuruluş
Sayısı (adet)

Kurum-Kuruluş
Dağılım (adet)

Devredilen Alan
(ha)

Devredilen Alanın
Dağılımı (%)

Sulama Birliği

197

24

2.264.924

86,2

Kooperatif (YÜS)

287

34

150960

5,7

Belediye

144

17

152.042

5,8

Köy Tüzel Kişiliği

187

22

35.876

1,4

Diğer(KHGB, Üniversite vb.)

22

3

24.590

0,9

TOPLAM

837

100

2.628.397

100

1042 sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 828 adet kurum/kuruluşa devredilmiştir.
Devredilen sulama sahasının %86’sı sulama birliklerince işletilmektedir.
Mevcut durumda 384 sulama birliği var iken birleştirmeler neticesinde 197 sulama birliği olarak
yapılandırılmıştır. Bu sayede:
•

Proje bütünlüğü sağlanmıştır.

•

Proje bütünlüğü içinde memba ve mansap kontrolü sağlanmıştır.

•

Su akış güvenliği sağlanarak, su mansaptaki en uç noktaya kadar iletilebilmiştir.

•

Birliklerin görev sahaları, ekonomik anlamda optimal büyüklüğe ulaşmıştır.

•

Birim alana işletme ve bakım maliyetleri düşürülmüştür.

•

Birliklerin kurumsal kapasiteleri artırılmıştır.

Devir Çalışmalarında Denetim Süreci
DSİ, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 121. maddesinin (i) fıkrasına dayanarak, sorumluğundaki
sulama, taşkın veya park ve rekreasyon tesislerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluğunu,
taraflar arasında imzalanan devir sözleşmesinde belirtilen şartlar uyarınca devredebilmektedir. Devir
sözleşmesi uyarınca DSİ, her zaman tesisi kontrol etmekle ve yürütülen işletme, bakım ve yönetim
hizmetlerini denetlemekle yükümlüdür.
Sulama tesislerini devralan teşkilatlar ise kendi bağlı oldukları mevzuat çerçevesinde
denetlenebilmektedir. Örneğin, sulama kooperatiflerinin denetimi şikâyete bağlı olarak İl Müdürlüğü
talebi, doğrudan vatandaş talebi ve Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemelerin talebi üzerine Tarım ve
Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, DSİ, mülkiyeti
kendinde olan ancak devrettiği tesislerin işletme, bakım ve yönetim hizmetlerinin devir sözleşmesine
uygun yürütülüp yürütülmediğinin tespitine yönelik olarak “Sulama Birlikleri Hariç Diğer Kuruluşların
İşletme, Bakım ve Yönetim Hizmetlerinin Denetim Rehberi” çerçevesinde denetim yapabilmektedir.
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Sulama birliklerinin denetimi ise tabi oldukları 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesine
göre, DSİ veya Bakanlık tarafından yapılmaktadır. Mali yönden ise yılda bir defa ayrıca Hazine ve
Maliye Bakanlığının denetimine tabi olmaktadırlar. Bu denetimler sonucunda düzenlenecek raporların
bir örneği, gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa gönderilmekte, denetim sonucunda birliğin
zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesi hükümleri uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sulama birlikleri
Sayıştay tarafından da doğrudan denetlenebilirler.
Kooperatifler
Bir işletme organizasyonu tipi olarak sulama kooperatifleri, genelde, idari yönetim açısından tek
bir yerleşim birimi sınırları içerisinde kalan alanlardaki sulama tesislerinden, sezonluk sulama suyu
ihtiyaçları az ve sulama alanları küçük sulama tesislerinin devredildiği işletme organizasyonlarıdır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşmelerinde yer alan hükümlere göre faaliyetlerini
yürüten sulama kooperatiflerinin, kuruluşu, idari, mali ve teknik denetimlerinden Tarım ve Orman
Bakanlığı sorumludur. Türkiye’de faaliyet gösteren sulama kooperatifleri sayısı, düşük oranda farklılık
gösterecek şekilde sürekli değişmekle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı resmi verilerine göre 2 bin
447 adet olup, ortak sayısı yaklaşık 300 bin kişidir.
Sulama kooperatiflerinin idari ve mali denetimleri bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
yürütülmekle birlikte, sulu tarımdan beklenen faydanın sağlanabilmesi, sulama tesislerinin belirlenen
strateji ve planlar dâhilinde işletilebilmesi, sulamaya ilişkin uygulama sonuçlarının izlenmesi ve
elde edilen sonuçların değerlendirilebilmesini sağlayacak şekilde teknik denetimleri, belirli esaslar
çerçevesinde ve sürekliliği sağlanacak şekilde yerine getirilememektedir.
Sulama kooperatiflerinde yaşanan sorunlar önem sırasına göre sıralandığında, yüksek enerji
maliyeti, bakım-onarım ve rehabilitasyon ihtiyacı en ön sırada gelmektedir. Şebekelerdeki basınçlı
sistem eksikliği ve su ölçüm ekipmanlarının bulunmayışı önemli altyapı sorunlarıdır. Aynı şekilde, su
kaynağı yetersizliği son yıllarda yaşanan önemli bir sorun haline gelmişken, yönetim becerilerindeki
yetersizlikler, düşük tahakkuk ve tahsilat oranları ve giderek artan borç yükleri, yürütülecek faaliyetleri
olumsuz derecede etkilemektedir.
Pompajlı sulamalarda, elektrik enerjisi tüketiminin sulama maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin
azaltılabilmesi amacıyla, ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların yenilenmesi ve tüketilen
enerjinin Sulama Kooperatifleri tarafından üretilebilmesini sağlayacak şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yeni modeller geliştirilmesi, destekleme
mekanizmaları oluşturulması, sulama kooperatifleri için son derece önemlidir.
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2.4. Tarımsal Sulama Hizmetlerinde İzleme ve Değerlendirme
Sulama tesislerinde izleme ve değerlendirme çalışmaları, tarımsal üretimin planlanması başta olmak
üzere gıdada arz güvenliğinin temini, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı gibi birçok
stratejik konuda politika ve strateji geliştirilmesine yardımcı olacak analizlerin yapılabilmesini sağlayan
temel verileri ürettiği için büyük bir önem arz etmektedir. Aynı şekilde, sulama projelerinin özellikle
işletme aşamasında teknik, sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerden izlenmesi ve değerlendirilmesi bu
projelerin başarısında en önemli faktörlerden birisidir.
İzleme çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, geliştirilen sulama tesisleriyle sınırlıdır. İzleme
çalışmaları noksanlığına bağlı olarak geriye kalan alanda sezonluk sulama faaliyetleri sonucunda
gerçekleşen performans göstergeleri belirlenememekte ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması ve
üreticilerin doğru yönlendirilmesinde önemli gecikmeler yaşanmaktadır. Burada özellikle en çok
dikkat çeken husus halk sulamalarında dere yataklarından yapılan sulama ve kaynak sularının dışında
yoğun olarak yer altı suyunun kullanılmasıdır. Hidrolojik su döngüsünde yenilenebilirlik özelliğinin
kısıtlı olması yer altı suyunun kontrollü kullanımını daha da önemli kılmaktadır.
İşletmeye açılan sulama tesislerinde her sulama sezonu içerisinde yürütülen faaliyetler, işletme
organizasyonu şekli ve sulanan alan ölçeğinden bağımsız olmak şartıyla ilgili kurum/kuruluş
tarafından izlenmelidir. İdari denetim ile birlikte sulama sonuçlarını içeren teknik denetimi kapsayan
izleme sonuçları, her bir sulama sezonu için değerlendirilerek raporlanmalıdır.
Sulama sistemlerinin performansına yönelik ipuçları veren bu çalışmalar sulama yönetiminin en
önemli araçlarından birisi olmaktadır. Değerlendirmeler; sulama projelerinin etkinliğinin ve geliştirme
imkânlarının belirlenmesine, yeni sistemlerin projelendirilmesinde yardımcı olacak verilerin
sağlanmasına, ekonomik kararların alınmasına temel oluşturacak değişik yöntem, sistem ve işletme
modellerinin karşılaştırılmasına olanak vermektedir.
Yıllık Değerlendirme Raporlarına göre, sulama tesisinin sürdürülebilir kullanımını olumsuz etkileyecek
performans göstergelerinin arzu edilen seviyelere çıkarılmasını sağlayacak tedbirlerin, ilgili kurum/
kuruluşların yıllık çalışma programlarında yer alması sağlanmalı, ihtiyaç duyulabilecek mevzuat
düzenlemeleri yapılmalıdır.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen veya işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen
tesislerin işletme, bakım ve yönetim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını
sağlamak maksadıyla web tabanlı olarak geliştirilen SUTEM (Sulama Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemi)
programı 2019 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır.
3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ
Başarılı bir sulama yönetiminde, su kaynağının kullanıma hazır hale getirilip sulama suyunun ihtiyaç
duyulan alanlara iletiminin sağlanması ile beraber doğru sulama uygulamalarının kontrolü, su
potansiyeline göre ürün deseninin optimizasyonu, geliri de garanti altına alan üretim planlamasının
yapılabilmesi gibi ihtiyaç duyulan alanlarda üreticilerin doğru bir şekilde yönlendirilebilmesini
sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
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Özellikle arz ve talebe bağlı olarak değişen iç ve dış piyasa şartları ve fiyatlardaki dalgalanmalar, doğru
üründe, doğru alanda, doğru zamanda ve doğru miktarda üretimi planlama ihtiyacını gerektirirken,
iklim değişikliği etkileri ve diğer sektörlerin talepleri birim sudan en yüksek faydayı sağlayacak şekilde
su tüketimlerini kontrol altına alabilmeyi zorunlu kılmaktadır.
Bu amaçla yapılacak planlama çalışmalarına ilişkin ihtiyaç duyulan sezonluk verilerin üretimine yönelik
bir altyapı eksikliği mevcut olup, söz konusu veriler üretilemediği için analiz çalışmaları yapılmamakta
ve analizlere bağlı olarak etkin politika ve stratejiler geliştirilememektedir.
3.1. Tarımsal Sulama Politikaları
23 Temmuz 2019 tarihli ve 30840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, uzun vadeli (2019-2023)
bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve
beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak
için temel yol haritası olacak On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli sektör ve gelişme alanlarında
öngörülen hedeflere ulaşmak için sulamaya ilişkin kamu yatırım harcamaları olmak üzere, özel
sektörün yatırım, AR-GE, yenilik, üretim ve ihracatını desteklemek üzere sağlanan teşvik ve desteklerin
gerektirdiği harcamaların plan döneminde bütçelenmesi öngörülmektedir.
15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış olan kalkınma planında öncelikli gelişme
alanları içerisinde yer alan “Tarım Sektörü”nün politika ve tedbirlerinde:
•

Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımlar önceliklendirilerek sürdürülmesi, suyun
kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalara devam edilmesi,

•

Plan döneminde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmekte olup, bu hedefin 750
bin hektar alanının sulamaya açılması için gerekli bütçe kaynağının tahsis edilmesi, geriye kalan
alana ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili diğer bakanlıklar ile birlikte alternatif yeni
iç ve dış finansman yöntemleri geliştirilerek ve söz konusu yatırımların bu yolla tamamlanması,

•

Kamu sulama yatırımlarının: ilerleme yüzdesi, depolama tesisi durumu, cazibeli sulama sistemine
sahip olması, emsal sulama oranları yüksekliği, ekonomiye bir an önce kazandırılabilme imkânı ve
diğer projeler ile eş zamanlı yürütülme gerekliliği kriterleri dikkate alınarak sürdürülmesi,

•

Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama
gibi modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması,

•

Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımları ile entegre bir şekilde devam edilmesi, tescil
işlemlerinin hızlandırılması için düzenlemeler yapılması,

•

Tarımsal desteklerin su kısıtını gözeten, üretimde kalite, çiftçi maliyet ve geliri, arz ve talep dengesi
odaklı dinamik bir yapıya kavuşturulması ve artırılması hedeflenmiştir.
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Ülkemizde tarımsal sulama politikaları yıllarca birkaç bakanlık ve genel müdürlük düzeyinde bağımsız
olarak belirlenmiştir. Bu durum, diğer önemli nedenlerin yanında, etkin politikaların yeterli ölçüde
uygulanmamasına sebep olmuştur.
Kalkınma planları başta olmak üzere, hükümet programları, ilgili kurumların stratejik planları ve
mevzuat düzenlemeleri, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı gibi başlıca dokümanlar temel sulama
politikaları hususunda esasları belirlemiştir. Özellikle 11. Kalkınma Planı’nda %64 olan sulama oranının
2023 yılında %68’e çıkarılması önemli bir hedef olarak belirlenmiştir.
3.1.1. Su ve Sulama Hukuku
Türk Su Hukuku’na ilişkin mer’i mevzuat otuzdan fazla kanun ve çok sayıda ikincil düzenlemeden
meydana gelmekte olup bahse konu düzenlemeler su yönetiminde yetki karmaşalarına,
mükerrerliklere ve dağınıklığa sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra 1926 yılında yürürlüğe girmiş
olan 831 sayılı Sular Hakkında Kanun gibi su mevzuatının temelini oluşturması gereken düzenlemeler
günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Mer’i su mevzuatında düzenleme yapılarak anılan
sorunların giderilmesi aciliyet arz eden bir ihtiyaçtır. Bahse konu aksaklıkların giderilerek, ülkemiz
su kaynaklarının daha etkin ve daha verimli yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuki alt yapının
sağlanabilmesi amacıyla, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Su Kanunu Taslağı hazırlanmıştır.
Su Kanunu Taslağı’nın yürürlüğe girmesiyle: su kaynaklarının miktar ve kalitesinin korunması,
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ihtiyaç önceliklerine uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanımını
sağlanması, havza esasında miktar ve kalite bakımından bütüncül yönetilmesi, suyun daha verimli
kullanılması, havza esaslı yönetim planlarının hazırlanması ve diğer planların hazırlamasında bunlara
uyulması, su yönetiminde yetki çakışmalarının ve mükerrerliklerin giderilmesi, münferit tahsislerin
tek elden yapılması, suyun hukuki niteliğinin yeniden düzenlenerek netlik kazanması ve AB Su
Müktesebatına Uyumun sağlanması hedeflerine ulaşılmış olacaktır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan taslak Su Kanunu’nun getirdiği yenilikler aşağıda verilmiş
olup, kanunun yasalaşması için gerekli çalışmalar hızlandırılmalıdır.
Su Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler:
•

Su kaynaklarının havza ölçeğinde bütüncül olarak yönetimi esas alınmıştır.

•

Genel sular Devletin hüküm ve tasarrufu altına alınmış, ferdi mülkiyete tabi tapulu araziden çıkan
özel sulara ilişkin kısıtlama getirilmiştir.

•

Kirlilik önleme faaliyetlerinin, su kaynaklarının kullanım maksadına göre her su kaynağı için ayrı
kalite standartları belirlenerek yürütülmesi hükme bağlanmıştır.

•

Su kaynaklarında kirliliğin önlenmesi sorumluluğu ilgili kurumlara verilmiştir.

•

Su kaynaklarının tahsisinde parçalı yapı giderilmiştir.
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•

Su tahsislerinin kayıt altına alınması için su tahsis sicili getirilmiştir.

•

Sulama sistemlerindeki kaçak kullanım ve şebeke kayıplarının önlenmesi ile ilgili yetkili idarelere
sorumluluklar getirilmiştir.

•

Drenaj suları ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir.

•

Suyun kullanımında miktar üzerinden bedel alınması hususu getirilmiştir.

•

Kullanılmış suların geri kazanılarak yeniden kullanılmasının sağlanması kanuni hükme bağlanmıştır.

•

Su Yönetimi Yüksek Kurulunun teşekkülü ve görevleri kanun düzeyinde tanzim edilmiştir.

•

Su Bilgi Sistemi ile su kaynaklarına ilişkin her türlü bilginin tek bir sistem altında toplanması
hususu düzenlenmiştir.

3.1.2. Ulusal Su Planı ve Havza Bazlı Su Yönetimi
Ulusal Su Planı (2019-2023), 2023 yılı vizyonunda “Ulusal Su Politikası Oluşturulmuş Bir Türkiye”
hedefini somutlaştırmak bağlamında, milli su politikamızın, genel hatları ile ortaya konulması ve
uygulanması; su kaynaklarımızın koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, miktar ve kalite açısından
sürdürülebilir yönetimi için katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır.
Türkiye’de ilk defa yayınlanmış olan Ulusal Su Planı (USP), milli su politikamızın, genel hatları ile
ortaya konulması ve uygulanmasına rehber teşkil etmek maksadıyla hazırlanmıştır. USP, ülkenin
su kaynaklarının mevcut durumu ve gelecek potansiyeli ile ülkenin coğrafi bölgelerine göre büyük
farklılıklar gösteren iklim şartları dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Türkiye’nin su kaynaklarının miktar ve kalite açısından sürdürülebilir kullanımı için katılımcı ve
bütünsel bir yaklaşımla merkezi yönetim amirliğinde ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
koordinasyonunda havza esaslı su yönetimine geçiş sürecinin tamamlanması USP’nin temel hedefini
teşkil etmektedir.
Muhtevası, Su Yönetimi Döngüsü’nün ana başlıklarından oluşan USP kapsamında üretilen ve geliştirilen
politikalar ile hedefler sürekli ve 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde iki vadeye ayrılmıştır. USP,
28.05.2019 tarihli Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Nehir havzası özellikle AB müktesebatında yalnızca suyun değil, aynı zamanda bütün doğal
kaynakların bütünleşik ve sürdürülebilir olarak kullanımını sağlayarak korunabilmesi için seçilebilecek
en uygun ölçek olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği temel su yasası olan Su Çerçeve Direktifi
(SÇD)’nin temelini bütüncül nehir havzası yönetimi yaklaşımı oluşturmaktadır. SÇD, su kaynaklarının
idari veya siyasi sınırlar temelinde değil, nehir havzaları temelinde yönetilmesini işaret etmektedir
(WFD, 2000).
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SÇD’de benimsenen bütüncül nehir havzası yönetimi yaklaşımını ülkemiz de benimsemekte ve
çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. 2014-2023 yıllarına yönelik hazırlanan Ulusal
Havza Yönetim Stratejisi’nde (UHYS) de ifade edilen havza bazlı yönetim modeli ile havzalardaki su
kaynaklarının korunması, verimliliği ve tasarrufu ile birlikte su kullanıcılarına gerekli suyun temini ve su
ile ilgili yapılacak yatırımların planlanması konuları önceliklendirilmiştir. Böylece kamu yatırımlarının
sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarının en üst düzeye çıkarılması, farklı kurumların rollerinin ve
sorumluluklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve program,
planlama, uygulama ve izlemenin etkinleştirilmesi için bir fırsat oluşturulmuştur (UHYS, 2014). Bu
çerçevede suyun verimli şekilde yönetilmesi, kullanılması ve havzalara yönelik yapılması gerekenlerin
bir an önce hayata geçirilmesi maksadıyla ilk aşamada 2013 yılı itibariyle 25 havza için Havza Koruma
Eylem Planları tamamlanmıştır.
SÇD’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve havza yönetiminin tam anlamıyla sağlanması maksadıyla,
Havza Koruma Eylem Planlarının Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Mevcut
durumda, Susurluk, Büyük Menderes, Konya, Meriç-Ergene ve Gediz Havzalarına ait Havza Yönetim
Planları hazırlanarak uygulama safhasına geçmiştir. Küçük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz,
Yeşilırmak, Küçük Menderes, Kuzey Ege ve Burdur havzaları için Havza Yönetim Planı hazırlanması
çalışmaları da devam etmektedir.
Türkiye’de su kaynaklarının bütüncül ve iş birliği içerisinde yönetilmesi maksadıyla, 20 Mart 2012
tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile ilgili Bakanlıkların üst
düzey temsilcilerinden oluşan “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK)” kurulmuştur. Anılan Kurul,
diğer sorumluluklarının yanında, su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde
korunması ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri belirlemekten sorumludur.
Öte yandan, havza yönetimindeki yapılanmaya hukuki altlık teşkil eden bir diğer mevzuat olan,
“Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”
18.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 18 Ocak 2019 tarihinde revize edilmiştir. Söz konusu Tebliğ
ile 25 havzada 26 Havza Yönetim Heyeti (HYH) ile 81 ilde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları
(İSYKK) teşkil edilmiştir.
Ancak söz konusu Havza Yönetim Heyetleri’nin hâlihazırda kanun düzeyinde yasal bir dayanağı
olmamakla birlikte, havza ölçekli planların uygulanması ve izlenmesine ilişkin denetim ve yaptırım
gücü de bulunmamaktadır. Bu çerçevede, söz konusu heyetlerin işlevselliğinin artırılarak yalnızca
sorun tespit eden değil sorunu da çözebilecek kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi maksadıyla Havza
Yönetim Heyetleri’nin tüzel kişiliğe sahip olması elzem görülmektedir.
3.1.3. Su Tahsisi
Tarımsal üretimin iki ana unsuru olan toprak ve su kaynakları bakımından ülke varlıklarımızın çok
yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ayrıca, ülkemiz su kaynaklarının çok büyük bir bölümü
tarım sektöründe kullanılmaktadır. Bu iki unsur su kaynaklarının yönetiminde sürdürülebilir tarımsal
sulama yönetiminin ne kadar önemli olduğunu göstermekte, sektörel su tahsislerini de bir plan
dahilinde zorunlu kılmaktadır.
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“Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği” gereği, havza ölçeğinde
suyun sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve havzada bütün sektörlerin geleceğe yönelik yapacağı
faaliyetler için ihtiyaç duyacağı suyun planlanarak kullanılması maksadıyla Seyhan, Akarçay ve Konya
Havzalarında Sektörel Su Tahsis Planları hazırlanmıştır. Gediz ve Küçük Menderes havzalarında
çalışmalara devam edilmekte olup, 2023 yılına kadar tüm havzalar için Sektörel Su Tahsis Planları’nın
hazırlanması hedeflenmektedir.
Ülkemiz genelindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin mevcut kullandıkları sulara ilave olarak,
gelecekte kurulabilecek su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin su taleplerinin de Sektörel Su Tahsisi
Planlamaları’nda dikkate alınması önem arz etmektedir.
Mevcut durumda, tarım sektörünün oluşturduğu ekonomik değer, sanayi sektörüne oranla düşük
kalmaktadır. Buna bağlı olarak, yoğun su kaynaklarının kullanıldığı tarım sektöründe, ürün deseninin
ekonomik değeri artıracak şekilde düzenlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu minvalde,
Sektörel Su Tahsis Planlarında ekonomik gelişim için su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı hususu
gözetilmiştir. Ayrıca, planlarda kuraklık koşulları ve halk sulamaları da değerlendirilerek tarımsal
sulama politikaları kapsamında farklı dönemlerde sulama alanlarında ekonomik değeri maksimize
edecek şekilde optimum bitki deseni çalışması yapılmış ve bu desen için ihtiyaç duyulan sulama suyu
miktarları dönemlere göre belirlenmiştir. Buna ilave olarak stratejik ürün politikalarının oluşturulması
ve desteklenmesi de ekonomik değerin artırılmasında önemli rol oynayacağı planlarda göz önüne
alınmaktadır.
Sürdürülebilir tarımsal sulama yönetimi kapsamında Sektörel Su Tahsis Planları’nda sulama alanlarında
ekonomik değeri maksimize edecek şekilde optimum bitki deseni önerileri geliştirilmektedir. Bu
öneriler, normal durum ve kuraklık koşulları dikkate alınarak belirlenen yıllara göre her koşul için
ayrı ayrı hazırlanmakta olup halk sulamaları dahil tüm sulama alanları için yapılmaktadır. Bitki deseni
çalışmasında, sulama suyu ihtiyacı temel bir göstergedir. Ayrıca, diğer sektörlerde olduğu gibi
tarımsal sulama sektöründe de sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli eylemler ve bu görevlerden
sorumlu/ilgili kurum/kuruluşlar belirlenmiştir.
Tarımsal Sulama Bilgi Yönetimine katkı sunacak bir diğer proje de Milli Su Yönetimi Sistemi (MSYS)
oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardır. Pilot havza olarak seçilen Seyhan Havzası’nda
fizibilite çalışmaları tamamlanmış olan Projenin maksadı: su kaynakları miktarının sürekli izlenmesi,
su kullanımlarının kontrolünü sağlayacak sistemin kurulmasıdır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından suya ilişkin tüm verilerin tek bir sistem altında toplanarak
paydaş kurum/kuruluşlarca paylaşılması amacıyla 2017 yılı sonu itibarıyla Ulusal Su Bilgi Sistemi
kurulmuştur. Ulusal Su Bilgi Sistemi ile suya ilişkin veriler belirli bir standartta ilgili kurumlardan
temin edilerek paylaşıma hazır hale getirilmektedir. Tarımsal sulamaya ilişkin sulama alanı ve sulama
miktarına ilişkin veriler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden sağlanan web servisleri ile sisteme
aktarılmaktadır. Tarımsal sulama verilerine ilişkin bilgilerin farklı kurum/birimlerde dağınık olarak yer
aldığı ve bazı bilgilerin de üretilmediği tespit edilmiştir.
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Yer üstü su kaynaklarının tahsisinde hane halkı ve sanayi talepleri dışında su ürünleri yetiştiriciliği
de son yıllarda önemli düzeyde talep oluşturmaktadır. Karada kurulacak su ürünleri yetiştiriciliği
tesislerinde kullanılacak suların tahsisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak Tarım ve
Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri ile üreticiler arasında tahsis edilen su miktarı için su kira sözleşmesi
düzenlenmektedir. Baraj gölleri ve göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği için ise yapılan su tahsisleri,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamındadır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılacak olan suyun tahsisinin mümkün olan sürede uzun yılları
kapsayacak şekilde yapılması uygun olacaktır.
Yine, su ürünleri üretiminde kullanılması planlanan yer altı suları için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğünden
izin belgesi alınmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürekli su kullanımı olduğundan, suyun tahsis
amacı dışında kullanıldığı gibi bir problemle karşılaşılmaması için, belgede özellikle “su ürünleri
yetiştiriciliğinde” kullanımı için izin verildiğinin belirtilmesi, yer altı suyu kullanma izin belgesinde
yazan “kullanma, ziraat, tarımsal, tarımsal sulama, hayvancılık” vb. adı altındaki kullanım izin
başlıklarına “su ürünleri yetiştiriciliğinde” ifadesinin eklenmesi, derinliği 10 m’den az olan kuyularda
debi belirtilmeden “ihtiyacı kadar kullanabilir” şeklindeki ifadenin su kiralaması yapılabilmesi için su
miktarı belirtilecek şekilde yeniden düzeltilmesi gibi hususlar genellikle gündeme getirilen sorunlardır.
Ülkemiz genelindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin mevcut kullandıkları sulara ilave olarak,
gelecekte kurulabilecek su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin su taleplerinin de sektörel su tahsisi
planlamalarında dikkate alınması önem arz etmektedir.
3.1.4. Su Potansiyeline Uygun Ürün Deseni ve Destekleme Politikaları
Tarımsal üretimde kullanılan sulama suyunun sürdürülebilir su kaynaklarından temini ve etkin kullanımı
ile su kısıtı olan havzalar başta olmak üzere ürün deseninin su potansiyeline uygun olması esastır.
Sulama yönetiminde istenilen başarının elde edilebilmesi büyük ölçüde üreticinin doğru üretim
planlamasıyla veya su potansiyeline uygun ürün desenine yönlendirilmesini sağlayacak tarımsal
desteklemeler ve teşviklerle temin edilebilir. Ancak, destekleme ve teşvik politikalarını belirleyecek
stratejiler geliştirilirken, ihtiyaç duyulan verilerin üretiminin yanında, söz konusu verilerin anlık, doğru
ve sorgulanabilir olması bekleneceğinden, sulanan alanlarda izleme çalışmalarının eksiksiz yapılması
ve uygun bilgi sistemlerinin kullanılması gerekli olmaktadır.
Sulu ürün destekleme şartları, sulamada kullanılan su kaynağının sürdürülebilir kaynak olmasına
ve su kullanımına ait izinlerin varlığına bağlanmalıdır. Parsel bazında sezonluk sulama suyu ihtiyacı
bilinmeli, sulanan her bir parselin su kaynağı ile ilişkisi belgelenebilmelidir. Şebeke içerisinde kalan
alanlarda işletme organizasyonlarından alınacak, şebeke dışında ise uygunluğu yerinde tespit ile
belirlenecek belgeye sahip olmayan üreticilere sulu ürün destekleme ödemesi yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı su tüketimlerini önleyecek teşvik mekanizmaları artırılmalıdır. Destekleme ödemesi
özellikle su kısıtı olan havzalarda sulama suyundan azami tasarrufu sağlayacak şekilde, uygun sulama
yöntemlerinin kullanılması şartına bağlanmalı, su kullanım hizmet bedelleri tahakkuk ettirilirken
uygun sulama yöntemleri kullanan üreticilere düşük tarife uygulanmasına devam edilmelidir. Netice
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olarak yukarıda zikredilen bütün hususlara sektörel su tahsis planlarında yer verildiğinden ürün
deseni desteklenirken mutlaka sektörel tahsis planları biten havzalarda bu planlarda önerilen bitki
desenlerine destek verilmelidir.
3.2. Tarımsal Sulamada Bilgi Yönetim Sistemleri
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından suya ilişkin tüm verilerin tek bir sistem altında toplanarak
paydaş kurum/kuruluşlarca paylaşılması amacıyla 2017 yılı sonu itibarıyla Ulusal Su Bilgi Sistemi
kurulmuştur. Ulusal Su Bilgi Sistemi ile suya ilişkin veriler belirli bir standartta ilgili kurumlardan
temin edilerek paylaşıma hazır hale getirilmektedir. Tarımsal sulamaya ilişkin sulama alanı ve sulama
miktarına ilişkin veriler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden sağlanan web servisleri ile sisteme
aktarılmaktadır. Tarım alanlarında kullanılan su miktarı verisi ile halk sulamalarına ilişkin veriler sisteme
aktarılmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden talep edilmiş olmasına rağmen söz konusu
verilerin üretilmemesi sebebi ile sisteme aktarımı gerçekleştirilememiştir. Tarımsal sulama verilerine
ilişkin bilgilerin farklı kurum/birimlerde dağınık olarak yer aldığı ve bazı bilgilerin de üretilmediği
tespit edilmiştir.
Tarımsal Sulama Bilgi Yönetimine katkı sunacak bir diğer proje de Milli Su Yönetimi Sistemi (MSYS)
oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardır. Söz konusu çalışmalar kapsamında Onuncu
Kalkınma Planı, 64. Hükümet Eylem Planı, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
kapsamında DSİ sorumluluğunda bulunan sulama tesislerine elektronik ölçüm cihazlarının monte
edildiği suyun kanal seviyesinde ve hidrant çıkış seviyesinde mümkün mertebe ölçüldüğü tespit
edilmiştir. Ancak bu çalışmaların tüm sulama sahalarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hem sosyal hem de ekonomik açıdan kalkınması ve su
kullanan sektörlerin mağdur olmaması için Milli Su Yönetimi Sistemi’nin kurulması elzemdir. Bu
projenin hayata geçirilmesi ile Tarımsal Sulama Bilgi Yönetim Sistemi’nin en önemli bileşenlerinden
biri olacağı öngörülmektedir. Pilot havza olarak seçilen Seyhan Havzası’nda fizibilite çalışmaları
tamamlanmış olan projenin maksadı: su kaynakları miktarının sürekli izlenmesi, su kullanımlarının
kontrolünü sağlayacak sistemin kurulmasıdır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından suya ilişkin tüm verilerin tek bir sistem altında toplanarak
paydaş kurum/kuruluşlarca paylaşılması amacıyla 2017 yılı sonu itibari ile Ulusal Su Bilgi Sistemi
kurulmuştur. Ulusal Su Bilgi Sistemi ile suya ilişkin veriler belirli bir standartta ilgili kurumlardan
temin edilerek paylaşıma hazır hale getirilmektedir. Tarımsal Sulamaya ilişkin sulama alanı ve sulama
miktarına ilişkin veriler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden sağlanan web servisleri ile sisteme
aktarılmaktadır. Tarımsal sulama verilerine ilişkin bilgilerin farklı kurum/birimlerde dağınık olarak yer
aldığı ve bazı bilgilerinde üretilmediği tespit edilmiştir.
Uzaktan Algılama Destekli CBS Tabanlı Sulama Yönetimi
Uzaktan algılama özellikle gelişmiş ülkelerde uzun zamandır yaşamın birçok alanında olduğu gibi
sulama zamanı planlaması, su stresi, ilaçlama, verim tahmini, arazi kıymeti belirleme vb. işlemleri
ile tarımsal üretimde yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Uzaktan algılama destekli CBS tabanlı
sulama yönetimi çalışmalarında çok zamanlı alınmış uydu görüntüleri yardımıyla ürün deseni hızlı ve
doğru bir şekilde tespit edilebilmektedir. Bu tespitlerden yola çıkılarak çiftçilerin sulama beyanları
hızlı ve kolay biçimde kontrol edilebilmektedir.
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Uzaktan algılama teknolojisi, tüm dünyada farklı mekânsal ölçeklerde sulu tarım alanlarının
haritalanması için etkili bir araç olarak işaret edilmektedir. Bu teknoloji aynı zamanda, çiftçilere ve
yöneticilere, anlık olarak bitki su ihtiyaçlarını gösteren “sulama tavsiyesi” gibi ilave bilgilerin verilmesi
için de kullanılabilmektedir. Farklı mekânsal ve zamansal çözünürlüğe sahip multi-spektral uydu
görüntüleri kullanımına dayalı yenilikçi yöntemlerden yararlanılarak sulama şebekesi içerisinde su
stresi altındaki sulanan alanlar tanımlanabilmektedir.
Bitki deseni ve sulanan alanların uzaktan algılama teknolojisi ile belirlenmesine yönelik çalışmalar
çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmasına rağmen ülke bazlı büyük ölçekte çalışmalar
bulunmamaktadır. Bitki örtüsünün saptanmasına yönelik her bir bitkiye ait ülke çapında spektral veri
bankalarının oluşturulması gerekmektedir.
Sulama Yönetiminde Otomasyon ve Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı
Sulama yönetiminin temel amacı sulama sahası içerisindeki sulama suyu taleplerinin mevcut su
potansiyeli, sulama sisteminin kapasitesi ve gerçek ihtiyaçlar ölçüsünde istenilen zaman ve miktarda,
membadan mansaba adil paylaşım ve akış güvenliğinin sağlanarak karşılanmasıdır. Kompleks
ve kendi içinde etkileşimli bir otomasyon ve buna bağlı karar destek sistemlerinin ilk kuruluş ve
tesis maliyetleri yüksek olsa da orta ve uzun vadede sağlayacağı faydalar ve katma değer, sulama
tesislerinin işletme sürecinde gittikçe daha fazla tercih edilmesi sonucunu doğuracaktır.
Özellikle kapalı sulama sistemlerindeki otomasyon uygulamaları, su ve sulama yönetiminde dışarıdan
müdahaleyi engelleyebilmekte, şebekeye gerçek ihtiyaçlar nispetinde su sağlanabilmektedir.
Planlama ve/veya proje aşamasındaki yeni sulama projelerinde otomasyon ve karar destek sistemleri
ile ilgili bu gelişmeler dikkate alınmaktadır. Ancak geçmiş yıllarda işletmeye açılmış olan sulama
tesislerindeki bu dönüşüm yüksek maliyet sebebiyle çok yavaş ilerlemektedir. Sulama tesislerinin
işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devralan kurumların da bu dönüşümü sağlayabilecek kurumsal
ve ekonomik kapasiteye sahip olmamaları farklı finansman yaklaşımlarını zorunlu kılmaktadır.
4. TARIMSAL SULAMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sulamaya başlanacak zamanın ve uygulanacak sulama suyu miktarının belirleneceği sulama zamanı
planlamasına uyulmaması, uygun olmayan sulama sistem ve yöntemlerinin kullanımı, sulama
tesislerinin sulama organizasyonlarınca düzgün işletilememesi ve bilinç eksikliği gibi olumsuzluklar,
aşırı sulama suyu kullanımına neden olmaktadır. Bunun sonucunda, sulama uygulamalarından
beklenen verim ve kalite artışı sağlanamazken, toprak ve su kaynaklarının miktar ve kalite yönünden
olumsuz etkilenmesine de neden olunmaktadır.
4.1. Su Kaynakları Üzerine Etkileri
Sulama sistemlerinin etkin olarak kullanılmadığı durumlarda bitkinin ihtiyacından fazla miktarda su
tarım alanına verilmekte bu durumda suyun fazlası fayda sağlayamadan sistemden atılmaktadır.
Drenaj suyunun ulaştığı su kaynağının, başka bir sulamayı beslemesi durumunda katı partiküllerin
yanı sıra pestisit vb. kirleticiler de taşınmış olmaktadır. Pestisit taşınımı bir sonraki sulama için fayda
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sağlayacağı düşünülebilir ancak sonraki sulamada çiftçi suyun içindeki pestisit varlığını dikkate
almadan yeniden bitki için pestisit kullandığında, bitkinin ihtiyacından fazla miktarda pestisit
kullanılmış olmakta bu da sulanan üründe pestisit kalıntısı bulunmasına sebep olabilmektedir.
Tarımsal drenaj sularıyla alıcı ortama ulaşan pestisit ve besin elementlerinin azaltılması için iyi tarım
uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İyi tarım uygulamalarında, tarımsal faaliyetlere
yönelik pestisit ve gübre kullanımının kontrolü, çiftçilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi ve hayvansal
gübre yönetimi gibi uygulamaların yanında arazi tahribatı kaynaklı baskılara yönelik, teraslama, yeşil
kuşak ve bitkisel bariyer gibi tedbirler de yer almaktadır. İyi tarım uygulamaları, su kaynaklarının
kalitesinin iyileştirilmesi ve iyi durumdakilerin korunması maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Nehir Havzası Yönetim Planlarında yer almaktadır.
Ülkesel boyutta su kaynaklarının kalitesi izlenmelidir. Özellikle drenaj ve atık suların uygun kalite de
olanların doğrudan kullanım çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, uygun olmayan kalitedeki suların gerekli
çalışmalar yapılarak ekonomik olarak arıtılabilenlerin arıtılıp kullanımının sağlanması büyük önem arz
etmektedir.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sulama şebekeleri özelinde rutin izleme çalışmaları
yürütülmemektedir. Bununla birlikte sulanan suyun kalitesinin ortaya konulması ürün verimliliğinin
arttırılması ve söz konusu tarım ürünlerinden insana geçebilmesi muhtemel hastalıkların önüne
geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak taslak “Sulama Sularının
Kalitesi ve Kullanılmış Suların Yeniden Kullanması Hakkında Yönetmeliğin” çıkarılarak mevzuata
uygun izleme çalışmalarının yapılması ve sulama suyu kalitesinin ortaya konulması gerekmektedir.
Sürdürülebilir temiz su ve drenaj suyu kalitesi bakımında en önemli unsurlardan birisi de etkin
çalışan drenaj sistemlerinin olmasıdır. Ayrıca, sulama şebeklerinin rehabilitasyonu aşamasında drenaj
sisteminin kurulu olduğu alanlarda problemli sistemlerin aksaklıklarının, giderilmesi ihtiyaç olan
alanlarda da rehabilitasyon kapsamında drenaj sistemlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. Yapılacak
drenaj sistemlerinde mutlaka kontrollü drenaj sistemlerinin tesis edilmesi hem sulama suyundan hem
de üretimde kullanılan gübrelerden tasarruf sağlanabilir.
4.2. Toprak Kaynakları Üzerine Etkileri
Tuzluluk
Topoğrafik koşullar, toprak özellikleri ve bitkinin su isteği dikkate alınmadan yapılan düzensiz
sulamalar, yarı kurak iklimlerde toprak tuzluluğunun oluşmasında en önemli kaynaklardandır. Bitki kök
bölgesinde sulama suyu bünyesinde yer alan çözünmüş tuzların birikerek bitkilerde olumsuzlukların
oluşmasına ve buna bağlı olarak da verim ve kalitede sorunların yaşanmasına neden olur.
Ülkemiz de dâhil dünyanın değişik bölgelerinde sulamayla birlikte tuzluluk sorunu oluşmaktadır.
Ülkemizde yaygınlaşan sulama randımanı yüksek sulama sistemlerinin kullanımıyla, özellikle yetersiz
yıkama ve drenajın olduğu sulu tarım alanlarında hızla çoraklaşma meydan gelmektedir. Genel olarak
değerlendirildiğinde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sulanan alanların yaklaşık %30’u
hâlihazırda tuzluluk ve çoraklık etkisindedir.
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Sulama işletmeciliğinin vazgeçilmez bir unsuru olan, sürdürülebilir bir tarım anlayışı ile toprakların
tuzlanmasını önlemek ve yetiştirilen bitkilerin su stresi çekmeyeceği uygun toprak-su ve tuz dengesini
sağlamak maksadıyla kurulmuş olan drenaj sistemlerinin işlevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek,
kanallarda bakım ve onarım ihtiyacını tespit etmek, topraktaki taban suyu seviyesini ve kalitesini
kontrol etmek maksadıyla 1966 yılında 5 adet sulama şebekesinde başlanan DSİ Taban suyu İzleme
Çalışmaları, mevcut durumda 1.117.077 ha alana hizmet eden 65 adet sulama şebekesinde devam
ettirilmektedir.
DSİ’ce işletilen ve devredilen sulamalarda taban suyu sorunlu saha (0-1,5 m) %7, tuzluluk problemi
olan saha %2, drenaj sorunları nedeniyle sulanamayan saha ise %0,5 civarındadır.
Başta tarımsal üretim yapılan topraklarımız olmak üzere ülke toprakların tamamı ayrıntılı toprak
etütleri (en az seri bazlı etütlerin) yapılıp bir merkezde toplanarak kullanıcı kurum ve kuruluşlara
açılması gerekmektedir.
Yapılacak toprak etütlerinden sonra ülkemizdeki tuzlu toprakların miktarı, dağılımı ve tuzluluk
dereceleri konusunda net bilgiler sağlanacaktır. Söz konusu alanların bitkisel üretime kazandırılması
ve olası riskli bölgelerin de belirlenerek gerekli tedbirlerin ivedilikle işleme konulması sürdürülebilir
üretim için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca doğal drenajın sınırlı veya yetersiz olduğu alanlarda
drenaj sistemlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.
Çoraklaşma
Sulama uygulamalarının arttığı dönemlerde toprak dikkatle izlenmelidir. Her ne kadar tuz katmanı
toprak yüzeyinin derinliklerinde olsa ve aynı zamanda da uygulanan sulama suyu iyi kalitede olsa
toprakta tuzun birikmesi kaçınılmazdır. Killi topraklarda durum çok önemlidir. Bu alanlarda sodyumun
varlığı, toprak yapısının bozulmasına neden olur. Ayrıca, topraktaki bitki besin elementlerinin alımı
zorlaşır, düzeltilmesi ve işlenmesinde sorunlara neden olur. Benzer durum toprağın asitleşmesinde
de gözlenir. Özellikle kıyı bölgelerinde aşırı yağışa maruz kalan alanlarda meydana gelen bu olay,
toprak pH’sının düşmesi sonucunda bitki besin maddelerinin bitkilerce alımında problemlere neden
olur.
Yapılacak toprak etütlerinden sonra ülkemizdeki sodik toprakların miktarı, dağılımı ve sodiklik
şiddetleri konusunda net bilgiler sağlanacaktır. Söz konusu alanların bitkisel üretime kazandırılması
ve olası riskli bölgelerin de belirlenerek gerekli tedbirlerin ivedilikle işleme konulması sürdürülebilir
üretim için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca problemli bölgelerde ıslah öncesinde drenajın
sistemlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.
4.3. Sulama Ekipman Atıklarının Çevresel Etkileri ve Geri Dönüşümü
Öncelikle kullanılan malzemenin çok uzun ömürlü oluşu ekonomik kullanımını tamamlamış damla
sulama borularını için çevreyi olumsuz etkileyen, tarla içinde yakılarak bertaraf edilmeye çalışılan
bir atık haline getirmiştir. Özellikle tek yıllık kullanılan ince etli lateraller büyük miktarlarda açığa
çıktığından çevreye olan olumsuz etkileri çok yıllık kullanılan laterellere göre daha fazladır.
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Ekim dikim alanlarında temizlenmeden kalan polimer artıkları uzun yıllar toprağa karışarak, tarım
arazilerinde verim düşüklüğüne, hayvan yemlerine karışarak hayvan sağlığı ve kalitesinin bozulmasına
neden olmaktadır. Ayrıca, tarım alanlarında yakılmasıyla da toprak ve hava kirliliğine neden olmaktadır.
Bir önceki kullanım esnasında uygulanan kimyasalların ürün ile temasında konteminasyon meydana
gelmektedir.
Aynı şekilde, kullanılan sulama malzemelerine göre Polyetilen, Polyvinil klorür, polystren gibi çeşitli
polimerlerden sulama ürünleri üretilmekte olup PVC’nin klor salınımı yüksek olduğundan çevreye
olumsuz etkisi olmaktadır.
Bu olumsuzlukları önlemek için söz konusu atıkların tekrar sanayiye ham madde olarak
dönüştürülmesine başlanmıştır. Ancak bu dönüşüm hâlihazırda hiçbir ilke ve kurala bağlı olmaksızın
çok verimsiz, başıboş ve çevresel koşullar düşünülmeden yapılmaktadır.
Boru atıkları lisansı olan yetkililer tarafından toplanmalı ve proses edilmesi de yine lisanslı firmalar
tarafından gerçekleştirilmelidir. Böylece kullanılan polimerler orijinal malzeme spesifikasyonlarına
yakın özellikte dönüştürülebilmektedir. Bu da ülkemize ithal yolu ile gelen polimer miktarının
düşmesine yardımcı olacaktır. Usulüne uygun proses edilmesi ile verimli ve orijinal malzeme değerine
yakın bir ürün oluşturmak mümkün olacaktır.
Özellikle çok yıllık damla sulama borularına uygulanacak farklı hibe programları ile çiftçilerin boruları
uzun yıllar boyunca toplayıp depolamasına ve çevreyi korumalarına yardımcı olabilecektir.
4.4. Sulama Suyu Kalitesi
Ülkemizde yer üstü su kaynakları evsel, sanayi, tarımsal faaliyetler, madencilik ve jeotermal faaliyetler
ve atmosferik kirletici taşınımdan dolayı kirlenmektedir. Kirlenmenin ilk göstergesi yosunlaşma olup,
özellikle yağmurlama ve damla sulamalarda tıkanıklığa sebebiyet vermektedir. Bu durumda çiftçiler
sulamada yer altı suyu kullanarak yer altı sularının seviyelerinde düşümlere sebebiyet vermekte
ve havzalarımızda yer altı suyu kaynaklarını tehdit etmektedir. Diğer taraftan özellikle madencilik
faaliyetleri başta olmak üzere diğer faaliyetlerden kaynaklanan metal ve yarı metal bileşiklerinin
konsantrasyonları bazı barajlarda sulama suyu kriterlerini geçtiği için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
sulamada kullanılmamaktadır.
Sulama projelerinin planlamasında ve işletilmesinde su miktarından da önemli bir husus sulama
suyu kalitesidir. DSİ sulama projelerinin planlamasında tuz ve sodyum miktarı dikkate alınmaktadır.
Ancak hızlı kentleşme, sanayileşme, tarımda yoğun gübre ve pestisitlerin kullanımı su kaynaklarında
önemli ölçüde kirlenmeye neden olmaktadır. Bu nedenlerle su kaynaklarının sulama planlamasında
ve işletilmesinde topraklara ve bitkilere, dolayısıyla tüm canlı varlıklara etkisi nedeniyle daha fazla
kirletici parametre dikkate alınarak izlenmesi önem arz etmektedir.
Su kaynaklarının sulama suyu kalitesi açısından sulamada kullanılması ile ilgili yasal mevzuat olarak
“Yer üstü Suyu Kalitesi Yönetmeliği” Tablo 2, II. Sınıf değerlerini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca atık
suların sulamada kullanılması ile ilgili Atık su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nin Ek-7’sinde
“Arıtılmış Atık suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri”ne ve “sulamada kullanılabilecek
atık suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik” değerlerine yer verilmiştir. Ancak her iki mevzuat da
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genel sulama suyu kriterleri ve diğer mikro kirletici parametreleri açısından günümüz ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır. Bu maksatla Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce DSİ Genel Müdürlüğünün
katkıları ile hazırlanan, sulama suyu başta olmak üzere kullanılmış suların tekrar kullanılmasında kalite
kriterlerinin belirlenmiş olduğu, “Sulama Suyu Kalitesi ve Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması
Hakkında Yönetmelik Taslağı” henüz yürürlüğe girmemiştir.
Ülkemizde su kaynaklarının sulama suyu başta olmak üzere diğer sektörlerde kalite yönünden
sürdürülebilir kullanımı için Nehir Havza Yönetim Planlarında iyi su durumuna ulaşmak için uygulanması
gereken tedbirlerin alınması şarttır. Mevzuat açısından “Sulama Suyu Kalitesi ve Kullanılmış Suların
Yeniden Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın yürürlüğe girmesi gerekmektedir.
Su Ürünleri Sektörü
“1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu”nun sulara zararlı madde dökülmesi hususundaki 20’nci maddesi
hükmü ve “Su Ürünleri Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda, ülkemizde 904 adet istasyonda
14 adet parametrenin yılda 4 dönem analizi ile alıcı ortam izleme çalışmaları yürütülmektedir. Su
Ürünleri Kanunu’nda ve alt mevzuatta yapılacak değişiklikle izlemeye yönelik çeşitli güncellemeler
yapılacaktır.
Su ürünleri ile su ürünleri yaşam alanlarının korunması için alınması gereken tedbirlerde, noktasal ve
yayılı kirliliğin bertarafı konusunda: zirai ilaçların, kimyasal gübrelerin kullanımında iyileştirmeler, tarım
dışı ve tarımsal üretimlerde topyekûn iş birliği gerekmektedir. Bunun için geciktirilmeden kapsamlı
ve uzun vadeli uygulanabilir ve denetlenebilir iş planının oluşturulması, mevzuatların tamamlanması
suyu kullanan her tür sektör için faydalı olacaktır.
Alıcı ortam su kalitesi izleme konusunda kurumlar arasında yetki çakışması yaşanmakta olup bu
durum izleme ve denetim faaliyetlerinde mükerrerlik ve uygulamada farklılıklar yaratmaktadır.
4.5. Kullanılmış Suların Tarımsal Sulamada Kullanımı
Nüfus artışı, iklim değişikliği, kirlilik ve arazi kullanımlarındaki değişiklikler su miktarını ve kalitesini
etkilediğinden tüm dünya, su kaynaklarını korumak üzere hareket etmektedir. Mevcut ve öngörülen
su sıkıntısını gidermek için birçok ülke su tasarrufu üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Buna ilave olarak
alternatif su kaynakları arayışı da sürmektedir. Bu alternatif su kaynaklarından biri kullanılmış sular
olarak değerlendirilmektedir.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan, sulama suyu başta olmak üzere kullanılmış suların
tekrar kullanılmasında kalite kriterlerinin belirlenmiş olduğu, “Sulama Suyu Kalitesi ve Kullanılmış
Suların Yeniden Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” bir an önce yürürlüğe girmelidir.
2014 yılında Ergene Havzasında Arıtılmış Atık suların Sulamada Kullanılmasının Uygulanabilirliğinin
Araştırılması Projesi, 2015 yılında GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden
Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi, 25/07/2017 tarihinde Kullanılmış Suların Yeniden
Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi başlamıştır. Projelerde ülkemizde kullanılmış
suların yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması için gerekli teknik altyapının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
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Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi’nde yapılan
değerlendirmelere göre Türkiye’de 2000 m3/gün üzerinde kapasiteye sahip 618 tesiste arıtılan
kullanılmış su miktarının 20.294.839 m3/gün olduğu tespit edilmiştir. Bu da 7.407.616.235 m3/yıl olup,
yaklaşık olarak 7,5 milyar m3/yıl atık su arıtılmakta ve alıcı ortama deşarj edilerek kaybedilmektedir.
Tesislerden bazılarında arıtılan kullanılmış sular, tesislerin konumları ve etraflarında herhangi bir
yeniden kullanım alternatifi olmaması sebebiyle alternatif su kaynağı olarak değerlendirilmemiştir.
Envanterdeki 618 tesisten 55’inde arıtılan kullanılmış suların, bu kapsamda değerlendirilmesinin
mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Bu tesislerden deşarj edilen arıtılmış kullanılmış su miktarının
toplam 3.184.470 m3/gün olduğu, bunun da yaklaşık olarak 1.162.331.550 m3/yıl’a tekabül ettiği
hesaplanmıştır. Bu durumda Türkiye çapında yeniden kullanılabileceği belirlenen toplam atık su arıtma
tesisi çıkışı miktarının 6.245.284.685 m3/yıl, yani yaklaşık 6,2 milyar m3/yıl olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu projede kullanılmış suların tarımsal sulama suyu, peyzaj sulama suyu, sanayi suyu, çevresel
kullanım, yer altı suyu beslemesi ve içme suyu olarak kullanım alternatifleri ülke genelinde 25 havza
için değerlendirilmiştir. Kullanılmış suların geri kazanılması ve kullanılmasıyla mevcut su kaynaklarına
olan ihtiyacın azalması ve önemli ölçüde su tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.
Kullanılmış suyun geri kazanılması ve yeniden kullanılması ile ilgili çalışmalara daha fazla ağırlık
verilmelidir. Bu çalışmalar şöyle sıralanabilir:
•

Türkiye’nin net atık su miktarları ve bunların kirlilik düzeyleri belirlenmelidir.

•

Kirlilik düzeylerine bağlı olarak arıtılmadan veya farklı arıtma proseslerinden geçirildikten sonra
kullanılacak su için uygun bitki ve sulama yöntemi belirlenmelidir.

•

Havzalar bazında nüfus, kirlilik yükü, içme ve kullanma suyu ve tarımsal üretim potansiyeli kriterleri
belirlenerek öncelikli alan haritaları çıkarılmalıdır.

•

Buna ek olarak, yeni politikalar ve düzenlemeler yapılıp atık su geri kazanım teknolojileri ve suyun
yeniden kullanımı geliştirmelidir.

•

Evsel, tarımsal sulama, sanayi ve kentsel peyzajda geri kazanılan atık suların kullanılması teşvik
edilmelidir. Çiftçilerin özendirilmesi için m3 başına önemli indirimler sağlanmalıdır.

•

Yeniden kullanılan suyun tarla düzeyinde kullanımının denetlenmesi ve kontrolü gerekmektedir.

•

Atık suları sulama suyu olarak kullanacak üreticilerin sulama sistemleri, bitki ve kök bölgesi iyon
dengesi bakımından mutlaka gerekli eğitimleri almaları sağlanmalıdır.

•

Atık su kullanılan bölgeler, uygun izleme değerlendirme yöntemleri ile takip edilip sürdürülebilir
şekilde atık su kullanımı sağlanmalıdır.
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5. TARIMSAL SULAMANIN SOSYOEKONOMİK ANALİZİ
5.1. Tarımsal Sulamanın Katma Değeri
Ülkemiz yarı-kurak iklim özelliği gösterdiğinden bazı havzalarda kişi başına düşen su miktarı kıt
olabilmektedir. Su kaynağının kıt olduğu durumlarda su kullanımında fırsat maliyeti doğmaktadır. Yani
aynı miktardaki suyun farklı sektörlerde kullanımının getirileri farklı düzeylerde olmakta ve bu fark
fırsat maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut su miktarıyla en fazla kâr getiren sektörlere yatırım
yapmak, ülkemizin ekonomik büyümesi için önem arz etmektedir. Bu sebeple suyun kullanıldığı her
alanda yaratacağı ekonomik değerin net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Suyun yarattığı
ekonomik katma değerin net bir şekilde ortaya konulamaması sektörel su tahsis planlarını daha da
önemli hale getirmektedir. Bu nedenle suyun tükenebilen bir kamu malı olması ve su kullanımındaki
önceliklendirmeler göz önünde bulundurulmaktadır.
Yüzey suları açısından bakıldığında tahsis, kullanıcılar arasındaki kullanım dengesini ve su akışındaki
mevsimsel ve yıllık dalgalanmayı göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Su kullanımlarının
kullanıcılara sağladığı marjinal net faydalar ortaya konulmalı ve suyu eşit paylaşmaktan ziyade suyun
sağladığı fayda eşit paylaşılmalıdır. Yer altı suyu açısından bakıldığında ise (olağanüstü durumlardaki
stratejik kullanımı da dikkate alınarak), su çekimlerinin kaynak yenileme kapasitesinin üzerinde
olması riski değerlendirilmelidir. Fazla çekim yapıldığı durumlarda yer altı su kaynağının yok olması
veya çekim işlemleri için marjinal pompa maliyetlerinin artması gibi durumlar yer altı su kullanımının
durdurulmasına sebep olabilmektedir. Anlatılanlar ışığında yüzey ve yer altı suyunun etkin kullanımı,
havzada tüm sektörler açısından önem kazanmaktadır. Etkin kullanım ise etkili bir sektörel su tahsis
programı ile mümkün görünmektedir.
5.2. Eğitim ve Yayım
Küresel ısınmanın ve tarımsal kuraklığın olumsuz etkilerinin her geçen gün daha çok hissedildiği
ülkemizde tarımsal sulamanın etkinleştirilmesinde en önemli rolü oynayan çiftçiler aynı zamanda
bilinçli ve tasarruflu sulamanın bir numaralı aktörleridir. Bu nedenle bir bitkiye büyümesi ve gelişmesi
için gerekli suyu doğru zamanda ve doğru miktarda vermek ne kadar önemli ise çiftçiye sulama
alanında ihtiyaç duyduğu bilgiyi uygun yayım yöntemleri ile aktarmak da o kadar önemlidir. Su
tarlaya ulaştırılana kadar her şey yolunda gitse bile, ürünün sulanması sırasında bilgi eksikliğinden
veya yanlış bilgiden dolayı yapılacak bir hata üretim çıktılarını olumsuz etkileyeceği gibi kullanılan
girdilerin de boşa gitmesine neden olacaktır. Diğer taraftan sulama alanında yürütülen AR-GE
çalışmalarının sonuçlarının uygulamaya aktarılması da tarımsal sulamanın etkinleştirilmesinde
önemli rol oynamaktadır. AR-GE çalışmalarının sonuçlarının çiftçilere ulaştırılması ve çiftçi şartlarında
yaygınlaştırılması ancak çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim ve yayım faaliyetleri sayesinde
mümkün olmaktadır.
5.3. Tarımsal Sulama Destekleme Mekanizmaları
Modern sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması
amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından basınçlı sulama sistemlerinin kurulumuna, her yıl
değişen limitler dahilinde %50 hibe desteği verilmektedir.
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2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe
destekleri de verilmektedir. Program kapsamında 2018 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 26 bin 700 projeye
554 milyon TL hibe verilerek, 2 milyon 174 bin da alanda basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılması
sağlanmıştır.
Her yıl gelişen şartlara göre hazırlanan Tebliğ kapsamında yürütülen Program, Bakanlar Kurulu’nun
2016/8541 sayılı Kararı ile 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından her yıl yayınlanan “T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği” kapsamında “Modern Basınçlı Sulama” başlığı altında, basınçlı sulama sistemi kurmak isteyen
üreticilere, uzun vadeli ve sıfır faizli kredi desteği verilmektedir. Kredi desteklemeleri kapsamında,
2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 7 milyon 613 bin da alanda basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılması
sağlanmıştır.
Basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılabilmesi için üreticilerin ihtiyaç duyduğu finansman yükünü
azaltacak şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan hibe desteklemeleri programına,
mevcut kapsam ve bütçe genişletilerek devam edilmelidir. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince kullandırılan sıfır faizli basınçlı sulama kredi desteklemeleri için başvuru esasları,
amaca hizmet edecek şekilde detaylandırılmalı, uygulamaların hibe desteklemelerinde gösterilen
hassasiyette gerçekleşmesini sağlayacak tedbirler acilen alınmalıdır.
Hibe ve kredi desteği için hazırlanan projelerin değerlendirmesinde görev alan personelin mesleki
yeterliliği için gerekli tedbirler alınmalı ve iller arasındaki uygulama farklılıkları giderilmelidir. Sulama
sistemlerinde otomasyon ve su ölçüm sistemleri destekleme kapsamına alınmalı, KDV yükünü
hafifletecek şekilde tedbirler araştırılmalıdır.
Pazar-fiyat koşullarında yaşanan gelişmeler nedeniyle bitki deseninde planlanan hedeflerden
sapmaların yaratacağı sorunların en temel sonucu, sulu tarımda sürdürülebilirliğin sağlanamamasıdır.
Bu da sulama yatırımlarının tarım sektöründe yaratacağı katma değerin uzun vadede sürdürülememesi
anlamına gelmektedir.
Çok amaçlı, sürdürülebilir ve adil paylaşımlı bir su yönetimi politikası kapsamında su için sektörler
arası rekabette tarım sektörünün gerçek payını alabilmesi çok önemli bir konudur. Bu bağlamda
sürdürülebilir bir su yönetimi, su için sektörler arası rekabetin birbirleri aleyhine doğurabileceği
olumsuz sonuçların etkilerini en aza indirgeyebilecek şekilde biçimlendirilmelidir. Burada hareket
noktası suyun çok amaçlı kullanımın yanı sıra, sürekliliğin sağlanmasıdır. Bunun için de havzadaki su
bütçesinin detaylı olarak değerlendirilmesi ve çok çeşitli kullanımlar arasında en adil paylaşımlı tahsisi
en öncelikli konular arasında gelmektedir. Tarımsal üretim planlamasının havza bazındaki mevcut
su potansiyeli esas olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yer altı suyu potansiyeli
açısından kritik durumda olan Konya Kapalı Havzası ile Meriç, Ergene, Akarçay ve Asi Havzalarının
büyük bir bölümünde, rezervin tamamının tahsis edilmiş olması sebebiyle bu problem daha da
önemli hale gelmektedir. Bazı bölgelerde suya duyarlı bitkilerin, planlamada öngörülenden daha
fazla ekilmesi, fazla su fazla verim anlayışıyla da birleşince mevcut su potansiyelinin yetmemesine,
yer altı su seviyelerinde düşüşe ve toprakların bozulmasına neden olmaktadır.
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Mevcut durumda bitkisel üretim desteklemeleri “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli” kapsamında fark ödemesine konu 17 ürün bazında ve 30 adet tarım havzasında iklim,
toprak ve topoğrafya açısından, ekolojisine uygun alanlarda verilmektedir. Ancak bu alanlarda su
kısıtı dikkate alınmamaktadır. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 10. Kalkınma Planı, Tarımda Su
Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında, “Tarımsal destekler tarım havzaları bazında ürün
deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden belirlenecektir.” eylemi ile yer altı su kısıtı olan
parsellerde çok su tüketen bitkilerin desteklenmesi önlenerek sürdürülebilir tarım yapılmasına ilişkin
planlama çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda mevcut durumda 30 adet olan tarım havzası
sayısı, tarımsal faaliyet yapılan her ilçe sınırları içerisinde kalan alan ayrı bir tarım havzası olarak kabul
edilmesi ile 941 havzaya çıkarılmıştır. 2017 yılı itibarıyla tarımsal yer altı su kısıtı olan 10 ilde 47 ilçe
tespit edilerek bu ilçelerde suya duyarlı mısır (dane) ürünü destekleme kapsamından çıkarılmıştır.
Ancak bu ilçelerde damla sulama sistemleri ile sulanan parsellerde desteklemeler devam ettirilerek
basınçlı sulama sistemleri özendirilecektir. Alınmış olan tedbirler sonrası su kısıtı açısından acil
önlem alınması gereken 10 il 47 ilçede yer altı su seviyesi azalışının durdurulması ve yukarı çekilmesi
hedeflenmektedir.
Mevcut su potansiyeline uygun bir üretim planlaması çalışmaları çerçevesinde; havza bazında mevcut
su potansiyeli değerlendirmeleri esas alınarak yöre koşullarına uygun bitki deseninin tespit edilmesi,
tespit edilen bu desenin fiilen gerçekleşmesini sağlayacak bir destekleme, teşvik, ödüllendirme ve
yaptırım sisteminin uygulanması, bu uygulama kapsamında su tüketimi fazla olan ürünlerin ekim
alanlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Teşvik sisteminin su tahdidi olan sulama alanlarında
kuru tarıma ve küçükbaş hayvancılığa teşvik verilebilecek şekilde yapılandırılmasının da önemli
etkileri olacaktır. Burada göz önüne alınması gereken en önemli husus, mevcut su potansiyeline
uygun bitki deseninin gerçekleşmesine çalışılmasının yanı sıra mevcut suyun olması gereken tarım
tekniğine uygun bir şekilde kullanımının sağlanmasıdır.
6. TARIMSAL SULAMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME(AR-GE) ÇALIŞMALARI
Tarım alanlarının korunması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve doğru ürün planlaması
ile sürdürülebilir kalkınma sürecinin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve gıda güvenliğinin
sağlanmasında tarımsal AR-GE’nin rolü ve geliştirilmesi stratejik olarak önemlidir.
Ülkemizin sahip olduğu ekolojik ve coğrafik zenginlik, geniş ölçek ve çeşitlilikte bitkisel ve hayvansal
üretimin yapılmasına imkân verdiğinden, değişik bölge ve ekolojiler için uygun teknik ve teknolojiler
geliştirme de bir zorunluluk olmaktadır. Türkiye’de tarımsal AR-GE sisteminde özel sektör,
üniversiteler, STK’lar faaliyet gösterse de ağırlıklı olarak kamu eliyle yürütülmektedir. Yapılan tarımsal
AR-GE harcamasının %50’sini kamu, %48’ini üniversiteler ve %2’sini de özel sektör yapmaktadır.
Özel sektörün bu alana ilgisiz kalması tarımsal AR-GE’ye yapılan yatırımın geri dönüş süresinin uzun
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de tarımsal araştırmalar esas itibari ile bir kamu
sektörü faaliyeti olarak öne çıkmaktadır. Kamusal alanda tarımsal sulamaya ilişkin AR-GE faaliyetleri
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve üniversiteler eliyle gerçekleştirilmektedir.
TAGEM’e bağlı 48 adet araştırma enstitüsü ve 46 adet ziraat fakültesi bünyesinde bu araştırmalar
devam etmektedir.

34

Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Ülkemiz toprak ve su kaynakları alanında sahip olduğu fiziki altyapı ve beşeri sermaye ile çok yoğun
AR-GE faaliyetleri yürütmektedir. Ancak elde edilen sonuçların ve üretilen bilginin ülke politikalarına,
plan ve programlar ile uygulamaya yansıtılması hususu hayati önem arz etmektedir. Bu doğrultuda
özellikle paydaşlarla iş birliklerinin yapılabileceği ortaklıkları kamu araştırma-özel sektör-üniversite
AR-GE proje ve programları Tarım ve Orman Bakanlığı-TAGEM ve Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTÜBİTAK destek programları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Tarımsal sulama alanında araştırma kuruluşları özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin
küresel etkileri göz önüne alındığında, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi
açısından: su tasarrufu sağlayan sulama yöntemleri, su hasadı, su kullanım etkinliğinin artırılması, kısıtlı
su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının
oluşturulması, düşük nitelikli sulama sularının kullanımı, tarımda girdi olarak doğal kaynakların ve
alternatif teknolojilerin kullanımı çalışmalarını yaparak tarımdaki potansiyel artışa katkı sağlamaktadır.
AR-GE faaliyetleri, özel sektör ve üniversitelerle iş birliği yapılarak genişletilmiştir.
AR-GE sonuçlarının ulusal politikalara yansıması adına özellikle su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama
sistemlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı çerçevesinde mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine
dönüştürülmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik destek uygulanmalarına devam edilmektedir. Bu
çalışmaların başlatılmasında toprak ve su kaynakları AR-GE verileri temel teşkil etmiştir.
Güçlü Yönler:
•

Basınçlı sulama sistemi ekipmanlarının tamamının üretilebilme potansiyeli,

•

Basınçlı sulama hibe ve kredi desteklerinin varlığı,

•

Yeni sulama projelerinin kapalı(basınçlı borulu) sistem olarak uygulanması,

•

Arazi toplulaştırma ve sulama projelerinin birlikte yapılıyor olması,

•

Üreticinin teknolojiyi kabullenmesi ve uygulaması,

•

Tarımsal sulama yönetimi konusunda tecrübe ve bilgi birikimi,

•

Ulusal Su Planının yayınlanmış olması,

•

Havza bazlı sektörel su tahsis planlarının hazırlanmaya devam etmesi,

•

Havza bazlı su yönetim planlarının hazırlanma sürecinin aktif bir şekilde devam etmesi,

•

Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik mevzuatın varlığı ve kurum kapasitesinin gelişmiş
olması (Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında konu ile ilgili yetişmiş personel ve izleme altyapısının
varlığı).
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Zayıf Yönler:
•

Su Kanunu’nun yayınlanmasının gecikmesi,

•

Havza bazlı su yönetiminin ve destekleme politika çalışmalarının eksikliği,

•

Tarımsal sulamaya yönelik olarak suyun miktar ve kalite açısında yeterli düzeyde izlenmemesi,

•

Yer altı su kaynaklarının aşırı düzeyde çekilmesi,

•

Su yönetiminde çok başlılık,

•

Tarımsal sulamaya yönelik mevzuatın yetersiz kalması ve uygulamada yaşanan sıkıntılar,

•

Tarımsal sulamaya ilişkin bir veri tabanının olmaması,

•

Toprak veri tabanının güncel olmaması ve mevcut verilerin standardize edilmemesi,

•

Sulanan alanların yeterli düzeyde izlenememesi,

•

Sulama oranı ve randımanlarının düşük olması,

•

Sulama yönetimine yönelik eğitim ve yayım altyapı eksikliği,

•

Sulama ücretlerinin hacim bazlı olmaması,

•

Sulama maliyetlerinin yüksekliği,

•

Sulama yatırımlarına ayrılan bütçenin eksikliği,

•

Sahada planlı tarımsal üretimin yapılamaması,

•

Havza yönetiminde kilit rol oynaması beklenen Havza Yönetim Heyeti (HYH) ve İl Su
Yönetimi Koordinasyon Kurulları (İSYKK) yetkilerinin ve tüzel kişiliklerinin kanun seviyesinde
desteklenmemesi,

•

Havzalarda su miktarına göre tarımın yapılmaması,

•

Çevre ve doğal kaynakların korunması hususunda tarımsal politika, teşvik ve desteklerin
yetersizliği.
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Fırsatlar:
•

Sulama yatırımlarına yönelik dış kaynaklı fonların varlığı (dünya bankası, AB fonları vb.),

•

Mevcut ekolojik koşullarımızın tarımsal üretime uygunluğu,

•

Girişimcilerin tarım teknolojilerine ilgisinin artması,

•

Ülkemiz demografik yapısında genç nüfus varlığı,

•

Yenilenebilir enerjinin tarımsal sulamada kullanım olanaklarının artması,

•

Sektörel Su Tahsis Planları kapsamında oluşturulan optimum bitki desenleri,

•

Sektörel Su Tahsis Planlaması ile çiftinin net gelirinin arttırılması,

•

Gıdaya olan talebin artması ve gıdadaki fiyat artışları.

Tehditler:
•

Sulanabilir arazilerin tarım dışına çıkarılması noktasında baskıların olması,

•

Suyu yönetenlere yönelik farklı baskıların olması,

•

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri,

•

Su kaynaklarına üzerine diğer sektör baskısı,

•

Tarımsal üretim alanlarında nüfusun yaşlanması ve azalması,

•

Kırsal alana yönelik desteklerin planlı yapılmaması,

•

Su kalitesinde bozulmalar,

•

Su kaynaklarından kayıt dışı kullanımı.
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KAYNAKLAR
•

BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarım Teknolojisi Raporu, 2019.

•

BM Su Gelişim Raporu, 2015. http://www.suhakki.org/wp-content/uploads/2015/08/BM-Su2015ozet-web.pdf

•

Kodal, S., Ahi, Y., 2018. Tarımda Su Verimliliği , Anahtar Dergisi, 354, 30-37.

•

WFD, 2000. Water Framework Directive (2000/60/EC). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060

•

UHYS, 2014. Ulusal Havza Yönetim Strateji Belgesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı. http://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140704-23.htm
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KISALTMALAR
TÜİK

: Türkiye İstatistik Kurumu

CİTES

: The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild
Fauna and Flora / Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme

RAMSAR

: Özellikle su kuşları yaşama alanı olarak uluslararası önem taşıyan sulak
alanların korunması için, 2 Şubat 1971 tarihinde İran‘ın Ramsar kentinde
imzalanan çok taraflı anlaşma.

DEMİS

: Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi
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1.GİRİŞ
Ülke arazi varlığının %18,8’ini (14,6 milyon ha) kaplayan mera alanları hayvan varlığının kaba
yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Ülkemiz hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını
karşılamada meralara ilaveten oran envanterindeki çalılıklar, seyrek ormanlar, hazine arazileri ve hasat
sonrası tarım alanları olmak üzere ülke arazi varlığının yaklaşık %80’i otlatılmaktadır (Gökkuş, 2018).
Ancak otlatma konusunda farklı mevzuatlar ile karşılaşılması mera yönetiminde etkinliği olumsuz
yönde etkilemektedir.
Meralar hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya bu amaçla kullanılan
yerler olmalarının yanında gen kaynağı, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatına mekân oluşturma, erozyon
önleme, tıbbi materyal ve arıcılığa kadar geniş bir yelpazede ekolojik ve ekonomik özelliklere sahip
doğal alanlardır (Altın ve ark., 2011).
Kısa süreli az yağışların hâkim olduğu yarı kurak bölgelerin doğal bitki örtüsünü oluşturan meralar
dünyada erozyonun en yaygın görüldüğü alanlardır. Yapılan bir değerlendirmeye göre (Thurow, 1991)
dünya karalarındaki erozyonun %80’i mera alanlarında meydana gelmektedir. Ülkemizde ise işlemeli
tarıma uygun olmayan alanların %88’i erozyon riski altındadır ve bu alanların büyük bir çoğunluğu
meralardan meydana gelmektedir (Koç vd., 2003). Meraların doğru yönetilmesi toprak muhafazası,
havzanın aşağı kesimlerinde su baskını ve akarsu membalarının güvenliği açısından da hayati önem
arz eder (Altın ve ark., 2011). Dolayısıyla yağmuru düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak temel
hedef olmalıdır.
Dünyada kötü kullanım şartları altında mevcut durumunu muhafaza edebilen bir mera örneği
bulunmamaktadır (Holechek ve ark., 2004). Geçmişten günümüze kaybedilmiş mera alanları,
sürdürülebilir olmayan mera yönetimi uygulamaları bir kenara bırakılarak meraların salt hayvan
besleme alanı olmadığı iyi kavranmalı ve temel mera yönetim politikası haline getirilmelidir. Bu
çerçevede meraların sunduğu hizmetlerin devamlılığı ekosistemin bütüncüllüğü göz önünde
bulundurularak sürdürülebilir yönetim planlamalarının geliştirilmesi, bunun ile ilgili mevzuatın
hazırlanması ve uygulanması esas olmalıdır.
2. MEVCUT DURUM
Ülkemizde TÜİK (TÜİK, 2018) verilerine göre 14,6 milyon hektar mera alanı bulunmaktadır. Ancak
hayvan otlatılarak kullanılan doğal bitki örtülü alan bu rakamın hayli üzerindedir ve mülkiyet
bakımından üç ayrı statüye sahiptir. Bunlar:
i.

Mera Kanunu kapsamında değerlendirilen mera alanları,

ii.

Orman Kanunu kapsamında otlatılan alanlar,

iii.

Hazinenin özel mülkiyetinde olan (otlatılarak kullanılan) alanlar.
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Bunun haricinde orman envanterine kayıtlı 12 milyon hektar (orman envanterindeki alanın %53,1’i)
alan otlatılarak değerlendirilmektedir. Bu alanların dışında yaklaşık 14 milyon hektar hazine arazisinde
ve yaklaşık 20 milyon hektar tarım arazisinde hasat sonrasında otlatma faaliyeti gerçekleşmektedir.
Otlatmanın düzenlenmesinde orman arazilerinde 6831 sayılı Orman Kanunu, mera arazilerinde ise
4342 sayılı Mera Kanunu esas alınırken, hazine arazileri için böyle bir mevzuat söz konusu değildir.
Bu durum ülkemizde otlatma yönetiminin planlanmasında karmaşaya neden olmaktadır. Meralarda
tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları henüz bitirilemediğinden Mera Kanunu’nun uygulanmasında sıkıntılar
yaşanmaktadır. Yine tahsisler yerleşim yerine yapıldığından her ikamet edenin otlatma hakkına sahip
olmaktadır. Bu durum mera yönetimi kararlarının uygulanmasında güçlüklere sebep olmaktadır.
Ülkemizde yayla arazileri bazıları mera, bazıları orman, bazıları da hazine arazisi envanterindedir.
Buralardaki işgaller mevcut mevzuatlara göre çözülememektedir. Çözümü esnasında birden fazla
kanunla karşılaşılmaktadır. Mevcut işgaller ile ilgili mevzuat yetersizliği vardır. Bu sorunlara köklü
çözüm getirilmelidir. Diğer yandan ıslah amaçlı kiralamalarda merada hayvancılık maksatlı yapılara
izin verilirken, tahsisli meralarda buna izin verilmemektedir. Bu durum etkin mera yönetimi açısından
sorun teşkil etmektedir.
Meraların korunması ve denetlemesi ile ilgili idari birim ve personel olmaması meraların takibini
güçleştirmektedir. Meralardaki mevzuata aykırı işlemlerle ilgili suç tanımlaması olmakla birlikte
çözümü belirsizdir. Zira 4342 sayılı Mera Kanunu’nda cezai müeyyide bulunmamaktadır. Kanun’a
bununla ilgili hüküm eklenmesi bu konuda ortaya çıkan boşluğu dolduracaktır.
Meraların etkin kullanım ve yönetiminin sağlanması için Bakanlık bünyesinde Mera Genel Müdürlüğü
kurulmalıdır.
Her tahsisli mera için bir yönetim birliği kurulduğundan ve tahsis edilenlerden meydana geldiği için
etkili olamamaktadır. Bu nedenle merayı kullananlar özel veya tüzel kişiler olmalı ve denetlenmesi
bölgesel bazda kurulacak yönetim birliklerine verilmelidir.
Orman envanterine kayıtlı çalılık alanların (genelde makilik) orman amenajman planlarında bozuk
vasıfta gösterilmeyip yaptığı fonksiyona göre sınıflandırılmalı ve otlatmaya açık alanlar mera birimine
bildirilerek otlatma takviminin bütüncül hale getirilmesi sağlanmalıdır.
Sürü yönetimi konusunda ülkemizde mevzuat ve bilgi birikimi yetersizdir. Bu durum meraların etkin
kullanımındaki en büyük engeldir. Zira eş zamanlı doğum olmadığından merada yem kalitesine göre
ek yemleme planı ve semirtme planı gibi uygulamalara geçilememektedir.
Mera alanları hayvancılık, toprak ve su muhafazası, erozyon kontrolü, su kaynaklarının geliştirilmesi,
biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının korunması açısından oldukça önem taşımaktadır.
Dolayısıyla meraları salt hayvan besleme açısından değerlendirmek doğru değildir. Meraların kullanım
hedeflerini belirlerken hayvan besleme esaslı yöntemler yerine ekosistemin sürdürülebilirliğini esas
alan yöntemlerin geliştirilmesi hayati önem arz etmektedir.
Mevcut mevzuat yaylalardaki yapılanma ile ilgili sorunları çözememektedir. Özellikle meralara yapılan
kaçak yapılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerinden yapı kayıt belgesi verilmesi bu
konudaki sorunu daha da büyütmektedir. Neticede konuyu çözecek etkin hukuki düzenlemeye ihtiyaç
vardır. Aksi takdirde yaylalardaki işgaller devam edecektir.
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Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik açısından zengin gen kaynaklarını barındıran bozkır ekosistemlerinin
önemli bir bölümü mera olarak kullanılmaktadır. Meraların aşırı otlatılması bitki örtüsünün yok
edilmesine ve buna bağlı olarak diğer canlıların yaşam ortamlarını da tehdit ederek biyolojik
çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Meraların sürdürülebilir yönetiminde bir ekosistem
olarak değerlendirilmemesi ve biyolojik çeşitliliğin diğer unsurlarının göz ardı edilmesi önemli
habitatların bozulmasına ve yok olmasına neden olmaktadır. Meraların sınıflandırılmasında floristik
ve faunistik değerlendirmeler kullanılmamakta, mera ıslahında yaban hayatı üzerindeki etkiler
göz ardı edilebilmekte, dar alan endemik türleri, kuşların üreme habitatları otlatma planlarında
dikkate alınmamaktadır. Özellikle hassas alanlarda meralar arasında geçiş koridorları olmaması,
doğal habitatların parçalanmasına yol açmakta ve bu da tarım alanlarında ciddi yaban hayatı
zararına yol açmaktadır. Mera alanlarında kontrolsüz toplama için yasal/idari kontrol mekanizması
bulunmamaktadır. Meraların ekosistem hizmetleri ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda kamunun
ve halkın bilinç düzeyi de yeterli değildir. Bu soruna acil çözüm getirilmelidir.
Toplam mera varlığımızın %87,6’sı orta ve zayıf mera sınıfında yer almaktadır (Avağ ve ark., 2013). Bu
durum mera yönetimimizdeki yanlışlıkların en basit göstergesidir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek
için acilen otlatma yönetiminin düzenlenmesi ve uygun ıslah yöntemlerinin uygulanması gerekir.
Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2000 yılından
günümüze kadar yürütülen mera ıslah ve amenajman projeleri ile yaklaşık olarak 10 milyon dekar
alanda uygulama yapılmıştır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman içi ve kenarı meralarda
bugüne kadar 2,5 milyon dekar alanda erozyon kontrolü ve mera ıslahına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Ancak mera yönetimi konusunda yaptırımlar uygulanamadığı için neredeyse bu programların
tamamında yeniden bozulma kaçınılmaz olmuştur. Buradaki en büyük sorun mera tespit, tahdit ve
tahsis çalışmalarının bitirilemeyişi nedeniyle kanunda belirtilen yaptırımların uygulanamayışıdır.
Arazi kullanımı açısından, ülkemizde su erozyonu sonucu yer değiştiren toprak miktarı: tarım
alanlarında %38,71, orman alanlarında %4,17 olarak tespit edilirken, en fazla kaybın %53,66 ile mera
alanlarında meydana geldiği belirlenmiştir. DEMİS verilerine göre, mera alanlarımızın %29,46’sında
çok hafif, %28,18’inde hafif, %13,59’unda orta, %11,57’sinde şiddetli ve %17,2’sinde çok şiddetli erozyon
görülmektedir (ANONİM, 2018). Bu da başta mera ıslahı olmak üzere, bu alanlarda toprak muhafaza
çalışmalarının acilen başlatılmasının önemine dikkat çekmektedir.
Önemli doğal kaynaklarımızdan olan meraların önemi ile ilgili olarak kırsal kesimde ve şehirlerde yeterli
bir bilinç yoktur. Oysaki bu doğal otlatma alanları, tarım havzalarının desteklenmesi, hayvancılık,
toprak koruma ve ıslahı, içme suyu temini, yeşil çevre, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı gibi birçok
yönlerden değişik ekolojik işlevlere sahiptir. Bu faydaların, toplumun değişik kesimlerince bilinmesi
meraların korunması ve geliştirilmesi bakımından önemli faydalar sağlayacaktır. Bu amaçla yayım
çalışmalarına önem verilmeli ve etkin bir yayım politikası geliştirilmelidir.
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3. GÜÇLÜ ve ZAYIF YÖNLER (FIRSATLAR ve TEHDİTLER)
Güçlü Yönler:
•

4342 sayılı Mera Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun var olması,

•

Meralar haricinde de otlatılacak alanların varlığı (seyrek ormanlar, çalılıklar, hasat sonrası tarım
alanları, hazine arazileri),

•

Toplumdaki çevre bilincinin gelişmesi ve ekosistemin korunmasına yönelik çalışmalara ilgi
duyması,

•

Mera kaba yem açığını kapatmada etkin olan yem bitkileri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi,

•

Meraya dayalı hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerin, engebeli arazisi ve yüksek rakımından
dolayı tarla tarımından ziyade meraya dayalı hayvancılık için daha uygun olması (Meraya dayalı
hayvancılık tüm bölgelerde yapılmakla birlikte, özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu,
Doğu Karadeniz, Orta Anadolu ile Toroslarda yoğun olarak yapılmaktadır),

•

Farklı topoğrafik yapı ve rakıma sahip engebeli arazilerin yaylacılık için uygun olması,

•

Mera alanlarının kullanımı ile ilgili kökleri çok eskilere dayanan bir bilgi birikimi olması,

•

Dağınık olsa da otlatmanın düzenlenmesi ile ilgili yönetmelik ve talimatların bulunması,

•

Mera alanlarımızın değişik ekolojik hizmetler sağlamasının ilgililer tarafından kavranmış olması,

•

Üç bitki coğrafyasının kesişim noktasında olmamızdan dolayı geniş bir bitki ve hayvan biyolojik
çeşitliliğine sahip olmamız,

•

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi”nin yürütülmesi ve büyük ölçüde tamamlanmış
olması,

•

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi, CITES ve RAMSAR gibi uluslararası koruma statü ve
sözleşmelerin varlığı,

•

Milli Parklar ve Tabiatı Koruma Alanları gibi ulusal korunan alan statülerinin varlığı,

•

Biyolojik çeşitlilik konusunda Bakanlık birimlerinde bilgi birikimine sahip uzman kadroların
bulunması,

•

Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve tasarrufunda bulunan hazine arazilerinin korunması
(Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletme şeflikleri ve orman muhafaza memurları kanalıyla
yapıldığından işgal esnasında müdahale edilebilmektedir.),

•

31.12.2011 tarihinden evvel orman vasfındaki hazine arazileri üzerindeki bina ve tesislerin 6831
sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesinde yapılan değişiklik ile kullanıcılarına kiralanabilmesi,

•

Mera yönetimi, Mera Kanunu’nun uygulanması, orman yönetimi, Orman Kanunu’nun uygulanması,
orman ıslahı, mera ıslahı ve erozyon ve toprak muhafazası konularında bilgili deneyimli personelin
varlığı.
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Zayıf Yönler:
•

Mera Kanunu’nda cezai müeyyidelerin olmayışı ve tahsis işlemleri tamamlanamadığından
mevzuatın fiili olarak uygulanamayışı ve iki kanun arasında otlatmayı düzenleyici eş güdümlü
yönetmeliklerin olmayışı,

•

Geçmişten gelen ve hala devam eden kötü kullanım sonucu otlatma alanlarının (özellikle mera
ve çalılıklar) bitki örtülerinin zayıf olması

•

Tahsisin özel ya da tüzel kişilik yerine yerleşim yerine yapılması ve her ikamet edenin otlatma
hakkının olması ve kontrolsüz göçer hayvancılık,

•

Merayı kullananların küçük aile işletmelerinin birleşmesinden meydana gelmesi ve mera kullanımı
ve korunması konusunda ortak hareket edememe,

•

Üretilen kaba yem verilerinin sağlıklı olmaması (Bu durum sağlıklı politika geliştirmenin önünde
en büyük engeldir.),

•

Sürü yöneticisi bulamama,

•

Sürü yöneticilerinde mera kullanımı ve hayvan sağlığı, hayvan besleme gibi konularda bilgi
yetersizliği,

•

İl mera komisyonlarında mera uzmanlarının yeterli çoğunlukta olmaması,

•

Her bir tahsis biriminde kurulan mera yönetim birlikleri etkili olamaması, bunu etkin hale
getirebilecek yöresel bazlı birliklerin bulunmayışı ve bunun ile ilgili mevzuat bulunmaması,

•

Mera tüzel kişiliği oluşturularak Mera Kanunu uygulamalarına ve meraların korunmasına etkinlik
kazandırılması ile ilgili mevzuatın olmayışı,

•

Mera gelirlerinin belirli bir birimde toplanması ve mera yatırımlarında harcanması ile ilgili bir
düzenlemenin olmayışı,

•

Teknik ekiplerin tayin ve benzeri nedenler ile sık değişmesi,

•

Diğer kurum çalışanlarının bu görevi yük olarak görmeleri, izin ve talep yazılarının geç gelmesi
veya gelmemesi,

•

Tahsis amacı değişikliği izinlerinde bürokratik işlemlerin çok olması,

•

Kamu kurumlarının gerekli izinleri almadan mera alanlarında çalışmaya başlamaları (karayolları,
özel idareler, DSİ),

•

Tahsis amacı değişikliklerinde yerel baskıların varlığı ve çok fazla talep gelmesi,

•

Mera geri dönüşüm projelerinin yeterli derecede uygulanamaması, kontrolsüzlük,

•

Biyolojik çeşitliliğe ilişkin envanter eksikliği,

•

Kurumlar arası yetki karmaşası ve eş güdüm eksikliği,

•

Meralarda koruma öncelikli türlerin belirlenmemesi,

•

Meralarda yerel idari birim/personel olmaması,

•

Koruma statüleri ile meralar arasında eş güdüm olmaması,
7
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•

4342 sayılı Mera Kanunu’nda cezai işlemlerin çözüme kavuşmaması,

•

Uzayan yargı süreçleri,

•

Harman yeri, panayır, sıvat, eyrek, çeşme, mezarlık gibi kamu orta mallarının yasal durumu,

•

Yaylaların kullanım amacına göre tasnif edilip bu amaca uygun kullanım planı hazırlanmaması,

•

Personel sayısının yetersiz olması,

•

Mera ıslahında kullanılacak materyalin temininde zorluk yaşanması (mera tipi yem bitkisi çeşit
eksikliği, tohumluk temini vb.). Özellikle ekosistem fonksiyonunu yerine getirme açısında kökeni
doğal bitki örtüsüne dayanan çeşitlerin bulunmayışı,

•

Ağaçlandırma çalışmalarında marjinal alanların seçilmemesi,

•

Mera tecavüzlerindeki hızlı artışa gerekli tedbirlerin alınamaması (imara açma, kaçak yapılanma,
tarlaya dönüştürme),

•

Ülkemizde kaba yem borsası olmadığı için fiyatların istikrarsız seyretmesi.

4. GENEL DEĞERLENDİRME
Mera kanununa işlerlik kazandırılması için aksayan noktalarda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Mera
komisyonlarının yapısı gözden geçirilmelidir.
Her bir tahsis biriminde kurulan mera yönetim birlikleri etkili olamadığından yöresel bazlı birlikler
kurulmalı ve birliklerin yapısında uzman ziraat mühendisi mutlaka yer almalıdır.
Hayvan sahipleri mera yönetiminde etkin olmalıdır.
Mera tüzel kişiliği oluşturularak Mera Kanunu uygulamalarına ve meraların korunmasına etkinlik
kazandırılmalıdır.
Mera gelirlerinin belirli bir birimde toplanması ve mera yatırımlarında harcanması sağlanmalıdır.
Otlatma yönetiminin planlanması konusunda önemli eksik ve aksaklıklar olduğu gerçeğinden yola
çıkarak özellikle mera alanlarının kullanıcılarının eğitiminden başlayarak süreç işletilmelidir. Mera
yönetim birliklerinin yetki ve sorumlulukları artırılarak otlatma yönetimi doğru planlanmalıdır. Hayvan
varlığı, kaliteli kaba yem üretim potansiyeli ve otlatma planlamasına dâhil edilecek tüm alanlar dikkate
alınarak uygulanabilir otlatma yönetim planları oluşturulmalıdır.
Tahsis çalışması biten meralarda mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilmedir.
Meralarımızın ıslah çalışmaları konusunda çiftçilerimizin katılımcı olmalarını sağlayabilmek için Mera
Yönetim Birlikleri daha aktif hale getirilmelidir.
İl otlatma planlarına uyulmalı ve çobanların eğitimden geçirilerek sertifikalandırılması sağlanmalıdır.
Ayrıca çobanlığın cazip meslek haline getirilmesi için sosyal güvencelerinin düzenlenmesi faydalı
olacaktır.
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Arazi toplulaştırmasının tüm kasaba ve köylerde uygulanmasına hız verilmesi gerekmektedir.
Meralar doğal bitki örtüleri olduğundan toplulaştırmalarda mera bitki örtülerine müdahale
edilmemelidir.
Meraların biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını koruyarak yönetimi ancak ekosistem tabanlı bir
yaklaşımla mümkündür. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki biyolojik çeşitlilik konusunda
çalışan birimlerin mera yönetimi ve planlaması aşamalarına aktif katılımı, biyolojik çeşitlilik ile ilgili
mevcut bilgilerin tek merkezde kullanılabilir hale getirilerek otlatma planlarında dikkate alınması
gerekmektedir.
Ülkemiz meraları üzerinde uzun yıllardan beri süregelen aşırı ve zamansız otlatma faaliyetleri mera
bitki örtülerini zayıflatarak erozyona maruz alanlar haline dönüştürmüştür. Kamu kurumlarının
tespitleri, saha çalışmaları ve bu konudaki araştırmalar ülkemizdeki meraların durumunun zayıf
ve orta sınıfta yer aldığını göstermektedir. Toprak oluşumu ve bitki örtüsünün gelişimi uzun yıllar
sürer. Bitki örtüleri tamamen zayıflamış olan bu alanlarda hızlı ve doğru planlamalar ile toprak kaybı
azaltılmalıdır. Bu amaçla mera ıslahına yönelik adımlar atılmalı, birimler oluşturulmalı, kurumlar
arası iş birliği arttırılmalıdır. Meraların ıslah sürecini planlayacak paydaşlar ve yöneticiler koordine
edilmelidir. Toplam mera varlığı içindeki sorunlu alanlar ile mukayese edildiğinde bugüne kadar ıslahı
gerçekleştirilen mera alanı oldukça düşüktür. İvedilikle mera ıslahı konusu ülke gündeminin öncelikleri
arasında alınmalıdır. Mera ıslahında öncelik, ot üretiminden ziyade, ekosistem fonksiyonlarının
sürdürülebilir hale getirilmesi olmalıdır. Gerekirse merayı kullananlara cazip gelecek ve onların da bu
sürece dâhil olabileceği alternatif çözümler üretilmelidir.
Hem kırsal hem şehirli kesimlerde mera ekosisteminin işlevleri konusunda etkin bilgilendirme
yapılmalıdır ve meralar değersiz varlıktır bakış açısı yıkılmalıdır.
Toprağın korunmasının ağaçlandırma çalışmalarının yanında, otsu vejetasyonun korunması ve
geliştirilmesi ile de mümkün olabildiği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ucuz ve
sağlıklı hayvancılık için meranın önemi toplumun her kesimine medya aracılığı ile anlatılmalıdır.
Şehirlerdeki temiz hava, temiz su, verimli tarımsal üretim için meranın olmazsa olmaz bir varlık
olduğu bilinci yerleştirilmelidir.
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1. TARIMSAL ÖĞRETİM ALT ÇALIŞMA GRUBU
1.1. Çalışma Konusunun Tanımlanması
Ülkemizde son yıllarda mevcut tarım teknikleri ile bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinde verim
artışı sınırlı düzeyde olmakta, hatta aynı kalmaktadır. Önümüzdeki yıllarda nüfus artışının tarım alanları
ve doğa üzerinde daha ciddi baskılar oluşturacağı dikkate alındığında tarımda verimliliğin artırılması
konusu sektörü yeni arayışlara yönlendirecektir. Bu kapsamda günümüzde tarım büyük önem arz
etmektedir ve küresel düzeyde önemli krizlere neden olmaktadır. Bu nedenlerle özellikle küresel
düzeyde bilgi temelli teknolojiler kullanılarak tarım alanına çok büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu
durum işlevsel ve çok yönlü bir meslek olan tarımla ilgili olarak verilen eğitimin, temelde: toprak,
su, enerji, biyolojik ve doğal kaynakların kullanımı ve sosyal değerleri de dikkate alarak, teknik ve
ekonomik optimizasyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak(Ortaş 2014) şekilde donanımlı meslek
insanları yetiştirmesi gerekir. Tarım eğitiminin geniş bir alanı kapsaması nedeniyle eğitimin niteliğini
artırmak yönünde şekillenmesini sağlamak gerekmektedir. Bu bağlamda bugün tarım eğitim ve
öğretiminin, birçok bilim disiplininden çok eski bir geçmişi bulunmaktadır. Bu nedenle tarımsal eğitim
ve öğretim faaliyetlerinin ülkenin sektörden beklentilerini karşılayacak şekilde detaylandırılması
ve uygun araçlarla tarım eğitim ve öğretiminde politika oluşturulması çerçevesinde sürecin revize
edilmesi gerekmektedir. Böylece tarım sektöründe kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak
üzere, insan kaynaklarının niteliklerinin artırılması mümkün olacaktır. Raporun tarımsal öğretimi esas
alan bu bölümünde, dünya ve Türkiye tarımı ve yükseköğretimindeki gelişmeler dikkate alınarak,
Türkiye tarımsal öğretimi GZFT analizi kullanılarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara göre
stratejiler geliştirilerek öneriler sunulmuştur.
1.2. Mevcut Durum
Tarım sektörünün gıda ürünlerini üretme ve insanların besin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
faaliyetleri gerçekleştirme misyonu, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan gıda talebi nedeniyle her
geçen gün önem kazanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de ekilebilir alanların son sınırlarına ulaşması,
teknolojinin tarım sektörüne entegrasyon sürecinde kırsalda iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
gibi sebeplerle hem kırsalda iş alanlarının çeşitlendirilmesine hem de tarımsal üretimde görev
alabilecek nitelikli, eğitimli, sahip olan kaynakları etkin ve verimli şekilde yönetebilecek, güçlü beşerî
ve sosyal sermaye kaynağı olan insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle tarımsal eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin beklentileri karşılamaya yönelik olarak organize edilmesi, doğru yöntemlerin
yaygınlaştırılması ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
İnsanların yerleşik yaşama geçmesinden sonra edindiği deneyimlerini diğer insanlarla paylaşmalarına
dayanan tarımsal bilgi paylaşım ve öğretim faaliyetleri, tüm dünyada öğrenim faaliyetleri açısından
en eski örneklerden sayılabilir. Dünya yükseköğretimi çok hızlı bir değişim ve gelişim içindedir. Söz
konusu değişim üniversitelerde eğitim programlarında yeterliliklerin şeffaf bir şekilde tanımlanması,
müfredat çeşitliliğinin artması, öğrenci odaklı eğitime geçiş çabaları ve eğitim materyaline kolay
ulaşım imkânları gibi alanlarda yaşanmakta ve aynı zamanda örgün ve yaygın eğitimi yeniden ele alan
sistemler, artan uluslararasılaşma faaliyetleri, büyüyen yükseköğretim talebi ve yükselen maliyetler
öne çıkmaktadır (Taluğ, 2016; Yalçın, 2016; Yavuz, 2017). Tarım sektörünün ve yükseköğretiminin
yapısı, problemleri ve eğilimleri sürekli değişirken, Türkiye tarım yükseköğretiminin bu gelişmelere
yeterince uyum sağlayamaması, Türkiye için önemli problemlerin başında gelmektedir (Aksoy, 2010;
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Yavuz, 2017). Tarım yükseköğretiminde lisans programları ile alakalı sürekli yeni yapılanmalar olmasına
rağmen, bu temel problemlere yeterli çözümler üretilememiş olması ortaya konulan yapılanmanın,
sadece program isimleri değişimini içermesi beklentileri karşılamak bir yana, öğretimin içeriğine
ve uygulamaya yönelik iyileştirmeleri de gerektirmektedir (Yavuz, 2010). Söz konusu iyileştirmeye
yönelik çalışmaların, hem yükseköğretimdeki hem de tarım sektöründeki gelişmeleri dikkate almak
durumunda olduğu açıktır.
1.3. Çalışma Kapsamında Yapılmış Mevcut Analizler
1.3.1. Dünyada Tarımsal Öğretim
Ülkemizde tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde
kurulan Ziraat Mektebi’yle başlamıştır. Gelişmiş dünyada da yakın dönemlerde tarımsal öğretimle
ilgili gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bazı ülke örneklerinden kısaca bahsetmek
yararlı olacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde tarımsal eğitim ve öğretimin gelişimi 19. yüzyılın sonlarında başlamış
ve 1862 yılında gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nde, tarımsal bilgileri
toplamak ve dağıtmak için Tarım Dairesi kurulmuştur. Okullara arazi tahsis eden Morrill Yasası ve
tarımsal deneme istasyonlarına federaller aracılığıyla fon sağlayan Hatch Yasası’yla ABD’de tarımsal
öğretime yönelik ilk adımlar atılmıştır. Tarımsal öğrenimde yeni geliştirilen tarım teknolojilerinin
kullanılmasında daha fazla teknik bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulduğu için 1900’den sonra gelişmeler
görülmeye başlamıştır. ABD’de ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite düzeyinde tarımsal
öğretime yönelik faaliyetler devam etmekte ve öğrenciler gıda-tarım üretim faaliyetlerine yönelik her
alanda kariyer imkânı bulabilmektedirler. Bazı kariyer seçenekleri arasında: gıda bilimi, veterinerlik,
tarım, çiftçilik, öğretim, pazarlama, tarımsal iletişim, yönetim ve sosyal hizmetler yer almaktadır.
Avustralya genelinde tarıma yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştiren birkaç lise vardır. Bu liseler
ağırlıklı olarak araziye erişimi kolay olan kırsal alanlarda kurulmuşlardır. Bu okullardaki müfredatın
kapsamına genellikle: bahçecilik faaliyetleri, tavuk yetiştiriciliği, gıda güvenliği ve gıda sürdürülebilirliği
üretim uygulamaları, finansal plan tasarlamak ve bu öğrenilenleri uygulama faaliyetleri yer almaktadır.
Avustralya’da tarım yükseköğretiminde lisans programları, örneğin Melbourne Üniversitesinde,
bitkisel üretim, hayvansal üretim ve tarım ekonomisi şeklinde; Queensland Üniversitesinde ise 8
bölüm altında yapılanmıştır (UNIMELB, 2019; UQ, 2019). Brezilya Sao Paulo Üniversitesindeki en eski
fakülte olan Luiz de Queiroz Ziraat Fakültesinde 12 bölüm, 7 lisans ve 18 lisansüstü program mevcuttur
(ESALQ, 2019). Bu üniversitelerin tümünde bölüm sayısına yakın lisans, daha çok sayıda lisansüstü
program mevcut olduğu görülmektedir. Rusya’nın en eski ve en büyük tarım üniversitesi olan Rusya
Devlet Tarım Üniversitesi(Timiryazev Moskova Tarım Akademisi), 14 fakülte, her fakülte altında birkaç
bölüm ve çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır (TIMACAD, 2019).
Çin’de benzer yapıda 16 büyük tarım üniversitesi mevcuttur.
Japonya’da tarım yükseköğretimi ayrı bir üniversite şeklinde değil, Türkiye’de olduğu gibi üniversiteler
içinde Ziraat Fakülteleri şeklinde yapılandırılmıştır. Japonya’nın en eski üniversitelerinden Kyoto
Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Biyo-kaynak Bilimi, Uygulamalı Yaşam Bilimleri, Tarım ve Çevre
Mühendisliği, Gıda ve Çevre Ekonomisi, Orman ve Biyomateryal Bilimi ve Gıda Bilimi ve Biyoteknoloji
olmak üzere 6 lisans ve benzer isimlerde 7 lisansüstü programı mevcuttur (KYOTO-U-AC, 2019).
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Tayvan’ın en iyi üniversitesi olan Ulusal Tayvan Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Türkiye’dekine benzer
ve ancak farklılıkları da olan 10 bölüm, bir yüksekokul ve iki enstitü mevcuttur (NTU, 2019). Malezya’daki
tarım ağırlıklı üniversite olan Putra Malezya Üniversitesinde çok farklı bir yapılanma ile tarla, bahçe,
ekonomi, su ürünleri ve hayvan yetiştirme programları Ziraat Fakültesi altında yer alırken, diğer bazı
bölümler Mühendislik, Eğitim ve Gıda Bilimi ve Teknolojisi Fakültelerinde yer almaktadır (UPM, 2019).
Hollanda’da tarımsal eğitimin yapısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde farklılıklar
gözlenmektedir. Hollanda’da, tarımsal eğitimin yapısı dört seviyeden oluşmaktadır. Ortaöğretim
düzeyinde eğitimde çift zamanlı ve tam zamanlı, 15-18 yaş arası öğrenciler için tarım okulları vardır.
Bu okul programlarının dışında, tarımsal faaliyetlere bireysel ilgi duyan kişiler için de uygulamalı
eğitim merkezleri bulunmaktadır. Ayrıca Hollanda’da devlet tarafından finanse edilen, tarımsal
eğitime yönelik özel eğitim kuruluşları tarafından yönetilen yetişkin eğitimleri için kısa süreli kurslar
da bulunmaktadır.
Sonuç olarak her ülke kendi birikimlerini dikkate alarak tarımla ilgili bilim dallarına yönelik en etkili
eğitim-öğretim sistemini kurmak üzere farklı yaklaşımları benimsemişlerdir ve daha etkili olabilmek için
arayış devam etmektedir. Buna göre dünyada tarımla ilgili fakülte ve üniversitelerin oluşturulmasında
genel eğilim sektörün, piyasanın ve hatta paydaşların ihtiyacına göre lisans programlarının üniversite,
fakülte ve hatta bölüm düzeyinde farklı program isimleri altında açılarak veya müfredat farklılaştırması
yapılarak çeşitlendirilmesi yönündedir.
1.3.2. Türkiye’de Tarımsal Öğretim
Ülkemizde tarımsal öğretim belirli bir disiplin içinde 19. yüzyılın ilk yarısında, 1846 yılında İstanbulYeşilköy Ayamama Çiftliği’nde kurulan Ziraat Mektebiyle başlamıştır. Ayrıca, değişik dönemlerde
statüleri farklı ve genel olarak Tarım Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren, Ziraat Okulları, Bahçıvanlık
Okulları, Ziraat Liseleri, Tarım Makinaları Eğitim Merkezleri ve Ziraat Teknik Liseleri gibi çiftçilere
ve ara insan gücü yetiştirmeye yönelik öğretim ve eğitimler sürdürülmüştür. Ortaokul sonrası
tarımsal öğretim kurumlarından ise Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ve Laborant Meslek Liseleri olmuş,
mezunlarına teknisyen ve laborant unvanları verilmiştir. Buna göre Türkiye’de tarımsal eğitim ve
öğretim veren birimler 4 grupta ele alınabilir. Bunlar:
1. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora programları) düzey,
2. Lisans (ziraat, su ürünleri, veteriner ve orman fakülteleri) düzeyi,
3. Ön lisans (meslek yüksekokullarında tarımla ilgili programlar) düzeyi,
4. Ortaöğretim (tarımla ilgili meslek liseleri) düzeyidir (Özçatalbaş ve ark., 2010; Özçatalbaş ve
Gürgen, 1998).
Dünden bugüne okulların isimleri değişmekle beraber günümüzde eğitim ve öğretime devam
etmektedirler. Ancak, dünyadan örneklerle karşılaştırıldığı zaman Türkiye’de tarımsal öğretime
yönelik ilkokul ve ortaokul düzeyinde bir faaliyetin olmadığı söylenebilir.
Bugün ülkemizde tarımsal alanların korunması ve üretimin ülke nüfusuna yetecek seviyede tutulması
için tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknisyenler Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik
eğitim ortaöğretim kurumlarında (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri)
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4 yıllık eğitimle yetiştirilmektedir. Tarım alanı bulunan okullarda “bahçe bitkileri”, “tarla bitkileri”,
“süs bitkileri”, “peyzaj” ile “tarım alet ve makineleri” dallarında; hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı
bulunan okullarda “hayvan yetiştiriciliği” ve “veteriner sağlık” dallarında; laboratuvar hizmetleri alanı
bulunan okullarda gıda, tarım ve hayvan sağlığı laboratuvarı dalında sektörde uzmanlaşmayı hedef
alan eğitimler verilmektedir. Denizcilik alanı altında ise balıkçılık ve su ürünleri dalında sektörün
ihtiyaç duyduğu teknisyenler yetiştirilmektedir.
Bununla birlikte Türkiye’de örgün öğretim programlarında verilen ve teknik elemanın yayımcı
formasyonunu tamamlayacak dersler tarım danışmanı ve yayımcıların arzu edilen donanımda
yetiştirilmesi için yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir(Özçatalbaş ve ark., 2010).
Yine Cumhuriyet döneminde üniversite düzeyinde tarımsal öğretim ilk olarak
1930 yılında kurulan Ankara Yüksek Ziraat Okuluna ve 30 Ekim 1933 tarihinde kurulan
Yüksek Ziraat Enstitüsüne dayanmaktadır. 1948 yılında ise Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulunan
Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. Bugün 129’u devlet ve 73’ü vakıf
üniversitesi ve 5’i vakıf meslek yüksekokul olmak üzere Türkiye’de bulunan 207 üniversitede tarımla
ilgili 1’i 4 yıllık yüksekokul ve 97 lisans programı bulunmaktadır. Bunlardan 7’sinin öğrencisi yoktur,
geriye kalan 91 program ise 27 Ziraat Fakültesi, 26 Veteriner Fakültesi, 15 Su Ürünleri Fakültesi, 12
Orman Fakültesi, 6 Ziraat ve Doğa Bilimleri, 2 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, 2 Tarım ve Doğa Bilimleri
Fakültesi ile 1 Hayvansal Üretim Yüksekokulu şeklindedir.
Bugün tüm dünyada ziraat fakültelerinde ve tarımla ilgili lisans öğretimi veren tüm okullarda eğitimin
günün şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Her ne kadar tarımın göreceli olarak ekonomideki öneminin azalması yanında mezunların iş
bulmalarında zorluklar olmasına rağmen, günümüzde ıslah, genetik bilimi, bilişim, uzay çalışmaları,
gıda ve sağlık konuları çoğunlukla tarım ve tarıma dayalı alanlar ile doğrudan ilgili olması nedeniyle
Tüm dünyada süregeldiği gibi ülkemizde de tarım öğretiminin çağın gereklerine uygun olarak yeniden
ele alınması gerekmektedir.
1.4. Konunun Kalkınma Planları ve İlgili Strateji Belgeleri İle İlişkisi
Toplumsal düzenin oluşturulması, toplumun yapılandırılması açısından eğitim ve öğretim faaliyetleri
ne kadar önemli ise tarım beslenme ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından da bir o kadar
önemlidir. Bu önemli iki bileşenin bir araya gelmesi toplumsal fayda açısından tarımsal öğretime
yönelik stratejik planlamayı da zorunlu kılmaktadır. Fakat bu önemine rağmen tarımsal öğretim
kalkınma planları ve strateji belgelerinde yeterince ele alınmamıştır.
Tarımsal öğretim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan (1963-1967), On birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’na (2019-2023) kadar ekonomik değer sağlama açısından ele alınmıştır. On birinci planda eğitim
başlığı altında kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasındaki tamamlayıcı ilişkinin artırılmasını,
yüksek katma değer yaratan, istihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör
yatırımlarının önünün açılmasını ve üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı
yatırımlarının yapılmasını hedeflemiştir.
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Tablo 1. Türkiye’de tarımsal öğretimin GZFT analizi
Güçlü Yönler

1. Türkiye tarım yükseköğretiminde gelişmiş dünya ile aynı
düzeyde yeterli sayıda akademik kadronun, kurumsallaşmış
bölümlerin ve bilgi birikiminin varlığı,
2. Artan dünya nüfusunun gıda taleplerini karşılamaya yönelik
kaynakların verimli ve etkin yönetiminin ön plana çıkması
nedeniyle tarımın ve tarım eğitimi almış mezunların öneminin
artması,
3. Gıda güvenliği ihtiyacının artmasına paralel olarak tarım
sektöründe bilinçli üretim yapacak ve üretim sürecini
yönetecek teknik elemana olan ihtiyaç,
4. Bakanlığın genç çiftçi ve kadın girişimcilere yönelik projelerin
varlığı ve köye dönüş teşviklerinin artması,
5. İyi tarım, organik tarım, dikey tarım gibi alanlarda çeşitlenen
tarımsal faaliyetlerin yeni uzmanlık alanları gerektirmesi,
6. Türkiye’de tarımsal yükseköğretimin tarihi geçmişinin
derinliği, bilgi birikimi ve akademik kadro varlığı açısından
avantaj sağlaması,
7. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve çeşitli iklimsel özellikleri
barındırması nedeniyle uzmanlaşma alanlarının çeşitlenmesi,
8. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin yeniden
düzenlenmesine yönelik çalışmaların varlığı ve bu eğitim
merkezlerinde el sanatları eğitimlerinin yanı sıra çiftçi
eğitimlerinin de yapılabilir olması.
Fırsatlar
1. Kırsal alanda yaşayan nüfus içerisinde tarım yapmak
isteyecek gençlerin varlığı,
2. Son yıllarda çok sayıda uluslararası öğrencinin tarımsal
alanda eğitim için Türkiye’yi tercih etmesinin Türk öğrenciler
ve akademik kadro üzerinde oluşturduğu dinamizm,
3. Tarım yükseköğretiminde ilk üçe giren öğrencilerin bursla
desteklenmesi,
4. Yayım politikaları ile tarım politikalarını uyumlaştıracak bir
yapı kurma istemi,
5. Kamu kurumları ve sektörde ağırlığı olan sivil toplum
kuruluşları ile tarım eğitim-öğretimine yönelik iş birliği
protokollerinin hazırlanması, Tarım ve Orman Bakanlığının,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile
ortak çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik girişimlerin
varlığı.
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Zayıf Yönler
1. Tarım yükseköğretiminin dünyadaki gelişmelere ve
tarım sektöründe ortaya çıkan sorunlara eğilmede
bilgiyi yeterli düzeyde kullanamama durumu,
2. Piyasa mekanizmasında, topluma yönelik
hizmetlerde fayda sağlama, katma değer yaratma
konularında beklenen kalitenin yakalanamaması ve
bu kurumlar arasında koordinasyon eksikliği,
3. Tarımda yeni teknolojilerin kullanımına uyum
sağlayacak insan kaynağının tarımsal öğretim
kapsamında bulunmaması,
4. Yükseköğretimde meslek yüksekokullarında
uygulamalı mesleki eğitim yerine akademik eğitimin
veriliyor olması,
5. Veteriner ve orman gibi fakültelerde tarımsal
yayım öğretimi ile ilgili derslerin olmaması, ziraat
fakültelerinde ise sadece birkaç bölümde verilen
yayımla ilişkili derslerin yetersiz olması,
6. Genç kuşakların tarımsal öğretime ve faaliyetlere
yönlendirilmesini sağlayan uygulamaların beklenen
düzeyde olmaması,
7. Çiftçi olmak ve desteklerden yararlanmak için
tarımla ilgili eğitim alma veya okul bitirme
zorunluluğu olmaması.

Tehditler

1. Kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal yaşam
imkânlarının yetersizliği, iş alanlarının sınırlı olması,
nedeniyle genç nüfusun kırsaldan kopması,
2. Özellikle yeni üniversitelerde uygulama yapacak
yeterli fiziki imkânların ve öğretim üyelerinin
olmaması,
3. Tarım yükseköğretiminde kalite artırıcı çalışmaların
yetersizliği
4. Tarımsal öğretim veren lise ve yükseköğretim
yapan kurumların sayısındaki artış ve ÖSYM
puanlarının çok yüksek olmaması nedeniyle öğrenci
sayısının artmasına rağmen kapasiteli öğrencilerin
cezbedilememesi.
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1.5. Hedefler ve Stratejiler
Tablo 2. Kısa döneme yönelik hedefler ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekenler
Hedefler

Stratejiler

Eğitim programlarının belirlenmesinde bölgesel
potansiyel ve kaynakların belirlenerek dikkate
alınmasını sağlamak ve sektörün talep ettiği
nitelikte ve sayıda alan uzmanı yetiştirmektir.

Tarım eğitimi veren kurumlarda eğitim programları ve öğrenci kontenjanları
belirlenirken bölgelerin ürün deseni, iklimsel özellikleri, ticaret potansiyelleri ve
sektörel talepler dikkate alınmalıdır.

Ortaöğretim ve yükseköğrenim kurumlarında
verilen eğitim programlarının içeriğinde
düzenleme yapmaktır.

Ortaöğretim ve yükseköğrenim kurumlarında verilen eğitimlerde yeni tarım
sistemlerine yönelik müfredatlar güncellenmelidir (iyi tarım, dikey tarım, akıllı
tarım, organik tarım vb.).

Öğrencileri uluslararası rekabete göre
yetiştirmek ve geliştirmektir.

Öğrencilerin niteliklerinin artırılması ve uluslararası katılımlarının artırılmasına
yönelik uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Çiftçi çocuklarının ortaöğretim kurumlarına ve
meslek yüksekokullarına yönlendirmektir.

Özellikle tarım alanına eleman yetiştiren ortaöğretim kurumlarına ve meslek
yüksekokullarına çiftçi çocukları yönlendirilmeli, tarımla ilgili okullardan
mezun olan çiftçi çocuklarının tarımsal destekler ve teşviklerden özel olarak
yararlandırılması sağlanarak kırsalda genç nüfus potansiyeli korunmalıdır.

Tarımsal öğretimde mesleki uygulama
yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaları
artırmaktır.

Tarımsal öğretimde sektörle iş birliğinin artırılması gibi yöntemlerle mesleki
uygulama faaliyetlerinin sayısı artırılarak kapsamı genişletilmelidir.

Mezunların Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür
Programları ve diğer Uluslararası Programların
kullanımını sağlamaktır.

Tarımsal örgün ve yaygın eğitimde Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Kültür
Programlarından finansal olarak yararlanılabilecek mezunları verebilmek için
tarım eğitiminde iyileştirmeler yapılmalıdır.

Öğretim içeriklerinde tarımsal teknoloji ve
inovatif faaliyetlerin yer almasını sağlamaktır.

Tarımsal teknolojiye ve yenilikçi/inovatif faaliyetlere yönelik olarak mevcut
koşullar revize edilmeli ve öğretim içerikleri bu alanlara uygun düzenlenmelidir.

Eğitimi uluslararası gelişmelere uygun hale
getirmektir.

Uluslararası gelişmelere uygun olarak eğitim içerikleri ve branşlar çeşitlendirilmeli
ve değişim programları hazırlanmalı, sürecin öğrencilerin mesleki deneyimlerini
artırmalarına yönelik katkı sağlaması üzerinde durulmalıdır.

Tarımla ilgili fakültelerin kurulmasında objektif
kriterlerle YÖK ile iş birliği yapmaktır.

Tarımla ilgili alanlarda eğitim veren fakültelerin çok ihtiyaç yoksa kurulmaması,
kurulacaksa da öğretim üyesi sayısının ve fiziki imkânların yeterli olması şart
koşulmalıdır. Aynı bölgede aynı bölümlerle fakülteler kesinlikle kurulmamalıdır.
Ayrıca her lisans programı için öğrenci kontenjanları yirmi beş civarına
çekilmelidir.

İstihdam edilecek insan kaynağının ihtiyaç
duyulan uzmanlık alanlarına göre geliştirilmesi
için yöntem belirlemektir.

Tarım alanındaki meslek insanlarının istihdamında ihtiyaç olan uzmanlık
alanlarına göre (hizmet öncesi) eğitim programlarından geçmesi sağlanmalıdır.

Başarılı mezunların tarımcı olmalarını
sağlamaktır.

Mezunların sektörden beklentileri analiz edilmeli ve tarımsal istihdama dâhil
edilmelerine yönelik politikalar geliştirilmelidir(Örneğin, tarımsal eğitimini başarı
ile bitiren gençlere hazine arazileri bedelsiz veya düşük bir bedelle kiralanmasıyla
hem arazilerin boş kalması engellenebilir hem de gençlerin istihdamına katkı
sağlanabilir).
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Tablo 3. Orta ve uzun döneme yönelik hedefler ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekenler
Hedefler

Stratejiler

Öğretim programlarını sektörel gelişmeler
ve tarım sektörünün ihtiyaçlarına göre
yenilemektir.

Tarım alanında eğitim veren okulların öğretim programları ve ders içerikleri sektörel
gelişmeler ve tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda dinamik bir süreçle devamlı
güncellenmeli ve iyileştirilmelidir.

Fakültelerde bölge tarımına katkı
sağlayacak anlayışın yerleştirilmesine
yönelik yöntem geliştirmektir.

Fakültelerin bölge tarımına katkısının artırılabilmesi, sahadaki problemlerin araştırmalara
konu edilebilmesi, arazideki deneyimlerin ve araştırma sonuçlarının sınıfta ders, tarlada
çiftçi eğitimi materyali olarak kullanılabilmesi için tarımsal eğitim, araştırma ve yayım
ilişkisini (Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversiteler ve Bakanlığın yakın iş birliği ile)
güçlendirmek gerekmektedir.

Eğitim, araştırma ve yayım arasında etkin
iş birliği oluşturmaktır.

Eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetlerde: uygulama, yararlılık ve piyasanın
ihtiyaçlarını dikkate alacak bir anlayışla beklenen düzeyde kalite yakalanmalıdır.

Toplumda çölleşme, erozyon, sel, çığ,
heyelan gibi afetlere ilişkin farkındalık
düzeyini artırmak ve zarar azaltma
bilincinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Doğal kaynaklara olan baskıların azaltılması için toplumun her kesiminde farkındalık
ve bilinçlendirme çalışmaları artırılmalı, örgün eğitim ve yayım programlarında
sürdürülebilir yaşam öğretilmeli ve önemi benimsetilmeli; çölleşme ve erozyonla
mücadelede doğal kaynakların kullanımı, korunması, rehabilitasyonu ve kırsal yoksulluk
ile mücadelede bilgi, bilinç ve toplumsal fayda oluşturma hedeflerini içeren entegre
yaklaşım benimsenmelidir.

Eğitim sürecinde ders öğrenme
çıktılarının istihdamda aranan özellikleri
içermesini sağlamaktır.

Eğitim sürecinde güçlü bir akademik eğitim yanında uygulamaların artırılması,
program yeterliliklerinin, dolayısıyla ders öğrenme çıktılarının istihdamda aranan
özellikleri içermesi sağlanmalı ve stajlar beceri kazandırma odaklı olarak yeniden
düzenlenerek(süre ve dönem dikkate alınarak) geliştirilmelidir.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin
uluslararası etkinliklere katılımını
geliştirmektir.

Tarım yükseköğretiminde gerek öğretim üyelerinin gerekse her seviyedeki öğrencilerin
uluslararası deneyimlerinin ve uluslararası hareketliliğe katılımlarının artırılması üzerinde
durulmalı, bu anlamda öğrenci ve öğretim üyeleri ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında
kısa, orta ve uzun süreli uluslararası deneyim elde etmeye yönlendirilmeli ve imkânlar
oluşturulmalıdır. Bu hareketliliklerin artması, tarımsal yükseköğretimin uluslararası
standartlara dönüşümünü hızlandıracaktır.

Tarım yükseköğretimi için önemli bir talep
potansiyeli olan kırsal alandaki gençleri
yükseköğretime kazandırmaktır.

Kırsal alandaki genç nüfus tarım yükseköğretimi için önemli bir talep potansiyeli
oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu potansiyel çok iyi değerlendirilmelidir. İlkokul, ortaokul
ve liselerde tarım dersleri müfredata koyularak kırsal alanın ve tarımın değeri zihinlere
yerleştirilmelidir. Bu yolla tarımsal faaliyetin ve tarım yükseköğretiminin talep edilmesi,
sevdirilmesi sağlanmalıdır.

Tarımla ilgili programlara yerleşen başarılı
öğrencileri teşvik etmektir.

Genel anlamda artan burs ve yurt imkânları yanında özelde tarım eğitimine 2016
yılından itibaren sağlanan “ilk üç sırada programlara yerleşen öğrencilere burs” olanağı
sağlandığı konusu sınav başvuru kılavuzu yanında diğer araçlarla da tüm öğrencilere
etkin bir şekilde duyurularak (ve hatta yeni imkânlar oluşturularak) tarım yükseköğretimi
cazip hale getirilmelidir. Yüksek puanla tarım yükseköğretimini tercih eden ve eğitimini
başarıyla tamamlayan öğrencilere ilgili kurumlarda iş garantisi sağlanmalıdır. Böylece
tarım sektörü ve yükseköğretimi daha kapasiteli çalışanlarla ve öğrencilerle geleceği inşa
edecektir.

Tarım öğretiminde özel sektör iş birliğini
geliştirmektir.

Tarım eğitimi veren kurumlarla özel sektör arasında iş birliği geliştirilerek öğrencilerin
uygulama alanlarının artırılması, intörn mühendisliğin sektörün beklentileriyle uyumlu
yürütülmesi, tarım alanında eğitim veren ortaöğretim kurumlarının uygulama alanlarının
artırılması, ortam ve donanım imkânlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

Beceri kazandırmak için gerçek
ortamlarda uygulamalı eğitim
yöntemlerinin kullanılmasını artırmaktır.

Tarım, laboratuvar hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında becerilerin
öğrencilere gerçek ortamlarda uygulamalı olarak kazandırılması önem arz ettiğinden
söz konusu okullar açılırken sektörel yoğunluğa, bölgesel özelliklere ve sektörün
beklentilerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve
Yayın Dairesi Başkanlığının etkinliğini
artırmaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının hazırladığı elektronik,
görsel ve basılı materyallerden (tarımsal yayımla ilgili yaptığı çalışmalardan) Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim okullarının (tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı,
laboratuvar hizmetleri alanları ile denizcilik alanı balıkçılık ve su ürünleri dalında eğitim
veren okullar) yararlanması sağlanmalı ve ortak çalışma ve iş birliği yapılmalıdır.

Kariyer fuarları gibi deneyim ve iletişim
artırıcı faaliyetler düzenlemektir.

Hem meslek liselerine hem yükseköğrenim kurumlarına yönelik kariyer fuarları
hazırlanmalı ve mesleki deneyim alanları oluşturulmalıdır.

Uluslararası düzeyde rekabet için gerekli
nitelikleri kazandırmaktır.

Uluslararası niteliklere sahip, dil ve teknik yeterliliği olan meslek insanlarının yetiştirilmesi
üzerine odaklanılmalıdır.

Tarımla ilgili okulların ders içeriklerini
piyasa talepleriyle ilişkilendirmektir.

Tarım alanında eğitim veren okulların öğretim programları ve ders içerikleri sektörel
gelişmeler ve tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda dinamik bir süreçle devamlı
güncellenmeli ve iyileştirilmelidir.
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1.6. Genel değerlendirme
a. Kısa Dönemli Hedeflere Ulaşmak Yönünde Değerlendirme
•

Özellikle çiftçi çocukları tarım alanına eleman yetiştiren ortaöğretim kurumlarına ve meslek
yüksekokullarına yönlendirilmeli ve kırsalda genç nüfus potansiyeli korunmalıdır. Özellikle
kırsal kesimdeki kız öğrenciler yurt, burs vb. teşviklerle tarım ortaöğretimine ve diğer
öğretim süreçlerine yönlendirilmelidir.

•

Sektörün talep ettiği nitelikte alan uzmanı yetiştirmek için sektörle iş birliği yapılarak
tarımsal öğretimde mesleki uygulamaya yönelik faaliyetler artırılmalıdır.

b. Orta ve Uzun Dönemli Hedeflere Ulaşmak Yönünde Değerlendirme
•

Tarım yükseköğretiminin altyapısına yönelik çalışmalar orta dönemde ele alınmalıdır. Bunun
için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.
1) Tarımsal öğretime yönelik eğitim veren lise ve yükseköğretim yapan kurumların sayısında
yaşanan artış ve puanların çok yüksek olmaması nedeniyle öğrenci sayısının artmasına
rağmen öğrencilerin niteliklerinin artırılamaması önemli bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Genel anlamda artan burs ve yurt imkânları yanında özelde tarım eğitimine
2016 yılından itibaren sağlanan “ilk üçte programlara yerleşen öğrencilere burs” olanağı
sınav başvuru kılavuzu yanında diğer başka araçlarla tüm öğrencilere etkin bir şekilde
duyurularak (ve hatta yeni imkânlar oluşturularak) tarım yükseköğretimi cazip hale
getirilmelidir. Ayrıca, yüksek puanla tarım yükseköğretimini tercih eden ve eğitimini
başarıyla tamamlayan öğrencilere ilgili kurumlarda iş garantisi sağlanmalıdır. Bu şekilde
tarım sektörü ve yükseköğretimi daha kapasiteli çalışanlarla ve öğrencilerle geleceğe
doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Kırsal alandaki genç nüfus tarım yükseköğretimi
için önemli bir talep potansiyeli oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu potansiyel çok iyi
değerlendirilmelidir. İlkokul, ortaokul ve liselerde tarım dersleri müfredata koyularak
tarımın, kırsal alanın ve tarımsal faaliyetlerin önemi ve değeri zihinlere yerleştirilmelidir.
Bu yolla tarımsal faaliyetin ve tarım yükseköğretiminin sevdirilmesi, toplum nezdinde
saygınlığının yükseltilmesi sağlanmalıdır.
2) Fakültelerin bölge tarımına katkısının artırılabilmesi, sahadaki problemlerin araştırmalara
konu edilebilmesi, arazideki deneyimlerin ve araştırma sonuçlarının sınıfta ders, tarlada
çiftçi eğitimi materyali olarak kullanılabilmesi için tarımsal eğitim, araştırma ve yayım
ilişkisini Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve Bakanlığın yakın iş birliği ile
güçlendirmek gerekmektedir. Eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetlerde uygulama,
yararlılık ve piyasanın ihtiyaçlarını dikkate alabilme konuları başta olmak üzere çeşitli
açılardan beklenen düzeyde kalite yakalanmalıdır. Eğitimde güçlü bir akademik eğitim
yanında uygulamaların artırılması, program yeterliliklerinin, dolayısıyla ders öğrenme
çıktılarının istihdamda aranan özellikleri içermesi sağlanmalı ve stajlar artırılarak sıkı takip
edilmelidir. Tarım eğitimi veren kurumlarla özel sektör arasında iş birliği geliştirilerek
öğrencilerin uygulama alanlarının artırılması, stajyer (intern) mühendisliğin altyapısının
yeniden ele alınarak sektörle uyumlu yürütülmesi gerekmektedir.
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3) Tarım yükseköğretiminde gerek öğretim üyelerinin gerekse her seviyeden öğrencilerin
uluslararası deneyimlerinin ve uluslararası hareketliliğe katılımlarının artırılması
gerekmektedir. Bu anlamda öğrenci ve öğretim üyeleri her fırsatta kısa, orta ve uzun
vadeli uluslararası deneyim elde etmeye yönlendirilmeli ve imkânlar oluşturulmalıdır. Bu
hareketliliklerin artması, tarımsal yükseköğretimin uluslararası standartlara dönüşümünü
hızlandıracaktır. Bunu tetikleyecek en önemli husus olan öğrenci ve akademisyenlerin
dil becerilerinin çok daha iyi seviyeye taşınması önem arz etmektedir. Dil becerilerini
geliştirmek için akademisyenlerin ve öğrencilerin motive edilmesi yanında akademik
kariyer alma ve öğrenim süreçlerinde dil kullanma yeteneğini geliştiren zorunlulukların
koyulması ve dil eğitimi imkânlarının sağlanmasına ihtiyaç vardır.
c. Tarımsal Öğretim, Yayım ve AR-GE Etkileşimi
•

AR-GE ve inovasyon kapsamında geliştirilen bilimsel yeniliklerin ve tekniklerin sahaya
aktarılması ve çiftçiler tarafından benimsenmesi için, üniversitelerin 2547 sayılı Yasa
çerçevesinde yayım yapmak, yayıma destek vermek yönündeki işlevlerini geliştirmek ve
etkili bir “yayım” için donanımlı yayımcılar yetiştirmek yönünde çalışmaları gereklidir.
Ancak ziraat fakültelerinin birçok bölümünde “Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri” dersi
kaldırılmıştır. Ayrıca, veteriner fakülteleri sahada uygulamanın içinde ve çiftçilerle iç içe
olmalarına rağmen “Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri” dersi yoktur. Yayım formasyonu
kazandırmaya yönelik derslerin acilen müfredatta yer alması sağlanmalıdır. Zira geliştirilen
yeni teknik ve yeniliklerin çiftçiler tarafından benimsenmesi ve uygulamaya aksetmesi 10
yıldan fazla bir zamana (12 yıldan fazla) ihtiyaç doğurmaktadır. Bu sürenin kısaltılması
ancak iyi ve etkili bir yayım eğitimi ile mümkündür.

1.7. Şûra Kararlarına Yönelik Öneriler
1. Tarımın saygınlığının artırılması önemlidir. Tarım eğitiminin gençler için cazip hale getirilmesi ve
çiftçiliğin toplumda daha fazla talep edilen bir alan olabilmesi yönünde çalışılmalıdır. Buna göre
anaokulundan başlayarak tarımı ve çiftçiliği tanıtan, sevdiren ve öneminin farkına vardıran, bilinç
yükleyen oyunlar, dramalar, dersler, ders içinde konular ve çeşitli etkinlikler eğitim programlarında
yer almalıdır. Yine çölleşme, erozyon, sel, çığ, heyelan gibi afetlere ilişkin farkındalık düzeyi
artırılmalı, zarar azaltma bilincinin ve kaynak kullanım etkinliğinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
2. Ortaöğretim dönemindeki öğrencileri genç yaşta tarım eğitimine yönlendirerek mesleki anlamda
daha becerili meslek erbabı mezunlar yetiştirilmeli ve tarım yükseköğretimine daha kapasiteli
öğrenciler yönlendirilmelidir.
3. Tarım öğretim ve eğitimi ile araştırma ve yayım arasındaki bağ daha güçlü hale getirilerek,
araştırma sonuçlarının sınıfa taşınması ve yayım faaliyetleriyle sahadaki problemlerin sınıflarda
derslerin konusu haline getirilmesiyle daha uygulamalı ve hayatla iç içe bir tarım eğitimi verilmesi
sağlanmalıdır.
4. Çiftçi çocuklarının tarımla ilgili ortaöğretim kurumlarına ve meslek yüksekokullarına yönlendirilmesi
yönünde teşvik edilmelidir.
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5. Üniversitelerimizdeki meslek yüksekokullarının sektörle iş birliği yaparak tarımsal öğretimde
mesleki uygulama öncelik haline getirilmelidir.
6. Tarım yükseköğretiminde program kontenjanları ideal sayıda oluşturulmalı, ihtiyaca binaen
müfredatlar güncellenmeli ve iyileştirilmeli, uygulamalar ve stajların süresi ve etkinliği artırılmalı,
uluslararasılaşma süreci geliştirilmeli, çok başarılı öğrenciler değerlendirilmeli, tarım eğitiminin
etkinleştirilmesine yönelik seçenekler arasında tarım üniversiteleri konusu üzerinde de durulmalıdır.
7. Gıda Mühendisliği bölümlerini ziraat fakültelerinden mühendislik fakültelerine aktaran ve
lisans programlarını tek bir programa (ziraat mühendisliği) indirmek, ziraat fakültesinde
var olan lisansüstü programlarının aynısını (gıda, zootekni, ekonomi) veteriner fakültesinde
de yapılandırmak, tarım yükseköğretimini parçalamakta ve etkinliği düşürmektedir, bu tür
uygulamaların önüne geçilmelidir.
8. AR-GE VE inovasyon kapsamında geliştirilen bilimsel yeniliklerin ve teknolojilerin sahaya
aktarılması ve çiftçiler tarafından benimsenmesi için üniversitelerin 2547 sayılı Yasa çerçevesinde
yayıma destek vermek işlevini geliştirmeleri gereklidir.
2. ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ALT ÇALIŞMA GRUBU
2.1. Çalışma Konusunun Tanımlanması
Eğitim ve bilgi insan hayatında sürekli ihtiyaç duyulan çok önemli kavramlardır. Tarımsal üretimde
kullanılan, üretim alanı ile ilgili değişkenlikler gösteren çok sayıdaki tarımsal girdinin, ne zaman, nasıl,
ne kadar ve niçin kullanılacağını belirleyen en önemli girdi sahip olunan ve öğrenilecek bilgidir.
Genel olarak çiftçi eğitimi ve yayım: çiftçilere, doğru tarımsal üretim tekniklerinin ve yeni teknolojilerin
benimsetilerek, üretimin ve tarımsal gelirin artırılması, hayat standartlarının iyileştirilmesi, kırda
yaşayanların sosyoekonomik bakımdan geliştirilmesi ve dolayısıyla refah düzeyinin geliştirilmesi
için gönüllülük ilkesi kapsamında çalışan ve bu amaçla eğitimsel süreci kullanan önemli bir politika
aracıdır.
Tarımsal üretimin gerçekleşmesinde bir müteşebbis olarak çiftçiler; toprak, emek, sermaye ve bilgi gibi
dört ana faktöre gerek duymaktadırlar. Son yıllarda bilginin, emek, doğal kaynaklar ve sermayeden
daha önemli bir üretim faktörü konumuna geldiğine yönelik veriler söz konusudur. Bilginin
üretilmesinden kullanımına kadar geçen süreçte araştırmacılar, yayımcılar, çiftçiler, çiftçi örgütleri,
girdi üreticisi-satıcısı firmalar, ihracatçılar, tüccarlar, tüketiciler gibi gruplar yer almaktadır. Bu gruplar
arasındaki ilişkilerin düzeyi tarımsal gelişmeye ve değişimin hızına doğrudan etki etmektedir.
Ekonomik, sosyal, bireysel, iş amaçları, genel amaç, temel amaç gibi çeşitli amaçları olan tarımsal
yayımda, çiftçinin yıllardır sahip olduğu tecrübe, her zaman dikkate alınan/alınması gereken önemli
bir husustur.
Tarımsal yayımın temel amacı, kırsal alanda yaşayanların hâlihazırdaki gelir ve yaşam düzeylerini
iyileştirmektir. Yani onları içinde bulunduğu gelir ve yaşam düzeyinin üstünde bir gelir ve yaşam
düzeyine ulaştırmaktır (Özçatalbaş ve Gürgen, 1998).
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Tarımsal yayım çalışmaları ile çiftçiler kırsal alanda kendileri için gerekli güncel enformasyonu elde
ederek tarımsal üretim ve gelir artışı sağlayabilmektedirler. Diğer taraftan tarımsal yayım sayesinde
çiftçiler kendi sorun ve durumlarını analiz ederek çözüm yollarını arayan, kendi kararlarını kendi verip
uygulayan bireyler halini almaktadır.
Türkiye’deki tarımsal yayım çalışmaları uzun geçmişe sahiptir. Tarımı modernleştirmek, çiftçilere
yönelik yenilikler sunmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak üzere çeşitli dönemlerde farklı
girişimlerde bulunulmuştur (Boyacı, 2005). Türkiye’de tarıma açılacak yeni alanlar yok gibidir. Bu
bakımdan tarımsal üretimde artış sağlamak ve böylece tarımla uğraşan kitlenin kalkınmasına ve
ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunabilmek için birim alandan daha yüksek verim almak
gerekmektedir. Bu ise büyük ölçüde modern teknolojinin tarımsal yayım çalışmaları ile çiftçilere
ulaştırılmasına ve benimsetilmesine bağlıdır (Yurttaş ve Atsan, 2007). Çoğulcu tarımsal yayım
sisteminde enformasyon üreticilere farklı kaynaklardan sağlanmaktadır (Çukur ve Karaturhan, 2011).
Üreticiler farklı bilgi kaynaklarından yararlanma olanağına sahip olmaktadırlar.
Türkiye’de tarımsal yayım çalışmaları genel olarak Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda
yürütülmektedir ve Bakanlığın tarım sektörüne yönelik yayım çalışmalarındaki yürütücü ve düzenleyici
rolü devam etmektedir (Özçatalbaş, 2015).
Tarımsal yayımda ve çiftçi eğitiminde bugüne kadar ülkemizde çok çeşitli yaklaşımlar uygulanmış
ve uygulanmaya devam etmektedir. Örnek olarak ifade etmek gerekirse, Genel Tarımsal Yayım
Yaklaşımı, Ürün Bazında Yayım Yaklaşımı, Eğitim ve Ziyaret Yaklaşımı, Katılımcı Tarımsal Yayım
Yaklaşımı bunlardan birkaçıdır.
Çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri; herkese açıklık, ihtiyaca uygunluk, süreklilik, bilimsellik, planlılık,
yenilik ve gelişmeye açıklık, gönüllülük, her yerde eğitim, bütünlük, eş güdüm ve iş birliği ilkeleri esas
alınarak gerçekleştirilmektedir.
Tarım insanlığın en temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle stratejik bir sektördür. Dünya nüfusunun
giderek artması tarım sektörünü artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak gibi hayati bir görev ve
işlevle karşı karşıya getirmiştir. Bununla birlikte son dönemlerde üretimdeki istikrarsızlık ve ürün
fiyatlarında yaşanan artışlar ve ayrıca tarımın ekonomik göstergeler üzerindeki çok yönlü etkisi, tarım
sektöründeki yapısal problemleri hızla çözüme getirmeyi gerekli kılmaktadır (Yavuz ve Dilek, 2019).
Ülkemizde tarımsal yayım faaliyetlerinin tarihi oldukça eskiye dayanmasına rağmen Yüksek Öğretim
Kurumlarında tarımsal yayım öğretiminin tarihi, ziraat fakültelerinin kuruluşuna bağlı olarak, nispeten
yenidir.
Ülkemizde çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım ile ilgili gelişmeler kronolojik olarak aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 4. Türkiye’de çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım çalışmalarının kronolojisi
Tarih

Gelişme

1846

Yeşilköy’de ilk ziraat okulunun açılması

1893

Halkalı Ziraat Mektebinin açılması

1928

Ankara Yüksek Ziraat Mektebinin açılması ve 1948’de ziraat fakültesine dönüşmesi

1931

Birinci Ziraat Kongresi’nde çiftçi çocuklarının okullu olması, köy öğretmenlerine ve askerlere tarım eğitimi verilmesi
kararı

1938

Birinci Köy ve Ziraat Kongresi ve ilk kez tarımsal yayım kavramının gündeme gelmesi

1943

Tarımsal yayım örgütlenmesi (ilk olarak Ankara, Eskişehir ve Manisa illerinde)

1948

Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Kuruluşu

1984

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Yayım Projesi-I (TYUAP)

1990

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Yayım Projesi –II (TYUAP)

2004

İkinci Tarım Şûrası

2004

Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi (KÖYMER- Bin Köye Bin Tarımcı)

2006

5488 sayılı Tarım Kanunu

2006

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

2007

Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL)

2011

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının Kurulması, (2018’de Eğitim ve Yayın Dairesi) Başkanlığı)

Kaynak: Şenocak, 1967, Özçatalbaş ve Gürgen, 1998; Atsan ve Şoraklı, 2006, Yurttaş ve Atsan, 2011, TOB 2019.
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Yapılan çok sayıda bilimsel çalışma eğitimin kalkınma üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir.
Dolayısıyla tarımda eğitimin ekonomik kalkınma üzerine önemli katkıları olduğu belirtilmektedir
(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmenin hem istihdam hem de
ürettiği katma değer açısından tarım sektörüne önemli ölçüde bağlı olduğu bilinmektedir. Buna göre
sorun çözüm odaklı ve doğru yöntemlerle yürütülen yayım Türkiye için tarımsal problemlerin çözümü
için olmazsa olmaz bir politika aracıdır.
Türkiye, Osmanlı’dan bu yana çiftçi eğitimine yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmiş, farklı
yayım sistem ve yaklaşımlarını dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak uygulamıştır. Son yıllarda ise
Avrupa başta olmak üzere dünyada gittikçe yaygınlaşan danışmanlık sistemine, Türkiye’de de öncelik
verilmekte ve desteklenmektedir (Özçatalbaş ve ark., 2010). Her alanda olduğu gibi yeniliklerin
yayılması, yeni teknolojilerin sektöre adapte edilmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve tarımda her
yönüyle sürdürülebilirliğin sağlanması için doğru çiftçi eğitimi sistemlerine (Yavuz ve Dilek, 2019),
yayım yaklaşımlarına ve uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.
2.2. Mevcut Durum
Çiftçilerin yararlandığı, izlediği, tarımsal üretiminde yol göstericisi ve yardımcısı durumunda olan
bilgi kaynaklarının neler olduğuna bakıldığında çok sayıda bilgi kaynağı çıkmaktadır. İl ve İlçe
Müdürlüklerinde görev yapan personel, yetki almış kurum ve kuruluşlarda ve serbest olarak danışmanlık
yapan tarım danışmanları, araştırma enstitülerinde görev yapan araştırma personeli, tarımla ilgili
fakültelerin öğretim üyeleri, tarımsal televizyonlar, tarım fuarları, tarımla ilgili organizasyonlar, tarımsal
dergi, broşür vb. basılı materyal, tarımdan girdi alanlar (tarıma dayalı sanayi), tarıma girdi satanlar,
yurt dışı ziyaretleri, tarımsal ürün ihracatçıları, sayılan bu kurum ve kuruluşların web sayfaları, sosyal
medya programları/uygulamaları, çiftçi kuruluşları ve en önemlileri arasında ise komşu çiftçiler ve
arkadaşlardır. Burada geleneksel bilgi kaynaklarının modern bilgi kaynaklarının etkinliği üzerinde
durmak gerekmektedir (Boz ve Özçatalbaş, 2010; Özçatalbaş ve Gürgen, 1992).
2018-2022 Stratejik Planı’nda Tarım ve Orman Bakanlığının misyonu: sürdürülebilir tarımsal üretimi,
yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi
politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek olarak yer almaktadır.
Vizyonu ise “Gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye”
olarak ifade edilmektedir.
Aynı planda Bakanlık olarak sahip olunan temel değerler: erişilebilirlik, duyarlılık, paydaş ortaklık,
stratejik bakış, tutarlılık ve süreklilik, özverili çalışma ve gelişime açıklık, sonuç odaklılık, sürekli
iyileştirme anlayışı, toplumsal sorumluluk, kurumsal dürüstlük şeklinde ifade edilmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu ve giderek artan ürün çeşitliliğinin yanı sıra yayımın hedef kitlesinin de
arttığı ve çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde prensibi
son yılların önemli adımı olmuştur. Kadın ve gençlere ilave olarak, çocuklar, öğrenciler, dezavantajlı
gruplar, engelliler, mülteciler, yayım ve eğitim faaliyetlerinin hedef kitlesi durumuna gelmiştir. Sağlıklı
ve güvenilir gıda üretiminin en önemli yolunun, bilinçli tüketici olduğundan hareketle son yıllarda
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tüketiciler ve özellikle çocuklar bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma etkinliklerinin hedef kitlesi
durumundadır. Çok önemli olan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı proje, faaliyet ve etkinliklerde
dikkate alınmakta olup, tarımsal üretimde işi yapan kişini eğitilmesi gereğinden hareketle aile
fertlerinin ayrı ayrı eğitilmesi yoluna gidilmiştir.
Ülkemizde çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri ağırlıklı olarak kamu tarafından
gerçekleştirilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak yapılanmayı sağlayan ve 2011 yılında
gerçekleşen yeniden yapılanma sonrasında, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına verilmiş
olan çiftçi eğitim, yayım ve tarımsal danışmanlıkla ilgili görevler, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı
Teşkilat yapısını düzenleyen 1 nolu KHK ile Kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığına verilmiştir.
2.3. Çalışma Kapsamında Yapılan Analizler
Yürürlükte olan mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen çiftçi eğitimi ve yayıma yönelik planlama,
uygulamaların izlenmesi, değerlendirme iş ve işlemleri İl ve İlçe Müdürlükleri ile Eğitim ve Yayın
Dairesinin ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla 2003 yılında başlatılan ve mümkün olan
her aşamada katılımcılığı esas alan hedefe yönelik programlama, uygulama, izleme ve değerlendirme
sistemi uygulanmaktadır. Mevcut durum ve problem analizi ile başlayan süreçte yapılması gereken
eğitim ve yayım faaliyetleri, il müdürlüğü bünyesinde bulunan şube müdürlükleri tarafından yerine
getirilmektedir. Ancak bu konuda il müdürlüklerinde, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürlükleri daha aktif rol oynamaktadır.
Tarımsal yayımın görevlerinden birinin, araştırma kuruluşlarınca üretilen “yeni bilgileri ve teknolojileri”
kırsal alana götürmek ve benimsetmek olduğu göz önüne alınırsa, araştırmaların düzenli bir biçimde
yapılmasını ve sonuçlarının yayım kuruluşlarına zamanında ulaşmasını sağlayacak kurumsal yapının
önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.
Araştırma enstitüleri tarafından geliştirilmiş olan tarımsal yeniliklerin çiftçilerimiz başta olmak üzere
hedef kitlelere ulaşmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla; il müdürlükleri ve araştırma enstitüleri
iş birliği ile hazırlanan tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri uygulanmaktadır.
Araştırmacı-yayımcı-çiftçi ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımı
ile bölge grup toplantıları düzenlenmektedir. Yeniliklerin yayım personeli ve tarım danışmanlarına
ulaştırılması amacıyla e-posta zinciri kurulmuştur.
Eğitim ve yayım faaliyetleri Kalkınma Planı’na ve buna uygun olarak hazırlanan Bakanlık Stratejik
Planı’na uygun olarak gerçekleşmektedir. 2014-2018 yılları arasında 10. Kalkınma Planı “Tarımda Su
Kullanımının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı” ve “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Öncelikli
Dönüşüm Programı” kapsamında eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 11. Kalkınma Planı
kapsamındaki hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmalar devam etmektedir.
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Kamu ve üretici örgütleri eğitim iş birliğini temin etmek amacıyla imzalanan protokoller kapsamında
projeler yürütülmektedir. “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi” ve “Sürü Yönetimi Elemanı Benim
Projesi” il/ilçe düzeyinde çiftçilerin eğitim taleplerinin karşılanması, Bakanlığımızın verdiği desteklerin
tarımsal eğitimle ilişkilendirilmesi ve tarımsal istihdama katkılar sağlaması anlamında önemli ve
başarılı projelerdir.
İllerin hazırladığı il özel yayım projelerine ilave olarak “Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmalık
Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği ile
2019 yılı sonuna kadar uygulanacaktır.
Tarım, ülkemiz için ne kadar önemli bir sektör ise kadın çiftçiler de tarım için o kadar önemli bir
aktördür. Ülkemizdeki küçük tarım işletmelerinde iş gücü büyük oranda kadın çiftçilerin omuzlarındadır.
Türkiye’de kırsal nüfus giderek azalmasına rağmen, toplam nüfusumuzun yaklaşık %50’sini oluşturan
kadınlar için tarım öncelikli çalışma alanı olarak geçerliliğini korumaktadır.
Yıllar itibarıyla sanayi ve hizmet sektörlerindeki gelişmeler beraberinde tarımda erkek iş gücünün
azalmasına, kadın iş gücünün artmasına yol açmıştır. Sürdürülebilir kırsal kalkınmada kadınların
tarımsal üretimde daha fazla yer aldıkları gerçeği dikkate alındığında, kadınlara tarımsal eğitim
hizmetleri verilmesi, güçlendirilmesi çok önemli ve kaçınılmazdır.
Kadına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler ve faaliyetler, tarım politikaları içerisinde kadın
emeğinin Tarım ve Orman Bakanlığınca göz ardı edilmediğinin göstergesidir.
Tarım ve Orman Bakanlığınca kadınlara yönelik çalışmalara değinecek olursak: bugüne kadar
ülkemizden ve yurt dışından önemli iş birliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. UNICEF ve Sağlık Bakanlığı
İş birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi (IATC) ve
Johnson Diversey İş birliği, UNICEF-T.C. Hükümeti İş birliği, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İş birliği,
TOB, ASP Bakanlığı ve TZOB İşbirliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Alman Kooperatif Konfederasyonu
(DGRV) arasında Kadın Çiftçi Örgütlenmesi İş birliği, T.C. Hükümeti ve Japonya Uluslararası İş birliği
Ajansı (JICA) arasında Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) Genç Liderler Programı bunlara
örnektir.
İllerimizde kadınların ön plana çıkmasında önemli etkileri olan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje
Yarışması sonuçlandırılmıştır. 2011 yılında hazırlanan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal
Eylem Planı ise çalışmalarda bütüncüllüğü sağlayan bir husus olmuştur. Tarımda Kadın Girişimciliğinin
Güçlendirilmesi Programı, araştırma enstitüleri ile iş birliği yapılan “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle
Buluşuyor” programları, il özel projeleri, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi
İş birliği Protokolü, Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı
devam eden faaliyetlerdir.
Tarımsal yayımın temel amacı, üreticilerin bilgi ve becerilerini arttırmak, kırsal kalkınmayı sağlayarak
insanların yaşam seviyelerini yükseltmektir. Her ülke bu amacı gerçekleştirebilmek için farklı
organizasyonlar ve farklı yayım metotları kullanmaktadır. 1980’li yıllara kadar kamu organizasyonları
eli ile yayım formatında yürütülen bu faaliyetler, özelleştirme yıllarıyla birlikte çoğu ülkede danışmanlık
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faaliyetlerine dönüşmeye başlamıştır. Günümüzde tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri; tarım
bakanlıkları, sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler vb.), üniversiteler, kooperatifler,
danışmanlık şirketleri ve bireysel faaliyet yürüten danışmanların sorumluluğunda yürütülmektedir.
Ülkemizde ise çoğulcu tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturmak, tarımda yaşanan hızlı
gelişme ve değişmelere paralel olarak çiftçilerimizin bilgi ihtiyacını karşılamak ve tarladan sofraya
güvenilir gıda arzını sağlamak için sertifikalı tarım danışmanlığı uygulaması 2006 yılında başlatılmıştır.
5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 9’uncu maddesi “Bakanlık; tarım, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde,
sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını sağlamak için
gerekli düzenlemeler yapar, bu kuruluş ve kişileri teşvik eder, çalışma esaslarını belirler ve denetler.
Çiftçi eğitimi, özel yayım ve danışmanlık hizmetleri çalışma esas ve usûlleri ile ilgili diğer şartlar
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne dayanılarak Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 08/09/2006 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik kapsamında ilk olarak Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları
ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Hizmetleri Uygulama Esasları 2007 yılında yürürlüğe
konulmuştur. Yönetmelik kapsamında hizmet sunucuları belirlenerek hizmetlerinin yürütülmesi ile
ilgili ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, eğitim, sertifikalandırma,
yetkilendirme, görev ve sorumlulukları tanımlama, izleme değerlendirme, denetim ve çiftçi
bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere
hizmet sunucularını yetkilendirme ve sertifikalandırma işlemleri 2007 yılında başlatılmıştır.
Tarımsal işletme sahiplerinin danışmanlık hizmeti almalarının sağlanması amacıyla 2009 yılından
itibaren destekleme ödemesi başlatılmış ve 2009-2010-2011 yıllarında çiftçilere verilen destekleme
ödemeleri 2012 yılından itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara yapılmaktadır.
Kırsal alan, geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli bir kaynaktır.
Toplumların yüzlerce yıldan beri yaşantılarıyla ortaya çıkardığı değerlerin, yani kırsal mirasın
korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusu dünden daha fazla bugünün, bugünden daha
fazla geleceğin konusudur. Bu bakımdan kırsal mirasın korunarak geleneksellik ile modernleşmenin
uyum içinde birlikte ele alınması konusu son derece önemlidir(Özçatalbaş, 2016). Tarım ve Orman
Bakanlığınca yaygın eğitim kapsamında: kırsal alanda yaşayan çiftçilerimize tarım faaliyetlerinin
dışında kalan zamanda gelir veya ek gelir getirmesi, istihdama katkı sağlanması, köyden kente göçün
önlenmesi, el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması, gelişmesi, yayılması ve tanıtılması amacıyla
el sanatları eğitimleri verilmektedir. Bu amaçla ülke genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı
olarak: Bilecik, Düzce, Elâzığ, Kastamonu, Mersin/Silifke, Sivas illerimizde faaliyet gösteren altı El
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde:
geleneksel el sanatları, ağaç- taş işleme, gümüş işleme, takı yapımı, halı- kilim dokuma, yöresel bez
dokuma, restorasyon, ev tekstili, dikiş-nakış, konfeksiyon vb. konularında eğitim verilmektedir.
Ankara, Adana ve Aydın-Söke’de bulunan hizmet içi eğitim merkezleri öncelikle personel eğitimi
olmak üzere, eğitimlerde aktif olarak yer almaktadır.
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2.4. Konunun Kalkınma Planları ve İlgili Strateji Belgeleri İle İlişkisi
Türkiye’de Planlı dönemde tarımsal yayım politikasının amaçlarının dönemler itibarıyla farklılaştığı
görülmektedir. 1963-1967 yıllarını kapsayan ilk plan döneminde, tarımsal hedeflere ulaşmak için
yayım hizmetlerinin artırılması ve etkili kılınması hedef olarak görülürken, ilerleyen zamanlarda ürün
önceliklerine göre projelendirme, izleme ve değerlendirmenin ön planda olması amaçlanmıştır.
Ülkemizde tarımsal üretimdeki artışla doğru orantılı olarak tarımsal üretimin yönlendirilmesi ve
uygun teknolojilerin yaygınlaştırılarak gelişmenin hızlandırılmasında, kamu yönetiminin üreticilere
etkili hizmet götürecek düzey ve yapıya ulaştırılması hedefi; dış kaynaklı projelerle desteklenmiş,
yayım hizmetleri köy seviyesinde organize edilerek araştırma bulgularının çiftçilere, çiftçi sorunlarının
da araştırmaya iletilmesi şeklinde ifade edilmiştir.
Yayımda kamu dışı hizmet sunuculara imkân sağlayan ve 2. Tarım Şûrası kararları (2004) arasında
da yer alan çoğulcu yayım sistemine geçilmesine yönelik düzenleme 9. Beş Yıllık Plan’da yer almıştır.
Buna göre yayım hizmetlerinin genç ve kadın çiftçileri de kapsayacak bir anlayışla güçlendirilerek
üretici örgütleri tarafından yürütülmesi öngörülmüştür.
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise konuya, tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile
yayım konularında bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılması şeklinde yer
verilmiştir. Son olarak 11. Planda üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknoloji kullanımı, kaliteli, sağlıklı
ve katma değeri yüksek üretimin cazip hale getirilmesine yönelik eğitim ve destek programlarının
uygulanması, tarım danışmanlığı faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedef olarak belirlenmiştir.
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Tablo 5. Çiftçi eğitimi ve yayıma yönelik GZFT Analizi

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
1. Çiftçi eğitim ve yayım konusunda ulusal bir stratejinin mevcut
olmaması,

1. Ülke genelinde kırsal alanda il/ilçe düzeyinde güçlü bir
teşkilat yapısının mevcut olması,

2. Tarımsal yayımda sürekliliğin olmaması, çok farklı yayım
modellerinin uygulanması,
3. Görev alanı sadece tarımsal yayım olan müstakil bir üst birimin
olmaması,

2. Bakanlığın yayım faaliyetlerinin kırsalda insana dokunduğu
ve doğrudan Bakanlığı temsil eden kılcal damarlar
4. Bakanlık taşra teşkilatı idari yapılanmasında çiftçi eğitim ve yayım
durumunda olması,
işini müstakil olarak yürütecek bir birimin olmaması,
3. Diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği kabiliyetinin yüksek
olması, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinin çoğulcu
katılımla yürütülme imkânının varlığı,

5. Tecrübeli yayımcıların, yayımın dışındaki işlerle uğraşması, yayım
elemanı başına düşen çiftçi sayısının fazlalığı, çiftçi ve işletme
ziyaretlerinin yeterli sayıda gerçekleştirilememesi,

4. Geçmişten bugüne uygulanan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı 6. Katılımcı yayım yaklaşımlarının yeterince kullanılmaması, yayım
projelerden ve yayım yaklaşımlarından tecrübe edinilmiş
projelerinin ve programlarının ihtiyaç, düzenleyici etki analizlerinin
olması,
ve etki değerlendirme analizlerinin yapılmaması,
5. Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin AR-GE çalışmaları ile
bütünleşik yürütülmesi bilincinin olması,

7. Yayım, araştırma ve çiftçi organik bağının istenen düzeyde
olmaması,

6. Bakanlık tarafından kısmen uygulanan ve çiftçilerin,
tarımsal destekten yararlanmadan önce eğitim almasına
ilişkin tarımsal eğitim ve tarımsal destekleme modelinin
olması,

8. Bazı kamu yayımcılarının ve tarım danışmanlarının, mesleki bilgilerini
güncellemeye ve hayat boyu öğrenme yaklaşımına gereken önemi
vermemesi,

7. Kırsalda kadının güçlendirilmesi konusunda kazanılan
önemli tecrübeleri olması,
8. Kadınlara yönelik çalışmaların öncelikli kabul görmesi ve
pozitif ayrımcılık tanınması, yürütülen çalışmaların basın
ve medyada ilgi görmesi,

9. Çiftçi eğitimi ve yayımda dijitalleşmenin, sosyal medya
kullanımının yeterince hayata geçmemiş olması,
10. Uzun süredir tarımla ilgili personel alımının yapılmamış olması,
11. Bazı il ve ilçelerde eğitim ve yayım faaliyetlerinde görevli özellikle kadın
yayımcı sayısının yetersiz olması,

9. Çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Alo
12. El Sanatları Eğitim Merkezlerinin çiftçi eğitiminde etkin rol
180 TİMER hattı ile doğrudan ilişkili olunması,
oynamaması,
10. Tarım ve Orman Bakanlığına ait Eğitim Merkezlerinin
bulunması ve kırsal miras değerlerinin korunmasında
işlevini sürdürmesi,

13. Pazar/pazarlamaya yönelik personel ve çiftçi eğitimi çalışmalarının
yapılmaması,

11. Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin mevzuata uygun 14. Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin talep odaklı yürütülememesi,
olarak ülke genelinde hizmet verebiliyor olması,
15. Tarımsal danışmanlık sisteminin desteklemeye bağımlı olması ve
desteklemenin sürekli değişmesi,
12. Tarımsal danışmanlık sisteminin yaygınlaşmasına yönelik
olarak, Bakanlığın (Ziraat Odaları ve Üretici Örgütlerinde 5
16. Üretici örgütlerinin üyesi olan çiftçilerin danışmanlık
tarım danışmanını) destekleme yapması,
hizmetlerinden yararlandırılmasına yönelik özgün model
geliştirilememesi,
13. Tarım ve ormanla ilgili çok sayıda araştırma enstitüsü,
fakülte, yüksekokul, TZOB, üretici örgütleri, kooperatif,
17. Bakanlığın bazı Eğitim Merkezlerinde, çiftçilerin ve katılımcıların
birlik, meslek kuruluşu ve STK’nın mevcudiyeti.
konu bazında uygulama ağırlıklı eğitim almasını sağlayacak
koşulların yetersiz olması,
18. Tarımda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve yayım
çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması.
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Fırsatlar
1.

Tarım Orman Şûrası’nın toplanmış olması.

2.

Dünyadaki nüfus artışına paralel olarak güvenilir
gıdaya olan ihtiyacın artması,

1.

İllerde tarımsal yayım faaliyetlerinin şubelerce ikinci planda
yürütülmesi,

3.

Tarım sektörünün yeni yatırım sahası olarak
görülmekte olması,

2.

Tarımsal danışmanlık sisteminin sürdürülebilirliğinin
belirsizliği/desteklemeye bağımlı olması,

4.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde toplumsal
cinsiyet eşitliği ile uluslararası anlaşmalarda kadın
çalışmalarına ilişkin taahhütlerin bulunması,

3.

Tarım danışmanlarının gelirlerinin yetersizliği ve tecrübe
sahibi tarım danışmanlarının sistemden çıkması,

5.

Sahada kadın çiftçilere yönelik çalışma taleplerine
ilginin ve kadın çiftçilerin üretmiş olduğu yöresel
ürünlere talebin artmış olması,

4.

Tarım danışmanı istihdam eden kuruluşların tarım
danışmanını amacı dışında kullanması,

5.

Tarımsal üretimle uğraşan kesimin giderek yaşlanması
ve gençlerin şehir merkezlerinde yaşama isteğine paralel
olarak tarımdan uzaklaşmaları, hedef kitlenin yayım
faaliyetlerine ilgilerinin azalması,

6.

Programlama ve uygulama sürecine paydaşların gerekli
önemi ve katkıyı vermemesi,

7.

Çiftçilerin iş yoğunluklarının mevsimsel olarak değişmesi,

8.

Pazarlama konusundaki endişeler ve yaşanan
olumsuzlukların olması,

9.

Sahada kadınların yayım çalışmalarına katılımında bölgesel,
kültürel, ekonomik ve sosyal farklılıkların bulunması, yörede
veya hane içinde engel veya zorluk çıkarılması,

6.

Çiftçilerin iş yoğunluklarının mevsimsel olarak
değişmesi,

7.

Devletin tarımsal danışmanlık sistemini destekliyor
olması,

8.

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren üretici örgütü ve
ziraat odasının çiftçilerle iletişiminin güçlenmesi ve
çiftçilerinin danışmanlık hizmeti talep etmesi,

9.

Güçlü bir çiftçi kayıt sisteminin/sistemlerinin mevcut
olması,

10. Geçmiş yıllara göre çiftçinin tarımsal konularda
bilinç düzeyindeki artış,
11. Tarımla ilgili ve çiftçi eğitimi ile ilişkilendirilebilecek
desteklerin ve çeşitli fon ve kaynakların varlığı,
12. Tarımsal teknoloji ve yeniliklerin çiftçi ve üretim
lehine gelişmesi.
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Tehditler

10. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun yeterince
anlaşılamamış/bilinmiyor olması, Tarımsal iletişim araçları
tarafından paylaşılan bilgilerin kontrol edilememesi ve
doğru olmayan paylaşım biçimlerinin bilgi kirliliğine yol
açması.
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2.5. Hedefler ve Stratejiler
Hemen her alanda olduğu gibi tarımda da en önemli girdi bilgidir. Tarımsal üretimde kullanılan diğer
tüm girdilerin doğru kullanımının anahtarı olan bilgi ve bilgiye ulaşma ve bilgiyi doğru kullanma
yöntemini kazandıran eğitimin, sektörün tüm paydaşları tarafından en önemli tarımsal girdi olduğu
kabul edilerek hak ettiği değeri görmesi gereklidir.
Çiftçi eğitimi ve yayım hizmetleri, kamu ve özelde birim yöneticilerinin veya kişilerin konuyu
önemsemelerine göre değişiklik gösteremez ve yayımın tarımsal üretimdeki rolü her zaman ön
planda olmalıdır.
Bu kapsamda yayım bağlamında Bakanlığın ve ilgili tüm sektör paydaşlarının temel hedefi, çiftçileri
uygun ve öncelikli alanlarda dijital teknolojiyle buluşturmuş ve bilişimi yayıma entegre ederek,
çiftçilerin her an bilgiye ulaşabildiği, dünya çiftçileri ile rekabet edebildiği bir ortamı hazırlamak
olmalıdır.
Tablo 6. Kısa döneme yönelik hedefler ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekenler
Hedefler

Stratejiler
1- Bakanlığın tarım politikası ile yayım politikasını eş güdüm içerisinde
yürütecek güçlü bir kurumsal organizasyon yapısı kurulmalı, örneğin
Genel Müdürlük düzeyinde yapılandırılmalıdır.

A- Eğitime ve eğitimin gücüne inanan, eğitim
planlamalarını ve uygulamalarını katılımcı bir şekilde
gerçekleştiren, çalışma enerji, heyecan ve sinerjisini
çiftçilere aktarılabilecek dinamizme ve motivasyona sahip
yayımcıların yer aldığı, etki değerlendirmesi yapılabilen bir
eğitim-yayım sistemi kurmaktır.

2- İlde, eğitim ve yayım görevini yürütmek üzere eğitim, yayım ve
danışmanlık şubesi olmalıdır.
3- Tarım ve Orman Bakanlığı; Üniversiteler, Bölge Kalkınma İdareleri,
Büyükşehir Belediyeleri, Kırsal Kalkınma Ajansları, Özel İdareler, TZOB,
STK’lar ve Üretici Örgütleri ile eğitim ve yayımla ilgili olarak daha fazla
iş birliği yapmalı, bu kurum ve kuruluşlarla interaktif bir şekilde iletişimi
sağlayacak kurumsal yapılar oluşturmalıdır.
4- Tarım Yayımcılarının ve Danışmanlarının bileceği, uyacağı, koruyacağı
mesleki etik kurallarına yönelik bir çalışma yapılarak en kısa sürede
ilgililere ve kamuoyuna duyurulmalıdır.

B- Eğitimler çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak, çiftçilerin
birikim ve bilinç düzeylerini geliştirmeyi amaçlayacak
şekilde farklılaştırmaktır.

C- Yayım faaliyetlerinin görünürlüğünü sağlamak, yayım
hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun ve aktif
bir şekilde kullanmaktır.

E- Bakanlık birimleri arasında eğitim ve yayım projelerinin
yürütülmesinde ortak çalışma ve koordinasyonu
güçlendirmektir.

Kırsal alanın tanımı yapılmalı, sürdürülebilirlik çerçevesinde verimlilik,
üretkenlik ve girişimcilik konuları başta gençler ve kadınlar için olmak
üzere kırsal toplumun tüm kesimleri için teşvik edilmelidir.
1- Bakanlık tarafından iş birliği protokolleri ile çeşitli hedef kitlelere
yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim ve yayım projeleri ve farkındalık
etkinlikleri artırılmalıdır.
2- Kitle yayım araç ve yöntemleri gelişen/değişen bilgi ve teknolojiye
göre sürekli güncellenmeli ve çiftçilerle buluşturulmalıdır.
1- Bölgesel, ülkesel, AB, FAO vb. tüm projelerde, projelerin eğitim
ve yayımla ilgili bölümlerinin planlanmasında ve uygulanmasında
Bakanlığın yayımla ilgili biriminin proje paydaşı olması sağlanmalıdır.
2- Genel Müdürlükler bünyesinde Bakanlığın yayımla ilgili birimi ile
interaktif bir şekilde iletişimi sağlayacak birimler oluşturulmalı ve bu
yapı kurumsal hale getirilmelidir.
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1-Danışmanlık hizmeti alan çiftçi sayısının, verilen yayım hizmetinin
etkinliğinin artırılarak alınan yayım/danışmanlık hizmetine üreticilerin
katkıda bulunması için uygun şartların oluşturulması ve danışmanlık
hizmetinin talep odaklı hale getirilmesi sağlanmalıdır.
F- Yayım ve danışmanlık hizmetleri için paydaşların
tamamını kapsayan çoğulcu sistemi güçlendirilmek ve
etkin hizmet sunumunu sağlamaktır.

2-Dünya ve Avrupa Birliği’ndeki çiftçi eğitimi, yayım ve danışmanlıkla
ilgili tüm gelişmelerden, uygulamalardan zamanında haberdar
olunmasını sağlamak üzere Bakanlığın yayımla ilgili birimi olmalıdır.
3-Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin güçlenmesine katkı
sağlamak ve eğitim, yayım ve diğer hususlarla ilgili alınan kararlarda
çiftçi ve sektör temsilcilerinin katılımını temin etmek üzere, illerde
paydaş danışma kurulları oluşturularak kurumsal hale getirilmelidir.
1- Farkındalığı artırmak amacıyla, kırsalda kadına yönelik eğitim ve
yayım çalışmalarında, başarılı kadın deneyimlerine dayalı kırsal kalkınma
modelleri paylaşılmalıdır.

G- Kadınlar, çocuklar, dezavantajlı gruplar, engelliler
ve tüketicileri yayımın öncelikli hedef kitlesi haline
getirmektir.

2- Eğitim ve yayım faaliyetlerinde aile fertlerine, yaptığı işler dikkate
alınarak eğitim verilmeli, faaliyetlerde/projelerde toplumsal cinsiyet
eşitliği mutlaka esas alınmalıdır.
3- Kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerin, üreticilerin ve tüm kesimin
doğru, güvenilir bilgiye daha kolay ve hızlı erişebilmesi sağlanmalıdır.

H- Eğitim ve yayım faaliyetlerini geliştirmek için yayımın
çalışma konuları arasına öncelikli olarak ihtiyaç duyulan
yeni konuları programa koymaktır.

1- Çevre ve doğal kaynakların (orman, su, toprak) korunması, iklim
değişikliği, dikey tarım, hassas tarım, akıllı tarım, topraksız tarım,
ürün kaybı, israf, tarımda iş sağlığı ve güvenliği, gıdalardan kaynaklı
hastalıklardan korunma, biyolojik ve biyoteknolojik mücadele,
girişimcilik, kadın girişimciliği, pazarlama, örgütlenme gibi konular
çiftçinin ve yayımın öncelikleri olmalıdır.
2- Projelerde ve faaliyetlerde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri dikkate alınarak yerelle ilişkilendirilmelidir.

I- Tarımın sorunlarının sadece Tarım Bakanlığı
tarafından çözülemeyeceğinden hareketle Bakanlıklar
ve paydaşlar arasında eğitim, yayım, farkındalık
oluşturma, bilgilendirme ile ilgili iş birliğini artırmak ve
güçlendirmektir.

Bakanlık ile eğitim iş birliği yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar,
Bakanlığın yayımla ilgili birimince değerlendirilmelidir.

J- “Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerdedir.”
anlayışını bir ilke olarak benimsemektir.

Tarımsal üretimin her aşamasında aktif olarak yer alan kadınlar ve
gençler, başta eğitim olmak üzere her türlü planlamanın, özetle kırsal
kalkınmanın öncelikli hedef kitlesi olmalıdır.
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Tablo 7. Orta ve uzun döneme yönelik hedefler ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekenler
Hedefler

Stratejiler
1- Kamu yayımcısının görev tanımı asli görevini yerine getirecek şekilde tarif edilmeli,
yayımcının görevini yapmada zamana, mekâna, başka iradeye bağlı kalmadan
yapabileceği imkânlar sağlanmalıdır.
2- Yayım personeli ve tarım danışmanları; bölümü ve çalışma konuları ile ilgili konuları
tüm yönleriyle bilen, yayımda katılımcı yaklaşım, problem analizi, programlama, izleme
ve değerlendirme konularını uygulayan konu uzmanları olmalıdır.

A- Orta ve uzun vadede eğitime ve
eğitimin gücünü öne alan bir anlayışı hâkim
kılmak yönünde, doğru ve uygun yayım
yöntemlerini kullanan, eğitim planlamalarını
ve uygulamalarını katılımcı bir şekilde
gerçekleştiren, çalışma enerjisi yüksek,
sinerji oluşturmak yönünde kararlı yayım
yöneticilerinin ve yayımcıların yer aldığı
sürdürülebilir bir yapıyı kurmaktır.

3- Bakanlık il müdürlüklerindeki taşra personeli içerisinden, yurt içinde ve yurt
dışında gerekli eğitimleri alan çekirdek bir yayımcı kadrosu oluşturulmalıdır. Eğitim
alan personel, eğitim aldığı konuda görev yapmalı veya görev yapacağı konuda
eğitilmelidir.
4- Bakanlıkta hizmete başlayacak, personelin çalışacağı alan baştan belirlenerek o alanı
ilgilendiren konu ve birimlerde hizmet öncesi eğitim alması sağlanmalıdır.
5- Hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla:
tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili yeni yaklaşımları ortaya koyacak,
kullanılan yöntem ve araçların etkinliğini değerlendirecek, etki analizlerini ve tarım
danışmanlarının tarımsal üretimdeki etkinliğini ölçme araştırmalarını düzenli bir şekilde
yapmak üzere ziraat odası, üretici örgütü ve benzeri kuruluşlarca da desteklenecek
özel bir birim/enstitü kurulmalıdır.
6- Uygulama gerektiren eğitimler hariç, Bakanlık personeline/paydaşlara yönelik
eğitimlerde uzaktan eğitim/dijital yayım kavramının yer alması sağlanmalıdır.
1- Geleceğin çiftçisi nasıl olmalı ve hangi eğitimleri almalı konusu ana gündem olmalı,
çiftçiliğin bir meslek olarak benimsenmesi ve kabul edilmesi için, gerekli mesleki ve
teknik eğitimlere ait sertifikalara sahip olunması zorunlu hale getirilmelidir.
2- Tarımsal yayım çalışmalarıyla çiftçilerin sadece dışarıdan gelen teknolojiyi kabul
eden bireyler değil, aynı zamanda soyut ve somut kültürel değerlerin farkında olarak
kendi durumlarını analiz edebilen ve çözüm üretebilen bireyler haline gelmeleri
sağlanmalıdır.

B- Kırsal alanda var olan kırsal mirasın
öneminin farkında olmak, çiftçilerin birikim
ve bilinç düzeyini dikkate alarak çiftçilere
sunulacak eğitimlerin, mevcut ihtiyaçları
ve gelecekte ortaya çıkması söz konusu
ihtiyaçları dikkate alınarak planlamaktır.

3- Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim Merkezleri sürekli öğrenen birer çiftçi eğitim
akademisine dönüştürülmelidir. Uygulamalı eğitimlere ve yaparak öğrenmeye imkân
sağlayacak olan “eğitim çiftliği” kavramı gündeme alınmalıdır. Özel sektörün, üretici
örgütlerinin ve büyükşehir belediyelerinin çiftçi eğitim merkezleri kurmaları teşvik
edilerek, her bölgede en az bir çiftçi eğitim merkezi kurulmalıdır.
4- Çiftçilerin, uğraşmakta olduğu üretim dalıyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki
örnek uygulamaları yerinde görmesi, incelemesini sağlayacak imkânlar oluşturulmalı ve
işlerlik kazandırılmalıdır.
5- Üretim ve pazarlama planlaması ve buna uygun olarak eğitim ve yayım planı
oluşturulması önemli bir strateji haline getirilmelidir.
6- Eğitim, yayım, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinde dijitalleşmenin
güçlü, kurallı ve planlı bir şekilde kullanımı temin edilmeli, sosyal medya, gençlerin
kullandığı çevrim içi uygulama ve platformların faaliyetlerde aktif, planlı olarak
kullanımı sağlanmalı ve izlenmelidir.

C-Yayım faaliyetlerinin görünürlüğünü
sağlamak, yayım hizmetlerinde bilgi ve
iletişim teknolojilerini yoğun ve aktif bir
şekilde kullanmaktır.

Bakanlığın yayımla ilgili birimi, kamu dışı kuruluşların da desteğini alarak, yayım bilgi
ağı veya uygun bir şekilde adlandırılacak olan tüm sektör paydaşlarının bilgi, haber,
araştırma sonucu, etkinlik duyurusu, canlı çiftçi görüşmeleri sağlama gibi paylaşımların
gerçekleştirileceği bir yapı kurmalı ve herkesi haberdar etmelidir.

D- Tarımsal desteklemelerle yayım arasında
ilişki tesis etmek ve çiftçilere desteklerden
yararlanmak için önce eğitim almanın
şartlarını ortaya koymaktır.

Üretime yönelik eğitim stratejisinde bilgi ön plana taşınmalı; tarımsal eğitim, tarımsal
istihdam, tarımsal destek modeli kurumsal ve işlevsel hale getirilmelidir.

25

Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi-Yayım, AR-GE ve İnovasyon Grubu Çalışma Belgesi

1- Kamunun, görev tanımlarını belirleme (kural koyma), izleme ve denetleme görevini
yerine getirmek suretiyle, eğitim ve yayım görevinin bazı il veya ilçelerde farklı
hizmet sunuculara bırakılacağı yeni bir model pilot uygulamalar sonrasında hayata
geçirilmelidir.
F- Yayım ve danışmanlık hizmetleri için
paydaşların tamamını kapsayan çoğulcu
sistemi güçlendirmek ve etkin hizmet
sunumunu sağlamaktır.

2- Yayım teşkilatı ile iş birliği, eğitim ve sorun çözümü anlamında çok önemli bir model
olacağı değerlendirilen üretici örgütlerinde konusu ile ilgili eğitim almış (ön lisans,
lisans) kişilerin yönetici olması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır.
3- Tarımsal danışmanlık kapsamında, projeye dayalı olarak tarım danışmanlığı
destekleme örnekleri modeli üzerinde çalışılmalıdır.
4- Üye sayısı fazla (500 ve üzeri) olan ziraat odası ve üretici örgütlerinin tarımsal
danışmanlık birimi oluşturması zorunlu hale getirilmelidir/teşvik edilmelidir.

G- Kadınlar, çocuklar, dezavantajlı gruplar,
engelliler ve tüketicileri yayımın öncelikli
hedef kitlesi haline getirmektir. Üretimde
yer alan kırdaki kadınlara yönelik girişimcilik
eğitimlerinin verilmesi yanında kadınlara
üretimdeki becerilerini artıracak yayım
hizmeti, sunmaktır.

1- Kamuda çiftçi eğitimi ve yayım hizmetlerinde görev alan kadın yayımcı sayısı az
olup, kırsal alanda ailelere ulaşmak için daha çok kadın yayımcı yetiştirilmelidir.
2- Üretimde yer alan kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri verilmeli ve kadınların
üretimdeki becerilerini artıracak yayım hizmeti almaları sağlanmalıdır.
3- Kentte yaşayanların ve tüketicilerin tarıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını
etkileyecek çalışmalar yapılmalıdır.

I- Tarımın sorunlarının sadece Tarım Bakanlığı
tarafından çözülemeyeceğinden hareketle
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş
Bakanlıklar ve paydaşlar arasında eğitim,
birliğinde gençlere yönelik olarak yaz dönemlerini kapsayan tarım eğitimi kampı
yayım, farkındalık oluşturma, bilgilendirme ile uygulaması başlatılmalıdır.
ilgili iş birliğini artırmak ve güçlendirmektir.
1- Araştırma enstitüleri ve üniversitelerce ortaya konan tarımsal yeniliklerin yayım
personeline, tarım danışmanlarına ve çiftçilere hızlı ve zamanında ulaşması için
ilgili birimler (Enstitü, İl Müdürlüğü, Üniversite ve Bakanlığın yayımla ilgili birimi)
bünyesinde kurum içi ve kurum dışı iletişimi ve iş birliğini sağlayacak kurumsal
mekanizmalar oluşturulmalıdır (Tarımsal Yayım ve Araştırma Koordinasyon Kurulu
gibi).

İ- Araştırmacı, yayımcı ve çiftçi arasındaki
bağı daha da güçlendirilmektir.

2- Problem analizlerine, etkinliklere, proje planlama ve uygulamalarına araştırma
enstitüsü personelinin ve öğretim üyelerinin çiftçi temsilcileri, ihracatçı ve diğer ilgili
meslek kuruluşlarının, çevre kuruluşlarının etkin bir şekilde katılımı sağlanmalıdır.
3- Araştırma konularının belirlenmesinde Bakanlık etkili rol oynamalı, illerdeki
yayımcıların, danışmanların, paydaş danışma kurullarının, üniversitelerin, çiftçi
kuruluşlarının, özel sektörün, meslek kuruluşlarının, çevre ve tüketici dernek ve
kuruluşlarının görüş ve talepleri de alınarak, eğitim ve yayım çalışmaları ile uyumlu ARGE programları geliştirilmelidir.
4- Çiftçilerin Bakanlıkla, üniversitelerle ve diğer kurum/kuruluşlarla ilişkilerin
güçlenmesine katkı sağlamak için, tarımla ilgili uygulama alanlarını yerinde görmeleri
ve farkındalıklarının artması sağlanmalıdır.
1- Çiftçi çocuklarının/gençlerin tarımda yer almasını sağlayacak köklü adımlar
atılmalıdır.

J- Tarımın sürdürülebilir gelişimi için kırsal
alandaki gençler üzerinde önemle durularak
orta ve uzun vadede kararlılık ifade eden bir
politika benimsemektir.

2- Okul öncesi seviyesinden başlayarak, uygulanan eğitim müfredatına çocukların
toprak ve tarım ile bütünleşeceği içeriklerin eklenmesi sağlanmalıdır.
3- Gıda güvenliği/güvenilirliği, iklim değişikliği, israf, meyve ve sebzelerde ürün kaybı
gibi konularda kampanyalar ilkokul düzeyinden başlamak üzere yaygınlaştırılmalıdır.

K- Bakanlık denetim faaliyetlerinin
aynı zamanda eğitici faaliyetler haline
dönüştürülmesine ağırlık vermektedir.
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Başta temel gıda maddeleri (ekmek gibi) konuları olmak üzere, özellikle küçük ölçekli
işletmelere rehberlik edebilecek eleman yetiştirilmeli, bu ürünlerde gıda güvenilirliği,
insan sağlığı, geleneksel ürünler, besleyicilik, israfın azaltılması gibi hususlar göz
önünde bulundurularak eğitici rehberlik hizmetleri geliştirilmelidir.
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2.6. Genel Değerlendirme
a. Eğitime ve eğitimin gücüne inanan, eğitim planlamalarını ve uygulamalarını katılımcı bir şekilde
gerçekleştiren, çalışma enerji, heyecan ve sinerjisini çiftçilere aktarılabilecek dinamizme ve
motivasyona sahip yayımcıların yer aldığı, etki değerlendirmesi yapılabilen bir eğitim-yayım
sistemi kurulmalıdır.
b. Çiftçiler ve alacakları eğitimler bugünkünden farklı olmalıdır.
c. Yayım faaliyetlerinin görünürlüğü sağlanmalı, yayım hizmetlerinde iletişim teknolojileri yoğun
ve aktif bir şekilde kullanılmalıdır.
1. Tarımsal desteklemelerle eğitim ilişkisi tesis edilmeli ve çiftçilerin destekten yararlanmadan
önce eğitim alması sağlanmalıdır.
d. Bakanlığın birimleri arasında eğitim ve yayım projelerinin yürütülmesinde koordinasyon
güçlendirilmelidir.
e. Yayım ve danışmanlık hizmetleri için paydaşların tamamını kapsayan çoğulcu sistem
güçlendirilmeli, ortak çalışma süreçleri geliştirilmeli ve etkin hizmet sunumu sağlanmalıdır.
f.

Kadınlar, gençler, çocuklar, dezavantajlı gruplar, engelliler ve tüketiciler yayımın öncelikli hedef
kitlesi haline gelmelidir. Üretimde yer alan kırdaki kadınlara yönelik girişimcilik eğitimlerinin
verilmesi yanında kadınlara üretimdeki becerilerini artıracak yayım hizmetleri sunulmalıdır.

g. Eğitim ve yayım faaliyetlerinin önceliklerinde yeni konular yer almalıdır.
h. Tarımın sorunlarının sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çözülemeyeceğinden
hareketle Bakanlıklar arasında eğitim, yayım, farkındalık oluşturma, bilgilendirme ile ilgili
kurumsal ve işlevsel bir iş birliği tesis edilmelidir.
i.

Araştırmacı, yayımcı ve çiftçi arasındaki bağ daha da güçlendirilmelidir.

j.

“Gelecek tarımda, tarımın geleceği ise gençlerdedir.” prensibi belirlenecek stratejilerde esas
olmalıdır.

k. Bakanlıkça yürütülen denetim faaliyetlerinin aynı zamanda eğitici faaliyetler haline
dönüştürülmesine de ağırlık verilmelidir.
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2.7. Şûra Kararlarına Yönelik Öneriler
1. Çiftçiliğin saygınlığı yüksek bir meslek olarak benimsenmesi ve kabul edilmesi için gerekli
mesleki ve teknik çalışmalara ve eğitimlere ağırlık verilmelidir. Bilişim, sosyal medya, çevrim içi
uygulamalar, ağlar ve platformlar çiftçiliğin saygınlığının geliştirilmesi ile birlikte çiftçi eğitim ve
yayım amaçlı olarak aktif ve planlı olarak kullanılmalıdır.
2. Sahip olunan kırsal mirasın öneminin farkında olunmalı ve korunmalıdır. Çiftçiliği meslek olarak
seçecek yeni kuşağın çiftçi olmak için “Tarım Okulu Mezunu” olması zorunlu hale getirilmeli ve
bunu destekleyen sertifikalara sahip olunmasına yönelik süreç açık tutulmalıdır. Bu çerçevede
saygınlığı yüksek bir “yeni nesil çiftçi” grubunun oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Belirtilen zorunluluğu veya zorunlulukları yerine getiren yeni nesil çiftçileri ve mevcut üreticileri
tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak yönünde koruyucu önlemler alınmalı, uygun teşvik
ve destekler verilmelidir.
3. Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim Merkezleri sürekli öğrenen birer çiftçi eğitim okuluna/
akademisine dönüştürülmelidir. Söz konusu akademiler, uygulamalı eğitimlere ve yaparak
öğrenmeye imkân sağlayacak “eğitim çiftlikleri” şeklinde yapılandırılmalıdır. Özel sektörün, üretici
örgütlerinin ve büyükşehir belediyelerinin çiftçi eğitim merkezleri kurmaları veya var olanları
desteklemeleri teşvik edilerek, her bölgede en az bir çiftçi eğitim merkezi kurulmalıdır.
4. Üretime yönelik eğitim stratejisinde bilgi ön plana taşınmalı; tarımsal eğitim, tarımsal istihdam,
tarımsal destek modeli kurumsal ve işlevsel hale getirilmelidir.
5. 8 Eylül 2006 tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı (Kamu), çoğulcu bir anlayışı benimsemiş ve yayımdaki
aktörlerin görev tanımlarını belirlemek, kural koymak, izleme ve denetleme yaparak süreci
yönetmek ve işleyişi sağlamak gibi işlevlere sahip bulunmaktadır. Buna göre çiftçi eğitim ve yayım
hizmeti sunucuları etkinlik ve rekabet edebilirlikleri ölçüsünde (iklimsel, coğrafi ve topoğrafik
farklılıklar, iç ve dış pazara yönelik üretim gibi faktörlerinin de etkisiyle ortaya çıkan) hâkim üretim
sisteminin gerekliliklerine uygun olarak şekillenmelidir. Kısa ve orta vadede sonuç almak üzere il
ve/veya ilçelerde pilot uygulamalarla farklı hizmet sunuculardan (üretici örgütlerine dayalı yayım
ve özel tarım danışmanlığı gibi) birinin ve/veya birden fazla aktörün etkin rol alacağı yeni bir
anlayışın hayat bulması sağlanmalıdır.
6. Üretimde yer alan kırdaki kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri verilmeli ve kadınlara yönelik
yayım geliştirilmelidir.
7. “Gelecek Tarımda ve Tarımın Geleceği Gençlerdedir.” prensibi esas alınarak çiftçi çocuklarının ve
gençlerin tarımda yer almasını sağlayacak köklü adımlar atılmalıdır.
8. Bakanlığın tarım politikası ile yayım politikasını eş güdüm içerisinde yürütmesi önemlidir.
Bu amaçla güçlü bir kurumsal organizasyon yapısı kurulmalı ve genel müdürlük düzeyinde
yapılandırılmalıdır. Sistemin tamamlayıcısı ve yürütücüsü olarak illerde de çiftçi eğitimine yönelik
yayım ve danışmanlık şubesi olmalıdır.
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3. AR-GE ve İNOVASYON ALT ÇALIŞMA GRUBU
3.1. Çalışma Konusunun Tanımlanması
Dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişim büyük oranda AR-GE ve inovasyon eksenli gerçekleşmekle
birlikte tarım sektöründe de üretimi ve verimi arttırmaya yönelik sürdürülebilir bir ekonomi sistemi
oluşturulmasında önem arz etmektedir. Tüm AR-GE ve inovasyon çalışmalarının takibi ile tarımda
teknolojik gelişmelerin sağlanmasına yönelik çalışmalara önem verilmesine ve ülke içinde bu
teknolojilerin adaptasyonuna ve uygulamalarına büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır. Belirlenen
hedef ve stratejilerin uygulamaya geçirilmesi ve sorunların çözümü AR-GE’ye gereken önemi vermekle
mümkündür (Küçükcoşkun ve ark., 2013).
3.2. Mevcut Durum
Toplumların sahip oldukları gelişmişlik düzeyi insan kaynaklarının doğru planlanması, araştırma ve
geliştirme politikasıyla yakından ilgilidir. Yetişmiş insan kaynağı AR-GE için, AR-GE ise kaynak geliştirme
ve kaynakların etkin kullanımı bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkeler gelişmişliklerini sürdürülebilir
kılmak ve bu yarışta öne geçmek üzere bilimin ortaya koyduğu bulgulardan yararlanmaktadırlar. Bu
durum tüm sektörler için geçerli olduğu gibi hayvansal ve bitkisel üretim alanı için de geçerlidir. Hatta
sonuçların somutluğu yani değişimin ölçülebilirliği bakımından hayvancılık ve bitkisel üretim kolları
önemli avantajlara sahiptir (Özçatalbaş, 2016). AR-GE ve inovasyon alanında başarılı olan ülkeler
küresel piyasada fark yaratabilmiş ve rekabette öne çıkmışlardır. Hükümetlerinin gayri safi yurt
içi harcamalarından en büyük payı AR-GE ve inovasyona ayıran ABD, Kanada, Japonya, Almanya,
Güney Kore gibi ülkeler günümüzde bilim ve teknolojide büyük farklar yaratan ve rekabette önde
olan ülkelerdir. Gelişmiş ülkeler AR-GE harcamaları için bütçelerinden Gayri Safi Yurt içi Hasılasının
(GSYH) %2’nin üzerinde pay ayırmaktadır. Türkiye’de bu oran %0,96’dır. Türkiye’de son 10 yılda ARGE harcamaları yaklaşık 4 kat artmıştır. 2023’te bu rakamın %3’e çıkması hedeflenmektedir (OECD,
2019). Ancak, Türkiye AR-GE göstergeleri açısından gelişmiş ülkelere kıyasla yetersiz kalmaktadır
(Ünal ve Seçilmiş, 2013). Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye:
•

Dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek,

•

İthal teknoloji yerine kendi teknolojisini geliştirmek ve kullanmak,

•

Tarım, sanayi ve diğer alanlarda teknoloji üretimine odaklanarak başarılı olmak,

•

Teknoloji üreten ülkelerdeki gelişmelere bağımlı kalmamak, için AR-GE yapmak zorundadır.

Türkiye’de tarımsal araştırmalar ağırlıklı olarak kamu sektörü faaliyetidir. Bu hususta, Tarım ve Orman
Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşları ile birlikte birinci derecede sorumluluk sahibi kuruluş ise
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüdür (TAGEM). Türkiye’de tarımsal alanda üretilen
uygulamaya dönük bilgininin (know-how) büyük çoğunluğu yüz yıllık birikime sahip TAGEM tarafından
üretilmektedir. TAGEM, ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım
ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını
sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla tarımsal araştırmalar yapmak ve
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yaptırmakla sorumludur (Anonim, 2011). Türkiye’de ulusal AR-GE sistemi, ilgili bakanlıklardan ve
kurum/kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığı ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu) tarafından faaliyetleri yürütülen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından yönetilmektedir.
TÜBİTAK’ın tarımsal AR-GE alanında verdiği destekler incelendiğinde, Destek Programları Başkanlığı
(ARDEB) bünyesinde yer alan Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
yine ARDEB bünyesinde yer alan Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) ile Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ön plana çıkmaktadır.
Ülkemizde üniversiteler, ilgili fakülteleri veya araştırma merkezleri aracılığı ile AR-GE faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Üniversiteler tarımsal AR-GE çalışmaları için üniversite bünyesinde bulunan
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TEKNOKENT, İleri Teknoloji Merkezleri (İLTEK) ve INNOPARK,
TÜBİTAK bünyesinde bulunan TOVAG, KAMAG ve TEYDEB’den ve TAGEM’den destek almaktadırlar.
Üniversite öğretim elemanları yukarıda belirtilen kurumlardan aldıkları altyapı projeleri ile araştırmaları
için ihtiyaç duyulan fiziki/teknik altyapılarını geliştirmekte ve araştırma projeleri ile de geliştirme ve
iyileştirme faaliyetlerini sağlamaktadırlar. Ülkemizde çalışan AR-GE personelinin tamama yakınının
Yüksek lisans veya Doktora eğitimleri üniversitelerimiz tarafından sağlanmaktadır.
2017 yılı sonu itibarıyla özel sektör tarafından 770 araştırma merkezi kurulmuştur. En fazla araştırma
merkezi 109 adet ile makine ve teçhizat alanındadır. Gıda alanında kurulan AR-GE merkezi ise 33
adet olup kurulan araştırma merkezleri arasında 8. sırada yer almaktadır. Gıda alanındaki AR-GE
merkezlerinin 12’si İstanbul, 5’i Bursa, 4’ü Kocaali’de yer almaktadır. Tarım alanındaki AR-GE merkezi
ise 16 adettir (Anonim, 2019). Bunun yanında 2018 yılı sonu itibarıyla TAGEM 35 ilde 48 araştırma
enstitüsü ile tarım sektörünün her alanıyla ilgili AR-GE faaliyetlerini yürütmektedir. Son 10 yılda
araştırma enstitüleri bünyesinde yüksek teknolojiye sahip, konu bazında uzmanlaşmış 24 ileri AR-GE
ve Eğitim Merkezi kurulmuş olup, 17 merkezin kurulumu ise devam etmektedir.
3.3. Çalışma Kapsamında Yapılmış Mevcut Analizler
Ülkemizin 2023 yılına yönelik olarak bilim, teknoloji ve yenilik atılımının zeminini oluşturan Ulusal
Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (BTP-UP) 2005-2010 aracılığıyla yakalanan ivmenin
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, BTYK’nın 2009/201 nolu kararı gereğince ülkemizin yeni
dönemindeki bilim, teknoloji ve yenilik politikaları uygulama planı hazırlanmıştır. Ülkemizde önemli
düzeyde artan AR-GE ve yenilik kapasitesi ile gündeme gelen yeni olanaklar ve yaklaşımlar üzerine
çeşitli görüş alma ortamlarının katkılarıyla inşa edilmiş ve oluşturulmuştur. Strateji ve eylem planlarında
her sektörü içeren AR-GE ve inovasyon içeriklerine ilişkin çalışmalar yer almıştır(TÜBİTAK, 2010).
Tarım Şûralarında, temel araştırmaları gerçekleştiren ve güncel sorunları çözen güçlü bir araştırma
altyapısına ve organizasyonuna ihtiyaç olduğu vurgulanmakta, araştırmaların; planlamalara bilgi
üreten, uygulamadaki sorunları çözmeye yönelik, güncel üretim faaliyetini etkileyecek ve değiştirecek
içerikte, yaygın ve etkin kullanıma olanak verecek öncelik ve ilkelerle yönlendirilmelidir. Araştırma
sonuçları, açık, hızlı, izlenebilir, denetlenebilir bir şekilde katılımcı yayım yaklaşımlarını esas alan ve
uygun yayım sistemleriyle hedef kitlelere ulaştırılmalıdır, ilkesi benimsenmiştir.
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3.4. Konuya İlişkin Genel Durum, Sahip Olunan Deneyimler ve Eğilimler
AR-GE çalışmalarındaki ana hedefimiz sektörümüzün millileştirilmesi ve böylece ithal edilen
teknolojinin yerli imkânlarla geliştirmesi ile sektörümüzün dışa bağımlılığının azaltılmasıdır. Bu hedefe
ulaşılabilmesi için kamu ve özel sektörün AR-GE kapasitesini oluşturmasına ve mevcut kapasitesini
geliştirmesine katkı sağlamak üzere gerek TÜBİTAK, gerekse Bakanlığımız tarafından çeşitli AR-GE
programları oluşturulmuştur.
Türkiye’de araştırma ve geliştirme desteklerine ilişkin çerçeveyi: AR-GE Kanunu, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’ne (TGB) yönelik destekler, TÜBİTAK teşvikleri, sanayi tezi (SANTEZ) programı, teknoloji
geliştirme projelerine yönelik krediler, KOBİ Desteği, KOBİ’lere KOSGEB Desteği ve eğitim desteği
çizmektedir. Bakanlığımızca, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve teknolojilerin
geliştirilmesi amacıyla: üniversiteler, STK’lar ve özel sektör tarafından hazırlanan AR-GE Projelerine
de destek verilmektedir.
3.5. Konunun Tarım Kanunu ile İlişkileri
5488 /26149 sayılı Tarım Kanunu’nda tarımsal araştırmalar zikredilmektedir. Buna göre Bakanlık,
tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarımsal bilgi ve teknolojilerin yurt içinde geliştirilmesi, bu bilgi
ve teknolojilerin yurt dışından transfer edilerek denenmesi ve adaptasyonu ile yayımını sağlamak
için, kamu ve özel sektörün tarımsal araştırma faaliyetlerini verimli ve etkin kılacak tedbirleri alır.
Araştırma çalışmalarında görevli uzmanların yetiştirilmesi ve araştırma altyapısının geliştirilmesini
sağlayacak düzenlemeler yapar. Araştırma faaliyetlerinde başta üniversiteler olmak üzere ilgili tüm
kurum, kuruluşlar ve işletmeler ile iş birliğini güçlendirecek tedbirler alır.
3.6. Konunun Kalkınma Planları ve İlgili Strateji Belgeleri ile İlişkisi
Ülkemizde uygulanan kalkınma planlarında gelişmiş ülkelerin refah düzeyine ulaşmanın büyük
ölçüde ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğinin artırılmasına bağlı bulunduğu, bilim ve teknoloji
kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla AR-GE için ayrılan kaynakların artırılması gerektiği, yeterli
araştırmacı yetiştirilmesi ve bu faaliyetlerin eğitim-öğretim ve sanayi politikaları ile uyumlu olarak
desteklenmesinin önem kazandığına dikkat çekilmiştir. Aynı planlarda AR-GE çalışmaları kapsamında
üniversiteler, araştırma enstitüleri ve özel sektörce geliştirilen yeniliklerin sahaya aktarımını ve sivil
toplum örgütlerinin sahada tespit ettiği sorunların çözümünün benimsendiği, AR-GE sonuçlarının
paydaşlara ulaştırılması ve uygulamaya aktarılmasını sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesi
gerektiği ifade edilmektedir.
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3.7. ARGE ve İnovasyona Yönelik GZFT Analizi
Tarımsal Öğretim, Yayım ve AR-GE Etkileşimi
Ülkemizde geliştirilen ve ülke şartlarına uyumlu hale getirilmiş, tarımsal bilgi ve teknolojilerin
uygulamaya aktarılmasında araştırma, eğitim, yayım, üretim ve pazarlama zinciri ve bütünlüğünde
şimdiye kadar yeterince başarılı olduğumuz söylenemez.
Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması çalışmaları ile çiftçi, araştırmacı ve yayımcı iş birliği sağlanarak,
yeniliklerin çiftçiye ulaşması ve çiftçi problemlerinin çözümü yoluna gidilmesi hedeflenmelidir.
Araştırma sonuçlarının yayımı ve yaygınlaştırılması yürütülen projelerin veya faaliyetlerin bir parçası
olmalıdır ve proje planlama aşamasında ilgili paydaşlara araştırma sonuçlarını ve önemli bulguları
iletmeyi kapsayan bir strateji ve planlama yapılmalıdır.
Bakanlık Misyon-Vizyonu ve Değerleri Çerçevesinde AR-GE Çalışma Grubunun Misyon ve Vizyonu
Misyonumuz: Ülkemizin rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla çevreye duyarlı bir
anlayışla güvenilir gıda ve kaliteli tarımı gerçekleştirebilmek, sosyal sorumluluk sahibi ve farkındalık
yaratan araştırıcılar yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı, nitelikli ve özgün tarımsal araştırmalar
gerçekleştirmek ve bölgesel potansiyellerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak ve bütün
hizmetlerinde sürekli Türk çiftçisinin ve Türk milletinin yararını gözetmek için AR-GE ve yenilik
politikasını belirlemek ve uygulamak.
Vizyonumuz: AR-GE alanlarındaki yetkinliğiyle gıda ve tarım alanında markalaşmış, teknoloji yoğun
ürünlerle sürekli değişimi ve gelişmeyi hedefleyen ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne
erişmesine katkıda bulunmaktır.
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Tablo 8. AR-GE ve inovasyona yönelik GZFT analizi

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

1- Ülkemizin AR-GE bakımından köklü bir geçmişe sahip
olması,

1- AR-GE açısından uzman araştırıcı yetiştirme süresinin uzun
olması,

2- Ülkemizin AR-GE’de farklı disiplinlerde yetişmiş, tecrübeli
eleman varlığı,

2- Kurumların yaptığı araştırma sonuçlarının uygulamaya
aktarılmasında sıkıntılar olması,

3- Ulusal ve uluslararası bazda araştırma yapma olanağına
sahip olma,

3- Araştırma sonuçlarının sahaya aktarılmasının tespitine yönelik
yeterli etki analizi çalışmalarının yapılmaması,

4- Ülkedeki araştırmacılar için lisansüstü öğretim imkânlarının
bulunması ve teşvik edilmesi,

4- Kamu, üniversite, STK ve özel kuruluşlar arasında kurumsal
düzeyde iş birliğinin zayıf olması,

5- Araştırma projelerinin yürütülmesi için kurumların yeterli
arazi, altyapı ve donanıma sahip olması,

5- AR-GE sonuçlarının yayım faaliyetlerinin istenilen seviyede
olmaması,

6- Farklı kurumlarla ortak çalışma olanaklarının varlığı,

6- Kamuda araştırma kuruluşlarına istihdamın belli kurallar (yabancı
dil, en az yüksek lisans vb.) çerçevesinde yapılmaması,

7- AR-GE araştırma personelinin bilgi paylaşımını artırmak
amacıyla, yurt dışında kongre, sempozyum, çalıştay, toplantı,
kurs vb. çalışmalara katılımlarının sağlanması,
8-Tarımsal politikalarını yönlendirme açısından güçlü bir ARGE kapasitesinin varlığı (TAGEM, TÜBİTAK, üniversiteler vb.),
9- Tarım ve Orman Bakanlığından Özel Sektör Tarımsal
Araştırıcı Kuruluş Yetki Belgesi almış firmaların (Ağustos
2019 itibarıyla 215 firmanın) varlığı ve AR-GE ile geliştirdiği
çeşitlerin üretim alanlarında yer alması,
10- AR-GE çalışmalarına konu olabilecek zengin bitkisel ve
hayvansal genetik kaynaklarımızın varlığı.
Fırsatlar

1- AR-GE faaliyetleri için ulusal ve uluslararası programların,
fonların çeşitliliği,
2- Tarıma dayalı sanayideki teknolojik gelişmeler,

7- Kamuda araştırıcıların özlük hakları ve nitelikleri ile ilgili bir yasal
düzenleme olmaması,
8- Öncelikli AR-GE konu başlıkları belirlenirken tarım sektörünün
sorunlarının göz önüne alınmaması, STK, çiftçi birlikleri ve özel
sektör görüşlerine yeterince yer verilmemesi,
9- Ülkemizde araştırmaya ayrılan kamu ve özel sektör bütçesinin
düşük olması,
10- AR-GE sonucu elde edilen çıktılar ile ilgili patent ve tescil,
başvuru sayılarının azlığı patent ve tescile yönelik teşvik
mekanizmasının yetersizliği.
Tehditler
1- Doğal kaynakların hızla kirlenmesi, yok edilmesi, çölleşme ve iklim
değişikliğine bağlı ortaya çıkan olumsuzluklar,
2- Araştırma ile üretici iş birliğinin istenilen düzeyde olmaması,

3- Özel sektörün AR-GE’ye ilgisindeki artış,

4- Araştırmacıların mesleki ve ekonomik açılardan yeterince tatmin
olmaması nedeni ile kurum değiştirmesi,

4- Ülkemiz doğal ve genetik kaynaklarının zenginliği ve
çeşitliliği,

5- AR-GE kapasitesinin tam olarak kullanılması için AR-GE’ye yeterli
bütçenin ayrılmaması,

5- Ülkemizde halen çalışılmamış tarıma dayalı AR-GE
konularının varlığı,

6-Tarımsal AR-GE çalışmalarının uzun dönemli olması nedeniyle özel
sektörün AR-GE’ye yeterli yatırım yapmaması,

6- Tarımsal öğretimin AR-GE’ye dayalı olarak yapılması ve
güncelleniyor olması,

7- AR-GE çalışmalarında ihtiyaç duyulan alet ekipman ve sarf
malzemelerinin büyük çoğunluğunun ithal olması,

7-Tarıma yönelik çalışan sanayi ve bilişim sektörünün tarım
sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmesi.

8- AR-GE sonucu ticari bir ürün elde edilip edilmeyeceği kesin
olmadığından özel sektörün AR-GE’ye gerekli önemi vermemesi,
9- Yeni ürünlerin prototip aşmasında kalması nedeniyle ekonomiye
kazandırılamaması.
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3.8. Hedefler ve Stratejiler
AR-GE ve inovasyona yönelik mevcut yapı ve uygulama anlayışının: yapısal, ekonomik, teknolojik,
yasal, siyasi, sosyokültürel, çevresel/fiziksel bakımdan ele alınması strateji ortaya koymak bakımından
gereklidir.
Ülkemizde tarımsal AR-GE çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bulunan TAGEM bünyesindeki
araştırma enstitüleri, üniversitelerimizin tarımla doğrudan veya dolaylı ilgili olan fakülteleri veya
araştırma merkezleri, TÜBİTAK ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu noktada kuruluşlar
arasında güçlü bir iş birliği olması gerektiği açıktır. Ancak tam anlamıyla güçlü bir bağın varlığından
söz etmek mümkün değildir.
AR-GE faaliyetlerinin ihtiyaca cevap verebilmesi ve istenilen kalitede devam ettirilebilmesi için
gerekli olan bütçe kaynakları sınırlıdır. Halen birçok tarımsal AR-GE kurum/kuruluşunun modern
teknolojilerin gerektirdiği alet ve ekipman alt yapısına sahip olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu alt
yapı yetersizliğinin acilen giderilmesi gerekmektedir. Özellikle bu konuda özel sektörün, tarımsal
araştırmaya kaynak ayırması ve iş birlikleri teşvik edilmelidir.
Yeterli altyapıya sahip olan kurumlarda ise istenen yeterlilikte AR-GE personeli bulunmamaktadır.
Tarım alanındaki araştırmacı sayısı ve niteliği ile teknik ve yardımcı eleman varlığı yeterli değildir.
Dolayısıyla AR-GE faaliyetlerinde çalışan kalifiye eleman sayısının arttırılması teşvik edilmelidir. Tüm
kurumlarda tarımsal AR-GE faaliyetlerinde bulunan personelin başarısını ödüllendiren ve verimsizliği
ise cezalandıran bir sistem uygulanmalıdır. Ayrıca Bakanlığa bağlı enstitülerde AR-GE faaliyetlerinde
çalışan personelin üniversitelere veya özel sektöre geçişini önlemek amacıyla özlük haklarında
iyileştirilme yapılmalıdır.
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Tablo 9. Kısa döneme yönelik hedefler ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekenler

Hedefler

Stratejiler

Mevcut tarımsal araştırma kaynaklarının daha etkili, ekonomik
ve verimli kullanımını sağlamak için araştırma faaliyetlerini
öncelikli araştırma alanlarına yoğunlaştırmak ve bu konularda
problem odaklı, çok disiplinli araştırma projelerini oluşturmaktır.

Sektörün ve Bakanlığın uygulayıcı birimleri ile toplantılar
düzenlenerek tarım sektöründe sorunlar belirlenmelidir. Bu
sorunlara çözüm bulmak için yapılacak AR-GE projelerinin
konuları da belirlenen bu sorunlar arasından seçilmelidir.

Tarımsal araştırma sisteminde proje teklifi, izlenmesi,
sonuçlandırılması ve uygulamaya aktarılması vb. konuları takip
etmek amacıyla uygun yönetim bilişim sistemleri geliştirmektir.

Bu hedef için yazılım/portal/network(ağ) geliştirilmelidir.

AR-GE sonuçlarının sahada daha yüksek oranda uygulamaya
aktarılmasını sağlamaktır.

Uygulamaya aktarılması için uygulayıcı birimler, özel sektör, STK
ve yayım teşkilatı ile ortak çalışmalar yapılmalıdır.

Tarımsal AR-GE alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör,
üniversite ve STK iş birliğini artırmaktır.

İş birliğini artırmak amacıyla yılda en az bir kez AR-GE proje
öncelik konularını belirlemek üzere ve AR-GE sonuçlarının
duyurulması amacıyla bölgesel ve ülkesel çapta toplantılar
yapılmalıdır.

AR-GE projelerine verilen AR-GE desteklemelerinin etkisini
ölçerek başarı durumunu saptamaktır.

AR-GE desteklemelerinin etki analizi 3 veya 5 yıllık dönemler ile
yapılmalıdır.

Araştırmacıları nitelikli daha çok araştırma yapmaya teşvik
etmektir.

Araştırmacıların nitelikli daha çok araştırma yapmaya teşvik
etmek amacıyla kurumlarda ödül ve teşvik mekanizması
geliştirilmelidir.

Kamu araştırma kuruluşlarında istihdam edilecek
araştırmacılarda yabancı dil, yüksek lisans gibi kriterler
aranarak nitelikli araştırmacı sayısını artırmaktır.

TAGEM AR-GE mevzuatına yabancı dil ve nitelik artırıcı yüksek
lisans gibi kriterler konulmalıdır.

AR-GE çalışmalarında uluslararası fonlardan daha fazla
faydalanmak için uluslararası araştırma kuruluşlarıyla iş birliğini
artırmaktır.

Tarımsal AR-GE alanında faaliyet gösteren özel sektör, kamu,
STK ve üniversitelere uluslararası AR-GE fonları ve proje
hazırlama ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla
benzer konularda AR-GE projesi yapılmasının(dublikasyon)
önüne geçmektir.

AR-GE desteklemelerinin kamuda tek bir çatı altında toplanması
sağlanmalı veya AR-GE desteklemesi yapan kurumlar arasında
ağ(network)/portal gibi ortak bir sistem geliştirilmelidir.
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Tablo 10. Orta ve uzun döneme yönelik hedefler ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekenler

Hedefler

Stratejiler

AR-GE çalışmaları sonucunda elde edilen çıktılara ilişkin patent/
tescil vb. başvuru sayısını artırmaktır.

Patent alan ve tescil yaptıran araştırmacılara ödül ve destek
verilmeli, araştırmacılara patent ve tescil işlemlerinde öncülük
edecek ve bu konularda eğitim verecek TAGEM bünyesinde bir
birim oluşturulmalıdır.

Ülkemizin AR-GE kapasitesini geliştirmek amacıyla gayri safi yurt
içi milli hasıladan ayrılacak payı artırmaktır (%2-3).

AR-GE’ye GSYH’den ayrılan payı artırmak amacıyla ilgili
kurumlarla görüşmeler yapılmalıdır.

Araştırmacı kapasitesinin geliştirilmesi için geniş kapsamlı insan
kaynakları ile ilgili eğitim programı hazırlamak ve uygulamaya
koymaktır.

Araştırmacıların eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve bu ihtiyaçlar
doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim programları
düzenlenmelidir(1416 sayılı Kanun kapsamında, Milli Eğitim
Bakanlığı kontenjanı kapsamında lisansüstü eğitim bursu ile
yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına öğrenci
gönderilmesinin devamının sağlanması, araştırıcılara ulusal ve
uluslararası dış kaynak, burs, eğitim fırsatları ve araştırma alanı
ilgili önemli organizasyonlar hakkında bilgilendirme çalışmaları
yapılması).

Kamuda yetişmiş nitelikli araştırmacıların başka kuruluşlara geçişi
önlenecektir.

Nitelikli araştırmacıların özlük hakları ile ilgili bir yasal düzenleme
yapılmalıdır.

Ülke ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek AR-GE projelerini
desteklemektir.

AR-GE destek fonlarının ihtiyaçlara çözüm olabilecek ve yenilik
getirecek, nitelikli projelere verilmesi sağlanmalı, projelerin
değerlendirilmesi sürecinde sonuç odaklı olup olmadığına
bakılmalıdır.

Özel sektörün AR-GE’ye daha çok yatırım yapmasını sağlamaktır.

Özel sektör AR-GE desteklerinden daha fazla yararlandırılmalıdır.
Özel sektörün AR-GE birimleri kurmasını sağlamak amacıyla
teşvikler verilmelidir.
Özel sektörün AR-GE yapması için ihtiyaç duyulan bilimsel
altyapı ve AR-GE personel ihtiyacı kamu, üniversite ve özel sektör
iş birliği ile giderilmelidir.

AR-GE sonuçlarının tarım sektöründe faaliyet gösteren
paydaşlara etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak.

Araştırma kuruluşları ile yayım kuruluşları arasındaki iş birliği
artırılmalıdır. AR-GE sonuçları ilgili kurumlar tarafından çıkarılacak
bir araştırma dergisinde yayınlanmalıdır.

Tarımda bilişim/dijital teknolojilerin kullanımına yönelik
yazılımlar(software) yapmaktır.

Tarımda bilişim/dijital teknolojilerin kullanımına yönelik
yazılım(software) projeleri AR-GE kapsamında desteklenmelidir.

Doğal kaynakların korunmasına yönelik AR-GE’ye ayrılan
kaynakları etkili, ekonomik ve verimlilik esasına göre kullanmak.

Çölleşme, arazi bozulumu, erozyon, sel, çığ, taşkın ve kuraklığın
tesirlerinin azaltılması konularında araştırma-geliştirme
faaliyetleri odak noktası kurumların koordinasyonunda
yürütülmeli diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği artırılmalı
ve mevcut ulusal çölleşme ve erozyon izleme değerlendirme
sistemleri geliştirilmelidir.

AR-GE çalışmalarına konu olabilecek zengin bitkisel ve hayvansal
genetik kaynaklarımızı korumak ve geliştirmektir.
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3.9. Genel Değerlendirme
Günümüz bilgi teknolojisi, hız ve yenilik çağıdır. Bilgi çağında AR-GE faaliyetleri yapmak bir ihtiyaç
olmaktan ziyade zorunluluktur. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, AR-GE istihdamı, bilimsel
yayın, ileri teknoloji ihracatı, patent ve ticari marka sayısı, bilgi iletişim harcamaları gibi AR-GE
göstergeleri ile ölçülmektedir. Türkiye’nin AR-GE göstergeleri açısından gelişmiş ülkelerle yapılan
kıyaslamasında, bu ülkelerin gerisinde kaldığı açıkça görülmektedir.
Günümüzde milli gelirden AR-GE ve inovasyona en fazla pay ayıran ülkeler bilim ve teknolojide
büyük farkla öndedir. Ülkemizde de son yıllardaki gelişmelere rağmen AR-GE faaliyetlerinde yer
alacak yetişmiş insan kaynaklarının artırılması ve yeterli fon sağlanması üzerinde önemle durmak
gerekmektedir.
Kurumlar arası, ülkeler arası iş birlikleri ve ağlar; bilginin üretilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Üniversite-kamu özel sektör iş birlikleri ile oluşturulacak AR-GE
platformları, bilim teknoloji ticarileşme ve markalaşma alanında gelişim sağlayacaktır.
Türkiye’de AR-GE ve inovasyonun beklenen düzeye ulaşmamasının bir nedeni de kısa vadeli
beklentilerin yüksek olması ve yüksek bütçeli yatırımların gereksiz görülmesidir. Oysaki tarım
sektöründe canlı organizmalar üzerinde çalışılmaktadır ve daha uzun süreye ve daha fazla kaynağa
ihtiyaç duyulmaktadır.
3.10. Şûra Kararlarına Yönelik Öneriler
1. Tarımın geliştirilmesi ve toprak ile su kaynaklarının korunmasına yönelik araştırmaya ayrılan
kaynaklar etkili, ekonomik ve verimlilik esasına göre kullanılmalıdır. Araştırmalar sorun çözüm
odaklı ve teknoloji geliştirmeye yönelik olarak çok disiplinli bir anlayışla araştırma projeleri
tasarlanmalı ve yürütülmelidir.
2. Sürdürülebilir bir tarımsal araştırma sisteminin oluşturulmasında ve sürecin yönetilmesinde
bilişim teknolojilerinden yararlanılmalıdır.
3. AR-GE sonuçlarının sahada uygulanabilirliği dikkate alınarak bulgular alana aktarılmalıdır.
4. AR-GE çalışmalarına konu olabilecek zengin bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarının korunarak
teknoloji üretimine yönelik çalışmalara kaynaklık etmesi sağlanmalıdır. Buna göre yerli tohumları
ve yerel çeşitleri koruyan milli bir tohumculuk politikasıyla birlikte genetik kaynakların AR-GE
amaçlı kullanımı düzenlenmeli ve geliştirilmelidir.
5. Tarımsal AR-GE alanında kamu-özel sektör üniversite ve sivil toplum iş birliği sağlanmalıdır.
6. Sorun çözme ve yenilik getirmeye yönelik nitelikli araştırmalara odaklanılmalıdır. Benzer
konularda AR-GE projelerinin yapılmasının (dublikasyon) önüne geçilmeli, tarımsal AR-GE
önceliklerine uygun davranılmalıdır.
7. AR-GE sonucu elde edilen çıktıların patent ve tescillenmesine yönlenilmelidir.
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8. AR-GE kapasitesini geliştirmek amacıyla GSYH’den %2-3’lük pay ayrılmalıdır.
9. Araştırmacı kapasitesinin geliştirilmesi için nitelikli insan kaynağını çekecek programlar
oluşturulmalıdır.
10. Tarımda bilişim/dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yazılımlar(software) AR-GE kapsamında
desteklenmeli, üretilen programların yayım ve danışmanlığa yönelik olarak etkin kullanımı
sağlanmalıdır.
11. Özel sektörün daha fazla AR-GE yapmasını ve AR-GE’ye daha çok yatırım yapmasını sağlayacak
iklim oluşturulmalıdır.
2. AR-GE sonuçlarının tarım sektöründe faaliyet gösteren ilgili paydaşlara duyurulması ve
bulguların yayımının yapılması sağlanmalıdır.
4. ŞÛRA KARARLARI OLARAK YER ALMASI ÖNGÖRÜLEN ÖNERİLER
4.1. Tarımsal Öğretime Yönelik Öneriler
1. Tarımın saygınlığının artırılması önemlidir. Tarım eğitiminin gençler için cazip hale getirilmesi
ve çiftçiliğin toplumda daha fazla talep edilen bir alan olabilmesi yönünde çalışılmalıdır.
Buna göre anaokulundan başlayarak tarımı ve çiftçiliği tanıtan, sevdiren ve öneminin farkına
vardıran, bilinç yükleyen oyunlar, dramalar, dersler, ders içinde konular ve çeşitli etkinlikler
eğitim programlarında yer almalıdır. Yine çölleşme, erozyon, sel, çığ, heyelan gibi afetlere
ilişkin farkındalık düzeyi artırılmalı, zarar azaltma bilincinin ve kaynak kullanım etkinliğinin
geliştirilmesi sağlanmalıdır.
2. Ortaöğretim dönemindeki öğrencileri genç yaşta tarım eğitimine yönlendirerek mesleki
anlamda daha becerili meslek erbabı mezunlar yetiştirilmeli ve tarım yükseköğretimine daha
kapasiteli öğrenciler yönlendirilmelidir.
3. Tarım öğretim ve eğitimi ile araştırma ve yayım arasındaki bağ daha güçlü hale getirilerek
araştırma sonuçlarının sınıfa taşınması ve yayım faaliyetleriyle sahadaki problemlerin sınıflarda
derslerin konusu haline getirilmesiyle daha uygulamalı ve hayatla iç içe bir tarım eğitimi
verilmesi sağlanmalıdır.
4. Çiftçi çocuklarının tarımla ilgili ortaöğretim kurumlarına ve meslek yüksekokullarına
yönlendirilmesi yönünde teşvik edilmelidir.
5. Üniversitelerimizdeki meslek yüksekokullarının sektörle iş birliği yaparak tarımsal öğretimde
mesleki uygulama öncelik haline getirilmelidir.
6. Tarım yükseköğretiminde program kontenjanları ideal sayıda oluşturulmalı, ihtiyaca binaen
müfredatlar güncellenmeli ve iyileştirilmeli, uygulamalar ve stajların süresi ve etkinliği
artırılmalı, uluslararasılaşma süreci geliştirilmeli, çok başarılı öğrenciler değerlendirilmeli, tarım
eğitiminin etkinleştirilmesine yönelik seçenekler arasında tarım üniversiteleri konusu üzerinde
de durulmalıdır.
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7. Gıda mühendisliği bölümlerini ziraat fakültelerinden mühendislik fakültelerine aktaran ve
lisans programlarını tek bir programa (ziraat mühendisliği) indirmek, ziraat fakültesinde
var olan lisansüstü programlarının aynısını (gıda, zootekni, ekonomi) veteriner fakültesinde
de yapılandırmak, tarım yükseköğretimini parçalamakta ve etkinliği düşürmektedir, bu tür
uygulamaların önüne geçilmelidir.
8. AR-GE ve inovasyon kapsamında geliştirilen bilimsel yeniliklerin ve teknolojilerin sahaya
aktarılması ve çiftçiler tarafından benimsenmesi için üniversitelerin 2547 sayılı Yasa çerçevesinde
yayıma destek vermek işlevini geliştirmeleri gereklidir.
4.2. Çiftçi Eğitim ve Yayıma Yönelik Öneriler
9. Çiftçiliğin saygınlığı yüksek bir meslek olarak benimsenmesi ve kabul edilmesi için gerekli
mesleki ve teknik çalışmalara ve eğitimlere ağırlık verilmelidir. Bilişim, sosyal medya, çevrim içi
uygulamalar, ağlar ve platformlar çiftçiliğin saygınlığının geliştirilmesi ile birlikte çiftçi eğitim
ve yayım amaçlı olarak aktif ve planlı olarak kullanılmalıdır.
10. Çiftçiliği meslek olarak seçecek yeni kuşağın çiftçi olmak için “Tarım Okulu Mezunu” olması
zorunlu hale getirilmeli ve bunu destekleyen sertifikalara sahip olunmasına yönelik süreç açık
tutulmalıdır. Bu çerçevede saygınlığı yüksek bir “yeni nesil çiftçi” grubunun oluşturulması ve
geliştirilmesi sağlanmalıdır. Belirtilen zorunluluğu veya zorunlulukları yerine getiren yeni nesil
çiftçileri ve mevcut üreticileri tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak yönünde koruyucu
önlemler alınmalı, uygun teşvik ve destekler verilmelidir.
11. Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim Merkezleri sürekli öğrenen birer çiftçi eğitim okuluna/
akademisine dönüştürülmelidir. Söz konusu akademiler uygulamalı eğitimlere ve yaparak
öğrenmeye imkân sağlayacak “eğitim çiftlikleri” şeklinde yapılandırılmalıdır. Özel sektörün,
üretici örgütlerinin ve büyükşehir belediyelerinin çiftçi eğitim merkezleri kurmaları veya var
olanları desteklemeleri teşvik edilerek, her bölgede en az bir çiftçi eğitim merkezi kurulmalıdır.
12. Üretime yönelik eğitim stratejisinde bilgi ön plana taşınmalı; tarımsal eğitim, tarımsal istihdam,
tarımsal destek modeli kurumsal ve işlevsel hale getirilmelidir.
13. 8 Eylül 2006 tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelik çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı(Kamu), çoğulcu bir anlayışı benimsemiştir
ve yayımdaki aktörlerin görev tanımlarını belirlemek, kural koymak, izleme ve denetleme
yaparak süreci yönetmek ve işleyişi sağlamak gibi işlevlere sahip bulunmaktadır. Buna göre
çiftçi eğitim ve yayım hizmeti sunucuları etkinlik ve rekabet edebilirlikleri ölçüsünde (iklimsel,
coğrafi ve topoğrafik farklılıklar, iç ve dış pazara yönelik üretim gibi faktörlerin de etkisiyle
ortaya çıkan) hâkim üretim sisteminin gerekliliklerine uygun olarak şekillenmelidir. Kısa ve orta
vadede sonuç almak üzere il ve/veya ilçelerde pilot uygulamalarla farklı (üretici örgütlerine
dayalı yayım ve özel tarım danışmanlığı gibi) hizmet sunuculardan birinin ve/veya birden fazla
aktörün etkin rol alacağı yeni bir anlayışın hayat bulması sağlanmalıdır.
14. Üretimde yer alan kırdaki kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri verilmeli ve kadınlara yönelik
yayım geliştirilmelidir.
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15. “Gelecek Tarımda ve Tarımın Geleceği Gençlerdedir.” prensibi esas alınarak çiftçi çocuklarının
ve gençlerin tarımda yer almasını sağlayacak köklü adımlar atılmalıdır.
16. Bakanlığın tarım politikası ile yayım politikasını eş güdüm içerisinde yürütmesi önemlidir.
Bu amaçla güçlü bir kurumsal organizasyon yapısı kurulmalı ve genel müdürlük düzeyinde
yapılandırılmalıdır. Sistemin tamamlayıcısı ve yürütücüsü olarak illerde de çiftçi eğitimine
yönelik yayım ve danışmanlık şubesi olmalıdır.
4.3. AR-GE ve İnovasyona Yönelik Öneriler
1. Tarımın geliştirilmesi ve toprak ile su kaynaklarının korunmasına yönelik araştırmaya ayrılan
kaynaklar etkili, ekonomik ve verimlilik esasına göre kullanılmalıdır. Araştırmalar sorun çözüm
odaklı ve teknoloji geliştirmeye yönelik olarak çok disiplinli bir anlayışla araştırma projeleri
tasarlanmalı ve yürütülmelidir.
2. Sürdürülebilir bir tarımsal araştırma sisteminin oluşturulmasında ve sürecin yönetilmesinde
bilişim teknolojilerinden yararlanılmalıdır.
3. AR-GE sonuçlarının sahada uygulanabilirliği dikkate alınarak bulgular alana aktarılmalıdır.
4. AR-GE çalışmalarına konu olabilecek zengin bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarının korunarak
teknoloji üretimine yönelik çalışmalara kaynaklık etmesi sağlanmalıdır. Buna göre yerli tohumları
ve yerel çeşitleri koruyan milli bir tohumculuk politikasıyla birlikte genetik kaynakların AR-GE
amaçlı kullanımı düzenlenmeli ve geliştirilmelidir.
5. Tarımsal AR-GE alanında kamu-özel sektör üniversite ve sivil toplum iş birliği sağlanmalıdır.
6. Sorun çözme ve yenilik getirmeye yönelik nitelikli araştırmalara odaklanılmalıdır. Benzer
konularda AR-GE projelerinin yapılmasının (dublikasyon) önüne geçilmeli, tarımsal AR-GE
önceliklerine uygun davranılmalıdır.
7. AR-GE sonucu elde edilen çıktıların patent ve tescillenmesine yönelinmelidir.
8. AR-GE kapasitesini geliştirmek amacıyla GSYH’den %2-3’lük pay ayrılmalıdır.
9. Araştırmacı kapasitesinin geliştirilmesi için nitelikli insan kaynağını çekecek programlar
oluşturulmalıdır.
10. Tarımda bilişim/dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yazılımlar(software) AR-GE kapsamında
desteklenmeli, üretilen programların yayım ve danışmanlığa yönelik olarak etkin kullanımı
sağlanmalıdır.
11. Özel sektörün daha fazla AR-GE yapmasını ve AR-GE’ye daha çok yatırım yapmasını sağlayacak
iklim oluşturulmalıdır.
12. AR-GE sonuçlarının tarım sektöründe faaliyet gösteren ilgili paydaşlara duyurulması ve
bulguların yayımının yapılması sağlanmalıdır.
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5. DIŞ KATILIMCI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarım Orman Şûrası resmi internet sitesi (http://www.tarimormansurasi.gov.tr/) üzerinden gelen
görüşlerin “Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi-Yayım, AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu” ile ilişkisi
değerlendirilmiştir. Buna göre çalışma grubu konusu ile ilgili olarak toplam 226 görüş bildirilmiştir. Bu
görüşlerden 187 tanesi yani %79’u çalışma grubumuzun konularıyla ilişkili bulunmuştur. Bu kapsamda
çalışma grubuyla ilgili 187 görüşün alt gruplarda ele alındığı saptanmış ve belirtilen görüşler alt
grupların konularına göre dağıtılmıştır.
Tablo 11. Çalışma grubu konusu ile ilgili olarak dış katılımcıların görüşlerinin dağılımı

Çalışma Grubu Konuları

Grup Konularıyla İlgili Görüşler
(adet)

Görüşlerin Alt Gruplar İçindeki Payı (%)

Tarımsal Öğretim

37

18,2

Çiftçi Eğitim ve Yayım

128

68,4

AR-GE ve İnovasyon

25

13,4

Toplam Görüş Sayısı

187

100,0

Bu çerçevede görüş bildiren 187 görüş sahibinin %18,2’si tarımsal öğretim, %68,4’ü çiftçi eğitim ve
yayım, %13,4’ü ise AR-GE ve inovasyon konuları ile ilgili görüş bildirmişlerdir. Dış katılımcılar tarafından
bildirilen görüşler, alt çalışma gruplarının GZFT analizi çalışmalarında ortaya konulan görüşler ve grup
tartışmaları kapsamında ele alınan konular içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla dışarıdan katılarak
görüş bildiren paydaşların düşünceleri yapılan grup çalışmaları sırasında katılımcılar tarafından da
ifade edilmiş ve tartışma konuları arasında yer almıştır. Buna göre dış katılımcıların görüşlerinin grup
çalışma betiğinde yer bulduğunu ifade etmek gerekir.
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1. GİRİŞ
Örgütlenme, insanoğlunun varoluşundan bu yana hayatta kalmak için verdiği mücadelenin en
önemli yollarından biri olarak kabul edilebilir. İnsanın varlığını sürdürmesinde ve medeniyete geçişte
örgütlenmenin büyük payı bulunmaktadır. Başlangıçta hayatta kalmak için tek başına üstesinden
gelemedikleri işleri yapabilmek amacıyla bir araya gelmişlerdir. Medeniyetle birlikte ve sonrasında
kalkınma sürecinde toplumlar değişen ve zorlaşan yaşama koşullarını iyileştirebilmek ve ekonomik
güçlüklere karşı koyabilmek için yine iş birliği içine girmişler ve ortak eylemlerde bulunabilecekleri
örgütler kurmuşlardır. Günümüzde ise serbest piyasa şartlarının ağır rekabet koşullarına karşı güçlü
olabilmek amacıyla bireyler arasında yine örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde
özellikle kooperatif işletmeler, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine önemli
katkılarda bulunmaktadırlar. Kırsal kalkınmanın tüm toplum kesimlerini ve sektörlerini kapsayan bir
biçimde gerçekleşmesi, istihdamın arttırılması, yoksulluğun azaltılması, girişimciliğin desteklenmesi,
kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, ortak davranış sergilenmesi, refahın dengeli paylaşımı ve
yönetimlere katılım sağlanması gibi konularda ilerlemeler örgütlenme ile daha kolay sağlanmaktadır.
Kısaca örgütlenme: benzer ihtiyaç ve sorunlara sahip bireylerin çözüm için bir araya gelmeleridir. Bu
ihtiyacın en fazla duyulduğu sektör, tarım sektörüdür.
Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru geri kalmışlığın göstergesi kabul edilen tarım, yeni bin yılın
başında küresel sorunların en önemli çözüm kaynağı hâline gelmiştir. Dünyada, teknolojinin bütün
gelişmişliğine rağmen, gittikçe artan yoksulluk, açlık, çevre, sağlık ve eğitim sorunları nedeniyle
büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. FAO verilerine göre, her gün 25 bin kişinin, en acısı her beş saniyede
bir çocuğun açlıktan öldüğü düşünülürse; acil çözüm bekleyen sorun, açlık ve yoksulluktur. Ekonomik
krizler, küresel ısınma, hızlı nüfus artışı gibi olumsuz birçok etken, çözümü zorlaştırmaktadır.
Çözümün temel unsuru olan tarımsal üretim alanlarının korunması, mevcut kaynakların sürdürülebilir
yönetimi ve özellikle yoksulluğun yaygın olduğu kırsal alanlarda refah dağılımında denge sağlanması
için teknik, ekonomik ve sosyal tedbirlerin, öncelikle tarım alanında alınması gerektiği anlaşılmıştır.
Tarımın giderek önem kazanmasının diğer bir nedeni ise bir ülkenin tam bağımsızlığını korumasında
güvenilir gıda teminini güvence altına alabilmesinin silahtan daha etkili olduğunun anlaşılmasıdır.
Mevcut potansiyeli nedeniyle büyük bir avantaja sahip olan ülkemiz, dünya tarımsal üretiminde üst
sıralarda, Avrupa’da ise birçok üründe birinci sırada yer almaktadır. Bu avantajın korunması ve dünya
piyasalarında daha da üst sıralara ulaşabilmek için tarıma verilen önemin arttırılması gerekmektedir.
Tarımda avantajlara sahip bir ülke olmamıza rağmen; tarım işletmelerinin genel olarak küçük olması,
buna ilaveten arazilerinin küçük parsellere bölünmüş olması, genç nüfusun kırsaldan şehirlere göç
etmesi, eğitim seviyesinin nispeten düşük olması, girdilerin bir kısmının ithal edilmesi, üretici fiyatı
ile tüketici fiyatı arasındaki farkın giderek artması gibi yapısal sorunlar yaşanmaktadır. Bütün bu
sorunların çözümüne yönelik olarak tarımda örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle küçük
tarım işletmelerinin çıkarlarını korumak, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kırsal alanın
ekonomi içindeki etkinliğini arttırmak ve üreticinin gelir ve yaşam düzeyini yükseltmek gibi konularda
örgütlenme anahtar rol oynamaktadır.
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Mevcut yapısal sorunları ve piyasada giderek artan rekabet şartları nedeniyle dünyanın her yerinde
çiftçilik zor bir meslek haline gelmektedir. Bu durum karşısında yeterli ekonomik güce sahip olmayan
çiftçiler, üretim ve geçim ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle rasyonel bir
şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmek amacıyla üretici örgütlerini kurmuşlardır.
Zamanında benzer sorunlar ile karşılaşan bütün gelişmiş ülkeler, çözüm için başta kooperatifler olmak
üzere üretici örgütlerinden faydalanmışlardır. Bu örgütlerin, verimliliği arttırmak, ucuz ve kaliteli girdi
temini, ürünü değerinde satmak, katma değeri yükseltmek, üretim planlamasına katkıda bulunmak,
vergi muafiyetleri almak, sigorta yoluyla risklerin karşılanması, iş birliği ve dayanışma kültürünün
yaygınlaşması ve hukuki kolaylıklar gibi ekonomik ve sosyal açıdan birçok yararı bulunmaktadır. Son
yıllarda üreticinin aracıya olan bağımlılığını ortadan kaldıran, piyasada rekabet avantajı oluşturan ve
çiftçinin ürününün değerini arttıran örgütlenme modeline gidilmektedir.
Özetle: iyi yönetilen, başarılı çalışmalar yaparak halkın desteğini kazanan üretici örgütleri, bulundukları
çevreye ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetler vermekte ve ülkenin kıt üretim kaynaklarının daha
iyi kullanılması ve korunması, ülke ihtiyaçlarının doğrudan daha az masrafla, etkin bir şekilde
karşılanmasına yardımcı olmaktadırlar.
Ülkemizde tarımsal alanda üretici örgütlenmesinin yaklaşık 150 yıldan daha fazla bir geçmişi
bulunmaktadır. Evrensel prensiplere uygun olarak kurulan üretici örgütlerinin hukuki altyapı,
destekler ve tecrübe birikimi açısından gelişmiş ülkelerden ciddi bir farklılığı bulunmamaktadır.
Hatta kültürümüzde “imece” geleneği ile örgütlenmenin eskilere dayanan önemli bir yeri vardır.
Bu gelenek, idari ve mali konularda AB ile uyumlu şekilde geliştirilerek tarımda büyük başarılara
imza atılabilir. Fakat AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizdeki üretici örgütlerinin oradaki
emsalleri kadar piyasada etkili olamadıkları görülmektedir. Avrupa Birliği’nin tarım ve balıkçılık
alanındaki ortak politikalarına ait ortak piyasa düzenlemeleri, ağırlıklı olarak kooperatif tabanlı
üretici örgütleri üzerinden yürütülmektedir. Bu örgütler, piyasada önemli bir rekabet gücüne sahip
olarak değer zincirindeki diğer aktörlere karşı üreticinin hakkını da savunmaktadırlar. Ülkemizde
de üretici örgütlerinin, gelişmiş ülkelerdeki emsalleri kadar güçlü bir yapıya kavuşturulması için
öteden beri çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak bu çalışmaların arttırılarak sistemli bir şekilde
sürdürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Üretici örgütlerinin, ülke tarımını yönlendirmek, yapısal sorunlara çözümler getirmek, verimliliği
arttırmak, üretim ve pazarlama planlaması yapabilmek, serbest piyasa ekonomisi içinde gerektiğinde
müdahalede bulunabilmek, değer zinciri içinde üretim öncesinden sofraya kadar herkese hizmet
verebilmek, destek ve teşvikleri etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmek ve izlemek gibi görevlerin
yerine getirilmesinde büyük önemi bulunmaktadır. Çiftçilerin mensubu olduğu üretici örgütü aracılığı
ile “üretimini pazarın talebine göre planlandığı”, “verimliliği ve katma değeri arttırarak gıda değer
zincirinde aldığı payını yükselttiği” ve en önemlisi “piyasada rekabet gücünü arttırdığı” bir düzen, hem
üreticinin hakkını koruyacak hem de tüketicinin daha uygun fiyatla gıdaya ulaşmasını sağlayacaktır.
Tarımsal üretimde birçok üründe lider olan bir ülke olarak mevcut yapısal sorunların çözümü için
üretici örgütleri daha etkin ve gelişmiş ülkelerdeki emsalleri gibi güçlü olmalıdır. Bu nedenle, “daha
güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir tarıma, daha güçlü bir tarım için daha güçlü üretici örgütlerine
ihtiyaç vardır”.
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2. MEVCUT DURUM
Dünyada tarım alanında örgütlenme, bilimsel açıdan 2 grupta ele alınır. Birincisi, tarıma hizmet
sunan kamu kuruluşları, ikincisi mesleki amaçla tarıma hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu
Komisyonun çalışma konusu olan, tarımda üretici örgütlenmesi ise yukarıda bahsedilen ikinci grup
içinde yer almaktadır. Üretici örgütlenmesi sektörde üretimin ilk adımı olması nedeniyle burada
ayrı bir başlık olarak ele alınmaktadır. Bu durumda 3 ana başlık ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımla
ülkemizde tarım alanında örgütlenme, aşağıdaki gibi alt başlıklar hâlinde sunulmaktadır:
2.1. Tarıma Hizmet Sunan Kamu Kuruluşları
Ülkemizde, birçok kamu kurum ve kuruluşu kendi görev alanları dâhilinde tarıma hizmet sunmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile orman konularını da içine alarak daha da büyüyen “Tarım ve Orman
Bakanlığı” esas itibarıyla sektöre en geniş hizmeti veren kamu kurumu durumundadır. Merkezde
genel müdürlükler, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile taşrada bölge, il ve ilçe müdürlükleri ile yurt çapında
örgütlenmiş durumdadır. Bakanlığın üretici örgütlenmesi ile ilgili hizmetleri 2011 yılında Teşkilatlanma
ve Destekleme Genel Müdürlüğünün kapatılmasından sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğü altında
Daire Başkanlığı seviyesinde sürdürülmektedir. Tarıma hizmet sunan kamu kuruluşları arasında özellikle
üretici örgütlenmesi açısından ikinci sırada Ticaret Bakanlığı gelmektedir. Bu Bakanlık bünyesinde
üretici örgütlenmesi ile ilgili faaliyetler Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
tarafından sürdürülmektedir. Tarıma hizmet sunan diğer kamu kuruluşları, Hazine ve Maliye, Dışişleri,
Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm hatta İçişleri Bakanlıklarıdır.
2.2. Tarıma Hizmet Sunan Mesleki Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşları
Bunların kurucuları ve üyeleri, aralarında çiftçilerin de bulunduğu sektördeki bütün paydaşlardır.
Tarım alanında politika oluşturmak üzere meslek, eğitim araştırma, dayanışma gibi çeşitli alanlarda,
tarım teknik elemanlarının, sanayicilerin ve tarım gönüllülerinin kurduğu 3 ayrı grup bulunmaktadır:
2.2.1. Teknik hizmetlerde mesleki ve sosyal amaçlı kuruluşlar
Tarımsal teknik hizmetler sınıfında yer alan (mühendis, veteriner, tekniker, teknisyen vb.) kişilerin
eğitim, araştırma ve mesleki dayanışması ve ülke tarım politikalarının belirlenmesinde, fikir beyan
edilmesi amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar. Bu kapsamda teknik elemanların kanuni temsil
edildikleri meslek odaları ve diğer dernek ya da vakıf statüsündeki kuruluşlar sayılabilir.
2.2.2. Tarımsal sanayi mesleki kuruluşları
Ülkemizde tarımsal ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak faaliyet gösteren tarımsal
sanayi alanında bulunan üreticiler, girişimciler, sanayiciler kendi alanlarında birleşerek çoğu dernek
statüsünde çeşitli örgütler kurmuşlardır. Bunların bazıları ülke genelinde yaygın üye yapısına sahip,
sektörde etkin yaptırımları olan örgütlerdir.
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2.2.3. Gönüllü kuruluşlar
Bu grupta genel olarak sektörde yer alan paydaşların kendi işleri ya da ürettikleri ürünler ile ilgili
yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulmuş dernekler ve vakıflar yer almaktadır. Tarımsal alanda
faaliyet gösteren 525 dernek ve 227.000 üye bulunmaktadır. Derneklerin yanı sıra 14 adet tarımsal
amaçlı vakıf bulunmaktadır.
Bu grup altında bir de 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 11. maddesine dayanarak bugüne kadar ürün
bazında kurulan ve o alandaki bütün paydaşların katıldığı tüzel kişiliği haiz 8 adet ulusal ürün
konseyleri de dâhil edilebilir.
Ayrıca sendikalar da bu grupta yer almaktadır. Bunlar devlet ya da özel sektöre ait tarım ve orman
işletmelerinde çalışan tarım ve orman işçilerinin üye oldukları ve çiftçiler tarafından sözleşmeli
tarımda sanayiciye karşı taraf oluşturmak amacıyla kurulmuş sendikalardır. İşçiler, TÜRK-İŞ’e bağlı
olarak “Tarım-İş Sendikası ve Orman-İş Sendikası ile HAK-İŞ’e bağlı Öz-Orman İş Sendikası adı
altında 105 bin işçi üye ile sendikalaşmışlardır. Çiftçiler ise Ege Bölgesi’nde çiftçi düzeyinde Tütün
Üreticileri Sendikası (Tütün-Sen), Üzüm Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen); Karadeniz Bölgesi’nde
Fındık Üreticileri Sendikası (Fındık-Sen) ve Çay Üreticileri Sendikası (Çay-Sen); Trakya’da, Hububat
Üreticileri Sendikası (Hububat-Sen) ve Ayçiçek Üreticileri Sendikası (Ayçiçek-Sen) şeklinde sendikal
örgütlenmelerini yapmaktadırlar.
2.3. Üretici Örgütleri
Bu örgütlerin, yukarıda sayılan sivil toplum kuruluşlarından ayrıcalıklı olan tek yanları kurucularının ve
üye ya da ortaklarının sadece çiftçilerden oluşmasıdır. Bu nedenle üretici örgütleri olarak adlandırılan
bu grup, mesleki, ekonomik ya da sosyal amaçlı olarak bir araya gelmektedirler.
2.3.1. Mesleki amaçlılar
Ziraat odaları: çiftçi kayıtlarının tutulması, girdilerin temini, tarım makinelerinin kayıt ve tescilinin
yapılması, tarım kurslarının düzenlenmesi, tarımla ilgili toplantı ve konferansların düzenlenmesi gibi
konularda faaliyette bulunmak amacıyla 1957 yılında çıkarılan 6964 sayılı Kanun’a göre kurulmuşlardır.
Bu görevlere 2004 yılında çıkarılan 5234 sayılı Kanun ile ziraat odalarına bütçe imkânlarına bağlı
olarak: ziraat ile ilgili laboratuvarlar, bitki hastalıkları ile mücadele, ilaçlama yerleri kurma ve zirai ilaç,
veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri ve çiftçi danışmanlık merkezleri oluşturma yetkisi
ilave edilmiştir. Ziraat odaları ülke düzeyinde 765 ilçede örgütlenmişler ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği altında üst birliklerini kurmuşlardır. Birliğin esas görevi, tarım politikasının yapılanmasında ve
uygulanmasında bir baskı grubu oluşturmaktır. Tarımda çiftçilerin tek meslek örgütüdür ve 4.920.403
çiftçi kayıtlıdır. Ayrıca odalar bünyesinde 2.750’den fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır.
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2.3.2. Ekonomik/sosyal amaçlılar
Ekonomik amaçlı örgütler, üreticinin temel olarak ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurdukları
örgütlerdir. Bu örgütler ilave olarak bazı sosyal faaliyetlerde de bulunabilmektedirler. Bu grup ağırlıklı
olarak kooperatiflerden oluşmaktadır. Ayrıca ıslah amaçlı Damızlık Yetiştirici Birlikleri ve Hal Kanunu
kapsamında kurularak üretici örgütü adı verilen kuruluşlar da piyasalarda ticaret yapabildikleri için bu
grup içinde yer almaktadırlar. Bu gruba doğrudan ticaret yapamamalarına rağmen dolaylı ekonomik
faaliyetleri ve sosyal amaçları nedeniyle üretici birlikleri ve sulama birliklerini de dâhil edebiliriz.
2.3.2.1. Kooperatifler
Genel anlamda üretici örgütleri olarak tanımlanan bu kuruluşlar içinde dünya çapında öne çıkan ve
etkili olan örgütlenme biçimi, kooperatiflerdir. Kooperatif, sözcük olarak ortaklaşa iş yapmak anlamına
gelmektedir. Uluslararası Tarım Kooperatifleri Birliğinin (ICA) resmî tanımına göre: ortak ekonomik,
sosyal ve kültürel ihtiyaç ve isteklerini müşterek bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak
bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk teşkilatlardır. Ekonomik işletmeler olmalarının yanı sıra
sosyal amaçlara da hizmet verdikleri için ticaret ötesi özel bir yapıya sahiptirler. Aslında kooperatifler,
bir şirket gibi iktisadi faaliyetlerde bulunmakla birlikte şirketlerden daha kazançlıdır. Çünkü
kooperatifin faaliyetleri hem doğrudan ortağı olan çiftçinin gelirini arttırmakta, hem de kurumsal
olarak yılsonunda risturn olarak ortaklarına ilave gelir sağlamaktadırlar. Daha yüksek kazancın yanı
sıra şirketlere ilaveten ortaklarının sosyal yönden gelişmelerine de yardımcı olmakta, onlara ve
ailelerine bulundukları yerde yeni iş sahaları açmaktadır. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar, daha
iyi bir dünyayı inşa etmek için kooperatifleri, XXI. yüzyılın küresel ekonomik ve ekolojik sorunlarının
çözüm kaynağı olarak görmektedirler.
Dünyada toplam 2,6 milyon kooperatif, 145 ülkede 1 milyarın üzerinde de kooperatif ortağı
bulunmaktadır. ICA’nın verilerine göre, kooperatiflerin sahip oldukları toplam varlıkların değeri 19,6
trilyon dolardır. Dünyada kooperatiflerde istihdam edilen en az 279,4 milyon kişi, çalışan nüfusun
yaklaşık %10’udur. Avrupa nüfusunun %17’sinden fazlası ve AB nüfusunun üçte biri kooperatif
ortağı olup, bu kooperatiflerin 5,4 milyon çalışanı bulunmaktadır. Kooperatifler içerisinde en
yaygın kooperatif türü, tarım kooperatifleridir. Dünyadaki kooperatiflerin %27’si tarım sektöründe
bulunmaktadır. Bu durum AB ülkelerinde daha da öne çıkmaktadır. Kooperatiflerin payı tarımsal
girdi sağlamada %50, tarımsal ürünlerin alımı, işlenmesi ve pazarlanmasında %60 ve dış satımda ise
%50’den fazladır. AB ülkelerinde 32 bin tarımsal kooperatif var olup, bunların ortak sayısı 12 milyondur.
Tarım kooperatiflerinin AB ülkelerinde yıllık iş hacmi yaklaşık 200 milyar avroya ulaşmıştır. Toplulukta
tarım kooperatiflerinin cirosunun tarımsal üretime oranı günümüzde %90’a ulaşmıştır.
Ülkemizde tarım alanında yer alan kooperatifler, 2 ayrı Bakanlık bünyesinde, 3 farklı kanuna göre,
8 ayrı ana alanda ve bunların altında birçok ürün/ürün grubunda ihtisaslaşmış şekilde faaliyet
göstermektedir. Bütün tarımsal amaçlı kooperatiflerin toplam sayısı 13 bine yaklaşmakta ve bunlara
ortak çiftçi sayısı 3 milyon 700 bin kişiyi geçmektedir. Aşağıdaki tabloda bu kooperatifler ilgili
bakanlıklara ve kuruluş kanunlarına göre sayısal büyüklükleri ile birlikte verilmiştir.
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Tablo 1. Türkiye’de tarımsal amaçlı kooperatiflerin bakanlıklara ve kanunlara göre dağılımı

Kaynak: www.tarimorman.gov.tr/Ağustos2019

Kooperatifçiliğin temel kanunu olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında tarım sektöründe
faaliyet gösteren kooperatifler 2 bakanlık altında bulunmaktadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığı
bünyesinde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Sulama Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri ve
Pancar Kooperatifleri; Ticaret Bakanlığı bünyesinde ise Yaş Meyve Sebze Kooperatifleri ile Üretim ve
Pazarlama Kooperatifleri kurulmaktadır.
Tablo 2. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki tarımsal kooperatiflerin dikey yapılanması ve sayısal dağılımı

Kaynak: www.tarimorman.gov.tr/Ağustos2019
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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki tarımsal amaçlı kooperatifleri kendi aralarında dikey
yapılanmalarını tamamlamışlardır. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler türlerine göre Tarımsal Kalkınma,
Sulama, Su Ürünleri ve Pancar Ekicileri kooperatifleri adı altında teşkilatlandırılmışlardır. Tarımsal
amaçlı kooperatifler bir araya gelerek: tarım, hayvancılık, ormancılık, sulama, su ürünleri, çay,
köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı, pancar ekicileri konularında kooperatif bölge birliklerini
kurmuşlardır. Kooperatif bölge birlikleri de bir araya gelerek; köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı,
hayvancılık, ormancılık, sulama, su ürünleri, tarım ve çay (7 bölge birliği olmadı için şu an faal değil)
konularında kooperatif merkez birliklerini oluşturmuşlardır. Bu dikey yapılanma aşağıdaki birim
kooperatif, bölge birliği ve merkez birliği şeklinde renklendirilerek gösterilmektedir. Bu yapılanmaya
ilişkin istatistiki durum bir sonraki tabloda yine aynı renkler ile verilmiştir.
Tabloda 4 tip birim kooperatif yapılanması olduğu görülmektedir. Tabloda ilk sırada yer alan Tarımsal
Kalkınma Kooperatifleri; tarım işletmelerini verimli hale getirmek, pazarlamayı düzenlemek, girdi,
kredi vb. ihtiyaçları karşılamak, kırsal sanayinin kurulmasını sağlamak gibi birden fazla amacı
gerçekleştirmek için kurulmuşlardır. Bunlar görüldüğü üzere kendi aralarında bir üst yapılanma olarak
tabloda yer alan KÖYKOOP, TARIMKOOP, HAYKOOP, ORKOOP ve ÇAYKOOP şeklinde örgütlenmişlerdir.
Tabloda ikinci sırada Sulama Kooperatifleri yer almaktadır. Ortaklarının sulama, arazi ıslahı ve toprak
muhafaza konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyetlerde bulunmak,
amacıyla 1966 yılından beri kurulmaktadırlar.
Tabloda üçüncü sırada yer alan Su Ürünleri Kooperatifleri; ortaklarının su ürünlerinin avlanması,
üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak bu doğrultuda
onları ekonomik açıdan güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için çalışmalarda bulunmak
amacıyla kurulmuşlardır. Su Ürünleri Kooperatiflerinin Merkez Birliği SÜRKOOP, dünya çapında
balıkçıları temsil eden en büyük organizasyon olan Dünya Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO)
bünyesinde yer almakta ve ikinci başkanlık görevini sürdürmektedir.
Tabloda dördüncü sırada PANKOBİRLİK ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri yer almaktadır. Ülkemizde
1951 yılında Türkiye şeker sanayiinin genişletilmesi yeni fabrikaların kurulması için gerekli sermayenin
oluşumu ve şeker sanayiinin ham maddesinin temini amacıyla, çiftçi potansiyelinden yararlanılması
amacıyla pancar kooperatifleri kurulmaya başlamıştır. Raiffeisen modeli benimsenerek, 1972
tarihinde PANKOBİRLİK kurulmuştur. Ana sözleşme tadilleri ile pancar kooperatifleri çok amaçlı
hale dönüşmüşlerdir. Ülkemizin 64 ilinin, 7.000 yerleşim biriminde pancar üretimi yapan, yaklaşık
1,4 milyon ortağıyla, 31 pancar kooperatifinin 320 şubesi, 8 kooperatif şeker fabrikası ve 50’nin
üzerinde tarımsal amaçlı iştiraki bulunmaktadır. En önemlisi devletten bugüne kadar herhangi bir
destek almadan, tamamen üye ortaklarının kendi imkânlarıyla oluşturduğu sermaye ile ortaklarının
tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları her türlü tarımsal girdinin teminini, dağıtımını, denetimini ve
koordinasyonunu yapmaktadırlar.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan Yaş Meyve Sebze
Kooperatifleri, sadece üreticiler tarafından, yaş sebze ve meyve ürünlerini iyi şartlarla değerlendirmek,
pazarlamak ve ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulmaktadır. Bunlar tamamen
tarımsal amaçlı kooperatiflerdir.
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Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ise çoğunlukla çiçekçilik, el sanatları ve çeşitli tarım ürünleri
ile ilgili konularda faaliyet gösteren üretimin yanı sıra pazarlamayı da hedefleyen kooperatiflerdir.
Bu yapıları itibarıyla piyasanın ihtiyaç duyduğu kooperatif oldukları söylenebilir. Ticaret Bakanlığı
bünyesinde kadınlar tarafından kurulan Kadın Girişim Kooperatifleri olsa da bunların hepsi doğrudan
tarımsal üretim ile ilişkilendirilemediği için buraya dâhil edilmemiştir. Özellikle 2012 yılından sonraki
düzenleme ile kurulan kadın kooperatiflerinin önemli bir çoğunluğu tarım dışı sektörlerdendir.
Buna karşın, raporda kadın çiftçiler tarafından kurulan kooperatifler konusuna ağırlıkla değinilmeye
çalışmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ilk kadın kooperatifi, 2004 yılında İzmir ili Kiraz ilçesi
Yağlar köyünde kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak, süt
sığırcılığı konusunda desteklenmiştir. Halen Bakanlık bünyesinde kurucusu kadın ve ortaklarının
çoğu kadınlardan oluşan 33 ilde toplam 43 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır. Bu
kooperatiflerden pozitif ayrımcılık gözetilerek 19 kooperatif desteklenmiştir. Kırsal alanda kadına
yönelik eğitimler düzenlenmiş ve bu toplantılara 2004 yılından bu yana yaklaşık 82 bin kadın çiftçinin
katılımı sağlanmıştır. Bakanlığımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı
iş birliğinde “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü” kapsamında çalışmalar
yürütülmektedir.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
Ülke tarımında ve tarımsal ticaretinde büyük öneme sahip olan kooperatiflerdir. Ülkemizde 100 yıllık
geçmişi olan tarım satış kooperatifleri 2000 yılında yürürlüğe giren 4572 sayılı Kanun ile özerklik
kazanmış olup sahip olduğu birçok sanayi tesisi ve markaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bugün itibarıyla ülkemizde pamuk, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, fındık ve ayçiçeği gibi
önemli tarımsal ürünlerde yaklaşık 51 ilde faaliyet gösteren 295 tarım satış kooperatifi ve 13 tarım
satış kooperatifleri birliği bulunmakta, bu kooperatif ve birlikler yaklaşık 300 bin üretici ortağa
hizmet sunmaktadır. Bu üst birlikler: TARİŞ (Pamuk, zeytinyağı, incir, üzüm konusunda dört birlik),
FİSKOBİRLİK, ÇUKOBİRLİK, KOZABİRLİK, ANTBİRLİK, MARMARABİRLİK, GÜLBİRLİK, TRAKYABİRLİK,
KARADENİZBİRLİK ve TİFTİKBİRLİK’tir. Geçmişte önemli faaliyetlerde bulunan GÜNEYDOĞUBİRLİK,
TASKOBİRLİK, VE KAYISIBİRLİK ise tasfiye halinde bulunmaktadır.
Tarım Kredi Kooperatifleri
Bu kooperatifler yasal dayanaklarını 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu’ndan
almaktadırlar. Tarım kredi kooperatifleri, 1.625 birim kooperatif ve 1 milyona yaklaşan çiftçi ortağı
ile Türk tarımında ve ticaretinde önemli konumdadır. Bu kooperatifler 16 bölge birliği ve bir merkez
birliği şeklinde üst örgütlenmeye gitmişlerdir. Yaklaşık 30 bin köye hizmet sağlamaktadırlar. Daha
çok aynî olarak verdiği kredi çeşitleri, işletme kredileri (tohumluk, kimyevi gübre, hayvancılık,
tarımsal ve hayvansal ilaç, pazarlama) ve orta vadeli yatırım kredileridir. Tarım Kredi Kooperatifleri
orta vadede mevduat toplayabilecek şekilde yeniden örgütlenme için yeterli kanuni ve idari altyapıya
sahiptir. Tabii ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hükümlerine uyma ve kooperatifçilik
prensiplerine uygun bir şekilde sektördeki diğer örgütleri de kurucu ortak olarak almak kaydıyla bu
hizmet verilmelidir.
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2.3.2.2. Islah amaçlı yetiştirici birlikleri
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5596 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu’nda yer alan bir maddeyle kurulmaktadır. Hayvan yetiştiricilerinin kendi aralarında
örgütlenerek, üstün verimli ırkların yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla soy kütüğü ve verim
kayıtlarının tutulması, hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yapılması,
girdilerin sağlanması hizmetlerini yürütmek için kurulmaktadırlar. Hâlen sığır, koyun-keçi, manda, arı
ve tavuk yetiştiricileri tarafından il bazında kurulmuş yetiştirici birlikleri bulunmaktadır. Tavuk hariç
diğerleri merkezi üst yapılanmalarını tamamlamışlardır. Bu birliklerin faaliyetleri incelendiğinde AB
ülkelerindeki benzer organizasyonlarla eş değer fonksiyonlara sahip oldukları görülmektedir.
2.3.2.3. Hal Yasası’na göre işlem gören üretici örgütleri
Hal Kanunu olarak tanınan “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında hallerde faaliyette bulunmaları
amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından “Üretici Örgütü” belgesi verilmektedir. İlgili Bakanlık tarafından
belirlenen kriterlere sahip olan mevcut üretici örgütlerinin, daha geniş yetkilere ulaşmak için
görevlendirildikleri bu uygulama, AB’deki sisteme çok yakın bir yaklaşımdır. Ülkemizde AB ile
uyumlu bu uygulamanın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da benimsenmesinde büyük fayda
bulunmaktadır.
2.3.2.4. Üretici birlikleri
Bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve organik ürün üretim alanında ürün veya ürün grubu bazında,
en az ilçe düzeyinde 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na istinaden 2005 yılından itibaren
üretici birlikleri kurulmaya başlamıştır. 2005 yılından bu yana 870 adet üretici birliği kurulmuştur.
Bu üretici birliklerine kayıtlı 348 bin üretici bulunmaktadır. Kırsal kesimde, genelde dar alanlarda
üyelerinin çıkarlarını korumak ve gözetmek amacıyla kurulan kooperatiflere karşılık üretici birliklerinin
daha geniş alanlarda ve daha geniş bir kesime hizmet vermeleri hedeflenmiştir.
Türkiye tarımında ekonomik amaçlı üretici örgütleri arasında sayısal olarak iyi bir gelişme gösteren
kooperatifler, yaşadıkları çeşitli sorunları nedeniyle kendilerinden beklenen işlevleri tam olarak yerine
getirememiş, kooperatifçilik ilkelerini tam anlamıyla uygulayamamış ve kooperatif fikrini üreticilere
yeterince benimsetememişlerdir. Tarımsal kalkınma kooperatifleri, projelerini ancak devlet desteğiyle
yürütebilmiştir. Benzer şekilde Tarım Satış Kooperatifler Birliği (TSKB) aracılığıyla fiyat desteği ve
destekleme alımlarının yapılması, siyasi müdahalelerle aşırı istihdam, büyük miktarlarda ürün alımı
ve stok yapmaları ve kârlı olmayan yatırımlara yönelmeleri nedeniyle devlet bütçesinde önemli
yüklere sebep olmuşlardır. TSKB üreticilerin örgütü olmalarına rağmen zamanla kooperatifçilik
anlayışı içerisinde ortaklarına hizmet götüren kimliklerden uzaklaşmış, faaliyet gösterdikleri sektörde
rekabet güçlerini yitirmişlerdir. Bu durum karşısında TSKB’nin yeniden yapılandırılmaları kaçınılmaz
hale gelmiştir. İki bin yılında yürürlüğe giren 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında
Kanun’la yeniden yapılandırılarak, özerk bir yapıya kavuşturulmuşlardır. Yeniden yapılandırma
sürecinde kooperatif ve birliklerin yaklaşık 2 katrilyon TL olan mevcut borçları hazine tarafından
üstlenilmiştir.
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Bu durum, devletten idari ve mali olarak bağımsız, kendi kendini yönetebilecek bir üretici örgütü
modelinin oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca, tarım sektöründe bazı ürünlerde (meyve,
sebze, et, canlı hayvan, hububat, tavuk) örgütlenme olmaması, ürün veya ürün grubu bazında
uzmanlaşmanın gerekliliği ve tarımsal ürün pazarlanmasında üretici örgütlerinin payının çok düşük
olmasından dolayı pazarlama zincirinde üreticilerin etkinliğinin artırılabilmesi gerekli görülmüştür.
Türkiye’nin AB uyum sürecinde yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler her platformda
tartışılmıştır. Uyum sürecinde en önemli konuların başında tarım sektörü, tarım sektörü içinde de en
önemli görülen hususların başında örgütlenme gelmektedir. AB, ortak piyasa düzeni çerçevesinde
birçok düzenlemeyi üretici örgütleri aracılığı ile yapmaktadır. Türkiye’de AB OTP’ye uyum ihtiyacı,
bu kuruluşların OTP yükümlülüklerini yerine getirebilecek şekilde güçlendirilmesi, tarım politikanın
uygulanmasında bir araç olarak kullanılması vb. gerekçelerle tarımsal üretici birliklerinin kurulması
hedeflenmiştir. Kanunun hazırlık aşamalarında AB müktesebatına uyumlu bir çalışma yapılması
hedeflenmişse de nihai metnin AB’deki uygulamalar ile tam uyumlu olduğu söylenemez. Piyasada
kendi adına ticaret yapabilme hakları olmadığı için yetkileri, kendi mülkiyetine almamak koşulu
ile iç ve dış pazarlara ürün sevk etmek ile sınırlı kalmakta, Dernekler Kanunu’nun verdiği yetkiye
dayanarak kurdukları ticari işletmeler ise üretici birliklerine ekonomik bir örgüt hüviyeti vermeye
yeterli olmamaktadır. Yasa ile tarımsal üretici birliklerine sadece taşınır ve taşınmaz mal edinmeleri
ve kendi mülkiyetine almamak koşulu ile iç ve dış pazarlara ürün sevk etmeleri ve bunlar üzerinden
belirli oranda hizmet payı almaları yetkisi verilmiştir.
AB’de ticaret yapmayan, ürünlerinin pazarlamasına ilişkin danışmanlık hizmeti veren ve üyelerinin
haklarını koruyan sektörler arası (inter branş) örgüt adı verilen yapılara benzedikleri düşünülebilir. Bu
örgütler üreticilerin yanı sıra ihtisaslaşılan ürüne ait sektördeki diğer paydaşları da ortak alabilmektedir.
2.3.2.5. Sulama birlikleri
DSİ’nin sulama işletmeciliğini devrettiği organizasyon modelleridir. DSİ bugün sulama tesislerinin
çok büyük bir bölümünü başta sulama birlikleri olmak üzere devretmiştir. Sulama birlikleri de yasal
gücünü Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden almıştır. Ancak, şu anda sulama birliklerinin bu
kanunlarla bir ilişkileri kalmamıştır. Sulama birliklerinin 26.05.2005 tarihine kadar demokratik çiftçi
organizasyonu olmama özelliği bir miktar değişikliğe uğramıştır. Ancak, 2018 yılında çıkarılan yeni bir
düzenleme ile sulama birliklerinin yönetim ve denetimi tekrar Devlet Su İşlerinin uhdesine geçmiştir.
Bunun en büyük sebebi ise sulama birliklerinin etkin yönetilememeleri ve içinde bulundukları finansal
ve yönetsel sorunları bir türlü aşamamaları olarak gösterilmektedir.
Bu gruplandırma altında yer alan bazı kuruluşlar ve örgütler örnek olarak aşağıdaki tabloda özet
hâlinde sunulmuştur.
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Tablo 3. Tarım sektöründe örgütlenme
1- TARIMA HİZMET SUNAN KAMU KURULUŞLARI
•

Tarım ve Orman Bakanlığı

•

Ticaret Bakanlığı (Tarımsal Kooperatifler ve Tarım Satış Kooperatifleri, Haller ve Borsalar, İhracatla ilgili işlemler),

•

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Desteklemeler),

•

Dışişleri Bakanlığı (Uluslararası tarımsal kuruluşlar),

•

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sulama elektrik bedelleri),

•

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Balıkçı Barınakları),

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Turizme açılacak yerler- Ekotarım turizmi),

•

İçişleri Bakanlığı (Belediye kırsal kalkınma),

•

Üniversiteler.

2- TARIMA HİZMET SUNAN MESLEKİ AMAÇLI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
(Bunların kurucuları ve üyeleri sektördeki bütün paydaşlardır. Aralarında çiftçiler de bulunabilir.)
2.a. Teknik hizmet
personeli mesleki amaçlı
kuruluşları
2.b. Tarımsal sanayi mesleki kuruluşları
•
•

•

•
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği
•
Derneği (BESD-BİR),

TMMOB Gıda
Mühendisleri Odası

•

Süt ve Et Sanayi Üreticileri Birliği (SET-BİR)

•

•
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM•
BİR)

Tarım İşçileri ve Çiftçileri Sendikaları

•

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TÜSAF)

•

Türkiye Tarımcılar Vakfı

•

Türkiye Kalkınma Vakfı

•

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD)

•

Hayvancılığı Geliştirme Vakfı

•

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

•

Su Ürünleri Vakfı

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları
Birliği (TARMAK-BİR)

•

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri
Derneği (ORGUDER)

•

Organik Tarım Dernekleri Federasyonu

•

Tarım ve Gıda Etiği Derneği

•

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu (TGDF)

•

Buğday Derneği

Tüm Gıda İthalatçıları Derneği (TÜGİDER)

•

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği

•

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) vb.

•

Tarım Sigortaları Vakfı

•

•

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Veteriner Hekimler
Odası

•

Türk Ziraat Yüksek
Müh. Birliği
Türk Veteriner
Hekimleri Birliği

•

Türkiye Ziraatçılar
Derneği

•

•

Veteriner Sağlık
Teknisyenleri
Derneği

•

•

Ulusal Ürün Konseyleri

TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası

•

•

2.c. Gönüllü mesleki kuruluşlar (Konsey, Dernekler ve
Vakıflar)

Türk Ziraat Yüksek
Mühendisleri Birliği
Vakfı vb.

Zeytin, Fındık, Hububat, Turunçgiller, Süt, Et, Pamuk,
Çay.

Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA)

3- ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
(Bunların kurucuları ve ortaklar/üyeleri sadece çiftçilerdir. Bu örgütlerin Bölge ve Merkez Birlikleri ile Türkiye Milli Kooperatifler
Birliği’de bu kapsamda ele alınmaktadır.)
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3.b. Ekonomik ve Sosyal amaçlılar (İki grup bir arada ele alınmıştır.)

3.a. Mesleki amaçlılar
•

Ziraat Odaları

•

Kooperatifler

•

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

•

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

•

Su Ürünleri Kooperatifleri

•

Sulama Kooperatifleri

•

Pancar Ekicileri Kooperatifleri

•

Yaş Meyve ve Sebze Kooperatifleri

•

Üretim ve Pazarlama

•

Kadın Girişimi

•

Tarım Kredi Kooperatifleri

•

Tarım Satış Kooperatifleri

•

Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri

•

Üretici Örgütleri (Hal Yasası)

•

Üretici Birlikleri

•

Sulama Birlikleri vb.

Bu tabloda yer alan kurum ve kuruluşlar arasında üreticiler tarafından kurulan örgütler ikinci ve
üçüncü sırada yer almaktadır. Bunlardan ilki, tabloda ikinci sırada yer alan çiftçinin de kuruluşunda
ağırlıklı olarak yer aldığı örgütler ile tabloda üçüncü sırada yer alan sadece çiftçiler tarafından
kurulan örgütlerdir. Bu şekilde ele alınınca üreticiler tarafından kurulmuş ya da ortak/üyeleri arasında
üreticilerin de yer aldığı örgütlerin toplam sayısı 12 bine ve bunlara ortak/üye sayısı ise 4,3 milyona
yaklaşmıştır. Bu örgütler ülkemizde halen 5 farklı bakanlığın sorumluluğunda, 13 kanunla 15 farklı
türde kurulmaktadır. Bu yapı içinde kooperatifler ağırlıklı bir öneme sahiptir. Aslında bu durumun
sektör açısından bir zenginlik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Fakat üreticiler piyasada bir
araya gelip güç birliği oluşturarak değer zincirindeki diğer aktörler ile rekabet etmek yerine, birbirleri
ile çekişmeye başlayınca bu zenginlik, üretici aleyhine işleyen ve kirlilik olarak algılanan bir duruma
dönüşmüştür. Bu durum kanunlara ve bakanlıklara göre örgütlerin sayısal büyüklerinin de verildiği
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 4. Bakanlıklara göre tarımsal örgütlerin dağılımı

Kaynak: www.tarımorman.gov.tr/Ağustos2019

Ülkemizde üretici örgütlerinin bu kadar güçlenmesinde uzun yıllardır verilen desteklerin büyük bir
etkisi olmuştur. Bu nedenle mevcut durumun oluşmasında bugüne kadar verilen desteklerden kısaca
bahsetmek gerekmektedir.
Türkiye tarımsal kalkınma kooperatiflerini desteklemeye 1990 yılında başlamış, 2002’ye kadar
desteklediği toplam 287 kooperatife 87 milyon TL destek verilmiştir. Türkiye’nin tarımsal kalkınma
kooperatiflerinin desteklenmesi 2003 yılından 2011 yılına kadar çok büyük oranda artmış olup
yaklaşık 2 milyar TL’yi bulmuştur. 1932 tarımsal kalkınma kooperatifi yatırım programına alınarak
desteklenmiş, 180 bin aile bu kooperatiflerde ortak olmak suretiyle üretim sürecine dâhil olmuştur.
Bu projelerdeki temel amaç: köylerde, kırsal alanda yaşayan, yoksul ama çiftçilikten ve hayvancılıktan
başka yapacak işi olmayan kişilerin bir araya gelmek suretiyle bir ekonomik güce dönüştürülmesi ve
bunun üzerinden hem istihdam yaratılması hem de milli ekonomiye katkı sağlanması olmuştur.
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin desteklendiği ilk yıllarda “Kooperatif Mülkiyetindeki Projeler”e
destek verilmiş, ancak bu modelde ortakların üretime iştiraki sağlanamadığından; Zeytinyağı işleme,
konserve, salça, süt işleme, yem fabrikası, ürün paketleme, soğuk hava deposu, gibi projelerin dışında,
özellikle üretim projelerinde, “Ortaklar Mülkiyetindeki Projeler”in desteklenmesine geçilmiştir. Bir
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köy bir proje olarak değerlendirilmiş, değişik kapasitelerde hayvancılık ve bitkisel üretim projeleri
geliştirilerek desteklenmiştir. Büyükbaş hayvancılıkta 100 aileye 2 baş damızlık projesi 2003 yılından
sonra ihtiyaca göre 50 aileye 4 veya 6 baş damızlığa, daha sonra da 30 aileye 10 baş damızlığa
çıkarılarak desteklenmiş, işletme kapasiteleri artırılmıştır. Proje uygulamasında ipotek veya teminat
alınmadan tamamen güven esasıyla ortaklar üçer kişilik gruplar halinde müteselsil kefaletle, Ziraat
Bankasının uyguladığı zirai kredi faiz oranının dörtte biri oranında ilk yıl ödemesiz, ikinci yıl sadece
faiz ödemesi toplam beş yıl vadeli borçlandırılmıştır. 2003 yılında uygulamaya konulan “Kırsal
Alanda Sosyal Destek Projesi”nde ise iki yıl ödemesiz beş yıl vadeli ve faizsiz borçlandırılmıştır.
Yatırım programına alınan kooperatifler önce Genel Müdürlükte görevli kontrolörler tarafından idari,
mali ve hukuki yönden denetlenmiş, uygun olmayanlar uygun hale getirilmiştir. Projeye dâhil olan
ortaklar Tarım İl Müdürlüğü elemanlarınca eğitime tabi tutulmuşlardır. Hayvancılık projelerinde proje
kapsamında olan ortakların mevcut ahır veya ağılları ihtiyaç varsa onarılmış veya yenisi yapılmış,
isteyen ortaklar bitişik veya toplu ahır yaptırmışlardır. Süt ve damızlık üretim projelerinde süt toplama
ve sağım sistemi kurulmuş, Kooperatif işletme binası yapılmış, şartnameye uygun damızlık hayvanlar
temin edilerek teslim edilmiştir. Ayrıca projenin devamında 3 veya 4 yıl süreyle işletme sermayesi ile
destekleme de yapılmıştır. Genel Müdürlükçe oluşturulan veri tabanı ile her türlü takip yapılabilmiştir.
Verilen kredilerin %80-90 oranında geri dönüşü sağlanmıştır. Değişik nedenlerle ödeme güçlüğü
çeken kooperatiflerin borçları ertelenerek veya yapılandırılarak tökezleyenlerin düşmeden tutulmaları
sağlanmıştır.
Bugün hayvancılıkta yaşanan damızlık sıkıntısı da bu projeler uygulanırken yaşanmamıştır. Özellikle
büyükbaş hayvancılık projeleri ile 2003 yılı öncesi ülke genelinde yılda 4 bin civarında damızlık sığır
dağıtılırken, 2003-2011 yıllarında yurt içinden yıllık ortalama 28 bin baş damızlık sığır temin edilerek
dağıtılmıştır. Damızlık sığır verilen kooperatifler iki yıl sonra damızlık satmaya başlamışlardır.
Sera projelerinde de bitişik veya toplu projeler teşvik edilmiştir. Örneğin bugün muzun serada
üretilmesinin temelinde kooperatif projeleri yatmaktadır. Ortaklar Mülkiyetindeki Projelerde her çiftçi
kendi adına çalışır, kooperatif yönetimi uygun girdi temin eder, üretilen ürünler ise uygun şartlarda
toplu pazarlanır.
2011 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden yapılanması ile çiftçi örgütlenmesi, desteklenmesi ve
eğitim-yayım hizmetlerinden sorumlu olan TEDGEM (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü)
kaldırılmış, Örgütlenme kısmı Tarım Reformu bünyesinde bir daire başkanlığına, eğitim-yayım kısmı
da Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır. Bununla birlikte Kooperatifler Genel
Müdürlüğünden beri devam eden kooperatif projelerinin desteklenmesi hizmetleri de iptal edilmiştir.
Kooperatiflerin kredi ihtiyaçlarının Ziraat Bankasından sübvansiyonlu kredi kullanarak karşılanması
öngörülmüş ancak, teminat ve ipotekteki ağır şartlar yüzünden hemen hemen hiçbir kooperatif bu
kredilerden yararlanamamıştır. Bütçede “Borç verme” faslında olan ödeneğin de iptaliyle bazı projeler
yarım kalmış, işletme sermayesi alamayan kooperatifler de ödeme güçlüğüne düşmüştür. Uygulanan
projelere satmak için yetiştirilen damızlıkların da çoğu kesime gitmiştir.
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Avrupa Birliği’nde Üretici Örgütlenmesi
Üreticilerin örgütlenmesi bilimsel açıdan ele alındığında, hedeflerine göre ekonomik ve mesleki olmak
üzere 2 farklı şekilde gruplandırılmaktadır. AB’de de örgütlenme bu şekildedir. Ekonomik örgütlenme,
üretim ve pazarlama alanında daha güçlü duruma gelmeyi hedefleyen kooperatif, dernek ve şirketleri
kapsamaktadır. Mesleki örgütlenme ise çiftçinin üretim ve piyasa hakkında bilgilendirilmesini
ve çıkarlarının korunmasını hedefleyen ziraat odaları, branş birlikleri ve hatta bazı sendikaları da
kapsayan, sosyal amaçlı örgütlerden oluşmaktadır. Bu iki farklı örgütlenme şekli, kendi aralarında
ulusal ve AB düzeyinde mevcut hukuk kuralları dâhilinde birleşmeler gerçekleştirerek, birtakım üst
yapılanmalara gidebilmektedirler. Dikey örgütlenme olarak da kabul edilebilecek bu yapılanmalara
ilişkin AB’deki oluşum tabandan çatıya doğru bir piramit şeklinde aşağıda sıralanmıştır. Piramitte
örgüt tipleri tanımlanırken konunun daha iyi takip edilebilmesi maksadıyla her bir düzeye numara
verilmiş ve AB mevzuatında geçen İngilizce karşılıkları yanlarına yazılmıştır. Ayrıca bir üst seviyeye
geçebilmek için örgütlerin sahip olmaları gereken şartları belirleyen ve tanınma kriterleri adı verilen
eşikler, kırmızı alanlar ile belirtilmiştir.
Şekil 1. AB’de üretici örgütlenmesi

1. AB’de Mevcut Örgütler (Any Legal Entity): AB’de tarım sektöründe tüzel kişiliğe sahip çeşitli üretici
örgütlenmeleri bulunmaktadır. Tarımsal alanda yerel düzeyde faaliyet gösteren kooperatifler, branş
birlikleri (bizdeki üretici birliklerinden farklı), ziraat odaları, dernekler, vakıflar, şirketler, ekonomik
amaçlı sendikalar gibi bütün üretici örgütleri genel anlamda Mevcut Örgütler olarak ifade edilmekte
ve bu yapılanmada tabanı teşkil etmektedirler. Bunlar ülkemizdekine benzer şekilde bölgesel ya da
ulusal düzeyde bir araya gelip örgütlenebilmektedirler.
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2. AB’de Üretici Grubu (Producer Groups): Mevcut Örgütler ya da herhangi bir örgüte üye olmayan
fakat örgütlenmek isteyen üreticiler, hâlihazırdaki durumları AB yasalarında (Ortak Piyasa Düzenleri
ve Kırsal Kalkınma Mevzuatı) belirtilen yapıya ulaşabilmek için yeterli düzeyde değilse, kuruluş yardımı
adı altında bir ön destek alarak 5 yıllık bir geçiş süresi için “Üretici Grubu” olarak adlandırılırlar. Üretici
Grubu olarak adlandırılanlar ilk 5 yıl cirosunun %5’lik bir kısmı oranında kuruluş desteği alabilir. Bu
süre sonunda, bu Üretici Grubu ya Üretici Örgütü seviyesine çıkar ya da fesih olur.
3. AB’de Üretici Örgütleri (Producer Organizations): Yine aynı şekilde mevcut yapıda yer alan veya
herhangi bir örgüte üye olmayan üreticiler bir araya gelerek, AB kriterlerine uygun olarak tanınma
hakkını kazanmaları halinde “Üretici Örgütleri” olarak adlandırılırlar. Bu örgütler çiftçilere yardım
verilmesi, girdi temini, üretim/işleme, depolama, pazarlama ve piyasaya müdahale gibi konularla
ilgilenirler.
4. AB’de Üretici Üst Örgütleri (Assosiations Producer Organisation ): AB Komisyonu tarafından
görevlendirilen Üretici Örgütleri de AB kriterlerine uygun olarak tanınma hakkını kazanmaları halinde,
kendi aralarında bir araya gelerek “Üretici Üst Örgütleri” olarak tanımlanırlar.
5. AB’de Meslekler arası Örgütler (Interbrach Organisations) ve Sektörel Örgütler (Operator’s
Organisations): Eğer bu dikey yapılanma yetersiz kalırsa, sektörde bulunan üreticiler ve üretici
olmayan (işlemeci, sigortacı, nakliyeci, depolayıcı gibi) diğer bütün paydaşlar yine mevzuatta
belirtilen tanınma kriterlerinin sağlanması şartıyla birlikte geniş kapsamlı bir örgütlenme yapısına
giderek, Meslekler arası Üretici Örgütleri kurabilirler.
Sektörel Örgütler ise Üretici Örgütleri ile ziraat odaları, çiftçi branş birlikleri gibi ticari faaliyette
bulunmayan örgütlerin, tarımsal sanayiciler ve tüccarlar ile birlikte kurdukları tüzel kişiliklerdir.
Sektörel sorunlara çözüm aramak, lobi faaliyetlerinde bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek,
pazarlamadaki ve piyasadaki boşlukları üretici lehine göstermek, halkla ilişkileri yürütmek ve
ürünlerin kalitesini yükselterek ve reklam vererek talebi arttırmaya çalışmak gibi görevleri vardır.
Ayrıca bunların da ulusal düzeyde örgütleri bulunmaktadır.
6. AB düzeyinde Üst/Çatı Örgütlenme: Tanınma hakkına sahip olan ya da olmayan bütün örgütlerin
ve bunların üst örgütlerinin, kendi aralarında bölgesel ya da ulusal düzeyde oluşturdukları federasyon/
konfederasyon/ulusal birlik gibi adlar altındaki yapılardır. AB düzeyinde pazarlama ve işleme
fonksiyonlarını üstlenen kooperatifler gibi ekonomik hedefleri olan örgütler Avrupa Birliği Tarım
Kooperatifleri Genel Komitesi (COGECA), üreticinin lobi faaliyetlerini sürdüren çiftçi branş birlikleri ve
ziraat odaları gibi mesleki hedefleri olan örgütler ise Avrupa Birliği Tarımsal Mesleki Organizasyonlar
Komitesi (COPA) bünyesinde bir araya gelmektedirler. Merkezleri Brüksel’de aynı sekretarya altında
birlikte bulunan bu iki örgüt, Ortak Tarım Politikasının uygulanmasında karşılaşılan birçok sorunu
çiftçi lehine çözmek amacıyla karar mekanizmalarını etkileyecek faaliyetleri yürütmektedirler.
Burada dikkat edilmesi gereken iki husus bulunmaktadır. İlk husus, AB’deki Üretici Örgütlerinin,
Çiftçi Branş Birlikleriyle (Farmers Union) ve özellikle de ülkemizdeki 5200 sayılı Üretici Birlikleri
Kanunu ile kurulan Üretici Birlikleriyle karıştırılmamasıdır. Bunların üstlendikleri görevler ekonomik
ve mesleki anlamda olmak üzere birbirinden tamamen farklıdır. İkinci husus ise mevcut tüzel kişilikler
arasında yer alan kooperatifler ile Üretici Örgütleri arasındaki ilişkidir. Üretici Örgütlerinin önemli
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bir kısmı ya kooperatif tabanlıdır ya da kooperatifler ile sıkı ilişki hâlindedir. Örneğin su ürünleri
sektöründe, İspanya’da Kofrederia adı altında yüzyıllık kooperatif benzeri yapılar bir araya gelerek
Üretici Örgütü kurmuşlardır. Benzer durum Hollanda’da görülmektedir. Mevcut 10 Üretici Örgütünün
9 tanesinin adı kooperatif ile başlamaktadır ve kooperatif temellidir. Bunlar özellikle mezat işlerini
birlikte yürütmekte, mezatta bir müdahale gerektiğinde karşılıklı etkileşime girmekte ve üyelerinin
menfaatlerini korumaktadırlar.
Sonuç olarak Avrupa’da örgütlenme alanında yaşanılan tecrübeler sonunda elde edilen başarılar,
AB’nin idari yapısını ve tarımla ilgili ortak politikalarını doğrudan etkilemiştir. Üretici Örgütlerinin
piyasa üzerindeki etkileri zamanla daha iyi anlaşılmış ve sorumlulukları daha da arttırılmıştır. Bu
durum 2013 yılı aralık ayında yayımlanan ve aşağıda liste hâlinde verilen mevzuat ile yapılan son
reform çalışmalarında belirgin bir şekilde görülmektedir. Son mevzuattaki en önemli yenilik, eskiden
sadece üretim planlamasına yönelen Operasyonel Planların geliştirilerek Üretim ve Pazarlama Planı
(Production and Marketing Plan) hâline dönüştürülmesidir. Artık Üretici Örgütleri sektörde değer
zinciri içinde daha fazla rol alacak ve piyasada rekabet gücünü arttırıcı faaliyetlerde bulunacaktır.
Bu kapsamda özellikle mezat yerlerinden başlayan ve perakendeciler ile toplu anlaşmalar yaparak
üreticinin hakkını koruyabilen yeni bir yaklaşıma gidilmiştir.
Tablo 5. Ortak tarım ve ortak balıkçılık politikaları
Ortak Tarım Politikası

Ortak Balıkçılık Politikası

20 Aralık 2013 (Offical Journal)

28 Aralık 2013 (Offical Journal)

1305 Kırsal Kalkınma Tüzüğü

1379 Ortak Piyasa Düzeni Tüzüğü

1306 Yatay Tüzük

1380 Ortak Balıkçılık Politikası

1307 Doğrudan Ödemeler Tüzüğü
1308 Ortak Piyasa Düzeni Tüzüğü

3. SORUNLAR
Türkiye’de uzun bir geçmişi olan kooperatifleşme hareketi ve son zamanlarda kurulan diğer
üretici örgütleri kapsamında üretici örgütlenmesi; tarım sektörünün gelişimi, etkinliği ve verimliliği
açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. Özellikle istihdam açısından büyük öneme sahip
olan üretici örgütlenmesinin henüz istenilen seviyede olduğunu söylemek mümkün değildir. Üretici
örgütlenmesinin uzun yıllardır çözülemeyen problemleri bulunmaktadır. Örgütlenme ve kooperatifler
ile ilgili sorunların nedeni genellikle “örgüt kirliliği” ile ilişkilendirilmekte ve çözümün mevzuat
değişikliği ve destekleme ile “yeniden yapılanma” olduğu iddia edilmektedir.
Yıllardır tarımda örgütlenme ve kooperatifleşme ile ilgili sorunları tartışmak üzere birçok toplantı,
çalıştay yapılmasına, daha önceki tarım şûralarında, çeşitli strateji planlarında ve Kooperatifçilik
Eylem ve Strateji Belgesinde ele alınmasına rağmen sorun istenilen seviyede çözülememiştir. Mevzuat
çalışmalarıyla herkesin şikâyet ettiği konulara kesin çare bulunamamış, ancak geçici çözümler
üretilebilmiştir. Çünkü mevzuat, ancak bir çözüm öneriniz var ise onun uygulanması esnasında
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belirleyici olan bir düzenlemedir. Yani mevzuat değişikliği tek başına bir çözüm yolu değildir Çözüm
için devletin destek vermesinin beklenmesi de çözümü zorlaştıran bir diğer yaklaşımdır. Bu arada
sorunu gelişmiş ülkelerdeki gibi çözmek için yapılan çalışma ziyaretlerinde karşılaştırmalar doğru
anlaşılamadığı için yanlış sonuçlara ulaşılmıştır. AB’ye uyum çalışmalarının hızlandığı dönemde,
AB’deki yasalardan uyarlanarak soruna çözüm aranmışsa da istenilen örgüt tipi oluşturulamamıştır.
Bu örnekler, örgütlenmenin temel prensibinin yeterince anlaşılamadığını göstermektedir. Bir
örgütün başarılı olabilmesi için, tabandan gelen bilinçli bir girişim olması gerekmektedir. Geçen süre
sonunda verilen destek ve teşvikler ile örgütlenmede sayısal açıdan ciddi bir düzeye gelinmişse
de genel olarak örgütler, çiftçiye hizmet fonksiyonlarını tam olarak yapamamakta, profesyonelce
yönetilmemektedirler. Ekonomik örgütlenmenin yetersizliği, tarımda üretim planlaması
yapılamamasına, pazarlamada sorunlara, tüketicide fiyat ve üreticide gelir istikrarsızlığının oluşmasına
neden olmaktadır. Üreticilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli
yasalarla birçok örgüt kurmuşlardır. Bunların örgütlenme yapısı incelendiğinde faaliyet konularında
ve etki alanlarında çakışmalar olduğu görülmektedir. Aslında bir zenginlik olan ve çiftçinin ucuz girdi
sağlaması ve Rekabet Kanunu açısından bir gereklilik olan bu durum aynı faaliyette bulunan örgütler
arasında ciddi sürtüşmelere neden olmaktadır. Bu duruma örnek olarak ülkemizde et ve süt üreten
üretici örgütlerinin durumu verilebilir.
Tablo 6. Ülkemizde et ve süt üreten üretici örgütleri

Yukarıdaki tabloda, sahada süt toplama ya da et üretiminde piyasaya ürün süren ve üretim, girdi
temini, kayıt tutma ve özellikle pazarlama konularında birbirine rakip olan üretici örgütlerinin, hizmet
verdikleri üretici sayısına göre dağılımları görülmektedir. Sonuç olarak, dokuz bine yakın üretici
örgütü piyasada et ve süt konusunda birbiriyle benzer işleri yapmaktadırlar.
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Diğer ülkelerdeki üretici örgütlenmesi ile ilgili uygulamalar, ülkemizdeki emsalleri ile karşılaştırıldığında,
ülkemiz üretici örgütlenmesinin mevzuat, yapılanma, destekler açısından hiçbir fark olmamasına
rağmen piyasada etkinlik ve kendilerinden beklenen hizmeti verme açısından yeterli performansa
ulaşamadıkları görülmektedir. Ülkemizde üretici örgütlenmesinin önündeki en önemli engel,
üretici tarafından örgütlenme kültürü ile ilgili yeterli farkındalığın oluşturulamamasıdır. Üretici
örgütlenmesinin sorunları genel anlamda sosyoekonomik sorunlar olarak tarif edilebilir. Bugüne
kadar literatürde, sorunlar ile ilgili yapılan genel sınıflandırma göz önüne alınarak Şûra çalışması
sırasında iletilen sorunlar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:
3.1. Mevzuat sorunları
1. Örgütlenmeye ilişkin çok sayıda ve birbiriyle çelişen mevzuat bulunması önemli bir sorundur.
2. Farklı kanunlara göre farklı bakanlıklarda kurulan tarımsal örgütler arasında fırsat eşitliği
olmamaktadır.
3. Çeşitli mevzuatlarda yer alan aynı tanım, farklı bakanlıklarda farklı bir örgütlenme yapısı için
kullanılmakta ve bu da tanım kargaşasına neden olmaktadır.
4. Birçok kurum ve kuruluşta yasal konularda yeterli danışmanlık hizmeti verecek personel olmaması
önemli bir eksikliktir.
5. Mevzuat değişikliği yapılarak bütün sorunların çözülebileceğine inanıldığı için sürekli mevcut
mevzuatta değişiklik yapılmaktadır.
6. Büyükşehir Yasası ile mahallelere dönüşen köylerin idari yapısı üretici örgütlerinin faaliyetlerini
olumsuz yönde etkilemektedir.
3.2. Yönetim sorunları
1. Üretici örgütünün idari yönetiminde kurumsal ve profesyonel yönetim eksikliği ve bu konuda
yetişmiş eleman noksanlığı da yönetim sorunları arasında yer almaktadır.
2. Genel Kurulu kaybeden bir üretici örgütü yöneticisinin kişisel çıkar amacıyla bölgede henüz
kurulmamış bir örgüt kurarak yeni bir tüzel kişilik yani ayrıcalıklı statü kazanmaya çalışması sıkça
görülen bir durumdur.
3. Üretici örgütlerinin yönetimine seçilen kişiler çiftçinin destek alabilmek için birliğe üye olma
mecburiyetini bir baskı olarak kullanıp keyfi yönetim gösterebilmektedirler. Üretici ve ıslah
birliklerinin üyelerinin genel kurula katılım oranları çok düşüktür. Kooperatiflerde ise popülist
yaklaşımla seçim kazanmaya veya başka örgüte gitmemesine odaklı borçlu ortaklara tahsilatlarda
tolerans gösterip kooperatifin mali dengelerini bozmak suretiyle sorun oluşturulmaktadır.
4. Kadın ve gençlerin yönetimde yeterince yer almaması da önemli bir yönetim sorunudur.
5. Kooperatifler genel anlamda bağımsız yapılar olmalarına rağmen, ana sözleşme değişikliği,
yatırım yapma serbestisi gibi konularda hâlen ilgili bakanlığın onayına bağlı olmaları, genel
kurul toplantıları, yönetim kurullarının oluşturulması gibi konularda bazı baskıların olması bu
bağımsızlığa gölge düşürmektedir.
6. Tarımsal örgütlerde üyelerin yönetime, tarımsal örgüte ve birbirlerine karşı güven eksikliği sorunu
bulunmaktadır.
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3.3. Denetim sorunları
1. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yeterli denetim elemanı (kontrolör, müfettiş vb.) olmaması
nedeniyle denetim sorunu yaşanmaktadır.
2. Dikey yapılanmada, bazı üretici örgütlerinde bir üst örgütün seçiminde serbestlik olması
(kooperatiflerin 5200 sayılı Kanunla kurulmuş ilçe birliğine ve 5996 sayılı Kanunla kurulmuş il
birliğine girmelerinde serbestlik olması) üst örgütün kendisine üye olan örgütlerin (kooperatif üst
birliğinin kendisine ortak olan kooperatiflerin) denetimini yapmasını engellemektedir.
3. Bağımsız denetim mekanizması ile ilgili yaşanan güven ve maddi sıkıntılar, bu mekanizmanın
gelişmesini engellemiştir. Kooperatifçilikte gelişmiş ülkelerdeki denetim kooperatifleri gibi
güvenilir profesyonel denetim hizmetini verebilecek bir yapının olmayışı önemli bir eksikliktir.
4. Kooperatif merkez birliklerinde kooperatifleri denetleyecek yeterli sayıda teftiş birimlerinin
olmaması denetimde sorunlar oluşturmaktadır.
5. Üretici örgütleri yöneticilerinde olduğu gibi, genel olarak, öz denetim yapmakla görevli denetim
kurullarının etkin denetim için bilgi ve beceri eksiklikleri de sorun yaratmaktadır.
3.4. Finansman ve sermaye sorunları
1. Üretici örgütlerinde düşük ortaklık ya da katılım payı nedeniyle yaşanan sermaye yetersizliği,
teminat bulma zorluğu ve ihtiyaç duyduğu anda uygun finansmana erişim sorunu yaşanmaktadır.
2. Üretici örgütleri politik ve günlük politikalardan etkilenmeyen güvenli finansman kaynaklarına
sahip değildir.
3. Mevcut tarımsal desteklemeler üretici örgütlenmesini güçlendirecek düzeyde değildir.
4. Kooperatiflerin borsa işleri ve genel kurul onayı gibi idari işlemlerinden başka kurumlara para
kesilmesi de bu konudaki önemli sorundur. Kooperatiflerin veya üretici birliklerinin alım ve satımını
yaptığı et, süt, buğday, mısır vb. gibi ürünlerin borsada işlem görmediği halde borsa tescilini
Ticaret Borsaları, genel kurul ve kuruluş tescillerini ise Ticaret Odaları yapmaktadır. Burada kaynak
üretene değil ürünle ve işle hiçbir ilişkisi olmayan diğer kurumlara aktarılmaktadır.
5. Tarıma özel bir finans kurumunun olmaması, Ziraat Bankasının konu uzmanlığı işlevini yeterince
yerine getirmemesi, kooperatif şeklinde yapılanmış bir Tarım Bankasının olmaması buradaki
sıkıntıları oluşturmaktadır.
6. Üyelik aidatlarının düzenli olarak ödenmemesi ve kooperatiflerin risturn dağıtmaması.
3.5. Yapılanma ve iş birliği sorunları
1. Örgütlenmeden sorumlu yapılanmada çok başlılık ve dağınıklık bulunmaktadır.
2. Tarımda üretici örgütlenmesine yönelik kamu tarafında uzun dönemli ortak bir politikanın ortaya
konulmaması, buna ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yeterli düzeyde üst idari bir
yapının (Genel Müdürlük) bulunmaması buradaki sorunlar içerisinde değerlendirilmektedir.
3. Mevcut üretici örgütleri kendi aralarında ortak menfaatler oluşturmak yerine birbirlerine rakip
olmaktadırlar. Mevcut üretici örgütler arasında ortak çalışma kültürü oluşturulamamıştır.
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4. Tarım işletmelerinin yapısal sorunları, üreticilerin örgütlenmelerini olumsuz etkilemektedir.
5. Kooperatiflerin ve diğer üretici örgütlerinin kuruluş aşamasında yapılan etüt çalışmalarının
gerçekten ihtiyaç olup olmadığının yanında sürdürülebilir bir hizmet potansiyelinin bulunup
bulunmadığı konusunda üst birlik görüşü alınmamaktadır.
6. Üreticiler tarafından kredi kullanmak, ilave destek alabilmek veya şifre kullanma yetkisi alabilmek
amaçlı çok sayıda örgüt kurulmuştur.
7. Polikültür üretim yapan üretici, ürün bazında kayıt altına alınabilmek ve desteklemelerden
faydalanabilmek için birçok örgüte üye/ortak olmak zorunda kalmaktadır. Üretici, sahada bütün
tarımsal faaliyetlerini tek bir çatı altında gerçekleştireceği çok amaçlı birim örgütü seçmekte
zorlanmakta, hangi üründe hangi örgüte üye/ortak olacağını bilememektedir. Bu da çeşitli alt
sorunlara neden olmaktadır:
a. Üretici açısından sahiplenme ve katılım sorununa neden olmaktadır.
b. Üretici, tüm bu örgütlere kaynak sağlamak durumunda kalmaktadır.
c. Üretici örgütü açısından faaliyet sahası ve konusu çatışması “yerel anlaşmazlıklara” neden
olmaktadır.
d. Tarım ve Orman Bakanlığı birden fazla örgüt ile muhatap olduğu için aynı konuda farklı farklı
beklentileri karşılamak durumunda kalmaktadır.
8. Ekonomik amaçlı örgütlerin küçük ölçekli ve az ortaklı olması; etkin olmasını ve kaynakları
verimli kullanmasını engellemektedir. İlave olarak, faal olmayan kişilerin ortak veya üyeliklerinin
sürdürülmesi (sonlandırılmaması), genel kurulların etkinliğini olumsuz olarak etkilemektedir.
9. Üretici örgütlerinde (kooperatiflerde) vergi muafiyeti için kendi içinde dikey örgütlenme şartının
kalkması (Kooperatiflerde kurumlar vergisinden muafiyet şartları arasında yer alan 5422 sayılı
kanunun 7. Maddesinde bulunan “bölgesinde faaliyete geçen üst birliğe girmeyen kooperatifler
muafiyetten faydalanamaz” ifadesinin 13.06.2006 tarihinde çıkarılan 5520 sayılı yeni yasayla
kaldırılması), dikey yapılanmayı olumsuz etkilemektedir.
10. Üst örgütlenme yapılmadığı durumlarda, birim kooperatiflere yönelik, eğitim, denetim,
danışmanlık, teknik ve yasal hizmet sunumunda yetersiz kalınmaktadır.
11. Hayvancılık desteklemelerinden faydalanabilmek için gerekli olan dikey örgütlenme
zorunluluğunda, kooperatiflerin Bakanlık talimatıyla 5200 veya 5996 sayılı Kanunla kurulmuş süt
veya damızlık ıslah birliğine üye olarak dikey örgütlenmeyi tamamlamış kabul edilmesi kooperatif
örgütlenme bütünlüğünü ve teşkilat içi disiplinin sağlanmasını engellemektedir.
12. Örgütlenme sorununu, gelişmiş ülkelerdeki gibi çözmek için yapılan çalışmalar, incelemeler, sebep
sonuç ilişkisi doğru anlaşılamadığı için yanlış sonuçlara ulaşılmıştır.
13. Kooperatifçilik Eylem ve Strateji Belgesinde yer alan tarım ile ilgili hususlar, 17 Ekim 2012 tarihinde
dönemin Başbakanı olan Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan
Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı’nda yer alan konular üzerinden geçen 7 yıla rağmen tam
anlamıyla uygulamaya konulamamıştır.
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3.6. Pazarlama ve katma değer oluşturma sorunları
1. Üretici örgütlerinin ürün pazarlama konusundaki faaliyetleri yetersizdir. Sadece üreten ve girdi
tedariki yapan üretici örgütü tipinden, işleyerek ve pazarlayarak katma değer oluşturan üretici
örgütü tipine dönüşülememesi bu açıdan sorun yaratmaktadır.
2. Pazar ve fiyat araştırması yapılmadan üretim yapılması nedeniyle üretici fiyatları, üreticinin etkin
olmadığı, pazarlık gücünün olmadığı bir yapı içinde şekillenmektedir. Üretici, piyasanın arz ve talep
dengesini gözleyecek ve ona göre dengeleri oluşturacak, rekabeti sağlayabilecek mekanizmaları
oluşturamamış; pazardaki hâkimiyet unsurları değiştirilememiştir. Fiyatların oluşturulmasında
üretici ile nihai tüketicinin etkin olmasını sağlayabilecek üretici örgütü yapıların oluşması veya
gelişmesinin sağlanamaması önemli bir sorundur.
3. Pazarın talep ettiği kalite ve standartta ürünü, pazarın talep ettiği tarih ve miktarda üretebilecek
planlamanın yapılamaması da bir diğer pazarlama sorunudur.
4. Üretimde kalite ve standardizasyon konusunda üreticinin bilgi eksikliğini gidermek üzere üretici
örgütlerince yeterince faaliyette bulunulmamaktadır.
5. Örgütlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü bulunmamaktadır.
6. Çok uluslu şirketler, üretici örgütlerinin yerel düzeydeki üstünlükleri ve ayrıcalıklı durumlarını bile
tehdit etmeye başlamıştır. Son yıllarda ülkemizde hızla yaygınlaşan market sektöründeki çok uluslu
şirketler süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda ürünleri üzerinde baskı oluşturmaktadırlar.
Önce fason üretim ile tekelleşmeye gidip ardından üretici fiyatlarına tesir etmektedirler. Bu
defa üretici örgütleri tarafından maliyeti hesaplanan ve üreticinin geçim payı ilave edilerek
satılması planlanan ürünler maliyetin altında alınmak istenilmektedir. Böylece üretici üretimden
çekilmektedir. Bu konu da üretici örgütlerinin ve kooperatiflerin önündeki pazarlama kabiliyetlerini
kısıtlayan yapısal bir sorundur.
7. Üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurabilecek kabiliyette yeterince üretici örgütü
bulunmamaktadır.
8. Hal Yasası adıyla da anılan 5957 sayılı Kanun nedeniyle zincir marketler sözleşmeli üretimde
avantajlı duruma gelmekte ve bu durum üreticinin örgütlenmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
9. Yapılan araştırmalar ile üreticilerin tarımsal örgütlerden en önemli beklentisinin piyasa fiyatından
yüksek fiyattan ürün pazarlama ve piyasa fiyatından daha ucuza girdi temini olduğu tespit
edilmiştir. Fakat Türkiye’deki tarımsal örgütler ürün pazarlama ve girdi temini açısından çok etkili
olamamaktadırlar.
3.7. Eğitim ve araştırma sorunları
1. Eğitim, yayım, bilinçlendirme ve AR-GE faaliyetlerinde yetersizlik bulunmaktadır.
2. Üretici örgütlerinin başarılarının bilimsel ve objektif değerlendirilmesi yapılamamıştır. Bugüne kadar
üretici örgütlerinin ekonomiye katkısı, yarattığı istihdam, kayıt dışının kayıt altına alınmasındaki
rolü, hizmet sektörüne katkıları bilinmemekte, bu konuda ciddi araştırmalar da bulunmamaktadır.
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3. Üretici örgütlerine ait istatistiksel verilerin düzenli girişi yapılan, diğer veri tabanları ile uyumlu bir
veri tabanının oluşturulamaması önemli bir sorundur.
4. Çiftçinin organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları gibi modern tarım tekniklerinin yanı sıra
ekonomik idari işler ile ilgili bilgi eksiklerinin tamamlanması konusunda, üretici örgütleri eğitim
hizmeti vermede yetersiz kalmaktadır.
5. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde örgütlenme konusunda çalışan personelin kooperatifçilik
temel bilgisi, yaratıcı ve tecrübeye dayalı yetişkin eğitimi konusunda bilgi eksikliği vardır.
Kooperatifçilik eğitimi için kooperatif alanında hizmet yürüten kamu kurumlarının personeline
yönelik eğiticilerin eğitimi sertifika programının olmaması saha çalışmasında sorun yaratmaktadır.
6. Üretici örgütlerinde genellikle örgüt içi eğitimler pasif ve sadece teorik olarak gerçekleştirilmektedir.
Başarılı kooperatif uygulamalarının görülmesi, yerinde inceleme ziyaretlerinin sağlanması gibi rol
model uygulamaların görülmesi, incelenmesi eğitimlerin içinde yer almamaktadır.
7. Kadın ve gençler eğitimlerden yeterince faydalanmamaktadırlar.
3.8. İmaj – Farkındalık sorunları
1. Devlet-kooperatif ilişkilerinde vesayet sistemi ağırlıklı olduğundan Türkiye’de devlet kooperatif
ilişkisine üreticinin bakış açısı da sorunludur. Üreticiler, kooperatifleri kendi örgütleri olarak değil
bir devlet (kamu) kurumu gibi görmektedirler. Bu durum gerçek demokratik kooperatiflerin
oluşması önündeki en önemli engeldir. Hiç kuşkusuz bu olumsuz durum, izlenen kooperatifçilik
politikalarının bir sonucudur.
2. Gerek üretici örgütü ortak/üyeleri arasında, gerekse ilgili diğer kesimlerde yeterli bir örgütlenme
bilincinin ve eğitiminin sağlandığını söylemek mümkün görülmemektedir. Bu durum sorunların
çözümünü baştan zorlaştırmaktadır.
3. Toplumda ve hatta kamuda birçok kişinin kooperatif ve örgüt kelimeleri ile ilgili kalıplaşmış yanlış
bilgileri ve imaj sorunu bulunmaktadır.
4. K
. ooperatifçilik siyasi bir hareket olarak değerlendirilmiş, olumsuz algılar oluşturulmaya çalışılmıştır.
5. Çiftçinin örgütü sadece devletten gelecek yardımın geçiş kapısı olarak görmesi ve desteği alınca
örgütü bırakıp, kendi malı-şirketi gibi düşünmemesi de önemli bir sorundur.
6. Ö
. rgütlenme kültürü yeterli düzeyde olmadığı için, üretici örgütü üyeleri/ortakları arasında siyasi
ve sosyal farklılıklardan ve kefaletten dolayı problemler çıkmaktadır.
7. Mevcut üretici örgütleri ortak paydalarda iş birliği yapamamaktadır.
8. Kadın kooperatiflerine ön yargılı yaklaşılmaktadır. Fırsat eşitliği yaklaşımı yeterli değildir. Kadın
ortak/üye sayıları konusunda cinsiyet duyarlı bilgiye ulaşılamamaktadır.
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3.9. Üretici örgütleri tüzel kişiliklerinin özel sorunları
1. Orman üretiminde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 6831 sayılı Orman
Kanunu’nun 34. ve 40. madde ile verilen haklarını elinden alan yeni yasa tasarısı Bakanlar
Kurulunca imzalanarak komisyon gündemine kadar gelmiştir. Bu tasarı yasalaştığı takdirde 3000
civarındaki tarımsal kalkınma kooperatifi tasfiye durumuna gelecektir.
2. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği ve diğer damızlık
birliklerinin üstlendikleri rol itibarıyla diğer tarımsal örgütlerden farklılık arz ettiği düşünülmektedir.
Bu sebeple Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine ilişkin münhasıran veya diğer damızlık
birliklerini içine alacak şekilde 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun veya
tarım kredi kooperatiflerinin tabi olduğu 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
benzeri kendilerine özel ayrı bir yasal düzenleme yapılmasını talep etmektedir. Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği ise kendilerine özel ayrı kanun yerine yeni bir ıslah kanununun çıkartılmasını
ve örgütlenmelerinin bunun altında ele alınmasını talep etmektedir.
3. Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, 5996 sayılı Kanunla kurulan birliklerin ıslah amaçlı yetiştirici
birlikleri olduğunu bildirerek, ana sözleşme ve yönetmeliklerine bakıldığında, ürünü pazarlama
görevlerinin de yapılması istenmektedir. Bu bağlamda ürün pazarlamasının çok farklı bir meslek
grubu, mesleki deneyim ve sermaye gerektiren bir sistem olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle
birliklerin görev tanımı, yetkileri ve ekonomik durumlarının yeniden planlanması gerektiğini
vurgulamakta, ana sözleşmelerde yapılan görev tanımlarını yerine getirecek hiçbir yetki ve mali
kaynaklara sahip olunmamasının gelişen ekonomik konjonktürde birlikleri zor duruma soktuğunu
bildirmektedir. Mevcut birliklerin seçim ve delege sistemlerinde adaletsizlik ve dengesizlik sorunu
olduğunu, mevcut ana sözleşmeler ile temsilde adalet olmadığını, temsil ettiği üye sayısına göre
delege sayısının belirlenmesi gerektiğini ve delege sayısına göre de birliklerin yaşayabileceği
aidat sistemi getirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
4. PANKOBİRLİK ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri de aynı şekilde Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarım
Kredi Kooperatiflerinde olduğu gibi kendilerine özel ayrı bir yasal düzenleme yapılmasını talep
etmektedir.
5. Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı birim kooperatiflerin bölge birliğine, bölge
birliğinin, merkez birliğine ortak olma mecburiyeti getirilmelidir. Birim kooperatif kuruluşu merkez
birliğince yapılmalıdır. Birim kooperatif genel kurulu bölge birliği, bölge birliği genel kurulu merkez
birliğince yapılmalıdır. Sulama kooperatiflerinin ayakta kalması gerekmektedir. Eski uygulamada
olduğu gibi daha önce de tüzüğümüzde yer alan “kooperatiflerin su satışından kesilen %2’lik
payın %1’inin bölge birliğine, diğer %1’lik payın da merkez birliğine eğitim ve ucuz enerji altyapısı
oluşturulmasında kullanılmak üzere ayrılması tüzüklerimize tekrar konulmalıdır. Merkez ve bölge
birliklerimizin güçlenmesi ve merkez birliğimizin sulamada güneş ve rüzgâr enerjisi üretim
tesisleri kurulmasında da kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı olup özelleştirilen
dağıtım şirketleri tarafından Tarımsal Sulama Tarifesi kullanılan abonelerden %1 tarımsal kalkınma
payı kesilerek genel kurul kararınca Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliğine aktarılması
önerilmektedir.
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6. Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, tüzel kişilik kazanmış bir kooperatifin kanununla
kurulmuş kendi üst birliğine ortaklığının zorunlu olması gerektiğini savunmaktadır. Örneğin 20
baş bir süt işletmesi olan çiftçinin süt üretici birliği, damızlık ıslah birliği ya da kooperatif olmak
üzere mutlaka bir örgüte üye ya da ortak olduğunu, süt desteği, buzağı desteği gibi destekleri
örgütlü üretici olarak alabildiğini vurgulayarak bu işletmede doğan erkek buzağıları besiye alıp
kestirdiğinde yıllık 5 adetten fazla ise besi desteği almak için mevzuat gereği bir de ilave olarak
kırmızı et üretici birliğine üye olmak zorunda bırakılmasını sorun olarak belirtmektedir. Bu konuya
karşı çıktıklarını belirterek, bu işletme TÜRKVET sisteminde süt işletmesi olarak tanımlı ancak
doğal olarak erkek hayvanlarını besiye alırken neden kırmızı et birliğine üye olmasını gerektiğini
sormaktadır. Burada dile getirdikleri ikinci konu ise kooperatifler, 5200 sayılı birlikler ve 5996 sayılı
birlikler kendi içinde dikey teşkilat zorunluluğunun olmasıdır. Bireyler gönüllü olmalı, akredite
olmuş bir tek örgüt ile tüm işlerini yapabilmelidir şeklinde düşünmektedirler.
7. HAYKOOP tarafından üretici örgütleri ile ilgili önerilen genel yaklaşıma göre tüm örgütlerin farklı
kanuna göre kurulmasına rağmen girift bir ortamda faaliyet göstermeleridir. Islah amaçlı birlikler
ıslah çalışmasına nazaran ağırlıklı olarak süt ve yem ticareti yapmaktadırlar. Diğer yandan 5200
sayılı üretici birlikleri de planlama, pazar araştırması, tüketim alışkanlığı kazandırma gibi politika
belirleme alanında faaliyet gösterme amacıyla kurulmalarına karşın süt başta olmak üzere akaryakıt
ticaretine varan bir faaliyet yelpazesi açmışlardır. Tabii bu işlemleri mevcut birlikleri aracılığı ile
değil iktisadi işletmeler aracılığı ile yapmaktadırlar. Öyleyse bu birliklerin iktisadi işletmeleri
kooperatiflere dönüştürülebilir. Böylece üretici örgütleri arasında yaşanan ticari rekabet son
bulur. Bu konudaki kargaşayı bitirmek için atılabilecek ikinci adım ise 1163, 5200 ve 5996 sayılı
Kanun’la kurulmuş kooperatif, kooperatif üst birlikleri ile diğer ürün ve ıslah amaçlı birlikleri kendi
içinde birleştirmek ve birleşmeden sonra oluşacak her birliğe ve üst kuruluşuna mesleki, ticari ve
ihtisaslaşma dalında tüm yetkilerin verilmesidir. Böylece bir çiftçi kendine en uygun mesafede,
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sadece bir örgüte rızası ile girecektir. Yeni oluşacak örgütler ve üst
kuruluşları kuvvetli bir tabana sahip olmak adına pozitif bir enerji sarf edecekler ve tarımda arzu
edilen örgütlenmeye doğru kuvvetli bir adım atılmış olacaktır.
8. Arı Yetiştiricileri Birliği, kamu ile birlikte üst akıl olması; balda, uluslararası marka olunması;
pazarlama ve kırsal kalkınmada, öncü ve etkin olmak için projeler ve desteklemeler yapılması
gerektiğini düşünmektedirler.
9. Su Ürünleri sektöründe iş birliği yapılması ve üretim ve pazarlama sorunlarının çözülmesi kayıt dışı
avcılığın engellenmesi için örgütlenmeye mutlak ihtiyaç vardır. Su ürünleri sektöründe DENBİR’e
üyeliğin Deniz Ticaret Odası, TZOB gibi zorunlu kılınması gerektiği düşünülmektedir.
10. AB OBP kapsamında kurulan Balıkçılık Üretici Örgütleri yapısına uygun yapı oluşturulması ve
su ürünleri kooperatiflerinin bu yapı içinde anahtar rol oynaması için gerekli tedbirlerin alınması
gerektiği düşünülmektedir.
11. Tarım alanında faaliyette bulanan kadınlar tarafından kurulan kooperatifler ile ilgili kuruluş sorunları
bulunmaktadır. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri köy veya köy gruplarında kurulmaktadır. Köy
gruplarının aynı ilçeye bağlı olması istenmektedir. Bazı durumlarda birden fazla ilçeye ait olup,
coğrafi, iklim, kültürel vs. şartları aynı olan köy grupları tarımsal kalkınma kooperatifi kurmak
istediklerinde buna izin verilmemekte, örgütlü üretim yapmak isteyen köy gruplarına engel
olunmaktadır. Bu durum üreticilerin ve kadınların örgütlülüğüne sorun teşkil etmektedir. Oysa

29

Tarımda Üretici Örgütlenmesi Grubu Çalışma Belgesi

Ticaret Bakanlığının ana sözleşmesinde, çalışma bölgesi sınırlaması bulunmayıp, kooperatif
gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilmektedir. Bu durum özellikle
desteklemeye çalıştığımız kadın örgütlenmesinde sıkıntı yaratmaktadır. Tarımsal faaliyet
gösteren kadınlar farklı arayışlarla Ticaret Bakanlığı bünyesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi kurma yoluna gitmektedir. Bu da kooperatifçilik açısından çift başlılık/yetki karmaşası
yaratmaktadır.
3.10. Görüşü bildir ve il tarım ve orman müdürlüklerinde yapılan hazırlık toplantılarında üretici
örgütlenmesi ile ilgili iletilen sorunlar
Şûra kapsamında “Görüşünü Bildir” adı altında Tarım ve Orman Bakanlığına elektronik ortamda
doğrudan üretici örgütlenmesi ile ilgili 100’den fazla görüş bildirilmiştir. Bu görüşlerin çoğu üretici
örgütlerinin sayısının çok olduğu belirtmekte ve çiftçinin hangisine katılacağını şaşırdığı, bunların
sadece aidat toplayan, kendilerine yeterli hizmet vermeyen, idarecilerinin kişisel çıkar sağladığı
yerler olarak anlatmaktadırlar. Çiftçiler örgütlerin çoğunun kapatılmasını, birleştirilmesi ya da
sayısının bitkisel üretim, hayvancılık gibi çok genel üretim konularında olacak şekilde azaltılmasını
istemektedirler. Çiftçilerin sorunlarına daha çok muhatap olan il ve ilçe teşkilatında görevli
mühendisler ise aynı sorunları daha teknik olarak ifade etmişlerdir. Genellikle üretici örgütlerinin ucuz
girdi temininden öteye geçerek, pazarlama ve üretimi planlama konularında da daha faal olmaları
gerektiğini vurgulamışlardır. Burada yer alan önerilerin büyük çoğunluğu metin içinde yer almaktadır.
Bölgeye ya da yerleşim birimine hatta şahıslara özel bildirilen sorunlar genelleştirilerek metin içindeki
ifadeler ile karşılaştırılmış ve mümkün olduğunca bütün görüşlerin metne yansıması sağlanmıştır.
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yapılan Hazırlık Toplantıları sonunda oluşturulan raporlar
genel sorunlar üzerinden oluşturulduğu için her raporda üretici örgütlenmesi ile ilgili sorunlar tek
tek süzülmüştür. Raporlarda örgütlenme ile ilgili sorunlar genellikle işleme ve pazarlama alanında
örgütlerin etkinliklerinin arttırılması konusunda yoğunlaşmaktadır. Bu arada örgüt fazlalığının sorun
yarattığı ve aynı konudaki örgütlerin ortak menfaatler oluşturularak bir araya getirilmesi için teşvikler
yapılması üzerinde durulmaktadır.
4. HEDEFLER VE STRATEJİ
Bu bölüm hedefler ve strateji adı altında iki alt başlık olarak hazırlanmıştır. Hedeflerde çalışma grubuna
iletilen bütün güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler ile ilgili değerlendirmeler ve hedefler birleştirilmeye
çalışılmıştır. Strateji kısmı ise bu bilgiler doğrultusunda bir hedefe ulaşma yolu belirlenerek
oluşturulmuştur.
4.1. Hedefler
Hedefler, literatürde bulunan bilgiler, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren On Birinci Kalkınma Planı’nın (2019-2023) tarımla ilgili
hedefler bölümünün, örgütlenme ile ilgili hususlar ve çalışma grubuna katılan kurum ve kuruluşların
verdikleri bilgi notu ve raporlar doğrultusunda toplanan hedefler aşağıda başlıklar halinde
gruplandırılmıştır.
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Yapılanma:
1. Türk tarımındaki sorunların nedeni üreticiler olarak algılanmakta ve çözümler üreticilerden ve Tarım
ve Orman Bakanlığından beklenmektedir. Tarımın bugünkü sorunlarının ve sağlıklı geleceğinin
inşa edilmesi için çiftçi, ticaret, dış ticaret, kamu ve üniversite temsilcilerinin ülkemiz çıkarlarını
gözeten bir ulusal program ve AB tarım mevzuatı doğrultusunda ortak bir çalışma programının
müştereken yürütülmesi şarttır.
2. Polikültür işletmeler çok sayıda örgüte üye olmak zorunda kalmamalıdır. Çok amaçlı tek tip bir
birim örgütün yerelde bütün alanlar ile ilgilenmesi, ihtisaslaşmanın dikey yapıda ele alınması
konusuna dikkat edilmelidir.
3. Örgüt fazlalığı, zenginliktir. Aynı tür örgütlerin mevcut durumu incelenerek birleşmeye teşvik
edilmelidir. Üretici örgütlenmesi alanında çıkarılan kanunlar, birbirleri ile benzer amaçları taşıyan
hükümler içermektedir. Bu durum, kuruluşları birbirine rakip duruma getirmektedir. Bunun
önlenmesi için bütün örgütlerin görev tanımları iyi belirlenmelidir. Ziraat odaları mesleki çiftçi
organizasyonu olarak görevini yürütürken, kooperatiflerin ise ekonomik amaçlı faaliyetler yapması
gerektiği dikkate alınmalıdır.
4. Üreticiler için çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sayıca çok olması, üretici
menfaatlerine yönelik ortak çalışma yapılmasına engel olmaktadır. Bundan en çok üreticiler ve
ülke kaynakları zarar görmektedir. Tarımsal örgütlerden sadece Tarım ve Orman Bakanlığının
sorumlu olması hususu, Ticaret Bakanlığı ile detaylı olarak görüşülmelidir.
5. Tarımsal örgütler arasında yeterli koordinasyon sağlanamamıştır. Üretimden ihracata tüm
ekonomik, mesleki ve sosyal amaçlı üst örgütleri ortak bir yapıda buluşturan, sinerji yaratan,
stratejik ortaklık temeline ve birlikte kazanalım anlayışına dayanan örgütler arası bir bilgi
alışverişine olanak sağlayacak bilgi ağı “Tarım Paydaşları Ağı” kurulmalıdır.
6. Tarımsal örgütlenme ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük kurulmalı
iş ve işlemler bu genel müdürlük yetkisinde birleştirilmelidir.
7. Zorunlu üyelik olmalı mı ya da dikey yapılanma zorunlu olmalı mı gibi konular iyi düşünülmelidir.
Demokratik bir örgütlenme sisteminde üreticiler için zorunlu üyelik/ortaklık olamaz. Ama piyasada
rekabet edebilmek için üyelik/ortaklık sonrası bazı zorunluluklar olabilir. Ama bu durumda üye/
ortağa ciddi avantajların sağlanması ya da üye/ortak dışındaki çiftçilere daha yüksek fiyatla
hizmet verilmesi gibi sistemlerin tartışılması gereklidir.
8. Mevzuat ve örgüt yapısında sadeleşme yapılmalıdır. Aynı görev birden fazla örgüte verilmemelidir.
9. Çağdaş ve demokratik kooperatifçilik ilkelerinin uygulanmasına özel önem verilmelidir. Hatta bu
kurallar mümkünse diğer bütün üretici örgütlerine genelleştirilip yaygınlaştırılmalıdır.
10. Kooperatiflerin ekonomik eksende daha geniş yerleşim yerlerinde kurulmaları teşvik edilmelidir.
11. Üretici örgütlerinin üst birlikleri kurulurken kendi faaliyet alanlarında faaliyette bulundukları
ürünler itibarıyla bulundukları bölgedeki toplam üretimin belli bir oranını yönetebilecek şekilde
örgütlenmelerini hızlandırmaları gerekir. Bu oranın üzerinde faaliyette bulunmaları, onların tanınma
sürecini tamamlamaları için zorunlu görülmektedir. Aksi takdirde, üretici örgütü üye/ortaklarının
ortak piyasa düzenlemelerindeki fiyat politikalarının uygulanmasından yararlanamamaları gibi
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bir durum çıkacaktır ki bu da kopmalara ve zayıflamalara yol açabilecektir. (AB’deki tanınma
kriterleri gibi). Bu durum akreditasyon olarak da adlandırılabilir. Bakanlık örgütlere tanınma
kriterleri koymalı, bunun için bir merkez kurulmalı, yılda bir kez akredite olan ve sıralamada üstte
yer alan örgütler Bakanlığın imtiyazlarından faydalandırılmalıdır. Kriterlerin içinde mali, idari ve
teknik konular olduğu gibi ana faaliyet konusunda pazar payı, kapasite oranı gibi başlıklar da
olmalıdır. Bu kriterlere sahip olan örgütlere imtiyazlar veya yetki devirleri vermelidir. Bu kriterler
fesihlerde de bir belirleyici unsur olarak kullanılabilir. Böylece başarılı örgütlenme teşvik edilmiş
olacaktır.
12. Tarımsal örgütlerin kuruluşunda kadınlara ve gençlere teşvik edici yaklaşım sergilenmelidir.
13. Kırsal alanda yaşayan üretici kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Tarımsal Kalkınma”
kooperatifi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme” kooperatifi
kurabilmektedir. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kadın kooperatifi tanımı yer almakta ve bu kooperatifler
için hazırlanmış ana sözleşme bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığında kooperatiflerin
ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşsa bile kadın kooperatifi tanımı bulunmamaktadır. Bu
konuda bir kadın kooperatifi ile ilgili olarak tanımın ve mevzuatta düzenlemelerin yapılmasına
ihtiyaç olup olmadığı konusu, cinsiyet ayırımını kabul etmeyen evrensel kooperatifçilik prensipleri
açısından değerlendirilmelidir.
Finans ve Destekleme:
1. Tarımın ve kooperatiflerin finansmanını üstlenecek gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara benzer bir
tarım finansman kurumu kurulmalıdır. Bu tip ülkelerde çeşitli örnekleri olduğu gibi “kooperatifler
tarafından kurulan tarım bankası” da alternatif olarak ele alınmalıdır. Bu bankanın, mevcut bütün
örgütlerinin ortaklaşa katılımı ile kurulmasına dikkat edilmelidir.
2. Tarıma yapılan desteklerin, üretime ve üreticiye yansıması aynı zamanda da tarımda örgütlenme
bilincinin artması amacıyla üretici örgütleri (Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kooperatifler de dahil
olmak üzere) aracılığı ile yapılması sağlanmalıdır. Burada desteği sadece dağıtan değil, üretici
örgüt sayesinde desteğin nasıl ve ne şekilde olacağını belirleyen ve hak eden çiftçiyi tespit eden
bir sistem olmalıdır.
3. Desteklemeler, üretici örgütleri üzerinden sözleşmeli tarım modeliyle yapılmalı ve teşvik
edilmelidir. Bu sayede kayıt dışı tarım faaliyetleri kayıt altına alınmış ve ürün planlamasına katkı
sağlamış olacaktır.
4. Üretici örgütlerinin gerek teknik gerekse mali kapasitelerinin yükseltilmesi için desteklenmesi
yararlı olacaktır. Devlet desteği özellikle kuruluş aşamasında verilmelidir.
5. Uzun vadeli kredilerin verildiği yatırım projelerine tekrar geri dönülmelidir. Örneğin, geçmişte
uygulanan ve başarılı örnekleri olan Ortaklar Mülkiyetinde Kooperatif Projelerine benzer projeler
günümüz şartlarına uygun olarak tekrar geliştirilerek kooperatif ve diğer üretici örgütleri projeleri
için cazip şartlar ile sunulmalıdır. Burada devlet kural koyucu, destekleyici ve denetleyici olmalıdır.
6. Ziraat Bankasının Tarım Kredi Kooperatiflerine uyguladığı hazine destekli kredi imtiyazları, diğer
tarımsal üretici örgütleri için de uygulanmalıdır.
7. Öz sermaye ve ekonomik katılım artırımı konusunda üye/ortaklara bilinç sağlanmalıdır. Sermayenin
güçlendirilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi için ortaklık payı ve sermaye oranında borçlanma
limitleri arttırılmalıdır.
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8. Dış kaynaklı projelerden faydalanabilmek için üst örgütlerde alt yapı (Proje Hazırlama ve Yürütme
Ofisi) oluşturulmalıdır.
9. Desteklemelerden vergi kanuna aykırı şekilde yapılan vergi kesilmesi kaldırılmalıdır.
10. Kooperatiflerde yasada öngörülen sermayeye sınırlı faiz uygulaması ile zamanla ortakların ortaklık
paylarının ve kooperatif sermayesinin artışı sağlanmalıdır.
Pazarlama:
1. Üretici örgütleri, ekonomik kuruluşlar olarak piyasaya girmeli, ürün alıp satarak piyasayı
düzenlemeli, üreticiye ucuz girdi temin etmeli, soğuk hava depoları, ürün işleme ve paketleme
tesisleri kurmalı, ürüne katma değer kazandırmalıdır. Kısacası üretimin yapıldığı yerlere entegre
tesisler kurarak paketli ve ambalajlı, fiyatları yerinde tespit edilen ürünleri Avrupa’da olduğu gibi,
tüketici fiyatlarını arttırmayacak şekilde piyasaya arz etmeleri gerekir.
2. Entegre proje yönetimi (üreticiden-tüketiciye tüm zincirleri kapsayacak şekilde ve çiftçinin ihtiyacı
olan üretim girdilerini de üretebilecek şekilde) üretici örgütlerinin altyapı yatırımları ve ileri işleme
teknolojileri ile donatılmaları yönünde kamu desteği sağlanmalıdır.
3. Üretim planlaması yapılarak sözleşmeli üretime geçilmelidir. Üretici örgütleri ile üye/ortak
arasındaki sözleşmeli tarım-ticaret modeli uygulanmalıdır. Ekonominin planlı yürütülmesi
kaynakların tahsisinin planlanmasını da kolaylaştıracaktır. AB’de bu durum Üretim ve Pazarlama
Planı olarak adlandırılmaktadır.
4. Yerel yönetimlerce kooperatif ve birliklere semt pazarlarında ürün satma imkânı sağlanmalıdır.
Hal sisteminde kooperatiflerin yer almasıyla birlikte kayıt dışılığın önüne geçecektir.
5. Rekabet gücü ve pazar payının arttırılması için markalaşma ve pazarlamaya yönelik destek
programları (teşvik, vergi muafiyeti, kota) oluşturulmalıdır.
6. Kadın ve Genç çiftçilere üretici örgütleri aracılığıyla pazarladıkları üretimleriyle orantılı sigorta
priminde destek uygulanmalıdır.
7. Elektronik pazarlamayı geliştirici, bu konuda özellikle kadın kooperatiflerinin etkinleştirilmesine
yönelik tedbirler alınmalıdır.
8. Tüketiciye aracısız satış olanağı sunan kooperatif marketler kurulmalıdır.
9. Yönetim ve Denetim:
10. Üretici örgütlerinin fonksiyonel olması, idari ve mali yönden güçlendirilmesi ve profesyonelce
yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
11. Yönetiminde kadınların ağırlıkla yer aldığı üretici örgütlerine pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
12. Üretici örgütlerinin cirosu belli bir büyüklüğün üstüne çıkarsa zorunlu olarak tarımla ilgili meslek
mensubu olan bir kişi teknik müdür atanmalıdır. Teknik müdür ve yöneticilere sürekli zorunlu
eğitimler verilmelidir.
13. Tarımsal örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi, denetimin örgüt dışından yapılmasının sağlanması
gerekmektedir.
33

Tarımda Üretici Örgütlenmesi Grubu Çalışma Belgesi

14. Kooperatifçilikte gelişmiş ülkelerdeki denetim kooperatifleri gibi güvenilir, profesyonel, bağımsız
denetim hizmetini verebilecek bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapıyı kooperatifler hatta diğer üretici
örgütleri bir araya gelerek ortaklaşa oluşturabilirler.
15. Kooperatif merkez birliklerinde kooperatifleri denetleyecek mevcut teftiş birimleri yeterli düzeye
çıkartılmalı, bu durumun diğer üretici örgütleri merkez birliklerinde de benzer olması için özel
teşvik uygulanmalıdır.
16. Örgütlenme ile ilgili Bakanlılarda denetim elemanı sayısı arttırılmalıdır.
17. Üretici örgütlerine ilişkin istatistik bilgilerin temin edilebileceği bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
18. Kooperatif yönetici ve deneticileri için mesleki yeterlilik sertifikasyonun alınması sağlanmalıdır.
Eğitim ve AR-GE:
1. Üretici örgütlerinin özellikle de kooperatifçiliğin temel unsuru eğitimdir. Kooperatifçilik mezunu
elemanlarla, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler gibi tarım teknik personelinin üretici
örgütlerinde istihdamı ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır.
2. Kooperatif ortakları ve çalışanlarının eğitimi için Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ve
Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında koordinasyon sağlanarak sürekli ve kalıcı eğitim
programları ve kooperatifçilik yayım projeleri uygulanmalıdır.
3. Yöneticilere ve idari çalışanlara belirli bir program dâhilinde sürekli eğitimler verilmelidir.
4. Tarımsal örgütlerin belirli büyüklüğe ulaşanların eğitim merkezi kurmalarının zorunlu olması
düşünülmelidir.
5. Üretici üniversite ilişkileri geliştirilmelidir. Yayım hizmetleri sadece ekonomi bölümlerinde
yapılandırılmamalı her bölümün ürettiği bilgiyi üreticilere ulaştıracak şekilde bir yeni görev tarifi
üniversitelere verilmelidir.
6. Üniversitelerde kooperatifçilik ana bilim dalı geliştirilmeli ve MYO ve Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri,
Gıda Fakülteleri mezunlarının (tarım ekonomisi ve üretici örgütlenmesi ile ilgili eğitim alanlar
öncelikli olmak kaydıyla) istihdamı kolaylaştırılmalıdır.
7. Dünyadaki ileri tarım teknolojilerindeki gelişmeler uydu görüntüleri verilerinin tarımsal
mekanizasyon makinelerine aktarılması ile tarımsal mekanizasyon araçları akıllı çevreci, verimlilik
sunan teknolojilere dönüşmüştür. Ülkemiz tarımsal üretimde global oyuncu olarak kalabilmek için
bu teknolojileri üreticilerin hizmetine sunmak zorundadır. Kamu, özel sektör ve üniversitelerde bu
konuda yapılan parça parça projeler bütünsel bir yaklaşım ile birleştirilmelidir.
8. Tarımda bilgi teknolojileri üzerine bir vizyon geliştirilmelidir. Gelişmiş ülkelerde bilişim teknolojileri
tarımsal üretimin her aşamasında devreye girmiştir.
9. Tarımsal örgütlerin faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bir etki analizi çalışması yapılması ve bölgesel
olarak örgütlerin etkinliklerinin ölçülmesi yararlı olacaktır.
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10. Kooperatif ve üretici örgütlenmesi alanında hizmet yürüten kamu kurumlarının örgütlenme
konusunda çalışacak personeline yönelik kooperatifçilik ve üretici örgütlenmesi temel bilgisi,
yaratıcı ve tecrübeye dayalı yetişkin eğitimi, girişimcilik, pazarlama gibi konuları içeren bir modül
hazırlanarak eğiticilerin eğitimi sertifika programı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda üretici örgütleri
kurulmadan önce ve kurulduktan sonra farklılaşan bilgi ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlere
yönelik ihtiyaç analizi çalışmaları yapılmalıdır.
11. Kooperatifler/üretici birlikleri ortaklarına verilecek eğitimler sadece ortağa yönelik olmamalı,
“aile eğitimi” şeklinde planlanarak üretimde yer alan kadınların ve gençlerin de eğitim almaları
sağlanmalıdır.
4.2. Strateji
Üretici örgütlenmesine ilişkin stratejiler belirlenmeden önce, sektörde yer alan bütün paydaşlar
açısından üretici örgütlerine kimin niçin ihtiyacının olduğunun belirlenmesi yol gösterici olacaktır.
Sektörde üretimden tüketime kadar çeşitli aşamalarda yer alan tarım komisyoncusu, tarım sanayicisi,
tarımsal ürünleri işleyicisi, tarım ihracatçısı gibi paydaşlar sistemin vazgeçilmez birer parçasıdır.
Tarımdan başka sektörlerde daha az riskle, daha fazla para kazanabilecekleri halde tarımda mücadele
vermeye çalışmaktadırlar. Bu kişiler sektörden ayrılırsa sektör zora girer. Bu nedenle sektördeki
herkesin birbirini tamamladığı, birlikte kazanabildikleri, üretici örgütleri esaslı bir dayanışmaya
herkesin ihtiyacı vardır. Bu açıdan sektörde bulunan paydaşların her birinin üretici örgütüne niçin
ihtiyacı olduğu iyi tespit edilmelidir.
Bu açıdan sektörde yer alan bütün paydaşlar aşağıda başlıklar halinde ele alınmıştır:
1. Aracılar: Çiftçinin ürünü kapısından alıp, satış yerinde ilk satıcıya veren ve bu işten masraflar
çıktıktan sonra en fazla %8 alıp, geri kalanı çiftçiye peşin ödeyen yani komisyonculuk yapan
kabzımal, pazarlama yeteneği olmayan çiftçi açısından önemlidir. Sektörde işlerin devamlılığını
sağlayan çarkın ilk dişlisi olarak kabul edilebilir. Genellikle piyasaya verdiği ürünün karşılığını peşin
alamadığı için sürekli alacaklı olan bu kişilerin en büyük sorunu, pazara aynı malı, aynı fiyatla ve
aynı kalitede sürekli sunamadığı için gelirinde bir istikrar olmamasıdır. Bu riski hizmet bedeline
yansıtmaktadır. Halbuki pazarlama erbabı bu kişiler, bir üretici örgütünün “sözleşmeli satış
elemanı” gibi çalışabilseler, hem çiftçi hem de kendileri daha kazançlı bir duruma geleceklerdir.
2. Sanayici: Bir tarımsal ürüne en yüksek değerini veren sanayicinin standart bir kalite ve fiyat ile
malını piyasaya sürekli sunabilmesi gereklidir. Firma olarak devamlılığını sağlamak için ihtiyaç
duyduğu ham tarım ürününü bu şekilde elde edemediği zaman daha pahalı ürüne ya da ithalata
yönelmek zorunda kalmakta, dolayısıyla artan maliyet fiyatlara yansımaktadır. Plansızlık nedeniyle
oluşan bu durum, binlerce çiftçi ile sözleşmeli tarım yapılarak çözülememektedir. Çözüm, üretici
örgütleri üzerinden sözleşmeler yapıp, ihtiyacın önceden planlanarak üretilmesidir. Üretici örgütü
üyelerinin üretimi, sanayicinin ihtiyacı olan ürüne göre, hasat zamanı ve miktarını fabrikadaki
üretime göre ayarladıkları ama buna karşın belki de en önemlisi ürünün fiyatının üreticinin emeğinin
tam karşılığı olarak en üst seviyede alınabileceği bir planlama, bütün tarafların kazancına olacaktır.
AB’de üretim ve pazarlama planlaması denilen bu tip uygulamalar yetkilendirilmiş üretici örgütü
tarafından yapılmaktadır. Ülkemiz de üretici örgütleri ile böyle faaliyetlerde bulunarak tarafların
sorunlarını rahatlıkla çözebilir.
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3. İhracatçı: Ülkemiz birçok tarım ürününün üretiminde dünya sıralamasında ilk 5 ile 10 arasında
yer almasına rağmen, uluslararası tarım ticaretinde ilk 50’lere bile girememektedir. Bu durum
ihracatçının, dış piyasaların talep ettiği kalitede ve standartta ürünü, istediği anda ve miktarda
temin edememesinden kaynaklanmaktadır. İhracatçı dış ticarette rekabet edebileceği fiyatta
ürünü ülke içinde bir defa bulabilse de bunun devamını aynı şekilde getirememektedir. Böyle
olunca fiyat avantajı kaybedilmektedir. Aslında ülke içinde yeterli üretim kadar üretime rağmen
yurt dışına satış gerçekleştirilememektedir. Çözüm yine üretici örgütüler ile yapılacak sözleşmeli
üretim modelleri ile çözülebilecektir. Üretim sezonu öncesinden dünya piyasalarına yönelik üretim
planlaması yapılarak Türk tarım ürünlerinin dünya piyasalarında çok daha iyi fiyatlarla satılması ve
çiftçinin daha fazla kazanması sağlanabilecektir.
4. Tüketici: Tarımsal üretim devi bir ülkede tüketicinin en kaliteli gıdaya, en uygun fiyatla ulaşabilmesi
en doğal hakkıdır. Ama gıda değer zinciri içinde yer alan paydaşlar arasındaki kopukluktan ve
sevk-idare sorunlarından dolayı üreticinden tüketiciye kadar geçen süreçte fiyatlar ciddi oranda
artmaktadır. Elbette değer zincirinin her halkasında artan değer karşılığında fiyat da artacaktır.
Ama sistem içindeki riskler ve belirsizlikler nedeniyle bu artış olması gerekenden daha yüksek
olmaktadır. Bu arada yine değer zincirindeki boşluklar nedeniyle zincirdeki halka sayısı artmakta
ve bu durum tüketiciye yansıyan fiyatları olumsuz etkilemektedir. İşte bütün bu süreç içinde
üretici örgütleri zincirin birçok halkasında doğrudan yer alarak hem kendi gelirlerini arttırabilir
hem de fiyatları düşürebilir. Bu arada gelişmiş birçok ülkede örneği olduğu gibi üretici ve tüketici
örgütlerinin tek bir örgüt gibi bir arada faaliyet gösterdikleri yapıların da artık ülkemizde oluşması
gerekmektedir. Bu tip örgütlenme yaklaşımı sektördeki bütün paydaşların birlikte kazanmalarına
imkân tanıyacaktır.
5. Devlet Kurumları ve Bu Kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı: Bir ülkenin tarımsal ürünler
(gıda) ihtiyacı teminini güvence altına almak demek o ülkenin tam bağımsızlığını gıda açısından
tehlikelere karşı korumak demektir. Bu nedenle, ülkenin ihtiyacı kadar ürünün teminini garanti altına
almak sadece o ülkenin tarım bakanlığının görevi değil bütün devlet birimlerinin kendi imkânları
dahilinde öncelikli görevidir. Tarım ve Orman Bakanlığının temel görevi, arz güvenliği, sağlık ve
hijyen ile ilgili temel politikalarını uygulamak, stokları ve doğayı koruyabilmektir. Politikaları sahaya
aktarabilmeye ve uygulamaları yaygınlaştırabilmeye çalışmak için taşra teşkilatının yanı sıra üretici
örgütlerinin de desteğine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Üretici örgütleri kayıt, izleme, kontrol,
denetim, koruma gibi görevleri daha ucuz, daha hızlı, daha güvenilir yapabilir, destekleri adil ve
etkin dağıtabilir. Böylece Bakanlığın sektördeki yönetim görevi, karar alma süreçlerinde üretici
örgütlerinin katılımıyla daha şeffaf hale gelecek ve politikaları daha sürdürülebilir olacaktır. Ayrıca
Bakanlık piyasaya müdahalede dolaylı bir araç elde etmiş olacaktır. Bu arada ülkemizin tarım
alanında AB uyumunu yapabilmek ve uluslararası taahhütlerini yerine getirebilmek için gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi üretici örgütleri ile iş birliği içinde çalışması gerekmektedir.
6. Üretici: Sektörde mevcut bütün sorunlarını çözebilmek için üretici örgütüne en fazla üretici
kesiminin ihtiyacı olduğu söylenebilir. Üretici örgütleri çiftçinin üretimini, verimini dolayısıyla da
gelirini arttırırlar. Yeni iş imkânları ile çocuklarına istihdam olanağı sağlarlar. Pazarda da girişimci
olmasını sağlayarak, ailesinin refah düzeyini arttırırlar. Ekimden önce ne ekeceği ve ne kazanacağı
bilgisini verirler. Çiftçinin gelecek kaygısını azaltırlar. Kırsal kesimin sorunlarını duyurur ve çareler
ararlar. Böylece kırsal alanda yaşam düzeyini yükseltirler. Kente göçü önlemelerinin yanı sıra
tarımın gençleşmesi için fırsatlar yaratırlar. Yani ticari bir şirketten öte çiftçinin sosyal hayatına
değer katarlar.
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Üretici örgütlerin ortaklarına sağlayabileceği faydaları, ekonomik veya sosyal/mesleki içerikli işler
olarak ikiye ayırırsak, örnekler daha anlaşılabilir hale gelecektir.
Üretici örgütlerinin ortaklarına ekonomik açıdan fayda sağlayacağı faaliyetler, üretim öncesinden
tüketicinin memnuniyetine doğru sırasıyla aşağıda ele alınmıştır:
1. Çiftçi daha üretime başlamadan önce üretim maliyetlerini düşürebilecek birtakım tedbirleri üretici
örgütü sayesinde alabilir. Bunların başında ülkemizde çok yaygın olarak görülen girdi temini
konusu gelmektedir. Özellikle son günlerde döviz artışına bağlı olarak girdi fiyatlarındaki artışa
karşı çiftçinin en önemli destekçisi üretici örgütü olmuştur. Üretici örgütleri büyük miktarda toplu
alımlarla ya da kendi girişimleriyle kurdukları tesislerle ortaklarına piyasadan daha ucuza ve uzun
vadeli geri ödemeli girdi temin edebilmektedirler.
2. Üretim esnasında üretici örgütleri verimliliği arttırıcı tedbirler alarak çiftçinin birim alandan elde
edeceği üretimi ve dolayısıyla geliri arttırabilirler. Örneğin: daha çok üretebilmek için üretim
alanlarını birleştirerek büyütebilecek faaliyetlerde bulunabilirler. Bu konuda yapılabilecek en
kârlı iş üretici örgütleri üzerinden arazi toplulaştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesidir. Arazi
toplulaştırması işi kâr amaçlı bir yatırım olmayıp, mülkiyet devrini ve uygulamada eşitlik ve adaleti
gerektirdiği için üçüncü sektör olarak kabul edilen üretici örgütleri tarafından yürütülmelidir. Buna
benzer şekilde arazi bankacılığı ile ilgili uygulamalar da yine üretici örgütleri aracılığı ile daha
sağlıklı ve şeffaf yapılabilir. Üretimde optimizasyonu sağlamak için sadece arazinin değil, üretim
araçlarının da birlikte kullanılması sağlanabilir. Herkesin çok iyi bildiği ve hep tavsiye ettiği ama bir
türlü uygulayamadığı ortak makine parkı işletmeciliği, üretici örgütleri bünyesinde adil ve bütün
tarafların kabul edebileceği şekilde hayata geçirilebilir. Bunlara ilaveten üretimi arttırabilmek için
çiftçinin verim arttırıcı modern üretim tekniklerini ve donanımlarını kullanabilmesi gerekmektedir.
Özellikle akıllı tarım denilen sistemler ile üretim çok daha kolay kontrol edilebilmekte ve tedbirler
daha erken alınabilmektedir. Fakat bu sistemler bir çiftçinin tek başına alabileceği kadar ucuz ve
kendi kendine kullanabileceği kadar basit değildir. Üstelik piyasada bir sürü firma, kendi ürününün
en iyi olduğunu iddia ederek malını satmaya çalışmaktadır. Bütün bu şartlara karşı çiftçiye doğru
tercih yaptıracak, teknik destek ve danışmanlık verecek, toplu uygulamalar ile pahalı sistemlerin
yaygın olarak kullanımını sağlayabilecek en önemli araç üretici örgütleridir.
3. Çiftçinin ürettiği az miktardaki ürünü, piyasada pazarlık gücü olmadan tek başına satmaya
kalkması, hak ettiği kazancı düşürmektedir. Artık çiftçinin malını bir araya getirip tek elden birçok
alıcıya satması gerekmektedir. Tek çatı altında birleşen ürün, üretici örgütleri tarafından işletilen
mezatlar sayesinde daha iyi fiyatla satılabilir ve çiftçinin emeğinin karşılığını alması sağlanabilir.
4. Ürünün fiyatla garantili satışı ile ilgili daha ileri uygulama ise sözleşmeli satıştır. Ülkemizde birçok
üründe sözleşmeli üretim yapılıyorsa da taraflar, özellikle de çiftçi uygulamadan pek memnun
değildir. Mevcut sorunların çözümü ve sözleşmelerin denk taraflar arasında yapılabilmesi, üretici
örgütlerinin çiftçi adına devreye girmesi ile çözülebilir. Üretici örgütü sorumluluğunda “sözleşmeli
üretim ile toplu satım” yapmak, ortakların ürününü daha iyi fiyatla satabilmek için alıcılar ile
pazarlık yapabilme, alıcılara da daha kaliteli ürüne, zamanında ve iyi fiyatla ulaşabilme imkânı
vermektedir.
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5. Buraya kadar sadece üretim ve ham ürünün satışı ile ilgili ilk aşama ele alınmıştır. Asıl kazanç
ise basit işlemler yaparak ürünün değerini birkaç misli arttırma ile sağlanmaktadır. Ama aşağıda
sıralanan en basit işlem bile tek başına, bir çiftçi için gerçekleştirilemeyecek kadar pahalı ve zor
işlerdir. Bu nedenle üretici örgütleri ortaklarının ürününün katma değerini arttırmak amacıyla,
aşağıdaki girişimlerde bulunabilirler:
•
•
•
•
•
•
•

İşleyerek satabilmek için işletmeler kurmak.
Ambalaj, paket yaparak satabilmek için atölyeler kurmak.
Depolayıp fiyat iyi iken satabilmek için lisanslı depoculuk işletmesi kurmak.
Nakliyesini yaptıktan sonra satabilmek için lojistik işini yapmak.
Sertifikalı üretim yaparak satabilmek için altyapı oluşturmak.
Coğrafi işaretleri kullanarak satabilmek için gerekli şartları sağlamak.
Marka oluşturarak satabilmek için firma tipi girişimde bulunmak.

İşte bu girişimlerin birini ya da birkaçını başarabilen üretici örgütleri, piyasada gerçekten ortaklarına
kazandıran işler yapan kuruluşlar hâline gelmektedirler. Burada dikkat çekici olan husus, bu girişimlerin
hiçbirinin çok büyük yatırım ve işletme finansmanına ihtiyaç duymamalarıdır. Üstelik bu girişimleri
desteklemeye çalışan ve neredeyse %50’sini hibe olarak verebilmek için büyük gayret gösteren birçok
kurum bulunmaktadır.
6. Bu aşamaya gelebilmek ve bundan sonra da işleri yürütebilmek için planlama yapabilmek
gerekmektedir. Bu önemli sorumluluğun kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilebileceği tek yer
üretici örgütülerdir. Neyi, ne zaman, nerede, ne kadar, ne kalitede, ne standartta, en az maliyetle,
nasıl üretebilirim ve sonrasında bunu kime, en iyi fiyatla, nasıl satabilirim sorularına cevap bulmak
için ortaklarına danışmanlık hizmeti vermek ve “üretim ve pazarlama planı” hazırlamak ancak
üretici örgütleri sayesinde yapılabilir.
7. Üretim ve pazarlama planı yapabilen üretici örgütleri, piyasayı fiyat açısından yönlendirebilecek
kadar yeterli miktar ve kalitede ürünü pazarlayabilirler. Böylece piyasada rekabet avantajı
yakalamak için değer zincirinde yer alacak sürdürülebilir girişimcilik faaliyetlerini destekleyebilirler.
Bu kapsamda gelir getirici faaliyetlerde bulunabilirler. Örneğin: bitkisel, hayvansal, su ürünleri ve
ormancılık ürünleri, kırsal turizm ve el sanatları alanlarında işletmeler kurabilir ya da kurulmuş
olan işletmelere iştirak edebilirler.
8. “Müteselsil ortaklık imkânlarını” kullanılabilmek ve fon kaynaklarından, sektörel desteklerden ve
kredilerden faydalanabilmek için mutlaka bir proje yapabilmek gerekmektedir. Bu amaçla üretici
örgütlerinin bünyesinde “proje ofisi” oluşturulmalı ve profesyonel yönetici çalıştırılmalıdır.
Üretici örgütleri, çiftçinin sosyal ve mesleki konularda da en önemli yardımcısı ve destekleyicisidir. Bir
üretici örgütü aşağıdaki hizmetleri ortaklarına en az maliyetle gerçekleştirip çoğunu piyasadan daha
ucuza verebilir.
1. Ortakların sosyal, kültürel ve hatta ulaşım konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak,
2. Bölgedeki üretime ilişkin mevcut kaynakları ve yerel imkânları hak sahipleri arasında adil olarak
kullandırmak,
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3. Sektörde sesini ilgililere duyurabilmek, temsil için lobi faaliyetinde bulunmak ve politikalarda
belirleyici olmak,
4. Tanıtım, reklam yapabilmek, farkındalık faaliyetlerinde bulunmak,
5. Üretim ve pazarlama konularında yol gösterici olabilmek için kongre, çalıştay, eğitim düzenlemek,
festival, fuar, sergi gibi sosyal etkinlikler yapmak,
6. Kadın ve gençlere yönelik sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek.
Bu ekonomik ya da sosyal içerikli konularda örneklerin sayısı daha da arttırılabilir. Bunların sadece
biri bile üreticinin sosyal hayatını ve ekonomik refahını yükseltmek için önemli bir adım olacaktır.
Kaldı ki birçoğu kombine bir şekilde yapılabilir.
Kısacası, sektörde yer alan bütün paydaşların öncelikle kendi aralarında karşılıklı güven ortamının
tesisi ve her birinin işlerini daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetle yapabilmesi için mutlak surette
üretici örgütlerine ihtiyacı vardır. Aşağıdaki oluşturulan strateji sektörde yer alan bütün paydaşlarının
sorunlarının çözümünde altın bir anahtar gibi üretici örgütlerinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin ana
yol haritası oluşturacaktır.
Üretici Örgütlenmesi Ulusal Stratejisi:
Üretici örgütleri bilimsel standart yapılara göre gruplandırılmalı, gerekli dönüşüm yapılmalıdır: Üretici
örgütleri dünyada kabul gördüğü gibi, ekonomik örgütler, mesleki örgütler ve sosyal amaçlı örgütler
olmak üzere, ayrım yapılmalı ve her birim kendi yapısı içerisinde değerlendirilmelidir. Bu çerçevede
üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bütün dünyada genel kabul görmüş prensiplere
uygun bir şekilde daha da güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirler Şûra kapsamında konunun
tarafları arasında tartışılmalıdır. Burada hiçbir üretici birliğinin kapanmasından ve dikey yapılanmadaki
mevcut merkez birliklerinin statülerinin değişmesinden kesinlikle bahsedilmemektedir. Piyasada
güçlü olduklarını ve başarılı işler yaptıklarını iddia eden üretici örgütleri için kendileri ispatlama adına
güzel bir fırsat oluşmaktadır. En iyi hizmeti veren varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu hizmet
rekabeti sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.
Kooperatif tabanlı Tarım Bankası kurulmalıdır: Üretici örgütlerinin etkin olabilmesi için finansal
yapısının kuvvetli olması gerekmektedir. Ülkenin her tarafında yaygın olarak bulunan, güçlü bir yapıya
sahip olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1581 sayılı Kanun’a dayanarak BDDK onayı için gerekli altyapı
oluşturulmalı ve bir Kooperatifler Bankası kurulmalıdır. Tüm diğer üretici örgütlerinin de bu yapı
içerisinde sermayedar olması ve karar verici konumda yer almaları sağlanmalıdır. Böylece finansal
anlamda gerektiğinde üreticilerden mevduat toplama ve kredi kullandırma konularında kendilerinin
sahip olduğu ve karar verdiği güçlü bir finansal yapı oluşturulacaktır.
Desteklemeler, sözleşmeli üretimi, üretim ve pazarlama planına göre yapabilen üretici örgütleri
tarafından verilmelidir: Devlet desteklemelerinin tarımsal politikalar doğrultusunda daha etkili
olarak üreticilere ulaşması ve ülke ihtiyaçlarının doğru yollardan karşılanabilmesi için havza bazında
üretim planlaması yapılmalıdır. Bunun için hem iç hem de dış piyasaların talep ettiği miktar, kalite ve
standartta ürün, talep edildiği tarihte en avantajlı fiyatla üretilebilmelidir. Bunun için üretim öncesinde
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girdi temininden, depolama ve nakliyeye kadar değer zincirinin birçok aşamasında tedbirler alınıp,
üretim planlamaları yapılmalıdır. AB’de Üretim ve Pazarlama Planı denilen bu düzenleme, AB
Komisyonu tarafından belirlenen kriterleri aşabilenlere verilen yetkiyi alabilen örgütler tarafından
yapılmaktadır. Bir tür akreditasyon olarak kabul edilebilecek bu uygulama ile tarımdan sorumlu
bakanlık aslında kendine sahada işlerini yaptırabilecek bir muhatap örgüt kurdurmaktadır. AB’de
Üretici Örgütü (Producer Organisation) olarak adlandırılan bu muhatap örgüt, genellikle bölgede
bulunan kooperatiflerin kriterleri birlikte karşılayabilmek için bir araya gelerek oluşmaktadır. Ülkemizde
havzalar bazında belirlenen kriterleri geçebilen üretici örgütlerini, Bakanlık Muhatap Örgütü olarak
akredite etmeli ve destekleme politikaları doğrultusunda yetki devri yapması gerekmektedir.
Bu yetkiyi alan muhatap örgütlerin temel olarak 2 hizmeti birlikte verme zorunluluğu olmalıdır.
Bunlardan ilki Üretim ve Pazarlama Planı yapmaktır. İkincisi ise pazarlama planının yapılabilmesi için
Sözleşmeli Üretim yapmaktır. Ülkemizdeki sözleşmeli üretim uygulamalarının iyi işlemiyor olmasının
esas nedenleri, üretici örgütleri devreye yeterince girmediği için üreticinin zayıf kalması ve sistemin
tıkandığı yerde kolaylaştırıcı rol alacak finansal kaynağının olmamasıdır. İşte tam bu noktada üretici
örgütü üzerinden sözleşmeli üretim yapan, üretimi pazara göre planlayabilmek için 5 yıllık üretim
ve pazarlama planı yapan muhatap örgütlere prim ve kırsal kalkınma destekleri ve sanayicilere ise
kredi ve yine kırsal kalkınma destekleri verilerek finans problemi çözülebilir. Bu durum aslında verilen
desteklerin en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Sözleşmeli üretimi, üretim ve pazarlama
planına göre yapan üretici örgütlerinin desteklemelerde belirleyici şekilde rol alması, bu örgütlerin
sahada etkinliğini ve itibarını da arttıracaktır. Bu durum üretici örgütünün bulunduğu bölgede çiftçinin
ve aynı zamanda diğer sektör paydaşlarının hem ekonomik hem de sosyal yönden en büyük güvencesi
haline gelmesine neden olacaktır. Bu model aşağıdaki şemada kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.
Şekil 2. Üretici örgütleri Üzerinden Destekleme Modeli
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Uzun vadeli kredilerin verildiği yatırım projelerine tekrar geri dönülmelidir: Üretici Örgütleri sadece
üretim ve girdi tedariki konusunda aracılık yapmamalıdır. Artık üretici örgütlerinin, ürünün değerini
arttıran işletmecilik yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Geçmişte uygulanan ve başarılı
örnekleri olan Ortaklar Mülkiyetinde Kooperatif Projelerine benzer projeler günümüz şartlarına uygun
olarak tekrar geliştirilerek bütün üretici örgütlerini kapsayacak şekilde cazip şartlar ile sunulmalıdır.
Burada devlet kural koyucu, destekleyici ve denetleyici olmalıdır.
Denetim kuruluşu oluşturulmalıdır: Gelişmiş ülkelerdeki denetim kooperatifleri gibi güvenilir,
profesyonel, bağımsız denetim hizmetini verebilecek bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapı kooperatiflerin
yanı sıra diğer bütün üretici örgütlerinin bir araya gelmesiyle ortaklaşa oluşturulmalıdır. Kooperatif
yönetici ve denetçileri için mesleki yeterlilik sertifikasyonunun alınması sağlanmalıdır. Denetim
elemanı sayısı yeterli düzeye getirilmelidir. Kooperatif merkez birliklerinde kooperatifleri
denetlemesi gereken mevcut teftiş birimlerinin yeterli düzeye çıkartılması ve bu durumun diğer
üretici örgütleri merkez birliklerinde de benzer şekilde uygulanması için özel teşvik uygulanmalıdır.
Üretici örgütlerinde özellikle mali bilgi ve deneyimden yoksun kooperatif yönetici ve ortaklarına
yol göstermek, aydınlatmak ve çalışmalarına yardımcı olmak, kamu yararını korumak, ortaklık
ödentilerinin ve kullanılan kredilerin yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığını saptamak, taahhütlerin
yerine getirilip getirilmediğini, getirilmemişse nedenlerini incelemek ve sorumluları tespit etmek
açısından denetim son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikle üretici örgütü denetimlerini yapacak
eleman yetiştirmek için eğitimler gerçekleştirilmelidir. Daha sonra da yukarıda belirtildiği şekilde
üretici örgütleri ve üst birlikleri tarafından mümkünse devletin desteği olmadan bağımsız denetim
kuruluşları oluşturulmalıdır.
Üretici örgütleri eğitim ve AR-GE hizmeti vermelidir: Çiftçiliğin mesleki standartları belirlenip, belli
bir plan dahilinde zamana yayılarak eğitimler örgütlerce yapılmalıdır. Yöneticilere, üye/ortaklara
ve teknik personele düzenli eğitimler verilmelidir. Bu kapsamda geleceğe yönelik sağlıklı ve
sürdürülebilir bir altyapının oluşturulabilmesi bakımından defter tutma, vergiler, mali yönetim, sosyal
güvenlik, iş güvenliği ve ilgili yasaların takibi gibi konularda eğitim alanlara uygulamada teşvik ve
indirimler verilmesi düşünülmelidir. “Proje ofisleri” kurularak proje hazırlama, başvuruda bulunma
ve uygulama eğitimleri verilmelidir. Özellikle kredi ve desteklemelerden yararlanmada bu eğitimler
dikkate alınmalıdır. Tarım Danışmanlığı Sistemi yine bu şekilde verilen desteklemeler kapsamında
ele alınarak, üretici örgütlerinin teknik danışmanlık gereksinmeleri teknik elemanlarca (ziraat, gıda
ve su ürünleri mühendisleri ile veterinerler gibi) karşılanmalıdır. Ürünlerinin piyasada katma değerini
arttıracak üretim, işleme, değerlendirme, pazarlama ve bilgi teknolojileri kullanımı gibi konularda
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan üretici örgütlerine teşvik edici mahiyette özel destekler
verilmelidir.
Kadın ve genç çiftçilerin ve girişimcilerin örgütlenmesi teşvik edilmelidir: Genellikle çiftçilik meslek
olarak kabul edilmemekte babadan oğula geçen bir yapı zamanla göçler nedeniyle bozulmakta,
etkin ve verimli tarım yapılmamaktadır. Üretici örgütleri aracılığıyla kadınların ve gençlerin sosyal,
ekonomik, kültürel alanda güçlü olması sağlanarak kalkınma süreçlerine de katkı sağlanmış olacaktır.
Çiftçiliği özendirmek, köylerin ve kırsal kesimin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından,
kadın ve gençlerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler
verilmelidir.
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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde teşkilatlanma ile ilgili genel müdürlük kurulmalıdır: Tarımsal
üretici örgütlenmesinden sorumlu yapılanmada birçok bakanlık rol almakta, bu çok başlılık ve
dağınıklık birçok karmaşaya neden olmaktadır. Tarımda üretici örgütlenmesine yönelik kamu
tarafında uzun dönemli ortak bir politikanın ortaya konulabilmesi, diğer Bakanlıklar veya kuruluşlar
tarafından üretici örgütlenmesini yakından ilgilendiren düzenlemelerde Tarım ve Orman Bakanlığının
etkin rol oynaması ve bu Bakanlık bünyesinde yeterli düzeyde üst idari bir yapının oluşturulması
gerekmektedir. Bu idari yapı altında destekleme, denetim, istatistiki veri toplama, kırsal kalkınma gibi
hizmetler birbiriyle ilişkili bir bütün hâlinde yürütülmelidir.
5. DEĞERLENDİRME
Ülkemizde tarım sektöründe modern teknik ve yöntemlerin kullanılmadığı, ulaşılamayan kaynak
olduğu söylenilemez. Esas sorun üretimde optimal verimin sağlanamaması, üretilen ürünlerin gerçek
değeri üzerinden pazarlanamaması ve özellikle piyasa şartlarını gözeten bir üretim planlamasının
yapılamamasıdır. Birbirini etkileyen bütün bu olumsuz koşullar öncelikle üreticiyi etkilemektedir.
Sektörün ilk basamağındaki sorun, sofraya kadar birçok aşamada yaşanan yapısal bütün sorunları
zorlaştırmakta hatta çıkmaza sokmaktadır. Bu nedenle üreticinin piyasada rekabet edebilecek
şekilde varlığını sürdürebileceği güçte olması gerekmektedir. Üreticinin hem ekonomik hem de
sosyal yönden tek başına bu güce ulaşabilmesinin imkânsız olduğu düşünülürse, etkin bir üretici
örgütlenmesinin sektördeki sorunların tamamının temel başlangıç noktası olduğu söylenebilir.
Ülkemizde, tarımsal üretimin piyasanın talepleri doğrultusunda planlamasını yapabilecek, AB ortak
piyasa düzenleri benzeri sistemleri uygulayabilecek üretici örgütlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün
daha da artmaktadır.
Tarımda değer zinciri, gıdanın üretim öncesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçtir. Bu
süreçte gıdanın değerinin arttığı her bir aşama zincirin halkaları olarak kabul edilebilir. Bu halka sayısı
ne kadar artarsa gıdanın değeri, dolayısıyla da fiyatı artacaktır. Burada tüketici açısından ürünün
değerinin artışı iyi, buna karşın fiyatın artışı ise kötü bir durumdur. Olağan olarak, herkes kaliteli ve
standartlara uygun yani değeri yüksek gıdayı en ucuza almak ister. Ama burada gıdaya değer katan
üretilmesi, toplanması, işlenmesi, paketlenmesi, nakledilmesi gibi her aşamada bir emek verilmekte
ve masraf yapılmaktadır. Bu işten geçimini sağlayanların da verdikleri hizmet karşılığında hak ettikleri
geliri almaları gerektirmektedir. Bu karşılıklı çıkar dengelerinin korunması çok önemlidir. Değer
zincirinin uzadığı piyasalarda aktörler arasında çoğu zaman bu denge güçlü lehinedir. İşte gündemde
sürekli yer alan, üretici ile tüketici arasındaki aşırı fiyat farkına ilişkin şikâyet buradan çıkmaktadır.
Tarım piyasalarında gıda değer zincirinin ilk halkası üreticidir. Bir sonraki halkada tedarikçiler,
komisyoncular, aracılar, tüccarlar gelir. Bunları tarım sanayicileri, işleyicileri ve ihracatçıları takip eder.
Bunlardan sonra ticari kâr kısmının en üst seviyeye çıktığı zincir marketler ve perakendeciler karşımıza
çıkmaktadır. Zincirin son halkası doğal olarak tüketicilerdir.
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Şekil 3. Tarımda değer zinciri

Görüldüğü üzere, tarım piyasalarında üreticiden tüketiciye kadar birçok ara kademe devreye
girmektedir. Her basamakta değer artmakta ve bunun bir fiyatı olmaktadır. Üretilen toplam değer
sonunda elde edilen toplam gelirin paylaşımında en küçük pay şekilde görüldüğü üzere üreticiye
kalmaktadır. Toplam gelirden alınan pay tüketiciye doğru gittikçe artmaktadır. Çiftçinin özellikle de
küçük aile çiftçisinin tek başına bu sistem içinde hak ettiği geliri kazanabilmesi zordur. Piyasada
uygun fiyatı bulabilmeleri, üretimlerini yönlendirebilmeleri, standartlara uyabilmeleri ve alıcılar
karşısında güçlü olabilmeleri için kendi örgütleri altında birleşmek, sürekli devinim ve değişim içinde
bulunmak zorundadırlar. Üretici örgütleri, üreticinin piyasada rekabet gücünü arttırıcı ve pazar
imkânlarını geliştirici bir güce sahiptir. Üretici örgütleri piyasada pazarlama, nakliye, paketleme,
işleme gibi faaliyetlerde bulunursa; üreticinin oluşan değerden aldığı payı kendiliğinden artacaktır.
Hatta ucuz girdi ve finans tedarik ederek, üretimi talebe göre planlayarak, işleyerek, depolayarak,
sözleşmeler yaparak, gerektiğinde piyasalara müdahalelerde bulunarak ortağına piyasada rekabet
şansı yaratacak, yeni pazarlara ulaşabilmesini sağlayacaktır. Bu durumda üretici ile tüketici arasında
yer alan birçok aracı tarafından verilen hizmet üretici örgütü tarafından daha hızlı ve ucuza yapılacağı
için maliyetler ve tüketiciye yansıyan fiyatlar da azalacaktır.
Şekil 4. Küçük işletmelerin örgütleri aracıIığıyla pazarda güçlenmesi
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Bu yaklaşımda üretici örgütü aslında sadece üreticinin değil, piyasadaki diğer paydaşların da sorunlarını
çözmektedir. Örneğin: üretici örgütü ile birlikte çalışan kabzımal, sektörde devamlılığı korumaktadır.
Üretici örgütü ile sözleşme yapan sanayici, ihtiyaç duyduğu kalite ve miktarda ham maddeyi dünya
fiyatları ile rekabet edebilecek en uygun fiyatla temin edebilecektir. Benzer durum üretici örgütü
ile sözleşme yapan ihracatçı için de geçerlidir. Dış piyasanın talep ettiği kalite ve standartta ürünü
istediği anda ve miktarda temin etmektedir. Burada tüketicinin en kaliteli ürüne, her zaman, en uygun
fiyatla ulaşabilmesini sağlanırken; tarımdan sorumlu bakanlığın politikalarını sahaya daha ucuz, daha
hızlı, daha güvenilir aktarabilmesi için iyi fırsat yakalanmaktadır. Kısacası, sektörde yer alan bütün
paydaşların işleri daha kolay ve hızlı yapabilmesi için, karşılıklı güven ortamının tesisinde üretici
örgütlerine ihtiyacı vardır. Avrupa Birliği’nde ve tarımda ileri gitmiş ülkelerde çiftçinin hakları bu yolla
korunmaktadır.
Raporun hedefler kısmında derlenen bütün hedefler göz önüne alınarak oluşturulan Strateji kısmında
verilen ana hedefler doğrultusunda eylem planları oluşturulmalıdır. Bunun için öncelikle üretici
örgütleri, bilimsel standart yapılara göre gruplandırılmalı, gerekli dönüşüm yapılmalıdır. Kooperatif
tabanlı bir tarım bankası bütün üretici örgütlerinin katılımıyla kurulmalıdır. Denetim ile ilgili güvenilir,
profesyonel, bağımsız denetim hizmetini verebilecek bir yapı oluşturulmalıdır. Üretici örgütlerinde
yöneticilere, üye/ortaklara ve teknik personele düzenli eğitimler verebilecek, “proje ofisleri” ile proje
hazırlama, başvuruda bulunma ve uygulama gibi konularda yol gösterici olacak, AR-GE hizmeti
verebilecek birimler oluşturulmalıdır. Kadın ve genç çiftçilerin örgütlenmesini teşvik etmek için
kadın ve gençlerin ortak/üye olduğu üretici örgütlerine belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler
verilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde teşkilatlanma ile ilgili genel müdürlük kurulmalıdır.
Bu altyapı oluşturulduktan sonra desteklemelerin, sözleşmeli üretim yapabilen, üretim ve pazarlama
planı oluşturabilen ve kayıt tutabilen üretici örgütleri tarafından verilmesine yönelik bir model
geliştirilmelidir. Bu model temel alınarak uzun vadeli kredilerin verildiği yatırım projelerine tekrar
geri dönülmelidir. Geçmişte uygulanan ve başarılı örnekleri olan Ortaklar Mülkiyetinde Kooperatif
Projelerine benzer projelerin günümüz şartlarına uygun olarak tekrar geliştirilerek bütün üretici
örgütlerini kapsayacak şekilde cazip şartlar ile sunulmalıdır. Burada devlet kural koyucu, destekleyici
ve denetleyici olmalıdır. Geri kalan bütün konuların çözümü üreticiye kalmıştır. Örgütlenmenin kötüsü
yoktur. Bir benzetme yapılırsa üretici örgütü, “çok fonksiyonlu çakı” gibidir. Uzman bir kişinin elinde
hayat kurtaran bir alet olabilir. Eğer işe yaramıyorsa bunun sebebi kullanan kişidedir. Bu nedenle
öncelikle üreticinin kendisinde farkındalık olmalı ve örgütüne sahip çıkmalıdır.
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