
3. CİLT

III. TA
RIM

 O
RM

A
N

 ŞÛ
RA

SI
Ç

A
LIŞM

A
 G

R
U

P B
ELG

ELER
İ

ISB
N

  : 978-60
5-7599-60

-5
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 161  06800  Çankaya/ANKARA
0312 287 33 60 (PBX)

ÇALIŞMA GRUP BELGELERİ
3. CİLT

18-21 KASIM 2019
ANKARA

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI



III. TARIM ORMAN ŞÛRASI 
ÇALIŞMA GRUPLARI



III. Tarım Orman Şûrası Çalışma Grup İsimleri

III. TARIM ORMAN ŞÛRASI ÇALIŞMA GRUPLARI

1. Tarımsal Yapı ve Dönüşüm      1.Cilt

2. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı      1.Cilt

3. Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı     1.Cilt

4. Balıkçılık ve Su Ürünleri       2.Cilt

5. Tarımsal Girdiler ve Finansman      2.Cilt

6. Gıda Güvenliği ve Güvencesi      2.Cilt

7. Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi   2.Cilt

8. Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi       2.Cilt

9. Mera Yönetimi         2.Cilt

10. Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım, AR-GE ve İnovasyon  2.Cilt

11. Tarımda Üretici Örgütlenmesi      2.Cilt

12. Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri   3.Cilt

13. Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam     3.Cilt

14. Tarımsal Destekleme Politikaları      3.Cilt

15. Tarım ve Orman Hukuku       3.Cilt

16. Tarımsal Üretim Planlaması      3.Cilt

17. Tarımda Teknolojik Dönüşümler      3.Cilt

18. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar    3.Cilt

19. Sürdürülebilir Orman Yönetimi      3.Cilt

20. Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar  3.Cilt

21. Orman Kaynaklarından Faydalanma     3.Cilt



Tarımsal Pazarlama ve 
Yeni Pazarlama  
Trendleri Grubu  
Çalışma Belgesi 



Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri Grubu Çalışma Belgesi 

2

İÇİNDEKİLER

TABLO DİZİNİ..................................................................................................................................................................2

ŞEKİL DİZİNİ....................................................................................................................................................................2

KISALTMALAR.................................................................................................................................................................3

1. GİRİŞ..............................................................................................................................................................................4

2. MEVCUT DURUM.......................................................................................................................................................5

3. GÜÇLÜ YÖNLER – ZAYIF YÖNLER – FIRSATLAR – TEHDİTLER...............................................................24

4. GENEL DEĞERLENDİRME....................................................................................................................................35

KAYNAKLAR.................................................................................................................................................................38

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. Gıda ve İçecek Sektörü İşletme Sayıları, Yaratılan Katma Değer ve Üretim Değeri).........................5

Tablo 2. Tarım ve Tarıma Dayalı Sektörlere ilişkin Dış Ticaret Verileri (2014 – 2018).................................6

Tablo 3. Tarım Ürünleri Dış Ticareti (Milyon Dolar)...............................................................................................7

Tablo 4. Gıda Maddeleri Dış Ticareti (Milyon Dolar).............................................................................................7

Tablo 5. Tarımsal Ham madde Dış Ticareti (Milyon Dolar)..................................................................................7

Tablo 6. Fasıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (Milyon Dolar; 1 – 24 Fasıllar).......................................8

Tablo 7. Türkiye’de Kayıtlı ve Onay Almış Gıda İşletmeleri Sayısı (2019)......................................................9

Tablo 8. Avrupa Birliğine İhracat İzni Bulunan Hayvansal Ürün Üreten İşletme Sayısı..............................11

Tablo 9. 2018 Yılı Bazı Tarım Ürünleri Üretici – Market Fiyatları ve Fiyatların Değişimi (%).............................14

Tablo 10. Türkiye Orman Ürünleri Üretim ve Tüketimi........................................................................................19

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil 1. 2018 Yılı Bazı Tarım Ürünleri Fiyatlarındaki Değişim ...........................................................................12



Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri Grubu Çalışma Belgesi 

3

KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği
ABD : Amerika Birleşik Devletleri
AR-GE : Araştırma geliştirme
BRC : British Retail Consortium
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri
DOĞAKA : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
ETAİ : Endüstriyel Tarım İşletmeleri
FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
GDO : Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
GGBS : Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Sistemi
GRASP : GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice
GSYH : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GTB : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakalığı 
GZFT : Güçlü Yönler - Zayıf Yönler – Fırsatlar – Tehditler
HACCP : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
IFS : Uluslararası Gıda Standardı
IPPC : Dünya Bitki Koruma Konvansiyonu
ISIC : International Standard Industrial Classification of All Economic Activities / Uluslararası 

Standart Sanayi Sınıflamasına
ISO : International Organization of Standardization / Uluslararası Standart Organizasyonu
KİB : Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KÜSİ : Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği
MYK : Mesleki Yeterlilik Kurumu
NACE : Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
OGM : Orman Genel Müdürlüğü
OIE : Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı
OKK : Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği Ortaklık Konseyi Kararı
OPA : Ortak Pazarlama Ajansları
ORBİS : Orman Bilgi Sistemi
SEKA : Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ
SICA : Société d’interet Collectif Agricole
SITC : Standard International Trade Classification / Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması
SPA : Dutch Society for the Protection of Animals
STK : Sivil Toplum Kuruluşları
TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi
TSE : Türk Standartları Enstitüsü
TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜSSİDE : Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
TV : Televizyon
WHO : Dünya Sağlık Örgütü
ORÜS : Orman Ürünleri Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü
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1. GİRİŞ

Türkiye’de tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYH) payı 2004 yılında %9,4 iken, 2017 
yılında %6,1’e gerilemiştir. Tarımın GSYH’deki payı geçtiğimiz yıllar içerisinde düşmüş olmasına karşılık 
sektörün ülke genelindeki önemi ve parasal büyüklüğü her geçen gün artmaktadır. Tarım sektörünün 
GSYH içerisindeki payının düşük olması gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle sanayi ve 
hizmet sektörünün toplam içerisindeki payının artmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum özellikle 
işlenmiş ürünlerin miktarının ve değerinin arttığını ifade eden olumlu bir göstergedir. 

Tarım sektöründe üretilen ham maddeler ile gıda sektöründe üretilen işlenmiş gıda ürünlerinin tümü 
pazarlama karması bakımından “ürün”, “fiyatlandırma”, “dağıtım” ve “tutundurma” çalışmaları 
olmak üzere dört ana kategoride incelenebilmesine karşılık, her birinin kendi içerisinde farklılıkları 
bulunmaktadır. Tarımsal üretimin bir kısmı işlenmemiş halde pazara sunulabildiği gibi, aynı zamanda 
işlenerek daha yüksek katma değerli ürünlere çevrilen gıda sanayine de ham madde temin etmekte 
ve gıda ürünlerinin pazarlama etkinliği de tarımsal üretimi teşvik etmektedir. Bu durum orman 
ürünleri için de geçerlidir. Ormandan hasat edildiği halde, tomruk, sanayi odunu şeklinde tanımlanmış 
ürünlerin pazarlanmasına ek olarak, tomrukların biçilerek, kurutularak, emprenye edilerek, kapı, 
doğrama veya yonga levha, kâğıt hamuru şeklinde yapısını değiştirerek, orman endüstrisince farklı 
ürünlere dönüştürülmesi ve farklı pazarlama alanlarının oluşturulması görülmektedir. Tarım ve gıdada 
olduğu gibi, orman ve orman endüstrisinde de bir etkileşim söz konusudur. Bu nedenle tarımsal 
pazarlama ve yeni pazarlama trendleri tarım, gıda ve orman sektörleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tarım sektöründen sağladığı bitkisel ve hayvansal ham maddeyi, uyguladığı bir veya birden fazla 
işlemle tüketime hazır ürünlere dönüştüren sanayi koluna gıda sektörü adı verilmektedir (GTB, 2017). 
Ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde (AB) gıda sektörü “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 
İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev. 2) göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada gıda sektörü 10, 
içecekler sektörü ise 11. grupta yer almaktadır (KOSGEB, 2017). 

Gıda ve içecek sektörü imalat sanayinin alt sektörlerinden biridir. Gıda sektörünün ülke ekonomisine 
katkısı yüksek olup, bu katkı her geçen gün daha da artmaktadır. Tarımsal pazarlamada temel 
hedef üretilen tarımsal ham maddelerin işlenerek pazarlanması ve yaratılan katma değerin daha da 
artırılmasıdır. 

Türkiye’de ormancılık, toplumun ormanlardan beklediği mal ve hizmetlerin süreklilik esasına göre 
üretiminden sorumlu kabul edilirken, odun ham maddesinin daha yüksek katma değerli ürünlere 
dönüştürülmesi görevi orman endüstri sektörüne bırakılmıştır. Ülkenin devraldığı tarihsel miras 
gereği, orman varlığının % 99’u devlete aittir ve bu nedenle, ormancılık sektöründe kamunun ağırlığı 
hissedilmektedir. Buna karşılık, ORÜS ve SEKA özelleştirmeleri sonrası, orman endüstri sektöründe 
özel girişim ağırlıklı bir üretim yapısı ortaya çıkmıştır. Ormancılığın ürettiği odun ham maddesi 
çoklukla TSE tarafından standartlaştırılmış ürünlerden oluşuyorken, orman endüstri ürünleri ise SITC 
kodlarıyla tanımlanmış yaklaşık 130 üründen oluşmaktadır.

Tarımsal pazarlama ve yeni pazarlama trendleri raporunun hazırlanması esnasında öncelikle tarım, 
orman ve gıda sektörlerinin mevcut durumu bir bütün olarak ele alınmış, ardından alt sektörler 
itibarıyla daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 
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2. MEVCUT DURUM 

Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre toplam tarımsal üretim değeri 266,4 milyar TL’dir1 ve bunun 
%59,6’sı bitkisel üretim, %40,4’ü de hayvansal üretim kaynaklıdır (TÜİK, 2019). 

Türkiye genelinde daha çok mikro ve orta ölçekli işletme (KOBİ) seviyesinde olan gıda sektörü, tarıma 
dayalı ekonominin de lokomotifi durumundadır. Özellikle, yatırım maliyetlerinin diğer sektörlere 
göre nispeten düşük olması ve istihdamı desteklemesi dolayısıyla stratejik öneme sahip sektörlerin 
başında gelmektedir. 

Ülkemizde 2017 yılı itibarıyla 47.617’si gıda, 595’i içecek sektöründe olmak üzere toplam 48.212 
adet gıda üreten işletme bulunmakta ve bu işletmelerde 518.963 kişi istihdam edilmektedir. Gıda 
ve içecek işletmelerinin Türkiye imalat sanayi işletmeleri içerisindeki oranı %12,33, istihdamdaki payı 
ise yaklaşık %13’tür. 2017 yılında gıda ve içecek sektörü toplam üretim değeri 232.140.364.802 TL 
olarak gerçekleşmiş olup, bu değer Türkiye toplam üretim değerinin %6’sına karşılık gelmektedir. 
Gıda ve içecek sektörünün 2017 yılında yaratmış olduğu yıllık katma değer 39.200.780.446 TL’dir ve 
bu değer ülke genelindeki katma değerin %4’ünü oluşturmaktadır. Gıda sektörünün toplam cirosu 
ise 253.598.626.974 TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 2017 yılı cari fiyatlarıyla GSYH’ye katkısı 
401.444.388 TL olmuştur (TÜİK, 2019). 

Tablo 1. Gıda ve İçecek Sektörü İşletme Sayıları, Yaratılan Katma Değer ve Üretim Değeri

 2013 2014 2015 2016 2017

Gıda Sektörü (adet) 41.907 44.977 43.733 45.567 47.617

İçecek Sektörü (adet) 581 564 557 560 595

Toplam İşletme Sayısı (Adet) 42.488 45.541 44.290 46.127 48.212

Gıda Sektörü (milyon TL) 18.725 22.070 26.342 31.546 36.554

İçecek Sektörü (milyon TL) 1.549 1.840 2.062 2.242 2.647

Toplam Katma Değer (milyon TL) 20.274 23.909 28.404 33.788 39.201

Gıda Sektörü (milyon TL) 127.740 151.506 170.956 187.267 220.292

İçecek Sektörü (milyon TL) Gizli veri Gizli veri 9.358 9.941 11.848

Toplam Üretim Değeri (milyon TL) 127.740 151.506 180.314 197.208 232.140

Kaynak: TÜİK, 2019. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

Ülkemiz tarım, gıda ve ormancılık sektörleri dış ticaret açısından önemli sektörlerin başında 
gelmektedir. Ülkemizin tarım ve ormancılık, gıda ve içecek, balıkçılık, tütün ürünleri ile mobilyalar 
hariç ağaç ve mantar ürünlerinin dış ticaret değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

1 Tarımsal üretim değeri bitkisel üretim değeri ve canlı hayvan envanteri değer artışından oluşmaktadır.
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Uluslararası standart sanayi sınıflamasına (ISIC, Rev.3) göre verilen Tablo 2’de “Tarım ve Ormancılık“ 
grubunda bitkisel üretim, hayvansal üretim ve orman ürünleri yer almaktadır. Tarım ve ormancılık 
sektörlerinin 2014–2018 yılları arasında her yıl net ithalatçı olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
balıkçılık, gıda ve içecek, tütün ürünleri sektörleri net ihracatçı konumundadır. 

Tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinin Türkiye’nin 2018 yılı toplam ihracatı içerisindeki payı %3,31 
iken, gıda sektörünün payı %6,64’tür. Yine aynı sektörlerin Türkiye’nin 2018 yılı ithalatından aldıkları 
paylar sırasıyla %4,16 ve %2,07’dir. Özellikle gıda sektörü ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına 
da fayda sağlayan önemli bir sektör durumundadır. Balıkçılık ve tütün ürünlerinde de ihracatın artma 
potansiyeli olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde içecekler de dâhil olmak üzere gıda sektörünün 2018 yılı ihracatı 11.156.031 $ iken ithalatı 
4.620.442 $ olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz dış ticaret açısından net gıda ihracatçısı konumundadır 
(TÜİK, 2019). Türkiye’nin gıda ihracatının küresel gıda ihracatı içindeki payı 2015 ve 2016 yıllarında 
%1,3 olmuştur (GTB, 2017a). 

Türkiye gıda sektöründe en yüksek ihracat değeri sebze–meyve işleme sanayinde görülmektedir. Bu 
sektörü işlenmiş tarım ürünleri ile bitkisel ve hayvansal yağlar izlemektedir. İhracat değeri içerisinde 
payı en düşük olan alt sektör ise hazır yemek ve yiyeceklerdir. Gıda ürünleri ihracatımızda ilk sıralarda 
gelen ülkeler: Irak, Almanya ve Suriye’dir. 

Tablo 2. Tarım ve Tarıma Dayalı Sektörlere İlişkin Dış Ticaret Verileri (2014 – 2018) 

İhracat ve 
İthalat 
Değeri 

(milyon $)

Türkiye Toplamı

Ta
rım

 v
e 
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r ü
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20
14

İhracat 157.610 6.030 6.008 22 347 11.158 555 854

İthalat 242.177 8.589 8.434 155 69 5.617 153 1.378

Net Değer -84.567 -2.559 -2.426 -132 277 5.541 402 -524

20
15

İhracat 143.839 5.757 5.736 21 368 10.222 532 695

İthalat 207.234 7.176 7.036 140 88 5.134 146 1.397

Net Değer -63.395 -1.420 -1.301 -119 280 5.089 386 -702

20
16

İhracat 142.530 5.397 5.373 24 414 9.911 648 680

İthalat 198.618 7.041 6.925 116 56 4.852 162 1.177

Net Değer -56.089 -1.644 -1.553 -92 358 5.060 486 -497

20
17

İhracat 156.993 5.287 5.261 27 451 10.678 597 759

İthalat 233.800 8.987 8.895 91 58 4.908 136 1.071

Net Değer -76.807 -3.700 -3.635 -65 393 5.770 460 -312

20
18

İhracat 167.921 5.556 5.523 34 486 11.156 627 819

İthalat 223.047 9.284 9.195 89 51 4.620 165 778

Net Değer -55.126 -3.728 -3.673 -55 435 6.536 462 41

Kaynak: TÜİK, 2019, Dış Ticaret İstatistikleri
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Tablo 3. Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon dolar) 

Yıllar İhracatı İthalatı Denge İhracat  
Değişim (%)

İthalat 
Değişim (%)

İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı (%)

2014 18.747 18.060 687 5,7 6,8 103,8

2015 17.444 16.059 1.385 -6,9 -11,1 108,6

2016 16.857 15.638 1.219 -3,4 -2,6 107,8

2017 17.589 18.317 -728 4,3 17,1 96,0

2018 18.494 18.254 240 5,1 -0,3 101,3

2018* 8.960 10.496 -1.536 85,4

2019* 8.758 9.057 -299 -2,3 -13,7 96,7

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması SITC, Rev.3 * Ocak–Haziran

Tablo 4. Gıda Maddeleri Dış Ticareti (milyon dolar)

Yıllar Gıda Maddeleri İh-
racatı

Gıda Maddeleri İt-
halatı Denge İhracat  

Değişim (%)
İthalat 

Değişim (%)

2014 17.747 12.049 5.698 6,0 11,2

2015 16.561 10.889 5.672 -6,7 -9,6

2016 16.004 10.699 5.305 -3,4 -1,7

2017 16.651 12.314 4.337 4,1 15,1

2018 17.380 12.499 4.881 4,4 1,5

2018* 8.436 7.189 1.247

2019* 8.195 6.297 1.899 -2,9 -12,4

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması SITC, Rev.3 * Ocak-Haziran

Tablo 5. Tarımsal Ham madde Dış Ticareti (milyon dolar)

Yıllar
Tarımsal  

Ham madde 
İhracatı

Tarımsal  
Ham madde 

 İthalatı
Denge İhracat  

Değişim %
İthalat 

Değişim %

2014 1.000 6.011 -5.011 1,0 -1,2

2015 883 5.170 -4.287 -11,7 -14,0

2016 852 4.938 -4.086 -3,5 -4,5

2017 938 6.003 -5.065 10,1 21,6

2018 1.114 5.756 -4.641 18,8 -4,1

2018* 524 3.307 -2.783

2019* 563 2.760 -2.197 7,3 -16,5

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması SITC, Rev.3 * Ocak-Haziran
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Tablo 6. Fasıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon dolar, 1 – 24 fasıllar)

Yıllar İhracat İthalat Denge İhracat Değişim 
(%)

İthalat Değişim 
(%)

İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı (%)

2002 3.752 2.006 1.746 -7,8 29,3 187,0

2003 4.845 2.915 1.930 29,1 45,3 166,2

2004 6.009 3.238 2.771 24,0 11,1 185,6

2005 7.828 3.463 4.365 30,3 6,9 226,0

2006 8.048 3.685 4.363 2,8 6,4 218,4

2007 9.142 5.393 3.749 13,6 46,4 169,5

2008 10.840 8.760 2.080 18,6 62,4 123,7

2009 10.701 6.355 4.346 -1,3 -27,5 168,4

2010 12.040 7.683 4.357 12,5 20,9 156,7

2011 14.427 10.961 3.466 19,8 42,7 131,6

2012 15.251 10.734 4.517 5,7 -2,1 142,1

2013 16.977 11.200 5.777 11,3 4,3 151,6

2014 17.995 12.418 5.577 6,0 10,9 144,9

2015 16.789 11.243 5.546 -6,7 -9,5 149,3

2016 16.249 9.001 7.248 -3,2 -19,9 180,5

2017 16.909 12.666 4.243 4,1 14,8 133,4

2018 17.673 12.845 4.828 4,5 1,4 137,6

2018* 8.592 7.397 1.195 116,2

2019* 8.375 6.459 1.916 -2,5 -12,7 129,7

Kaynak: TÜİK, * Ocak-Haziran

Gıda ve içecek sanayi alt sektörleri arasında en fazla ithalat değerine sahip kategori bitkisel ve 
hayvansal yağlardır. Bu sektörün hem en fazla ihracatı hem de en fazla ithalatı yapılan ürünler 
kategorisinde yer almasının nedeni farklı ürünlerin dış ticaret üzerindeki etkileridir. Özellikle ayçiçeği 
vb. bitkisel yağlarda arz yetersizliği olmasından dolayı ithalatımız fazladır. Buna karşılık, zeytinyağı 
ve tereyağı gibi ürünlerde üretimimiz yeterli olup, ihracat yapılmaktadır. İthalatta da en az değere 
sahip olan alt kategori hazır yemek ve yiyecekler ile makarna, kuskus vb. unlu ürünlerdir. Rusya 
Federasyonu, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hollanda, İtalya, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) en fazla gıda ithalatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer almaktadır (Gıda Hattı, 2015). 

Ülkemizde üretilen bazı tarım ürünleri, ihracat bakımından büyük önem taşımaktadır. Bunlar 
arasında kuru üzüm, kuru kayısı ve fındık ilk sıralarda gelmektedir. Örneğin: dünya fındık üretiminde 
1. sırada olan ülkemizde2 fındığın tarım ürünleri ihracatı içindeki payı %10’dur (KİB, 2019; TÜİK, 2019). 
Ülkemizin fındık ihracat geliri ortalama 2 milyar dolardır (KİB, 2019). Fındığın şeker, çikolata vb. 
ürünlere işlenmesi halinde ihracat değerinin 3 milyar dolara ulaşması sağlanabilir ki bu değer ülkemiz 
açısından oldukça önemlidir. 

Öte yandan un, makarna, bulgur, gibi buğday mamullerinin ihracatında ülkemiz dünyada yıllara göre 
değişmekle birlikte birinci ya da ikinci sırada yer almaktadır. Bu ürünlerde ihracatın sürekliliğinin 
sağlanması önem taşımaktadır. Dünyada birinci olduğumuz buğday unu ihracatı 2008-2018 yılları 
arasında 1,2 milyon tondan 3,3 milyon tona, makarna ihracatı ise aynı dönemde 176 bin tondan 1,2 
milyon tona yükselmiştir.

2 2019 dünya fındık üretiminin 1.120.000 ton, Türkiye üretiminin ise 776.000 ton olacağı tahmin edilmektedir. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Sistemi (GGBS) ağustos 2019 verilerine göre: üretim yeri, 
satış yeri ve toplu tüketim yeri olmak üzere Türkiye’de toplam 687.787 gıda işletmesi bulunmaktadır. 
Bu işletmelerden 88.709 adedi üretim yeri olarak faaliyette bulunmaktadır. Üretim yapan işletmelerin 
ise 12.825 adedi onay kapsamında hayvansal ürün üreten işletme, 75.825 adedi ise hayvansal olmayan 
ürün üreten işletmedir (Tablo 7).

İşletme kayıt/onay belgesine sahip gıda işletmeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen hijyen 
kriterleri çerçevesinde Türk Gıda Kodeksine uygun olmak şartı ile faaliyetlerine uygun gıdaları 
üretebilmektedir.

Temel olarak gıda mevzuatı Avrupa Birliğine uyumlu olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 1/95 sayılı 
Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği Ortaklık Konseyi Kararına (OKK) istinaden kabul edilen 2/97 sayılı 
OKK kapsamında bazı gıda ürünlerine yönelik mevzuat ile yine Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik, Bitki 
Sağlığı başlıklı 12. Fasıl kapsamında AB gıda mevzuatının ülkemiz mevzuatına aktarılması büyük ölçüde 
sağlanmıştır. Gerektiğinde Kodeks Alimentarius Komisyonu standartlarından da faydalanılmaktadır. 
Ayrıca AB’de olmayan bazı gıda veya gıda grupları için de mevzuat hazırlanmaktadır. 

Kodeks Alimentarius Komisyonu, gıda standartlarının oluşturulması için Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1960’lı yıllarda kurulmuştur. Ülkemiz 
1963 yılından günümüze Komisyonun üyesidir.

Tablo 7. Türkiye’de Kayıtlı ve Onay Almış Gıda İşletmeleri Sayısı (2019)

Onay Kapsamındaki İşletme Sayısı Onay Almış İşletme Sayısı (adet)

Süt İşleme Tesisi

Süt Toplama Merkezi

2.294

6.161

•	 Kırmızı

•	 Kanatlı

Et Parçalama ve İşleme Tesisi

474

64

2.003

Su Ürünleri 237

HYÜ (işlenmiş mesane, bağırsak ve işkembe işleyen işletmeler) 144

Yumurta ve Ürünleri 1.448

Toplam 12.825

Kayıt Kapsamındaki İşletmeler Kayıt Almış İşletme Sayısı (adet)

Üretim Yeri  75.884

Satış Yeri 321.045

Toplu Tüketim Yeri 278.033

Toplam 674.962

Kaynak: Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) (21.08.2019 tarihi itibarıyla)
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Kodeks Alimentarius Komisyonu gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini 
belirlemektedir. Kodeks Alimentarius Komisyonu standartları, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki 
Sağlığı Önlemleri Anlaşması ve Ticarette Teknik Engeller Anlaşması tarafından diğer kuruluşlar olan 
Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) ve Dünya Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) standartları gibi 
uluslararası ticarette referans olarak alınmaktadır. Türk Gıda Kodeksi temel olarak Avrupa Birliği 
mevzuatına uyum kapsamında hazırlanmaktadır. Bu kapsamda yönetmelik olarak hazırlanan yatay 
kodeksler, ayrıca Türk Gıda Kodeksi kapsamında tebliğ olarak hazırlanan 78 adet de dikey kodeks 
bulunmaktadır. Yatay ve dikey düzenlemeler ile birlikte Türk Gıda Kodeksi kapsamında 100 adet 
düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelerden 63 adedi Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak 
hazırlanmıştır. Bahsi geçen standart ve düzenlemeler ile dünyada gıda güvenilirliğinin sağlamasına 
ek olarak ülkeler arasındaki gıda ticaretinde teknik engellerin önlenmesi de amaçlanmaktadır. 

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve kaliteli üretim için Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen 
kriterlere uyum zorunluyken TSE standartları ihtiyari olarak kullanılmaktadır. Yurt dışı pazarlar için de 
alıcı ülke talepleri doğrultusunda GLOBAL G.A.P., BRC, IFS, ISO gibi özel yüksek standartlara uyum 
aranabilmektedir. Bununla beraber müşterinin özel spektleri de kullanılmaktadır. Bu standartlar ihtiyari 
standartlar olmasına karşılık ülkemiz ihracatında önemli bir tarife dışı teknik engel durumundadır. 
Tarife dışı teknik engeller ülkelerin kendi iç piyasalarını ve sanayisini korumak için yapmış olduğu 
düzenlemeler olup, tarım ve gıda sektörünün hızlı büyümesini engellemektedir. Özellikle makarna, 
süt, et gibi sektörlerde tarife dışı engellerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Ülkemizde Avrupa Birliği’ne ihracat izni olan ve hayvansal ürün üreten 205 işletme bulunmaktadır. 
Söz konusu işletmelerin ürün gruplarına göre dağılımları Tablo 8’de gösterilmiştir.

Ülkemizin tarım ürünleri pazarlama sistemi; kamu, özel sektör ve kooperatifler/birlikler olmak üzere 
üç kurumsal yapıdan oluşmaktadır. Bu kurumlarda tarım ürünleri ticareti ile yaklaşık 1,5 milyon kişi 
uğraşmaktadır. Özel girişimcilerin %3’ü tek ürün üzerinde çalışmakta, diğerleri ise birden fazla ürün 
pazarlaması yapmaktadır.

Ülkemiz tarım ve gıda işleme sanayinde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) hâkim konumdadır.  
Bu işletmelerin üretim ve pazarlama konusunda bazı temel sorunları bulunmaktadır. Bunlar genel 
hatları ile aşağıdaki gibi sıralanabilir (DOĞAKA, 2017):

•	 Sermaye yetersizliği

•	 Zayıf sosyal sermaye

•	 Markalaşma ve pazarlama çalışmalarının yapılamaması ya da çok kısıtlı yapılması 

•	 Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının olmaması ya da çok kısıtlı olması 

•	 Fiyatlar ve yeni teknolojiler hakkındaki bilgilerin yetersiz olması

•	 Yüksek işlem maliyetleri
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•	 Kredi temininde yaşanan zorluklar

•	 Yüksek değerli pazarlara girişin zor olması (özellikle de bu pazarların bazı sertifika taleplerinin 
karşılanmasında yüksek sertifikasyon maliyetleri nedeniyle yaşanan zorluklar)

•	 Ürünlerin ticarileşmesini sağlayacak etkin ve sürdürülebilir kurumsal bir yapının olmaması 

•	 Mevcut örgütlerin faaliyetlerinin yetersiz olması ya da etkin çalışamamaları  

Tablo 8. Avrupa Birliğine İhracat İzni Bulunan Hayvansal Ürün Üreten İşletme Sayısı 

Ürün Grubu İşletme sayısı (adet)

Balıkçılık ve su ürünleri 121

Süt ve süt ürünleri 17

Isıl işlem görmüş kanatlı eti ürünleri 9

B sınıfı yumurta 27

Kolajen 4

Jelatin 3

İşlenmiş mide - bağırsak 24

Toplam İşletme Sayısı 205

Kaynak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2019

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke genelindeki yoğunluğu ve bu işletmelerin örgütlü olmaması 
ya da mevcut örgütlerin yeterince faaliyet gösterememesi özellikle tarım ürünlerinin pazarlanması 
aşamasında çok sayıda aracının yer almasına yol açmaktadır. Küçük ve örgütsüz işletmelerin genellikle 
büyük ölçekli ve profesyonel olarak çalışan alıcılar karşısında pazarlara girmeleri ya da pazarlık gücü 
kazanmaları neredeyse olanaksızdır.

Son yıllarda özellikle bazı perakendecilerin birleşme ve devralmalar yoluyla büyümeleri, “private label” 
olarak da adlandırılan market markalı ürünlerin satışlarının toplam satışlar içerisindeki oranlarının 
artması vb. gelişmeler, bireysel üreticilerin ve özellikle KOBİ niteliğindeki gıda işletmelerinin pazarlara 
girmelerini daha da zorlaştırmaktadır. 

Tarımsal ürünlerin bol olduğu hasat döneminde fiyat her zaman daha düşük olmaktadır. Buna 
karşılık, depolama kapasitesinin yeterli olmaması ve ürünün depolanmasının riskli olması gibi 
sebeplerden, üreticiler ürünlerini bekletmeden tarladan hasat edildiği gibi satmayı tercih etmektedir. 
Bir başka deyişle, üretici son tüketiciye erişmek için gerekli dağıtım düzenlemelerinde sorumluluk 
üstlenememektedir.
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Tarım ürünleri genellikle, üretimden sonra çeşitli kanallardan geçerek tüketiciye ulaşmaktadır. 
Pazarlama kanalları olarak tarif edilen bu yolun bilindiği gibi, doğrudan ve dolaylı dağıtım olarak 
adlandırılan iki temel uygulaması bulunmaktadır. Doğrudan dağıtımda, üretici ile tüketici arasında 
başkaca bir işletme yer almazken; dolaylı dağıtım kanallarında, depolama, taşıma, stok yönetimi gibi 
temel dağıtım işlevleri “aracı” işletmelerce yapılmaktadır. 

Ülkemiz tarımında genellikle dolaylı dağıtım uygulanmakta (Şekil 1) ve bu kanalda, kooperatif, tüccar, 
komisyoncu, dağıtıcı, toptancı, perakendeci, simsar gibi değişik isimler altında faaliyet gösteren çok 
sayıda aracılar bulunmaktadır. Bunların sayıları arttıkça pazarlama kanalları uzamakta, ürünlerin son 
tüketiciye erişim fiyatları artmakta diğer bir anlamda fiyat farklılıkları genişlemektedir.

Gelişmiş ülkelerde “daha etkin yönetim yaparak, verimlilik yaratarak” doğrudan dağıtıma göre 
daha düşük maliyetlerle çalışan dolaylı dağıtım kanal örnekleri görülebilirken, ne yazık ki ülkemizde 
aracıların etkinlikten, verimlilik artışından çok spekülasyona neden olduğu görülmektedir. Ülkemizde 
pazarlama marjı ürünlere ve pazarlama zincirine göre değişmekte ve genelde son tüketicinin 
ödediği fiyat içerisinde üretici maliyeti %30-40, toptancı marjı %20-50 ve perakende marjı da %20
-40 arasında değişmektedir. Yani tüketicinin ödediği bedelin yaklaşık üçte biri üreticiye, üçte biri 
toptancıya ve üçte biri de perakendeciye gitmektedir.

Tablo 9’da 2018 yılı için çeşitli tarımsal ürünler ve gıda ürünlerine ait üretici, hal, semt pazarı ve 
market fiyatları ve fiyatlardaki değişim verilmiştir. Şekil 1’de ise üretici fiyatları ile her bir aşamadaki 
fiyatların % değişimleri gösterilmiştir. 

Şekil 1. 2018 Yılı Bazı Tarım Ürünleri Fiyatlarındaki Değişim 

*Tablo 9’daki ortalama değerlere göre hesaplanıp çizilmiştir
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Üreticilerin eline geçen fiyatlar ile tüketici fiyatları arasındaki en büyük farklılık üretici-market 
fiyatlarında görülmektedir. Üretici-market fiyatları arasında %177 oranında bir artış söz konusudur. Bu 
durum üreticilerin de tüketicilerin de aleyhinde bir durum ortaya çıkartmaktadır. Üreticiler ürünlerini 
tüketici fiyatlarına kıyasla çok daha ucuza satarken, tüketiciler de pek çok tarım ürününü üreticilerin 
sattığı fiyatın çok daha üstünde bir değerden almaktadır. Aracılar arasındaki en fazla fiyat farkı 
toptancı halleri ile marketler arasında yaşanmaktadır. 

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki dengesizliğin en önemli nedeni çok sayıda aracının varlığı 
şeklinde yorumlansa da bu durumun arkasında yatan asıl sorun üreticilerin örgütsüz olması ya da 
örgütlü olsalar bile söz konusu örgütlerin yeterince işlevsel olmamasıdır. Üreticiler genel olarak üretim 
konusunda yeterli tecrübe ve birikime sahip olmakla birlikte, aynı durum pazarlama ile dağıtımın 
planlanması ve yönetimi konusu için geçerli değildir. Üretici örgütlerinde yönetim ve pazarlama en 
zayıf yönlerden birini oluşturmaktadır. Bu duruma sermaye yetersizliği de eklendiğinde örgütlerin 
profesyonel pazarlama elemanları ile çalışmaları mümkün olmamaktadır. 

Üretici örgütlenmesinin yetersiz ve çoğu zaman işlevsiz olması, buna karşılık aracıların ve perakende 
sektörünün sermaye gücüne sahip olması, ortaya bir güç dengesizliği çıkartmaktadır. Son yıllarda 
özellikle bazı perakende zincirlerinin birleşmeler ve devralmalar sonucu büyümeleri, market markalı 
ürün sayılarını arttırmaları ve uyguladıkları yüksek raf bedelleri market raflarında yer almayı her 
geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. 

Fiyat oluşumunu çiftlik maliyeti, arz-talep, nakliye ve depolama giderleri ile müdahaleler gibi çeşitli 
unsurlar etkilemektedir. Fiyat genelde serbest piyasada arz ve talebe göre oluşmaktadır. Tarım 
ürünlerinin arz ve talep elastikiyetlerinin düşük olması nedeniyle arz ve talep miktarlarında meydana 
gelen küçük değişmelerin, fiyatlarda önemli değişmelere neden olduğu, genellikle tarıma özgü bilinen 
bir gerçektir. Tarımsal ürün fiyatlarının oluşmasında ticaret borsaları, toptancı halleri ve kooperatiflerin 
etkisi düşük olmaktadır. Çok başarılı olarak çalışan ürün borsaları olmakla birlikte, ülke genelinde 
borsaların fiyat oluşumuna katkısı yeterli değildir. Kaliteye göre fiyatlandırmanın henüz yerleşmemiş 
olması nedeniyle üreticiler kaliteye yeterince önem vermemekte, bu durum hem ihracatımızı hem de 
üretici gelirini olumsuz etkilemektedir. 

Kooperatifler aracılığı ile ürünlerin işlenmesi son derece önemlidir. Buna en güzel örneklerden biri 
Pankobirlik’e üye Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin iştiraki olan Anadolu Birlik Holdingin çatısı 
altında hizmet veren sert şekerleme ve çikolata fabrikası, dondurulmuş patates fabrikası,  bitkisel 
yağ fabrikası, sıvı şeker fabrikasıdır. Benzer şekilde Marmarabirlik, Tariş, Fiskobirlik, Ant Birlik, Trakya 
Birlik gibi, 16 adet tarım satış kooperatif birlikleri mevcuttur. Bu kuruluşlar ağırlıklı olarak çay, fındık, 
incir, üzüm, ayçiçeği, zeytin ve zeytinyağı gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında önemli 
rol üstlenmektedirler.
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Tablo 9. 2018 Yılı Bazı Tarım Ürünleri Üretici – Market Fiyatları ve Fiyatların Değişimi (%)

Ürün
Üretici Fiyatı 

(TL/kg)
Hal Fiyatı 
(TL/kg)

Pazar Fiyatı 
(TL/kg)

Market 
Fiyatı (TL/

kg)

% Değişim

Üretici/

Hal 

Üretici/

Pazar

Üretici/

Market

Elma 1,31 3,06 3,33 5,21 133,59 154,45 297,91

Kuru kayısı 9,00 - 25,00 34,63 - 177,78 284,81

Maydanoz 
(adet)

0,33 0,47 0,96 1,25 41,41 190,40 278,79

Nohut 2,94 5,00 9,86 11,02 70,07 235,46 274,72

Kırmızı mer-
cimek

1,89 3,20 6,86 6,97 69,31 263,10 268,93

Havuç 0,90 1,88 2,75 3,22 108,33 205,56 258,15

Kuru incir 12,00 - 40,00 42,47 - 233,33 253,94

Yeşil merci-
mek

2,64 5,00 7,74 8,99 89,39 193,09 240,49

Süt (litre) 1,39 - - 4,60 - - 230,94

Kiraz 2,00 3,33 3,88 6,48 66,67 93,75 223,75

Marul (adet) 0,90 1,30 2,20 2,69 44,44 144,44 198,52

Patlıcan 0,94 1,49 2,17 2,77 58,51 130,50 194,56

Kuru fasulye 3,26 5,00 7,86 9,27 53,37 141,18 184,32

Karpuz 0,48 0,76 1,00 1,34 58,85 108,33 178,36

Şeftali 1,50 2,45 3,50 4,10 63,33 133,33 173,59

Domates 1,58 2,10 2,83 4,08 32,63 78,95 157,51

Patates 1,28 1,73 2,42 3,03 35,69 89,54 137,56

Yeşil soğan 
(kg)

2,00 2,94 4,17 4,61 47,00 108,33 130,63

Limon 3,65 5,65 7,50 8,38 54,79 105,48 129,53

Fındık (iç) 24,00 - 47,50 52,42 - 97,92 118,42

Zeytinyağı 13,80 -   29,71 - - 115,29

Kabak 1,27 1,57 2,04 2,62 23,95 61,18 107,11

Antep fıstığı 40,00 - 70,00 82,80 - 75,00 107,00

Salatalık 1,50 1,79 2,33 3,08 19,33 55,56 105,00

Kuru üzüm 7,30 - 12,00 13,60 - 64,38 86,26

Sivri biber 1,86 2,24 3,00 3,45 20,43 61,29 85,39

Yeşil fasulye 2,42 3,19 4,00 4,22 31,90 65,52 74,48

Kuru soğan 1,75 2,43 2,67 3,05 38,57 52,38 74,10

Pirinç 3,52 5,00 5,50 6,05 42,05 56,25 72,00

ORTALAMA         55,31 127,70 177,50

Dana eti 29,04 - - 47,13 - - 62,29

Kuzu eti 39,43 - - 63,50 - - 61,04

Yumurta 0,36 - 0,72 0,57 - 98,52 57,89

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2018



Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri Grubu Çalışma Belgesi 

15

Hal, pazar ve market verileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin illerinden derlenen 
ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmiştir (30 
Temmuz 2018 tarihli fiyatlar). 

Ülkemiz tarımında üreticilerin büyük çoğunluğu pazara dönük olarak üretimde bulunmaktadır. 
Böylece bir taraftan tarım işletmelerinde artan ihtisaslaşma ile üretim için gerekli girdilerin bir 
kısmı veya tamamı işletme dışından sağlanmakta, diğer taraftan üretilen ürünlerin işlenmeden 
veya işlenerek işletme dışında değerlendirilmesine yönelik yeniden bir yapılanma oluşmaktadır. Bu 
yapılanma çerçevesinde, tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye intikaline kadarki aşamaların bir 
kısmını veya tamamını kapsayan entegrasyonlar ortaya çıkmıştır. Söz konusu birleşmeler dikey, yatay 
veya her ikisini de kapsayan bir yapıda olabilmektedir. Bunlardan özellikle dikey birleşmeler, üretici ve 
entegrecinin serbest olduğu sözleşmesiz ilişkiler, sözleşmeli tarım ilişkileri, üreticinin sadece verilen 
görevleri yapma durumundaki ilişkiler ve üretici kooperatifleri şeklinde görülmektedirler.

Tüketicilerin istenen kalite ve miktardaki talebinin sürekli olarak karşılanabilmesi, modern teknolojinin 
uygulamaya aktarılabilmesi, ham maddenin ucuz, yeterli ve zamanında temin edilebilmesi, finansman 
olanaksızlığının giderilmesi, maliyetin düşürülmesi, tatminkâr ve sürekli pazar sağlanabilmesi, riskin 
azaltılması vb. faktörler bu entegrasyonun oluşmasında büyük önem taşımaktadırlar. Diğer taraftan, 
özellikle küçük tarım işletmelerinin hâkim bulunduğu bir yapıda, bunların olumsuz yanlarının 
giderilmesi istek ve çabaları da entegrasyona iten önemli bir başka faktördür.

Türkiye’de tarım, gıda ve orman ürünlerinde pazarlama altyapısı güçlü alt sektörler olduğu gibi, 
potansiyeli yüksek alt sektörler de bulunmaktadır. Aşağıda bu sektörlere kısaca değinilmiştir.

Yaş meyve-sebze ve işlenmiş meyve-sebze ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlaması bazı ürünler 
bakımından bir hayli gelişmiştir. Özellikle kuru meyveler, narenciye, dondurulmuş ürünler ve domates 
salçasında mukayeseli bir üstünlüğümüz bulunmaktadır. 

Türkiye, beyaz et sektöründe sahip olduğu potansiyel ile dünya oyuncusu olmaya aday bir ülke 
konumundadır. Yoğun istihdam gerçekleştiren ve tarımı destekleyen yapısıyla ülke ekonomisine 
önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. Ham madde üreticisi çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem, 
ilaç-aşı, yan sanayi, nakliye, pazarlama dalları dâhil 3 milyon civarında kişi bu sektörden geçimini 
sağlamaktadır. Sektörün yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar ABD dolarıdır. Dünya piliç eti ticaretinde 5. 
sırada yerini alan Türkiye, 2018 yılında 81 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Aynı yıl ülkemiz 506 bin 
ton beyaz et ihracatı gerçekleştirerek, 626 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Ayrıca sektör, kuluçkalık 
yumurta ve civciv ihracatı da yapmaktadır. Kişi başı beyaz et tüketimi ise 22 kg/yıl değerine 
ulaşmıştır. Türkiye beyaz et sektörü kaliteli-güvenilir-lezzetli ürünlerinin iç ve dış pazarda satışının 
arttırılması için çalışmalarını her geçen yıl geliştirerek sürdürmektedir. Dünyada toplam et üretimi 
2018 yılında 335 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  Bu üretimin 121,6 milyon tonu kanatlı etidir ve 
toplam üretimdeki payı %36,3’tür. Kanatlı eti üretimi 2015 yılında en fazla üretilen konuma geçmiştir. 
Kanatlı etinin kırmızı etten hızlı artış göstermesi iki ana nedene dayandırılabilir: çevre dostu olması, 
en etkin yem dönüşümüne sahip olması. FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında toplam et miktarı 
358,9 milyon tona ulaşırken kanatlı eti miktarı 135,8 milyon ton ile %37,8 payla en fazla üretilen 
et konumunu sürdürecektir. Dünya tavuk eti üretiminde Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Brezilya 
açık ara öndedir. Bu üç ülke dünya üretiminin %46,5’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye ise %2,3 pay 
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ile 8. sırada yer almaktadır. Ülkemizde, beyaz et üretiminde entegre modeli kullanılmaktadır. Bu 
üretim modelinde, ana damızlık civciv dışındaki tüm aşamalar entegre işletmelerin sahipliği ve/veya 
gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Entegrelerin tüm üretim süreci üçüncü taraf kontrolleri ile de 
takip edilmektedir. Bu işletmeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi Belgesi (HACCP), ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile Helal Sertifikası’na 
sahiptir. Bazıları, BRC Global Standardı (Gıda) Belgesi,  IFS (International Food Standard) Belgesi ISO 
10002 Müşteri Şikâyet Yönetim Sistemi Belgesi’ni de almışlardır.

Su ürünleri yetiştiriciliği dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Su ürünleri açısından önemli bir 
potansiyele sahip olan ülkemizde de 2003 yılından bu yana uygulanan desteklemeler ve teknolojik 
gelişmeler sayesinde su ürünleri üretimi her yıl artarak devam etmektedir. 2018 yılında ticari olarak 
avlanan ve yetiştiricilik yolu ile elde edilen toplam su ürünleri üretim miktarı 628.631 ton’a ulaşmıştır. 
Bu üretim miktarının 314.094 tonu ticari avcılık yolu ile 314.537 tonu ise yetiştiricilik yolu ile elde 
edilmiştir. 

Ülkemiz suları avcılık ürünleri bakımından tür çeşitliliğine sahip olmakla birlikte, su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerinde başta çipura, levrek ve alabalık olmak üzere birçok balık türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklarımız, ülkemizde yıl boyu balığa olan talebin karşılanması için 
de 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. Her yıl üretimdeki payı gittikçe artan 
yetiştiricilik ürünü balıkların piyasada yıl boyunca yer alması, özellikle avcılık yoluyla üretimin az 
olduğu dönemlerde görülen fiyat artışlarını da dengelemesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Avcılık ve yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünleri Başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında 
Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerinde yer aldığı 82 ülkeye ihraç edilmektedir. 2002 yılında 
27 bin ton olan su ürünleri ihracatı 2018 yılında 177 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan, 
yaklaşık 952 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın yaklaşık %75’ini balık çiftliklerinde üretilen balıklar 
oluşturmaktadır. İhraç edilen su ürünlerinin başında çipura, levrek, alabalık ve orkinos olup bununla 
birlikte ekonomik değeri yüksek olan birçok balık türü ve yumuşakçalar da ihraç edilmektedir. 
Bu ürünler, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, füme, fileto ve konserve gibi çeşitli formlarda ihraç 
edilmektedir. Son yıllarda tüketiciler tarafından büyük ilgi ve talep gören Karadeniz alası ve kilogram 
üstü alabalık üretimi teşvik edilerek, üretimin artması sağlanmış, iç piyasada tüketimin yanı sıra bu 
ürünlerin ihraç edilmeye başlanması ile birlikte yeni uluslararası pazarların oluşması ve uluslararası 
pazarlarda firmalarımızın rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. 

Türkiye, kültür balıkçılığında AB ülkeleri içerisinde çipura ve levrek üretiminde ikinci sırada 
bulunmaktadır. Aynı zamanda et ürünleri kategorisinde AB ülkelerine sadece su ürünleri satılmaktadır.

Su ürünleri sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmeler ile birlikte, 2023 yılına kadar su ürünleri 
yetiştiriciliği üretim miktarının 600.000 tona, su ürünleri ihracatının ise değer olarak 2 milyar dolara 
($) çıkartılması hedeflenmektedir. 



Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri Grubu Çalışma Belgesi 

17

Su ürünleri sektöründe her geçen yıl üretim miktarı artmakta iken, ülkemizde 2018 yılı kişi başı su 
ürünleri tüketimi 6,1 kg’dır. Bu rakam yaklaşık 20 kg olan dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. 
Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketiminin artırılmasına yönelik olarak, ülke genelinde, ilgili kurumlar 
ve STK’lar aracılığı ile yazılı ve görsel medyada kamu spotları yayınlanarak, okullarda balık tanıtma 
etkinlikleri düzenlenerek balık tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ancak 
yapılan bu çalışmaların yanı sıra, balık tüketiminin artırılması amacıyla piyasaya arz edilen su 
ürünlerinde ürün çeşitliliğinin artırılması, balıkların işlenmek sureti ile balık filetosu gibi çalışan kesimin 
evlerinde tüketilmesi kolay, pratik, sağlıklı ve ambalajlı ürünler haline getirilmesi için sektörün bu 
alanda desteklenmesi, su ürünleri tüketimini artmasına katkı sağlayacaktır. 

Bitkisel üretimin endüstri bitkileri çeşitlerinden biri olan yağlık ayçiçeği ürünü açısından konuyu 
değerlendirmeye çalıştığımızda ürünün pazarlama yapısı tamamen iç piyasaya yönelik olup, arz 
noksanlığından dolayı çiftçinin ürününü pazarlaması açısından fazla bir sorunu bulunmamaktadır. 
Üreticinin temel sorunu fiyattır. Türkiye’de ortalama 1.500.000 ton yağlık ayçiçeği üretimi 
gerçekleştirilmekte olup, bir bu kadar daha üretime ihtiyaç vardır. Ayçiçeği arz açığı ithalat yapılarak 
karşılanmaktadır.

Ormancılıkta, odun ve odun dışı orman ürünleri ticareti giderek önemini artırmaktadır. Ülkemizde 
yaklaşık olarak 23 milyon m³ endüstriyel odun ve 10 milyon ster yakacak odun tüketilmektedir. 
Bu tüketim devlet ormanları ve özel mülkiyetteki orman ve ağaçlık alanlardan yapılan üretim ve 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır.  En büyük odun arz kaynağı olan devlet ormanlarından yapılan 
üretim toplam ülke tüketiminin %75’ini oluşturmaktadır. 2010–2018 döneminde yurt içi endüstriyel 
odun üretimi %51, toplam tüketim ise %30 oranında artmıştır. Yakacak odun tüketiminde ise düşüş 
trendi görülmektedir. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) üretim rakamlarına göre 2000 yılında 7,3 
milyon m3 olan endüstriyel odun üretiminin yanında yakacak odun üretiminin 7,9 milyon ster olduğu 
görülmektedir. 2000 yılından itibaren endüstriyel odunda üretim trendi yukarıya dönmüş olup 2018 
yılı sonunda 19,1 milyon m3e ulaşmıştır. Böylece 2000 yılından bu yana OGM endüstriyel odun üretimi 
%160 artmış, yakacak odun üretiminde ise %38’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Ürünler itibarıyla üretim 
incelendiğinde farklı trendler göze çarpmakta olup üretim miktarının sanayideki talep gelişimi ve 
artan genç meşcere bakımları paralelinde, fakat ormanların potansiyelinin limiti dâhilinde şekillendiği 
görülmektedir. OGM’nin satış miktarları (stok değişimleri dışında) üretim rakamlarına paralel olarak 
seyretmektedir.  Satışlar ürün çeşidi ve satış şekline göre makta, rampa ve son depolardan yapılmakta 
bazen de işaretlenmiş ağaçlar dikili olarak satılmaktadır. Son yıllarda OGM satışlarının yaklaşık %30’u 
dikili ağaç satışı yolu ile yapılmaktadır. Dikili ağaç satışı, orman köylüsü, kooperatiflere ve yıllık üretim 
kapasitesi 25 bin m3 ve üzeri fabrika ve tesislere tahsisli olarak, diğer isteklilere ise açık artırmalı 
satış yolu ile yapılmaktadır. Ülkemizin endüstriyel odun ithalatı 1 milyon m³ civarındadır. Hâlihazırda 
endüstriyel odun ithalatının yaklaşık olarak %40’ı Ukrayna’dan yapılmaktadır. Ülkemizdeki lif ve 
yonga levha sektörlerinin hızla büyümesine bağlı olarak 2000 yılında 1,4 milyon m³ olan lif-yonga 
odunu üretimi 2018 yılı sonunda 7,4 milyon m³e çıkarılmıştır. Ancak sektörün büyümesi neticesinde 
ihtiyacın karşılanabilmesi için 2,5 milyon m³ odun ham maddesi ithal edilmektedir. 
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Tablo 10’dan da görüldüğü gibi, Türkiye odun ham maddesi üretiminde arz açığı yaşayan bir ülkedir. 
Ülke ormanlarının insanlık tarihi boyunca görmüş olduğu yoğun kullanım, verimliliklerini olumsuz 
etkilemiş ve günümüze onarılması gereken bir orman yapısı getirmiştir. Bu nedenle, ülke ormancılık 
kurumları bir yandan, ormanları iyileştirirken, bunun bir sonucu olarak, odun üretim gücünü de 
iyileştirmektedir.

Ahşap ve ahşap ürünleri dış ticaretinde ham madde ihracatının yok denecek kadar az olduğu, katma 
değeri yüksek mamul ürünlere doğru ihracatın artarak ithalatı karşıladığı görülmüştür. Ahşap mobilya 
sektöründe ise ihracat hızla artarak 2018 yılında ithalatın 2,5 katına ulaşmıştır. Oduna Dayalı Orman 
Ürünleri Endüstrisinin alt dalları büyüme potansiyeli yönünden önemli farklılıklar göstermektedir. Lif 
ve yonga levha sanayi hızla büyürken, kereste imalat sanayi ve masif parke üretimi ile kaplama ve 
kontrplak sanayinde uluslararası alanda rekabet gücü düşüktür (İlter & Ok, 2012).

Tıbbi ve aromatik bitkiler çok uzun yıllardan beri dünyanın her yerinde kullanılmakla birlikte, son 
yıllarda önemini artırmıştır. Bu bitkilerin çok yaygın bir kullanım alanı olmasına karşılık, temelde 
3 sektörde yararlanma yoğunlaşmıştır. Bu sektörler: sağlık, gıda ve kozmetiktir. Tıbbi ve aromatik 
bitkilerin üç farklı sektörde yaygın bir kullanım alanının bulunması, bu bitkilerin oldukça geniş bir talebe 
ve pazara sahip olmasına neden olmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden üç kategoride ürün elde 
edilebilmektedir. Bunlar: kurutulmuş ürünler, uçucu yağlar ve sabit yağlardır. Bu ürünlerin kullanımının 
çok yaygın olması nedeniyle satış kanalları da son derece geniştir. Söz konusu ürünler, toptancılara, 
değişik sektörde yer alan imalatçılara, perakendecilere, ihracatçılara, aktarlara, aromaterapi, fitoterapi 
merkezlerine vb. satılabilir. Ürünleri ihracatçılara satmak yerine yurt dışı firmalar ile doğrudan 
çalışmak, katma değerin artırılması açısından oldukça önemlidir. Dünya genelinde tıbbi ve aromatik 
bitkiler ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda yapılan çalışmalar, verilen eğitimler, hazırlanan 
yasal düzenlemeler her geçen gün daha da artmaktadır (WHO, 2013) . Bu uçucu yağlar da dünya 
genelinde önemli bir pazar oluşturmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar 
da ilaç, kozmetik, gıda ve içecek, sabun ve ev temizlik maddeleri sanayilerinde kullanılabilmektedir. 
Kozmetik ve sağlık sektörlerindeki kullanımları daha yaygın olmakla birlikte uçucu yağların bazıları, 
antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri nedeniyle, gıda sanayinde de kullanılmakta, aynı zamanda 
gıdalara aroma, koku ve renk verdikleri için tercih edilmektedirler. Temizlik malzemeleri, aromaterapi 
uygulamaları vb. sektörler de giderek daha fazla uçucu yağ talebinde bulunmaya başlamıştır. Uçucu 
yağların dünya piyasalarındaki değeri yüksektir. 
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Tablo 10. Türkiye Orman Ürünleri Üretim ve Tüketimi

Üretim ve Tüketim Kaynakları
Birim

YILLAR

1980 1990 2000 2010 2015 2018

OGM Endüstriyel Odun Üretimi 000 m3 6.781 6.581 7.329 12.569 16.638 19.080

Özel Sektör Endüstriyel Odun 
Üretimi

000 m3 1.549 2.100 3.262 3.300 3.370 3.400

Toplam Endüstriyel Odun Arzı 000 m3 8.330 8.681 10.591 15.869 20.008 22.480

Devlet Ormanlarından Endüstriyel 
Odun Tüketimi

000 m3 6.272 6.670 7.453 12.792 16.097 19.060

Özel Mülklerden Endüstriyel Odun 
Tüketimi (tahmini)

000 m3 1.549 2.100 3.262 3.300 3.370 3.400

Net İthal Edilen Endüstriyel Odun 000 m3   836 2.061 1.823 1.840 882

Toplam Endüstriyel Odun Tüketimi 000 m3 7.821 9.606 12.776 17.915 21.308 23.342

OGM Yakacak Odun Üretimi 000 ster 21.949 12.145 7.861 7.194 5.023 4.890

Özel Sektör Yakacak Odun Üretimi 
(tahmini)

000 ster 1.556 1.720 1.920 2.053 2.160 2.533

Toplam Yakacak Odun Arzı 000 ster 23.505 13.865 9.781 9.247 7.183 7.423

Devlet Ormanlarından Yakacak 
Odun Tüketimi

000 ster 21.202 9.759 8.149 7.313 5.032 4.806

Özel Mülklerden Yakacak Odun 
Tüketimi (tahmini)

000 ster 1.556 1.720 1.920 2.053 2.160 2.533

Net İthal Edilen Yakacak Odun (cips 
dahil)

000 ster     326 2.136 3.788 2.524

Toplam Yakacak Odun Tüketimi 000 ster 22.758 11.479 10.395 11.502 10.980 9.863

Toplam Odun Üretimi 000 m3 25.958 19.080 17.927 22.804 25.395 28.047

Toplam Odun Tüketimi 000 m3 24.889 18.215 20.572 26.542 29.543 30.739

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü, 2019

Tıbbi ve aromatik bitki tanımı dışında kalan fakat ülkemizde ve dünyada talebi artan başkaca odun dışı 
orman ürünleri de bulunmaktadır. Mantarlar veya yosunları, reçine veya sığla yağını, meşe palamudu 
veya şimşir sürgünlerini bu kapsamda örnekler olarak göstermek olanaklıdır. Bu ürünler, dünyada 
ve ülkemizde geçmişte “orman tali ürünleri” olarak adlandırılmışken, günümüzde “odun dışı orman 
ürünü” olarak ifade edilmektedir. Gözlenen talep artışı ve taşıdığı sürdürülebilir kalkınma potansiyeli 
dikkate alınarak 2011 yılında OGM içerisinde bu ürünlerden sorumlu bir daire başkanlığı kurulmuş, 
yönetim planlarına göre yararlanmak hedeflenmiştir. Bununla birlikte, pazarlamasında, hasattan, 
ürünün standardizasyonuna, toplayıcı ve aracı işletme sorumluluk ve rollerine kadar uzanan pek 
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çok alanda gelişim ihtiyaçları dikkat çekmektedir. Odun dışı ürünlerden sorumlu daire başkanlığının 
görev tanımı ile OGM’nin pazarlama faaliyetlerinden sorumlu dairenin görev ve yetki tanımlarında 
çakışmalar gözlenmektedir. Ülkenin uzun tarihi geçmişi bu alanda önemli bir geleneksel bilgi birikimi 
sağlarken, sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin zenginliği, var olan potansiyeli güçlendirmektedir. Henüz 
başlangıç aşamasında kabul edilebilecek kurumsal çalışmalardaki gelişimin devam ettirilebilmesi 
halinde, ülkeye ihracat olanakları açabilecek bir fırsat alanı olarak düşünülmelidir.

Fidancılık sektörü, uluslararası standartlarda ve yıllık 106 milyon adetlik üretimle, tohumculuk sektörü 
ve ülkemiz bitkisel üretiminde önemli bir yere sahiptir. Fidancılık, 2,3 milyon dolarlık ithalata karşın, 38 
milyon dolarlık ihracat değerini gerçekleştiren bir sektördür. Fidancılık sektörü aynı zamanda örgütlü 
bir yapıya sahiptir ve Fidan Üreticileri Alt Birliği sektörün tek yasal temsilcisidir. Dış ticarette en çok 
ihracat ön izni verilen türler sırasıyla: elma, ceviz, kiraz, armut, zeytin, erik ve nektarin; en çok ithalat 
ön izni verilen türler ise sırasıyla: elma, armut, asma, kiraz ve şeftalidir. Türkiye’de fidan üretimi 2002 
yılında 3,5 milyon adet iken, 2018 yılında 106,5 milyon adet sertifikalandırılan fidan üretimi gerçeklemiş 
ve bu fidanların da %40’ı ihraç edilmiştir. Fidan üretiminin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi 
ile birlikte özellikle son 10 yılda Türkiye’deki meyve bahçeleri ve bağlar yerli fidanlar ile kurulmaya 
başlamıştır. 2010 yılında 7,5 milyon dolar fidan ithalatı yapılırken, bu değer 2018 yılında 2,3 milyon 
dolara gerilemiştir. Ülkemiz için fidan satışı açısından yüksek pazar potansiyeli taşıyan ülkeler; Orta 
Doğu ülkeleri, Rusya ve Türk Cumhuriyetleridir. Fidan üreticileri Fidan Üretici Belgesi’ne istinaden 81 
ilde fidan üretebilmekte ve kendi üretim alanında veya bunun dışında 81 ilde İl Müdürlüklerince fidan 
satış alanı olarak belirlenen yerlerde fidanını satabilmektedir. Ancak Belediyelerin destek sağlamaması 
gerekçesiyle çoğu İl Müdürlüklerince fidan satış alanları belirlenememektedir (TÜSSİDE, 2017).

Tarım, gıda ve orman ürünleri talebinde demografik, kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerin sonucunda çeşitli pazarlama trendleri ortaya çıkmakta ve pazarlama konusu her 
geçen gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Bu trendler özellikle organik gıda, iyi tarım uygulamaları, 
fonksiyonel gıda, soğuk zincir, hazır gıda türü gibi ürünlere doğru kaymaktadır. Ayrıca TV ve medyadan 
toplumların yanlış bilgilendirilmesinden dolayı sağlıksız ve riskli bir gıda alanı doğmaktadır. 

Tarım, gıda ve orman ürünleri pazarlamasında yaşanan gelişmeler ve beklentilerin her biri aşağıda 
kısa paragraflar halinde açıklanmıştır.

Son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yöresel ürünlere olan ilgi giderek 
artmaya başlamıştır. Dünya genelinde gıda sanayinde yaşanan gelişmeler, çok uluslu şirketlerin 
standartlaşmış ürün üretimi ve hızlı yemek (fast-food) alışkanlıklarının yaygınlaşması yöresel ürünleri 
özellikle belli bir tüketici kitlesi için daha önemli bir hale getirmiştir (Dokuzlu ve ark., 2019).  Tüketici 
tercihlerinde yaşanan bu gelişmelerin sonucunda coğrafi işaretli ürünlerin önemi de artmıştır. Coğrafi 
işaret: belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge 
veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Türkiye’de tam anlamı ile ilk coğrafi işaret 
uygulaması 1995 yılında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlatılmış ve tescil yetkisi bugünkü 
adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmiştir (Pektaş, Kahraman, & Alkan, 2018). Ülkemizde 
ağustos 2019 tarihi itibarıyla 436 coğrafi işaret tescilli ürün bulunmaktadır. Bunların 338 tanesi gıda 
ve tarım ürünüdür. Başvuru aşamasında ise 416 ürün bulunmaktadır. Ülkemizde Geleneksel Ürün Adı 
başvurusu bulunan iki ürün vardır: Ezo Gelin Çorbası ve Türk Lokumu. En fazla coğrafi işaretli ürün 
tesciline sahip il 27 ürünle Şanlıurfa’dır. En fazla tescili bulunan diğer iller sırasıyla Gaziantep, İzmir, 
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Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Mersin, Kayseri ve Bursa’dır.  Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde coğrafi 
işaret alan 3 ürünü bulunmaktadır, bu ürünler: Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısıdır. 
AB’ye coğrafi işaret başvurusu yapılmış olan ürün sayısı ise 15’tir. Konu üzerine yapılan çalışmalar 
tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere daha yüksek bedel ödemeye hazır olduklarını, daha fazla tercih 
ettiklerini ve bu ürünlerin değerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir (Pektaş ve ark., 2018; 
Dokuzlu, ve ark., 2019). 

Önümüzdeki 6 yıl içinde, bitkisel üretimdeki gibi, hayvansal üretimde de artış beklenmektedir. 
2020 yılında et ihtiyacının 2003 yılına oranla %58’lik bir artışla 327 milyon tona çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle yem ham maddesi olarak üretimine en fazla gereksinme duyulacak tahılın 
mısır olması beklenmektedir (Gökırmaklı & Bayram, 2017). 

Yaş piramitlerine göre dünyada yaşlı nüfusunun artacağı öngörülmektedir. Yapılan bir çalışma 
da (Wiener & Tilly, 2002). 2000 ile 2050 yılları arasında yaşlı nüfusun %135 oranında artacağını 
belirtilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak gelecekte özelikle yaşlılara yönelik gıda pazarı hacminin 
artması ve bu pazarın büyümesi ihtimali yüksek görülmektedir.

Değişen yaşam tarzı ve kadınların çalışma hayatına girmesi, evlerde yemek pişirme alışkanlıklarını 
değiştirecektir. Bu bağlamda, evlerde sadece hazır gıdanın ısıtılacağı ekipmanlara sahip küçük 
ve portatif mutfaklar ev tasarımlarına girecek, hazır yemek sektörü ve hazır gıdalara ait sektörler 
büyüyecektir. Bu durum, ev yemekleri reçetelerinin değişmesine, bilinen reçetelerin ve tekniklerin 
anneden kızına geçen bilgi zincirinin yok oluşuna sebep olabilecektir. 

Gelecekte, mutfaklardaki buzdolaplarının mevcut gıdayı ve tüketimi göstermesi, son kullanma tarihi 
dolmuş gıdaları tespit edebilmesi, alışveriş listesi oluşturabilmesi ve buzdolabı ile evin kilerinde 
depolanan gıdalara dayalı olarak yemek hazırlanması konusunda tavsiye verebilmesi beklenmektedir 
(Yumurtacı & Keçebaş, 2009). Ayrıca, günümüzde yeni gelişen bir teknoloji olarak gıdaların 3 
boyutlu yazıcılar vasıtasıyla üretiminin (3D printing, 3DP) gelecekte yaygınlaşarak artan derecede 
kullanımı öngörülmektedir. 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin, bireysel ve tasarım gıdaların başlangıcını 
oluşturacağı düşünülmektedir (Sun ve ark., 2015). Bunlarla beraber, gıda ile temas eden aktif ve akıllı 
madde ve malzemelerin de kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. 

Gıda sektöründe yapılan AR-GE çalışmalarında nanoteknolojiden faydalanma oranı da her geçen 
gün artmaktadır. Nanoteknoloji ve genetik biliminin gıda sanayisine ve tarım sektörüne önemli 
katkılar sunacağı öngörülmektedir. Ayrıca, bu teknolojinin, günümüz gıda teknolojisinde bulunan 
sorunlardan olan düşük üretim verimliliği ve yüksek üretim fiyatları gibi sorunların da üstesinden 
gelerek gıda güvenliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Sun ve ark., 2015).  

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de tarım ve gıda sektöründeki AR-GE harcamaları 
her geçen gün artmaktadır. Gıda ve içecek sektöründe 2013 yılında 123,7 milyon TL olan AR-GE 
harcamalarının toplam tutarı 2017 yılında 243,6 milyon TL’ye ulaşmıştır (Gıda Hattı, 2015). Günümüzde 
gelişmiş ülkeler tarım ve tarıma dayalı sanayide AR-GE çalışmalarına ve yenilik kapasitesini artırarak 
büyüme hedefine odaklanmıştır. Bu ülkelerin pek çoğunun gelişme yolunda kullandıkları en önemli 
iş birliği şeklinin Üçlü Sarmal olarak adlandırılan kamu-üniversite-sanayi iş birliği (KÜSİ) olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde pek çok kamu kuruluşunun stratejik planında yer alan devlet-üniversite-
endüstri iş birliği süreci özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önem verdiği konulardan birisidir. 
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KÜSİ olarak adlandırılan iş birliği yapısı içerisinde Bakanlık tarafından online bir portal kurulmuştur 
(https://kusip.gov.tr/kusip/views/portal).  Dünya genelinde yaşanan gelişmelere pek çok firmayı ürün 
geliştirme, verimlilik artışı, yeni çeşitler vb. konularda AR-GE çalışmaları yapmaya yönlendirmektedir. 
Ülkemizde özellikle son yıllarda AR-GE merkezlerinin kurulmasının kolaylaştırılması ile beraber 
firmaların çalışmaları da artmaya başlamıştır. Buna karşılık, gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında AR-
GE temelli çalışan firmaların sayısı halen düşüktür. 

Ülkemizdeki büyük ölçekli tarım ve gıda firmalarının genellikle yurt içi ve yurt dışı pazarlar için 
ayrı pazarlama bölümleri bulunmaktadır. İhracat yapan firmalarda bu birimlerin daha güçlü olduğu 
görülmektedir. Genel olarak önceki yıllarda Anuga, Sial, Gulfood gibi fuarlar önemli iken sektör son 
zamanlarda Çin, Afrika ve Japonya’daki fuarlara da katılım göstermeye başlamıştır.

2015 yılı verilerine göre özellikle ABD’de ev dışı gıda için yapılan harcama ile ev içi gıda harcaması 
birbirine neredeyse eşit hale gelmiştir. Bu durum, gelecekte dışarıda yemek yeme kültürünün daha da 
artacağını göstermektedir. Endüstriyel ve hazır gıda tüketiminde artış beklenmektedir. Buna paralel 
olarak fast-food ve franchising artışı öngörülmektedir.

Gıdalar günümüzde vitamin, mineral veya fonksiyonel bileşenler ile zenginleştirilmekte, bazı tüketici 
grupları için özel olarak formüle edilmekte, bazı bileşenleri nedeniyle etiketlerinde beslenme veya 
sağlık beyanları içerebilmektedirler. Gıdalar konvansiyonel üretimlerinin yanında: takviye edici 
gıdalar, bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, glüten intoleransı 
olan tüketicilere özgü glütensiz veya glüteni azaltılmış gıdalar, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, sporcu 
gıdaları, vücut ağırlığı kontrolü için gıdalar gibi özel olarak formüle edilmiş gıdaların da üretimleri 
ve tüketim hacimleri artmaktadır. Fonksiyonel gıdaların günümüzün ve geleceğin gıdaları arasında 
pazarda yer alacağı öngörülmektedir (Alaşalvar & Pelvan, 2009). Ancak yapılan diğer bir çalışmaya 
göre (Boğaz, 2003) fast food tipi yiyeceklerin günümüzde olduğu gibi gelecekte de gelişmeye ve 
insanlar için önemli bir tüketim biçimi olmaya devam edeceği öngörülmektedir. Gelecekte insanların 
eğitim ve bilinç seviyesi günümüzden daha iyi bir duruma gelebilirse, fast-food tipi diyetten daha çok 
sağlıklı ve fonksiyonel gıdaların pazarında bir artış sağlanması da mümkündür. “Slow-food (Yavaş 
Yeme) Hareketi” hızlı yeme alışkanlığını ortadan kaldırmak ve yerel üreticileri korumak amacıyla 1986 
yılında fast-food’a tepki olarak İtalya’da Carlo Petrini tarafından başlatılmıştır. İyi, temiz ve adil gıdayı 
savunan slow-food, tüketilen ürünlerin lezzetli olması; yeryüzüne, diğer canlılara ve insan sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde temiz koşullarda üretilmesi ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını adil bir 
şekilde alması gerektiğini savunmaktadır. Az fakat sık yemeyi ilke edinmiş ve temkinli, yavaş ancak 
kararlı adımlarla geçtiği yerlerde iz bırakan salyangozu sembolü olarak kullanmaktadır. Slow-food 
hareketinin tüm dünyada 150 ülkede yaklaşık 80.000 üyesi bulunmakta olup, her geçen gün bu sayı 
artmaktadır (Taş & Ötleş, 2017). 

Sağlıklı gıda, güvenilir gıda, adil ticaret, tarım çalışanlarının sosyal hakları ve refahı, hayvan refahı 
ve benzeri konular dünya genelinde özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin daha fazla üzerinde 
durduğu konular haline gelmiş ve bu kapsamda yeni standart ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Better 
Leven, GRASP, Fair Trade gibi uygulama ve standartlar, çeşitli tarım ürünlerinin pazarlara daha kolay 
ve daha yüksek değerden giriş yapmasını sağlamaktadır. 

Dünya genelinde gıda güvenliği standartlarının yanında artık sosyal standartlar ve hayvan refahı ile 
ilgili standartlar da gelişmeye başlamaktadır. Bunlardan biri de Hollanda’nın en büyük hayvan hakları 
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koruma örgütlerinden biri olan SPA (Dutch Society for the Protection of Animals) tarafından 2007 
yılında kümes hayvanlarının yaşam ve kesim koşullarına karşı geliştirilmiş ve daha sonra küçükbaş 
ve büyükbaş hayvanlar ile domuzları da kapsamına almış olan “Better Leven” adlı standarttır. Bu 
standart çerçevesinde bir logo geliştirilmiş olup, yetiştiricilere hayvan refahı standartlarına uyum 
derecesine göre “Better Leven” logosu kullanma hakkı verilmektedir. Logonun altında 3 yıldız 
bulunmaktadır. Sadece organik üretim yapan işletmelere 3 yıldız verilmektedir. 2 yıldız çok iyi yaşam 
koşullarına sahip hayvan yetiştiricilerine, 1 yıldız ise ortalama düzeyde standartlara uyan yetiştiricilere 
verilmektedir. 2017 yılında logoyu kullanan 600 çiftlik bulunmakta olup, bu sayı her geçen gün 
artmaktadır. Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri de bu logoyu kullanmaya başlamıştır. Logoyu 
kullanan işletmeler, satış aşamasında hem marketler hem de tüketiciler tarafından öncelikli olarak 
tercih edilmektedir (SERKA, 2019).

Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında işletmeler pazarda kalıcılığı arttırmak amacıyla sosyal 
projelerde yer almaya özen göstermektedirler. Sosyal projelerde yer aldıkça pazarlardaki kalıcılığı 
arttırmakla kalmayıp, yeni pazarlara girmeleri de kolaylaşmaktadır. Sosyal sorumluluk faaliyetleri 
işletmelerin imajını tüketiciler açısından daha ayrı bir konuma getirmektedir. Tüketiciler sosyal 
projelere destek veren işletmelere daha fazla değer vermektedir. Bu projeler ile işletmelerin tüketiciler 
gözündeki imajı ve değeri artmaktadır. Özellikle projeler yoksulluk ya da en temel insanî ihtiyaçları 
giderici bir konumdaysa, tüketicinin gözünde marka ayrı bir konuma gelmektedir. Bu bağlamda son 
yıllarda gıda bankası uygulamaları ülkemiz de dâhil olmak üzere artmaya başlamıştır. 

Markalaşma konusunda büyük ölçekli firmaların yurt içindeki başarısı iyi durumdadır. Ancak, yurt 
dışında marka yaratma konusunda ciddi sorunlar olmakla beraber, sektörün bu konuda yurt dışı 
geleneksel pazarlar haricinde çalışmaları kısıtlıdır.

Son yıllarda kadın kooperatifleri, federasyonları vb. örgütler üretim faaliyetine daha fazla dâhil 
olmaya başlamışlardır. Ancak, bu örgütlerin pazarlama konusunda bilgi ve sermaye eksiklikleri 
bulunmaktadır. Üretimdeki başarılarını pazarlamaya aktarmakta zorlanmaktadırlar. Ülkemizdeki 
çeşitli kalkınma ajansları kadın örgütlerinin pazarlama ve markalaşma çalışmalarını desteklemekte, 
bu kapsamda web sitesi hazırlanması, ambalajlama, pazar ve pazarlama araştırmaları vb. konularda 
çalışmalarının önünü açmaktadır.  

Orman ürün ve hizmetleri alanında, dünya ölçeğinde bir bilinçlenme gözlenmektedir. Sertifikalı 
orman ürünlerinin üretimi de talebi de artmaktadır. Sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre 
üretilmiş orman ürünlerini sertifikalandıran uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır. Bir orman ürünü 
tüketirken, doğanın ve dünya ekolojisinin zarar görmesine yardım etmek istemeyen bilinçli tüketiciler, 
sertifikalı orman ürünlerini tercih etmekte ve “yeşil tüketici” olarak adlandırılmaktadır. Geçmişte 
sadece Avrupa ve dünyanın diğer gelişmiş bölgelerinde “yeşil tüketicilerin varlığı” kabul edilirken, 
günümüzde Türkiye’de de bir ürün satın alırken çevreye duyarlı davranan bir tüketici grubu gelişim 
içerisindedir (Koç, 2016). Ormancılığın sadece odun ham maddesi üretmediği, bugün bir piyasası 
olmasa da toplumun önem ve değer verdiği pek çok hizmet veya düşünceyi de birlikte ürettiği 
genel kabul görür hale gelmiştir. Bu arada, pazarlama alanında sosyal pazarlama çalışmaları gittikçe 
gelişmiş ve kar amacı gütmeyen kurumlar için de pazarlama gerektiği çoklukla kabul görür bir hal 
almıştır. Türkiye’de henüz yaygınlaşamamış olsa da dünyada ormancılıkta pazarlanacak düşüncelerin 
de olabileceği kabul edilmektedir (Ok, 2005). Bu kabul biyolojik çeşitlilikten, ormanların toplumu 
sellerden veya küresel ısınmadan koruyucu hizmetlerinin de toplumsallaştırılmasında sorumluluklar 
yaratmaktadır.
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3. GÜÇLÜ YÖNLER – ZAYIF YÖNLER – FIRSATLAR – TEHDİTLER 

Tarım, gıda ve orman ürünleri sektörlerinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri değerlendirilirken 
bazı konular birden fazla kategori altında dikkate alınmıştır. Bunun nedeni, aynı konuda hem güçlü 
hem de zayıf yönlerin bulunması, ya da benzer şekilde bir durumun bazı açılardan avantaj bazı 
açılardan ise tehdit olmasıdır. Örnek olarak, ülkemizde sayıları az olmakla birlikte pazarlamada başarı 
sağlayan ve diğer kooperatiflere örnek olabilecek güçlü kooperatiflerimizin bulunması bir güçlü yön 
olarak değerlendirilirken, pek çok kooperatifin pazarlama konusunda yetersiz olması zayıf yön olarak 
dikkate alınmaktadır. 

Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) analizi pazarlama konusu ekseninde 
şekillendirilmiş olmakla beraber, bazı durumlarda pazarlamayı dolaylı olarak etkileyecek hususlara 
da değinilmiştir. 

Güçlü Yönler:

•	 Ülkemiz ürün çeşitliliği açısından son derece zengin bir ülkedir. Çok sayıda bitkisel ve hayvansal 
ürün yetiştirilebildiği gibi, endemik bitkiler, yerli hayvan ırkları, yöresel ürünler önemli bir zenginlik 
kaynağıdır. Bu çeşitlilik pazarlamada önemli bir avantaj yaratmaktadır. 

•	 Türkiye, iklim, toprak ve coğrafi koşulları nedeniyle lezzetli ve kaliteli ürün üretimine elverişlidir.

•	 Türkiye coğrafi yerleşim bakımından Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika arasında yer alması 
dolayısıyla özellikle dış ticarette lojistik üstünlüğe sahiptir.

•	 Markalaşma konusunda tanıtım, tutundurma faaliyetlerine önem verilmektedir.

•	 Doğrudan ihracata yönelik üretim yapılabilmektedir. 

•	 Ülkemizin yurt dışında tarım ve ticari ataşelikleri bulunmakta ve bu ataşelikler pazarlama 
konusunda firmalara destek olmaktadır.  

•	 Ülkemizde tarım sektöründe yetişmiş eleman ve iş gücü potansiyeli bulunmaktadır. 

•	 Tarım sektöründe yer alan Türk kadınları el becerileri yüksek, güç koşullara dayanıklı ve çalışkandır. 
Kırsaldaki kadınlar üretmek ve para kazanmak konusunda isteklidir. Son yıllarda ülkemizde kadın 
örgütlerine yönelik desteklemeler artmaktadır. 

•	 Ülkemizin pek çok üründe (fındık, üzüm, kayısı, bal, beyaz et, çipura, alabalık, levrek vb.) dünya 
genelinde üretim avantajı bulunmaktadır. 

•	 Ülke tarım ve gıda ürünleri ile ilgili mevzuat, AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyumlu hale getirilmiştir. 

•	 Entegre üretim tesisleri ve AB onaylı işletmeler (kanatlı, şekerpancarı, süt işleme, et işleme, balık 
işleme) giderek yaygınlaşmaktadır. 
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•	 Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çalışan, belli bölgelerde fiyat oluşumunu yönlendirebilen tarımsal 
kooperatifler az sayıda da olsa vardır.

•	 Sözleşmeli üretim modeli sayesinde bazı sektörlerde planlı üretim yapılabilmekte ve planlı üretim 
sayesinde pazar taahhütleri yerine getirilebilmektedir.

•	 Dünya standartlarında çiftlikler ve işleme tesisleri vardır.

•	 İleri teknoloji ile kurulmuş, örnek teşkil edebilecek üretim ve işleme tesisleri bulunmaktadır. 

•	 Et üretiminde ihracat yapılacak ülkelerin taleplerine uyum sağlayacak esnek üretim yapısı 
mevcuttur.

•	 Beyaz et sektöründeki birçok entegre ve markalaşmış şirket Türkiye’de ilk 500 şirket arasında 
olup, ölçek ekonomisini kullanıp genel ekonomik şartlara müdahil olabilecek konumdadır.

•	 Ülkemiz su ürünleri üreticiliği ve yetiştiriciliğine uygun, geniş denizlere ve iç su kaynaklarına 
sahiptir.

•	 Ülkemiz, coğrafi işaretler açısından zengin doğal ve beşeri özelliklere sahiptir.

•	 Ülkemizde coğrafi işaret almış ürünlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda AB’de 
tescillenmiş ve başvuru aşamasında olan ürünlerimiz de bulunmaktadır. 

•	 Türkiye mutfak kültürü dünya genelinde tanınmaktadır.

•	 Ulusal ve uluslararası güçlü markalarımız bulunmaktadır. 

•	 Gıda sektörünün net ihracatçı olması, her yıl ihracatın pozitif değer vermesi ülkenin genel cari 
açığının kapatılmasına da katkı sağlamaktadır.

•	 Un, makarna, bulgur, bisküvi, yem, nişasta, kanatlı ve yumurta sanayimiz gelişmiş olup, üretim ve 
ihracatımız hemen her yıl artış göstermektedir.

•	 Toptancı hallerinde üretici örgütlerine kolaylık sağlanmaktadır (mevzuat)3

•	 Ülke odun ham maddesi arzını kontrol edebilen güçlü bir orman teşkilatı bulunmaktadır.

•	 Piyasada artan talepleri karşılamak üzere odun üretimi son 5 yılda %21 artırılmıştır.

•	 Uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilir orman yönetim sertifikasına sahip 3,1 milyon ha (ülke 
ormanlarının %19’u) orman alanı bulunmaktadır. Bu ormanlardan üretilen odun ham maddesi ile 
oduna dayalı ürün ihracatı yapan yerli üreticilere, menşe belgeli orman ürünü arz edilebilmektedir. 

3 Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 5957 sayılı Kanun’da bu yönde değişiklik yapılmasına ilişkin 
taslak çalışmaları devam etmektedir.
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•	 Profesyonel üretim işçiliğini artırmak ve piyasanın taze ürün ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
dikili ağaç satışları yapılmış, bir deneyim elde edilmiştir.

•	 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ORBİS yazılımı sayesinde odun ham maddesi üretim 
sürecini takip, raporlama ve gerektiğinde anlık müdahale imkânı artmıştır. 

•	 Odun ham maddesinin yerli üretiminin pazarlanmasıyla ilgili olarak üretici ve alıcılar arasında, 
özellikle malın tanımı, fiyatın oluşumu ve satış kuralları konularında kurumlaşmış bir ilişkinin 
altyapısı kurulmuş bulunmaktadır. 

•	 Ziraat Bankası tarafından fidan üreticisine 0 faizli kredi verilmektedir.

•	 Kaliteli fidana olan talep artışı sonucunda üretilen fidan kalitesi artmıştır.

•	 Islahçı Hakları Kanunu bulunmakta ve yeni çeşitler üretime kazandırılmaktadır.

•	 Fidancılık sektöründe mevzuat ile ilgili önemli bir sorunun bulunmamaktadır.

•	 Yurt dışı fuarlarına katılım sonucunda yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

•	 Sık dikim yetiştiricilik tekniklerinin öğrenilmesi ile fidan satış miktarı artmıştır.

•	 Anaç ve fidan ithalatının yasak olması yerli üretimi teşvik etmektedir.

•	 Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 11.482 kooperatif, Ticaret Bakanlığına bağlı 1.346 kooperatif 
bulunmaktadır.

•	 TMO, yurt dışı ve yurt içi hububat piyasalarını anlık olarak çeşitli kaynaklardan takip etmekte ve 
elde ettiği verileri günlük olarak internet sayfasında da “Günlük Piyasa ve Borsa Fiyatları Bülteni” 
başlığı altında yayımlamaktadır.

•	 Tarımsal üretim süreçlerinde teknolojinin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

•	 Tarımsal üretim aşamalarında verim ve kaliteyi artırıcı yeni tarımsal yöntemlerin öğrenilmesi ile 
birlikte, uygulamalar başlamıştır.

•	 Odun dışı orman ürünleri konusunda biyolojik çeşitliliğin zenginliği ve geleneksel bilginin 
derinliğinden kaynaklanan ülke üstünlükleri bulunmakta olup bu konulara odaklanmış bir örgütsel 
altyapı kurulmuş durumdadır.

•	 Su ürünleri yetiştiriciliği üretimi ve ihracatı her yıl artarak devam etmektedir.

•	 Su ürünleri yetiştiriciliğine bağlı alt sektörler gelişmektedir. 
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Zayıf Yönler:

•	 Tarım üreticilerinin örgütlenme düzeyi düşüktür.

•	 Mevcut üretici örgütleri üye bağlılığının zayıf olması, sermaye ve profesyonel yönetim eksikliği 
gibi nedenler ile etkin çalışmamaktadır.

•	 Aynı alanda kurulan farklı mevzuata tabi örgütler birbirleriyle rekabet halindedir.

•	 Aynı anda birden fazla örgüte üye olmak zorunda bırakılan çiftçi, aidat ödemelerinde mali külfet 
altına sokulmakta ve buna bağlı olarak üyeler hiçbir örgüte aidiyet hissetmemektedir.

•	 Mevcut örgütler (Pankobirlik, Tarım Kredi, Tarım Satış Birlikleri vb. dışındakiler) yatay ve dikey 
teşkilatlanmalarını tamamlayamamış ve kurumsallaşamamıştır.

•	 Münhasıran ıslah, üretim ve pazarlamaya ilişkin kurulmuş olan örgütler birbirlerinin görev 
alanlarına müdahil olmaktadır. 

•	 Tarım sektöründe üreticinin ürünlerini pazarlamaya yönelik 5200 sayılı Kanun ile kurulan üretici 
örgütlerinin amaç ve yapısı pazarlamaya uygun değildir. 5200 sayılı Kanun ve bu Kanun ile 
kurulan üretici birliklerinin etkin bir şekilde pazarlama yapmasına imkân sağlayacak altyapıya 
sahip değildir. 

•	 Üreticilerin küçük ölçekli üreticiler olması, arazilerin çok parçalı olması, üretim maliyetlerinin 
yüksek olması nedeniyle üretici gelirleri düşüktür.

•	 Türkiye’de üretilen tarım ürünleri uluslararası piyasalarda talep görmesine rağmen kalite 
standartları, markalaşma, coğrafi işaret tescili ve katma değer yaratma konularında bazı eksiklikler 
nedeniyle, istenen fiyat düzeyinde alıcı bulamamaktadır.

•	 Ülkemizde üretilen ürünlerin her ülkeye erişmesi, her mutfakta yer alması ve öncelikli tercih edilen 
ürünler olması amacıyla yapılması gereken reklam, tanıtım ve promosyon çalışmaları yeterli 
değildir. 

•	 Üretim konusunda sıkıntı yaşamayan ülkemiz, pazarlama alanının belirli aşamalarında 
(kayıp azaltma, depolama, işleme, nakliye, marka, kalite, standardizasyon, tescil, reklam, 
tanıtım, promosyon, izleme ve değerlendirme) yaşanan eksiklikler nedeniyle hak ettiği geliri 
yakalayamamaktadır.

•	 İhracat odaklı marka stratejileri yetersizdir. 

•	 Yeni pazarları bulma güçlüğü yaşanmaktadır.

•	 Özellikle belli ürünlerde, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, yurt dışı pazarlar ile 
rekabet zorluğu yaşanmaktadır.
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•	 İthal ham maddelerin döviz kuru nedeniyle fiyatları yüksektir ve bunun da üretim maliyetlerine 
yansıyarak rekabeti güçleştirdiği görülmektedir. 

•	 Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır. 

•	 Kaliteye göre fiyatlandırmanın henüz yerleşmiş olmaması ve bu durumda her kalite ürün için aynı 
fiyatı elde eden üreticilerin kaliteye yeterince önem vermedikleri görülmektedir. 

•	 Sektör içi rekabet yüksektir.

•	 Yurtdışı piyasalar hakkında yeterli bilgi akışının olmaması nedeni ile piyasaların takip edilmesinde 
aksaklıklar yaşanmakta ve ikili ilişkiler güçlendirilememektedir. 

•	 Rekabet edilen diğer ülkelerin ithalatçı ülkelerle yaptıkları ikili anlaşmalar sonucu sağladıkları 
avantajlar nedeni ile rekabette zayıflık görülmektedir.

•	 Potansiyel ülkelerle ikili ticari anlaşmalar yapılamamış ya da yeterli düzeyde değildir. 

•	 Üretici örgütlerinin pazarlama konusunda uzman personelleri bulunmamaktadır.

•	 Kalite odaklı üretim yeterince yapılmamakta, kalite ile rekabet yerine fiyat rekabeti tercih 
edilmektedir.

•	 Avrupa Birliği’nce tescil edilen sadece 3 coğrafi işaretli ürünümüz bulunmaktadır.

•	 Tarım üreticilerinin örgütlü olmaması, mevcut örgütlerin ise istenilen düzeyde faaliyet 
gösterememesi, gıda sanayi işletmelerinin nitelikli ham madde teminini zorlaştırmakta ve ham 
madde tedarik masraflarını yükseltmektedir. Bu durum kalite ve maliyetlere yansıyarak rekabet 
gücünü zayıflatmaktadır. 

•	 Gıda sanayi işletmelerinin pazarlama bilgi ve tecrübeleri yeterli değildir.

•	 Özellikle ihracat yapacak nitelikte pazarlama elemanı istihdam etmekte zorluklar yaşanmaktadır. 
Aynı zamanda ihracat yapacak nitelikte eleman bulmak da zor olmaktadır. 

•	 Gıda işletmelerinde ambalajlama ile ilgili sorunlar (atık sorunu, kolaylık, uygunluk) bulunmaktadır. 

•	 Gıda işletmelerinin büyük bir çoğunluğu KOBİ niteliğinde olduğu için pazarlama çalışmalarına 
yeterince sermaye ayrılamamaktadır. 

•	 Kayıt dışı üretim yapan işletmelerin varlığı, kayıtlı ve usulüne uygun üretim yapan işletmeler için 
haksız rekabet oluşturmakta ve pazarlama etkinliklerini bozmaktadır.
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•	 Coğrafi işaret almış ürünler ile başvuru sayılarındaki artışa rağmen, tescilli ürünlerin büyük bir 
kısmı pazarlamada avantaj yaratacak şekilde kullanılamamaktadır. Bunun temel nedenleri kontrol 
ve denetim mekanizmasının yetersiz oluşu ve tüketicilerin konu hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmamalarıdır. 

•	 Ulusal ve uluslararası güçlü markalarımız bulunmasına karşılık, markalaşma sayısı azdır ve şirketler 
markalaşma konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildir. 

•	 Pazarlamada talebi olan bazı ürünlerin yönetimi (işleme ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, teknolojik 
yetersizlikler)  konusunda zayıf kalınmaktadır.

•	 Ülkemize has ürünler ulusal ve uluslararası piyasalarda kamu spotları, reklamlar, ulusal tanıtım 
çalışmaları vb. tutundurma etkinlikleriyle yeterli düzeyde tanıtılamamaktadır. 

•	 İtme politikası izlenmekte, çekme politikası uygulanmamaktadır.

•	 Ürün konseyleri ve işlevleri yetersizdir.

•	 Sözleşmeli üretim modelinde yaşanan aksaklıklar bulunmaktadır.

•	 Sektörde haksız rekabet fazla olduğu için, üretici kar marjları düşüktür. Tarıma bağlı ham madde 
sorunlarından dolayı fiyat istikrarında sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle, Türkiye’de tarım alanındaki 
üretim sorunları direkt olarak stratejik konumda olan gıda sektörünü olumsuz etkilemektedir.

•	 Tarımsal üretici örgütleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin profesyonel iş tecrübeleri ve pazarlama 
bilgileri yetersizdir. 

•	 Ülkemizde uluslararası sürdürülebilir orman yönetimi sertifikasına sahip orman alanlarımız ve bu 
alanlardan üretilmiş odun ham maddesi bulunmasına rağmen bu ham maddeye dayalı ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun, ihracat kabiliyeti olan sertifikalı üretim yapan yeterli orman 
ürünleri endüstri işletmesi bulunmamaktadır. 

•	 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 40. maddesine göre uygulanan modelde, üretim işlerinin öncelikli 
olarak orman köy kalkındırma kooperatifleri ve köylülere yaptırılması öngörüldüğünden, 
ormancılık tekniğinin gerektirdiği üretim ve pazarlama modellerinin geliştirilmesinde zorluklarla 
karşılaşılmaktadır.

•	 Üretimde çalışan orman köylüsü vahidi fiyat usulü çalıştığından sosyal güvencesi bulunmamaktadır. 
Bu durum profesyonel üretim işçiliğinin gelişmesine engel olmaktadır. 

•	 Ülkemizin henüz ulusal orman yönetimi standardı, masif ahşabın verimli ve katma değerli 
kullanımının önünü açacak yapısal ahşap kullanımı ve ahşap yapı standart ve yönetmelikleri ile 
yeşil bina standardı ve bunlarla paralel olarak ulusal bir sertifikasyon sistemi bulunmamaktadır. 

•	 Oduna dayalı orman ürünü üretiminde mekanizasyon istenilen seviyede değildir.
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•	 Orman ürünlerinde dikili satışlar yaygınlaştırılmaya çalışılmış fakat oluşturulan satış esasları 
üzerinde taraflarca bir uzlaşı sağlanamamıştır. Dikili satışa alıcı olarak girebilen orman endüstri 
kuruluşlarının, hasat ve taşıma, satın alım miktarı ve yerel halkla ilişkiler konularında yetersizliği 
görülmekte, küçük orman endüstri kuruluşlarının mal tedarik sıkıntıları yaşayarak piyasadan 
çıkabileceği düşünülmektedir.

•	 Ormancılık sektörünün ürettiği görünür ticari mallar kadar kamusal niteliği öne çıkan hizmetleri 
bulunmaktadır. Küresel ısınmanın önlenmesi, toprağın korunması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı 
gibi hizmetlerin toplumsallaştırılmasında büyük fırsatlar sunan “sosyal pazarlama” anlayışı 
ormancılık kurumlarında yeterince yer bulamamıştır.

•	 Odun dışı orman ürünlerinin hasat ve satışıyla ilgili OGM içerisinde sorumlu bir birim kurulmuş, 
mevzuat oluşturulmuşsa da pazarlanan türlerin sürekliliğini sağlayacak yönetsel kararların 
alınabilmesi için, tür bazında biyolojik, ekonomik ve sosyal bilgi gereksinimleri bulunmaktadır.

•	 Fidan sertifika etiketi temini yavaş yürümekte ve elde etme maliyeti yüksek olmaktadır.

•	 Fidanların daha iyi muhafaza edilmesi ve satış süresinin uzatılması amacıyla ihtiyaç duyulan soğuk 
hava depoları yetersizdir. Fidan soğuk hava depolarına TKDK desteği verilmemektedir.

•	 Pazarlama konusunda faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin sorunlarına çözüm 
bulunamamıştır. 

•	 Yeni kooperatif kanunun hazırlanmasına rağmen çıkarılamaması, kooperatiflerin sermaye 
yönünden güçlenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda:

•	 Kooperatif ortak sayısının azlığı,

•	 Düşük sermaye payı yüklenmekten kaynaklanan sermaye yetersizliği,

•	 Kooperatiflere kredi verecek özel finans kuruluşlarının olmayışı, devlet yardımlarının 
ihtiyacı karşılamaması,

•	 Ortak-kooperatif ilişkisinin zayıf olması,

•	 İşletme, sermaye yetersizliği sebebiyle ham madde (bitkisel üretim) alımında avans 
sistemi uygulanmadığı için yeterli ham maddenin (bitkisel ürünün) temin edilememesi,

•	 Ham madde (bitkisel ürün) temin ve pazarlama konusunda gerek kooperatifler arası, 
gerekse kooperatif-üst kuruluş ilişkilerine işlerlik kazandırılamaması,

•	 Günün şartlarına uygun teknolojiye geçilememesi, maliyet ve kalite yönünden rekabet 
imkânının sınırlı olması, boyutlarında dikkat çeken zayıflıklar gözlenmektedir.

•	 Özelleştirilen şeker fabrikasına ekici olan çiftçiler bölgede bulunan pancar kooperatifine üye 
olduğu halde, bölge kooperatifinin üye ve ekici olan çiftçinin hakkını gözetmede sendika gibi 
söz sahibi olamamaktadır.  Bakanlık tarafından bir an önce düzenlemelerin yapılarak pancar 
kooperatiflerine gerekli hakların verilmesi gerekmektedir.
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•	 Tarımsal üretimde yer alan çiftçi yaş ortalaması her geçen gün artmaktadır. 

•	 Türk tarım sektörünün tüm bileşenleriyle iletişim halinde bir tarımsal planlama ve pazarlama 
stratejisi bulunmamaktadır. 

•	 Ülkemizde su ürünleri tüketim alışkanlığının yeterli seviyede olmaması nedeniyle kişi başı su 
ürünleri tüketimi düşüktür.

•	 Balık tüketim alışkanlığının kazandırılması amacıyla su ürünleri sektörü daha fazla tanıtıma ihtiyaç 
duymaktadır. 

Fırsatlar:

•	 Ülkemizdeki tarım ve gıda sektörü ile ilgili pek çok kalite standardı dünya genelinde uygulanan 
standartlar ile uyumludur. 

•	 Tüm tarım ve gıda sektöründe ihracat potansiyeli yüksektir. Ülkenin yakın çevresinde, özellikle 
Orta Doğu’da tarım, gıda ve orman ürünlerine şimdi ve gelecekte ihtiyacı olacak komşu veya 
erişilebilir ülkeler bulunmaktadır. 

•	 Her geçen gün farklı ürün grupları için yeni potansiyel pazarlar ortaya çıkmaktadır (Uzak Doğu 
vb.).

•	 Ülkemizde gıda sektöründeki AR-GE harcamaları ve faaliyetlerindeki artış, yeni ürünlerin ortaya 
çıkma sürecini hızlandırma potansiyeline sahiptir.

•	 Dünya genelinde lezzet ve mutfak kültürü anlayışı gelişmektedir. Gastronomik kimlik önem 
kazanmaktadır. Bu durum Türkiye gibi gastronomi açısından zengin bir ülke için önemli bir fırsattır. 

•	 Ülkemizde ve dünyada yöresel ürünlere olan talep artmaktadır.

•	 Dünya genelinde fonksiyonel gıdalar önem kazanmaya başlamıştır ve ülkemiz fonksiyonel gıdalar 
açısından gelişme potansiyeline sahiptir. 

•	 Coğrafi işarete sahip ürünlerin iyi bir tanıtım ve doğru denetleme ile hem yurt içinde hem de yurt 
dışında pazarlamada önemli bir farklılaştırma aracı olarak kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. 

•	 Az da olsa ihracat yapan firmalarımızın müşterileri, kurulmuş bağlantıları bulunmakta, yeni ürün 
ve işletmeler için referans fırsat vermektedir.

•	 Bazı Müslüman ülkeler, ülkemiz gibi Müslüman olan ülkelerden ürün almaya önem vermektedir. 

•	 Çevremizde gemiyle çok büyük partiler halinde ithalat yapan ülkeler bulunmakta ve lojistik 
avantajımız nedeniyle bu ülkelere küçük partiler halinde siparişlere yanıt verebilme kısa sürede 
mal teslim edebilme olanağı bulunmaktadır.
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•	 İthalat yapacak ülkeler yeni tedarikçi arayışına girmiştir. 

•	 Foodomics4 türü gıdaların yakın zamanda sektörde yer almaya başlaması ise ayrı bir yeni sektörün 
doğmasına sebep olacaktır.

•	 Özellikle yakın zamanda gündeme giren İpek Yolu Projesi doğu ile batıyı bir birine bağlayacak yeni 
bir pazar yaratacaktır. Bu yeni bir İpek Yolu’nun oluşması demek olacaktır. Bu anlamda Türkiye 
pozisyonu gereği Asya’nın ham maddelerine daha kolay ulaşacak, aynı zamanda da Asya’dan 
gelecek ürünlerin işlenerek batı pazarlarına ulaşmasında önemli bir rol oynayabilecektir.

•	 Ülkemiz sınırındaki ülkelerde yaşanan sorunlar çözümlendiğinde gıda sektörü için önemli bir fırsat 
söz konusu olacaktır.

•	 Avrupa pazarı Türk gıda sektörü için önemli pazarların başında gelmektedir. Özellikle bu 
pazarlardaki değişimleri ve talepleri iyi takip etmek gerekmektedir, zira bu alanlarda tüketici 
talep ve davranışları da gelişmektedir.

•	 Uzak Doğu pazarı gelişen bir pazar ve nüfus olarak önemli bir tüketiciye sahip, önemli bir 
fırsat yaratacaktır. Aynı şekilde nüfus olarak Afrika (özellikle Nijerya) gelişen bir gıda pazarı 
durumundadır.

•	 Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları gıda sektörü için önemli bir fırsat durumundadır. Bu 
bağlamda ticaret borsalarının güçlendirilmesi ve şekillendirilmesi gerekmektedir.

•	 Hastalıklardan ari ve pazar taleplerine uygun fidanlar ile bahçe kurulması halinde hem verimi 
yükseltmek hem de iç/dış pazarın ihtiyaçlarına yönelik meyve üretimi yapmak olanaklıdır.

•	 Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerde pazar potansiyeli yüksektir.

•	 Türkiye’nin coğrafi konumu ve iklim koşullarının avantajlı olması farklı türlerde fidan üretimini 
imkânlı kılmaktadır. 

•	 Son yıllarda elektronik ticaretin gelişmesi ürünlere iç ve dış piyasalarda yeni pazar olanakları 
sağlamakta ve pazara girişleri kolaylaştırmaktadır.

•	 Türkiye genç nüfus varlığıyla tarımsal teknoloji ve yeni trendlere uyumda daha hızlı ve etkin 
hareket kabiliyetine sahiptir. 

•	 Yeşil ekonomi, küresel iklim değişimi, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi bütün dünyada sorun 
olarak görülen konuların çoğalması, ormancılık sektörü için yeni pazarlar ve finansman olanakları 
sunmaktadır.

4 Tüketicinin refahını, sağlık ve bilgisini geliştirmek için ileri teknolojilerin uygulanması ve entegrasyonu yoluyla 
gıda ve beslenme alanlarını bir arada inceleyen bir disiplindir. 
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•	 Türkiye’nin güney ve doğusunda yer alan ülkelerin iklimleri gereği, yakın ve uzak gelecekte orman 
ürünleri yetiştirmesi, oduna dayalı bir endüstri kurmaları olanaksızdır. Türkiye, bu ülkeleri bir fırsat 
olarak görmeli ve yükte ağır, taşıma maliyetleri yüksek orman ve orman endüstri ürünlerinin tek 
tedarikçisi olabilmeyi hedeflemektedir. 

•	 Su ürünleri yetiştiriciliğinde uygun potansiyel üretim alanları bulunmaktadır.

•	 Yatırımcıların su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne ilgisi her geçen gün artmaktadır.

•	 Su ürünleri yetiştiriciliğine bağlı ve su ürünleri yetiştiriciliğine dayalı sektörler gelişmektedir.

Tehditler:

•	 Tarım ve gıda sektöründe bazı ürün standartları dış ülkelerdeki hedef pazarlardaki standartlar ile 
uyumsuzdur. 

•	 Yurt dışında, özellikle gelişmiş ülkelerin kalite kriterleri ile ülkemizdeki kriterler arasında fark 
bulunmaktadır. 

•	 İhracatta uygulanan tarife dışı teknik engeller, ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda yer almasını 
zorlaştırmaktadır.

•	 Kalite güvence belgeleri yeterince ve usulüne uygun bir şekilde kontrol edilmemekte ve bazı 
belgeli ürünlerin yurt dışında reddedilmesi ve/veya geri gönderilmesi söz konusu olabilmektedir 
(örneğin ülkemizde GLOBAL G.A.P. sertifikası aldığı halde yurt dışından katkı kalıntı sorunu 
nedeniyle ürün iade edilmesi). 

•	 Her geçen gün yeni bir kalite sistemi ve yeni akımlar ortaya çıkmakta ve bu yeniliklere adaptasyon 
zorlukları, yerli aktörlerin bu süreçlerde düşük bir etkinlik göstermesine neden olmaktadır.  

•	 Kaliteye göre fiyatlandırmanın olmaması nedeniyle sektörde kalite ve standardizasyon 
uygulamaları gelişememektedir. 

•	 Yurt dışındaki rakip ülkelerde uygulanan desteklemeler ile ülkemizde uygulanan desteklemeler 
aynı değildir. Daha fazla destek alan bazı ülke üreticileri yurt dışı pazarlarda ülkemize rekabet 
üstünlüğü kurmaktadır.

•	 Özellikle ihracatta bazı potansiyel pazarlara uzaklık nedeniyle ulaşım masrafları artmakta ve bu 
durumun rekabet avantajına zarar verme ihtimali yükselmektedir.

•	 Hayvansal üretim ve bitkisel üretim politikalarının birbirleri ile entegre şekilde yürütülmemesinin 
girdi maliyetlerine olumsuz bir şekilde yansıması. 

•	 Dünyada, avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde azalma.
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•	 İklim değişikliklerinin su ürünleri üretimine olumsuz etkileri.  

•	 Balık tüketimi dünya ortalamasından düşük olması.

•	 Bazı balık fiyatları yüksek olması ve balık lüks bir mal olarak algılanması.

•	 İşlenmiş ürünler hakkında medyada yazılan olumsuz yazılar/karalamalar.

•	 Tüketicilerin bazı ürünler hakkında yanlış ya da eksik bilgiye sahip olmaları ve çeşitli ön yargılarının 
bulunması ve bu bilgi kirliliğinin bazı ürünlerin pazarlamasını etkilemesi.

•	 Tarım sektöründe bazı ürünler ihracatta büyük oranda tek ülkeye bağlı olması.

•	 Komşu AB üyesi ülkelerden transit geçişe izin verilmemesi nedeni ile ürün talebinde bulunan bazı 
ülkelere ürün gönderilememesi. 

•	 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) üzerindeki tartışma ve olumsuz propagandalar.

•	 İthalatçı ülkelerin tüketim alışkanlıkları (daha önce satın aldıkları ülkelerin ürünlerine alışık 
olmaları).

•	 Pazara girilmesi nedeni ile diğer ihracatçı ülkelerin tepkileri.

•	 Kuş gribi ve benzeri hastalıkların tekrar görülme endişesi.

•	 Kadının sosyal hayattaki ve aile içerisindeki rolü nedeniyle ortaya çıkabilecek aile ve çevre baskısı.

•	 Yerel kesimde ortaklık yapısının yapay, zayıf ve kırılgan olması, üreticilerin ürünlerini daha 
yüksek fiyat veren alıcıya satması nedeniyle pazarlama aşamasında birlik olarak pazarlık gücü 
kazanmadaki zorluklar.

•	 Özellikle, Irak ve Suriye gibi pazarlar açıldığında Türk gıda sektörü yanlış bir hamle olarak sadece 
bu pazarlara odaklanarak alternatif pazarları kaçırabilir.

•	 Afrika pazarı genel olarak düşük fiyat marjında kalan bir pazar durumundadır.

•	 Üreticiler sattıkları ürünlerin bedelini tahsil edememe riski ile karşı karşıyadırlar.

•	 Vadeli satışlar ve düşük fiyatlar üreticilerin bir yıl sonra tekrar üretim yapmak için yeterli fonları 
bulmalarında zorluk yaşamalarına neden olabilmektedir.

•	 Yabancı sermayeli kuruluşların yerli üretimi olumsuz düzeyde etkileyecek şekilde yatırımlarını 
arttırması. 
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•	 Satışı yapılan Şeker Fabrikalarının pancar kooperatiflerine verilmemesi, özel sektöre devredilerek 
pancar çiftçisinin ekimden vazgeçmesi, pancar kooperatiflerinin sermaye yönünden zor duruma 
düşmesi.

•	 Ürün fiyatı belirlenmesinde kooperatif ve üst birliklerin söz sahibi olamaması.

•	 Türk çiftçi yaş ortalamasının her geçen gün artması.

•	 Girdi maliyetlerinin birbiriyle uyumlu olarak düşürücü etkisinin; etkin, rekabete etmeye yönelik ve 
sürtülebilir stratejilerin olmayışı/uygulanmayışı. 

•	 Ülke kağıt üretiminin tamamen ithal kağıt hamuruna dayalı bir hale gelmesi. 

•	 Ülke yonga levha endüstrisi ile mobilya endüstrilerinin gösterdiği gelişimle birlikte dünya 
pazarlarında dikkat çeken bir konuma erişmeleri, buna karşılık uluslararası rekabete karşı 
dayanıklılıklarının henüz bilinmiyor olması, küresel aktörlerin etkilerini bertaraf edecek 
mekanizmaların henüz ülke gündeminde yer almaması.

•	 Küresel iklim değişimi, özellikle küresel ısınma, ülke ormanlarına baskıyı artıracak, bu da orman 
ürünleri üretim ve pazarlama olanaklarını olumsuz etkileyecektir. 

•	 Ülke ve dünyada ormanların odun üretimi dışındaki hizmetlere talebini artırması, daha fazla korunan 
alan ayırmayı gerektirecektir. Odun üretim alanlarında verimlilik artışlarının sağlanamaması 
halinde, odun üretimi ve ekosistem hizmet üretimi çatışması artacak ve ormancılığın yurt içi ve 
dışı sosyal çatışmaları yükselecek, pazardaki arz açıkları artabilecektir.

4. GENEL DEĞERLENDİRME

Tarım sektöründe pazarlama sorunlarının temel nedenleri arz ve talep planlamasının yapılmaması, 
üreticilerin küçük ölçekli ve örgütsüz olması ve mevcut örgütlerin de gereği gibi çalışmamasından 
kaynaklanmaktadır. Tarımsal pazarlamada yaşanan sorunlar, gıda sanayine de yansımaktadır. Orman 
ürünlerinde, oduna dayalı ürünlerde bir üretim açığı dikkat çekerken, odun dışı orman ürünlerinde 
üretimde sürekliliğin sağlanması aşamasında sorunlar görülmektedir.

Özellikle tarımsal üreticiler ile perakendeciler arasındaki güç dengesizliği ve üretici örgütlerinin etkin 
olmaması nedeniyle üretim ile tüketim arasındaki zincirde çok sayıda aracı faaliyet göstermektedir. 
Üreticiler, üretimden ziyade pazarlama sorunları ile karşı karşıyadır. Ürettikleri ürün için iyi bir fiyat 
elde edememek, uzun vadeler, pazar bulamamak, doğrudan pazara çıkamamak ve tahsilat sorunları 
en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Üretici yönüyle organize olmamış bir pazar yapısında 
üretici lehine bir gelişme yaşanması mümkün değildir. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki 
yüksek fark aynı zamanda tüketicilerin de aleyhinde bir durum ortaya koymaktadır. Aracıların 
fazlalığından kaynaklanan sorunlar, ulusal bazda bir üretim planlaması olmadığı için zaman zaman 
arz fazlası ya da noksanı ürünler nedeniyle daha da şiddetlenmektedir. Arz fazlası üretim üretici 
fiyatlarını düşürürken, arz noksanı üretim tüketici fiyatlarını daha da yükseltmektedir. Diğer bir ifade 
ile tarımsal ürünler arzının dengeden uzaklaştığı her durum bir zarar yaratmaktadır. 
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Tarımsal ürünler piyasalarındaki karmaşa ve ürünlerin çok farklı şekillerde ve çok sayıda aracı 
tarafından satılması kalite kavramını da yok etmektedir. Piyasaların fiyat odaklı bir şekilde çalışması 
ve fiyatları düzenleyecek organizasyonların olmaması ya da etkin çalışmaması nedeniyle kalite bazlı 
fiyatlandırma söz konusu olmamaktadır. Kaliteli ve kalitesiz ürünleri için aynı fiyatı alan üreticiler, kaliteli 
ürün üretme konusunda motive olamamaktadır. Bu durum yine üretici gelirine olumsuz yansıdığı 
gibi, aynı zamanda ham maddesini tarımdan alan gıda sektöründe de standart kaliteli ürün üretme 
şansını azaltmaktadır. Türkiye gibi ham madde kaynakları yönünden zengin ve gıda sanayisi gelişmiş 
bir ülke belli bir kalite standardını yakalayamadığı için ihracatta hak ettiği noktaya ulaşamamaktadır. 
Tarımsal ürünler ve gıda ürünlerinde dünya piyasaları genellikle gelişmiş ülkelerin tarife dışı teknik 
engelleri ile yönlendirilmektedir. Tarife dışı teknik engellemelerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile 
aşılmasının sağlanması gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerin benzer sorunları nasıl çözdükleri incelendiğinde, pek çoğunda ortak çalışma 
kültürünün geliştirildiği görülmektedir. Buna en güzel örnek ABD’de küçük ölçekli kooperatif, üretici 
birliği ve şirketlerin pazarlama sorunlarını çözmek üzere kurulan Ortak Pazarlama Ajanslarıdır 
(OPA). Benzer yapı Fransa’da kurulmuş olan SICA’larda da  (Société d’interet Collectif Agricole) 
görülmektedir. OPA’lar ve SICA’lar bir grup kooperatif ya da üretici birliğinin ortaklığı ile kurulmuş 
pazarlama şirketleridir. Bu şirketlerin amacı, kendilerine üye olan kooperatiflerin/birliklerin üretmiş 
oldukları ürünleri pazarlamak, pazarlama programlarını üyeleri adına geliştirmek, pazarlama 
altyapısını güçlendirmek ve pazarlama risklerini en aza indirmektir. Bu pazarlama ajanslarının klasik 
pazarlama şirketlerinden farkı elde ettikleri kârın bir kısmını pazarlama araştırmaları, markalaşma 
çalışmaları vb. çalışmalara ayırdıktan sonra geri kalan kısmını aynı kooperatiflerdeki risturn dağıtımına 
benzer bir şekilde üreticiye geri döndürmeleridir (DOĞAKA, 2017). Ülkemizde başarı sağlamış 
olan kooperatif ve üretici birliklerine bakıldığında genellikle profesyonel pazarlama elemanları ve 
yöneticileri ile çalıştıkları görülmektedir. Ülkemizdeki pek çok üretici örgütü yetersiz sermaye ve 
insan kaynağı dolayısıyla faaliyette bulunamamaktadır. Üretim için verilen pek çok destek olmasına 
karşılık, pazarlama konusunda verilen destekler çok kısıtlıdır. Her ne kadar pazarlamanın önemli 
fonksiyonlarından biri olan ürün işleme, depolama vb. konularda hibe destekleri varsa da belli düzeyde 
bir yönetim kadrosu ve sermayesi olmayan üretici birlikleri bu programlardan yararlanamamaktadır. 
Pazarlamada söz konusu aracıları bertaraf ederek doğrudan pazarlama sisteminin içerisine girmek ya 
da ihracat yapmak olduğunda hem sermaye hem de insan kaynağı gerekmektedir. 

Ülkemizde tarım ve gıda sektöründe yer alan üretici ve firmaların pazarlama sorunlarını çözmek için 
gerekli olan pek çok üretici, meslek ve sektör örgütü (kooperatifler, birlikler, odalar, borsalar, ürün 
konseyleri vb.) bulunmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili mevzuat, bazı eksikliklerine karşılık genellikle 
yeterli ve günceldir. Asıl sorun bu örgütlerin etkin bir şekilde çalışmaması ve mevzuatın da gerektiği 
gibi uygulanmamasıdır. Tüm sektörler için pazarlamada yol kat etmek amacıyla ilk yapılması gereken 
ulusal bazda bir üretim planlaması yapılmasıdır. Bunun ardından üretici örgütlerinden başlayarak, 
sektörel organizasyonların etkin çalışması için uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda 
izlenebilirliğin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmelerin 
yakından takip edilerek elde edilen bilgilerin üreticiler ve şirketlerle paylaşılması, denetlemelerin 
sık ve düzenli yapılması, gerekli cezaların uygulanması ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi 
gerekmektedir.
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Ülkemizin tarımsal yönden başarılı olması için kooperatifçiliğe önem verilmeli, kooperatiflerin sermaye 
yapılarının güçlendirilmesi için gerekli adımların (kanun ve ana sözleşme ile ilgili)  bir an önce atılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda:  

•	 İç ve dış pazar isteklerine uygun ürün yetiştirebilmek için ortaklar ile sıkı ilişki kurulmalıdır, 

•	 Üretimde tohumdan itibaren standartlara önem verilmelidir, 

•	 Ürünlerin paketlenmesi ve ambalajlanmasında tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak gıda 
ile temas etmeye uygun, sağlam, hafif, taşınabilir, göze hitap eden ve düşük maliyetli malzemeler 
kullanılmalıdır, 

•	 Ürünlerin nakliyesinde sürat, ısı kontrolü ve sarsıntısız taşıma gibi konulara dikkat edilmelidir,

•	 Kalite kontrolü yapılmalıdır,

•	 Kooperatiflerin bünyesinde konularında yetişmiş uzman personel çalıştırılmalıdır, 

•	 Kredi kullanımında maliyet artışları göz önünde bulundurulmalıdır.

Kooperatiflerin üretim, depolama ve pazarlama ile ilgili katkıları, üretici ve tüketici arasındaki aracıları 
ortadan kaldıracak bu da ürünün daha uygun fiyata piyasada satışına neden olacaktır.

Ülkemizde çeşitli ürün grupları için kurulmuş bulunan kooperatif birlikleri ve sivil toplum kuruluşları 
bulunmaktadır. Çeşitli ürünler ile ilgili sektörel kararlar alınacağı zaman (özelleştirme, teşvikler, 
mevzuat değişikliği vb.) söz konusu birliklerin görüşlerinin alınması ve sürece dâhil edilmesi son 
derece önemlidir. 

Sonuç olarak: tarımsal pazarlama yapımızın vakit geçirmeden gözden geçirilmesi, gelişmiş ülkelerin 
pazarlama sistemleri dikkate alınarak, mevzuat başta olmak üzere yapısal düzenlemelerin bir an önce 
oluşturulması gerekmektedir.  
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1. GİRİŞ

Dünyada artan yoksulluk, işsizlik, açlık, kır-kent dengesizlikleri, bölgesel eşitsizlikler vd. faktörlere 
bağlı olarak kırsal kalkınma olgusu sıkça gündeme gelmektedir. Tüm insanların mutlu ve refah içinde 
yaşadığı bir ortam dileği ve stratejisi ile kırsal alanlarda yaşayanlara yönelik kalkınma arayışları daha 
da hızlanmıştır. Dünyada özellikle 1980’li yıllardan sonra kırsal kalkınma yaklaşımlarında önemli 
değişimler yaşanmaktadır. Büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun tamamını 
kapsayan bütünleşik kalkınma arayışlarına bırakmaktadır (Gülçubuk et al., 2015; Gülçubuk, 2017). 

Dünyada sosyoekonomik ve ekonomi-politik alanda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
karşısında, ülkeler ulusal ve uluslararası politika belirlemelerinde ve uygulamalarında değişiklikler 
yapmıştır. Bunların bir uzantısı olarak, “yerelleşme, yerel toplulukları güçlendirme, kalkınma süreçlerine 
tüm paydaşların katılımı, sivil toplumun rolünün örgütlenme yoluyla güçlenmesi” arayışları artmış ve 
tüm bu gelişmeler kırsal kalkınma yaklaşımlarına, politikalarına dolaylı veya doğrudan etki etmiştir. 
Bunlardan dolayı kırsal kalkınma artık sadece kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkmış ve tüm 
toplum ve ekonomi kesimlerinin ortak uğraşısı haline gelmiştir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerdeki sorunların çözümünde kırsal kalkınma anahtar strateji haline gelmiştir. Bu gelişmeler, 
değişimler Türkiye’yi de yakından etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Türkiye  de artık kırsal kalkınma 
politikalarında/uygulamalarında merkezden yaklaşımı değil tabandan-tavana yaklaşımı ve yerinde 
katılımcı kalkınmayı benimseme durumuna gelmiştir. Aynı zamanda çağın getirdiği yeniliklerle 
sosyal yaşamın uyumlaştırılması ve yaşam kalitesinin arttırılması da temel öncelikler içerisinde ele 
alınmaktadır.

Dünyada kırsal kalkınma çalışmalarında yaşanan paradigmal değişimler kalkınma anlayışında yeni 
modellerin ve yaklaşımların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Artık kalkınma yaklaşımlarının tek 
düze bir mantalite içerisinde yürütülmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış ve özellikle X, Y ve Z kuşağı 
olarak adlandırılan 3 farklı kuşak arasında mantalite ve iletişim farklılıkları kalkınma anlayışında da 
farklılığı ortaya çıkarmıştır. X, Y, Z kuşaklarının oluşumuna zemin hazırlayan ana faktörleri “yokluk ve 
zorluk yılları”, “teknolojinin ivmelenmesi” ve “teknolojiyle doğmak” olarak sıralandığında (Çıray, 2018) 
yeni kalkınma anlayışında teknoloji, AR-GE ve inovasyon terminolojileri önemli bir yer edinmektedir. 

Kırsal alandaki yaşlanma ve bunun meydana getirdiği sorunların çözümünde kırsal kalkınma 
politikaları günümüzün temel odak noktalarından birini oluşturmaktadır (Kan, et al., 2018). Genç 
nüfusun kırsal alanda kalmasını sağlamak ve kırsala çekmek amacı ile dünyada birçok ülkede olduğu 
gibi Türkiye’de de son yıllarda önemli politika argümanları devreye sokulmuştur. Demografik yapıda 
değişiklik oluşan yeni yapının ihtiyaçlarının da değişmesine neden olmaktadır. Bir yandan genç 
nüfusun yerinde kalması sağlanırken ekonomik olarak iyileşmenin her zaman sosyal yapıda iyileşme 
getirmeyeceği görülmüştür. Bu nedenle kalkınmanın ekonomik boyutunun yanında sosyal ve kültürel 
boyutu daha çok ön plana çıkmıştır. Eğitim, sağlık, altyapı ve üstyapı gibi hizmetlerin yanı sıra yenilikçi 
hizmet anlayışı ile kırsalda yaşam kalitesinin arttırılması gerekliliği kırsal kalkınmanın önemli parçaları 
haline gelmiş ve kırsal kalkınmanın sadece ekonomik refahı değil sosyal refahı da gözeten kapsayıcı 
ve çok sektörlü bir yapı haline gelmesi gerekliliği belirtilmeye başlanmıştır (Gülçubuk, 2017).



Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam Grubu Çalışma Belgesi

6

Türkiye kırsal kalkınma anlayışında dünyada meydana gelen yeni değişimlere ayak uydurmanın yanı sıra 
gerek Avrupa Birliği (AB) müzakereleri, gerekse Birleşmiş Milletler (BM) içindeki rol ve sorumlulukları 
ile hem ulusal hem de uluslararası alanda kırsalı desteklemek ve olumsuzlukları gidermek namına 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra çevresindeki komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılar 
çerçevesinde oluşan durumlara bağlı olarak kırsal alanda özelliklede tarım sektöründe yaşanan 
olumsuz baskı kırsal kalkınma çalışmalarına da zorunlu yön vermekte ve öncelikleri hem değiştirmekte 
hem de daha da çeşitlendirmektedir. Yeni kalkınma anlayışında tabandan kalkınmaya yönelik istek 
oluşturma çabası özellikle LEADER uygulamaları ile gerek yerel hareket gruplarının oluşturularak 
gerekse kooperatifler vasıtasıyla örgütlü ve bilinçli bir kırsal toplumun var olmasına çalışılmaktadır. 
Bunun yanı sıra ulusal alanda kamu ve özel sektör fonları ile uluslararası fonlar Türkiye’de kırsal 
kalkınma çalışmalarının finansmanında önemli katkı sağlamaktadır.

III. Tarım ve Orman Şûrası Yönetmeliği’nde ortaya konan hedeflerden birisi, kırsal kalkınma alanında 
çalışmalar yapmak ve buna yönelik stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almaktır. Bundan 
hareketle kırsal alanda kalkınmanın sağlanması, tarım-kırsal kalkınma entegrasyonun gerçekleşmesi 
ancak sürdürebilir politika ve stratejilerin ortaya konulması ile olacaktır. Her alanda olduğu gibi kırsal 
kalkınmada da yaklaşımlar değişmekte, yeni paradigmalar belirmektedir. Yeni yaklaşım şu biçimde 
özetlenebilir: toplumsal, kültürel, ekonomik kalkınmayı hedefleyen, yoksulluğu azaltan, doğaya saygılı, 
doğal kaynakları akılcı ve sürdürülebilir kullanan, paydaşlarla iyi yönetişimi kabul eden, değişimi her 
alanda kabullenen ve bunun gereklerini yerine getiren, kurumsal değişim-dönüşümü kalkınma için 
bir fırsat gören, temel hizmetleri yenilikçi anlayışla sunabilen, refahı tabana yayan bir kalkınmadır. 

2. MEVCUT DURUM

Kırsal sorunların çok boyutluluğu, çözümlerin de çok katmanlı ve sektörlü, daha da önemlisi kıra özgü 
olmasını gerektirmektedir. Nitekim pek çok kırsal problemin temelinde kırın bir mekân olarak kendine 
özgü özellikleri yer almakta olup, mekânsal olarak farklılaştırılmamış makro çözümler bu problemlere 
etki edememektedir. Bu noktada kırın mekânsal, sektörel ve kültürel özelliklerini bir arada ele alan, 
kırsal alanlar arasında ve kırla kent arasındaki etkileşimi gözeten ve kırsal alanların ulusal ekonomi 
içinde oynayabileceği rolü tutarlı bir şekilde destekleyen politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.

İş ve yaşam koşulları açısından bakıldığında hizmetlere erişim, yoksulluk, kişi başı gelir gibi hemen 
tüm gelişmişlik göstergelerinde kır, kentin gerisinde gelmektedir. Bu durumun temelinde ekonomik, 
yasal, idari, sosyal, fiziksel, çevresel ve politik birçok unsur ve bunların kesişimi rol oynamaktadır. 
Küresel ısınma, gıda fiyat dalgalanmaları, kentlere yoğun göç hareketi ve doğal çevrenin hızla 
bozulması bugün, aile çiftçiliğinin stratejik önemini her zamankinden daha fazla öne çıkarmaktadır. 
Bu gerçeklik göz önünde bulundurularak üretkenlik, verimlilik, kapsayıcılık ve çevrecilik odaklı 
geliştirilecek politika ve programlar, tarımsal ekonominin sürdürülebilirliği ve kırsal alanlarda sosyal 
dokunun korunmasında ülkemizde ve dünyada belirleyici olacaktır. Bu kapsamda kırsal kalkınma 
başlığı altında bazı konuların öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu başlıklar aşağıda 
kısaca açıklanmaktadır.
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2.1. Kırsal alan tanımı

Kalkınmanın sınırlarının çizilmesi ancak kırsal ve kentsel sınırların çizilmesi ile mümkün olacaktır. 
Kırsal kavramı esas itibarıyla mekâna ait bir kavram olup, mekânın çok sektörlü genel karakteristiğini 
yansıtmaya yönelik bir kavram olarak kullanılmaktadır (OECD, 1998). Nüfus yoğunluğu, tarımın 
ekonomideki payı, arazi kullanımı ve coğrafi uzaklık gibi temel parametrelerle açıklanmaya çalışılan 
kırsal alanlar için küresel düzeyde kabul edilmiş bir tanım yoktur. Bu nedenle kırsal alan tanımı dinamik 
yapısı nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bu durum tüm dünya üzerinde mekânsal 
alanların karşılaştırılmasında sorunlar çıkarmaktadır.

Çevrenin doğal, nüfusun düşük ve ekonomik faaliyetin ağırlıkla tarım olduğu mekânlar genel olarak 
kırsal alan olarak kabul edilmektedir. Ancak kırsalı tanımlayan temel değişkenler üzerinde tam bir 
fikir birliği bulunmamaktadır. Nüfus yoğunluğu, sosyokültürel özellikler, istihdamın sektörel dağılımı 
ve kurumsal yapılanma gibi pek çok farklı değişken de farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda kırsalı 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Kırsal alanlar genelde nüfus, üretim yapısı, doğal çevre ve kültürel 
yaşam biçimine göre tanımlanmaktadır. Nitekim kırsal alan (Bertrand, 1958; Galeski, 1972; Geray, 
1975; Bakırcı, 2007; Bosworth & Somerville, 2014; Türkdoğan, 2006; Kavruk, 2004):

•	 Doğa-insan ilişkisinin yoğun bir biçimde gerçekleşmesi, 

•	 Dayanışma üzerine kurulu toplumsal ilişkilerin varlığı,

•	 Küçük ölçekli yaşam ve üretim mekânının varlığı,

•	 Kentsel merkezlere uzaklık,

•	 Düşük nüfus yoğunluğu,

•	 Tarımsal üretimin (bitkisel üretim ve hayvancılık) başat olması, 

•	 Üretime dayalı iş bölümünün ve uzmanlaşmanın gelişmemiş olması,

•	 Köy-kır temelli bir yerleşimin ve kültürün varlığı gibi unsurlar üzerinden açıklanmaya 
çalışılmaktadır.

Kırsal alan tanımında farklı ölçütlerin bileşimi bu ölçütlere göre bir derinliği olan bir tanım önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda, başta istatistik üretimi açısından önemli olan kırsal kalkınma politikalarını 
yönlendirmek üzere, OECD ve EUROSTAT tarafından üretilen kırsal alan tanımı geçerliliğini en fazla 
koruyan tanımlardır. Her iki kuruluş da kırsal alanların tanımlanmasında nüfus yoğunluğu ölçütünü 
kullanmaktadır. 1 km2lik ızgaralar kullanılarak idari sınırlardan bağımsız şekilde nüfus yoğunlukları 
uzaktan algılama yöntemleriyle tespit edilmekte ve mekânsal olarak sürekli ve belirli nüfus yoğunluğu 
ve büyüklüğü eşiklerini aşan alanlar kentsel merkez ve kentsel küme olarak tanımlanmaktadır 
(EUROSTAT, 2019; OECD, 2011).

Türkiye’de kırsal kalkınma politikalarına temel teşkil eden tanım, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde 
(2014-2020) de ifade edildiği üzere, nüfus eşiği ölçütünü baz alan kır-kent tanımıdır. Diğer bir ifadeyle 
20 binden düşük nüfusa sahip tüm yerleşim yerleri kırsal yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir 
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(UKKS, 2015). Bunlar: köy bağlıları, köyler, kırsal mahalleler ve kasabalardır (beldeler ve bazı ilçe 
merkezleri). Tipolojik tanımlamalar bölgesel politikaların yönlendirilmesi ve kaynak kullanım etkinliği 
açısından temel başlangıç noktasıdır. Türkiye’de bu konudaki eksiklik ve veri bulma konusundaki 
sıkıntılar yapılan çalışmaların değerlendirilmesini sınırlandırmaktadır. 

Türkiye açısından bakıldığında kırsal alan istatistiklerine 2012 yılından sonra ulaşılamamaktadır. 2012 
yılında yaklaşık %23 olan toplam nüfus içindeki kırsal nüfus oranı 6360 sayılı Kanun’un getirdiği idari 
bölünüş değişikliklerinin de etkisiyle 2018 yılında %7,73 seviyelerine gerilemiştir. 

Şekil 1. Yıllara ve yerleşim yerlerine göre nüfus değişimi (%)

Kaynak: TÜİK, 2019

2.2. Kalkınma kavramında değişimler ve kırsala yansımaları

Dünyada ekonomik, siyasi, çevresel politikalarda meydana gelen gelişmeler karşısında, ülkeler 
ulusal ve uluslararası politika tasarımı ve uygulamalarında değişiklikler yapmıştır. Küreselleşme, 
iklim değişikliği, kentleşme gibi olgular bu politikaların tasarımında önemli bir pay alırken bunların 
bir uzantısı olarak yerelleşme, yerel toplulukları güçlendirme, yerel-bölgesel kalkınma, kalkınma 
süreçlerine tüm paydaşların katılımı, tarımda örgütlenme çabaları artmış ve tüm bu gelişmeler kırsal 
kalkınma yaklaşımlarına, politikalarına dolaylı veya doğrudan etki etmiştir. Özellikle az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal nüfusun yoğunluğu ve bu nüfusun halen en dezavantajlı 
kesimlerden birini oluşturması bu alandaki sorunların çözümünde kırsal kalkınmayı anahtar strateji 
haline getirmektedir.

Kırsal kalkınma konusunda dünyadaki gelişmeler Türkiye’yi de etkilemektedir. İşsizlik ve yoksulluk, 
toplumsal katılım, toplumsal cinsiyete duyarlı kalkınma, göç, bölgelerarası eşitsizlikler Türkiye’nin 
kırsal kalkınma konusunda daha duyarlı çalışmasını gerektirmektedir. Bundan dolayı katılımı ve toplum 
dinamiklerini ön plana alan, toplumsal cinsiyet eşitliği, küçük ve orta ölçekli, tarım dışı ekonomik 
faaliyetleri de harekete geçirebilecek ve insan kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan kırsal kalkınma 
uygulamalarına daha fazla gereksinim duyulmaktadır. 
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Dünyada kırsal kalkınma alanında yaşanan paradigmal değişimler Türkiye’yi de kırsal kalkınma 
çalışmalarını bu değişimler çerçevesinde entegrasyona zorlamıştır. Başlangıç tarihi 19 ‘uncu yüzyılın 
başlarına dayanan “kırsal kalkınma yaklaşımları”, zaman içinde teknolojik ve sosyoekonomik faktörler 
ile ortaya çıkan değişikliklerin etkisiyle farklılaşmıştır. 1960’larda “modernizasyon”, 1970’lerde “devlet 
müdahaleleri”, 1980’lerde “serbest pazar” ve 1990’larda “katılım ve yetkilendirme” 2000’lerde 
“çevre ile entegrasyon-yeşil kalkınma” ve günümüzde ise “teknoloji ile entegrasyon-Rural 3.0” ile 
karakterize edilebilecek bu farklılaşma sırasında öne çıkan popüler fikirler ve terminolojiler de dikkat 
çekici olmuştur.

Yeni kırsal kalkınma anlayışı genç nüfusun kırsal alanda kalkınma faaliyetleri içerisinde daha fazla yer 
aldığı, tarım ve orman sektörünün başat olduğu fakat diğer sektörlerin de kırsal alanda daha fazla 
geliştiği, AR-GE sonucu elde edilen teknolojinin kırsalla daha fazla entegre olduğu, yenilikçi düşünce 
sistemine sahip, olumsuz şoklara karşı sürekli hazır bulunan, ekonomik ve sosyal refahı sağlamış bir 
kırsal kesimin oluşması için kapsayıcı bir anlayışla hareket eden bir politika çerçevesi çizmektedir. 
Bu çerçeve sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası sorumlulukları da üstlenen bir yapıda 
olmak zorundadır. Yaşadığımız gezegene karşı sorumluluklarımız kırsal kalkınma politikalarının çevre 
politikaları ile entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kırsaldaki 
halkın temel gereksinimlerinin karşılanması için çevrenin sunduğu olanakları akılcı kullanımı kırsal 
kalkınma çalışmalarının önemli bileşenlerinden biridir. Artık büyümeye dayalı politik öncelikler 
yerine toplumun tamamını kapsayan bütünleşik kalkınma anlayışı içerisinde “Sürdürülebilir Refah 
Toplumu ve Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının ortaya konulması gereklidir. Beşeri ve sosyal 
sermayenin istenilen düzeye getirilmediği hiçbir toplumda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanamadığı 
ilkesinden yola çıkarak, kırsalı da kapsayan sürdürülebilir refah toplumu kavramı ile kalkınmanın 
temel dinamiklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Tarım ve tarım dışı sektörlerde meydana gelen 
değişimler sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetleri tüketen bir toplumdan ziyade bu mal ve hizmetlerin 
geliştirilmesinde yer alan inovasyon mantığına sahip bir toplumun oluşturulması yeni dönem stratejisi 
içerisinde değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin kırsal kalkınma politikaları da dâhil olmak üzere özellikle politika üretmede etkilendiği 
en önemli uluslararası platform Avrupa Birliği’dir. AB’de meydan gelen değişimler Türkiye üzerinde 
doğrudan etkili olabilmektedir. Bu nedenle AB kırsal kalkınma politikasındaki değişimler Türkiye’de 
de kırsal kalkınma alanındaki değişimlerle önemli derecede paralellik göstermektedir. Avrupa Birliği 
(AB) 2020 Kırsal Kalkınma Politikası’nda öncelikleri ve amaçları şu biçimde ortaya koymuştur 
(European Union (EU), 2019):

•	 Tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak, 

•	 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve iklimle mücadeleyi sağlamak,

•	 Mevcut istihdamı koruyup yeni istihdam alanları yaratmak,

•	 Gıda zincirinin oluşturulması ve risk yönetimine ağırlık vermek,

•	 Kırsal toplumun refah düzeyini artırmak,

•	 Bölgeler arasında dengeli kalkınmayı sağlamak, 

•	 Tarım, ormancılık ve kırsal alanlarda yenilikçiliği ve bilgi tabanını güçlendirmek,

•	 Özetle: kırsal alanlarda sosyal içermeyi gözetmek, yoksulluğu azaltmak ve entegre 
kalkınmayı sağlamak.
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Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki Türkiye’de kırsal kalkınma alanında en önemli hedeflerden birisi 
Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma hedefleriyle uyumlu olabilecek biçimde kırsal alanda tarım ve tarım 
dışı sektörlerin geliştirilmesi, kırsal alanlarda bireyin, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen 
kalkınmayı sağlayabilmesidir. 

Dünyada kırsal kalkınma alanında ön plana çıkan konulardan birisi de “kapsayıcı kalkınma”dır. 
Kapsayıcı kalkınma yaklaşımında “sürdürülebilir toplum” hedefi öncelikli olarak öne çıkmaktadır. 
Özellikle Dünya Bankası tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde politika tasarımında göz önünde 
bulundurulması gereken kavramlar aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (The WorldBank, 2018):

•	 Çevresel sürdürülebilirlik; çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan bir toplumsal farkındalık,

•	 Kapsayıcı; tüm grupları bir araya getiren toplumsal yapının oluşturulması,

•	 Yenilikçi (Innovative); dogmatiklikten uzak, sorun ve fırsatlara insanların yaşamını daha 
kaliteli kılacak yaratıcı çözümler getirebilen ve uygulayabilen bir toplum,

•	 Ekonomik, sosyal ve doğal şoklara dayanıklı; örgütlü, riski en aza indirebilen, beşeri 
kapasitesi ve sosyal sermayesi güçlü, iklim değişimi gibi doğal şoklara dayanabilen ve 
adapte olabilen bir toplumun oluşturulması 

•	 Üretken-rekabetçi; dinamik bir toplumsal gelişim (iş, çevre, bilgi gibi) ortamının 
oluşturulması. 

Kapsayıcı kalkınma yaklaşımında en önemli ilke; toplumun bütününü bir araya getiren sürdürülebilir 
kalkınma ilkesidir. 

Türkiye’de kırsal kalkınma uğraşıları, Birleşmiş Milletler tarafından üye ülkelerce 2015 yılında ortak 
belirlenen “sürdürülebilir kalkınma hedefleri”ne erişebilmenin sağlanması açısından da önem 
taşımaktadır. Birleşmiş Milletler 2015 sonrası dönem için de kalkınma hedeflerini belirlemek üzere 
küresel bir süreç başlatmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, 2015 sonrası kalkınma 
yol haritasını hazırlanırken bir yandan Binyıl Kalkınma Hedefleri sayesinde elde edilen başarılardan 
yararlanmayı, diğer taraftan ise ortaya çıkan yeni sorunların aşılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. 
New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul 
edilerek yeni bir sürece girilmiştir. Bu yeni gündem insanlar, gezegen ve refah için bir eylem planı olup, 
aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gereklilik 
olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Tüm ülkeler ve paydaşlar iş birliği içinde hareket ederek bu 
planı uygulamaya koyacak olup, yayınlanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi ve 169 alt başlığı 
yeni küresel gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir. Yeni kalkınma hedefleri 9 ana tema 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu ana temalar: eşitsizlikler, sağlık, eğitim, büyüme ve istihdam, çevresel 
sürdürülebilirlik, gıda güvencesi ve beslenme, demokratik yönetişim, çatışma ve kırılganlık, nüfus 
dinamikleridir. Bu ana temalar doğrudan veya dolaylı bir biçimde kırsal alanı da ve dolayısı ile kırsal 
kalkınma uğraşılarını da içermektedir (UN, 2019). Kırsal kalkınma alanında elde edilecek başarılar 
hem Türkiye’nin 2015 yılı sonrası sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması açısından hem de kırsal 
kalkınmada yaklaşımlarındaki değişimlerine uyum açısından önemlidir. 
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Türkiye’nin uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak, Ulusal Kalkınma Hedef ve Planları çerçevesinde, 
kırsal kalkınmada stratejik hedefler beş ana grupta özetlenmiştir (KKEP, 2015; UKKS, 2015): 

1. Kırsal nüfusun katılımcı yaklaşımlarla örgütlenmesinin yaygınlaştırılması ve sorun çözme 
yeteneklerinin geliştirilmesi,

2. Kırsal nüfusun (yerleşik ve gezici) eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, suya erişebilirlik, ulaşım 
gibi temel gereksinimlere ulaştırılması (kapasite geliştirme-gezi),

3. Kırsal alanda yaşayanların sürekli ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına kavuşturulması, 
girişimcilik yeteneklerinin arttırılması, pazar koşullarında rekabet edebilirliklerinin 
sağlanması,

4. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, çevre ve kırsal mirasın korunması,

5. Kırsal kalkınma konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) güçlendirilmesi.

Kırsal kesimde sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi, kırsal alana yönelik olarak yukarıda 
belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda ancak aşağıda detayları verilen önlemlerin alınması ile 
gerçekleşebilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki burada kırsal alanda orman köyleri de dâhil olmak 
üzere tüm yerleşimler dikkate alınmıştır.

2.3. Kır-kent ilişkisi

Kırsal alanda bilgi ve teknoloji düzeyinin yükselmesi ve tarımda makineleşmenin artması ile hızlı bir 
göç ve kentleşme süreci başlamıştır. Kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan göç 
ve hızlı kentleşme süreci hem kırsal alanlarda hem de kentsel alanlarda sorunlar yaratmaya başlamıştır. 
Bundan dolayı da kırsal kalkınma alanındaki arayışlar da hızlanmıştır. Bunun yanı sıra Suriye başta 
olmak üzere komşu ülkelerdeki savaş ve karşılıklar nedeni ile ülkemizde mülteci, sığınmacı ve göçmen 
pozisyonlarında bulunan insanların özellikle kırsal alanda tarımda iş gücü piyasasında oluşturduğu 
dengesizlikler Türkiye’nin bu dönem içerisinde kaldığı önemli sıkıntıların başında gelmektedir.

Mevsimlik gezici ve geçici tarım işçiliği, emek yoğun tarım üretim sürecinde karşımıza çıkan bir 
istihdam türüdür. Tarihi 60-70 yıl öncesine giden bu istihdam türü tamamıyla enformel bir çalışma 
alanıdır. Kendilerine özgü bir çalışma yasası olmayan mevsimlik tarım işçileri çalışmaya dayalı birçok 
evrensel haktan mahrumdurlar. Ne yazık ki Türkiye’de henüz mevsimlik tarım işçilerinin sayısına ilişkin 
resmi anlamda sağlıklı bir veri de bulunmamaktadır.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kırdan kente göç kaçınılmaz bir olgu olarak cereyan 
etmektedir. Ancak göçün zaman içerisinde ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Öte yandan niteliksiz iş gücü, demografik yapıda hızlı değişim, geçim kaygısı, suç oranlarındaki artış, 
düzensiz kentleşme gibi sorunlar günümüz koşullarında en fazla göç alan illerde görülmektedir. 
2014-2016 yılları arasında göçün özellikle Doğu Marmara illerine (Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu ve 
Yalova illeri) yoğun olarak gerçekleştiği görülmektedir. İstanbul ili göç rakamları incelendiğinde, ilk 
defa 2016 yılında göç hızı negatif olarak gözlemlenmiştir. Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Ağrı, Kars Iğdır, Ardahan illeri) ve Ortadoğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, 
Muş, Bitlis, Hakkari illeri) bölgeleri dışa göçün en fazla yaşandığı bölgeler, Batı Anadolu (Ankara, 
Konya, Karaman), Batı Marmara (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale) ve Doğu Marmara 
(Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu ve Yalova) bölgeleri ise en fazla göç alan bölgelerdir (TÜİK, 2018). 
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Kır ve kent arasındaki göç hareketleri incelendiğinde, kırsal göç ile tarımsal üretimdeki verimlilik 
arasında negatif yönlü bir ilişkiden bahsetmek mümkündür (Cengiz & Baydur, 2010; Güreşçi, 2009).

Bunun yanı sıra kır kent arasındaki başka bir hareketlilik ise kırsalda verimli arazilerin kentten 
gelen ve kırla önceden ilişkisi bulunmayan yeni bir kesim tarafından hobi amaçlı değerlendirilmeye 
başlanmasıdır. Bu durum mevsimlik olarak kentten kıra meydana gelen bir göç ilişkisine neden olmakta 
verimli alanların ise tarımla ilişkisi ve tarımsal bilgi düzeyi düşük kesim tarafından etkinsiz kullanımına 
neden olmaktadır. Kırsal kalkınma politikalarında bu tersine göç ilişkisinin ortaya çıkardığı sorunların 
çözümüne yönelik olarak politikaların geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kentsel ve kırsal kesimler ekonomik, sosyal ve 
çevresel yönden birbirileri ile bağımlılık ilişkisi içindedirler. Gerek kırsal gerekse de kentsel alanların 
gelişebilmeleri için karşılıklı ilişkilere ve dengeli yaklaşımlara ihtiyaçları vardır. Kırsal gelişmenin, 
kentsel gelişmeden tümüyle farklı bir şekilde ele alınması artık geçerliliğini yitirmiş olup bunun yerine, 
kent-kır ilişkisini temel alan yaklaşımlar benimsenmektedir. Kent-kır ilişkisi derken genelde kastedilen, 
(özel ya da kamusal) sermayenin, (göç yahut günü birlik gidip gelmelerle) kişilerin ve (ticaret yoluyla) 
malların kentsel ve kırsal alanlar arasındaki akışı olmaktadır. Kent-kır arasındaki ilişkinin çok boyutlu 
oluşu, ilişkilerin karmaşıklığı nedeni ile bu olguya yaklaşımda çok boyutlu ve disiplinler arası bir 
yaklaşımla olacaktır. Kalkınmanın anahtarı ise her konuda sürdürülebilirliğin sağlandığı bir hayatta 
ekonomik, sosyal ve çevresel alanda kır-kent ilişkisinin bağlantısının sağlanmasıdır.

Türkiye’de gerek kırsal gerekse kentsel alandaki yapısal sorunlar kalkınmada önemli engeller 
oluşturmaktadır. Kırsal yerleşimlerin gelişmişlik düzeyi gerek iller arasında gerekse il içinde önemli 
ölçüde farklılaşmaktadır. Gelişmişlik farkının nedenleri çok çeşitli olmakla beraber, öne çıkan ana 
nedenlerin yapısal nitelikli olduğu görülmektedir. Bunlar: zorlu iklim ve coğrafya koşulları, kentsel 
merkezlere ve pazara uzaklık ile dinamik ve üretken bir kırsal ekonomi için gerekli ölçeğin nüfus 
seyrelmesi ve yaşlanma nedeniyle kaybedilmesidir. Bu yapısal sorunlara karşın, Türkiye’nin 2000’li 
yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim hizmetleri altyapısında gerçekleştirdiği iyileşmeler neticesinde 
kırsal ve kentsel alanlar arasındaki erişimin güçlenerek fonksiyonel ilişkilerin çeşitlendiği, köyler ve 
şehirlerarasındaki geleneksel bağımlılık ilişkisinin ise yerini ortaklık ve iş birliği ilişkisine bıraktığı 
görülmektedir. Kır-kent etkileşimi bölgeden bölgeye ilden ile farklılık göstermekte ve bu farklılıkta 
birçok etken rol oynamaktadır. Dolayısıyla, kırsal alanların ülke genelinde homojenlik gösterdiği 
yönündeki geleneksel kabulden vazgeçilerek kırsal alanlara yöre odaklı yaklaşılması kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Böylece yöreden yöreye farklılaşan ihtiyaç ve potansiyellere uygun faaliyetler 
geliştirilebilecektir.

2.4. Kırsalda altyapı ve üstyapı

Toplumsal kuruluşun bütün elemanları, başlıca iki ana grupta toplanmaktadır. Ekonomik ilişkileri ve 
bunlar etrafında biçimlenen üretim ilişkilerini oluşturan maddi unsurlar grubuna “altyapı”, toplumun, 
manevi, siyasi, düşünsel olaylarının ve kurumlarının oluşturduğu ikinci grup unsurlara ise “üstyapı” 
denilmektedir. Üstyapı, toplumun altyapısının bir yansımasıdır. Her toplum, üretimi ne tarzda 
gerçekleştiriyor, hayatın yeniden üretimi sürecinde ne türden ilişkilere giriyorsa ve bu ilişkilerde nasıl 
bir demografik yapı rol alıyorsa, üstyapıyı oluşturan elemanlar da bunların özelliklerini göstermektedir.
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Kırsal alanda temel altyapı ve üstyapı hizmetlerinde ve erişebilirliğinde son yıllarda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Özellikle içme suyu, yol, elektrik hizmetleri kırsalın bütününe ulaşmıştır. İnternete 
erişim konusunda da kırsalın önemli bir bölümünde hizmete erişimi vardır. Son 15-20 yılda kırdan-
kente göç birçok köy okulu ve sağlık biriminin kapanmasına neden olmuş ve kırsalda kalan kesim için 
ise bu hizmetlere erişimde sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Kırsal kalkınma önceleri tarımsal kalkınma eksenli insanımızın gelir düzeyini artırmaya odaklanmışken, 
edinilen deneyimler neticesi kırsal alanda alt yapının iyileştirilmesi, eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerinin 
artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir kullanımı gibi konuların bütün olarak ele 
alınmasının gerekliliği açık olarak ortaya çıkmıştır. Yani insanımızın çağın gereklerine göre gelişen 
ihtiyaçlarının tıpkı kentlerde olduğu gibi kırsalda da karşılanması zorunluluk olmuştur. Aksi halde 
insanımızı yerinde kalkındırma mümkün olmayacak, şu ana kadar olduğu gibi istenmeyen göç 
olgusunun önüne geçilemeyecektir.

Alt yapı, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin ulaştırılamadığı veya yetersiz kaldığı kırsal 
alanlardan kentlere doğru yaşanan göç kalkınmakta olan ülkeler için büyük tehditler oluşturmuştur. 
Bu çerçevede yaşanılan gelişmişlik farklarının azaltılması için:

•	 Sürdürülebilir geçim kaynaklarının korunarak kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi 
rekabetçi yapıya kavuşturulması,

•	 İş imkanlarının artırılması (sosyal güvenceli), nitelikli iş gücünün artırılması, örgütlü 
yapıların güçlendirilmesi, STK ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımının 
sağlanması,

•	 Eğitim, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi,

•	 Alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması,

•	 Kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması,

•	 Çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi, orman ekosistemlerinin korunması, milli 
park, tabiat parkı vb. korunan alanların yönetimi ve geliştirilmesi gereklidir.

2.5. Kırsalda dezavantajlı gruplar 

Kadınların kaynaklara erişimlerinin önündeki engellerin azaltılmasıyla üretkenliği ve verimliliği artacak 
ve bu durum sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında tetikleyici rol oynayacaktır (TBMM, 2018). 
Başka bir deyişle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından (SKA) “aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan 
kaldırılması” hedefine (SKA 1 ve SKA 2) ulaşılması için, öncelikle “toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve 
kadının güçlendirilmesi” hedefine (SKA 5)’e ulaşılması gerekmektedir (UN, 2019).

Türkiye’de kadınların kaynaklara erişimi ve kalkınmada kadınların rollerinin arttırılmasına yönelik 
olarak gerek kamusal gerekse özel sektör eliyle teşvikler sunulmakta ve kadınların toplum içerisinde 
güçlendirilmesine yönelik faaliyetler giderek artmaktadır. Kırsal alanda kadın açısından istatistiklere 
bakıldığında yıllar itibarıyla köylerde ikamet etmekte olan nüfusun hem miktar hem de oransal 
olarak azaldığı ve şehirlere kaydığı bilinmektedir. 2018 yılında 82 milyon nüfusun %7,73’ü belde ve 
köylerde yaşamaktadır. Toplam erkek nüfusun % 7,85’i, kadın nüfusun ise % 7,61’i köy ve beldelerde 
yaşamaktadır (TÜİK, 2019). Demografik yapıda şehir ve köylerde cinsiyet oranının (erkek/kadın) yıllar 
içindeki durumu incelendiğinde ise bu oranın şehirde kadınlar, köy ve beldelerde ise erkekler lehine 
geliştiği görülmektedir.
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Kırsal alanda tarımda çalışanlar arasında kadın ve çocuk iş gücü dezavantajlı çalışma grupları olarak 
kabul edilir. Bunlar hem kayıt dışı hem de evrensel çalışma ilkelerine uygun biçimde çalıştırılmadığı ve/
veya çalıştırılması yasak olduğu için dikkati çekmektedir. Kırsal kesimde kadının iş gücüne katılım oranı, 
tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışması nedeniyle yüksek olsa da Türkiye’de tarım istihdamındaki 
azalma, kadın istihdamının da giderek düşmesine yol açmaktadır. Tarımda çalışan kadınlar, tarım dışına 
çıktıklarında veya göç ettiklerinde iş gücüne katılamamakta ya da zorluk çekmektedirler. İş gücüne 
katılan kadınlar ise daha çok statüsü düşük, kalifiye olmayan işlerde güvenceden yoksun bir biçimde 
çalışmaktadır. Bu ise kadının çalışma ve toplum hayatının dışında kalmasına neden olabilmektedir. 

Tarım, her dönem kadınların en çok istihdam edildiği sektör olma özelliğini sürdürmektedir. Türkiye’de 
kırsal alanda iş gücüne katılım oranlarının kentlere kıyasla daha yüksek tespit edilmesi, kentlerden 
farklı olarak, kadınların çoğunlukla ücretsiz aile işçisi şeklinde tarımda istihdam edilmesi ve kırsalda 
öğrencilerin örgün eğitim sürecinden erken ayrılmalarından kaynaklanmaktadır. Kadın iş gücü 
istihdamının arttırılması her şeyden önce ekonomik gelişme ile ilgili olup yeni yatırımların yapılmasını 
ve yeni iş sahalarının açılmasını gerektirmektedir. Kırsalda “işveren” olarak çalışan kadınların oranının 
düşüklüğü de burada dikkate değerdir. Bu durumda toplumda kadınların “girişimci” olarak hemen 
hemen hiç yer almadıklarının bir kanıtıdır. Burada önemle üzerinde durulması gereken önemli bir 
olgu da gerek çalışma hayatında gerekse toplumsal-kültürel hayatta iş gücüne yoğun katılımı olan 
kırsaldaki kadının ihmalidir.

Türkiye 1985 tarihinde ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ni 
imzalamıştır. Sözleşmenin 14’üncü maddesine göre (TBMM, 1985):

1. Taraf Devletler, kırsal kesim kadınlarının, karşılaştıkları özel sorunları ve ekonominin parasal 
olmayan sektöründeki çalışmaları dahil ailelerinin ekonomik bakımdan ayakta kalması için 
oynadıkları belirgin rolü göz önünde tutacak ve işbu Sözleşme hükümlerinin kırsal kesimdeki 
kadınlara uygulanmasını sağlamak için gerekli bütün önlemleri alacaklardır.

2. Taraf Devletler, kadın ve erkeklerin eşitliği prensibine dayanarak. Kırsal kalkınmaya katılmalarını 
ve bundan yararlanmalarını sağlamak için kırsal kesimdeki kadınlara karşı ayrımı ortadan 
kaldıran tüm uygun önlemleri alacaklar ve özellikle kırsal kesim kadınlarına aşağıdaki hakları 
sağlayacaklardır:

•	 Her seviyedeki kalkınma planlarının görüşme ve uygulanmasına katılmak,

•	 Aile planlaması konusunda bilgi, danışma ve hizmetler de dâhil olmak üzere yeterli sağlık 
hizmetlerinden faydalanmak,

•	 Sosyal güvenlik programlarından doğrudan yararlanmak,

•	 Teknik yeteneklerini geliştirmek amacıyla tüm toplumsal ve yaygın hizmetler ile birlikte 
fonksiyonel okur-yazarlık dâhil, resmi ve gayri resmi eğitim ile öğretimin her türünden 
yararlanmak,

•	 Ekonomik fırsatlardan kendi işinde çalışma veya tam istihdam yoluyla eşit olarak 
yararlanmak amacıyla kendi kendine yardım grupları ve kooperatifler oluşturmak,

•	 Bütün toplumsal faaliyetlere katılmak,
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•	 Toprak ve tarım reformunda ve bunun yanı sıra yeniden iskân projelerinde eşit muamele 
ve tarımsal kredi ve borçlanma, pazarlama kolaylıkları ile uygun teknolojiden yararlanmak,

•	 Özellikle konut, sağlık, elektrik ve su temini, ulaştırma ve haberleşme konularında yeterli 
yaşam standartlarından yararlanma haklarını sağlamak.

Son yıllarda Türkiye’de kadın istihdamı alanında izlenen politikalar ve yürütülen projeler ile 
kadınların iş gücüne katılımında ve istihdamında artışlar gerçekleşmiştir. Kırsal alanda kadınlara 
yönelik en önemli desteklerin sağlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığının rolü büyüktür. Bakanlık 
tarafından 81 ilde kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik ekonomik yönden güçlendirici ve sosyal 
yönden geliştirici eğitim-yayım hizmetleri verilmekte, çeşitli proje ve programlarla onlara destek 
sağlanmaktadır. Yürütülen tüm çalışmalar “fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın 
artırılması” esasına dayanmaktadır. Ayrıca eğitim ve proje faaliyetlerinde konuya ilişkin sektörler 
ile iş birliği sağlanmaktadır. Bakanlıkça kırsalda kadınlara mesleki eğitim ve istihdam olanakları 
yaratmak, üretimde kaliteyi artırmak ve kırsalda kadın dinamiğini ekonomiye kazandırmak amacıyla 
yürütülen  “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” kapsamında 2015 yılından itibaren kırsalda kadına 
yönelik 3 program (Kadın Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor, Tarımda Kadın Girişimciliğinin 
Güçlendirilmesi, Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeleri) yürütülmektedir. Bunun yanı sıra verilen 
desteklerde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ise kırsal alanda kadınların güçlendirilmesi yönü ile 
önem arz etmektedir (Ör: IPARD Programı vb.) 

Ülkemizde kadınlar ve gençleri kapsayan ve katma değer sağlayacak istihdam alanlarının gelişmesi, 
kayıt dışı istihdamın önlenmesini ve iş gücünde niteliğin artmasını sağlayacak, göç olgusunu 
yavaşlatacaktır. Bu çerçevede, çeşitlilik ve istihdam açısından potansiyel teşkil eden, aynı zamanda 
katma değer sağlayıcı, çevreci ve sosyal kapsayıcı nitelikleri haiz bulunan tarımsal istihdam alanları 
içinde organik tarım, kırsal turizm, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve örtü altı yetiştiricilik kolları 
öne çıkmaktadır. Son yıllarda bahse konu alanların taşıdığı potansiyeller göz önünde bulundurularak 
yasal mevzuat düzenlemelerinin yapıldığı, eylem ve strateji planlarının hazırlandığı ve önemli 
oranlarda destek ve teşviklerin sağlandığı görülmektedir. 

Tarım sektöründe bir diğer güçlendirilmesi gereken dezavantajlı grup ise gençlerdir. Gelişmekte 
olan ülkelerde sanayi ve hizmetler sektöründe iş gücü talebinin artması, kadınlar için geçerli olan 
kaynaklara erişim problemlerinin gençler için de geçerli olması, kırsal alanlarda gelir getirici tarımsal 
ve tarım dışı istihdam olanaklarının yetersiz oluşu, kentlere genç nüfus göçünü hızlandırmakta, bu 
durum kırsal bölgelerde nüfusun yaşlanması sonucunu doğurmaktadır.

Yaşlanma dünyada kırsal alanlarda ve özelliklede tarım sektörünün karşılaştığı önemli bir yapısal 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanda yaşlı nüfusun oranı kentlerde kırsal kesime göre 
daha hızlı artmaktadır. Dünyada 2000-2015 arasında 60 yaş ve üstü kişi sayısı kentlerde yüzde 68 
oranında yükselirken, kırsal bölgelerde bu oran yüzde 25 artış göstermiştir. Bu orandaki farklılıkta 
hızlı kentleşme ve kırdan kente olan göç etkili bir faktördür. Sayısal olarak kentlerdeki yaşlı nüfus 
artsa da oransal yoğunluk olarak kır kentten daha fazla yaşlanmaktadır. Bu da Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerde kırsal kesimde özellikle X kuşağının yoğunluğunun artmasına, Y ve Z kuşağının ise 
ihtiyaçlarına tam olarak cevap verilememesine neden olmaktadır. 
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Kırsal yerleşimlerde, nüfus azalmasının ve yaşlanmanın getirdiği belirsizlikler artmakta, şehirlere 
yakın ve uzak kırsal alanlar arasında belirgin bir farklılık görülmektedir. Yeterli araziye ve krediye 
ulaşamama, kırsal alandaki altyapı sorunları, tarımda kârlılığın azalması ve daha refah bir yaşam için 
yeterli gelirin elde edilememesi gibi hususlar genç bireylerin tarımda kalmasının önündeki temel 
nedenler olarak belirtilebilir. Özellikle genç bireyler kırsal alanda yeterli sosyal ve ekonomik imkânlara 
erişememe neticesinde geleceklerini kırsalın en önemli sektörü olan tarım üzerine kurgulamaktan 
çekinmektedirler. Her geçen gün bu sorun ciddiyetini arttırmakta olup artık kırsal alanda genç nüfusu 
tutmak zor hale gelmiştir. Bu konuda birçok ülke kendi tarım ve kırsal kalkınma politikalarına yeni 
argümanlar eklemektedir. Türkiye kırsal alanda yaşlanma ve bunun tarım sektörü üzerine etkileri 
konusunda önemli sorunlar yaşayan ülkelerden biridir. Türkiye’de kır ve kent ayırımında 65 yaş ve üzeri 
nüfus oranı dikkate alındığında kırda toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranının daha fazla olduğu 
görülmektedir. TÜİK’in hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun 
sektörel dağılımı incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun %68,7’sinin tarım sektöründe, %24,2’sinin 
ise hizmet sektöründe yer aldığı belirtilmektedir (TÜİK, 2018). Türkiye son yıllarda bu konuda çeşitli 
önlemler almaya çalışan ülkeler arasında olup 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi 
Proje Desteği ile ilk defa direk olarak tarım politikalarında genç çiftçileri desteklemeye başlamıştır. Bu 
konuda başta AB’nin Ortak Tarım Politikası içinde doğrudan ödemeler ve kırsal kalkınma politikaları 
yolu ile desteklemelerinin yanında birçok ülkenin tarımda genç nüfusu tutmak için değişik politika 
argümanları geliştirdiği görülmektedir. Türkiye genç ve dinamik yapısının kırsal alanda kalmasını 
sağlayacak etkili politika tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedbirler sosyal destekten öte kalıcı, 
etkili sürdürülebilir mekanizmaları içermelidir.

2.6. Aile çiftçiliği

Dünyada 1,2 milyar yoksul insanın %75’ini oluşturan yaklaşık 900 milyon insan kırsal kesimde 
yaşamaktadır ve bunların tamamına yakınının temel geçim kaynağını tarım ve tarımla ilgili alanlar 
oluşturmaktadır (Öztürk, 2008). Kırsal alandan diğer yerlere olan göçle birlikte tarımsal üretimin 
temel taşı olan aile çiftçiliğinin yok olma noktasına gelmesi dünya genelindeki ülkeleri alarm durumuna 
geçirmiştir. Dünya ölçeğinde tarımsal işletmeler ağırlıklı olarak (%90) aile işletmeleridir. Yaklaşık 
500 milyon çiftçiden oluşan bu kesim, toplam tarımsal üretimin %56-80’ini gerçekleştirirken tarım 
topraklarının da (Güney Amerika hariç) %60-80’ini kullanmaktadır. Dünya Gıda ve Tarım Örgütüne 
(FAO) göre tüm çiftliklerin %84’ünün 20 dekardan küçük olduğu (FAO, 2017) dikkate alındığında, aile 
çiftçiliğinin ne kadar yaygın bir kapsamının olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Aile çiftçiliğine verilen önemle, 5 adet stratejik amaçla aile çiftçiliği ilişkilendirilmektedir. Buna göre 
aile çiftçiliğinin sürdürülebilmesi:

a. Açlık, gıda güvenliği ve beslenme bozukluğuyla mücadele, 

b. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın daha verimli ve sürdürülebilir kılınması, 

c. Kırsal yoksulluğun azaltılması, 

d. Kapsayıcı ve etkili tarım ve gıda sistemlerinin oluşturulması, 

e. Felaketler karşısında geçim kaynaklarının arttırılması gibi bir takım stratejik hedefler 
bakımından anlamlıdır.
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Türkiye’de ise tarım işletmelerinin %95’inden fazlası küçük aile işletmeleridir. Küçük ölçekli aile 
işletmeleri; üretim, istihdam ve yarattıkları katma değer açısından ekonomilerin temel taşları olarak 
kabul edilmektedirler. 2001 Genel Tarım Sayımı’na göre Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 
61 dekardır. İşletmelerin yaklaşık %33’ünün 20 dekardan, %65’inin ise 50 dekardan küçük olduğu 
bilinmektedir (TÜİK, 2002). Bu durum aile işletmeciliğinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Aile çiftçiliğinin devamının sağlanmasının ulusal ve küresel boyutta pek çok ekonomik, sosyolojik 
ve çevresel faydaları vardır. Bu sayede, yerel çeşitler ve biyoçeşitlilik korunup geliştirilerek devamı 
sağlanır, doğal dengenin bozulmasının önüne geçilir, tüm insanların kendi beslenme ihtiyaçlarını 
her an yeterli ve güvenilir bir şekilde karşılamasının yanı sıra ülkesel olarak da gıda güvencesinin 
sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, bir ülkenin özgünlüğünü oluşturan yerel tat ve kültürlerin 
güvence altına alınarak gelecek nesillere aktarılması sağlanır. Hepsinden önemlisi tarımda istihdamın 
ve kırda yaşayan nüfusun devamlılığı sağlanır. Tarımın geleceği garanti altına alınır. 

Mevcut durum değerlendirildiğinde, Türk tarımının pek çok yapısal problemle karşı karşıya olduğu 
aşikârdır. Tarımla uğraşan kesimin aynı zamanda en yoksul kesim olduğu, tarımsal işletmelerin de 
%95’inden fazlasının küçük aile işletmeleri olduğu göz önünde bulundurulursa, “aile işletmelerinin 
devamlılığını sağlamak Türk tarımının devamını sağlamaktır” ifadesi yanlış olmayacaktır. Türkiye’de 
aile işletmeciliğinin salt bir ekonomik kavram değil aynı zamanda nüfusun önemli bir kesimi için 
bir yaşam biçimi olduğunu unutmamak gerekir. İşletmelerin içinde bulunduğu mevcut sıkıntılardan, 
istikrarsızlıklardan kurtulmak, kırsalın yaşam koşullarını iyileştirmek için bir an önce ciddi adımlar 
atmak, tarımın geleceği ve ülkenin sosyal ve ekonomik refahı açısından hayati bir konudur. 

Küçük aile işletmelerinin Türkiye’nin vazgeçilmez bir gerçeği, aynı zamanda sürdürülebilir tarımın 
lokomotifi olduğu düşünülürse, bu kesimin üretime devam etmesinin sağlanması önemlidir. Yapılacak 
olan bu çalışma, bu kesimi üretimden koparmaya sevk eden faktörlerin incelenmesi, sorunlara yönelik 
çözüm önerileri getirilmesi ve kırsalın yerinde kalkındırılması konusuna yapacağı katkılar bakımından 
önem arz etmektedir.

2.7. Kırsal yoksulluk

Yoksulluğun üzerinde görüş birliğine varılan bir tanımı yoktur. Çünkü yoksulluk ve zenginlik temelde 
subjektif niteliktedir. Yoksulluk kavramı insani gereksinimlere dayanır. Bundan hareketle yoksulluk; 
beslenme, giyecek, barınma, eğitim, sağlık vd. gereksinimleri de kapsamaktadır. Dünya Bankasına 
göre yoksulluk, asgari yaşam standardına erişememe durumudur (World Bank, 1990). Genel olarak 
yoksulluk tanımlarında ortaya çıkan yetersizlikler ise şu biçimde özetlenebilir: ekonomik yetersizlik, 
fiziksel güçsüzlük, yetersiz katılım, çevre kirliliği, dengesiz gelir ve mülkiyet dağılımları, siyasi 
istikrarsızlar, kamu hizmetlerinin etkin olamaması, sosyal güvenceden yoksun olma vd.

Yoksulluk, gelir kaynaklarının ve meslek çeşitliliğinin sınırlı olduğu kırsal alanda daha da ön plana 
çıkmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre kırsal yoksulluk, kırsal alandaki açık veya 
gizli işsizlik olarak tanımlanmakta ve azalan gelir düzeyleri nedeniyle kırsal alanda hızla artan bir 
yoksullaşmaya dikkat çekilmektedir (Gülçubuk et al., 2005). Gerçekten de son yıllarda uygulanan 
politikalar kırsal alanda yaşayanları derinden etkilemektedir. Özellikle, kendi toprağını işleyen 
küçük işletme sahipleri, tarım işçileri, kiracılık-ortakçılık yapanlar, çobanlar, küçükbaş hayvancılıkla 
uğraşanlar yoksulluktan daha fazla etkilenmektedir. 
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Dünyadaki aşırı yoksulların neredeyse yarısı (%45) 15 yaşın altındaki çocuklardır (Castaneda et 
al., 2018). Eğitime ve temel sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin yanı sıra açlık ve kötü beslenme 
çocukları olumsuz olarak etkilemekte, öğrenme güçlükleri çekmelerine, sağlıklarının bozulmasına 
ve hayatları boyunca düşük üretim yapmalarına ve düşük ücretler kazanmalarına sebep olmaktadır. 
Küresel olarak, tarımda %70 oranında çocuk işçi çalışmaktadır ve bu durum yaşları 15-17 arasındaki 
çocukları yaklaşık 108 milyon erkek ve kız çocuğunu etkilemektedir. Bu kesim genellikle çok uzun 
saatler çalışmakta ve iş kazalarına maruz kalmaktadırlar (ILO, 2007).

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre yoksulların büyük bir kısmı halen kırsalda yaşamaktadır 
(FAO, 2015). Dolayısıyla bu kesimlerin tarımsal üretim ya da tarımsal hizmetlerden daha fazla kazanç 
elde edebilmesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedef’inin (SKH) yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefine 
ulaşmada en önemli araç olarak görülmektedir. Bununla ilişkili olarak SKH’nin ikincisi açlığın sona 
erdirilmesidir. Yoksul kesimlerin kendine yeterliliğinin artırılması kırsalda tarımsal üretimle olacaktır. 
Şehirlerde açlık ve yoksulluk çekenlerin gıdaya ulaşımının iyileştirilmesi gelir politikaları kadar 
tarımsal ürünlerin daha ucuza üretilmesine ve kırsaldan uzak olan kesimlere ulaştırılmasına bağlıdır 
(UN, 2019).

Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise yoksulluk konusunda son yıllara ait detaylı veri bulmak 
zor olmakla beraber en son yayınlanan veri 2013 yılına aittir. Gıda yoksulluğu 2002 yılında Türkiye’de 
oransal olarak %1,35 iken 2009 yılında bu oran %0,48’e düşmüştür. Kent bazında gıda yoksulluğu 
aynı yıllar itibarıyla %0,92’den %0,06’ya kırsalda ise %2,01’den %1,42’ye düşmüştür. Bu rakamlar kırsal 
alanda gıda yoksulluğunun daha yüksek olduğunu göstermektedir (TÜİK, 2014). 

Gıda ve gıdı dışı genel yoksulluk oranı 2002 yılında Türkiye’de oransal olarak %26,96 iken 2009 
yılında bu oran %18,08’e düşmüştür. Kent bazında bu oran aynı yıllar itibarıyla %21,95’ten %8,86’ya 
düşerken kırsalda ise %34,48’den %38,69’a yükselmiştir (TÜİK, 2014). Bu değerler Türkiye’de ve 
kentsel alanlarda yıllar itibarıyla yoksulluk oranının azalmasına rağmen kırsal alanda gıda ve gıda dışı 
harcamalarda yoksulluğun giderek arttığını göstermektedir.

Yine bir başka yoksulluk göstergesi olarak harcama esaslı göreli yoksulluk 2002 yılında Türkiye’de 
oransal olarak %14,74 iken 2009 yılında bu oran %15,12’ye yükselmiştir. Kent bazında bu oran aynı 
yıllar itibarıyla %11,33’den %6,59’a düşerken kırsalda ise %19,86’dan %34,20’ye yükselmiştir (TÜİK, 
2014). Bu değerlerde yine kırsal alanda yoksulluğun Türkiye ortalamasından ve kentsel alandan daha 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

Kırsal kesimdeki yoksulluğun giderilmesi, kırsal kalkınmada görevli kurumların daha fazla proje 
üretmesi ve daha etkin hizmet götürebilmesi için hükümetin bütçede daha fazla kaynak ayırması 
şarttır. İnsanlarımızı doğup büyüdüğü bölgelerde yerinde kalkındırmak temel prensip olmalıdır ancak; 
yerinde kalkındırmak için yeterli potansiyeli olmayan bölgelerden gelecek ve istihdam potansiyeli 
olan bölgelere, insanımızın da rızası alınarak, planlı nakiller gerçekleştirilebilir.
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Tablo 1. Türkiye’de kentsel ve kırsal yoksulluk 

 
Fert Yoksulluk Oranı (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Türkiye        

Gıda yoksulluğu 
(açlık) 

1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48 . . . . .

Yoksulluk  
(gıda+gıda dışı) 

26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08 . . . . .

Kişi başı günlük  
1 $’ın altı 

0,20 0,01 0,02 0,01 . . . . . . . . .

Kişi başı günlük 
2.15 $’ın altı 

3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06 0,06 0,03

Kişi başı günlük 
4.3 $’ın altı 

30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27 2,06 1,62

Harcama esaslı 
göreli yoksulluk 

14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06 15,12 . . . . .

Kent        

Gıda yoksulluğu 
(açlık) 

0,92 0,74 0,62 0,64 0,04 0,07 0,25 0,06 . . . . .

Yoksulluk  
(gıda+gıda dışı) 

21,95 22,30 16,57 12,83 9,31 10,36 9,38 8,86 . . . . .

Kişi başı günlük  
1 $’ın altı 

0,03 0,01 0,01 . . . . . . . . . .

Kişi başı günlük 
2.15 $’ın altı 

2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 .

Kişi başı günlük 
4.3 $’ın altı 

24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 0,94 0,60 0,64 .

Harcama esaslı 
göreli yoksulluk 

11,33 11,26 8,34 9,89 6,97 8,38 8,01 6,59 . . . . .

Kır        

Gıda yoksulluğu 
(açlık) 

2,01 2,15 2,36 1,24 1,91 1,41 1,18 1,42 . . . . .

Yoksulluk  
(gıda+gıda dışı)

34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69 . . . . .

Kişi başı günlük  
1 $’ın altı 

0,46 0,01 0,02 0,04 . . . . . . . . .

Kişi başı günlük 
2.15 $’ın altı 

4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 0,42 0,14 0,13 .

Kişi başı günlük 
4.3 $’ın altı 

38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88 5,13 .

Harcama esaslı 
göreli yoksulluk 

19,86 22,08 23,48 26,35 27,06 29,16 31,00 34,20 . . . . .

Kaynak: TÜİK,2014
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2.8. Kırsalda örgütlenme 

Günümüzde çağdaş toplum olabilmenin önemli göstergelerinden biri ortak davranışta bulunmak 
yani örgütlenmektir. Buradaki örgütlenme; kalkınmanın tüm toplum kesimlerini ve sektörlerini 
kapsayan bir biçimde gerçekleşmesini, refahın dengeli paylaşımını sağlamasını, kaynaklara erişimi 
kolaylaştırmasını, ortak davranış sergilemesini ve yönetimlere katılma gibi demokratik değerleri ve 
davranışları kapsamaktadır. Bunun için de örgütlenme, özellikle tarımın ve kırsal topluluğun kendi 
kendine yardım edebilmesinde ve kalkınmasında en önemli işleve sahiptir. Sürdürülebilir kırsal 
kalkınma için örgütlenme şarttır. Örgütlenme hem kurumsallaşma hem de mali ve ekonomi-politik 
sürdürülebilirlik açısından şarttır.

Kırsalda mali ve ekonomik sürdürülebilirliğe erişebilmek için küçük ölçekli üreticilerin pazara 
erişiminin kolaylaştırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, küçük ölçekli üreticilerin bir araya 
gelerek oluşturacakları kısa tedarik zinciri modellerinin desteklenmesi gerekmektedir.  Kısa tedarik 
zinciri içindeki ana aktörler olan küçük üreticilerin piyasada etkin rol alabilmeleri için ortak hareket 
etmeleri gerekmektedir.

Üreticilerin güçlerini birleştirmeleri önem taşımaktadır. Çünkü kırsal ve tarımsal kalkınma bireysel 
faaliyetlerden çok dayanışma ve örgütlenme sonucunda sağlanabilir. Bu nedenle kırsal alanda/
tarımda örgütlenme önemlidir. Örgütlenme biçimlerinin başında ise kooperatifçilik gelmektedir. 
Kooperatifçilik hem ekonomik açıdan hem de sistem olarak Türkiye tarımına çok uygun bir örgütlenme 
birimidir.

Kırsal kalkınma için örgütlenme: var olan sosyal yapı içinde birlikte karar alma ile sorumluluk 
anlayışının yerleştirilmesi, tüm insan ve fiziki kaynakların bir araya getirilmesi ve her türlü birlikte 
davranma, tutum ve alışkanlıklarının geliştirilmesine olanak sağlayan bir yapılanmadır. Hangi alanda 
olursa olsun özellikle üretici temelinde, tarımsal üretim temelinde sürdürülebilir örgütlenmede dikkat 
edilmesi temel noktalar vardır ve bunlara dikkat etmek önem taşır. 

Örgütlenmenin ülkemizde nüfusun doğrudan-dolaylı yaklaşık 1/5’ini bünyesinde barındıran tarım 
kesiminde, kırsal alanda gerçekleşmesi; üreticinin her türlü bilgi ve deneyim alışverişi ile iletişim ve 
etkileşim yoluyla yenilik ve gelişmeleri izlemesi, girdileri daha ucuza ve zamanında temin etmesi, 
piyasada daha etkin duruma gelmesi, sesinin yükseltmesi, kamuoyu yaratma ve baskı grubu 
oluşturarak katılımcı demokrasinin yerleşmesine de katkıda bulunacaktır.

Kırsal kesimde nicel açıdan örgütlenmede sorun yok denilebilir. Binlerce kooperatif kurulu olup 
büyük çoğunluğu ya işlevsiz ya da düşük performansta çalışmaktadır. Tabana dayalı, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlayan, dünyayı takip eden, piyasada etkin kooperatifler kırsal kalkınmada 
önemli işlevler üstlenebilir. Türkiye’de bu konuda güzel örnekler olup bu örneklerin arttırılması 
gereklidir (PANKOBİRLİK, Tire Süt Kooperatifi, OR-KOOP, KOY-KOOP, Tarım Kredi Kooperatifleri vd.) 
Bu tarz girişimlerin devletin ilgili ürün için görevlendirilmiş müdahale ve regüle edici kurumları ile 
koordinasyonunun sağlanması bu tip girişimlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.
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2.9. İş sağlığı ve güvenliği

İnsanlar yaşamları boyunca kendi iradeleriyle ya da iradeleri dışında açığa çıkan çeşitli mesleki, 
fizyolojik ve sosyoekonomik risklere maruz kalmaktadır. Bu risklerin ortadan kaldırılması, bireyler 
üzerindeki etkilerinin azaltılması veya sonuçlarının onarılması gerekmektedir. Ayrıca, insanların artan 
güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek ve onlara insan onuruna yaraşır huzurlu ve mutlu bir yaşam 
sunacak bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sosyal güvenlik: toplumun bütün bireylerinin hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetilmeksizin, hem ekonomik 
hem de sosyal bakımdan bugünlerini ve yarınlarını güvence altına alınmasını amaçlayan, birbirleri 
arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan bir sistemler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bugünkü 
anlamda sosyal güvenlik sistemi 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşmiştir.

Tarımda çalışanlar tarımsal üretimin niteliklerinden dolayı çeşitli risklerle karşı karşıya kalmakta hatta 
diğer sektörlere göre bu riskler daha yoğun yaşanmaktadır. Bu durum, tarımın doğal koşullara bağlı 
olması, mevsimselliğin önemi, ücretsiz aile iş gücünün yoğunluğu, eğitim düzeyinin düşük olması, 
gelir istikrarsızlığı gibi tarıma özgü birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, sosyal 
güvenlik kavramı herkes için yaşamsal öneme sahip olmakla birlikte tarım sektörü ve bu sektörde 
faaliyet gösteren kişiler ve aileler için daha da önemli bir hal almaktadır. Türkiye’de de tarım sektöründe 
çalışanlar sosyal güvenlik sistemine entegre edilmeye çalışılan en son gruptur.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen iş ve işlemlerde en önemli paydaşlardan birisi 
de tarım kesiminde çalışanlardır. 5510 sayılı Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuat 
kapsamında tarım kesiminde çalışanları ilgilendiren birçok düzenleme yapılmıştır. 5510 sayılı Kanun 
gereği, 1.10.2008 tarihinden sonra, ziraat odasına kaydolan her kişi, zorunlu olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmektedir ve çiftçiler zorunlu olarak tarım BAĞ-KUR sigortalısı olmaktadır. Tarımsal 
faaliyeti sona eren çiftçiler ziraat odası kaydını sonlandırdığında tarım BAĞ-KUR’u da sonlanmaktadır.  
Mevzuat gereği, SGK Yönetim Kurulu’nda çiftçileri temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği yer almaktadır. 

Türkiye’de 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sigortalı olarak tarım sektöründe 155.619 
çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanlar sigortalı çalıştıkları için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamındadır ve eğitim, sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi yapılması gibi birçok hizmetten 
faydalanabilmektedir. Ancak söz konusu Kanun kapsamında olmayan milyonlarca kendi nam ve 
hesabına çalışan çiftçiler ve sigortasız mevsimlik çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı kayıtları 
bulunmamakta ve sistematik bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme, eğitim, sağlık 
gözetimi gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Bu nedenle tehlikeli ve 
çok tehlikeli olan bu sektörde yüksek oranda ölümler, ağır yaralanmalar ve hastalıklar meydana 
gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunun kendi nam ve hesabına çalışan çiftçiler ve mevsimlik 
çalışanlar için de gündeme gelmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, eğitim, 
sağlık gözetimi gibi hizmetlerden yararlanması gerekmektedir.



Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam Grubu Çalışma Belgesi

22

2.10. Kırsalda istihdam

Türkiye’de istihdamın yapısı incelendiğinde tarım sektörünün her zaman önemli olduğu görülmektedir. 
Yıllar itibarıyla incelendiğinde toplam istihdam içerisinde tarımsal istihdamın payının giderek azaldığı 
görülmektedir. 2000 yılında tarımsal istihdamın oranı %36 iken bu oran 2019 yılında %18’e düşmüştür. 
Bu duruma istihdam edilen kişi sayısı olarak bakıldığında da tarımda 2000 yılında yaklaşık 7,7 milyon 
kişi istihdam edilirken 2019 yılında bu rakam yaklaşık 5,2 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de tarımsal işletme sahipleri, iş talep eden ve yerli tarım işçisine göre kısmen daha ucuza 
çalışan yabancı iş gücü göçmenlerini de çalıştırmaya başlamışlardır. Türkiye’de tarım sektöründe 
çalışan yabancı iş gücü göçmenleri genellikle kayıt dışı olarak ve yasal olmayan bir şekilde 
çalışmaktadırlar. Türkiye’de tarım sektöründe, işveren ile çalışan arasında genellikle herhangi bir iş 
anlaşması imzalanmamaktadır. Bu sebeple Türkiye’de yabancı iş gücü göçmenlerinin sayısıyla ilgili 
herhangi bir istatistiki bilgi mevcut değildir. 

Tablo 2. Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımı (bin kişi) 

YILLAR
Genel      
İşsizlik 

Oranı (%)

Tarım 
Dışı       

İşsizlik  
Oranı 
(%)

Toplam 
İşgücü

Toplam 
İstihdam

Tarım Payı % Sanayi İnşaat Hizmetler

Kişi
Payı 

%
Kişi

Payı 
%

Kişi
Payı 

%
Kişi

Payı 
%

2000 6,5 9,3 23.078 21.580 7.769 36,0 3.810 17,7 1.364 6,3 8.637 40,0

2005 9,5 12,0 21.691 19.633 5.014 25,5 4.241 21,6 1.097 5,6 9.281 47,3

2010 11,1 13,7 24.594 21.858 5.084 23,3 4.615 21,10 1.434 6,6 10.725 49,1

2015 10,3 12,4 29.678 26.621 5.483 20,6 5.332 20,0 1.914 7,2 13.891 52,2

2019* 12,8 15,0 32.426 28.269 5.173 18,3 5.546 19,6 1.548 5,5 16.002 56,6

Kaynak: TÜİK, 2019
*2019 yılı mayıs ayı verileridir.

Şekil 2. Türkiye’de istihdamın sektörlere göre oransal dağılımı (2000-2019)(%)

Kaynak: TÜİK, 2019
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Türkiye’de tarımsal istihdam açısından önemli bir başka sorun ise çocuk işçiliğidir. Çalışan çocukların 
toplamı 2012 yılı TÜİK verilerine göre 893.000’dir. Bunların %45’i tarımda çalışmaktadır ve sayıları 
yaklaşık 400.000 olup, en kötü konumda çalışan çocuklar arasında ön sırada yer almaktadır. Bu 
çocuklar Türkiye’nin değişik bölgelerinde özellikle pamuk, fındık, narenciye, pirinç, şeker pancarı, 
tütün vd. tarımında çapa, hasat gibi işlerde yoğun olarak çalışmaktadır. En kötü konumdaki tarım 
işlerinde çalışan bu çocukların yarıya yakını 15 yaşından küçük olup, ILO sözleşmelerine göre çalışma 
çağında olmayan ve söz konusu işlerde çalışması arzu edilmeyen çocuklardır. Sosyal Hukuk Devleti 
ilkesinden hareketle “özel sosyal politika” araçlarının uygulanması gereken bu çocuklar, gelecek 
açısından umutsuz kesimlerden birini oluşturmaktadır. Son yıllarda toplumsal ve akademik duyarlılık 
sonucunda alınan bazı kamu önlemleri yapılan çalışmalar açısından olumlu birer girişim olarak kabul 
edilebilir ama çözüm için yeterlilik göstermemektedir.

Tarımda çocuk işçiliğinin azaltılması ve uzun dönemde de olsa kaldırılması için:

•	 Her düzeyde ve her kesimde toplumsal ve kamusal duyarlılık oluşturulması önem taşımaktadır.

•	 Tarımda çocuk iş gücü kullanımı ve sömürüsünün nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. 

•	 Mevsimlik olarak çalışan çocukların karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü tek bir kurum 
veya kuruluşun sorumluluğunda değildir. Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ortak ve eş 
güdüm içerisinde yapacağı çalışmalarla sorunlar çözülebilecektir. 

•	 Mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan çocukların en önemli sorunları eğitimdir. Çalışma dönemi 
nedeniyle eğitimini yarıda bırakan veya hiç başlamayan çocukların eğitim kurumlarına devamı 
gelecekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Burada Milli Eğitim Bakanlığına ve teşkilatına 
önemli sorumluluk düşmektedir.      

•	 Zorunlu eğitimin tam uygulanması takip edilmelidir.

•	 Çocukların sağlık ve rehabilitasyonuna yönelik önlemler alınmalıdır. 

•	 Tarımda ve kırsal yörelerde gençlere yönelik tarım dışı istihdam olanları yaratılabilir.

•	 Çocuk işçiliği politikalarının yerel, bölgesel, ulusal düzeylerde eylem planlarına dönüştürülerek 
ele alınması ve çözülmesi gereklilik göstermektedir.

•	 Mevsimlik tarım işçilerinin dolayısıyla çocukların barınma koşullarını iyileştiren düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. İlkel çadır koşullarında yaşayan ve dıştan gelecek her türlü 
tehlikelere açık olan yaşam biçimi giderilmelidir. İşçilerin yerleşecekleri alanlarda elektrik, 
su, tuvalet, banyo gibi zorunlu gereksinimleri karşılayacak altyapı koşullarının sağlanması ve 
bunları kapsayan yapıların yapılması gerekmektedir. 

•	 Hukuksal düzenlemeler açısından Türkiye’de yeterli düzenlemeler bulunmaktadır, yeni 
düzenlemeler de getirilmektedir. Mevcut yasaların ve imza koyulan uluslararası sözleşmelerin 
etkin bir biçimde uygulanması çocukların sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları açısından önemlidir. 
Yasaların varlığından çok, işlerliğine önem verilmelidir. 
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Kırsalda yaşayan her üç bireyden ikisi tarım ile uğraşmaktadır. Tarımın istihdamdaki payı %20’ler 
civarındadır. Çalışan her 3 kadından biri tarımda istihdam ediliyor. İstenmemesine rağmen çalışan 
her iki çocukta birisi tarımda çalışıyor. Bütün bu veriler tarımın, kırsalın ekonomik-sosyal ve toplum 
hayatında önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Kırsalı ne kadar kalkındırırsak, tarımı ne 
kadar dinamik tutarsak tarımsal üretim ve gıda güvencesi de o kadar sağlam temellere oturmuş 
olacaktır. Bundan dolayı kırsalda ekonomiyi canlandırırken kırsal refah ve iş sağlığı-güvenliğini de 
dikkate alacak politikalara yönelmek zorundayız. Kırsaldakilerin, tarımdakilerin kalkınmaya ilişkin hak 
temelli alacaklarını karşılamadan, kırsalı her yönüyle kalkındıracak önlemleri almadan tarımsal üretimi 
sürdürülebilir kılmak, kırsalı yerinde tutmak zor olacaktır. Bunlar yapılmadan “Tarımda İş Sağlığı 
ve Güvenliği” kanunu da uygulamada karşılığını bulmayacaktır. Çünkü birey temel gereksinimleri 
karşılandıkça çalışma hayatında kalabilir ve yasal düzenlemelere dahil olup yararlanabilir. Tarım 
sektörünün gelir içindeki payı göreceli olarak azalmasına rağmen, kırsal alanların ekonomik ve sosyal 
yaşamdaki önemini korumaktadır. Bu nedenle, kırsal alanın kalkındırılması ve burada yaşayanlara 
istihdam olanaklarının sağlanması ve çağdaş uygarlığın yarattığı tüm hizmet ve olanakların 
götürülmesi için kalkınma çalışmaları önem taşımaktadır. Burada bir başka önemli nokta da kırsal 
istihdamda tarım dışı istihdam alanlarının dar olmasıdır. Kırsal alanda tarım dışı istihdam alanları ile 
tarıma dayalı sanayi, kırsal sanayi yatırımlarının götürülmesi hem istihdamın niteliği ve hem de kırsal 
ekonomiye katkı açsından önemli bir yaklaşım olacaktır. 

2.11. Yabancı iş gücü kullanımı ve gelecek senaryoları

Türkiye’de son yıllarda özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle yabancı tarım ve 
orman işçisi artış göstermiştir. Bu durum bir yandan ucuzlayan emek nedeniyle tarımdan kopuşu 
hızlandırmakta, diğer yandan gelecek açısından tarımda iş gücü planlamasını zorunlu hale 
getirmektedir. Yapılan bazı araştırmalara göre özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
tarımsal iş gücü piyasasında Suriyeli işçilerin %50’lere varan payının olduğunu ortaya koymuştur. 
Buralarda iş gücü arzının fazlalığı ve tarım dışı istihdam alanlarının darlığı nedeniyle ücretler reel artış 
göstermekte ve bu tarımdan kopuşa neden olmaktadır. Gelecekte tarımsal iş gücü açısından sıkıntılar 
yaşanmaması için sosyal güvenlik, ücretlendirme, kalifiye işçi yetiştirme konularında programların 
oluşturulması önem taşımaktadır. 

2.12. Kırsal kalkınma ve çevre politikaları etkileşimi 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlanan ve dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde başlayan kırsal 
kalkınma faaliyetleri ve deneyimleri yaklaşık yarım asırlık döneme tekabül etmektedir. Bugün 
ülkemizde kırsal yerleşimler kentsel yerleşimlerin gösterdiği toplumsal ve ekonomik gelişme düzeyinin 
çok gerisinde kalmıştır.

Çevre, iklim değişikliği ve kırsal kalkınma politikaları ülkeler tarafından tarımsal destekleme ya da 
korumacılığın unsurları haline getirilebilmektedir. Tarımda çevreye en az zarar veren destekler, 
tarımsal üretimde sigorta uygulaması, kırsal yoksulluk ve göçün önlenmesi amaçlı gelir ödemeleri, 
kırsal çevreyi korumak için kırsal kalkınma destekleri sağlanması, ürüne verilen desteklerin 
kırsal kalkınma desteklerine dönüştürülmesi gibi uygulamalar gelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkelerde uygulanmaktadır. Tarımın iklim değişikliğine ve su ve karadaki hayat zincirine katkıları 
değerlendirilmelidir. Ancak, burada temel yaklaşımın doğal kaynakların etkin kullanımı yanında 
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tarımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması olarak algılanması, Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarının (SKA) bu yönde çizdiği yolun izlenebilmesi için ülkelerin politikalarını sadece görüntüde 
değil, reel olarak da değiştirmesi öncelik arz etmektedir (Kıymaz, 2016).

SKA’nın bir diğeri, suyun temiz şekilde kitlelere ulaştırılması yanında gıda arzını da kapsamak üzere 
gerekli hijyen ve halk sağlığı şartlarının sağlanmasıdır. Bu noktada gıda güvenilirliği, hayvan ve 
bitki sağlığı koşullarının izlenmesi ve iyileştirilmesi, gıdanın arz zinciri boyunca esas alınmaktadır. 
Hedeflerden temiz enerjiye yönelik olanı ise tarımsal ürünlerin enerji amaçlı kullanımı konusunu 
akla getirmektedir. Enerji arzını artırma amaçlı tarımsal üretim ülkemiz gibi gıda güvenliğini 
iyileştirmeye çalışan ülkeler açısından bir tehdit olarak görülebilir. Açlık çeken ülke ya da kitleler için 
değerlendirilebilecek kaynaklar enerji amacıyla kullanıldığında gıda arzındaki düşüşe bağlı olarak 
ürün fiyatları yükselebilmekte ve küresel fiyat artışları gıda ithalatçısı ülkelere olumsuz yansımaktadır. 
Dolayısıyla söz konusu hedefin bu yönüyle tarımı olumsuz etkilememesi önemlidir. Tarımsal üretimin 
sanayiye aktarılması yönünde kurulacak entegrasyonlar gıda kaybını olumlu yönde etkileyebilecektir. 
İşlenmemiş ya da işlenmiş olsun tüm gıda maddelerinin olabildiğince doğal yollarla saklanması ve 
bunun için gerekli altyapıların hazırlanması, inovasyon çalışmalarının en başta kayıpları önleyecek 
biçimde yürütülmesi önemlidir. Gıdanın kaynak israfına neden olacak biçimde üretimi ve israfa varan 
tüketiminin önlenmesi sürdürülebilirliğin önemli bir alt bileşenidir. 

Ülkemizde, erozyon ve yanlış sulama gibi engellerin önüne geçilmesi amacıyla modern tekniklerle 
geleneksel tarım metotları sentezlenerek kimyevi tarım girdilerini azaltan, toprak ıslahını, su 
tasarrufunu sağlayan çevreci sistemler geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu yönde atılacak adımlar 
aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 12,13,14 ve 15 ile belirlenen hedeflere ulaşılmada 
doğrudan katkı sağlayacaktır. 

Aile çiftçiliğine yönelik politika ve programlar çerçevesinde kadınlara ve gençlere yönelik geleneksel 
tarımı güçlendirici uygulamalarla birlikte, küresel ısınma ve doğal kaynakların azalması tehdidine karşı 
çevreci, üretken ve katma değeri yüksek alternatif tarımsal istihdam alanlarının da geliştirilmesi, kayıt 
dışılığın ve ücretsiz aile işçiliğinin azalmasına ve tarımsal istihdamın artmasına yardımcı olacaktır. Bu 
nitelikleri bir arada bulunduran ve ULEP, ILO gibi uluslararası kuruluşların araştırmaları ile desteklenen 
tarımsal istihdam kolları arasında “yeşil tarım” uygulamaları öne çıkmaktadır.

3. GÜÇLÜ - ZAYIF YÖNLER (FIRSATLAR ve TEHDİTLER)

Kırsal kalkınma ve kırsalda istihdam açısından Türkiye’nin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulurken, 
genel bir değerlendirmeden çok, konular temelinde analitik bir analiz yapılmıştır. Burada Komisyon 
üyelerinin katılımı ve kurum-kuruluşlardan-bireylerden gelen görüşler-değerlendirmeler de ayrıca 
dikkate alınmıştır. Çalışma sonunda aşağıda verilen tablodaki değerlendirme-analiz ortaya çıkmıştır. 



Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam Grubu Çalışma Belgesi

26

Tablo 3. Kırsal kalkınma ve kırsalda istihdam açısından Türkiye’nin güçlü ve zayıf yönleri (Fırsatlar ve 
Tehditler) 
Konu Alanı Güçlü Yönler (+Fırsatlar) Zayıf Yönler (+Tehditler) Geleceğe İlişkin 

Beklentiler

Kurumsal 
kapasite ve yeni 
yapılanmalar

1. Gelişen ve zamana uyum 
sağlayan yeniden yapılanmalar 
ile mevcut kapasitenin 
arttırılması ve verimli kullanımı

2. Ulusal kalkınma stratejisinin 
varlığı

3. Tarım ve Orman Bakanlığı 
teşkilatının varlığı ve personel 
yapısı

4. Kurumsal personel varlığı

5. Bakanlığın proje deneyimi

6. Mevcut üretim faktörleri 
kaynaklarının varlığı 

7. Bölgesel Kalkınma İdareleri 
varlığı

8. IPARD uygulamaları ve 
kalkınma ajanslarının varlığı

9. Yerel yönetimlerin kırsal 
kalkınma yapılanmaları

10. Desteklerin varlığı ve çeşitliliği

11. Araştırma enstitülerinin varlığı

12. Akademik altyapı varlığı

13. Bakanlığa bağlı el sanatları ve 
eğitim merkezleri varlığı

14. Eğitim ve yayım faaliyetlerinin 
etkinliği

15. Çalışma alanının genişliği

16. Ulusal Kırsal Ağ ve yerel eğitim 
gruplarının oluşturulması

17. Sosyal kooperatifçilik ve 
sosyal girişimcilik konusunda 
girişimlerin varlığı

18. Bakanlıklar arası iş birliği ve 
iletişim

19. Tarımsal danışmanlık 
sisteminin desteklenmesi

20. Tarım ve Orman Bakanlığı 
dışındaki Bakanlıklarda da 
kırsal alana ilişkin kurumsal 
yapılanmalar

1. Kırsal kalkınmanın sektörel yaklaşıma 
indirgenmesi

2. Tarımsal politikalarla kırsal kalkınma politikalarının 
entegrasyonunun yetersizliği, göz ardı edilmesi

3. Değişime direnç, idarede sürekliliğin olmaması, 
mevzuatın zamanın gerisinde kalması ya da sık 
değişmesi

4. İnsan kaynakları politikasında meslek yapısının ve 
yetkinliğinin göz ardı edilmesi

5. Bürokratik işlemlerin fazlalığı
6. Tarım ve ormancılık faaliyetlerinin eğitim ve yayım 

hizmetlerinde etkinsizlik
7. Sistemli bir kurumsallaşma çalışmasının yetersiz 

olması
8. Kapasitenin tam olarak kullanılmaması
9. Finansman kısıtlılığı ve kaynakların etkin 

kullanılamaması
10. Merkez ve yerelin iş birliği zayıflığı, yetki karmaşası
11. Yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin iletişim 

zayıflığı
12. İlgili kamu birimleri arasında koordinasyon 

eksikliği
13. Nitelikli personelin etkin bir şekilde kullanılmaması
14. Üretimde ulusal düzeyde plansızlık
15. Eğitim ve yayım hizmetlerinde sosyal medyanın 

yeteri kadar etkin kullanılmaması
16. Üniversite- Bakanlık iş birliğindeki zayıflıklar
17. Merkezde ve Taşrada kalifiye eleman yetersizliği
18. STK’larla iş birliğinin zayıf olması
19. Kamu personelinin görevlendirmesinde plansızlık 

(ilgisi olmayan)
20. Mevzuatın güncellenmesinde yaşanan sorunlar
21. Özellikle taşrada çalışan personel için özlük hakları 

ve eşitsizlikler 
22. İzlenebilirlik sisteminin oluşmaması
23. AR-GE çalışmaları ile ihtiyaçlar arasında bağlantı 

kurulamaması, finansal yetersizlikler
24. Siyasi kararların yarattığı etkiler
25. Üniversitelerle AR-GE paylaşımında belirsizlikler
26. Uygulama ve kararlarda aktif katılımın dikkate 

alınmaması
27. Tarımsal danışmanlık sistemi için yeterli bütçenin 

olmaması
28. Uzman personel sirkülasyonu 
29. Farkındalık ve yaşam boyu öğrenme programında 

eksiklikler
30. Destekler arasında koordinasyon eksikliği ve 

tekrarlar
31. Uluslararası değişimlere ve politikalara uyum 

sorunu
32. Desteklerin etki analizi sonuçlarından yeterince 

yararlanamamak, düzenleyici etki analizlerinde 
yetersizlikler 

33. Araştırma fiziksel altyapısının yetersiz olması
34. Yerinde kontrol ve izleme değerlendirmede 

yetersizlikler
35. Farklı birimler arasında farklı hizmet uygulamaları

1. Kırsal alanların 
asgari düzeyde 
de olsa kentsel 
refah olanaklarına 
kavuşması

2. Eğitim, sağlık, 
örgütsel, kültürel, 
ticari alanlarda 
kırsal alanlarda 
gelişimin 
hızlandırılması

3. Çağın gereklerine 
uygun yapılanma 
ile plan, program, 
politika geliştirme 
ve uygulama; 
mevzuata, insan 
kaynaklarına, 
bilgisayar tabanlı 
bilgi sistemlerine 
gerekli yatırımların 
yapılması

4. Tarım 
teşkilatlarında büro 
işlemlerini yapmak 
üzere ara eleman 
personel sayısının 
artması teknik 
personelin bilgi 
ve tecrübesinin 
sahaya 
yansımasının 
sağlanması

5. Kırsal kalkınmada 
kaynakların etkin 
kullanılması ve 
ülke genelinde 
uygulama birliğinin 
sağlanması 
amacıyla: 81 
ili kapsayacak 
ulusal ölçekte 
bir kurumsal 
yapılanmaya 
gidilmesi
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Kırsala ilişkin 
veriler ve 
güncelliği

1. Türkiye İstatistik Kurumunun 
Varlığı (TÜİK) varlığı

2. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), 
Hayvan Kayıt Sistemi 
(TÜRKVET), ORBİS kayıt 
sistemi varlığı

3. ÇKS, TÜRKVET vb. sistemlere 
yatırım yapılması, kurumlar 
arası entegrasyonun 
sağlanması

4. Taşra teşkilatının veri toplaması

5. Kırsal kalkınma projelerine 
ilişkin veri altyapısı

6. Bakanlığın bilişim ve veri 
altyapı varlığı-TARBİL ve 
Ormancılık Bilgi Sistemleri

7. Tarımsal ve orman emvali 
üretimle ilgili örgütlerin varlığı 
ve veri üretebilirliği

8. Ziraat odaları birliğinin kayıt 
sistemi

9. Tarımsal istihdamla ilgili güncel 
verilerin varlığı

10. En küçük idari birimde verilerin 
varlığı ve erişilebilirliği

11. Bakanlığa bağlı araştırma 
birimlerinin varlığı

12. Akademik çalışmaların varlığı

1. Geçerli ve güvenilir veri toplama ve analizinde 
yaşanılan sorunlar

2. Geçmişe yönelik veri kaybı ve/veya eksikliği

3. Verilerin güvenilirliği, veriler arasındaki farklılıklar

4. Sosyal güvenlik sistemine dâhil olunmaması 
nedeniyle iş kazası ve meslek hastalığı gibi 
verilerin bulunmaması

5. Çiftçi muhasebe veri ağı sisteminin güçlü 
olmaması

6. Verilere ulaşılamama

7. Kurumların yeterli idari ve teknik kapasite eksikliği

8. Verilerin STK’lara açılmaması, konuyla ilgili 
STK’larla veri ve yetki paylaşımı sorunu

9. Verilerin değerlendirilememesi

10. 2001 yılından bu yana genel tarım sayımının 
yapılmaması

11. Kayıt sistemlerindeki kapsam ve kalite sorunları

12. Veri okuryazarlığı sıkıntısı

13. Üreticilerin verileri aktarmada eksik bilgilendirmesi

14. Verilerin güncellenememesi

15. Üretim ve dış ticarete ilişkin verilerde eksiklik

16. Verileri doğru yerde kullanamama

17. Veri sistemleri arasında entegrasyon eksikliği

18. Küçük yerleşimlere ilişkin veri eksikliği

19. Kırsal alan tanımı ile ilgili farklılıklardan dolayı 
verilerin netleştirilememesi

20. Veri dağınıklığı

21. Dezavantajlı gruplara ilişkin verilerde eksiklik

22. Kırsaldaki altyapı ve üstyapılara ilişkin veri 
üretilememesi

23. Cinsiyete göre ayrıştırılmış veri üretilememesi

24. Veri üretmede finansal sorunlar

25. Veri üretmede yöntem farklılıkları

26. Köy Envanter Etütlerinin yapılmaması

1. İhtiyaç temelli 
(toplumsal cinsiyet 
eşitliği gözetilerek) 
kırsal verilerin 
üretilmesi

2. Güncel ve güvenilir 
verilere kolay 
erişim

3. Tarımsal veri 
havuzunun 
genişletilerek bu 
verilere dayalı 
olarak ileri bilgi-
veri üretim 
teknolojilerine 
yatırım yapılması

4. Çiftlik Muhasebesi 
Veri Ağı Sistemi 
AB Uyum Yasaları 
içerisinde önemli 
bir konu olup 
çiftçilerin bu 
sistemi mutlaka 
kullanmasının 
sağlanması
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Tarımda-
kırsalda 
istihdam

1. Tarımda istihdam potansiyeli, 
tarımsal ve kırsal yatırım 
potansiyelinin yaratacağı 
istihdam 

2. Bölgelere göre değişmekle 
birlikte genç nüfus varlığı

3. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç

4. İşsizlerin tarımda istihdam 
edilebilirliği

5. Nitelikli istihdam için eğitim 
altyapısının harekete 
geçirilebilirliği

6. Kırsal kalkınma desteklerinin 
istihdama özendirmesi

7. Tarımda kadın istihdamı, 

8. Yenilenebilir enerji için artan 
talep 

9. 2016-2018 yılları arasında 
verilen genç çiftçi hibe 
destekleri

10. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı varlığı

11. Kırsala artan ilgi

12. İstihdam maliyetinin diğer 
sektörlere göre düşük olması

13. Kırsal istihdam için harekete 
geçirilebilir kooperatiflerin 
varlığı (emek kooperatifleri)

14. Kırsalda gelir kaynaklarının 
çeşitlendirilebilir olması

15. İşlenebilir arazi varlığı (boş 
kalan-işlenmeyen)

16. Aile iş gücüne uygun istihdam 
alanı olması

17. Tarım danışmanlığı sisteminin 
yaygınlaştırılması

18. Kırsal yaşam maliyetinin 
göreceli olarak düşük olması

19. Dezavantajlı grupların istihdam 
edilebilirliği

1. Genç nüfusun fazla olması

2. Genç nüfusa kalifiye, statüsü yüksek kırsal 
istihdam alanlarının yaratılamaması

3. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışılık

4. Yaşlanan nüfus

5. Kırsal istihdam veri tabanının yetersizliği

6. Kırsal istihdama yönelik kurumsal bir yapının 
olmaması

7. Risklere açık olması

8. Girdi maliyetleri nedeniyle tarımdan kopuş

9. Küçük ve parçalı işletme yapısı

10. Geçimlik aile işletmelerinin tarımdan 
kopması 

11. Tarımsal gelirin dönemsel ve düşük olması

12. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin 
sürdürülebilir olmaması

13. Nitelikli ve donanımlı iş gücü eksikliği

14. Tarım işlerinin zor olması

15. Ücretsiz aile içi istihdam ve sosyal güvenlik 
eksikliği

16. Kırsal alandan göçün fazla olması

17. Sosyal desteklerin istihdamda olumsuz 
etkisi-kayıt dışılığı özendirmesi

18. Artan yabancı iş gücü ve ücretlerde haksız 
rekabet

19. Kırsal ekonomilerde sürdürülebilirliğin 
sağlanamaması

20. Tarım işçilerinin özlük haklarındaki eksiklikle

1. Aile çiftçiliğinin 
desteklenmesi, 

2. Kırsal alanda 
yoksulluğun 
azalması, 

3. Tarımsal üretimde 
uzmanlaşmanın 
sağlanması

4. Gençlerin kırsal 
alanda kalmasını 
sağlamak için 
yapılan ekonomik 
programların 
yanında sosyal 
alanlara ve 
istihdama yönelik 
programların 
yaygınlaşması

5. Kırsal alanlarda 
tarıma dayalı 
sanayinin ve 
kırsal sanayi 
yatırımlarının 
artırılması, 
yaygınlaştırılması

6. Kırsal turizm, 
coğrafi işaretli 
ürünler, geleneksel 
ürünlerin işlenmesi 
vb. faaliyetlerle 
farklı istihdam 
alanlarının 
oluşturulması

Tarım ve 
ormanda        
çalışanların   
sosyal             
güvenliği

1. Tarımda İş Kanunu’nun varlığı

2. Tarımda çalışanlara yönelik 
pozitif ayrımcılığı kapsayan 
uygulamalara yönelme

3. Kamuoyunda artan ilgi ve 
duyarlılık

1. Tarımda sigorta zorunluluğu olmaması nedeniyle 
kayıt dışı çalışan sayısının fazla olması 

2. Ücretsiz aile işçiliği 

3. İş kazalarının kayda geçmemesi dolayısıyla 
yeterli veri olmaması ve önleyici politikaların 
geliştirilememesi

1. Tarımda ve 
ormancılıkta 
çalışanların 
sosyal güvenlik 
ağına katılımının 
artması ve bu 
konuda teşvik 
uygulamalarına 
gidilmesi 

2. Mevsimlik 
işçilerin ve diğer 
çalışanların 
çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi 
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Tarımda artan 
yabancı iş gücü

1. İnsan kaynağı ihtiyacının 
temininde kolaylık, 

2. Sosyal entegrasyonun 
sağlanması, kendi kendine 
yetebilirlik (kamu desteğine 
ihtiyacın azalması)

3. Göçmenlerle ilgili projeler 
yürüten uluslararası örgütler ile 
iş birliği ve finans sağlama

1. Yerli iş gücünde, yabancı işçilerin düşük ücretle 
çalışması nedeniyle istihdam olanaklarının 
azalması, olumsuz rekabet ortamı 

2. Çalışma şartlarında ve ücretlerinde kötüleşme

3. Sosyal yapıda kırılganlıklar

4. Toplumsal çatışma riski

1. Yabancı işçilerin 
yeni düzenlemeler 
ile istihdam 
koşullarının 
düzeltilmesi ve 
bu süreçte yerli iş 
gücüne de fırsat 
yaratma 

2. Mesleki eğitimler 

3. Eşit işe eşit ücret 
ödenmesi 

4. Sosyal dengenin 
ve uyumun 
gözetilmesi 

5. Gerekli denetim 
mekanizmasının 
oluşturulması

Genç ve aktif 
nüfus varlığı

1. Emek yoğun üretimde 
çalışacak iş gücü varlığı, 

2. Girişimcilik ve inovasyon 
potansiyeli 

3. Modern tarım uygulamalarına 
uyum

4. Kırsalda çalışma eğiliminde 
olan gençlerin varlığı

5. Tarım ve Orman Bakanlığının 
gençlere yönelik yeni destekleri

1. Kırsal nüfusun yaşlanması, 

2. Geleneksel tarım uygulamalarının devam etmesi, 

3. Genç nüfusun kente göç etme eğiliminde olması

4. Kırsal kalkınma araçlarının kırsala yansımaması 
nedeniyle gençlerin kırsala ilgisizliği

1. Genç Çiftçi Projesi 
gibi çeşitli proje 
ve destekler ile 
gençlerin kırsalda 
kalması/kırsala 
dönmesinin 
sağlanması 

2. Gençlerin kırsalda 
yaşamasını 
cazip kılacak 
sosyal imkânların 
sunulması

3. Kırsal refahın 
artması

4. Genç nüfus 
tanımının yapılması

Kırdan-kente 
göç

1. Kırsala olan özlem ve ilginin 
artması 

2. Kente kıyasla kırsalda geçim 
maliyetinin düşük olması

3. Ulaşım ve iletişim (özellikle 
internet) olanaklarının artması

1. Kırdan kente göçün devam etmesi

2. Köylerdeki nüfusun azalması

3. Kırsalda eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal imkân-
lara sınırlı erişim

4. Büyükşehir yasasının getirdiği belirsizlikler

1. Kırsalda gerekli 
sosyal, ekonomik 
kalkınmanın sağ-
lanması ile kırdan 
kente göçün ön-
lenmesi ve tersine 
göçün artması
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Kırsalda-          
tarımda           
örgütlenme      
ve etkililik

1. Kırsala duyarlılığın artması

2. Kooperatiflerin ve diğer üretici 
örgütlerinin varlığı

3. Kadın kooperatiflerinin varlığı 
ve artış eğiliminde olması

4. TZOB’un varlığı

5. Meslek odalarının ve gönüllü 
kuruluşların varlığı

6. Başarılı ve rol model koopera-
tiflerin varlığı

7. Kooperatiflerin varlığına olan 
ihtiyaç

8. Üreticilerin problemleriyle 
birebir ilgilenebilme fırsatı

9. Eksikliklere rağmen kurumsal 
ve mevzuat düzenlemelerinin 
varlığı

10. Kooperatiflere artan güven 
duygusu ve farkındalık

11. SKA’na ulaşmada kooperatifle-
rin artan önemi

12. Kooperatifçilik strateji planının 
olması

13. Kooperatiflerin danışmanlık ve 
eğitim yayım hizmetleri verebi-
lir olması

14. Örgütlü üreticilerin 
desteklenmesi yoluyla 
özendirilmesi

15. Üreticiden tüketiciye örgütlü 
yapılara artan ihtiyaç ve ilgi

16. Kırsal Kalkınma Programların-
da üretici örgütlerine pozitif 
ayrımcılık

17. Ulusal uluslararası kaynakla-
ra-ağlara daha rahat erişe-
bilirlik-iş birliği olanaklarının 
artması

18. Gelir düzeyinin arttırılmasıyla 
bağlantılı olarak kırsal kesimde 
nüfusun arttırılması

19. Tabana dayalı örgütlenme 
eğiliminin güçlenmesi

1. Mevzuatta yetersizlikler

2. Güven eksikliği ve kötü örneklerin ön plana çık-
ması

3. Çiftçi örgütlerinin yetki alanlarının sınırlı olması ve 
etkisizliği

4. Mevzuatta demokratik yönetimi ve seçimi olum-
suz etkileyen maddelerin bulunması

5. Kooperatif çeşitliliğinin fazla olması ve kurumsal 
dağınıklık

6. Örgüt dağınıklığı 

7. Tabana dayalı olmayan örgütlenmeler

8. Örgütlenmelerde profesyonelleşememe ve 
kurumsallaşamama

9. Kooperatif strateji belgesinin hayata geçirileme-
miş olması

10. Bakanlığın kooperatiflere yaklaşımının farklılık 
göstermesi

11. Eğitim yayım eksikliği

12. Bütün örgütlenmelerde toplumsal cinsiyet eşitliği-
ne dikkat edilmemesi

13. Örgütlerde teknik kapasite ve finansman 
yetersizliği

14. Meslek odalarının kırsala ilişkin sorunların ortaya 
konulmasında yetersizlikleri 

15. Çiftçi örgütlerine yönelik desteklerde yetersizlik

16. Örgütlerin dışarıdan tedarik yoluna gitmelerinde 
kaliteyi ve ihtiyacı göz ardı etmeleri

17. Örnek kooperatiflerin eksikliği ve var olanların ise 
yetersiz tanıtımı

18. Kent merkezli örgütlerin kırsala ilgisinin az olması

1. Doğru örgütlenme 
ile katılımın ve 
üretimin artması

2. Örgütlerin piyasada 
ve pazarda daha 
etkin ve etkili yer 
alması

3. Adil ticaret ve 
rekabet ortamının 
oluşması 

4. Üretici çıkarlarının 
korunması, 

5. Pazara erişimin 
sağlanması, 

6. Piyasanın regüle 
edilmesi, 

7. Üretici örgütlerinin 
politika 
belirlenmesinde 
daha etkin rol 
oynaması

8. Kadınların örgütler 
içinde daha fazla 
ve etkin yer alması

9. Kamu-STK iş birlik-
leri ile stratejilerin 
geliştirilmesi ve 
uygulanması
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Pazarlama, 
pazara erişim ve 
ürün değerlen-
dirme

1. Ürün çeşitlendirme, 
markalaşma, iç ve dış pazara 
erişimin artması, sözleşmeli 
üretim modeli ile pazar kaygısı 
yaşanmaması 

2. Tarım ürünlerine karşı artan 
talep

3. Lojistik alandaki gelişmeler

4. e-ticaretin giderek yaygınlaş-
ması

1. İhtiyaca bağlı üretim planlamasının olmaması

2. Sözleşmeli üretimin sınırlı olması 

3. Çok fazla aracının bulunması 

4. Üreticilerin ve örgütlerinin aracılar karşısında 
güçsüz olması 

5. Fiyat belirsizliği 

6. Markalaşmanın yaygın olmaması 

7. Ürün depolama ve pazarlama altyapısındaki 
yetersizlikler 

1. Planlı üretim ile 
talebin karşılanması 

2. Katma değerli 
ürünler ve 
markalaşma ile 
ürün ve gelir 
çeşitliliğinde artış 

3. Kooperatifleşme 
ve diğer üretici 
örgütleri ile pazara 
erişimin sağlanması

4. Kooperatiflerin ve 
üretici örgütlerinin 
haller yasasına 
göre hallerde daha 
fazla yer alması

Uluslararası   
gelişmelere 
uyum

1. AB mevzuatına uyum çalışma-
larının devam etmesi

2. Uluslararası örgütler ile artan 
iş birliği 

3. Know-how ve teknoloji trans-
feri

4. Dış pazarlara erişim kolaylığı

5. İlerleme raporlarına göre kırsal 
kalkınma uygulamalarında 
görülen iyileşmeler

1. Değişime direnç 

2. Geleneksel üretim anlayışı 

3. Teknolojik gelişmelere erişimin sınırlı/geç olması

4. Gelişmelerin takip edilmemesi, uluslararası 
kuruluşlarda yeterince yer almaması, temsil 
edilmemesi

1. Uluslararası 
gelişmelerin 
fuarlar, kongreler, iş 
birlikleri, yayımlar 
vb. aracılığı ile 
takip edilmesi ve 
gelişmelere uyum 
sağlanması/yön 
verilmesi

2. AB, UNDP, 
FAO, OECD 
vd. uluslararası 
kuruluşların 
çalışmalarının ve 
güncel tartışma 
alanlarının takip 
edilmesi

Kırsalda-
tarımda 
kaynakların 
etkin ve 
sürdürülebilir 
kullanımı

1. Gen kaynaklarının varlığı ve 
çeşitliliği

2. Toprak ve su varlığımız

3. Zengin biyoçeşitlilik varlığı

4. Geniş coğrafi alan

5. Uygun iklim koşulları ve iklim-
sel çeşitlilik

6. Yer altı zenginlikleri 

7. Büyük ovaların sit alanı olarak 
ilan edilmesi

8. Sürdürülebilir kullanıma yöne-
lik tarımsal desteklerin varlığı

9. Havza temelli üretim modeline 
geçiş eğilimi

10. Toprak koruma ve kullanımı 
yasası

11. Arazi toplulaştırma çalışmaları 
ve arazi kullanım planları

1. Kaynaklar üzerinde artan tehditler, amaç dışı 
kullanımlar

2. Kimyasal kullanımlarının özendirilmesi ve yanlış 
kullanılması

3. Sürdürülebilir politika ve uygulamalarının 
olmaması

4. Organik üretime yönelik desteklerin az olması

5. Kaynak kullanımında bilinç düzeyinin yetersiz 
olması

6. İklim değişikliği

7. Tarım dışı atıkların bilinçsizce atılması

8. Çevre bilincinin yetersizliği

9. Uluslararası girişimlerin konuya duyarsızlığı

10. Arazilerin küçük ve parçalı olması

11. Boş bırakılan araziler, itilaflı tapu nedeniyle 
kullanımda eksiklikler ve bu nedenle kaynakların 
yeterince kullanılamaması

1. Çevre bilincinin 
gelişmesi 

2. Doğal varlıkların 
amaç dışı kullanı-
mının önlenmesi

3. Yenilenebilir enerji 
yatırımlarında artış 

4. Sürdürülebilir üre-
tim modellerinin 
benimsenmesi

5. Atıl tarım arazileri-
nin tarıma kazandı-
rılması
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İklim değişikliği

1. Konuya artan ilgi ve hassasiyet

2. Artan akademik ve Bakanlık 
çalışmaları

3. Kurumsal yapılanmalar

4. Uluslararası yükümlülüklere 
uyum

5. Yatırımlarda ÇED raporu 
gerekliliği

6. Türkiye ikliminin zenginliği

7. Coğrafyanın değişikliği

8. Ürün çeşitliliği

9. İklim değişikliği konusunda 
risklerde TARSİM’in yeni temi-
nat uygulamalarına gitmesi

10. TARSİM’in varlığı

11. İklim değişikliği eylem planının 
varlığı

1. Giderek artan üretim maliyeti

2. Üretimdeki belirsizlikler

3. Artan riskler

4. Doğal afetler

5. İklim değişikliği konusunda tutum ve davranış 
farklılığı

6. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon eksikliği

7. İklim değişikliğine yönelik strateji eksikliği

8. Artan göçler

9. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince 
kullanılmaması

10. İklim değişikliği konusunda çiftçilerin yeterince 
bilgilendirilememesi

11. Yerel yönetimlerin duyarsızlığı

12. İklim değişikliği ile ortaya çıkan risklere zamanında 
müdahale edilememesi

13. Giderek su fakiri bir ülke olma yolunda olmamız

14. Konuyla ilgili AR-GE eksikliği

15. Tarımda su kullanımının ücretlendirilmesinde 
kullanıma bağlı uygulamanın olmaması

1. İklim değişikliği 
hakkında 
bilinçlenme ve 
çevreye duyarlı 
üretim modellerinin 
benimsenmesi 

2. Karbon salınımının 
azaltılması

3. Hazırlanmış olan 
beş yıllık eylem 
planlarının düzenli 
olarak uygulanması 
ve ilgili kurum 
kuruluşların 
kontrolü 

4. İklim değişimi 
konusunda 
eğitimlerin 
artırılması

5. İklim değişikliği 
ile ilgili fırsat ve 
tehditlerin ortaya 
konularak bunun 
kırsal kalkınma 
etkilerinin 
belirlenmesi

Tarım dışı gelir 
kaynakları ve 
istihdam alanları

1. Zengin tarih ve kültürel birikim

2. Kendini yetiştirmiş genç ve 
kadın nüfus

3. Bu konudaki ulusal ve 
uluslararası fonların yaygınlığı

4. Çeşitli kurum ve kuruluşlar 
tarafından sağlanan fonlar ve iş 
edindirme kursları

5. Alternatif gelir sağlayabilecek 
yöresel ve geleneksel ürünlere 
karşı artan talep

6. Kırsalda tarım dışı iş ve gelir 
alanlarının varlığı

1. Bu konuda sağlanan fonların hedef kitle 
tarafından yeterince bilinmemesi

2. Fonların kullanımının projeye dayalı olması ve 
proje hazırlama ve yürütme potansiyelinin düşük 
olması

3. Üretim sonrası pazarlama aşamasında karşılaşılan 
güçlükler

4.  Proje hazırlamada karşılaşılan bürokratik 
güçlükler

5. Yeterli girişimci ve yatırımcı olmaması, 

6. Tarımda istihdamın sürekli değil mevsimsel olması 
nedeniyle gelirin tarıma endeksli olması 

7. Afetler, girdi maliyetindeki artış, fiyat 
dalgalanmaları gibi etmenlerden olumsuz 
etkilenme

8. Kırsal alanda tarım dışı iş ve gelir alanlarının 
genişletilememiş olması

1. Yıl boyu gelir 
sağlanması ile 
refahın artması

2. Kırsal alanda 
yoksulluğun 
azalması 

3. Kente göçün önüne 
geçilmesi

4. Kırsal alanda 
tarım dışı istihdam 
alanları yaratılması

5. Yerel STK’ların, 
kooperatiflerin 
ve girişimcilerin 
proje hazırlama,  
uygulayabilme ve 
eğitim-tanıtım-
pazarlama 
kapasitesinin 
artması
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Kırsalda-
tarımda 
yatırımlar, 
tarıma dayalı 
sanayi ve 
kırsalda etkililik

1. Kalkınma planlarında konuya 
yer verilmiş olması

2. Konuya ilişkin planlarda 
stratejilerin ortaya koyulmuş 
olması

3. Hibe temelli programların 
olması

4. IPARD uygulamaları

5. KKYDP uygulamaları 

6. Bölgesel kalkınma idarelerinin 
varlığı

7. Pankobirlik, TKK, OR-KOOP, 
KOY-KOOP, Tire Süt Koop. gibi 
örgütlerin kırsalda istihdam 
yaratması

8. Kırsalda yatırım-istihdam 
yaratma maliyetinin düşük 
olması

9. LEADER programlarının 
başlamış olması

10. Yöresel ürünlere, coğrafi işaretli 
ürünlere artan ilgi

11. Kırsal turizmin yaygınlaşma 
eğiliminde olması

12. Organize sanayi bölgelerinin, 
ürün ihtisas bölgelerinin 
belirlenmesi (endüstri 
bölgeleri)

1. Tamamlayıcılık ilkesinin yerine getirilmemesi

2. Bölgeler arası yatırımlarda farklılıklar

3. Kırsalda yatırım isteğinin az olması

4. Kalifiye eleman eksikliği

5. Bu konuda yönetişim eksikliği

6. İzleme ve değerIendirme uygulamalarında 
yetersizlik

7. Yatırımlara ve desteklere yönelik yeterli etki 
analizlerinin olmaması

8. Bakanlıklar arası iş birliği eksikliği

9. Artan yatırım maliyetleri

10. İşletmelerin atık ve çevre konusundaki 
duyarsızlıkları

11. Tarımsal işletmelerin sermaye birikimi 
yapamaması, 

12. Yeterli girişimci ve yatırımcı olmaması

13. Bölgelerarası farklılıkların azaltılamaması

1. Yatırım 
desteklerine ve 
finansmana kolay 
erişim 

2. Yapılan doğru 
yatırımların artması 
ve sürdürülebilir 
kılınması

3. Bölgesel 
uygulamalara geçiş

Finansman 
kaynaklarına 
ulaşma

1. Kırsal kalkınma ve yerinde 
istihdam yaratma konusunda 
arayışlar

2. Düşük faizli krediler

3. Yaygın destekleme sisteminin 
varlığı

4. Finansman kaynaklarının 
çeşitlenmesi

5. Bürokrasinin azaltılması

6. Destek ve hibelerin artması

1. İlgili fonlarla ilgili tanıtım ve bilgilendirmenin 
yetersizliği

2. Alınan kredilerin geri dönmeyişi-borçların sürekli 
ertelenmesi 

3. AB hibelerinde  %50 civarında öz kaynak 
kullanımında karşılaşılan zorluklar

4. Tesisler kurulduktan sonra işletme sermayesi 
konusundaki finansal yetersizlikler

5. Kooperatiflerin yüksek faiz ile kredi kullanması 
sonucu finansman maliyetlerinin artması ve bunun 
üreticiye olumsuz yansıması 

6. Kooperatif bankası bulunmaması

1. Üreticilerin ve 
üretici örgütlerinin 
uygun ve ucuz 
finansman 
kaynaklarına 
erişiminin 
sağlanması

2. Özel finans 
kuruluşlarının 
tarıma ve 
kırsala yönelik 
uygulamalarında 
özel duyarlılık 
yaratılması
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Tarıma-kırsala 
artan ilgi

1. Doğal yaşama duyulan özlem

2. Kent hayatının zorlukları

3. Sağlıklı yaşam ve beslenme 
eğilimi

1. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı

2. Çevre kirliliğinde artış riski

1. Gerekli yatırımlar 
ile tarımsal 
kalkınma ve tersine 
göçün sağlanması

Büyükşehir 
Yasası ve        
kırsala-tarıma 
etkileri

1. Yerel yönetimlerin bütün 
yerleşim kademelerine 
erişebilir olması

2. Yerel yönetim hizmetlerinden 
bütün yerleşimlerin 
yararlanabilir olması

3. Yerel yönetimlerin kırsala 
kaynak ayırabilir olması ve 
kurumsal yapılara gitmesi

4. Altyapı hizmetlerini kırsal 
alanlara da ulaştırabilir olması

5. Kent ölçekli planlamaya 
gidilebilir olması

1. Uygulamalarda bölgesel farklılıkların göz ardı 
edilmesi

2. Yerel yönetimlerde farklı yapılanmaların olması

3. Tarımsal alanlar üzerinde baskı yaratması

4. Taşınmazların amaç dışı kullanılması

5. Hizmet erişiminde adaletsizlik

6. Kaynak yetersizliği

7. Uygulamalarda politika farklılıkları

8. İdari ve yasal farklılaşmalar

9. Desteklerin getirdiği belirsizlikler

10. Personel yetersizliği ve uzmanlaşamama

11. Kırsalda yaşam maliyetlerinin artması, yeni 
vergiler

1. Büyükşehir 
belediyelerinin 
tarım hizmetlerinde 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile 
koordineli program 
yapması

Kırsal turizm 
ve tarım ile         
entegrasyon

1. Köy-kır yaşamına duyulan 
özlem

2. Kentte yetişen nesillerin köy-kır 
hayatıyla tanışması

3. Yöresel farklılıkların güçlü 
yönlerinin ortaya çıkarılması

4. Ülkemizin sahip olduğu doğal, 
kültürel ve tarihi zenginlikler

5. Kırsal turizm konusundaki 
IPARD fonları

6. Tüketici tercihlerindeki olumlu 
eğilimler

7. Kırsal turizmi destekleyecek 
yöresel ürünlerin çeşitliliği

8. Kırsal turizmi destekleyecek el 
sanatları çeşitliliği

9. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
kapsamında kırsal ekonomik 
altyapı yatırımlarından kırsal 
turizme sağlanan hibe desteği

1. Kırsal turizm projelerinin hazırlanması ve fon kul-
lanımında karşılaşılan güçlükler

2. Geleneksel el sanatlarının nesilden nesle aktarıla-
maması ve unutulması

3. Kırsal turizme açılacak tesislerin restorasyon inşa-
at ve kullanım izinlerinde karşılaşılan güçlükler

4. Yeterli deneyimin ve yatırımın olmaması, 

5. Turizm dolayısıyla aşırı betonlaşma ve çevre kir-
liliği gibi nedenlerle tarım alanlarının amaç dışı 
kullanımı 

6. Doğal güzelliklerin yok olma riski 

7. Atık yönetimindeki sıkıntılar

8. Gerekli mevzuat ve altyapı eksikliği

9. Kırsal turizm konusunda ortak vizyon eksikliği

1. Yerel yönetim ve 
özel sektör iş birliği

2. Altyapı 
yatırımlarının 
sağlanması

3. Yatırımcıların 
özendirilmesi 

4. Yerel halkın eğitimi 
ve bilinçlendirilmesi

5. Doğal ve 
kültürel varlıklar 
üzerinde baskı 
oluşturulmaması
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Kırsal alanda 
kadın

1. Anayasal güvence

2. Kadınlarda artan farkındalık

3. Bu konuda artan ilgi ve 
akademik çalışmalar

4. Kadınlarda artan girişimcilik 
eğilimi

5. Ulusal ve uluslararası 
desteklerde ve projelerde 
pozitif ayrımcılık

6. Tarım ve orman sektöründe 
emek gücünün yoğun olarak 
yer alması

7. Yerel yönetimlerin artan ilgisi

8. Artan kadın kooperatifleri

9. Sosyoekonomik güçlenme

10. Kadın kooperatifleri kurulması 
ile kadınların finansman ve 
pazara erişiminde ve hane 
gelirinde artış 

11. STK’ların, kooperatiflerin 
ve uluslararası kuruluşların 
kadınlara yönelik eğitimler 
sunması ve projeler 
uygulaması

12. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
kapsamında kadın ve genç 
girişimciler öncelikli olmak 
üzere gerçek ve tüzel kişilerin 
ekonomik faaliyetlere yönelik 
yatırımları için hibe desteği 
verilmesi

13. Tarımda kadın iş gücünün 
yüksekliği

14. Kadınların kırsalda, tarımda her 
konuda yer alması

1. Kamunun duyarsızlığı ve ilgisizliği

2. Toplumsal cinsiyet duyarsızlığı

3. Sosyal güvenlik

4. Kaynaklara erişimde sınırlılık

5. Eğitime erişimde sınırlılık

6. Kırsalda yönetici olamama

7. Karar verme süreçlerine katılımda sınırlılık

8. Haksız rekabet

9. Toplumsal baskı

10. Kadının görünmezliği ve ücretsiz aile işçiliği

11. Örgütlenmede karşılaştıkları engeller ve yetersizlik

12. Tarım ve Orman Bakanlığında kadın ile ilgili ku-
rumsal bir yapının olmaması

13. Sosyal güvenlik uygulamalarında kadınlar için 
özendirici, teşvik edici programların eksikliği

1. Kadın girişimcilerin 
ve kadın 
kooperatiflerinin 
pozitif ayrımcılık 
ile desteklenmesi 
neticesinde 
kadınların kırsal 
kalkınmada aktif rol 
alması ve toplumsal 
cinsiyet hassasiyeti 
ile kalkınmanın 
sağlanması

2. Kadınların 
sosyoekonomik 
yönden 
güçlenmeleri için 
eğitim verilmesi 
ve bu konularda 
istihdama 
katılımının 
sağlanması

3. Kadınların her türlü 
sosyal güvenceye 
ve sosyal güvenlik 
sistemine 
kavuşturulması

4. Kadınların etkili 
örgütlenmelerinin 
sağlanması

5. Konu ile ilgili 
veri altyapısının 
sağlanması

6. Tarım ve Orman 
Bakanlığında kadın 
ile ilgili kurumsal 
bir yapının 
kurulması

Kırsal coğrafya 
ve çeşitliliği

1. Her türlü zevke ve ihtiyaca 
hitap edebilecek turizm alter-
natifleri

2. Farklı yöresel ürün ve el sa-
natları

3. Farklı tarihi ve kültür alanlarının 
varlığı 

1. Lojistik ve ulaşım konusunda karşılaşılan güçlükler

2. Sahip olunan zenginliklerle ilgili tanıtım yetersiz-
likleri

3. Bölgeler arası dengesizlikler

1. Yöresel özellikler 
gözetilerek 
ürünlerin, 
yatırımların 
ve desteklerin 
seçilmesi ve 
sağlanması, 

2. Kalkınmada 
bölgeler arası farkın 
kapatılması
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Yenilebilir enerji 
ve sürdürülebilir 
kullanımı

1. Potansiyel yenilenebilir enerji 
kaynakları 

2. Biogaz kullanımı konusundaki 
potansiyel

3. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelik artan 
destekler

4. Bu konuda artan teknoloji

5. 2016-2020 yıllarında devam 
ettirilmesi kararlaştırılan 
22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Üçüncü Beş Yıllık Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
kapsamında verilen %50 hibe 
desteği

6. Yatırımlar konusunda ÇED 
aranması

7. Temiz enerjiye artan ihtiyaç

8. Katı atık kullanımı konusunda 
yeni destek mekanizmalarının 
varlığı

9. Artan kamuoyu duyarlılığı

10. Yerel yönetimlerin artan ilgisi

11. Diğer enerji kaynaklarının 
maliyet yüksekliği

1. Bu konuda bireysel destek kalemlerinin sınırlılığı

2. Yatırım maliyetlerinin yüksek olması 

3. Karar verme ve bürokrasi sürecinin uzun olması

4. Kontrol mekanizmasının olmaması

5. Diğer enerji kaynaklarına göre sürekliliği

6. Teknolojiye sahada erişimin yüksek maliyet 
getirmesi

7. Yerli teknolojinin sınırlı olması

8. Sürdürülebilirliğinde sorunların yaşanabilecek 
olması

9. ÇED raporlarında bakanlıklar arası koordinasyon 
aranmaması

10. ÇED raporlarının bazı konularda detaya inmemesi

11. Yenilenebilir enerji uygulamalarında farklılıkların 
bölgesel düzeyde dikkate alınmaması

12. Jeotermal kaynakların tarımda yeterince 
kullanılmaması

13. Jeotermal uygulamalarda atıkların yer altı sularına 
karışması

14. Bu konuda bilinç düzeyi ve farkındalığın eksikliği

15. Doğal enerji kaynaklarının tükenme riski ve 
enerjide dışa bağımlılığın oluşturduğu riskler

1. Artan enerji ihtiyacı 
ve maliyetinin 
daha çevreci ve 
sürdürülebilir 
yöntemlerle 
karşılanması ile 
enerjide dışa 
bağımlılığın 
azaltılması

Toprak ve su 
kaynakları kul-
lanımı

1. İşlenebilir toprak varlığı

2. Su kullanımı konusunda artan 
farkındalık

3. Toprağın verimli kullanımı 
konusunda artan çalışmalar, 
duyarlılık

1. Suyun israf edilmesi

2. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı

1. Çiftçilere suyun 
verimli kullanımına 
ilişkin eğitim 
verilmesi

2. Modern sulama 
tekniklerine geçişin 
artırılması 

3. Kullanım hacmine 
göre fiyatlandırma 

4. Koruyucu toprak 
işleme konusunda 
eğitim verilerek 
koruyucu alet 
ekipmanların 
kullanımının 
yaygınlaşması

5. Özellikle su 
kısıtının olduğu 
yerlerde etkin 
sulama yönteminin 
ve bilincinin 
oluşturulması
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Tarımsal ve kır-
sal desteklerde 
çeşitlilik

1. Hemen hemen bütün 
tarımsal ürünlerin destekleme 
kapsamında olması

2. Daha fazla katma değer 
sağlayan hayvansal üretimin 
daha fazla desteklenmesi

3. Planlı üretimi desteklemek 
için uygulanan Havza Bazlı 
Destekleme Modeli

4. Verilen desteklerin ÇKS’ye 
dayalı olması ve böylece 
tarımın kayıt altına alınması

5. Gen kaynaklarının korunmasına 
dönük desteklemeler

6. Kırsal Kalkınma Destekleme 
Programlarının olması

1. Desteklerin hedef kitleye ve amacına tam olarak 
ulaşamaması

2. Hayvancılık desteklerinin sürekli artırılmasına 
rağmen hayvansal ürünlerdeki arz açığının henüz 
giderilmemiş olması

3. Yüksek maliyetler dolayısıyla verilen desteklerin 
yetersiz kalması

4. Desteklerde bölgesel farklılıkların yeterince 
dikkate alınmaması

1. Desteklerin 
doğru ve verimli 
kullanımının 
sağlanması ve 
ihtiyaca cevap 
vermesi

2. Desteklerde 
bölgesel 
farklılıklara ve konu 
önceliklerine dikkat 
edilmesi

3. Desteklenen 
yatırım 
faaliyetlerinin 
sürdürülebilir 
olması

Kırsalda 
girişimcilik 
kapasitesinin 
harekete 
geçirilebilirliği

1. Dezavantajlı gruplara ve 
gençlere yönelik sunulan 
destekler, eğitimler, projeler

2. KOSGEB ve benzeri kurumların 
kırsala da hizmet verme 
eğiliminin artması

3. Özel sektörün kırsala artan 
ilgisi

4. Kırsalda inovasyon konusunda 
çalışmaların artması

1. Yeterli duyurunun yapılamaması

2. Kırsala yönelik çalışan kurum ve kuruluşların 
sayısının az olması

3. Kırsalda inovasyon konusundaki ilerlemelerin 
yavaş olması

1. Yerel girişimci 
potansiyelinin 
etkin kullanımı ve 
başarılı girişimcilik 
örneklerinin 
arttırılması ve 
iyi uygulama 
örneklerinin 
paylaşılması 

2. Kırsalda inovasyon 
konusunda 
yatırımlarda 
bulunulması

Kırsalda alt ve 
üstyapı durumu 
ve sosyal konfor

1. Ulaşım, haberleşme ve bilişim 
hizmetleri altyapısının varlığı

2. Temel hizmetlerde görülen 
artışlar

1. Zorlu iklim ve coğrafya koşulları, 

2. Kentsel merkezlere ve pazara uzaklık

3. Bölgeler arası farklılıklar

1. Gerekli ekonomik, 
sosyal, kültürel 
ve fiziki altyapı 
ve üstyapının 
temini ile kırsal 
kalkınmanın 
sağlanması

2. Bölge içi ve 
bölgelerarası 
farklılıkların en az 
düzeye indirilmesi

Coğrafi işaretler, 
geleneksel 
ürünler ve 
yöresel ürünler

1. Konunun gündemde olması ve 
önem verilmesi

2. Konu ile ilgili gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmış olması

3. Kurumsal altyapının varlığı

4. Türkiye’de coğrafi işarete konu 
olabilecek ürün zenginliği

5. Konu ile ilgili desteklerin 
sayısında artış

6. Artan bilinç ve duyarlılık

7. AB düzeyinde coğrafi işaretli 
ürün başvuru sayısındaki artış

1. Coğrafi işaretlerin etkin kullanılmaması

2. Coğrafi işaretin amacının tam olarak 
anlaşılamamış olması

3. Denetim mekanizmalarındaki eksiklik

4. Coğrafi işaretli ürün veri tabanındaki eksiklikler

5. Potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda yeterince 
kullanılamaması

6. Yeterli tanıtım ve eğitimlerin olmayışı

1. Yerel değerlerin 
korunması ve 
katma değer 
sağlanması

2. Geleneksel ve 
coğrafi işaretli 
ürünlerin kırsal 
kalkınma aracı 
olarak kullanılması

3. Uluslararası 
arenada daha fazla 
ürünün coğrafi 
işarete sahip olması

4. Ulusal düzeyde 
coğrafi işaret 
sisteminin tüm 
boyutları ile 
etkinleştirilmesi
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Aile çiftçiliği ve 
sürdürülebilirliği

1. 2015-2018 “Ulusal Düzeyde 
Aile Çiftçiliği”ni güçlendirmeye 
yönelik eylem planının varlığı

2. Aile çiftçiliği konusunda artan 
duyarlılık

3. Türkiye’nin bitkisel üretim ve 
hayvancılık potansiyeli

4. Aile işletmeciliğinin yaygınlığı

5. Aile bağlarının güçlü olması ve 
geleneklerin sürdürülmesi

6. Çeşitli yatırım desteği ve hibe 
programları (KKYDP, IPARD 
vb.) bulunması

7. Kadınlara yönelik özel 
girişimcilik destekleri

8. Aile çiftçilerinin ekonomik 
krizlerden büyük işletmeler 
oranında etkilenmemesi

1. Ulusal ve bölgesel farklılıkları dikkate alan aile 
çiftçiliği tanımının olmaması

2. Kırsalda artan göç eğilimi

3. Değer zincirinde aile çiftçiliği rolünün düşük 
olması

4. Çiftçilerin fiyat belirlenmesinde etkili olamaması

5. Küçük ölçekli aile işletmelerinin mevcut finansal 
kaynaklardan faydalanması yönünde engellerin 
bulunması

6. Çiftçilerin ürünlerini pazarlama sorunları

7. Aile çiftçiliği açısından özel destekleme 
araçlarının eksikliği

8. Destek veren kurumların destek kapsamlarının 
çiftçiler tarafından yeterince bilinmemesi

9. Hibe desteklerinde istenilen öz kaynağın aile 
çiftçileri için yüksek olması

10. Aile çiftçiliği yapanlar arasında kredi kullanım 
ilkelerinin yeterince bilinmemesi

11. Mevcut hibe programlarına (KKYDP, IPARD vb.) 
başvuru maliyetlerinin ve sürecinin aile çiftçileri 
için karmaşık ve maliyetli olması 

12. 2019-2028 Aile Çiftçiliği On Yıllık Eylem Planı’nın 
henüz yapılmamış olması 

1. Aile çiftçiliğinin 
sürdürülebilirliği 
için özel destek 
mekanizmalarının 
oluşturulması

2. Aile çiftçiliği 
yapanların 
pazarlara erişiminin 
kolaylaştırılması

3. Pazarlarda, 
hallerde aile 
çiftçiliği yapanlara 
mekânsal kolaylıklar 
sağlanması

4. Aile çiftçiliği 
örgütlenmesinin 
teşvik edilmesi

5. 2019-2028 Aile 
Çiftçiliği On Yıllık 
Eylem Planı’nın 
yapılması
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İş sağlığı ve 
güvenliği

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun olması 

2. İlgili kurumlar arası 
protokollerin olması

3. Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının taşra 
ve merkez teşkilatının güçlü 
olması

4. Tarım danışmanlarının ve 
yayımcılarının olması

5. STK’ların varlığı ve 
teşkilatlanmalarının güçlü 
olması

6. Gelişmiş ülkelerde tarım 
sektöründe çiftçilerin iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
örnek modellerin bulunması, 
teknolojik gelişmelerin 
yaşanması

7. Çiftçilere ulaşılabilir kayıt 
sistemlerinin bulunması

8. Medya araçlarının varlığı

9. İş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin varlığı

10. Toplum sağlık merkezlerinin, 
ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinin varlığı

1. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra 
çalışanlarının sektöre özgü iş sağlığı ve güvenliği 
bilgilerinin yeterli düzeyde olmaması

2. Tarım yayımcıları ve danışmanlık sisteminde iş 
sağlığı ve güvenliğinin yer almaması

3. STK merkez ve taşra teşkilatında çalışanların 
ve yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilgisiz 
kalması 

4. Çiftçilerin ve mevsimlik tarım ve orman 
çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalığı 
kayıtlarının olmaması

5. Verilen teşvik ve desteklerde iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili çiftçileri zorunlu kılacak hususların yer 
almaması

6. Mevsimlik tarım ve orman çalışanlarının yaşam 
ve çalışma koşullarının insana yakışır düzeyde 
olmaması

7. En çok kazaya ve hastalıklara neden olan traktör, 
tarım makinesi ve tarım ilaçlarının güvenli 
kullanımına ilişkin politikaların yetersizliği

8. Tarım makineleri imalatçılarının temel sağlık ve 
güvenlik gereksinimlerini karşılamayacak makine 
üretmeleri

9. Bitki koruma ürünü satıcılarının güvenli tarım 
ilaçları kullanımına ilişkin çiftçilere yeterli bilgi 
vermemesi

1. Kendi nam ve 
hesabına çalışan 
çiftçilere: STK’lar, 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve iş 
sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin 
içinde yer aldığı bir 
sistemle sağlıklı ve 
güvenli üretimin 
öğretilmesi, iş 
sağlığı - güvenliği 
hizmeti verilmesi, 
iş kazalarının 
ve meslek 
hastalıklarının 
azaltılması

2. Çiftçiler ve orman 
işçileri için iş 
sağlığı ve güvenliği 
kaza ve hastalık 
kayıt sisteminin 
gerçekleştirilmesi

3. Mevsimlik 
tarım ve orman 
çalışanları için 
yerel yönetimler 
eliyle uygun 
çalışma koşullarının 
sağlanması

4. Güvenli ve doğru 
tarım ilaçlarının 
uygulamasının 
yaygınlaştırılması

5. Tarım makineleri 
imalatçılarının 
ürettikleri 
makinelerin 
sağlık ve güvenlik 
gereksinimlerini 
karşılayabilmeleri

6. Medya araçlarının 
sağlıklı ve 
güvenli üretim 
yöntemleri ile ilgili 
bilgilendirmeler 
yapması

7. Bitki koruma ürünü 
satıcılarının iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda 
bilgilendirilmeleri 
ve bilginin çiftçiye 
ulaşmasının 
sağlanması
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4. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kırsal kalkınmada temel hedef, kırsaldaki dinamiklerin harekete geçirilerek kırsalda yaşayanların fiziki, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini 
sağlamaktır. Aranan kırsal kalkınma yaklaşımı budur. İnisiyatifin ve önceliklerin halktan kaynaklandığı 
kalkınma projelerinde başarı ancak eğitim, yayım, örgütlenme-kooperatifleşme, üretim için temel 
girdilerin sağlanması uygun teknolojilerin seçimi, kredi ve pazarlama gibi bileşenlerin bir bütün olarak 
planlanmaya dâhil edilmesi, ayrıca değerlendirme ölçüt ve göstergeleri ile risk faktörlerinin önceden 
tanımlanması suretiyle mümkündür. Kırsal kalkınma sadece ekonomik veya tarımsal büyümeyi 
hedefleyen bir anlayışta olmamalıdır. Tarım dışı ekonomiyi canlandıracak, tüm toplum kesimlerini 
kapsayacak, kurumsal gelişmeleri hızlandıracak, sosyal farklılıkları en aza indirecek kırsal kalkınma 
politikaları ve uygulamaları tüm uluslararası kuruluşların benimsediği yaklaşımlar haline gelmiştir. 
Bu süreçte sosyoekonomik dışlanmışlığı ortadan kaldırma, karar alma süreçlerine katılımı sağlama, 
bireyin ve toplumun saygınlığını ön plana çıkarma, yerel teknoloji ve bilgilere önem verme, yoksullara 
en azından geçimlik iş olanakları sağlama, yerel örgütlenmelere-kooperatifleşmeye katkıda bulunma, 
bütüncül yaklaşımları dikkate alma ve toplumsal cinsiyete duyarlı kalkınmayı benimseme kırsal 
kalkınmayı kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı faktörler olacaktır.

Dünyada kırsal kalkınma eğilimleri gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler düzeyinde farklı 
perspektiflere sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınmadaki hedefler, tarımın kurumsal 
özelliklerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Güçlü tarımsal yapıya ulaşma, tarımda 
risk yönetiminin etkinleştirilmesi, kırsal ekonomilerin güçlendirilmesi, tarımsal kazançların arttırılması 
bu etkileri ortadan kaldırmayı sağlayabilecek yollar olarak kabul edilebilir. Sosyoekonomik ve kültürel 
gelişim ise tüm bunların bir yansımasıdır. İşte bunlardan ötürü Türkiye ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerin yeni kalkınma yaklaşımında değişen taleplere uygun kalkınma bileşenlerini ve araçlarını 
geliştirmesi ve uygulaması önemlidir. Burada demokratik yönetişim, eşitsizliklerin azaltılması, çevrenin 
korunması, gıda güvencesi, yoksulluğun azaltılması ve küçük üreticiliğin korunması gibi unsurlara 
dikkat çekmek zorunluluktur. 

4.1. Sürdürülebilirlik

2. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı sanayileşme ve hızlı nüfus artışı ile birlikte tüketimin ön planda olduğu 
bir kalkınma süreci benimsenmiştir. Ancak, 1960’ların sonunda ekolojik dengelerin bozulmakta olduğu 
ve bunun nedeninin de çevre ve kalkınma arasındaki bağların göz ardı edilmesi olduğu fark edilmeye 
başlanmıştır. Çevre ve ekolojiyi tehdit eden bu sorunların tek başına ele alınıp çözülemeyeceği, 
etkin bir çözüm stratejisi geliştirebilmek için, dünyanın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerindeki 
nüfus artışı sorunu, giderek artan yoksulluk ve uluslararası düzeydeki fırsat eşitsizliği ile mücadele 
yöntemlerini, sınırsız kaynak tüketimi ve kaynak paylaşımı gibi faktörleri de içerecek biçimde, yeni bir 
yaklaşımla ele alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır ve böylece çevre ve kalkınmada “sürdürülebilirlik” 
kavramını doğurmuştur.

Yeni bir kavram olmayan sürdürülebilirlik, çevre, insan ve şimdiki kuşakların gelecek kuşaklar için 
sorumlulukları arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla yeniden adlandırılmış bir anlatımdır. Yapılan 
birçok tanımlamalar sürdürülebilirlik kavramının çevresel, ekonomik ve sosyal (toplum) olmak üzere 
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üçlü bir sacayağı üzerine inşa edilen bir kavram olduğunu göstermektedir. Hart (1999)’a göre bu 
ilişki, ekonomi toplumun içinde yer almaktadır. Toplum ise ekonomi ile birlikte çevrenin içinde var 
olmaktadır. Sonuçta, sürdürülebilirliğe ulaşmanın yolu, çevre, toplum ve ekonominin bir bütün olarak 
ele alındığı çözümlerle mümkün olmaktadır. Sürdürülebilirlik, yaşam kalitesini düşürmeden, düşünce 
tarzında değişiklik gerektiren bir kavram ortaya koymaktadır. Bu değişikliğin özü, tüketim toplumu 
olmaktan sıyrılıp, evrensel açıdan dayanışma içinde olan, çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar 
ve ekonomik çözümleri hedeflemektir (Özmehmet, 2012).

Sürdürülebilir kalkınma paradigması ile ilgili gelişmeleri tarihsel boyutu ile ele almak gerekirse, 
özellikle 1960’lı yıllarda çevreye verilen tahribatın boyutlarının algılanmaya başlanması ile tetiklenen 
çevre ve ekoloji hareketi, 1970’lerde uluslararası boyuta ulaşmış, 1983 yılında Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun kurulmasına sebep olmuştur. İlerleyen zamanda, 
çevre sorunlarına çözüm üretmenin ön plana çıktığı uluslararası platformlarda, çevrenin kalkınma 
ile ilişkisinin kurulduğu ve sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımlandığı 1987 Brundtland Raporu 
oluşturulmuştur. 1987’de bu komisyon tarafından düzenlenen Ortak Geleceğimiz raporuyla geliştirilen 
sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1992’de Gündem 21 ve Rio de Janeiro’da Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Zirvesi’yle kalkınma söylevinde önde gelen ibarelerden biri durumuna gelmiştir (Adams, 
2001). 1992’deki Rio Konferansı’nda benimsenen kararların devamında, 1997’de Rio +5 Zirvesi ve 
2002’de Johannesburg Zirvesi (Rio +10) ile Rio Konferansı’nda onaylanan ilkelerin bir bütün içinde 
nasıl uygulandığı ele alınmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabaları, çevreyi ve 
yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. Çevresel, ekonomik 
ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde “sürdürülebilir kalkınma” gerçekleşebilmektedir. 
Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilirlerinin verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu 
davranılması, çevresel sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Ekonomideki kalkınma, 
sürdürülebilir ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın 
sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşantısı ise sosyal 
sürdürülebilirlik olarak adlandırılır. Bunu kırsalda, tarımda uygularsanız “sürdürülebilir kırsal kalkınma” 
ortaya çıkar.

2012 yılında dünyaya sunulan Rio+20 Konferansı (Birlemiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı) 
bu konuda önemli ipuçları vermektedir. Konferans sonrasında “İstediğimiz Gelecek” bildirgesinde 17 
adet sürdürülebilir kalkınma hedefi ortaya konmuştur. Bu hedeflerin altında 169 tane de alt hedef 
vardır. Bunlar arasında: toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, su, tarımsal üretim, gıda güvenliği, kırsal 
refah, kırsal ekonominin güçlendirilmesi, kırsal yoksulluğun azaltılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir 
yaşam gibi doğrudan kırsal kalkınmayı ilgilendiren hedefler var. İşte, bunlar aynı zamanda kırsal 
kalkınma uygulamalarında, politikalarında sürdürülebilirliğin gerekliliğini oraya koymaktadır. Yani, 
bundan sonraki kırsal kalkınma uygulamalarında ister kamu, ister özel sektör, ister STK, isterse de 
birlikte, kim yaparsa yapsın sürdürülebilirliğin vazgeçilmez bir koşul olduğu belirmektedir. 

Kırsal kalkınma politikaları yalnızca ekonomik boyutu öne çıkaran ve tek sektörlü politikalar değildir. 
Bunlar bütüncül politikalardır ve böyle ele alınıp, uygulanmalıdır. Çünkü kırsaldaki bireyin gelirini 
yükseltmek, eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik, insanca yaşamak için yeterli-dengeli beslenmek 
ve yaşanabilir ortamda sağlıklı yaşamak, kırsal kalkınma uygulamalarının temel hedefleridir. Bu 
hedeflere varmak ise ancak kırsal kalkınma politikalarının bütüncül uygulanması ile gerçekleşebilir. 
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4.2. Toplumsal cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet: kadın ve erkeklere, kız ve erkek çocuklarına toplum tarafından atfedilen nitelikler 
ve fırsatlar ve tüm bu kesimler arasındaki ilişkilerdedir. Tüm bu ilişkiler, davranışlar, nitelikler, fırsatlar 
toplum tarafından oluşturulur ve toplum içinde öğrenilir. Bütün bu ilişkiler kavram olarak/zamana 
bağlı ve değişebilir özelliklerdir.

Türkiye, 10 Şubat 2009 tarihinde ILO’nun 8. Avrupa Bölgesi Toplantısı’nın yapıldığı Lizbon’da Ulusal 
Saygın İş Programı Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Buna göre, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve 
kadın istihdamının arttırılması konusu mutabık kalınan maddelerden biri olarak belirlendi. İmzalanan 
Ulusal Saygın İş Programı ile birlikte kadınlar için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılmasının ve kadın 
istihdamının artırılmasının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

ILO, 2000 yılında “İnsana Yakışır İş”i (decent work), şöyle tanımlamıştır. Üretken ve adil bir ücret 
getiren, iş yerinde güvenli ve ailelere sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme 
açısından daha iyi fırsatlar sunan, insanların kaygılarını serbestçe dile getirme özgürlüğüne sahip 
oldukları, örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına katılabildikleri, tüm kadınlar ve 
erkeklerin eşit fırsatlardan yararlanıp eşit muamele gördükleri işlerdir. 

Kırsal alanlarda kadınların kooperatif biçiminde örgütlenmesi kadınların başta ekonomik ve istihdam 
olmak üzere birçok sorununun çözümünde anahtar rol oynayabilir ve kırsal kalkınma sürecini de 
olumlu etkiler. Etkin ve aktif bir kooperatif hareketi ile kırsaldaki kadınların şu sorunlarına çözüm 
bulunabilir: 

•	 Kooperatifler sayesinde kadınların kaynak kullanabilirliği artabilir. 

•	 Uluslararası kaynaklara erişebilme fırsatları artabilir. 

•	 Kredi kaynaklarına erişebilirlik artabilir.

•	 Öz güven, dayanışma, ekonomik birliktelik ile birçok sorun aşılabilir.

•	 Sosyal güvence, sosyal güvenlik şemsiyesi altına girme fırsatı doğabilir. 

•	 Hak arama ve hak temelli kalkınmaya erişim sağlanabilir. 

•	 Tabana dayalı kalkınma anlayışı uygulamada yer bulabilir. 

•	 Eğitim, yoksulluğun azaltılması, meslek edindirme gibi konularda kadınlar daha fazla ön 
plana çıkabilir. 

4.3. Kırsal yatırımlar ve girişimcilik

Kırsal kesimde yaşayan insanlar ile kentsel alanda yaşayan insanlar arasında elde edilen fırsatlar ve 
tehditler arasındaki belirgin farklılıklar bulunmaktadır. En önemli temel hizmetlere erişim konusunda 
(gelir, eğitim, sağlık vb.) kırsal alanla kentsel alan birbirinden farklılaşmaktadır. Özellikle bu hizmetlere 
ulaşım ve ekonomik nedenler başta olmak üzere farklı sebeplerle kırsal alandaki insanlar kentlere göç 
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ederken, ulusal ve uluslararası kurumlar da kırsal alanlarda mevcut girişimcilik potansiyelini artırmaya 
ya da bu alanlarda yeni girişimciliği özendirmeye çalışmakta ve bunun için teşvikler vermektedir. 
Girişimcilik vasıfları ve girişimcilik süreci açısından kırsal alanla kentsel alan birbirine benzer 
özellikler gösterse de sahip olunan kaynaklar, bu kaynaklara ulaşma şekilleri, üretim gelenekleri, 
hayata bakış açıları, karşılaşılan sorunlar, sahip olunan fırsatlar, iş birliği kültürleri vb. pek çok açıdan 
farklılaşmaktadırlar (İrmiş et al., 2016).

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri kırsal alanda girişimcilik mi yoksa kırsal 
girişimcilik mi kırsal kalkınma için ön planda tutulması gereklidir. Her iki terminoloji birbirinin aynısı 
gibi görünse de bu iki terminoloji hem anlam hem de içerik açısından birbirinden çok farklıdır. 
Maliyetleri düşürmek, devlet teşviklerinden yararlanmak gibi amaçlarla girişimcilerin kırsal alanlara 
yönelmesi “kırsal alanda gerçekleşen girişimcilik” kapsamındadır. Hâlbuki kırsal girişimcilik yalnızca 
daha kârlı olması gözetildiği için kırsal alanda gerçekleşen girişimcilik faaliyetleri değildir. Kırsal 
girişimcilikte parasal teşviklerden ve kârdan ziyade ilgili bölgenin girişimci için taşıdığı önem, kişisel, 
sosyal ve kültürel özellikler ön plandadır. Bu özelliklerinden dolayı kırsal girişimcilik faaliyetleri 
bulundukları “yer” ile ilişkilidir ve yerinden koparılarak başka bir alana taşınamaz. Kırsal girişimcilik, 
temelde topluma ve güçlü aile bağlarına dayalıdır ve kırsal toplum üzerinde nispeten daha büyük 
etkiye sahiptir (Elena et al., 2015). Bu nedenle kırsal girişimciliğin ön planda tutulduğu bir kalkınma 
modeli daha sürdürülebilir olacaktır.

4.4. Kırsal turizm

Kırsal turizm, özellikle kır yaşamının yoğun ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde tarım 
faaliyetlerinin yanı sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen bir turizm çeşididir. Avrupa Birliği 
tarafından yapılan çalışmalarda kırsal turizm: “tarımsal ya da yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça 
zaman geçirmek amacında olan turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek, içecek 
ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen 
faaliyetler bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Burada tarımsal üretim, yerel değerleri korumak, 
işletmecilik ve küçük girişimler ön plana çıkmaktadır.

Kırsal turizm konusunda dünyada giderek artan bir ilgi ve farklılaşan uygulama alanları ortaya 
çıkmaktadır. Klasik tatil anlayışının yerini kırsala dayalı doğal, kültürel, geleneksel, tarımsal unsurların 
ön planda olduğu kırsal turizm alanları almaktadır. Bu süreçte yerel, bölgesel, ulusal düzeyde kırsal 
turizm dinamiklerinde beklentileri karşılayabilen, farklılık yaratabilenler bir adım önde ve avantajlı 
konuma geçeceklerdir. Bunun için kırsal turizmde özellikle kırsal kalkınma temelli iyi yönetişim 
ilkelerini uygulamaya geçirecek olanlar şanslı olacaklardır. Bundan hareketle kırsal turizm dinamiği 
açısından şu unsurlara dikkat etmek gereklilik göstermektedir:

•	 Kırsal turizm sadece bir zevk ve hobi alanı olmamalıdır. 

•	 Kırsal turizm sadece varsıl nüfusun değil yerel ve yoksul kesimin de tüketim alanına 
girebilmelidir. 

•	 “Kırsal turizm” politikaları yerel toplulukların yaşam koşullarını iyileştirecek yaklaşımlar 
içinde ele alınmalıdır. 

•	 Küçük üreticiliğin dezavantajları kırsal turizm uygulama ve destekleriyle avantaja 
çevrilebilmelidir. 
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•	 Türkiye’nin kırsal turizm avantajları, avantajların yönetilmesi ve böylece kırsal turizmin 
kırsal kalkınmaya katkısı daha fazla sağlanabilir. 

•	 Kırsal turizm kavramı, doğallık, güven ve sağlık çağrışımı yapıyor. Bunu sağlamak 
sürdürülebilirlik açısından gereklidir. 

•	 Kırsal turizm coğrafi işaretler, yöresel ürünler ve yöresel-yerel mülkiyetler ile bir değer 
sistemidir.

•	 Kırsal turizm günümüzün kaybolan değerler sistemi içerisinde bünyesinde barındırdığı, 
barındıracağı doğallık, saflık, temizlik ve insan sağlığı kaygısı ile daha fazla tutunabilirlik 
gösterebilecektir. 

4.5. Kapsayıcı kalkınma

Sosyal güvenlik sisteminde nüfusun tamamını kapsayan, adil, güvenli, dengeli ve mali açıdan 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmalıdır. Sosyal sigorta sisteminin aktif-pasif 
oranının düşüklüğü, nüfusun giderek yaşlanması ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı sistemin mali 
sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca kayıt dışılık nedeniyle çalışanlar emeklilik 
dönemi güvencesinden mahrum kalmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı sorunların 
çözümüne yönelik yeniden yapılanma, Türkiye’de toplumsal yapı ve çalışma yaşamının temel sorun 
alanları ile birlikte, bütünsel olarak değerlendirildiğinde ancak işlevsel olacaktır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ilerlemesi toplumda çalışan herkesin sağlıklı, güvenli 
işe sahip olması ile ve tarımda, sanayi ve hizmetlerde hak ettiği yere ulaşmasıyla doğru orantılıdır. 
Tarımda çalışan nüfusun fazlalığı, bu alanda ele alınması gereken bir diğer önemli husus olarak 
belirmektedir. Çünkü bu nüfusun çok büyük bir çoğunluğu sosyal güvenlikten yoksun ve kayıt dışı 
çalışan nüfus olup, en zor koşullarda çalışmaktadır. Üretim süreçlerine özellikle emek-yoğun çalışma 
açısından yoğun katılan tarım çalışanları kayıt dışılıktan ve sosyal güvenlik uygulamalarından 
yoksun olmalarından dolayı çalışma hayatında birçok risk ile karşı karşıyadır. Bunu önlemeye yönelik 
önlemlerin alınması önemlidir ama önce çalışanların kayıtlılığı gerekmektedir. Burada her şeyden 
önce çalışanların çalışma koşulları iyileştirilmeli ve sosyal güvenlik sistemine dâhil olabilecekleri 
önlemler alınmalıdır. Bunun için:

•	 Kendi nam ve hesabına çalışan milyonlarca çiftçinin ve mevsimlik tarım çalışanlarının 
sistematik (mevzuata dayalı, STK ve ilgili kamu kurumlarının iradesiyle) bir şekilde 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme, eğitim, sağlık gözetimi gibi iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır. 

•	 Özellikle diplomalı meslek sahibi gençlerin sosyal güvenlik primleri devlet tarafından 
karşılanarak sisteme dâhil edilmelidir. 

•	 Sektördeki kaza ve hastalık veri kayıt sisteminin düzenlenerek güvenilir verilerin elde 
edilebileceği bir sistemin kurulması gereklidir. 

•	 Tarım sektöründe en fazla iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olan makineler, 
pestisitler vb. konularda farkındalıkların artırılması, üreticilere ulaşılarak üretimden 
itibaren sağlık ve güvenliğin ön planda tutulması noktasında çalışmaların yürütülmesi 
öne taşımaktadır. 
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•	 Mevsimlik gezici çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
insana yakışır iş açısından bir zorunluktur. 

•	 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerleri İş Kanunu kapsamına 
alınmalıdır.

•	 Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınması için kapsamlı düzenlemeler 
yapılmalıdır.

•	 İşçi işveren arasında yer alan aracılık kurumu kayıt altına alınmalı ve bu sistemden işçilerin 
zarar görmeyecek bir yapının düzeltilmesi sağlanmalıdır. 

•	 İnsan onuruna yakışır çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır. Ulaşım, işin başlama ve 
bitiş saatleri, mola ve yemek saatleri net olarak belirlenerek iş sözleşmesi ile taraflar 
arasında mutabakata varılmalıdır.

•	 TÜİK tarafından düzenli istatistikler tutulmalıdır.

•	 Çocuk işçiliği engellenmelidir.

•	 Barınma alanları yaşamaya uygun, sağlıklı ve sosyalleşme imkânı sunacak alanlar 
olmalıdır.

•	 Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı sağlık taraması yapılmalı, gezici sağlık ekipleri 
oluşturulmalıdır.

•	 Okul çağındaki çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramaması için gerekli önlemler 
alınmalıdır.

•	 Yararlanılamayan sosyal yardımların gidilen illerden sağlanmasının yanı sıra yeni sosyal 
desteklerde verilmelidir.

•	 Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve toplum anlayışı içerisinde, özellikle kapsayıcılık ilkesi 
çerçevesinde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir de kırsal alandaki 
dezavantajlı gruplara yönelik eylemlerdir. Bu kapsamda TOB tarafından kırsal alanda 
özel politika gerektiren, dezavantajlı gruplar içinde yer alan kırsalda kadınlara yönelik: 

•	 Tarımsal, ev ekonomisi ve sosyal konularda eğitim ve yayım hizmetleri verilmekte, 

•	 Tarımsal yeniliklerin öğrenilmesi ve uygulanması sağlanmakta, 

•	 Kooperatif kurmalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte, 

•	 Tarıma dayalı iş kollarında kadın girişimciliği özendirilmekte ve desteklenmekte, 

•	 Gelir getirici, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyoekonomik yönden güçlendirici projeler 
yürütülmekte, 

•	 Kırsalda aile çiftçiliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitim, program ve 
projeler hazırlanmaktadır. 

2003-2018 yılları arasında 215.350 faaliyette 2.425.118 kadın çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarından 
faydalanmıştır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019).
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4.6. İyi yönetişim

Gerek dünyada gerek ülkemizde kır-kent boyutunda, sektörler boyutunda, kamu politikaları boyutunda, 
bölgeler arası ve bölge içi farklılıklar boyutunda, enerji boyutunda, gıda güvencesi-beslenme 
boyutunda vd. sorunların etkisi-maliyeti giderek artmaktadır. Bu sorunlar ancak hizmet sunucu tüm 
aktörlerin iş birliği ve etkin rol dağılımı ile çözüme kavuşabilir. Burada da “iyi yönetişim” devreye 
girmektedir. Kalkınma alanındaki sorunların çözüme kavuşması iyi bir yönetişimi, koordinasyonu, 
uzun vadeli düşünmeyi, kırsalı gözetmeyi gerektirmektedir. Yönetişim temelde bir ülkenin işlerini 
tüm boyutlarda yönetecek ekonomik, politik, sosyal, kültürel, yönetim otoritelerinin birlikte karar 
vericiliği ve otorite paylaşımıdır. Burada anahtar sözcüklerden birisi otorite paylaşımıdır. Yönetişim: 
devlet-kamu, yerel yönetim, özel sektör, STK ve yerel topluluklar arasındaki etkililiği artırdığı ve rol 
dağılımını kolaylaştırdığı zaman daha fazla anlam ifade eder. İyi yönetişimin gerçekleştirilebilmesi, 
değişimin sürekli olması, sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınmanın hedeflerine ulaşması için işte bu 
aktörler arasında geniş bir etkileşim gerekir. Kırsal kalkınmanın temel yönetişim aktörleri olan devlet-
kamu, yerel yönetim, özel sektör, STK ve yerel topluluklar kırsal refahı artırmaya, yoksulluğu sona 
erdirmeye, istihdam yaratmaya, işleme tesisleri oluşturmaya, yerelde örgütlenmeye, sürdürülebilir 
çevre korumaya, toplumsal cinsiyete duyarlı kalkınmaya, eşitlik-etkinlik ve adalet dengesine, değişen 
hizmet taleplerini karşılamaya yönelik politik, yasal, ekonomik, yönetsel, kültürel ve sosyal koşulları 
oluşturarak hizmet edebilir.

Kırsal kalkınma açısından tüm kalkınma paydaşlarının yani yönetişim aktörlerinin kalkınma 
faaliyetlerine, çabalarına katkıda bulunabilecekleri alanlar vardır. Yönetişim aktörleri:

•	 Kırsal düzeyde refahı sağlamaya, 

•	 Yoksulluğu sona erdirmeye, 

•	 İstihdam yaratmaya, 

•	 İşleme tesisleri oluşturmaya, 

•	 Yerelde örgütlenmeye, 

•	 Sürdürülebilir çevre korumaya, 

•	 Toplumsal cinsiyete duyarlı kalkınmaya, 

•	 Eşitlik-etkinlik ve adalet dengesine, 

•	 Değişen hizmet taleplerini karşılamaya yönelik politik, yasal, ekonomik, yönetsel, kültürel 
ve sosyal şartları oluşturarak kalkınmaya hizmet edebilir ve de etmelidir.

Yönetişim aktörleri arasında rol dağılımı, güç paylaşımı, katılımcılık, eş güdüm kalkınmanın etkililiğini 
belirlemede önem taşımaktadır. Burada temel sorular olarak beliren konular dikkate alınma 
durumundadır. Bu sorular: kalkınmada kolaylaştırıcılar kim, kimler olabilir, kırsal halk nerede yer alacak, 
nasıl bir rol üstlenecek ve ne kadar söz sahibi olacak? Eğer, kalkınma uygulamalarında tabandan 
tavana yaklaşımlar benimsenirse, yerelin/kırsalın görüş ve öncelikleri dikkate alınırsa, başarının temel 
koşullarından biri olarak halkın bilinç düzeyinin arttırılmasına ve katılımcılığının kabul edilmesine 
özen gösterilirse, paydaşlar arasında iş bölümü ve eş güdüme dikkat edilirse, güç ve otorite kullanımı 
yerine kaynakların eşit, adil ve sürdürülebilir kullanımına ağırlık verilirse “iyi yönetişim” hissedilebilir.
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5. SONUÇ: VİZYON-NASIL BİR KIRSAL ALAN?

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun 
tamamını kapsayan entegre kalkınma arayışlarına bırakmaktadır. Giderek artan yoksulluk ve açlık, 
kır-kent, gelişmiş-az gelişmiş bölgeler ve ülkeler arasındaki farklılıkların derinleşmesi, ekonomik 
dengesizlikler ve adaletsizlikler, hızla kirlenen ve tükenen doğal kaynaklar tüm dünyada kırsal 
kalkınma kavramını gündemde ön sıralarda tutmaktadır.

Geldiğimiz noktada dünya genelinde her ülke kırsal kalkınma olgusuna daha fazla kaynak, bilgi ve 
zaman ayırma durumuna gelmiştir. Türkiye’de bir süredir kırsal alanı cazip bir yaşam alanı haline 
getirmek için fırsatlar, olanaklar yaratılmaya çalışılmaktadır. Fakat bu yaklaşımlar kırsal nüfusun 
gereksinimlerine yanıt vermekte yetersiz kalmakta ve kırsal nüfusu ekonomik, çevresel ve yasal bazı 
düzenlemeler yerinden göçe ve farklı arayışlara itmektedir.

Türkiye’de ve dünyanın genelinde de kırsal alanlar kalkınma politikaları bakımından en kırılgan 
alanlar ya da kesimler arasında görülmektedir. Kırsal çevrenin ve doğal yaşam alanlarının korunması, 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bir ülkenin kalkınmasında kilit önem arz etmektedir. Küreselleşme ile 
meydana gelen değişimler her alanda olduğu gibi kırsal alanda da ihtiyaçların ve sorunların anlaşılması 
ve buna karşı çözüm önerilerinin sunumunda farklı hizmet sunumlarının devreye girmesini zorunlu 
hale getirmektedir. Artık sadece yukarıdan planlanan ve yukarıdan çözüm önerilerinin iletildiği bir 
model anlayışı yerine yerelin kendi beklenti ve ihtiyaçlarını ortaya koyan, planlama ve uygulama 
aşamasında ise ortaklıkların hâkim olduğu bir kırsal toplum modeli günümüzde geçerliliğini 
korumaktadır. Sürdürülebilir toplum anlayışı ile oluşturulan bir kırsal kalkınma yaklaşımı üretken, 
toplumsal cinsiyeti gözeten, rekabetçi, yenilikçi, kapsayıcı, dayanıklı, kalkınmayı tabana dayanan ve 
örgütlü topluma yönelik kavramlar ile çağdaş dünya düzeni içerisinde kabul görmektedir. Bu ise 
bütün kırsalın ihtiyacına cevap verecek politika önceliklerinden ve uygulamalardan geçmektedir. 

Toplumsal değişimler, artan kır-kent farklılıkları ve kırsalda yoksulluğun artması kalkınma teoriğinde 
bazı tartışmaları da gündeme getirmiştir. Yeni kalkınma teorisinde kalkınmanın temel sorunu 
zenginliğin yaratılması değil, eğitilmiş insan gücünden ileri gelen zenginliği yaratabilme kapasitesi 
olmaktadır. Buraya kadar belirtilenlerden sonra, 2023 yılı Türkiye Kırsal Kalkınma Vizyonu iki ayrı 
öngörü ile açıklanabilir.

Kırsalı sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yaşanabilir hale getirmek, geleceği her türlü güven içinde 
gören ve kırsalda yaşayan insanları mutlu, huzurlu ve sağlıklı birer vatandaş olduğunu görmek.

Kırsal alanda kişi başına milli geliri ülke ortalamasına kavuşturmak, herkesi temel alt ve üstyapı 
hizmetlerine kavuşturmak, üretken-aktif nüfus yapısı ile ekonomik kalıcılığın sağlandığı, pazar ile 
bütünleşmiş ve bulunduğu yerde refahı yakalamış bir kırsal alan oluşturmak.
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KISALTMALAR

CCC   : Ürün Kredi Şirketi

ÇATAK   : Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması
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KOSGEB  : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

LEADER : Kırsal Ekonomiyi Kalkındırma Amaçlı Eylemler Arası Bağlantılar

MMB   : Süt Pazarlama Bordu

TARSİM : Tarım Sigortaları Havuzu

TKDK   : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
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1.GİRİŞ

Farklı iklimlerin sağladığı ürün çeşitliliği, önemli gen kaynaklarını ve kadim tarım kültürünü barındıran 
potansiyel, artan nüfus ve gelirin sağladığı piyasa canlılığı ve ithalata bağlı gıda tüketimi yüksek 
ülkelere yakınlık; Türkiye tarımına önemli avantajlar sağlamaktadır (Yavuz ve Dilek, 2019).  Bu 
avantajlara ve sektördeki önemli gelişmelere rağmen, bitkisel ve hayvansal üretimde gıda güvencesi 
açısından arzu edilen verim ve üretime henüz ulaşılamamıştır. Diğer taraftan, gıda güvenliği endişesi, 
henüz cazip olmayan yaşam ve iş şartları nedeniyle kırsaldaki gençlerin göçü ve sorunlara bütüncül 
ve çok yönlü yaklaşılamaması problemleri devam etmektedir.

Genel olarak tarım sektörünü arzu edilen doğrultuda yönlendirebilmek için verilen tarımsal destekler 
sektörde ortaya çıkan sorunları çözmek, yeni teknolojilerin benimsenmesini sağlamak ve üretim 
yetersizliğini gidermek için uygulamaya koyulan ve ihtiyaç kalmadığında sonlandırılan hükümet 
müdahaleleridir. Asıl hedef rekabet edebilir ve desteklere bağımlı olmayan yani kendi ayakları 
üzerinde durabilen bir sektör oluşturmak olmalıdır (Anonim, 2019). Dolayısıyla tarımsal desteklerin 
hem çiftçi gelirini olumlu yönde etkileyici olması hem de sektörün yapısal ve dönemsel problemlerinin 
çözümüne katkı sunması beklenmektedir. Ancak tarım sektörünün tüm problemlerini desteklerle 
çözmeye çalışmak bizi yanlışa götürebilir. Türkiye tarım sektöründeki iyileşmelerde ve büyümede 
–tarımsal destekler ve hatta tarım politikalarından çok– son on beş yılda meydana gelen ekonomik 
büyümenin etkisinin olduğu göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla hem icra merciinde olanlar hem de 
muhalefet edenler tarım sektöründeki olumlu ve olumsuz gelişmeleri tamamen tarım politikalarına, 
tarımsal desteklere bağlayarak önemli bir yanılgının içine düşmemelidir.

Tarımsal destekler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım politikalarının en çok gündemde 
olan ve tartışılan kısmını oluşturmaktadır. Hatta “tarımsal destekler” yerine “tarım politikaları” ifadesi 
bile kullanılmaktadır. Aslında tarım politikaları tarımsal destekleri de kapsadığı için bu şekilde ifade 
edilmesi çok da yanlış değildir. Tarım politikaları sektörle ilgili tüm hükümet tasarruf ve müdahalelerini 
içerirken destekler daha çok politikaların parasal teşvikler kısmını oluşturmaktadır. Destekler doğrudan 
parasal transferler yanında özellikle ticaret politikalarıyla çiftçilere sağlanan korumacı avantajları ve 
dolaylı destekleri de içerebilir.

Tüm dünyada ve özellikle ekonomisi gelişmiş ülkelerde tarım politikaları ve dolayısıyla tarımsal 
destekler: tarımsal üretim kaynaklarının tarımda kalması için çiftçi gelirlerinin artırılmasını, aile 
işletmelerinin sürdürülebilir gelir elde ederek ayakta kalabilmesi için desteklenmesini ve toplumun 
gıda güvencesini ve güvenliğini sağlamayı amaçlar. Tarımsal destekleme politikaları, bu temel 
amaçlar dışında birçok amacı gerçekleştirmenin yanı sıra rekabetçi bir tarım altyapısını oluşturmayı 
da hedeflediğinden tarımda istikrarsızlık ve risk yönetimine yönelik sigorta destekleri daha çok öne 
çıkmaktadır. Ayrıca tarımsal destekler yanında kırsal kalkınma destekleri, daha rekabetçi bir tarımsal 
yapının oluşturulması için ağırlık kazanmaktadır. Türkiye’nin tarımsal şartları benzer olmasa da 
rekabetçi bir tarımsal yapıyı tesis eden Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın sıfır tarımsal destek ile rekabetçi 
bir tarıma sahip olması, asıl olanın sürekli sağlanan tarımsal desteklerden ziyade sürdürülebilir gelir 
sağlayan bir tarım sektörü altyapısı oluşturmak olduğunu göstermektedir.
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Avrupa Birliği’nde yaklaşık 56 milyar euro tarımsal desteklerin kabaca %77’sini doğrudan 
ödemeler, %20’sini kırsal kalkınma harcamaları ve %3’ünü ise piyasa önlemlerine yönelik yardımlar 
oluşturmaktadır. Ayrıca tüketime yönelik destekler kapsamında okul sütü ve okul meyve ve sebzesi 
programları birleştirilerek yürütülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise en son (2014-2020) 
Tarım Kanunu’nun (Farm Bill) bir trilyon dolara yakın bütçesinin %79’u tüketim desteği olarak ilave 
gıda desteği programına, %9’u bitkisel ürün sigortası desteklerine, %6’sı ürün desteklerine, %5’i 
koruma desteklerine ve %1’i diğer programlara harcanmaktadır. Tarımsal desteklerin sadeleştirilmiş 
olması, tüketim desteklerinin payının yüksek olması, kırsal kalkınma desteklerinin önem kazanmış 
olması ve tarımsal sigorta desteklerinin toplam destekler içinde önemli bir pay alması AB ve ABD’de 
tarımsal destekleme politikalarında öne çıkmaktadır. Bu uluslararası gelişmeler, Türkiye’nin tarımsal 
destekleme politikalarının iyileştirilmesi çabalarında önemli referans kaynakları olacaktır.                       

On birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) rekabet edebilir etkin bir tarım hedefini, desteklerin etkin 
kullanımını ve bu amaçla etkinlik analizlerini, su kıtlığını, üretimde kaliteyi, üretim maliyeti-fiyat ile 
arz-talep dengesini ve dinamik yapıda bir tarım hedefini gözeten tarımsal destekleri öngörmektedir. 
Ayrıca lisanslı depoculuk, sütçülükte soğuk zincir gibi çiğ süt kalite yönetimi, örgütlü çiftçilik, 
tarımsal ormancılık, akıllı tarım teknolojileri, kırsalda gelir getiren faaliyetler, gelir sigortasına geçiş 
ve genç çiftçilerin ekstradan teşvik edilmesi gibi önemli politika eylemleri, tarımsal desteklerin 
kurgulanmasında diğer referanslardır.

Bu raporda, işaret edilen temel problemleri dikkate alan, uluslararası gelişmeleri referans kabul eden 
ve son kalkınma planının işaret ettiği hususları öne çıkararak mevcut tarımsal destekler doğru bir 
yaklaşım ve anlayışla değerlendirilerek tarımsal destekleme politikalarına yönelik uygulanabilir, 
vizyoner ve kabul edilebilir öneriler sunulmaya çalışılacaktır.

2.MEVCUT DURUM

Doğrudan tarımsal destekler son on altı yılda sürekli artarak yaklaşık 1,8 milyar TL’den 14,5 milyar 
TL’ye, bu destekler içindeki hayvancılık destekleri de 83 milyon TL’den yaklaşık 4 milyar TL’ye 
yükselmiştir (TOB, 2019a). Nominal değerinin sekiz misli arttığı görünen desteklerin reel değeri 
hesaplandığında son on altı yılda avro cinsinden 2,1 kat, reel TL cinsinden 2,6 misli arttığı görülecektir. 
Tarımsal destekleri: alan bazlı, fark ödemesi, hayvancılık, kırsal kalkınma, tarımsal sigorta ve diğer 
tarımsal amaçlı ve telafi edici destekler şeklinde altı başlık altında ele almak karşılaştırma açısından 
yararlı olacaktır. Grafik 1’de görüldüğü gibi bitkisel üretim desteklerini oluşturan alan bazlı ve fark 
ödeme destekleri oranı son 16 yılda toplamda %93’ten %50’ye düşmüş, ancak bu süreçte 2009’a 
kadar alan bazlı destekler çok hızlı düşerken fark ödeme destekleri artarak %45’e kadar yükselmiş, 
ancak son 5 yılda toplam destekler içindeki payları her ikisinin de %25 civarında sabitlenmiştir. 
Hayvancılık destekleri, 2002’de %5 iken istikrarlı bir artış göstermiş ve son 6 yılda %30’a yakın bir 
oranda seyretmiştir. 2008’de başlayan kırsal kalkınma destekleri %10 dolayına, 2007’de başlayan 
tarımsal sigorta destekleri %7’ye, diğer tarımsal amaçlı desteklerin payı da %7’ye ulaşmıştır. Geçmişe 
ait bu verilerdeki karşılaştırmalı değişimlerin ve eğilimlerin bir değerlendirmesi, tarımsal destekleme 
politikaları ve uluslararası gelişmelere uyum açısından bir fikir verecek ve kısa/orta vadede gelecek 
beş yılın, uzun vadede ise gelecek 25 yılın planlanmasında yol gösterici olacaktır.      
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Şekil 1. Tarımsal Destekleme Gruplarının Toplam Destekler İçindeki Payları (TOB,2019)

2.1.Bitkisel Üretim Destekleri

Bitkisel Üretim Destekleri, alan bazlı ve fark ödemesi destekleri şeklinde temelde iki başlık altında 
toplanmaktadır. Alan bazlı desteklerden mazot, gübre, yem bitkileri, sertifikalı tohumluk kullanımı ve 
fındık alan bazlı gelir destekleri ile fark ödemesi desteklerinin tamamı sadece havzalar için belirlenen 
bitkilerin ekildiği alanlara verilmektedir. Bu desteklerinin toplam destekler içerisindeki oranı son 16 
yılda %90’lardan %50’lere düşmüştür.

Alan bazlı destekler, mazot-gübre, toprak analizi, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, fındık alan 
bazlı gelir, beş dekardan küçük aile işletmesi ve geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu 
destekleri olarak uygulanmaktadır. 2001 yılında başlayan doğrudan gelir desteği en son 2007 yılında 
uygulanarak sonlandırılmıştır. Alan bazlı destekler 2002-2003 yıllarında çoğu doğrudan gelir desteği 
olmak üzere toplam desteklerin %80’den fazlasını oluştururken, değişerek ve çeşitlenerek bugün %25 
dolayına düşmüştür. Alan bazlı desteklerle ilgili en önemli problemin, desteklerin önemli bir kısmının 
üretim yapmayan arazi sahiplerine gittiği ve dolayısıyla amacından saptığı ifade edilmektedir.  

Fark-prim ödemeleri, dane mısır, zeytinyağı, yaş çay, yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve bakliyat 
grubu desteklerden oluşmaktadır. Ürün bazında ise kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, 
kanola, aspir, dane mısır, zeytinyağı, çay, buğday, çeltik, diğer hububatlar, kuru fasulye, mercimek 
ve nohut olmak üzere toplam 17 ürüne prim desteği verilmektedir. Bu desteklerin önemli bir kısmı 
2010 yılında uygulamaya başlayan havza bazlı destekler kapsamında verilmektedir ve uygulamada 
bölgesel farklılıkların gözetilmesi amaçlanmıştır. İlk uygulamada 30 olan havza sayısı, 2016 yılında ilçe 
düzeyinde 945 havza olarak yeniden düzenlenmiştir. Çok zengin iklim çeşitliliğine sahip Türkiye’de 
bölgeler arası “mukayeseli üstünlük” prensibi dikkate alınarak bir bölgede ekonomik bakımdan en 
avantajlı veya en az dezavantajlı durumda bulunan ürünlerin öncelikli desteklenmesi hedefi doğru 
olmasına rağmen kurgulamada ve uygulamada bazı problemler yaşanmaktadır. Mukayeseli üstünlüğü 
dikkate alarak uygulanmaya çalışılan tarımsal havza bazlı destek modelinin problemleri giderilerek 
geliştirilmesi hedeflenmelidir. Akdeniz Bölgesi’nde pamuk ve mısır desteği daha fazla öne çıkarılırken 
Orta Anadolu’da buğday desteği daha öncelikli olmalıdır.   
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2.2.Hayvancılık Destekleri

Türkiye’nin hayvansal ürünler üretim değeri 2017 yılı rakamlarına göre 70 milyar TL’dir. Toplam 
tarımsal üretim değeri içerisinde hayvansal ürünlerin üretim değerinin payı 1995’te yüzde 18 iken 
2003’te yüzde 25’e, 2017’de yüzde 34’e yükselmiştir. Bu oran Avrupa ortalamasında yüzde 43 iken 
Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzde 50 civarındadır (Yavuz ve Dilek, 2019). Dolayısıyla Türkiye’de toplam 
tarımsal üretim değeri içinde hayvansal ürünler üretim değerinin sürekli yükselmesi tarım sektörünün 
gelişiminin doğru yönde olduğunun göstergesidir. 

Ekonomik gelişmenin sağladığı daha uygun üretim ve pazarlama ortamı, kişi başına gelir, nüfus, 
göçmen ve turist sayısındaki artışın neden olduğu et ve süt ürünlerine talebin artmasının sağladığı 
fiyatlardaki yükselmeye dayalı ekonomik canlılık ve hayvancılık desteklerinin 2003’ten sonra artarak 
devam etmesi hayvansal üretimdeki gelişmelerin temel nedenleri olduğu öngörülebilir. Bu dönemde 
hayvancılık desteklerinin toplam destekler içindeki payı yüzde 5’lerden yüzde 30’lara yükselmiştir. 
Bu payın daha da artması hayvansal üretim değeri oranını gelişmiş ülkelerdeki orana yaklaştırmak 
açısından gereklidir. Bu başarıda katkısı olan hayvancılık destekleri: yem bitkileri, süt, arıcılık, su 
ürünleri, tiftik, büyükbaş hayvan, buzağı, bombus arısı, ıslah amaçlı küçükbaş yetiştirici birlikleri, 
hayvan hastalıkları tazminatı, aşı, biyolojik ve biyoteknolojik mücadele, hastalıklardan ari işletme, 
ipekböceği, süt tozu, müdahale alım fiyat farkı, et-besi, gen kaynakları, büyükbaş damızlık hayvan 
alımı, küpe, atık, sürü yöneticisi istihdamı, malak-manda, süt analizi, anaç manda, damızlık ana arı 
ve onaylı süt çiftliği destekleri olmak üzere 27 kalem destekten oluşmaktadır. Hayvancılık destekleri 
2003-2017 döneminde toplam 23,1 milyar TL olmuş ve artan bu desteklerin de katkısıyla 50 baş 
üzerinde hayvancılık yapan işletmelerin sayısı 2011’den 2017’ye %38 artış göstermiştir (TOB, 2019a).

Besicilik işletmeleri hariç Türkiye büyükbaş hayvancılığında kadim hayvancılık kültürü ve yapısı 
itibarıyla gelirini kasaplık, damızlık ve kurbanlık şeklinde canlı hayvan ve süt satışlarından elde eden 
kombine bir üretim hâkimdir. Bu yapıdaki hayvancılıkta canlı hayvan ile süt satışlarından kazanılan 
gelir yapılan hesaplamalara göre başa baş gitmektedir. Bir kısım eksiklere rağmen canlı hayvan 
satışında hedeflenen gelirin hemen hemen tamamı elde edilirken süt satışından sağlanması gereken 
gelirin istenen düzeyde temin edilememesi, süt üretiminde soğuk zincirin yaygın olmadığı bölgelerde 
büyükbaş hayvancılığın kârlılığını engellemektedir (Güven ve Yavuz, 2016). Büyükbaş hayvancılığı 
sürdürülebilir yeter gelir elde edilen bir faaliyet haline getirmek için çiftçinin sütten kazanması 
gereken geliri elde etmesi gerekir. Bu geliri sağlayacak soğuk zincirin olmayan yerlerde desteklenerek 
tesis edilip yaygınlaştırılması kaçınılmazdır. Sütten elde edilen sürekli yeter gelir, damızlık hayvan 
yetiştiriciliğini ve besiciliği tetikleyecektir.

Türkiye’nin en ücra köşesinde kendiliğinden yetişen ve yetiştirilen tüm otları hiç zayi etmeden ete ve 
süte dönüştürecek yaygın ve düşük maliyetli sürdürülebilir bir hayvancılık teşvik ve tesis edilmelidir. 
Bu hedefe götürecek 1-2 büyükbaş, 5-10 küçükbaş hayvan sahibi olsalar da yetiştiricilere yönelik 
destekleme politikaları oluşturulmalıdır. Kadim Anadolu kültürü ve uygun ekolojisi, küçükbaş 
hayvancılığın bu amaçla daha çok öne çıkmasını gerektirmektedir. 
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2.3. Kırsal Kalkınma Destekleri

Günümüzde kırsal kalkınma destekleri, tarımsal destekleme politikalarının önemli bir ayağını 
oluşturmaktadır. Küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri, dünyada rekabetçi piyasayı hedefleyen 
politikaları yaygınlaştırmakta ve sonuç olarak bölgesel eşitsizlikleri kırsal bölgeler aleyhine 
artırmaktadır. Türkiye’nin uyum sağlamak durumunda olduğu AB’nin Ortak Tarım Politikası, zamanla 
piyasa destekleme politikalarından kırsal kalkınma politikalarına kaymıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de 
kırsal alanlardaki fiziki ve sosyal altyapı yetersizlikleri, işletmelerin genellikle küçük, parçalı ve dağınık 
olması, bozuk toprak-insan ilişkileri, sektörler arası ve sektör için gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
kırsaldan yaşanan yoğun göç vb. olgular, kırsal kalkınma politikalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de hükümetler, kırsal kalkınmaya iki şekilde katkıda bulunmaktadır. Birincisi, merkezi yönetim 
bütçesinden sağlanan kaynaklarla kırsal kesime yapılan yatırımlar ve sağlanan hizmetler şeklindedir. 
Kamunun kırsal kesimdeki köy ve mahalle nüfusuna doğrudan sunduğu enerji, sağlık, eğitim, 
ulaştırma, içme suyu, atık depolama, haberleşme, bilişim ve posta gibi hizmetlerle birlikte yakın 
veya komşu merkezi yerleşimler üzerinden dolaylı olarak sunduğu sosyal güvenlik, sosyal yardım, 
bankacılık, vergi, adalet, güvenlik, itfaiye, turizm, imar ve konut hizmetleri mevcuttur. İkincisi ise 
projeli kırsal kalkınma desteği ve mali destek programlarına hibe veya kredi sağlamasıdır. Türkiye’deki 
kırsal kalkınma faaliyetleri: 

•	 Merkezi yönetim bütçesi, 

•	 Mahalli idarelerin kurumsal bütçeleri, 

•	 AB hibe fonları, 

•	 Üye olunan uluslararası kuruluşların fon ve/veya kredileri, 

•	 Özel sektör yatırımları ve 

•	 Sivil toplum kuruluşları tarafından finanse edilmektedir.

On birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) kırsal kalkınma politikasının temel amacı: sürdürülebilir 
kırsal kalkınma anlayışıyla üretici birlikleri, kooperatifler ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve 
kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına 
kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması da bu amaç içerisinde 
vurgulanmaktadır (Anonim, 2019). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Çerçevesi’nde (2014-2020), 
kırsal alanlardaki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelini ülke kalkınması yolunda azami ölçüde 
değerlendirmeyi amaçlayan ilerlemeci bir yaklaşım esas alınmaktadır. Türkiye’nin kırsal kalkınma 
politikasının temel amacı, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak 
kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır. 

Kırsal kalkınma politikasının strateji amaçları:

•	 Kırsal ekonominin geliştirilerek istihdam imkânlarının artırılması,

•	 Kırsal çevrenin iyileştirilmesiyle doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması,

•	 Kırsal yerleşimlerin sosyal, kültürel ve fiziki altyapısının geliştirilmesi,
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•	 Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilerek yoksulluğun azaltılması, 

•	 Yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitesinin artırılması şeklinde sıralanmaktadır (TOB, 
2015).

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projeye dayalı verilen kırsal kalkınma destekleri ve Genç Çiftçi 
Projesi’ne ilave olarak diğer bakanlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kırsal kesime yönelik hibe 
veya kredi şeklinde sağlanan kırsal kalkınma destekleri mevcuttur. Bunlar:

•	 Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler, 

•	 Hayvancılık destekleri, 

•	 Yoksullukla mücadele destekleri, 

•	 Sosyal destek programı, 

•	 Çevresel altyapı ve çevre koruma destekleri, 

•	 Köylerin altyapısının desteklenmesi, 

•	 Su kanalizasyon ve altyapı projesi, 

•	 Orman köylüleri destekleri, 

•	 KOSGEB destekleri ve 

•	 Bölgesel gelişme destekleridir. 

Ayrıca AB ve diğer uluslararası fonlardan sağlanan IPARD programı ve entegre kalkınma projeleri 
kapsamında hibe destekleri vardır. TKDK IPARD II programı kapsamında:

•	 Tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları için yatırımlar, 

•	 Et-et ürünleri, süt-süt ürünleri, meyve-sebzeler ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 

•	 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme ile 

•	 Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) için projeye dayalı destekler 
sağlamaktadır (TKDK, 2017). 

Tüm bu çok yönlü desteklere ve hibelere rağmen kırsal alanda iş ve yaşam şartları istenen seviyede 
iyileştirilememiş, kırsal alanlar ve tarımsal faaliyetler özellikle gençler için yeterince cazip hale 
getirilememiştir. Bu durum kırsal kalkınma projelerinin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınmasını 
gerekli kılmaktadır.    



Tarımsal Destekleme Politikaları Grubu Çalışma Belgesi 

10

2.4. Tarımsal Sigorta Destekleri

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM), tarımda karşılaşılan çeşitli risklere ve doğal afetlere 
karşı, Türkiye’de tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, üreticinin gelirinde istikrar ve tarım ekonomisinde 
dengenin sağlanabilmesi amacıyla, 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile kurulmuştur. 
Bu sistem ile tüm tarımsal riskleri kapsayacak, topyekûn bir güvence sisteminin oluşturulması ve 
uygulanması hedeflenmiştir.

TARSİM devlet-özel sektör-sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği üzerine kurulmuş olup tarım sektöründe 
yer alan tüm paydaşlar sistem içinde yer almaktadır. Tarım Sigortaları Havuzu yönetimine: Tarım 
Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği üye vermektedirler. TARSİM’de devlet, verdiği prim desteği 
ile çiftçilere uygun şartlarda ulaşılabilir bir risk yönetim aracı sunmakta ve dolayısıyla hasar fazlası 
desteği ile de sisteme güvence vererek sistemin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Ayrıca devlet, 
Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla tarım yönünden ve Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla da 
sigortacılık yönünden destekleyerek sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesine destek olmaktadır.

TARSİM, hâlihazırda üreticilere çok çeşitli tarım sigortası branşları çerçevesinde hizmet sunmaktadır. 
Bu alanlar: bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, büyükbaş hayvan 
hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık (arılı kovan) 
sigortasıdır. Bu kapsamda TARSİM, ilk olarak bitkisel ürün için dolu riskini sigortalamış, sonra İlçe 
Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na geçilmiştir. Diğer sigorta branşlarında da aynı şekilde giderek artan 
bir risk grubu teminat altına alınmıştır. Tarım sigortalarında devlet prim desteği ürün ve risklere göre 
değişiklik göstermekle beraber %50 ile %67 arasında değişmektedir (TARSİM, 2018). TARSİM Ürün 
İhtisas Borsasının ve buna bağlı olarak Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının gelişmesi çerçevesinde 
Gelir Koruma Sigortası için teknik çalışmalar yürütülmektedir.

TARSİM, düzenli aralıklarla ölçümler gerçekleştirmekte, fırsatları ve önlem alınması gereken noktaları 
belirlemekte ve tedbir almaktadır. Küresel iklim değişikliğinin sonucunda yaşanan doğal afetlerin 
şiddet ve frekansının artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’nin tarım alanındaki bölgesel ve 
ürüne dayalı risk haritası çıkarılmış ve en efektif tarife sistemi oluşturulmuştur. Bu sayede üreticilerin 
risk potansiyelleri daha iyi değerlendirilebilir hale gelinmiş, risk potansiyeline göre poliçe maliyetleri 
değişken hale gelmiştir.

Özellikle son zamanlarda, aniden ve dar zaman aralığında, yerel düzeyde gerçekleşen, etkileri 
büyük olan ve tarımsal alanlarda ciddi düzeyde zararlara yol açan dolu, sel-su baskını ve fırtına gibi 
doğal afetlerin artmasıyla tarım sigortalarına olan ihtiyacın daha da artacağı beklenmektedir. Bu 
ihtiyaca binaen, üreticilerin tarım sigortası ile ilgili bilinçlendirilmesine, fiyat ve verim dalgalanmaları 
nedeniyle oluşan gelir istikrarsızlığını gidermeye yönelik çalışmalara, ilgili istatistiklere ulaşılarak 
ağırlık verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (TOB, 2019c).
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2.5. Diğer Tarımsal Amaçlı ve Telafi Edici Destekler 

Bu kapsamda, çevre amaçlı tarımsal alanların korunması (ÇATAK), çiftlik muhasebe veri ağı (ÇMVA) 
katılım desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, sertifikalı tohum kullanım/üretim ve sertifikalı 
fidan kullanım/üretim desteği, AR-GE desteği, lisanslı depo işletmelerine kira destekleme ödemesi, 
tarımsal sulama elektrik desteği verilmektedir. Telafi edici destekler kapsamında da çay budama 
maliyeti/tazminatı destekleri mevcuttur. Bu desteklere 2002-2019 döneminde 5 milyar 834 milyon 
TL ödeme yapılmıştır (TOB, 2019a). Bu desteklerden önemli olanları, problemleriyle beraber kısaca 
irdelemekte yarar var.

ÇATAK programında, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun 
önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır. 
Uygulamaya katılan çiftçilere 3 yıl süreyle alan bazlı hibe destek ödemesi yapan program, her yıl 
genişleyerek 2018 yılı sonunda 58 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, minimum toprak 
işlemeli tarım uygulamalarına, toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellenmesine, çevre 
dostu tarım tekniklerine ve kültürel uygulamalara destek verilmektedir. Yapılan saha çalışmalarında 
bu destekten yararlanan üreticilerin memnuniyeti belirlenmiş ve uygulamanın yaygınlaştırılması 
öngörülmüştür (Atış ve ark., 2016).

ÇMVA, Avrupa Birliği üye devletleri tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışmasıdır ve 1965 
yılında başlatılmıştır. Her yıl 28 AB üye ülkesindeki 80.000 tarımsal işletmeden muhasebe verileri 
toplanmaktadır. Türkiye’de de tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe 
verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması IPA projeleri 
kapsamında AB Ortak Tarım Politikasına uyum çalışmaları çerçevesinde tamamlanan AB eşleştirme 
projesi kapsamında yürütülmektedir (Anonim, 2019b). Türkiye’de ÇMVA’nın kurulabilmesi ve sistemin 
benimsenmesi için sisteme gönüllü olarak dâhil olan ve katılım anlaşması imzalayarak muhasebe yılı 
süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan 
ve verileri sorumlu birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan işletmelere, her yıl 
belirlenen miktarda ÇMVA katılım desteği verilmektedir. ÇMVA Türkiye’de 2016 yılı itibarıyla tüm 
illerde uygulanmaya başlanmış olup 6.000 işletmeden muhasebe verileri toplanmaktadır (TOB, 
2019b). ÇMVA sistemi tarımsal desteklemelerin etkisinin ölçülmesi, tarımsal işletmelerin ekonomik 
yapılarının etkin olarak izlenmesi ve işletmelerin gelir durumlarının mevcut politikalar paralelinde 
değerlendirilebilmesi için önemli ve gerekli bir sistemdir. Bu anlamda sistemin devamlılığının 
sağlanması önem arz etmektedir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak 
üzere 2009 yılından itibaren tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve 
kuruluşların desteklenmesi amaçlanmıştır. Verim ve gelir düzeyinde artış sağlayamayan yani tarımsal 
yayım ve danışmanlık hizmetinden gerektiği gibi yararlanamayan üreticiler sistemden çıkarılarak yeni 
istekli üreticilerle çalışılabileceği öngörülmektedir. Daha çok istihdam boyutu ile öne çıkan tarımsal 
yayım ve danışmanlık desteğinin, özellikle doğu illerinde tarımsal kooperatiflerle ilişkilendirilerek 
kooperatiflere işlerlik kazandırılması önem arz etmektedir.
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Tohumculuk ile ilgili politikaların en başında sertifikalı tohum üretim ve kullanımının artırılması, 
yerel çeşitlerin kullanılması, geliştirilmesi ve teşviki, tohumculukta özel sektörün güçlendirilmesi 
gelmektedir. Hububatta sertifikalı tohum üretim ve kullanımında ilerleme yaşanmakla birlikte 
baklagiller ve yem bitkilerinde sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı yeterli düzeyde değildir. Ayrıca 
hibrit tohumlarda ve sebze tohumlarında yurt içi üretimin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır 
(TÜRKTOB, 2019). Bu ihtiyaca binaen sertifikalı tohum kullanımına 2005’ten beri verilen destek farklı 
ürünlerde dönüme 4 ile 80 TL arasında değişen miktarlarda sürmektedir. Sertifikalı tohum üretimine 
2008’de sağlanmaya başlanan destekler kilogram başına 0,08 TL ile 4,00 TL olarak verilmeye devam 
etmektedir (TOB, 2019a). Bu desteklerin ifade edilen problemlerin çözümü doğrultusunda gelecekte 
de çeşitlenerek ve artarak sürmesi elzemdir. Türkiye, tohumculuk AR-GE çalışmaları çeşitlendirilerek 
uluslararası piyasada daha fazla pay kazanılabilir. Giderek küresel büyük firmaların kontrolüne geçip 
tekelleşen tohumculuk sektörünün bu gidişatına dur demek için yerel/yerli tohumları da dikkate alan 
alternatif politikalar üretilmeli ve bu amaçlar doğrultusunda destekleme politikaları kurgulanmalıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve 
teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla uygun görülen araştırma projeleri ile araştırmacılara AR-
GE destekleme ödemesi yapılır. Bu kapsamdaki ödemeler ile ilgili sorunlar daha kaliteli projelerin 
sunulmasına engel olmaktadır. Örneğin: araştırmacılar en erken proje başladıktan 6 ay sonra ödeme 
alabilmektedirler. Bu da proje yürütücüsünü zora sokmaktadır. Bu anlamda araştırmaya başlarken 
yürütücü hesabına avans yatırılmalı, proje yürütücüsü ve araştırmacılara teşvik ikramiyesi verilmeli 
ve üniversite projeleri için bursiyer ücreti konulmalıdır.

Lisanslı depoculuk, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların 
düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, tarıma dayalı ticaret 
ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen 
miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini 
amaçlamaktadır. Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için 
kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu desteklere rağmen, 
Türkiye’de lisanslı depoculuğun karşılaştığı sorunlar arasında finansman ihtiyacı ve tarım sektöründeki 
üretim ölçeği düşüklüğü ön plana çıkmaktadır. Ayrıca çiftçinin ürün fiyatlarına karşı duyarlılığı konusu 
lisanslı depoculuk uygulamasının karşılaşacağı zorluklar arasında yer almaktadır. Küçük aile grupları 
olarak örgütlenen Türkiye’deki tarım sektörü lisanslı depoculuk için bir diğer önemli sorun olarak 
gösterilmektedir. Zira depoda muhafaza edecek kadar elinde ürünü kalmayan, düşük ve düzensiz 
şekilde üretim yapan çiftçilerin yeteri kadar finansmana sahip olamaması maliyetlerin daha fazla 
artmasına yol açmaktadır (Kaya, 2017). Tüm bunlardan hareketle geliştirilecek sistemde bu sorunların 
dikkate alınarak çözümlerinin üretilmesi gerekmektedir.

Mevcut yaşlı çay bahçeleri, gençleştirilmesine yönelik olarak her yıl 1/10 oranında verim budamasına 
tabi tutulmakta ve budamadan doğacak gelir kaybı ve budama maliyeti ruhsatlı yaş çay üreticilerine 
ödenmektedir. Uygulama on yıl için programlanmış olup 2022 yılında tamamlanacaktır. Budamaya 
2018 yılında verilen 173,2 milyon TL destek ile birlikte günümüze kadar toplam 1,27 milyar TL ödeme 
gerçekleştirilmiştir (TOB, 2019). 
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3. DESTEKLEME POLİTİKALARINA YÖNELİK GZFT ANALİZİ

Bu bölümde, mevcut tarımsal destekleme politikalarının sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler, karşılaştığı 
fırsatlar ve tehditler biri genel yaklaşımlar diğerleri destekleme grubu olmak üzere altı başlık altında 
ifade edilmiştir. Bu ifadeler, tekerrür olmasın diye mümkün mertebe kısa tutulmuş, ancak hedef ve 
stratejiler kısmında detaylı bir şekilde verilmiştir.   

3.1. Destekleme Yaklaşımları

Güçlü Yönler:

•	 Tarımsal desteklerin son 16 yılda reel olarak 2,6 kat artmış olması,

•	 On birinci Kalkınma Planı’nda tarımsal desteklerin artırılmasının öngörülmesi,

•	 Tarım ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulama ve denetimi için yaygın bir teşkilat ağı olması,

•	 Desteklemelere esas alınacak tarımsal kayıt sistemlerinin, önemli ölçüde tamamlanmış olması.

Zayıf Yönler:

•	 Tarımsal desteklerde çok sayıda destekleme kaleminin olması, idaresinin güçleşmesi,

•	 Desteklemeyle ilgili kararların kısa vadeli, yıllık olarak alınması,

•	 Desteklerin uygun zaman açıklanmaması ve ödemelerin zamanında yapılmaması,

•	 Mevcut destekler için etki, yeni destekler için ise politika analizlerinin yeterince yapılmaması,

•	 Desteklemelerde destek verilenlerin mesleki yetkinliğin yeterince dikkate alınmaması, 

•	 Küçük çiftçilerin önemli bir kısmının ÇKS kaydı olmaması ve desteklerden yararlanamaması,

•	 Ürün kalitesini artırmaya yönelik desteklerin yeterli miktarda ve yaygın olmaması,

•	 Destekleme politikaları kurgulanırken ürünlerin pazarlanmasını ve ticaretini kapsamaması, 

•	 Katma değer üreten tarımsal ürünleri işleme faaliyetlerine yeterince destek olmaması,

•	 İşletmelerin teminat sağlayamamaları nedeniyle kredi desteklerinden faydalanamaması, 

•	 Ürün/girdi fiyat paritelerinin desteklerin etkisini gösterecek düzeyde dikkate alınamaması,

•	 Temel gıda ürünlerinin tüketimine yönelik desteklerin yeterince olmaması,

•	 Arz açığı olan stratejik ürünlerin yurt dışı üretimine yönelik yatırımların desteklenmemesi,

•	 Destek miktarlarının iller ve çiftçiler arasında tam dengeli, kapsayıcı ve adil olmaması,

•	 Tarımsal kaynakların ve çevrenin korunması desteklerinin yeterli ve yaygın olmaması,

•	 Çok az veya hiç araziye ihtiyaç duymayan yeni tarım tekniklerine desteklerin olmaması,

•	 Çiftçileri desteklerden haberdar etmek için kitle iletişim araçlarının yeterince kullanılmaması, 
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•	 Tarımsal desteklerin GSMH’deki oranının Tarım Kanunu’nun işaret ettiği %1’in altında kalması,

•	 Miras Kanunu’nun işlerliğini artırmak için tarımda kalana kredi yani faiz desteğinin verilmemesi,

•	 Verilen farklı tarımsal desteklerden %2, %4, %20 gelir vergisi kesiliyor olması,

•	 “Tarım Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Kurumu” gibi bütüncül bir yapının olmayışı,

•	 Yöresel ürünlere coğrafi işaret ve AB ürün kalite tescili alma süreçlerinde destek olmaması,

•	 Desteklerin ve miktarlarının belirlenmesinde taşra teşkilatlarının yetkilerinin olmaması.

Fırsatlar:

•	 Uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde programlar dâhilinde hibe ve desteklerin varlığı, 

•	 Uygulamada olan tarımsal destek kayıtlarından tarımsal istatistiklerin üretilebilmesi,

•	 Tarımsal ürünlere olan iç talep artışının desteklerin kullanımında sağlayacağı etkinlik.

Tehditler:

•	 Kırsalda yaşlı nüfusun artmasının, desteklerin amacına ulaşmadaki etkinliğini azaltması, 

•	 Desteklerin kurgulanmasına temel olacak tarımsal istatistiklerin istendiği kadar olmaması,

•	 Bazı durumlarda destekleme kararlarının siyasi mülahazalarla alınması,

•	 Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslında “Destekleme Strateji Belgesi”nin hazırlanamamış olması.

3.2. Bitkisel Üretim Destekleri

Güçlü Yönler:

•	 Tarımsal destekler içinde bitkisel üretim desteklerinin %50’nin üzerinde bir paya sahip olması,

•	 Alan bazlı desteklerle verimin düşük olduğu yıllarda çiftçilerin risklere karşı korunması,

•	 Ulusal düzeyde kayıtlılığın sağlanması ve kayıt sisteminin güncellenebilir olması.

Zayıf Yönler:

•	 Havza bazlı destekleme modelinde mukayeseli üstünlüğün yeterince dikkate alınmaması,

•	 Havza bazlı desteklerin hayvansal üretimle yeterince ilişkilendirilmemesi,

•	 Havza bazlı desteklerde dünya arz-talep dengesinin, ihracat potansiyelinin dikkate alınmaması, 

•	 Alan bazlı desteklerin üretici dışındakilere özellikle arazi sahiplerine de ödeniyor olması,

•	 Örtüaltı üretimde küçük işletmelerin desteklemelerde yeterince dikkate alınmaması,

•	 Bitkisel üretimde örgütlenmeyi teşvik edecek ilave desteklerin bulunmaması,

•	 Yanıltıcı ve gerçek dışı belgelerle alınan desteklerin geri ödenmesinde oluşan masraflar, 
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•	 Toplulaştırma ve sulama yatırımı hibe ve desteklerinin daha ileri hedefler için yetersizliği,

•	 İyi tarım ve organik tarıma verilen desteklerin daha ileri hedefler için yetersizliği,

•	 Alan bazlı desteklerin birim alana verimin artırılmasına katkısının çok az olması.

Fırsatlar:

•	 İyi ve organik tarım ürünlerinde artan talebin desteklerin kullanımında sağlayacağı etkinlik. 

Tehditler:

•	 Destek almak amacıyla bitkisel üretimde bilinçsiz girdi kullanımlarının çoğalması,

•	 Meyveciliğin eğimli arazilerde tesis edilmesini teşvik edecek desteklerin olmaması,

•	 Geleneksel ihraç ürünlerinin uluslararası piyasada rekabetini artıracak desteklerin olmaması. 

3.3. Hayvancılık Destekleri

Güçlü Yönler:

•	 Hayvancılık desteklerinin toplam tarımsal desteklerdeki payının son 15 yılda çok hızlı artması.

Zayıf Yönler:

•	 Hayvancılık desteklerinin genetiği koruyacak niteliğe sahip olmaması,

•	 Ülkenin en ücra köşelerinde yaygın hayvancılığı tesis eden özel desteklerin yetersiz olması,

•	 Hayvancılık desteklerinde sonuca götürecek bütüncül yaklaşımların olmaması,

•	 Kaba yem üretimine yönelik desteklerin yetersizliği,

•	 Çoban istihdam desteğinin sonuç alabilme doğrultusunda yetersizliği,

•	 Hayvancılık desteklerinin yem bitkisi üretim potansiyeli ile yeterince ilişkilendirilmemesi,

•	 Hayvancılık desteklerinde bölge ve işletme özelliklerinin yeterince dikkate alınmaması, 

•	 Et ve sütte kaliteye göre destekleme politikalarının yeterince geliştirilmemesi,

•	 Arıcılık ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik yan ürün desteklerinin olmaması,

•	 Damızlık düve alım desteklerinde ölçeğin bölgesel farklılıklara göre tespit edilmemesi,

•	 Sürüde doğan dişi buzağıların damızlık olarak tutulmasını sağlayacak desteklerin olmayışı,

•	 Küçükbaş hayvancılık desteklerinin hayvancılık destekleri içerisindeki payının düşük olması,

•	 Süt gelirini artıracak çiğ süt kalite yönetimi sisteminin yeterince desteklenmemesi,

•	 Hayvancılık desteklerinde dezavantajlı bölgeler için pozitif ayrımcılığın yapılmaması,

•	 Göçer hayvancılık yapanlara yönelik desteklerin olmaması,

•	 Sağlıklı beslenme açısından önemli bir protein kaynağı balık tüketiminin desteklenmemesi.
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Fırsatlar:

•	 Hayvansal ürünlere yönelik artan talebin sağladığı canlılığın desteklerin yararlılığını artırması.  

Tehditler:

•	 Yem açığının giderilmesinde ithalata bağımlılığı azaltacak desteklerin yeterli olmaması,

•	 Arz açığı olan ürünlerde rakip ülke destekleme yöntemlerinin dikkate alınmaması,

•	 Dişi, genç ve/veya gebe hayvanların elden çıkmasının önüne geçecek desteklerin olmaması.

 3.4. Kırsal Kalkınma Destekleri

Güçlü Yönler:

•	 IPARD ve öncesi uygulamalarla oluşan kırsal kalkınmada projeli çalışma deneyimleri,

•	 Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi’nin hazırlanmış olması, 

•	 Özel sektörün kırsal alanda yatırım eğiliminin artması ve buna yönelik desteklerin varlığı.

Zayıf Yönler:

•	 Kırsaldaki gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapacak desteklerin yeterince olmaması,

•	 Kaynakları yetersiz olan kırsalda insanların tutunması için yeterli özel desteklerin olmaması,

•	 Gençleri kırsalda tutacak önemli araç olacak sosyal sigorta primi desteğinin olmaması, 

•	 Proje hazırlama kapasitelerinin düşüklüğü ve maliyetlerinin finansmanındaki yetersizlikler,

•	 Kırsal kalkınma hibe ve destek çağrılarında alt sektörler arasında dağılımın adil olmaması,

•	 Bölgelerin gelişmişliğine göre sınıflandırılarak kırsal desteklerinin farklılaştırılmaması,

•	 Kırsal kalkınma desteklerine temel olan kırsal alan tanımındaki belirsizliğin devam etmesi,

•	 TKDK’nın sadece 42 ili kapsayacak şekilde faaliyet gösteriyor olması, 

•	 IPARD ile KKYDP arasında tamamlayıcılık ilişkisinin kurulmaması, 

•	 Kırsal kalkınma yatırım desteklerini veren kurumlar arasında koordinasyon yetersizliği,

•	 Ürünleri depolama, işleme ve paketleme yatırımlarında uygun kapasite belirleyememe, 

•	 KKYDP ve KA kırsal kalkınma desteklerinde KDV ve diğer vergilerin muafiyetinin olmaması, 

•	 Kırsal kalkınma proje başvuru formlarının karmaşık ve basılı evrak zorunluluğunun olması,

•	 Kırsal kalkınma yatırım desteklerinin yerel potansiyellerle yeterince ilişkilendirilememesi,

•	 Yatırım desteklerinin sıfırdan yatırım yerine mevcut üretimi geliştirmeye ağırlık vermemesi,
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Fırsatlar:

•	 Ticaret Bakanlığının kooperatiflere yönelik “Mali Destek Programının” ilan edilmiş olması,

•	 Kalkınma Ajansları Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteğinin aktif hale getirilmiş olması,

•	 Türkiye’nin AB aday ülke statüsüne sahip olması,   

•	 Doğa, tarım ve kırsal turizme ilginin artması sonucu desteklere olan talebin yüksek olması, 

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kırsal kalkınma desteklerinin varlığı.

Tehditler:

•	 Uluslararası kırsal kalkınma fon kaynaklarının azalması/kesilmesi,

•	 Kırsal nüfusun azalması ve yaşlanması.

3.5. Tarımsal Sigorta Destekleri

Güçlü Yönler:

•	 Tarımsal sigorta sisteminin güçlü ve şeffaf bir kurumsal yapıya sahip olması,

•	 Devletin istikrarlı bir sigorta desteğinin devam ediyor ve edecek olması. 

Zayıf Yönler:

•	 Gelir istikrarsızlığını gidermeye yönelik sigorta destekleri için yeterli veri bulunmayışı, 

•	 Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortası hakkında çiftçilerde yeterli bilincin olmaması.

Fırsatlar:

•	 Artan arazi toplulaştırmaları nedeniyle tarım sigortalarının daha kolay yaygınlaşması.

Tehditler:

•	 Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskler.

3.6. Diğer Tarımsal Amaçlı ve Telafi Edici Destekler

Güçlü Yönler:

•	 Tarım Kanunu’nda ÇATAK gibi tarımsal amaçlı desteklere yer verilmiş olması,

•	 Lisanslı depoculuk kanunu olması ve ikincil mevzuatının tamamlanmış olması.
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Zayıf Yönler:

•	 Sıfır toprak işleme için desteklemenin bulunmaması, 

•	 Tarımsal danışmanlık üstlenen örgütlerin maliyetlerinin yüksek olması,

•	 Sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteğinin yerli ve yerel çeşitlerle ilişkilendirilmemesi, 

•	 Sertifikalı tohum üreten yerli firmaların yapısal ihtiyaçlarına yönelik desteklerin olmaması,

•	 Sertifikalı yerli tohumların geliştirilmesinde yeterli AR-GE desteklerinin olmaması, 

•	 Tarımsal AR-GE destek konularının geniş katılımlı ihtiyaç analizlerine dayalı belirlenmemesi,

•	 Lisanslı depoculuğun desteklere bağımlı olması ve desteklerin rekolteye göre ayarlanamaması,

•	 Desteklere rağmen üreticilerin ürünlerini depoda bekletmeden kısa sürede satmak istemeleri,

•	 Tarımsal ormancılığı teşvik eden desteklemelerin olmaması,

•	 Çay budama desteklerinin amacı olan gençleştirme budamalarının usulüne uygun yapılmaması.

Fırsatlar:

•	 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri programının var olması.

4. HEDEFLER VE STRATEJİLER

GZFT analizi ile belirlenen tespitlere dayalı olarak güçlü yönleri öne çıkaran ve kullanan, zayıf yönleri 
güçlendiren, fırsatları değerlendiren ve tehditleri bertaraf eden stratejiler bu bölümde verilmiştir. 
Yine altı başlık altında sıralanan bu stratejiler, tarımsal politika desteklerinin şekillenmesine katkı ve-
recek prensipleri ve çerçeveyi ifade etmektedirler.

4.1. Destekleme Yaklaşımları

•	 Tarımsal destekleme politikalarında asıl hedef, rekabet edebilir ve desteklere bağımlı olmayan bir 
sektör oluşturmak olmalıdır. Dolayısıyla tarımsal desteklerin çiftçi gelirini olumlu yönde etkileyici 
olması yanında sektörün yapısal ve dönemsel problemlerinin çözümüne de katkı sunması 
beklenir. Ancak tarım sektörünün tüm problemlerini desteklerle çözmeye çalışmak da bizi yanlışa 
götürebilir. Türkiye tarım sektöründeki iyileşmelerde ve büyümede -tarımsal destekler ve hatta 
tarım politikalarından çok- son on beş yılda meydana gelen ekonomik büyümenin etkisinin olduğu 
göz ardı edilmemelidir.

•	 Tarımsal destekleme politikaları; sürdürülebilir tarımı destekleyen, tarım sektörünün yapısını 
iyileştiren, yaygın üretimi sağlayan, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, yoksul yanlısı, 
dönüştürebilir, sil baştan yerine mevcudu daha iyiye taşıyan, kolay idare edilebilen, kolay 
yararlanılabilen ve çok yönlü çözümler üreten bütüncül özelliklere sahip olmalıdır.

•	 Desteklerin son 16 yılda reel olarak 2,6 kat artmış olması ve On birinci Kalkınma Planında 
artırılacağının öngörülmesi, tarım sektörünün dönüşümünde tarımsal desteklerin önemini 
artırmakta ve dolayısıyla desteklerin amaçları doğrultusunda çok daha etkin kullanılmasını gerekli 
kılmaktadır.

18
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•	 Tarımsal desteklerin sahada uygulanmasını ve denetimini sağlayacak güçlü bir teşkilat ağının 
varlığı, tarım sektörünün istenen hedef doğrultusunda dönüşümüne daha fazla katkı vermesi için 
tarımsal desteklerden çok daha iyi yararlanılmasına imkân vermektedir. Dolayısıyla bu avantajdan 
çok iyi yararlanmak gerekmektedir.

•	 İklim ve ürün çeşitliliği; gıda güvencesini korumakta, tarımda riski azaltmakta ve bölgeler arası 
ticareti geliştirmektedir. Ancak bu durum, tarımsal desteklerin çok sayıda destekleme kaleminden 
oluşmasına ve idaresinin güçleşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla desteklerin sadeleştirilmesi, 
hem desteği veren bakanlık ve hem de desteği alan çiftçiler için yararlı olacaktır. Bu anlamda 
temel tarımsal ürünler için AB’deki “tek ödeme sistemine” benzer toplu bir destekleme sistemi 
hedeflenmelidir. Diğer özel amaçlı destekler ayrı düşünülmelidir.

•	 Desteklerle ilgili kararların yıllık değil, çiftçileri arzu edilen doğrultuda yönlendirebilmesi için uzun 
süre değişmeden yürürlükte olması gerekmektedir. Destekler her sene değiştirilerek belirlenirse 
çiftçiler uzun vadeli plan ve proje yapamaz, yatırım kararları alamaz ve dolayısıyla tarımda 
dönüşüm sağlayamazlar. ABD ve AB’de olduğu gibi desteklerin yedi yıllık veya buna en yakın 
sürelerde -kalkınma planlarına uyumlu olarak 5 yıl- değişmeden devam edecek şekilde planlanıp 
uygulanarak çiftçilerin yapısal iyileşmelere yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

•	 Desteklerin amaçları doğrultusunda çiftçiye yararlı olabilmesi ve çiftçiyi yönlendirebilmesi için 
zamanında açıklanması ve ödemelerin zamanında yapılması sağlanmalıdır.

•	 Mevcut destekleme politikalarının etki ve etkinlik analizleri yanında yeni destekleme politikalarının 
uygulamaya koyulmadan önce güvenilir politika analizlerinin yapılması, desteklerin hedeflerine 
ulaşması açısından çok önemlidir. Bu analizleri rutin olarak yapacak araştırma merkezi/merkezleri, 
daha bağımsız çalışabilmesi ve bu analizleri yapma yetkinliğine sahip olması için tercihen 
Bakanlıkta özerk ve/veya üniversitelerin çatısı altında kurulmalıdır.

•	 Destekleme politikalarından yararlanmak için çiftçi olmak, çiftçiliği uzun zamandır yapıyor 
olmak ve eğitim gibi mesleki yetkinliklerin daha çok dikkate alınması ve hatta çoğu durumda bu 
özelliklerin zorunluluk haline getirilmesi desteklerin etkinliğini artıracaktır.

•	 Başvuru esnasında özellikle küçük çiftçilerin fazla bürokrasi ve/veya sosyal desteklerden mahrum 
olma riski nedeniyle ÇKS’ye kaydolamaması ve desteklerden yararlanamamasının önüne geçmek 
için bürokrasiyi azaltmak ve sosyal desteklerle ilişkilendirmemek gibi tedbirlerin alınması yararlı 
olacaktır. 

•	 Tarımsal ürünlerin üretiminde kalitenin attırılmasına yönelik desteklerin daha fazla olması ve 
desteklerin ürün kalitesiyle bir şekilde ilişkilendirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

•	 Destekleme politikaları kurgulanırken pazarlama hizmetlerini kapsaması ve dolayısıyla çiftçilerin 
ya bireysel ya da tarımsal örgütler olarak ürettiğinin ticaretinde olmasını sağlamalıdır. Mevcut 
piyasa düzenleyici kurumların, ABD ve İngiltere’deki sırasıyla Ürün Kredi Şirketi (CCC) ve Süt 
Pazarlama Bordu (MMB) örneklerinde olduğu gibi desteklenmesi, çiftçi gelirinin yeter ve 
sürdürülebilir olmasına önemli katkı verecektir. Dolayısıyla desteklerin sadece çiftlik çıkışı ürünleri 
değil, tüketiciye ulaşana kadar ki değer zincirini de kapsamalıdır.

•	 Katma değer meydana getiren ürün işleme, sunma ve satış gibi faaliyetlere daha fazla destek 
verilmesi, tarım sektörünün Türkiye’nin 2023 vizyonunda yer alan tarımsal üretim değeri açısından 
dünyada 5. sırada olma hedefine ulaşması açısından bir zorunluluktur. Bu kapsamda desteklerin, 
üretimi miktar olarak artırma işlevi yanında bu tarımsal ürünlerin katma değerini yükselten 
faaliyetlerini de teşvik edecek şekilde kurgulanması büyük önem taşımaktadır.
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•	 Tarımsal işletmelerin finansal yapılarının zayıf olması ve teminat sağlayamamaları nedeniyle kredi 
desteklerinden yeterince faydalanamaması bilinen bir gerçektir. Bu yaygın problemin önüne 
geçmek için gerekli tedbirler alınmalı ve düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Desteklerin kurgulanmasında ürün/girdi paritelerinin yeterince dikkate alınması ve referans 
fiyatlarının sürekli güncellenerek ilan edilmesi, desteklerin amaçları doğrultusunda etkinliğini 
sağlamak açısından önemlidir. Yani girdi fiyatlarındaki yükselme nedeniyle üretim maliyetlerinde 
meydana gelen artış, verilen desteklerin etkisini azalttığından, destekler belirlenirken maliyet 
artışları dikkate alınarak destekler etki edecek düzeye çıkarılmalıdır.

•	 Türkiye’de tarımsal destekler genelde “arz” yönlü, yani üretime, üreticiye ve çiftçilere yöneliktir. 
Piyasayı sürükleyen ve hatta önemi gittikçe artan “talebi” canlandırıcı, yani tüketimi artırıcı 
desteklere de yer verilmelidir. Türkiye’de tüketici desteklerine örnek olarak sadece okul sütü/
kuru üzümü desteği ve geçmişte arz fazlası fındığın kamu kurumlarında tükettirilmesi verilebilir. 
Hâlbuki ABD’de tarımsal desteklerin yüzde 50’den çok daha fazlası gıda yardımlarına, yani 
tüketim desteklerine gitmektedir. Gıda tüketimi destekleriyle tarım ürünleri talebi artırılarak hem 
piyasa canlandırılacak hem de düşük gelirli aileler desteklenerek sağlıklı nesillerin yetişmesine 
katkı verilecektir.

•	 Arz açığı olan stratejik ürünlerde özel sektörün yurt dışında yatırım yapmasına yönelik yatırım 
desteklerinin oluşturulması/artırılması ve dış ticaret rejiminde bu anlamda gerekli kolaylıkların 
sağlanması, bu stratejik ürünlerde açığın giderilmesi açısından kaçınılmazdır.

•	 Destek miktarlarının iller arasında dengeli, kapsayıcı ve adil olması yanında bölge, il ve/veya 
işletme başına miktar olarak çok büyük farklılıklar olmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin 
bazı bölgelerde ve illerde yetişen ürünlerin üretimindeki her faaliyete ayrı ayrı destek verilirken, 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın en önemli girdisi olan doğal çayırlarda ot üretimine 
destek verilmemesi adil değildir. Bu adaletsizliğin düzeltilmesi gerekir.

•	 Kırsal ve tarımsal kalkınmanın temelini oluşturan tarımsal kaynakların ve çevrenin korunması 
yönündeki desteklerin artırılması ve yaygınlaştırılması stratejik öneme sahiptir ve gereklidir.

•	 Az araziye ihtiyaç duyan dikey büyümeyle üretimi artıran veya hiç arazi kullanmadan su üzerinde 
yapılabilen yeni tarım tekniklerine yönelik destekler oluşturulmalıdır. Böylece kıt olan arazi 
ihtiyacının giderilmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır.

•	 Çiftçiyle sürekli diyalog içinde olmak, tarımsal desteklerden çiftçileri haberdar etmek ve çiftçileri 
destekleme politikalarının amaçları doğrultusunda yönlendirmek için tabana kolayca ulaşabilen 
SMS gibi kitle iletişim araçlarının yeterince ve zorunlu kullanılması sağlanmalıdır. 

•	 Toplam tarımsal desteklerin mutlak değeri artarken GSMH’deki oranının Tarım Kanunu’nda işaret 
edilen %1,0’in altına düşmemesine özen gösterilmelidir.

•	 Tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek için Miras Kanunu’nda yapılan değişikliğin işlerliğini 
artırmak açısından tarımda kalacak aile fertlerine kredi yani faiz desteği verilmesi ve bu desteklerin 
arazi bankacılığı ile ilişkilendirilmesi gerekir. Tarımsal yapının iyileştirilmesi için çıkarılan kanun 
değişikliğinin başarıya ulaşmasında bu faiz desteği çok önemlidir.  

•	 Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye verilen desteklerden, Banka’nın Maliye Bakanlığı adına 
hayvancılıkta %2, bitkisel ürünlerde ve kırsal kalkınmada %4, tarım danışmanlığında %20 gelir 
vergisi kesmesi verilen destek miktarının bir kısmının tekrar geri alınması, anlamsız bir transferdir. 
Gerekli düzenlemeler mutlaka yapılarak bu kesintiler kaldırılmalıdır.
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•	 Tarımsal piyasaların izleme ve değerlendirmesini sağlayacak ve dolayısıyla tarımsal desteklerin 
sürdürülebilirliğine ve etkinliğine katkı verecek “Tarım Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
Kurumu” gibi bütüncül kurumsal bir yapının oluşturulması faydalı olacaktır. Bu kurum, taze ve 
işlenmiş gıda dâhil tüm tarımsal ürünlerin ve biyolojik, kimyasal ve mekanik dâhil tüm tarımsal 
girdilerin piyasa işleyişini, bunlara yönelik destekleme politikalarını, piyasa arz talep dengesini 
izleyecek, değerlendirecek ve hızlı politika eylemi geliştirecektir.   

•	 Ticari tarım açısından tarımsal üretim kaynakları potansiyeli genelde zayıf olan bölgelerde yeter 
ve sürdürülebilir gelir elde edebilmek hedefi doğrultusunda yöresel ürünlerin coğrafi işaret ve AB 
ürün kalite tescili alma süreçlerine yönelik desteklerin verilmesi yararlı olacaktır. 

•	 Tarımsal desteklerin, miktarlarının ve üretim alanlarına dağılımının belirlenmesinde taşra 
teşkilatlarının az da olsa yetkili ve sorumlu olmaları, taşra teşkilatlarının daha aktif olmasına, 
sahada çalışanların verimliliğine ve desteklerin etkinliğinin artmasına katkı verecektir.

•	 Uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeydeki programlar dâhilinde verilen çok çeşitli tarım ve 
kırsal kalkınmaya yönelik hibe ve desteklerden azami ölçüde ve çok daha etkin bir şekilde 
yararlanılmalıdır.

•	 Hâlihazırda uygulanan tarımsal desteklerin işlemleri sırasında oluşturulan kayıtlardan tarımsal 
istatistikler üretmek için azami ölçüde yararlanılmalıdır.

•	 Kırsaldan gençlerin uzaklaşması sonucu tarımda yaşlı nüfusun artması nedeniyle desteklerin 
amacına ulaşmasında etkinliğinin azalmasının önüne geçmek için gençlerin tarım sektöründe 
kalmasını veya geri dönmesini teşvik edecek çok yönlü destekleme mekanizmaları mutlaka 
geliştirilmeli/artırılmalı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir.

•	 Desteklerin amaca uygun bir şekilde kurgulanmasına temel oluşturacak tarımsal istatistik, Entegre 
İdare ve Kontrol Sistemi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı çalışmalarının istenen seviyeye ulaşması 
yönünde çabalar artırılmalıdır.

•	 Bazı durumlarda destekleme kararlarının sektörün problemleri ve ihtiyaçlarından çok siyasi 
mülahazalarla alınması, kurumsal yapılar ve dolayısıyla kurumsallaşma güçlendirilerek ve kurallar 
öne çıkarılarak bertaraf edilmelidir.

•	 AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının açılış kriteri kapsamında “Destekleme Strateji Belgesi”nin 
acilen hazırlanması gerekmektedir.

4.2. Bitkisel Üretim Destekleri

•	 Tarımsal destekler içinde bitkisel üretim desteklerinin %50’nin üzerinde paya sahip olması, bu 
desteklerin amaçlarına uygun ve hedeflerine ulaşacak bir şekilde etkin kullanılmasının tarım 
sektörünün gelişmesine yapacağı katkı açısından kaçınılmaz kılmaktadır.

•	 İklim çeşitliliğine ve dolayısıyla çok farklı bölgesel tarımsal üretim yapılarına sahip Türkiye’de 
bölgelerarası mukayeseli üstünlük dikkate alınarak bir bölgedeki en avantajlı veya en az dezavantajlı 
ürünlerin üretilmesine ve dolayısıyla desteklenmesine öncelik verilmelidir. Bu amaçla, “mukayeseli 
üstünlük prensibi” temeline dayalı olarak oluşturulan havza bazlı destekleme modelinin tarımsal 
üretim kaynaklarının daha etkin kullanımı için iyileştirilmesi gerekmektedir. Örneğin: Akdeniz 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk ve mısır öne çıkarılırken, Orta Anadolu Bölgesi’nde 
buğday desteği öncelikli olmalıdır. Ayrıca bölgesel problemlere yönelik yerelde üretilen projelerin 
desteklerine ağırlık verilmelidir.
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•	 Havza bazlı destekler hayvansal üretimle ilişkilendirilmeli, hayvancılıkta da mukayeseli üstünlük 
prensibine göre hareket edilerek hayvansal üretim kaynaklarının etkin kullanımı sağlanmalıdır. Bu 
anlamda örneğin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yem üretim deposu olan doğal çayırlar, havza 
bazlı destek modeli kapsamında desteklenmelidir.  

•	 Havza bazlı destek modeline dâhil olan ürünlerin belirlenmesinde ülke içindeki arz-talep 
dengesinin dikkate alınmış olması gibi dünyadaki arz-talep dengeleri dikkate alınarak Türkiye’nin 
ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerinin de bu destekler kapsamına alınması gerekir. 

•	 Alan bazlı desteklerin üretici dışındakilere, özellikle arazi sahiplerine de ödeniyor olması, 
desteklerin amacı dışında kullanıldığına dair çok yaygın bir kanaate neden olmaktadır. Dolayısıyla 
bu problemin çözülmesi ve/veya mevcut durumun iyileştirilmesi gerekmektedir.

•	 Mevsim dışı örtüaltı üretimde küçük işletmelerin de daha ileri düzeyde dikkate alınarak 
desteklenmesi, jeotermal kullanımının teşvik edilerek desteklerin kurgulanması ve bu anlamda özel 
desteklerin oluşturulması gerekmektedir. Bu tedbirler, mevsim dışı sebze talebinin karşılanmasına 
çok önemli katkılar sağlayacaktır.

•	 Hayvancılıkta olduğu gibi bitkisel ürünlerde ve su ürünlerinde sözleşmeli üretime ve örgütlenmeye 
yönelik ilave desteklerin oluşturulması, üreticinin satış garantisine sahip olmasına, değer fiyata 
ulaşmasına ve dolayısıyla ürettiğinin ticaretinde olmasına katkı verecektir ki bunlar üreticinin 
sürdürülebilir yeter gelir elde etmesi için çok önemlidir. 

•	 Kuru tarıma yönlendirecek fark desteklerinin bu yönlendirmeyi sağlayabilecek düzeyde olması/
artırılması, kıt olan sulama suyu kullanım etkinliğine katkı verecektir.

•	 Tarımsal destekleme ödemelerinde kullanılan içeriği itibarıyla yanıltıcı ve gerçek dışı belge 
müstahsil makbuzları nedeniyle desteklerin geri ödenmesine yönelik süreçlerde Bakanlığa ilave iş 
yükü ve mahkeme masrafları yükleyen denetleme mekanizmasının iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Bu konuda tahkim komisyonlarının sonuçla ilgili karar vermesinde yetki sahibi olması veya 
müstahsil makbuzu uygulamasından vazgeçilmesi gerekmektedir.

•	 Son yıllarda çok hızlı artan arazi toplulaştırma ve sulama yatırımlarına rağmen, tarımsal yapının 
iyileştirilmesine yönelik bu çok önemli iki politikanın daha ileri hedeflere ulaşması için sağlanan 
hibe ve desteklerin miktar ve etkinliğinin artırılması kaçınılmazdır.

•	 Organik ve iyi tarım uygulamalarına yönelik desteklerin kurgulanması ve uygulanması, daha ileri 
hedeflere ulaşmada yeterli hale getirilmelidir. Bu doğrultuda çiftçilerle mutabakat sağlayarak ürün 
ve bölge bazında toptan organik tarıma geçen bir anlayışla destekler kurgulanmalı ve daha büyük 
hedeflere yürünmelidir. Organik ve iyi tarım bitkisel ürünlerine gittikçe artan talep bu anlamda 
önemli bir fırsattır. Aynı amaca hizmet doğrultusunda hobi bahçeciliği, öz tüketime yönelik küçük 
doğal üretimler ve üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşan doğal ürünlerin satıldığı yerel küçük 
üretici pazarları desteklenmelidir. 

•	 Havza bazlı destekleme modeli kapsamına temel tarımsal ürünlerin en önemlilerinden biri olan 
şeker pancarının verim ve fabrika üretim kapasitelerinin düşük olduğu bölgeler dâhil edilerek 
prim ödemesi yapılması isabetli olacaktır. Geçmişte Doğu Anadolu Bölgesi’nde şeker oranı yüksek 
pancara ilave prim desteği uygulaması örnek alınabilir.

•	 Meyveciliğin, alternatif ürünlerin üretilebileceği taban arazilerde yaygınlaşmasını engellemek için 
eğimli arazilerde tesis edilmesini teşvik edecek özel desteklerin olması kıt olan arazi kaynağının 
kullanımında etkinliği artıracaktır.  
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•	 Depolanabilir, geleneksel ihraç ürünlerinde rekabet gücünü zayıflatan ihracat piyasasındaki 
sorunların çözümüne yönelik olarak sertifikasyon, iyi tarım, organik tarım ve kalite desteklerinin 
uluslararası piyasa payını kaybetmemek ve hatta mevcut olan payı artırmak için geliştirilmesi ve 
uygulanması gerekmektedir. 

4.3.Hayvancılık Destekleri

•	 Hayvancılık desteklerinin toplam tarımsal destekler içindeki payının son 15 yılda çok hızlı 
artmasının sonucu olarak hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim değeri içindeki payı da 
%34’lere yükselmiştir. Hayvancılık desteklerindeki artan eğilimin devam ettirilmesi, hayvansal 
üretim değeri payının gelişmiş ülkelerdeki gibi %50’ye yaklaştırılması açısından önemlidir.    

•	 Hayvancılık desteklerinin genetiği koruyacak niteliğe sahip olması için suni tohumlamadan 
doğan buzağı destekleri ile boğadan doğan buzağı destekleri arasındaki farkın suni tohumlama 
lehine daha yüksek olması gerekir. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta halk elinde gen 
kaynaklarını koruma desteğinin artırılması ve yaygınlaştırılması çok önemlidir. 

•	 Ülkenin en ücra köşelerinde kendiliğinden yetişen ve/veya yetiştirilen otları hiç zayi etmeden 
ete ve süte dönüştüren yaygın bir hayvancılığı tesis etmek gerekir. Doğal olarak kendiliğinden 
yetişen otların (kaba yem) yaygın bir hayvancılıkla ete ve süte dönüştürülmesi, et ve süt üretim 
maliyetlerinin düşmesine ve 1-2 inek ve/veya 5-10 koyunla da olsa üretimin artmasına önemli 
katkı verecektir. Yaygın üretim sağlanamadığı takdirde et ve süt üretimindeki sorunların önüne 
geçmek zordur. Dolayısıyla bu yaygın hayvancılığı desteklemek doğru ve isabetli olacaktır.       

•	 Hayvancılıkta ırk ıslahı, yüksek yem maliyetleri ve üretilenin değer fiyattan satılamaması gibi 
çok sayıdaki sorunun sadece birine el atmak diğerini eksik bırakır ve istenen sonuçlar alınmaz. 
Dolayısıyla çok sayıdaki problemlere yönelik çok sayıda ve çok yönlü çözümler üretmek ve 
bütüncül bir yaklaşımla bu çözümleri ele alarak desteklemek gerekir.

•	 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta çok önemli olan kaba yem üretimine yönelik destekler çok 
yönlü olarak artırılmalıdır. Yem bitkisi üretim desteğinin artırılması yanında doğal çayır alanlarının 
desteklenmesine başlanması ve mera ıslahına yönelik desteklerin daha fazla, daha etkin ve daha 
yaygın olması hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

•	 Çoban istihdam desteğinin, sonuç alabilme doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve desteğin 
amacının hâsıl olması için iyileştirilmesi gerekir.

•	 Hayvancılıkta yem bitkileri üretim potansiyeli yeterli olmadan hayvancılık yapmanın çok kârlı ve 
sürdürülebilir olmayacağı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla hayvancılık desteklerinin yem bitkisi 
üretim potansiyeli ile mutlaka ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

•	 Hayvancılık desteklerinin kurgulanmasında bölgesel farklılıkların ve işletme özelliklerinin 
yeterince dikkate alınması; geçimlik işletme, büyüme potansiyeli olan işletmeler ve endüstriyel 
üretim potansiyeline sahip işletmelerin ihtiyaçlarına göre, özel amaçlı destekleme politikalarının 
kurgulanması gerekmektedir.

•	 Et ve sütte kaliteye göre destekleme politikalarının uygulamaya koyulması, et ve süt sektörünün 
daha hızlı gelişmesi açısından kaçınılmazdır.

•	 Arıcılık ürünlerinin çeşitlenerek arıcılık sektöründe yeter ve sürdürülebilir gelir elde edilebilmesi 
açısından arıcılık yan ürünlerinin ayrıca desteklenmesi gerekmektedir.
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•	 Damızlık düve alım desteklerinde işletme ölçeğinin bölgesel farklılıklara göre tespit edilmesi, bu 
desteklerin yaygın bir etkiyle amacına ulaşması açısından gereklidir.

•	 Sürüde doğan dişi buzağıların damızlık olarak tutulmasını sağlayacak desteklerin oluşturulması, 
büyükbaş hayvancılıkta ciddi bir problem olan hayvan sayısının artırılmasına önemli katkılar 
verecektir.

•	 Büyükbaş hayvancılığa oranla küçükbaş hayvancılık desteklerinin çok düşük oranda olması 
dezavantajının, Anadolu hayvancılık kültürünün devam etmesi ve küçükbaş hayvancılığa daha 
uygun olan ekoloji ve üretim kaynaklarının daha etkin kullanımı açısından giderilmesi gerekir. 
Hayvan yetiştiriciliğinde daha rekabetçi olabileceğimiz küçükbaş hayvancılığın daha hızlı gelişmesi 
açısından küçükbaş hayvancılık destekleri oranının artırılması yararlı olacaktır. 

•	 Büyükbaş hayvancılıkta süt gelirini artıran ve dolayısıyla kârlı hayvancılığı sağlayan soğuk zincir 
başta olmak üzere çiğ süt kalite yönetimi sistemine yönelik hibe ve desteklerin, özellikle süt 
üretiminde soğuk zincirin yaygın olmadığı bölgelerde öncelikli olarak artırılması gerekmektedir. 
Süt gelirinin artması ve sürekliliği, damızlık hayvan yetiştiriciliği yanında et üretimine yönelik 
besicilik faaliyetlerini de olumlu yönde tetikleyecektir. 

•	 Dezavantajlı şartların olduğu ve yaşamın özellikle gençler için çok cazip olmadığı bölgelerde 
hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesinde pozitif ayrımcılığın AB’de olduğu gibi özel desteklerle 
yapılması gerekir.

•	 Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin küçükbaş hayvancılığında önemli bir yere sahip olan göçer 
hayvancılığın daha iyi yapılabilmesi ve ekonomiye daha çok katkı sağlayabilmesi için hem 
düzenleyici hem de destekleyici politikaların oluşturulması ve uygulanması (göçer koyunculuk 
başta olmak üzere), küçükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

•	 Sahip olduğu deniz ve iç suları ile Türkiye 314 bin tonu avcılıkla ve 315 bin tonu yetiştiricilikle 
toplamda 629 bin ton su ürünleri üretimine rağmen, kişi başına balık tüketimi dünya ve AB’nin 
çok altında sadece 6 kg civarındadır. Su ürünleri sektörünün canlanması yanında toplumun sağlıklı 
beslenmesi için balık tüketimi, KDV’nin toptan ve perakende satışta %1’e düşürülmesi de dâhil 
olmak üzere ilave yöntemlerle desteklenmelidir. Ayrıca su ürünleri üretiminde kullanılan elektrik 
enerjisi, tarımsal sulama grubu aboneliğine dâhil edilmelidir.

•	 Hayvansal ürünlere olan talebin gelir, nüfus ve turist artışı gibi nedenlerle hızlı artması sonucu 
hayvancılık sektöründe var olan ekonomik canlılığın, desteklerin yararlılığını artırması fırsatını çok 
iyi değerlendirmek gerekmektedir.   

•	 Yem üretiminde kullanılan kesif yem ham maddelerinin, alternatif ham maddelerin ve katkı 
maddelerinin temininde ithalata bağımlılığı azaltacak desteklerin, hibelerin ve teşviklerin ivedilikle 
oluşturulması ve uygulanması, Türkiye’de var olan ciddi yem açığını gidermek açısından çok 
gereklidir.

•	 Hayvancılıkta arz açığı olan ürünlerde, rakip ülkelerde uygulanan destekler dikkate alınarak 
desteklerin kurgulanması, rekabet edebilirlik açısından stratejik bir yaklaşım olacaktır.  

•	 Dişi, genç ve/veya gebe hayvanların kurbanlık ve kasaplık olarak kesilmesinin önüne geçilmesi, 
desteklerin amaçlarına ulaşma etkinliğine katkı verecektir. 
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4.4.Kırsal Kalkınma Destekleri

•	 Özellikle 2006’dan sonra oluşan kırsal kalkınma proje (projeli çalışma) deneyimleri, kırsal kalkınma 
destek ve hibelerinden etkin bir şekilde yararlanmayı sağlayacağından bu deneyimlerden azami 
ölçüde yararlanılmalıdır.  

•	 Hazırlanmış olan Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi, kırsal kalkınma desteklerinin ihtiyaçlar 
doğrultusunda daha doğru ve isabetli şekillenmesine katkı verecektir.

•	 Özel sektörün kırsal alanda yatırım eğiliminin artması ve buna yönelik desteklerin varlığı 
avantajlarından yararlanarak oluşan sinerjiyi kırsalın kalkınmasında çok iyi değerlendirmek ve 
etkin bir şekilde kullanmak gerekir. 

•	 Kırsal kalkınma desteklerinde kırsalda yaşayan gençlere, kadınlara ve üretici örgütlerine uygulanan 
pozitif ayrımcılık çeşitlendirilerek kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak bu kesimlere yönelik 
destekler artırılmalıdır.

•	 Tarımsal kaynakları yetersiz olan, sürdürülebilir yeter gelir sağlayamayan ve dolayısıyla göç 
sonucu insansızlaşan kırsal alanlarda insanların tutulmasına/tarıma geri kazandırılmasına yönelik 
yeterli özel desteklerin kurgulanması ve uygulanması elzemdir. AB’de de verilen özel destekler, 
bu bölgelerde yapılan üretimlerin artırılması yanında kırsal alanlara sahip çıkılması ve doğal 
kaynakların ve çevrenin korunması açılarından çok hayati öneme sahiptir. 

•	 Kırsalda yaşayan özellikle gençlerin en önemli endişelerinden biri sosyal güvencelerinin olmaması 
ise diğeri de çocuklarının geleceğidir. Dolayısıyla kırsalda yaşayanlara sağlanacak sosyal sigorta 
primi desteği ve çocuklarının eğitimleri sırasında burs ve yurtlardan öncelikli yararlanma imkânı, 
kırsalda kalmayı ve tarımsal faaliyete devam etmeyi tetikleyecektir.  

•	 Kırsal kalkınma projelerine başvuru süreçlerinde proje hazırlama kapasitelerinin düşüklüğü ve 
proje hazırlama maliyetlerinin finansmanındaki yetersizlik nedeniyle, proje hazırlama/başvuru 
süreçlerinin de hibe/destekleme kalemlerinde yer alması yararlı olacaktır.

•	 Projeye dayalı kırsal kalkınma hibe ve destek çağrılarında kırsaldaki alt sektörler arasında dağılımın 
adil olmasına özen gösterilmelidir.

•	 Kırsal alanların gelişmiş bölge, gelişme potansiyeli olan bölge ve gelişme potansiyeli az olan 
bölge ve geri kalmış bölge şeklinde gelişmişlik düzeyine göre sınıflandırılması ve kırsal kalkınma 
desteklerinin bu sınıflandırmaya göre farklılaştırılması etkin ve yararlı olacaktır.

•	 Kırsal kalkınma desteklerine temel olan kırsal alan tanımındaki belirsizliğin giderilmesi, kırsal 
kalkınma projelerine verilen desteklerin ve hibelerin etkinliğini artıracaktır. 

•	 TKDK’nın halen 42 ildeki faaliyetlerinin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması ve geri kalan 39 ilde 
de destekleme programından yararlanma imkânı sağlanmalıdır.

•	 IPARD ile KKYDP arasında tamamlayıcılık ilişkisinin kurulması, sağlanan kırsal kalkınma projeleri 
desteklerinin ve hibelerinin etkinliğini ve yararlılığını artıracaktır. 

•	 Kırsal kalkınma yatırım desteklerini sağlayan kurumlar (Büyükşehir Belediyeleri, KKYDP, TKDK, 
BKİ, KA) arasında koordinasyonun ve aynı içerik ve amaca yönelik proje çağrılarında benzer 
şartların sağlanması, kaynak israfının önüne geçecek ve projelerin kırsal kalkınmaya katkı 
anlamında etkinliklerini artıracaktır.
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•	 Tarımsal ürün depolama, işleme ve paketleme yatırımlarına kırsal kalkınma desteklerinin 
sağlanmasında yatırım yapılan bölgenin üretim kapasitelerinin daha iyi dikkate alınması 
gerekmektedir. Aksi halde çok büyük kapasiteyle yapılan yatırımlar atıl kalmaktadır. 

•	 KKYDP ve KA kırsal kalkınma desteklerinde KDV ve diğer vergilerin muafiyetlerinin aynen TKDK 
projelerindeki gibi olması gerekmektedir. Muafiyetin olmaması, verilen desteğin geri alınarak 
ikinci bir bürokrasi oluşturmaktadır ki bunun önüne geçilmelidir.

•	 KA’larının kırsal kalkınma proje başvuru formlarının karmaşıklığının giderilmesi ve basılı evrak 
zorunluluğunun minimuma indirilmesi gerekmektedir.       

•	 Kırsal kalkınma yatırım desteklerine ve hibelere dayalı projelerde: yerel inisiyatifleri harekete 
geçirme, yerel potansiyelleri değerlendirme ve iyi uygulama örneklerini görünür yapma 
özelliklerinin/şartlarının mutlaka aranması gerekir. Önerilen projelerin bu özelliklere sahip olması, 
kaynakların etkin kullanımını ve yaygın etkisini artıracaktır.    

•	 Hibe ve desteklerin sıfırdan yatırımlar yerine mevcudun iyileştirilmesine yönelik ilave yatırımların 
ve/veya mevcut üretimin teşvik edilmesi şartına bağlı olması yaygınlaştırılmalıdır.

•	 Ticaret Bakanlığının “Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği” kapsamında “Mali Destek 
Programı”nın ilan edilmiş olması fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerekir.

•	 Kalkınma Ajansları “faiz desteği” ve “faizsiz kredi desteği” araçlarının kırsal kalkınma alanı öncelikli 
olmak üzere aktif hale getirilmesi fırsatı en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

•	 Türkiye’nin AB’ye aday ülke statüsüne sahip olması, IPARD başta olmak üzere kırsal kalkınma 
hibeleri imkânı sunmaktadır. Bu imkânlardan azami ölçüde yararlanılmalıdır.   

•	 Arazisi kıt olan ancak; yöresel ürünler, doğal güzellikler, geleneksel yaşam tarzları, kültürel 
varlıklar ve mikro klima gibi imkânlara sahip bölgelerde katma değeri yüksek yöresel ürünlere 
dayalı kırsal/ekolojik turizmi geliştirmek, yeter ve sürdürülebilir gelir için bir zorunluluktur. Doğa, 
tarım ve kırsal turizme ilginin son yıllarda artması nedeniyle bu alandaki desteklere olan talebin 
yüksek olması, rekabetçi ortamda iyi projelerin üretilmesine imkân vermektedir. Dolayısıyla iyi 
uygulama örneği olabilecek bu projelerin desteklenmesi çok yararlı olacaktır.

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kırsal kalkınma desteklerinin varlığı hem kırsal 
kalkınmaya katkı sağlayacak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak ve 
yaygınlaştıracaktır. 

4.5. Tarımsal Sigorta Destekleri

•	 Tarım sigortalarına yönelik mevzuat, kayıt mekanizması, güçlü bir kurumsal yapı ve teknik esaslara 
dayalı yürütülen şeffaf bir sistemin varlığından azami ölçüde yararlanılarak tarım sigortası prim 
desteklerinin etkinliğini çok daha iyi bir noktaya çekmek gerekmektedir.

•	 Tarım sigortalarına devlet tarafından verilen prim desteğinin, tarımda en önemli problemlerden 
biri olan risk ve belirsizliğin giderilmesine katkı veren tarımsal sigorta hizmetinin gelişmesi 
açısından mutlak suretle devam ettirilmesi gerekmektedir.

•	 Tarım sektörünün en önemli problemi olan risk ve istikrarsızlığı azaltması yanında piyasaya 
müdahaleci ve yönlendirici olmayan tarımsal sigorta desteklerinin toplam destekler içindeki payı 
artırılmalıdır. Ancak, tarımsal ürünlerin verim ve fiyat dalgalanması risklerini azaltmak için ABD, 
Kanada ve Japonya’da uygulanan ve gittikçe yaygınlaşan “gelir koruma sigortası” uygulamasının 
Türkiye’de de yapılabilmesi için güvenilir ve bölgelere göre uyarlanmış ilçe, köy ve parsel bazında 
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verim ve fiyat istatistiklerinin üretilmesi gerekmektedir. Gelir koruma sigortasının uygulanabilmesi, 
Türkiye’de sigorta desteklerinin payını da yükseltecektir.

•	 Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları konusunda kamuoyunda ve çiftçilerde bilinç oluşturma 
ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmelidir.

•	 Tarımsal sigortaların daha kolay uygulanmasına ve yaygınlaşmasına zemin hazırlayan 
toplulaştırılmış arazilerin olduğu bölgelerde tarımsal sigorta faaliyetlerinin öncelikli olarak 
yoğunlaştırılması, tarımsal sigortanın daha hızlı yayılması açısından stratejik öneme sahiptir. 

•	 Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni risklerin yakından takip 
edilerek risk yönetimi ve sigorta destekleri anlamında gerekli tedbirler alınmalıdır.

4.6. Diğer Tarımsal Amaçlı ve Telafi Edici Destekler

•	 Tarım Kanunu’nda yer verilen ÇATAK gibi tarımsal amaçlı desteklerin öne çıkarılarak amaçları 
doğrultusunda iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

•	 ÇATAK kapsamında verilen minimum toprak işleme destekleri yanında sıfır toprak işleme 
desteklerine de yer verilmelidir. Gelecek yıllarda, yeni tarım-çevre politikalarının geliştirilmesi, 
uygulanan diğer desteklere çevre boyutunun eklenmesi veya çevre uygulamalarının bir koşul 
olarak öne sürülmesi ÇATAK uygulamalarını da güçlendirecektir.

•	 Tarımsal danışmanlık yürüten örgütlerin maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle danışmanlara 
verilen desteklerin artırılması amacın hâsıl olması açısından kaçınılmazdır. Verim ve gelir düzeyinde 
artış sağlamayan yani Tarımsal Danışmanlık Hizmetinden gerektiği faydayı sağlamayan üreticiler 
sistemden çıkarılarak yeni istekli üreticilerle çalışılmalıdır. Daha çok istihdam boyutu ile öne 
çıkan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğinin, özellikle doğu illerinde tarımsal kooperatiflerle 
ilişkilendirilerek verilmesi önem arz etmektedir.

•	 Mevcut sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilave olarak ülke içinde üretilen yerli ve yerel 
çeşitlerin kullanımına destek verilmeli ve yerli tohum firmalarıyla ilişkilendirilmelidir.

•	 Mevcut sertifikalı tohum üretim desteklerine ilave olarak yerli firmaların uluslararası piyasada 
rekabet edebilmeleri için yapısal ihtiyaçlarına yönelik desteklerin verilmesi gerekmektedir. 

•	 Yerli çeşit geliştirme çalışmaları başta olmak üzere tohum teknolojileri alanındaki AR-GE 
faaliyetleri desteklenmelidir. Türkiye pek çok türde genetik kaynak açısından zengin olmasına 
karşın, meyvecilikte ıslahın uzun süre alması ve zorluğu nedeniyle yurt dışı çeşitler yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Çeşit ıslahının artması için, fidan üretim ve kullanımında yerli çeşitlere pozitif 
ayrımcılık yapılması ve uluslararası düzeyde tohumculuk kuruluşları oluşturmak için yerli firmalara 
kurumsal kapasiteyi geliştirici yapısal destekler verilmesi yerinde olacaktır.

•	 AR-GE desteklerinde master plan hazırlanması süreci geniş katılımlı, bölgesel yaklaşımlı ve ülke 
ihtiyaçlarını önceleyen yapıda olmalıdır. Araştırmacılar en erken proje başladıktan 6 ay sonra 
ödeme alabilmektedirler. Bu durumun proje yürütücüsünü zora sokmaması için araştırmaya 
başlarken yürütücü hesabına avans yatırılmalıdır. Proje yürütücüsü ve araştırmacılara teşvik 
ikramiyesi verilmeli, üniversiteler tarafından yürütülen projelerde bursiyer ücreti konulmalı ve 
desteklerde özel sektörün payı artırılmalıdır.
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•	 Küçük ölçekte üretim yapan üreticilerin lisanslı depoya koyacak miktarda ürünü olmadığından 
depo maliyetine katlanacak gücü bulunmamaktadır. Diğer taraftan ürünün kıt olduğu yıllarda tam 
kapasiteyle çalışamayacak olan depo sahiplerinin zarar etmesi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla 
ilgili mevzuatla kurumsal bir yapıya sahip lisanslı depoculuk sistemi oturana ve gelişimini 
tamamlayana kadar üreticilerin ve depo sahiplerinin desteklenmeye devam edilmesi ve ürün 
miktarının düştüğü dönemlere göre desteklerin ayarlanması bir zorunluluktur.

•	 Ormanlarla ilgili gündemdeki önemli konulardan biri ormanların amaç dışı kullanımı ise diğeri 
orman altında ve etrafındaki meraların ve otların kullanımdan uzak tutularak israf edilmesidir. 
Bu israfı önleyecek tarımsal ormancılık, aynı anda veya birbirini takip edecek şekilde tarım ve 
ormancılığın kombine arazi kullanımını sağlayan, arazi verimliliğini artıran ve yöresel uygulamalarla 
uyumlu arazi kullanım şeklidir. İşlevselliğiyle tarımsal ormancılık çevresel, ekonomik ve sosyal 
sorunların çözümünün de bir parçasıdır. Dolayısıyla, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yoksul 
yanlısı kalkınma ve gıda güvenliği için tarım ormancılığın uygulanması ve yaygınlaşmasının 
desteklenmesi çok yararlı olacaktır.

•	 Çay budama desteklerinin amacı olan gençleştirme budamalarının usulüne uygun yapılmaması 
yanında kesin çözüm olmayacağı, 50 yılı aşmış bahçelerin yenilenmesinin daha doğru olacağı, 
ancak bunun da ekonomik ve uygulanabilir olmayacağı tartışılmaktadır. Dolayısıyla budama 
desteklerinin amacı doğrultusunda yapılmasının denetlenmesi, çok yaşlı ve daha düz arazilerde 
yenilenmesinin pilot uygulamalarla başlatılması doğru olacaktır. 

•	 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri programının bulunması fırsatından yararlanılmalıdır.



Tarımsal Destekleme Politikaları Grubu Çalışma Belgesi 

29

5.GENEL DEĞERLENDİRME

Bu kısımda mevcut destekleme politikalarını değerlendirerek yapılan GZFT analizi sonuçlarına 
dayanılarak belirlenen, destekleme politikalarının iyileştirilmesine daha çok katkı verebileceği 
düşünülen ve Şûra kararlarında yer almasının isabetli olacağı öngörülen hedef ve stratejiler, Türkiye’nin 
2023 vizyonuna işaret edecek şekilde 23 madde halinde aşağıda sıralanmıştır.

1. Tarımsal destekleme politikalarında asıl hedef, rekabet edebilir ve desteklere bağımlı olmayan bir 
sektör oluşturmak olmalıdır. Dolayısıyla tarımsal desteklerin çiftçi gelirini olumlu yönde etkileyici 
olması yanında sektörün yapısal ve dönemsel problemlerinin çözümüne de katkı sunması 
beklenir. Ancak tarım sektörünün tüm problemlerini desteklerle çözmeye çalışmak da bizi yanlışa 
götürebilir. Türkiye tarım sektöründeki iyileşmelerde ve büyümede -tarımsal destekler ve hatta 
tarım politikalarından çok- son on beş yılda meydana gelen ekonomik büyümenin etkisinin olduğu 
göz ardı edilmemelidir.

2. Tarımsal destekleme politikaları; sürdürülebilir tarımı destekleyen, tarım sektörünün yapısını 
iyileştiren, yaygın üretimi sağlayan, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, yoksul yanlısı, 
dönüştürebilir, sil baştan yerine mevcudu daha iyiye taşıyan, kolay idare edilebilen, kolay 
yararlanılabilen ve çok yönlü çözümler üreten bütüncül özelliklere sahip olmalıdır.

3. İklim ve ürün çeşitliliği; gıda güvencesini korumakta, tarımda riski azaltmakta ve bölgeler arası 
ticareti geliştirmektedir. Ancak bu durum, tarımsal desteklerin çok sayıda destekleme kaleminden 
oluşmasına ve idaresinin güçleşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla desteklerin sadeleştirilmesi, 
hem desteği veren bakanlık ve hem de desteği alan çiftçiler için yararlı olacaktır. Bu anlamda 
temel tarımsal ürünler için AB’deki “tek ödeme sistemine” benzer toplu bir destekleme sistemi 
hedeflenmelidir. Diğer özel amaçlı destekler ayrı düşünülmelidir.

4. Desteklerle ilgili kararların yıllık değil, çiftçileri arzu edilen doğrultuda yönlendirebilmesi için uzun 
süre değişmeden yürürlükte olması gerekmektedir. Destekler her sene değiştirilerek belirlenirse 
çiftçiler uzun vadeli plan ve proje yapamaz, yatırım kararları alamaz ve dolayısıyla tarımda 
dönüşüm sağlayamazlar. ABD ve AB’de olduğu gibi desteklerin yedi yıllık veya buna en yakın 
sürelerde -kalkınma planlarına uyumlu olarak 5 yıl- değişmeden devam edecek şekilde planlanıp 
uygulanarak çiftçilerin yapısal iyileşmelere yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

5. Mevcut destekleme politikalarının etki ve etkinlik analizleri yanında yeni destekleme politikalarının 
uygulamaya koyulmadan önce güvenilir politika analizlerinin yapılması, desteklerin hedeflerine 
ulaşması açısından çok önemlidir. Bu analizleri rutin olarak yapacak araştırma merkezi/merkezleri, 
daha bağımsız çalışabilmesi ve bu analizleri yapma yetkinliğine sahip olması için tercihen 
Bakanlıkta özerk ve/veya üniversitelerin çatısı altında kurulmalıdır.

6. Destekleme politikaları kurgulanırken pazarlama hizmetlerini kapsaması ve dolayısıyla çiftçilerin 
ya bireysel ya da tarımsal örgütler olarak ürettiğinin ticaretinde olmasını sağlamalıdır. Mevcut 
piyasa düzenleyici kurumların, ABD ve İngiltere’deki sırasıyla Ürün Kredi Şirketi (CCC) ve Süt 
Pazarlama Bordu (MMB) örneklerinde olduğu gibi desteklenmesi, çiftçi gelirinin yeter ve 
sürdürülebilir olmasına önemli katkı verecektir. Dolayısıyla desteklerin sadece çiftlik çıkışı ürünleri 
değil, tüketiciye ulaşana kadar ki değer zincirini de kapsamalıdır.

7. Katma değer meydana getiren ürün işleme, sunma ve satış gibi faaliyetlere daha fazla destek 
verilmesi, tarım sektörünün Türkiye’nin 2023 vizyonunda yer alan tarımsal üretim değeri açısından 
dünyada 5. sırada olma hedefine ulaşması açısından bir zorunluluktur. Bu kapsamda desteklerin, 
üretimi miktar olarak artırma işlevi yanında bu tarımsal ürünlerin katma değerini yükselten 
faaliyetlerini de teşvik edecek şekilde kurgulanması büyük önem taşımaktadır.
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8. Türkiye’de tarımsal destekler genelde “arz” yönlü, yani üretime, üreticiye ve çiftçilere yöneliktir. 
Piyasayı sürükleyen ve hatta önemi gittikçe artan “talebi” canlandırıcı, yani tüketimi artırıcı 
desteklere de yer verilmelidir. Türkiye’de tüketici desteklerine örnek olarak sadece okul sütü/
kuru üzümü desteği ve geçmişte arz fazlası fındığın kamu kurumlarında tükettirilmesi verilebilir. 
Hâlbuki ABD’de tarımsal desteklerin yüzde 50’den çok daha fazlası gıda yardımlarına, yani tüketim 
desteklerine gitmektedir. Gıda tüketimi destekleriyle tarım ürünlerinin talebi artırılarak hem 
piyasa canlandırılacak hem de düşük gelirli aileler desteklenerek sağlıklı nesillerin yetişmesine 
katkı verilecektir.

9. Destek miktarlarının iller arasında dengeli, kapsayıcı ve adil olması yanında bölge, il ve/veya 
işletme başına miktar olarak çok büyük farklılıklar olmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin 
bazı bölgelerde ve illerde yetişen ürünlerin üretimindeki her faaliyete ayrı ayrı destek verilirken, 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın en önemli girdisi olan doğal çayırlarda ot üretimine 
destek verilmemesi adil değildir. Bu adaletsizliğin düzeltilmesi gerekir.

10. Tarımsal piyasaların izleme ve değerlendirmesini sağlayacak ve dolayısıyla tarımsal desteklerin 
sürdürülebilirliğine ve etkinliğine katkı verecek “Tarım Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
Kurumu” gibi bütüncül kurumsal bir yapının oluşturulması faydalı olacaktır. Bu kurum, taze ve 
işlenmiş gıda dâhil tüm tarımsal ürünlerin ve biyolojik, kimyasal ve mekanik dâhil tüm tarımsal 
girdilerin piyasa işleyişini, bunlara yönelik destekleme politikalarını, piyasa arz talep dengesini 
izleyecek, değerlendirecek ve hızlı politika eylemi geliştirecektir.   

11. İklim çeşitliliğine ve dolayısıyla çok farklı bölgesel tarımsal üretim yapılarına sahip Türkiye’de 
bölgelerarası mukayeseli üstünlük dikkate alınarak bir bölgedeki en avantajlı veya en az dezavantajlı 
ürünlerin üretilmesine ve dolayısıyla desteklenmesine öncelik verilmelidir. Bu amaçla, “mukayeseli 
üstünlük prensibi” temeline dayalı olarak oluşturulan havza bazlı destekleme modelinin tarımsal 
üretim kaynaklarının daha etkin kullanımı için iyileştirilmesi gerekmektedir. Örneğin: Akdeniz 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk ve mısır öne çıkarılırken Orta Anadolu Bölgesi’nde 
buğday desteği öncelikli olmalıdır. Ayrıca bölgesel problemlere yönelik yerelde üretilen projelerin 
desteklerine ağırlık verilmelidir.

12. Organik ve iyi tarım uygulamalarına yönelik desteklerin kurgulanması ve uygulanması, daha ileri 
hedeflere ulaşmada yeterli hale getirilmelidir. Bu doğrultuda çiftçilerle mutabakat sağlayarak ürün 
ve bölge bazında toptan organik tarıma geçen bir anlayışla destekler kurgulanmalı ve daha büyük 
hedeflere yürünmelidir. Organik ve iyi tarım bitkisel ürünlerine gittikçe artan talep bu anlamda 
önemli bir fırsattır. Aynı amaca hizmet doğrultusunda hobi bahçeciliği, öz tüketime yönelik küçük 
doğal üretimler ve üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşan doğal ürünlerin satıldığı yerel küçük 
üretici pazarları desteklenmelidir. 

13. Ülkenin en ücra köşelerinde kendiliğinden yetişen ve/veya yetiştirilen otları hiç zayi etmeden 
ete ve süte dönüştüren yaygın bir hayvancılığı tesis etmek gerekir. Doğal olarak kendiliğinden 
yetişen otların (kaba yem) yaygın bir hayvancılıkla ete ve süte dönüştürülmesi, et ve süt üretim 
maliyetlerinin düşmesine ve 1-2 inek ve/veya 5-10 koyunla da olsa üretimin artmasına önemli 
katkı verecektir. Yaygın üretim sağlanamadığı takdirde et ve süt üretimindeki sorunların önüne 
geçmek zordur. Dolayısıyla bu yaygın hayvancılığı desteklemek doğru ve isabetli olacaktır.       

14. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta çok önemli olan kaba yem üretimine yönelik destekler çok 
yönlü olarak artırılmalıdır. Yem bitkisi üretim desteğinin artırılması yanında doğal çayır alanlarının 
desteklenmesine başlanması ve mera ıslahına yönelik desteklerin daha fazla, daha etkin ve daha 
yaygın olması hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
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15. Büyükbaş hayvancılığa oranla küçükbaş hayvancılık desteklerinin çok düşük oranda olması 
dezavantajının, Anadolu hayvancılık kültürünün devam etmesi ve küçükbaş hayvancılığa daha 
uygun olan ekoloji ve üretim kaynaklarının daha etkin kullanımı açısından giderilmesi gerekir. 
Hayvan yetiştiriciliğinde daha rekabetçi olabileceğimiz küçükbaş hayvancılığın daha hızlı gelişmesi 
açısından küçükbaş hayvancılık destekleri oranının artırılması yararlı olacaktır. 

16. Büyükbaş hayvancılıkta süt gelirini artıran ve dolayısıyla kârlı hayvancılığı sağlayan soğuk zincir 
başta olmak üzere çiğ süt kalite yönetimi sistemine yönelik hibe ve desteklerin, özellikle süt 
üretiminde soğuk zincirin yaygın olmadığı bölgelerde öncelikli olarak artırılması gerekmektedir. 
Süt gelirinin artması ve sürekliliği, damızlık hayvan yetiştiriciliği yanında et üretimine yönelik 
besicilik faaliyetlerini de olumlu yönde tetikleyecektir. 

17. Tarımsal kaynakları yetersiz olan, sürdürülebilir yeter gelir sağlayamayan ve dolayısıyla göç 
sonucu insansızlaşan kırsal alanlarda insanların tutulmasına/tarıma geri kazandırılmasına yönelik 
yeterli özel desteklerin kurgulanması ve uygulanması elzemdir. AB’de de verilen özel destekler, 
bu bölgelerde yapılan üretimlerin artırılması yanında kırsal alanlara sahip çıkılması ve doğal 
kaynakların ve çevrenin korunması açılarından çok hayati öneme sahiptir. 

18. Kırsalda yaşayan özellikle gençlerin en önemli endişelerinden biri sosyal güvencelerinin olmaması 
ise diğeri de çocuklarının geleceğidir. Dolayısıyla kırsalda yaşayanlara sağlanacak sosyal sigorta 
primi desteği ve çocuklarının eğitimleri sırasında burs ve yurtlardan öncelikli yararlanma imkânı, 
kırsalda kalmayı ve tarımsal faaliyete devam etmeyi tetikleyecektir.  

19. Kırsal kalkınma yatırım desteklerine ve hibelere dayalı projelerde: yerel inisiyatifleri harekete 
geçirme, yerel potansiyelleri değerlendirme ve iyi uygulama örneklerini görünür yapma 
özelliklerinin/şartlarının mutlaka aranması gerekir. Önerilen projelerin bu özelliklere sahip olması, 
kaynakların etkin kullanımını ve yaygın etkisini artıracaktır.    

20. Arazisi kıt olan ancak; yöresel ürünler, doğal güzellikler, geleneksel yaşam tarzları, kültürel 
varlıklar ve mikro klima gibi imkânlara sahip bölgelerde katma değeri yüksek yöresel ürünlere 
dayalı kırsal/ekolojik turizmi geliştirmek, yeter ve sürdürülebilir gelir için bir zorunluluktur. Doğa, 
tarım ve kırsal turizme ilginin son yıllarda artması nedeniyle bu alandaki desteklere olan talebin 
yüksek olması, rekabetçi ortamda iyi projelerin üretilmesine imkân vermektedir. Dolayısıyla iyi 
uygulama örneği olabilecek bu projelerin desteklenmesi çok yararlı olacaktır.

21. Tarım sektörünün en önemli problemi olan risk ve istikrarsızlığı azaltması yanında piyasaya 
müdahaleci ve yönlendirici olmayan Tarımsal Sigorta desteklerinin toplam destekler içindeki payı 
artırılmalıdır. Ancak, tarımsal ürünlerin verim ve fiyat dalgalanması risklerini azaltmak için ABD, 
Kanada ve Japonya’da uygulanan ve gittikçe yaygınlaşan “gelir koruma sigortası” uygulamasının 
Türkiye’de de yapılabilmesi için güvenilir ve bölgelere göre uyarlanmış ilçe, köy ve parsel bazında 
verim ve fiyat istatistiklerin üretilmesi gerekmektedir. Gelir koruma sigortasının uygulanabilmesi, 
Türkiye’de sigorta desteklerinin payını da yükseltecektir.

22. Yerli çeşit geliştirme çalışmaları başta olmak üzere tohum teknolojileri alanındaki AR-GE 
faaliyetleri desteklenmelidir. Türkiye pek çok türde genetik kaynak açısından zengin olmasına 
karşın, meyvecilikte ıslahın uzun süre alması ve zorluğu nedeniyle yurt dışı çeşitler yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Çeşit ıslahının artması için, fidan üretim ve kullanımında yerli çeşitlere pozitif 
ayrımcılık yapılması ve uluslararası düzeyde tohumculuk kuruluşları oluşturmak için yerli firmalara 
kurumsal kapasiteyi geliştirici yapısal destekler verilmesi yerinde olacaktır.
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23. Ormanlarla ilgili gündemdeki önemli konulardan biri ormanların amaç dışı kullanımı ise diğeri 
orman altında ve etrafındaki meraların ve otların kullanımdan uzak tutularak israf edilmesidir. 
Bu israfı önleyecek tarımsal ormancılık, aynı anda veya birbirini takip edecek şekilde tarım ve 
ormancılığın kombine arazi kullanımını sağlayan, arazi verimliliğini artıran ve yöresel uygulamalarla 
uyumlu arazi kullanım şeklidir. İşlevselliğiyle tarımsal ormancılık çevresel, ekonomik ve sosyal 
sorunların çözümünün de bir parçasıdır. Dolayısıyla, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yoksul 
yanlısı kalkınma ve gıda güvenliği için tarım ormancılığın uygulanması ve yaygınlaşmasının 
desteklenmesi çok yararlı olacaktır.
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1. GİRİŞ

İnsanoğlunun doğal kaynaklardan faydalanması varoluşuna dayanmaktadır. Barınma ve 
beslenme ihtiyacı, tarımsal faaliyetin ortaya çıkması insan ve doğal kaynak ilişkisini artırmıştır. 
Tarımsal alanlar ve ormanlar insan hayatında yerleşim yeri, çalışma alanları açısından belirleyici 
rol oynamıştır. Biyolojik yaşamın sürdürülmesi için büyük öneme sahip olan ve oksijen-
karbon döngüsünün temelini oluşturan ormanlar, dünyanın akciğerleri olarak anılmaktadır. 
Yenilenebilir kaynaklar içinde olmalarına karşın ormanların oluşumu: çeşitli bitkiler, hayvanlar, 
mikroorganizmalar, mantarlar, su, hava ve toprağın uzun süreli etkileşimi sonucunda meydana 
gelebilmektedir. Başta barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı ormanlardan zamanla 
daha farklı faydalar sağlanmış kullanım alanları genişlemiştir. Artan nüfus ve buna bağlı gıda 
ve barınma ihtiyacındaki artış, endüstrinin yoğun baskısı tarım alanlarını verimsiz ve yetersiz 
hale getirmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak orman tahribatı ortaya çıkmıştır. Dünya 
orman varlığı 8 milyon hektardan 4 milyon hektara gerilemiştir.  18. yüzyıl sonrasında orman 
ürünlerine duyulan düzenli ihtiyaç ve doğal afetlerin olumsuz etkileriyle birlikte ormanların 
önemi anlaşılmış ve “orman yönetimi” kavramı ortaya çıkmıştır.

İnsanların beslenme ihtiyacını temin etmesi, sanayiye ham madde sağlaması, dış ticarete katkı 
sağlaması ve milli gelire olan katkısı dolayısıyla tarım sektörü büyük önem arz etmektedir. 
Ayrıca kırsal nüfus, toplam nüfusun önemli bir payını oluşturduğundan gerek istihdam gerekse 
üretim ve tüketim açısından göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, bir ülkenin en 
önemli serveti bilindiği üzere doğal kaynaklarıdır. Doğal kaynaklarından biri olan ormanların 
da katma değeri oldukça yüksektir. Bu nedenle, ormanların yönetiminde uygulanması gereken 
stratejiler önem kazanmaktadır. 

Özellikle kalkınması tarımsal faaliyete bağlı olan ülkelerde tarım sektörünün yapısal ve 
işleyiş yönünden ekonominin diğer sektörleriyle uyumlu ve dengeli ilerleyişi büyük önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda yürütücüler ve hukuki yapı ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemizde tarım hukuku: kanunlar, yönetim kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, kurul 
kararları ve başkanlık genelgeleri etrafında oluşmaktadır. Önemli bir sorun teşkil eden tarım 
işletmelerinin parçalanarak verimsiz hale gelmesi ve birey-toprak ilişkisinin çıkarlarının, toplum 
ve ülke çıkarlarının önüne geçmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 
tarım ve orman sektörünün üretim alanı olarak kabul edilen tarım arazilerinin kullanımında 
karşılaşılan problemler bütün sektöre etki etmektedir. Bu nedenle, öncelikle tarım arazilerinin 
kullanımı, korunması ve planlanmasına yönelik olarak hukuksal düzenlemelere önem 
verilmelidir. Tarım ve orman sektörünün sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için mevcut yasal 
mevzuatın uygulamalarda karşılaşılan sorunlarının ve çelişkilerin tespit edilip düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. Özellikle mevzuatta bulunan açıklardan dolayı amacına uygun şekilde 
yürütülememesi bu sorunların temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle mevzuatta bulunan 
açıkların giderilmesi gerekmektedir.

Tarım ve Orman Hukuku Çalışma Grubu olarak, öncelikle tarım ve orman sektörünü ilgilendiren 
mevzuatlar tespit edilmiştir. Bu mevzuatlarda karşılaşılan sorunlar, ilgili mevzuatlarla çelişkiler 
ve bunlara çözüm önerileri bu grubun çalışma kapsamını oluşturmaktadır. 
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2. MEVCUT DURUM

Tarım sektöründe Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özellikle tarım arazilerinin korunmasına yönelik 
olarak yasal düzenlemeler yapılarak politikalar geliştirilmiştir. Tarım sektörünü doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgilendiren birçok mevzuat bulunmaktadır. 

Ormancılık hukuku ise 1924 Anayasası’nda ormanların devlet tarafından idaresi ve istimlak esasları 
belirtilerek düzenlenmeye başlanmıştır. Daha sonra 1961 Anayasası’nda ormanların idaresine ek olarak 
korunması ve geliştirilmesi ön plana alınmış ve bu doğrultuda esaslar eklenmiştir. 1982 Anayasası’nda 
ise ormanların tahribini engellemeye yönelik ve orman alanlarının sınırlarının korunması üzerine 
eklemelerde bulunulmuştur. 1982 Anayasası’nda ayrıca orman köylüsünün ormanlarla etkileşimi 
konusu da yasa kapsamına alınmıştır. İlgili kanunlardan, 6831 sayılı Orman Kanunu’nda ormanların 
tarifi ve sınıflandırılması yapılmış, orman sınır hususları belirtilmiş ve ormanların her türlü işlerinin 
Orman Genel Müdürlüğüne ait olduğu belirtilmiştir. 3234 sayılı Orman Kanunu’nda ise Orman Genel 
Müdürlüğünün amaç, görev ve teşkilat esasları yer almış; sorumluluk ve yetkileri belirlenmiştir.

Bu bölümde, Tarım ve Orman Hukuku çalışmaları kapsamında sorun görülen mevzuatların amaç ve 
kapsamları özet olarak verilmiştir. 

2.1. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

03.07.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 19.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun’un amacı: toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek 
korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı 
arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi,  
 sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, 
ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış 
kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev 
ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usûl ve esasları kapsamaktadır.

6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la:

5403 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri değiştirilmiş, 

5403 sayılı Kanun’un 2., 3., 8., 13. ve 17. maddelerinde değişiklikler yapılmış,

Türk Medeni Kanunu’nun (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun) 659’uncu, 
660’ıncı, 661’inci, 662’nci, 663’üncü, 664’üncü, 665’inci, 666’ncı, 667’nci ve 668’inci maddeleri ile 
22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu’nun 13’üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yasa ile ülkemizde ilk defa tüm ilçe bazında yeter gelirli işletme büyüklükleri kanun ekine 
konulmuştur.
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Kanun’da:

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı 
takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi 
hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü, 

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli 
(1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini, 

Yan sınai işletme: yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama gibi 
faaliyetlere yönelik tesisleri, tanımlamaktadır. 

Yasa’da tarım arazilerinin verimsiz bir şekilde bölünmesini önlemek amacıyla tarım arazilerinin 
bölünebileceği en küçük birimi ifade etmek için “yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” ve bu yeter 
gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün belirlenmesi için bir alt sınır tanımlanması olan “asgari tarımsal 
arazi büyüklüğü” kavramlarına yer vermiştir (8.madde). Kanun’da asgari tarımsal arazi büyüklüğü 
“mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazileri için 2 hektar, dikili tarım arazileri 
için 0,5 hektar, örtüaltı tarımı yapılan araziler için ise 0,3 hektar” olarak belirlenmiştir. Yeter gelirli 
tarımsal arazi büyüklüğü ise bölgelere göre tarımsal faaliyet farklılıkları göz önünde bulundurularak 
her bir il ve ilçe için ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna göre yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü asgari 
tarımsal arazi büyüklüğüne eşit veya ondan büyük olmalıdır. 

2.2. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

Kanun 22/11/1984 tarihinde kabul edilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde mevzuatta değişiklikler 
yapılmıştır.

Bu Kanun’un amacı sulama alanları ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen alanlarda:

a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik 
verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda istih-
dam imkânlarının artırılmasını,

b) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin 
mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini,

c) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve im-
kânlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin geçimini sağ-
lamaya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli olmayacak derecede parçalanmasını ve küçülme-
sini önlemeyi,

d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme yerlerine eklemeler yapmayı,

e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemeyi,

f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme şeklini belirlemeyi,

g) Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer bölgelerde gayrimenkullerin milli güvenlik nedeniyle 
mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerinde düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır.
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2.3. 6831 Sayılı Orman Kanunu

Kanun 31/8/1956 tarihinde kabul edilmiştir.

Kanun’da amaç ve kapsam maddeleri bulunmamaktadır. Kanun Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve 
Murakabesi, Devlet Ormanları, Orman Kadastrosu, Hükmi şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait 
Ormanlar, Hususi Ormanlar, Müşterek Hükümler, Müteferrik Hükümler, Muvakkat Hükümler olmak 
üzere 7 Fasıl altında 17 adedi ek, 11 adedi geçici olmak üzere 19 maddeden oluşmaktadır. Yasalaştığı 
yıldan itibaren 35 kez yapılan kanun değişiklikleri ile 56 maddesinde bazı maddelerinde birkaç kez 
olmak üzere yeniden düzenleme yapılmıştır. 

2.4. 5488 Sayılı Tarım Kanunu

Kanun 18/4/2006 tarihinde kabul edilmiştir.

Bu Kanun’un amacı: tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda 
geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.

Bu Kanun, tarım politikalarının amaç, kapsam ve konularının belirlenmesi; tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme programlarının tanımlanması; bu programların 
yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idarî yapılanmanın tespit edilmesi; tarım 
sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme programlarıyla ilgili kanunî ve idarî 
düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama usûl ve esaslarını kapsamaktadır.

2.5. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun 24/6/2004 tarihinde kabul edilmiştir.

Kanun’un amacı: hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini 
temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmesine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü 
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Kanun’un kapsamı: amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, 
sağlanacak eş güdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tabi olunacak cezai hükümleri kapsar.

2.6. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Resmî Gazete Tarihi ve Sayısı: 13 Haziran 2010/27610 

Kanun’un amacı: Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve 
refahını; tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.

Kanun’un kapsamı: Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve 
dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar 
ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki 
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zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, 
zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, 
canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve 
yaptırımları kapsar. 

Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar, bu Kanun’un 
kapsamı dışındadır.

2.7. 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu

Kanun 31/10/2006 tarihinde kabul edilmiştir.

Türkiye tarım politikasının önemli amaçlarından birisi, yüksek nitelikli tohumluk kullanımı ile kalitenin 
ve verimin arttırılması olmuştur.

Bu genel amaç ve politika; konuyla ilgili diğer kanunların yanı sıra, tohumluk üretim ve ticaretini, açık 
ve net, güvenilir ve adil ilkeler temeline oturtmak, aynı zamanda tohumculuk sektörünün yeniden 
yapılandırılmasını sağlamak üzere, 2006 yılında yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nda 
da yasal olarak ifadesini bulmuştur.

Kanun’un amacı: 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 gerçekleştirmektir. 

Kanun’un kapsamı ise bitki türlerine ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, 
tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi, cezai müeyyideler, yetki devri, 
istisnalar ve Türkiye Tohumcular Birliği ile Alt Birliklerin kurumsal yapılanmaları ile ilgili düzenlemeleri 
içermektedir.

2.8. 4342 Sayılı Mera Kanunu

Kanun 25/2/1998 tarihinde kabul edilmiştir.

Kanun’un amacı: daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan 
mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel 
kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, 
bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli 
olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır.

Bu Kanun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsamaktadır.
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2.9. 5178 Sayılı Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2004)

MADDE 3- 4342 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14- Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanun’da gösterilenden başka 
şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanun’a veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak 
olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden:

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol 
Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti için 
zaruri olan,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazır-
lanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, 
doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için 
ihtiyaç duyulan,

e) 442 sayılı Köy Kanunu’nun 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan,

f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hâl durumlarında ihtiyaç duyulan,

g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan, 

yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis 
amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf 
adına yaptırılır.

2.10. 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

08.01.2004 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Kanun’un amacı, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının 
korunmasını sağlamaktır. Kanun tüm bitki türlerini kapsamaktadır.

2.11. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

Kanun 22/3/1971 tarihinde kabul edilmiştir. 15/5/1986, 3/7/2003, 22/7/2003 tarihlerinde bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

Deniz ve iç sularımızda bulunan su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması, kontrolü, su ürünleri 
avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin hususlar bu Kanun kapsamına girmektedir.

Kanun kapsamında: deniz ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olan gerçek 
kişilerin ve istihsalde kullanılacak gemilerin ruhsatlandırılması, istihsal yerlerinin kiralanması, 
istihsal yerlerinin korunması, su ürünleri araştırmaları, su ürünleri avcılığında kullanılması yasak olan 
madde ve yöntemler, baraj ve regülatör gibi tesislerde su ürünlerinin geçmesine özgü balık geçidi 
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veya asansörlerin yapılması ve işler durumda bulundurulması,  su ürünleri istihsalinde kullanılacak 
istihsal vasıtalarını haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartları ile bunların kullanma usul ve 
esasları, su ürünleri avcılığına yer zaman, mesafe, derinlik bakımından konulacak yasak, sınırlama 
ve sorumlulukların belirlenmesi, bilimsel araştırmalar için su ürünleri avcılığında kullanılması yasak 
av araçlarına ve avlanma yöntemlerine izin verilmesi, kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, 
aykırı eylemlerle ilgili zabıt tutmak, kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt 
etmekle görevli ve yetkili kılınanlar, zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında yapılacak 
işlemler, getirilen düzenlemelere aykırı eylemlerde uygulanacak idari para cezası, ürünlerin zapt ve 
müsaderesi, istihsal yerlerinde yapılan değişikliklerde eski şekline döndürme, faaliyetin durdurulması, 
avlanma ruhsatlarının/ruhsatın geri alınması ve iptaline ilişkin hükümler getirilmiştir. 

2.12. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu

18/3/2010 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un amacı: bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde 
edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, 
insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, 
düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kanun: genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri ile ilgili olarak araştırma, geliştirme, işleme, 
piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, 
depolama ve benzeri faaliyetlere dair hükümleri kapsamaktadır.

Veteriner tıbbî ürünler ile Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen beşeri tıbbî ürünler ve kozmetik 
ürünleri bu Kanun kapsamı dışındadır.

2.13. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu

Kanun 11.8.1983 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Kanun’un amacı: yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, 
tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan 
korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Amaç ve tanımlar, belirleme, planlama ve kamulaştırma, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı 
koruma alanlarının belirlenmesi, izin işleri, görevler, koruma, döner sermaye gelirleri, cezalar ve son 
hükümler olmak üzere toplam 25 maddeden oluşmaktadır.
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2.14. 4634 Sayılı Şeker Kanunu

Kanun 4/4/2001 tarihinde kabul edilmiştir.

Kanun’un amacı: Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi sonrasında kazanılan aday ülke statüsü ile Dünya 
Ticaret Örgütü çerçevesindeki taahhüt ve gelişmeler şeker rejiminin yeniden düzenlenmesini gerekli 
kıldığından Kanun ile şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, sektörün iç piyasada 
rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi, Avrupa Birliği düzenlemeleri yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü 
ve diğer uluslararası taahhütlere uyum sağlanması, özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki alt 
yapının hazırlanması, şeker sektörünün, yarattığı yüksek katma değer yanında tarım ve endüstri 
kesiminde sağladığı yüksek istihdam düzeyi nedeniyle pancar şekeri üreticisinin gelişmiş ülkelerde de 
düzenleme altına alındığından, pancar üreticileri ve işleyicilerinin menfaatlerini buluşturmak suretiyle 
sektörün yapısal anlamda düzenlenmesi, halen mevcut ve ileride kurulacak şeker fabrikalarının tam 
kapasite ile üretim yapmaları ve rasyonel çalışmalarının sağlanması, sadece ekonomik yönden değil 
sosyal yönden de geçimlerini pancar tarımına bağlamış üreticilerin korunması bu nedenlerle, şeker 
fabrikalarının iç pazar paylarının kotalara bağlanması, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması ve 
gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile 
fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir.

Kanun’un kapsamı ise ülke şeker ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanması için iç pazardaki şeker 
üretim miktarlarının kotalara bağlanması, ihracata yönelik olarak şeker rejimi ile şeker üretimindeki 
usul ve esaslar, fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerinin belirlenmesine yönelik düzenlemeleri 
içermektedir.  

2.15. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun 12/11/2012 tarihinde kabul edilmiştir. 22/3/2013 tarihinde büyükşehir sayısında değişiklik 
yapılmıştır.

Bu Kanun ile 16 olan büyükşehir sayısı 30 adede çıkarılmış ve 27 ilçe kurulmuştur. Bu Kanun ile 
büyükşehir olan yerlerde il sınırı büyükşehir belediye sınırına dahil edilmiş ve büyükşehirlerdeki tüm 
köy tüzel kişilikleri iptal edilerek taşınır ve taşınmaz malları belediyeye devredilmiş ve köyler mahalle 
statüsüne dönüştürülmüştür.

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004)

Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin 
plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu (2012)
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Bu yeni Kanun ile bütün büyükşehir belediyelerindeki il özel idareleri kaldırılmış, Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuş, yeni ilçeler kurulmuş, merkezi yönetim payları yeniden 
düzenlenmiş, köy ve beldelerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyeleri dışındaki illerde ise 
nüfusu 2.000’den az olan belde belediyeleri köye dönüştürülmüştür. Böylece Türkiye’deki büyükşehir 
sayısı 30’a yükselmiş ve köy ile beldelerin idari yapısında köklü değişiklikler yapılmıştır. Toplam 16.561 
köy mahalle statüsü kazanarak tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %22,7’si 
köylerde yaşarken Yasa sonrası %8,7’si köylerde yaşar duruma gelmiştir.

2.16. 3194 Sayılı İmar Kanunu

Kanun 3/5/1985 tarihinde kabul edilmiştir. 1989 yılında değişiklik yapılmıştır.

Bu Kanun’un amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların: plan, fen, sağlık ve çevre 
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek 
resmî ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.

2.17. 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kanun 15/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2/7/2013 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Bu Kanun’un amacı: afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa 
ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 
etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

2.18. 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun

Kanun 18/12/1953 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun’un amacı: yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden 
faydalanmak maksadıyla bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve 
yetkileri kullanmak üzere özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, 
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek olarak belirlenmiştir. 

Kanun’da 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’la birçok ek madde ve değişiklikler getirilmiştir. 
Kanun’a eklenen Ek madde 9 ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığından alınarak DSi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Mezkur Kanun’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle beraber 2/7/2018 tarihli ve 703 
sayılı KHK ile yapılan değişiklikler ile Kanun’un ismi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen 
Hizmetler Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Kanun’un amacı ile DSİ teşkilatının 
kuruluş ve görevlerinin düzenlendiği maddeleri mülga edilmiştir. 
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6200 sayılı Kanun’un yürürlükteki son halinde DSİ tarafından oluşturulan tesislerin meydana 
getirilmesi için yapılan masraflar (taşkın tesisleri ile sulama hissesine isabet eden yatırım masrafları 
hariç) ile tesislerin işletilmesi için yapılan masrafların bu tesislerden istifade edenler tarafından 
ödenmesi,  14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve su kullanım hakkı anlaşması 
çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, 
regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve 
denetiminin DSi tarafından yapılması, su tahsislerinin DSİ tarafından yapılması, arazi toplulaştırma 
ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ’nin uygulayıcı kuruluş olarak yetkili olması, 
sulama kooperatiflerinin kurulması ve denetlenmesi işlerinin DSi tarafından yapılması öngörülmüştür.

DSİ’nin teşkilat ve görevleri ise 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 121-126 maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. 

2.19. 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun

Kanun’un amacı: Yer altı sularının araştırılması, kullanılması ve korunması için lüzumlu olan esasları 
belirlemek.

Kapsamı: 6309 sayılı Kanun hükümleri gereğince maden telakki edilen sularla 927, 4268 ve 6977 
sayılı Kanunların hükümlerine tabi bulunan içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı maden suları, bu 
Kanun hükümlerinden istisna edilmiştir.

Ayrıca Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun’un 40’ıncı maddesi ile de 167 sayılı Kanun’dan istisna 
tutulan hükümlere yer vermiştir.

2.20. 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu

8/3/2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

Kanun’un amacı: ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan 
faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte 
olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım 
ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya 
tesisi yenilemekle görevli sulama birliklerinin kuruluşu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

Sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte 6172 sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan 
hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

7139 sayılı Kanun’la 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nda kapsamlı olarak değişiklik yapılarak 
sulama birliklerinin yeniden yapılandırılmasına, “Birlik meclisi”, “Yönetim kurulu” ve “Denetim kurulu” 
gibi organların kaldırılmasına, bu doğrultuda sulama birliği başkanlığı ile başkanın görev, yetki ve 
sorumluluklarının yeniden düzenlenmesine, başkanın kamu görevlileri arasından görevlendirilmesine, 
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sulama birliği üyelerine ve birlik üyeleri dışındaki su kullanıcılarına uygulanacak cezai müeyyidelerin 
düzenlenmesine, sulama birliklerinin denetiminin DSİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından yapılmasına, yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı 
tespit edilen sulama birliklerinin birleştirilmesine, Birliğin hizmet alanı içerisinde sahip olduğu görev 
ve yetkilere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

2.21. 872 Sayılı Çevre Kanunu

Kanun 9/8/1983 tarihinde kabul edilmiştir. 2006 ve 2018 yıllarında değişiklikler yapılmıştır.

Bu Kanun’un amacı: bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. 

Kanun’un kapsamında çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin 
ilkeler, yasaklar ve cezai hükümler bulunmaktadır.

2.22. 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun

Kanun 2/7/1941 tarihinde kabul edilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde mevzuatta değişiklikler 
yapılmıştır.

Kanun’un amacı: Kanun’da belirtilen çiftçi mallarının korunmasında uygulanması gerekenleri ve 
yaptırımları belirlemektir. 

2.23. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

Kanun 4/11/1983 tarihinde kabul edilmiştir. 5/5/2001 tarihinde 4650 Sayılı Kanun’la önemli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Bu Kanun’un amacı: kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında 
yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare 
adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların 
devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve 
yöntemlerini düzenler.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda 
da bu Kanun hükümleri uygulanır.
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2.24. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu

Kanun 21/6/1987 tarihinde kabul edilmiştir.

Bu Kanun’un amacı: ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral 
haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî 
durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini 
kurmak, mekânsal bilgi sisteminin altyapısını oluşturmaktır.

2.25. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu

Kanun 1/12/2004 tarihinde kabul edilmiştir.

Bu Kanun’un amacı: tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin 
üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

Kanun’un organik tarım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin 
yerine getirilmesi ve Bakanlığın denetim usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklara dair 
hususları kapsar.

2.26. 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Kanun 11/3/2010 tarihinde kabul edilmiştir.

Bu Kanun’un amacı: sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların 
ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde 
yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve 
menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile 
pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.

Bu Kanun: sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne 
şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, 
yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile 
diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

3. GENEL SORUNLAR

•	 Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana tarım arazilerinin korunmasına yönelik yapılan tüm 
yasal düzenlemelerin başarılı olmaması, etkin uygulamanın gerçekleştirilememesinden 
kaynaklanmaktadır.

•	 Tarım ve Orman Hukuku ile ilgili mevzuatın uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların 
bir kısmı mevcut hükümlerin hiç uygulanmamasından/uygulanamamasından, bir kısmı mevzuatta 
yer alan hükümlerin kendi içerisindeki eksikliklerinden ve çelişkilerden kaynaklanmaktadır.
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•	 Kanunlarda uygulanamayan/uygulanmayan/işlevsiz kalan/ihtiyacı karşılamayan/ hükümler 
bulunmaktadır. Bu maddelerin (hükümlerin) kaldırılması veya değiştirilmesi gerekebilir. 

•	 Bazı konularda çok fazla mevzuat olmasına rağmen, bazı konularda yeterli mevzuat 
bulunmamaktadır.

•	 Farklı kanunlarda aynı konular bulunmaktadır. Bu, yetki ve görev çakışmalarına neden olmaktadır. 

•	 Mevzuatımızın, Avrupa Birliği ve dünya ile entegre edilmesinde bazı eksiklikleri bulunmaktadır. 

•	 Gıda güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili yasal çözüm gerektiren sorunlar bulunmaktadır. 

•	 Tarımsal desteklemelerde sorunlar bulunmaktadır. Destekleme ödemeleri istenilen sonucu 
verememekte ve amacına tam olarak hizmet edip etmediği kontrol edilmemektedir. 

•	 Tarım arazilerini koruması gereken birçok kurum koruma kriterlerine riayet etmemektedir (baraj, 
gölet, yol, sit alanı, liman, otoyol, havalimanı, belediyeler, şahısların yaptığı yapılar vb.).  Üstün kamu 
yararı dikkate alınmadığından tarım arazileri üzerinde çok ciddi bir tehdit ve baskı oluşmaktadır. 

•	 Tarım işletmeleri çok parçalı ve dağınık yapıdadır. Bu yapıya uygun bir üretim planlaması ve yasal 
mevzuat bulunmamaktadır. 

•	 Arazi planlaması ile sorunlar bulunmaktadır. 

•	 Yeter gelirli işletme büyüklükleri gerçeğe uygun değildir. Örneğin Antalya ili Alanya ilçesinde 
sulu arazi miktarı 100 dekar iken, Erzurum ve Erzincan ilçelerinde de 100 dekar sulu arazi miktarı 
belirlenmiştir.

•	 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilk maddesinde amacı bulunmamaktadır. 

•	 Meraların korunması ve sürdürülebilirliği açısından sorun oluşturan mevzuat eksikleri 
bulunmaktadır.
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4. TARIM VE ORMAN HUKUKU GRUBU ÇALIŞMA KONULARINA GÖRE SORUN TESPİTİ VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ

4.1. Arazi Kullanım Planlaması ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

4.1.1. Tarımsal Arazi Kullanım Planları

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu

Değişen tarımsal ürün fiyatlarına bağlı olarak çiftçi daha 
fazla gelir getiren ve daha kolay hasat harman yapılan 
ürünleri tercih etmektedir. Bununla birlikte sahip olduğu 
tarımsal ekipmanlara göre üretim modeli tercih etmektedir. 
Tarım arazisinin yapısı da üretim şeklini belirlemektedir. 
Bundan dolayı her yerde Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması 
yapmak karmaşık bir yapıdadır. 

Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması 
yapılırken “havza modeli destekleme” 
devreye girmeli ve Tarımsal Arazi Kullanım 
Planlaması tam uygulanması için fark 
ödemesi gibi unsurlarla beraber yapılmalıdır. 

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu

Madde 10

“…Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak 
üzere, arazi kullanım plânlarında belirtilen amaçları dışında 
kullanılamaz…” ifadesi yer almaktadır. Bu istisnalar çok geniş 
bir kullanımdadır.

Kanunda belirtilen Arazi Kullanım 
Planlamasını düzenleyen 10. madde ile güçlü 
bir arazi yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın 
temeli ortaya konulmaktadır. Tarımsal Arazi 
Planlaması iyi bir şekilde yapılmalı, bu 
planlama çerçevesinde tarım arazileri zaruri 
haller ve üstün kamu yararı olması hali hariç 
hiçbir şekilde tarım dışı amaçlara tahsis 
edilmemelidir.  

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu

Madde 5

Kanun’un 5. maddesine bağlı olarak “illerde toprak 
kurullarını belirleyen toprak koruma konularında ulusal 
ölçekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini haiz 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel 
temsilcilerinden üç kişi olmak üzere Kurulda yer alır” 
ifadesinde düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toprağın sahibi çiftçilerin temsilcisi Toprak 
Koruma Kurullarında Vali inisiyatifinde 
olmayıp, yasal düzenleme ile ziraat 
odaları mutlaka bulunmalıdır. Kanun’un 5. 
maddesi toprak kurulunun kompozisyon 
ve çalışmasını düzenlemektedir. Kanun’a 
göre alınan kararlar açık oy açık tasnif 
şeklindedir. Oysa kurul çoğunluğunun 
kamu görevlerinin olması sebebiyle sağlıklı 
kararlar alınamamaktadır. Küçük bir 
değişiklikle oylama sisteminin gizli oy açık 
tasnif yapılması bürokratik baskıyı ortadan 
kaldıracaktır.  

Uygulama Yönetmeliği

Valilerin başkanlığında oluşturulan Toprak Koruma 
Kurulları’nda toprağın etkin korunamaması ve tarım dışı 
izinler dışındaki görevlerin etkin yapılamaması gibi sorunlar 
bulunmaktadır.

Bağımsız bir yapı olması, görevlerini daha 
etkin kullanması ve huzur hakkı ödenmesi 
görevlerin etkinliğinde etkili olacaktır.

5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve Su 
Şûrası’nda: “Sulamaya açılan tarım arazilerinin tarım 
dışı maksatlarla kullanımı baskısının hem nitelikli 
tarım arazilerinin kullanımı açısından hem de sulama 
projelerinin bütünlüğü açısından engellenebilmesi ve su 
kayıplarının azaltılabilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinatörlüğünde güncel tespitlere dayalı arazi kullanım 
planlarının hazırlanması, bütün sektörler için arazi kullanım 
kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.” 
kararı alınmıştır.  

Bu konunun yasa ile düzenlenmesi ve 
cezai yaptırımlara bağlanması ile çözüme 
kavuşturulabileceği düşünülmektedir.
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5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu

Tarım arazilerinde amaç dışı kullanım talebi, planlı boş 
alanlar veya üretim potansiyeli düşük yerler varken tarım dışı 
yeni talepler bulunmaktadır. İmar Kanunu ile Çevre Düzeni 
Planı’nda çelişkiler görülmektedir.

Bakanlık koordinasyonunda arazi kullanım 
planları yapılmalıdır.

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu 
Bakanlık Talimatı

İlgili Bakanlık Kamu Yararı Kararı verirken, Tarım ve Orman 
Bakanlığının bilgisinin olmaması sorun teşkil etmektedir.

İlgili Bakanlıklar bu kararı verirken yeterli 
inceleme yapmalı, tarım alanlarında 
hassasiyet gözetilmesi yönünde talimat ve 
uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Tarımsal yapılarda her yere izin verilmekte, ancak birçok 
yerde amacı dışında kullanılmaktadır.  Bu konuda 5403 sayılı 
Kanun ile Çevre Düzeni Planı’nda çelişki görülmektedir.

Tarımsal yapılar için mutlaka alternatif 
alanlara yönlendirme yapılmasına yönelik 
uygulamalar yürütülmelidir. 

İmar barışı gibi düzenlemeler, tarım alanlarındaki 
baskıyı daha da artırmaktadır. İmar Kanunu’nda yapılan 
düzenlemeyle tarım, orman, mera alanlarına yapı kayıt 
belgesi düzenlenmesi, İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. 
Madde ile arsa vasfı taşıyan taşınmazların üzerindeki yapı ve 
eklentileri kapsaması gerektiği Tarım ve Orman Bakanlığında 
değerlendirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ise 
istisnai bir düzenleme olmadığı anlayışıyla izinsiz yapılan her 
yerdeki tüm taşınmazlara Yapı Kayıt Belgesi vermektedir. 
Bu da vatandaşlarda bir beklentiye neden olmakta ve tarım 
alanları, meralar ve ormanların izinsiz kullanımına neden 
olmaktadır.  

Söz konusu alanların devletin hüküm ve tasarrufunda 
olan yerlerden olması nedeniyle arsa niteliğinde 
değerlendirilmesinin mümkün olmamasından dolayı, imar 
barışına konu olmaması gerekmektedir.

Yapılan bu tür düzenlemelerin kapsama 
alanlarının çok net olarak belirlenmesi, 
tarım alanları, meralar ve ormanların özel 
kanun hükümlerine tabi olduğu dolayısıyla 
izinsiz kullanımların suç teşkil ettiği açık 
olmasına rağmen başka bir kanunla bu 
konuda düzenleme yapılmaması, düzenleme 
yapılacaksa ilgili kanunlarında yapılması 
gerekmektedir.  

Kamu kurumları birçok yerde izinsiz tarım alanlarını tahrip 
etmektedir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının 
denetimlerinde yaşanılan sorunlar bulunmaktadır. Kanunlara 
en çok riayet etmesi gereken kamu kurumları olması 
gerekirken birçok yerde gerekli izinler alınmadan tarım 
alanlarında çalışmalar yapılmakta, cezai işlem yapılması da 
çok mümkün olamamaktadır. 

Bakanlık, valilik ve kurulların tarım 
arazilerinde sıkı denetim ve yaptırımlar 
yapması ve cezaların ağırlaştırılması 
gerekmektedir. 

Acele kamulaştırma kararı ve endüstri bölgesi ilanları, 
alternatif alanlar olduğu halde tarım dışı izinlerde sorunlar 
yaşanması, acele kamulaştırma veya endüstri bölgesi ilan 
edilirken Toprak Koruma Kurulları ve TOB izinleri alınması 
gerekmektedir. Ancak birçok yerde kararların Resmî 
Gazete’de ilanından sonra Bakanlığın haberi olmaktadır.  

Acele kamulaştırma kararları, endüstri 
bölgesi ilanları yapılmadan önce TOB 
görüşünün mutlaka alınması gerekmektedir.

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu 

Madde 3/D 

5403 S.K. 3/d maddesinde tarım arazisi tanımı “Tarım 
arazisi: Toprak, topoğrafya ve iklimsel özellikleri tarımsal 
üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan 
veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek 
tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen 
araziler” şeklinde çok geniş olarak yazılmıştır. Ülkemizde 
iklim, topoğrafya ve iklimsel özellikler bakımından tarım 
yapılabilecek orman arazileri ve meralar bulunmaktadır.  Bu 
nedenle ayrı kanun düzenlemeleri olan orman arazilerini 
ve mera arazilerini hariç bırakacak şekilde kapsam 
daraltılmalıdır. 

Tanım, 3083 S.K.2/b maddesinde yer aldığı 
şekilde “Tarım arazisi: Orman sınırları dışında 
kalan, zirai üretim yapılan, çayır, mera, 
yaylak ve kışlak olarak kullanılan, kullanılma 
şekillerinden birine tahsis edilen veya 
ekonomik olarak imar, ihya ve ıslah edilerek 
üretime açılabilecek arazilerdir” şeklinde 
tanımlanmalı böylelikle iki tanım arasındaki 
farklılık ortadan kaldırılmalıdır.

18
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4.1.2. Büyük Ovaların Korunması

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu 

Madde 20-21

Kırsal alanda konut veya tarımsal yapıların yapımı halen 
yoğun şekilde ve düzensiz olarak yapılmaya devam 
edilmektedir. Daha önceden ruhsatsız olan yapılarda 
sorunlar yaşanmaktadır.

Tüm ülke çapında, özellikle de kırsal alanda 
yerleşim planları oluşturulmalıdır. Bu sadece 
Tarım ve Orman Bakanlığının arazi kullanım 
planları yaparak üstesinden gelebileceği 
bir sorun değildir. Valilikler, büyükşehir 
belediyeleri, şehir ve ilçe belediyeleri, 
kaymakamlıklar ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının da dâhil olduğu planlamalar ile 
yapılabilir. 

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu   

Madde 14

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek büyük ovalarda, tarım 
dışı taleplerde özellikle kamu kurumları yeterli hassasiyet 
göstermemektedir. Büyük ovalarda alternatif alan 
bulunmaması halinde kurul görüşü, kamu yararı kararı ile izin 
verilmesi ve kamu yararı kararının kolay alınmasıyla kolaylıkla 
tarım dışı amaçlara tahsis edilebilmektedir.

Bu nedenle büyük ovalar korunması gereken tarımsal SİT 
alanı olarak değerlendirilmekle beraber koruma açısından 
yeterli kısıtlara sahip değildir. Oysa bu alanlar tıpkı korunan 
alanlar gibi tarım dışı amaçlara tahsisin zorlaştırıldığı 
alanlar olmalıdır. Buralarda sağlanan tek kısıt kamu yararı 
alınmış olmasıdır.  Gerçekte yapılan her kamu yatırımında 
ve alınan kararlarda bir kamu yararı vardır.  Tek yanlı olarak 
alınan bu kararda büyük ovaların sağladığı kamu yararı 
sıfırlanmakta, yok sayılmaktadır. Bu nedenle kamu yararları 
uzun dönem ekolojik, ekonomik ve sosyal analizler yapılarak 
değerlendirilmelidir.  

Tarım arazilerinde bitkisel üretim amacı 
dışında izin verilmemeli, büyük ovaların 
toprak veri tabanı güncellenerek daha 
hassas belirlenmelidir. 

5403 S.K. 14/b maddesi “Zorunluluk 
olması ve gerekçeli ve uzun dönem 
ekolojik, ekonomik ve sosyal analizlere 
dayalı olarak üstün kamu yararı olduğu 
belirlenmesi hallerinde” şeklinde yeniden 
düzenlenmelidir.

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu  

Toplam 57 ilde 192 ova, büyük ova koruma alanı olarak 
ilan edilmiştir. Büyük ova koruma alanı 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında 
belirlenmektedir. 5403 sayılı Kanun 2005 yılında çıkmış 
olmasına karşın, büyük ova koruma alanlarının uzunca 
bir aradan sonra ilan edilmiş olması, büyük ovalara ilişkin 
planlamanın gerektiği gibi yapılmadığını göstermektedir.

Daha önce büyük ova koruma statüsüne 
alınacağı açıklanan yerlerin de 
ivedilikle büyük ova statüsüne alınması 
gerekmektedir. Diğer taraftan büyük ovalar 
hiçbir koşulda amaç dışı kullanılmamalıdır.
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4.1.3. Havza Planlaması

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

Havzaların planlamasında idari yapılarla olan sıkıntılar 
(farklı ekolojik yapıya sahip bölgelerin tarımsal havza olarak 
değerlendirilmesi) yönetimi zor hale getirmektedir. 

Gelişen teknoloji ile tüm tarım parsellerine 
tarımsal üretim havza kimliği verilerek 
çözüm bulunabilir. 

Bu sayede aynı ilçede birden fazla tarımsal 
havza modelleri kullanılarak tarımsal 
desteklemeler yönetilebilir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bilişim 
teknolojilerinde tüm tarım arazilerinin 
sayısal ortamda kaydı vardır. 
Bununla birlikte Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünden tüm ülkenin sayısal ve sözel 
(harita ve harita bilgileri) verilerine Tarım ve 
Orman Bakanlığı ulaşabilmektedir. 

Bundan dolayı parsel bazında tarımsal 
havza modellerine göre planlamalar ve 
desteklemeler yapılabilir. 

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu

Tarım arazilerinde Bakanlık dışındaki birimlerin de zaman 
zaman planlama yapması ile farklı mevzuatlarda farklı 
kurumlara yetki verilmesi sorun ortaya çıkarmaktadır.

Tüm havzalarda planlamaların Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 
ve koordinasyonunda merkezden yapılması 
gerekmektedir.

4.1.4 Çevre Düzeni Planı

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

3194 İmar Kanunu, 
5403 sayılı Kanun, 
3083 sayılı Kanun, 6831 
sayılı Orman Kanunu, 
5216 sayılı Büyükşehir 
Kanunu, DSİ Kanunu, 
5178 Mera Kanunu...

Büyükşehir yasası, arazi kullanım planları, özel çevre koruma 
alanları, imar alanları, sulak alanlar, Kıyı Kanunu, sit alanları, 
arkeolojik alanlar, orman, mera, sanayi alanları, organik tarım 
alanları, tescil harici alanlar, askeri alanlar ve benzeri alanların 
bir arada değerlendirilmesi ve planlanmasında sorunlar 
yaşanmaktadır. 

Çevre düzeni planında tarım arazileri için 
üstün kamu yararının dikkate alınması 
gerekmektedir. Ayrıca çevre düzeni 
planı hazırlanmasında plana konu olan 
taşınmazlarla ilgili uzmanların bir arada 
olduğu bir kurul oluşturulmalıdır*.

(*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurul 
oluşturulmasına şerh düşerek, bunun yerine: 
“Çevre Düzeni Planları hazırlanırken 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu’nda belirtilen izin ve yasaklara 
uygun hareket edilmesi ve tarım alanları 
için üstün kamu yararının dikkate alınması 
sağlanmalıdır” ifadesinin yer almasını 
önermiştir.)

3194 sayılı İmar Kanunu 
Çevre Düzeni Planı üst ölçekli bir plan olduğu halde, 
uygulamada sorunlar çıkmaktadır.

Çevre Düzeni Planı’nda kurumlarla 
koordinasyon güçlendirilmelidir. 



Tarım ve Orman Hukuku Grubu Çalışma Belgesi 

21

4.1.5 Tarımsal Sulamadaki Problemler

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler 
Hakkında Kanun

10. Ek Maddesi

Sulama Kooperatiflerinin Kurulması, Denetlenmesi ve 
Bunların Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygun Olarak 
Neticelendirilmesi Görevinin Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünde olması ile yaşanılan sorunlar:

5983 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ve 1 No’lu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 417’nci madde 1 inci fıkrası 
ile 6200 sayılı Kanun’da yetki karmaşası bulunmaktadır.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun “İlgili Bakanlık” başlıklı 
Ek Madde 1’in 3/6/2010 tarihli 5983 sayılı Kanun’un 4’üncü 
maddesiyle değiştirilmiş halinde: “İlgili bakanlık deyiminden, 
bu Kanun kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler 
ve üst kuruluşları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yapı 
kooperatifleri ve üst kuruluşları için Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için ise 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı anlaşılır.” hükmü yer almaktadır.

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 417’nci madde 
1’inci fıkrasının (c) bendinde de “Tarımsal kooperatiflerin 
kurulması için izin vermek, denetlemek, bunların eylem ve 
işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için 
tedbirler almak” Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görev 
ve yetkileri içinde yer almıştır. Sulama kooperatifleri de 
tarımsal amaçlı kooperatifler kapsamında yer almaktadır. 
Söz konusu iş ve işlemler, daha önce hem TRGM Merkez 
teşkilatında hem de il ve ilçe teşkilatlarındaki birimler 
vasıtasıyla yürütüldüğünden, aynı sürecin devam ettirilmesi 
daha uygun ve etkili olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğünün her 
il ve ilçede teşkilatının bulunmaması, Kanun maddesinin bu 
haliyle kalması durumunda problemler teşkil edecektir.

Bu sebeple, 6200 Sayılı Kanun’a 7139 Sayılı 
Kanun’un 7’nci maddesiyle eklenen ek 
madde 10’un birinci cümlesi kaldırılarak 
aşağıdaki gibi değiştirilmesi talep 
edilmektedir.

6200 sayılı Kanun’un 10. Ek Maddesi

“DSİ’nin sulama tesislerini işleten 
kooperatiflerden finansal ve mali yapısının 
sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle 
yapılmış olan devir sözleşmeleri DSİ’nin 
teklifi ve Bakanın onayıyla feshedilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar DSİ tarafından belirlenir.”

6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler 
Hakkında Kanun

DSİ dışındaki diğer kamu kurumları tarafından işletmeye 
açılan sulama tesislerinin işletilmesi için yapılan masrafların 
alınmasıyla ilgili işleyişin sağlanamadığı bilinmektedir. 
İşleyişteki zafiyetler, bakım onarım yapılmaması sebebiyle 
tesislerin çok kısa bir sürede elden çıktığı, hatta terkedilmiş 
vaziyette atıl kaldığı görülmektedir.

Kaynaktan tarla başına kadar suyun 
iletilmesi ve sulamadan dönen fazla 
suyun uzaklaştırılması için yapılan işletme 
ve bakım masraflarının geri alınmasını 
sağlayacak bir ücret tarifesinin, DSİ Genel 
Müdürlüğünce inşa edilerek işletmeye açılan 
sulama tesislerinde olduğu gibi diğer kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından geliştirilerek 
işletmeye açılan sulama tesislerin 
tamamında da uygulanması su ve sulama 
yönetiminde bütünlüğün sağlanmasına katkı 
sağlayacaktır.

Tarifelerde, söz konusu tesislerin işletme, 
bakım ve onarım faaliyetleri ve gerekirse 
yenileme ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
şekilde gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanması, 
kullanılan su miktarı üzerinden TL/m3 olarak 
uygulamasının yaygınlaştırılması, tarımda 
su kullanımının etkinleştirilmesine doğrudan 
hizmet edeceği beklenebilir.
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6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler 
Hakkında Kanun

Çiftçi alışkanlıkları sebebiyle modern sulama sistemlerinde 
yüzeysel sulama sistemleri tercih edilmekte ve dolayısıyla 
bitki sulama suyu ihtiyacından fazla su kullanılmaktadır.

Tarımsal faaliyete söz konusu olan bitkinin 
sulama suyu ihtiyacından daha fazla 
su kullanılması ve/veya kapalı sulama 
sistemli sulama tesislerinde yüzeysel vahşi 
sulama yöntemlerinin tercih edilmesi 
durumunda kademeli olarak artan işletme 
ve bakım ücreti/su kullanım hizmet 
bedelinin uygulanabilmesi, cezai bir 
yaklaşım olduğundan 6200 sayılı Kanun’da 
düzenleme yapılması gerekmektedir.

7139 sayılı Kanun

Madde 53 

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nda birlik 
kurulabilmesine ilişkin bir maddenin bulunmaması 
sebebiyle yaşanılan sorunlar:

7139 sayılı Kanun Madde 53 ile 6172 sayılı Sulama Birlikleri 
Kanunu’nun birliğin tüzel kişilik kazanması ve birliğe üyelik 
başlıklı 4’üncü maddesinin mülga haline gelmesi.

Sulama birlikleri faaliyetlerini hâlihazırda 6172 sayılı 
“Sulama Birlikleri Kanunu”na göre sürdürmektedir. 
28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan 7139 sayılı Kanun’la 6172 sayılı Kanun’da bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile 
Birlik teşkilatı personelinin tüm özlük hakları korunarak 
istihdamlarına devam edilecek şekilde birlik organları 
yeniden yapılandırılarak, Birlik meclisi, yönetim kurulu ve 
denetim kurulu organları feshedilmiş olup, söz konusu 
organların sorumlulukları birlik başkanlığının altında 
toplanarak karar alma süreçleri daha etkin ve hızlı hale 
getirilmiştir. Birlik başkanlarının kamu görevlileri arasından 
görevlendirilmesi sağlanarak Kamunun takip, kontrol, 
denetleme ve rehberlik işlevleri daha da etkinleştirilmiş, 
böylece İdarenin sulama yönetimine kurumsal destek 
verme imkânları artırılmıştır. Kamu görevlisi olan Birlik 
Başkanı sayesinde adil, eşitlikçi, güvenilir, sürdürülebilir 
ve kaliteli hizmet odaklı yönetim anlayışı hâkim kılınmıştır. 
Ancak 7139 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesiyle “Kurucular 
kurulu” yürürlükten kaldırıldığı için en son haliyle yeni 
sulama birliklerinin kurulabilmesi mümkün olamamaktadır. 
Hâlihazırda DSİ’ce işletilen ve işletmeye yeni açılacak 
sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerinin 
yerel yönetimlere (Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, 
Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri) devredilememesi 
veya mevcut sulama birliklerinin görev alanlarına dâhil 
edilememesi ya da sulama kooperatifi kurulamaması gibi 
durumlarla karşılaşılabilmektedir. DSİ tarafından hizmet 
alımı yoluyla personel istihdam edilerek sulamaların 
işletmelerinin yapılması da mümkün olmamaktadır. Böyle 
özel durumlarda, sulama tesisi işletilememekte, kendisinden 
beklenen faydayı sağlayamamakta, çiftçilerin beklentileri 
karşılanamamaktadır. Dolayısıyla, etkin ve sürdürülebilir 
sulama yönetimi kapsamında özellikle kendine özgü şartlar 
dâhilindeki lokalize sahalarda kamu görevlisi kontrolünde 
sulama birliği kurulması zaruriyet arz edebilmektedir.

Bu sebeple ihtiyaç halinde yeni sulama 
birliğinin kurulabilmesi ve tüzel kişilik 
kazanabilmesi için 7139 sayılı Kanun’la 6172 
sayılı Kanun’un yeni haline göre Birlik Ana 
Statüsü’nü hazırlayarak Bakanlık Makamının 
Olur’una gönderecek kamu görevlisi 
“Kurucu Başkan”ın görevlendirilmesi 
gerekmektedir. 6172 sayılı Kanun’un, 
7139 sayılı Kanun’un 47’nci maddesiyle 
değiştirilen “Başkanlığın oluşumu ve 
başkanın görev ve yetkileri” başlıklı 9’uncu 
maddesi 2’nci fıkrasında Birlik Başkanı’nın 
DSİ’nin teklifi üzerine Bakan tarafından 
kamu personeli arasından dört yıla kadar 
görevlendirileceği hükme bağlandığı 
için Kurucu Başkan’ın da aynı şekilde 
görevlendirilmesi gerekmektedir. Kurucu 
Başkan tarafından hazırlanacak Birlik 
Ana Statüsü’nün Bakan Onay’ını almasını 
müteakip, sulama birliği tüzel kişilik 
kazanarak kurulmuş olacaktır. Birliğin tüzel 
kişilik kazanmasını müteakip, Kamu Görevlisi 
Kurucu Başkan, Birlik Başkanı sıfatını 
kazanmış olarak 6172 sayılı Kanun’un 9’uncu 
maddesinde belirtildiği şekilde görev ve 
yetkileri haiz olacaktır.

Bu sebeple, 6172 sayılı Kanun’un 9’uncu 
maddesinin 3’üncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere: “(4) DSİ tarafından işletilen veya 
yeni işletmeye açılacak sulama tesislerinin 
işletme ve bakım hizmetlerinin yerine 
getirilebilmesi maksadıyla yeni bir Sulama 
Birliği kurulabilmesi için, DSİ’nin teklifi 
üzerine, kamu personeli arasından Bakan 
tarafından, “Kurucu Başkan” görevlendirilir. 
Kurucu Başkan tarafından, görevlendirildiği 
tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bakan 
Onayına sunulacak Birlik Ana Statüsü’nün 
Bakan tarafından onaylanması ile birliğin 
kuruluşu tamamlanır. Birliğin kuruluşunun 
gerçekleştiği tarih itibarıyla “Kurucu 
Başkan”, “Başkan” sıfatını haiz olur.” fıkrası 
eklenmelidir.
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6172 sayılı Sulama 
Birlikleri Kanunu

-Birliğin Görev Alanı ve 
Çalışma Konuları

Madde 3 

-Birliğin Gelir ve 
Giderleri

Madde 11 

-Birlik Bütçesi

Madde 10 

Sulama birliklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilme 
amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak 
üzere projeler geliştirebilmesi, enerji tesisleri kurması ve 
işletmesine yönelik mevzuatta hükmün yer almaması:

Terfili tesisleri işleten sulama birliklerinin enerji ihtiyacını 
karşılamak için ayırdıkları yüksek ödeneklerin dahi faturaları 
karşılayamaması ve birliklerin ödeme aczine düşmeleri 
bu durumun elektrik dağıtım şirketlerinin zaman zaman 
elektriği kesmesi ile sonuçlanması sebebiyle sulama 
birliklerinin terfi merkezlerinde kullanılan elektriği kendi 
kuracakları yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeleri ile 
karşılamaları amaçlanmaktadır.

Sulama Birlikleri Kanunu’nun 3’üncü 
maddesinin 4’üncü fıkrasının (ç) bendindeki 
“Devraldığı tesisi DSİ’nin onayını almak 
suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili 
yeni projeler yapmak veya yaptırmak.” 
hükmüne “terfili tesislerin enerji ihtiyacını 
karşılamak maksadıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanmak üzere projeler 
geliştirmek, enerji tesisleri kurmak ve 
işletmek” ifadesi eklenmeli,

10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına “Ancak 
devralınan tesisin terfili olması durumunda 
işletme ve bakım faaliyetlerinde kullanılmak 
şartıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından 
enerji elde edebilir ve tüketim fazlası 
enerjinin satışından elde edilen gelir yine 
devraldığı tesisin işletme, bakım, onarım 
ve yönetim işlerinde kullanılır.” ifadesi 
eklenmeli,

11’inci maddesinin 1’inci fıkrasına (f) 
bendinden önce gelmek üzere “Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde ettiği tüketim 
fazlası enerjinin satışından elde edilen 
gelirler” ifadesi yeni bir bent olarak 
eklenmelidir.
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6172 sayılı Sulama 
Birlikleri Kanunu

Madde 2 

Madde 9 

(Değişik: 19/4/2018-
7139/47 Md.)

Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanan 
Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerinin düşük olması:

Birliklerin bazıları eşik ücretleri su kullanım hizmet bedeli 
olarak kabul etmektedirler. Eşik ücretlerin Bakan onayıyla 
belirlenmesi sürecinde birçok kişi ve kuruluşun talepleri 
neticesinde ücret tarifeleri olması gereken seviyeye 
çıkarılamamaktadır. Bakan onayıyla belirlenen eşik 
ücretler düşük seviyede olduğu için birliklerin ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktır.  

Sulama Birlikleri Kanunu’nda bütçe 
DSİ’nin kontrolünde olduğu için, eşik ücret 
tarifesinin Bakan onayıyla belirlemesine 
gerek bulunmamaktadır.

Sulama Birlikleri Kanunu’nun 2’nci 
maddesinin 1’inci fıkrasının (j) bendi 
“Su kullanım hizmet bedeli tarifesi: Su 
kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin 
tüzel kişilik kazanmasından önce görev alanı 
içinde açılmış olan yer altı suyu kuyuları ile 
yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan 
dönen fazla suyun uzaklaştırılması, 
birliğin sorumluluğundaki sulama tesisinin 
mütemmim cüzü olan servis yolları için 
birlikçe yapılan yönetim, bakım ve onarım, 
yatırım geri ödeme, finansman, personel, 
mal ve hizmet alım ve enerji kullanım 
giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak 
şekilde, sulama birliklerince belirlenen ve 
Birliğin sorumluluk sahasında bulunduğu 
DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan 
tarifeyi,” şeklinde, 

9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının (c) 
bendi “Birliğin yıllık su kullanım hizmet 
bedelini tarifesini belirlemek ve onay için 
bütçe ile birlikte DSİ Bölge Müdürüne 
sunmak.” şeklinde değiştirilmelidir.

Bütçe DSİ tarafından kontrol edilirken 
bilhassa, sulama tesisinin muayenesinde 
belirtilen işlerin yapılabilmesi için bakım-
onarımla ilgili gider kalemlerinin ihtiyacı 
karşılayabilecek seviyede olup olmadığı 
ve bütçenin, gelirlerin giderleri karşıladığı 
denk bütçe esasına göre yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilmelidir.

6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler 
Hakkında Kanun

DSİ’ce işletmeye açılan su yapılarında meydana gelen 
3. şahısların can ve mal kayıpları neticesi idare ve 
çalışanları sorumlu tutulmaktadır. Bu durum personelin 
moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve hak 
mahrumiyetlerine uğramaktadırlar. 

Bu sebeple DSİ’ce işletmeye açılan 
su yapılarının doğal su yatağı olarak 
kabul edilmesi, amacı dışında ve 
izinsiz kullanımlarda idarenin ve kurum 
çalışanlarının sorumlu tutulmaması ve hak 
mahrumiyetine uğramaması için yasal 
düzenleme yapılması gerekmektedir.
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6172 sayılı Sulama 
Birlikleri Kanunu

Sulama birliklerinin, 7139 sayılı Kanun’la 6172 sayılı Kanun’da 
değişiklik yapılmadan önceki dönemlerden gelen borçları, 
borçların faizleri ve gecikme cezaları miktar olarak artmış, 
birliklerin ödeme gücünün çok üzerine çıkmıştır. Yasal 
düzenleme öncesindeki birlik yönetimlerinin su kullanım 
hizmet bedellerini gerçekçi belirlememeleri, mesahaların 
sağlıklı yapılmaması, tahakkuk ve tahsilat kaçakları, birlik 
alacaklarının takibinin yapılmaması, çiftçilerin su kullanım 
hizmet bedeli ödeme refleksine sahip olmamaları vb. yanlış 
uygulamalar her yıl sulama birliklerinin borçlarını sürekli 
artırmıştır. Sulama birliklerinin tesislerden faydalanan 
çiftçilerden tahsil ettikleri su kullanım hizmet bedeli 
dışında herhangi bir ilave gelirleri bulunmamakta, devlet 
bütçesinden herhangi bir mali kaynak aktarılmamaktadır.

Kamu görevlisi birlik başkanlarının, kendi dönemlerinde 
oluşacak kamu zararı kendilerine rücu edileceğinden 
önümüzdeki süreçte dönemsel borçların ödenmemesi gibi 
bir durumun hâsıl olmayacağı düşünülmektedir. Ancak 
yeni düzende sulama birlikleri, kamu görevlisi başkan 
yönetiminde değişim ve gelişim sürecine yeni başlamış 
olduğundan, kurumsal ve ekonomik kapasiteleri itibarıyla, 
geçmişten gelen borçlarını ödeme imkânına sahip değildir.

Yasal düzenlemelerden başarılı neticelerin 
elde edilebilmesi için, birliklerin kurumsal 
kapasitelerinin iyileştirilerek geliştirilmesi 
büyük önem taşımakta olup, hedeflenen 
mali disiplin ve hizmet kalitesi ancak bu 
şekilde sağlanabilecektir. Bu süreçte, 
birliklerin özellikle kamuya olan geçmiş 
borçlarını, yapılandırmaya gidilse dahi 
mevcut durumdaki kurumsal ve ekonomik 
kapasiteleri itibarıyla ödeme imkânlarının 
bulunmaması sebebiyle, bir seferliğe 
mahsus affedilmesinin büyük fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu sebeple, 6172 sayılı Kanun’a Geçici 
Madde 3 olarak aşağıdaki madde 
eklenmelidir:

“Geçici Madde- 3 (1) 6172 sayılı Sulama 
Birlikleri Kanunu kapsamında faaliyetlerini 
sürdürmekte olan sulama birliklerinin:

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce 
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 
vergi borçları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna, 
elektrik dağıtım şirketlerine ve DSİ’ye 
olan borçları ile birlikte faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’ilerinin tahsilinden 
vazgeçilir.

(b) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
isteyen sulama birliklerinin bu Kanun’un 
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 
sonuna kadar ilgili idareye başvuruda 
bulunmaları gerekir. Süresinde 
başvuruda bulunulmaması halinde Kanun 
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

(c) Bu Kanun kapsamında yer alan 
alacaklardan bu Kanun’un yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar yapılmış olan tahsilatlar ret ve 
iade edilmez. Bu Kanun’un yayımlandığı 
tarihten önce dava konusu edilmiş ve/
veya mahkemece hükme bağlanmış ve 
kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra 
takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun 
bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunması halinde, 
davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. 
Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra 
masrafları ile vekâlet ücretini ödemeleri 
şarttır.

(d) Tasfiye süreci devam eden münfesih 
sulama birlikleri de tasfiye sürecini yürüten 
Yönetim Kurulu’nun başvurması halinde bu 
Kanun hükümlerinden yararlanır.”
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6172 sayılı Sulama 
Birlikleri Kanunu

Madde 14

Sulama birliklerinin personel istihdamının, Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilmesi 
hususunda 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nda 
herhangi bir amir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, İŞKUR 
Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları tarafından bazı illerde 
bazı sulama birliklerine personel istihdamını, Türkiye İş 
Kurumu İl Teşkilatları aracılığı ile gerçekleştirmemiş olmaları 
nedeniyle yüksek miktarlarda cezalar kesilebilmektedir.
Bu hususta gelişen hukuki süreçler sonunda her ne kadar 
mahkeme kararları sulama birliklerini haklı çıkarsa da 
netice itibarıyla, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve 
Teşkilatının halen sulama birlikleri bazında bu doğrultuda 
girişimlerine devam etmekte olması, hem zaman hem 
para kaybının yanı sıra emek ve iş gücü kaybına da sebep 
olmaktadır.
Netice itibarıyla Kanun’da ve Taslak Çerçeve Ana Statüde 
de işaret edildiği üzere:
Birlik Başkanı, Kanun, Birlik Ana Statüsü, Devir Sözleşmesi 
ile “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı” ve “Bakım Onarım 
Yönergesi”nin belirlediği esaslar dâhilinde birliğe devredilen 
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, DSİ Bölge 
Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak, birliğin bütçe 
imkânları çerçevesinde, Birlik Müdürü, İşletme ve Bakım 
Birimi ile İdari ve Malî İşler Biriminden teşekkül eden 
birlik teşkilatını oluşturmak zorundadır. Diğer taraftan, 
6172 sayılı Kanun’da da işaret edildiği üzere, Sulama Birlik 
Başkanlıklarının, sulama işletmeciliği ve serbest ekonominin 
gerektirdiği günün ekonomik koşulları içerisinde hızlı, 
yerinde ve etkili olarak karar alma, bu kararları uygulama, 
özel hukuk hükümlerine göre personel çalıştırabilme 
imkânına ya da özel sektörün hareket serbestliğine ya da 
alternatif çözüm yollarına sahip olmalarının sağlanabilmesi 
büyük önem taşımaktadır.
Bu sebeple, sulama birliklerinde personel istihdamının 
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmamasının gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Sulama birliklerinde personel istihdamının 
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmasının 
zorunlu olmadığı ifadesi Sulama Birlikleri 
Kanunu’nda yer almalıdır. Bu doğrultuda, 
6172 sayılı Kanun’un 14. maddesine (6) fıkra 
olarak “Sulama Birliklerinde çalıştırılan ve 
çalıştırılacak olan personelin istihdamının, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı 
ile gerçekleştirilmesi zorunlu değildir.” fıkrası 
eklenmelidir.

167 sayılı Yer altı Suları 
Hakkında Kanun

5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve Su 
Şûrası’nda: 

“Stratejik bir kaynak olan yer altı sularının, çevresel ve 
nükleer etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması 
bakımından deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü 
hâllerde kullanılmak üzere rezervde tutulması, tarımsal 
sulamalarda yüzey suyu projelerinin hayata geçmesine 
bağlı olarak yer altı suyu kullanımının azaltılması sağlanmalı, 
yer altı suyu kirliliği ve aşırı çekimin önlenmesi için tedbirler 
alınmalıdır.” kararı alınmıştır.

 

Stratejik bir kaynak olan yer altı sularının, 
çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen 
su kaynağı olması bakımından deprem, 
kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü 
hallerde kullanılmak üzere rezervde 
tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu 
projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak 
yer altı suyu kullanımının azaltılması, izinsiz 
kullanımların kayıt altına alınması, izinsiz 
kuyu açılmasının, yer altı suyu kirliliği ve aşırı 
çekimin önlenmesi için tedbir alınmalıdır. 
167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun’da 
izinsiz kuyu açılmasına idari para cezaları 
öngörülmekle birlikte daha caydırıcı ceza ve 
tedbirler getirilmesi, idari para cezalarının 
alt ve üst limitlerinin arttırılarak yeniden 
düzenlenmesi, sondörlerin kuyu açımında 
kullandıkları her türlü makine/ekipmana el 
konulması (müsadere edilmesi), gerekirse 
hürriyeti bağlayıcı cezaların getirilmesi 
hususu mutlaka düşünülmelidir.

Ayrıca 167 sayılı Kanun’un 4. maddesinde il 
özel idarelerine tanınan yetkilerin, DSİ Genel 
Müdürlüğünün mutlaka olumlu görüşüne 
bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 4. 
maddede düzenleme yapılmalıdır.

Yine Köye Yönelik Hizmetler Hakkında 
Kanun’un 40’ıncı maddesindeki “167 sayılı 
Kanun’dan muaftır” ibaresinin kaldırılması 
gerekmektedir.
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5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve 
Su Şûrası’nda: “Özel ürün ve şartlar dışında, uygun 
sulama yönteminin basınçlı sulama yöntemleri 
arasından seçilebilmesi için teşviklerin artırılması ve 
yaygınlaştırılmasının yanı sıra, özellikle terfili sulamalarda 
uygulamaya yönelik yaptırım içeren mevzuat düzenlemeleri 
yapılmalıdır.” kararı alınmıştır. 

Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmamıştır. Yönetmeliklerle 
düzenlenebilir.

5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve Su 
Şûrası’nda: “Modern sulama sistemleri ile geliştirilen sulama 
projelerinde yüzey sulama yöntemlerinin kullanılmasının 
önüne geçilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları 
yapılmalıdır.” kararı alınmıştır. 

Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmamıştır. Bu hususta nasıl bir mevzuat 
düzenlemesi yapılması gerekeceği hususu 
tartışılmalıdır. Bu kararda sulama yöntemleri 
açık bir şekilde ifade edilmemiştir, 
netleştirilmesi gerekmektedir.

5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve Su 
Şûrası’nda: “Sulamada kullanılan enerji masraflarının 
azaltılmasına yönelik olarak su kullanıcı teşkilatlarının, 
enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından 
(hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi 
ve biyoenerji) karşılamalarına imkân tanıyacak yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.” kararı alınmıştır. 

Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmamıştır. Bu hususta nasıl bir mevzuat 
düzenlemesi yapılması gerekeceği hususu 
tartışılmalıdır.

OGM tarafından Özel Ağaçlandırma Sahaları için verilen 
teşviklerde sulama suyunun kaynağı (yer altı ve yer üstü 
suyu) hususunda DSİ’den görüş alınmamaktadır.

Talep sahiplerine teşvik verilmeden önce 
su kaynağına ilişkin DSİ’den görüş alınması 
gerekmektedir.

5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve Su 
Şûrasında: “Büyük yatırımlarla hayata geçirilen ancak enerji 
giderleri sebebiyle işletilemez hale gelen terfili sulamaların, 
yeniden ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için değişik 
isimler altında enerji faturalarına yansıyan fonlar kaldırılmalı, 
KDV oranları düşürülmeli ve tarımsal enerji tarifesinde 
indirim yapılmalıdır.” kararı alınmıştır.

Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmamıştır. Bu hususta nasıl bir mevzuat 
düzenlemesi yapılması gerekeceği hususu 
tartışılmalıdır.

6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
Yürütülen Hizmetler 
Hakkında Kanun

5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve 
Su Şûrasında: “Sulama birliklerinin yanında sulama 
kooperatiflerinin, belediyelerin, il özel idarelerinin, köy tüzel 
kişiliklerinin, köylere hizmet götürme birliği gibi kuruluşların 
devraldıkları sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim 
sorumluluğunu devir sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 
yerine getirip getirmediğinin DSİ tarafından kontrolü ve 
denetimi arttırılmalıdır.” kararı alınmıştır. 

Bu karar doğrultusunda 7139 sayılı 
Kanun’la 6200 sayılı Kanun’a eklenen ek 
12’nci maddesi ile sulama kooperatiflerinin 
kurulmasına izin vermek, sulama 
kooperatiflerini denetlemek, bunların 
eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak 
neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri 
almak, DSİ’nin yetkisine verilmiştir.

DSİ’nin sulama tesislerini işleten 
kooperatiflerden finansal ve mali yapısının 
sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle 
yapılmış olan devir sözleşmeleri DSİ’nin 
teklifi ve Bakanın onayıyla feshedileceği 
yönünde düzenleme yapılmıştır. Ancak 
tarımsal kooperatiflerin denetimleri Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 
yapıldığından ve DSİ’nin bu mevzuatı 
uygulamada yeterli bilgi ve deneyime 
sahip olmaması nedeniyle sulama 
kooperatiflerinin kurulması ve denetimi 
iş ve işlemlerinin DSİ’nin de Tarım ve 
Orman Bakanlığına bağlanması nedeniyle 
yeniden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yapılması yönünde yasal 
değişiklik yapılması uygulamadaki aksaklığı 
giderecektir. 
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5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Ormancılık ve 
Su Şûrasında: “Sulama Birliklerinde ve Sulama 
Kooperatiflerinde toplam sulama alanına göre “sulama, 
işletme, bakım ve yönetim” konularında eğitim almış bir 
veya daha fazla Ziraat Mühendisi (Kültürteknik, Tarımsal 
Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği Bölümü mezunu 
veya sulama işletmeciliği konusunda sertifika almış) 
çalıştırılması gerek sulama birliği gerek üreticiler gerekse 
ülkemizin menfaatleri açısından zorunlu görülmektedir. 
Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle 
yüklenicinin 2 veya 3 yıl işletmecilik yapacağı işlerde; 
işletme faaliyetlerinden sorumlu, sulama, işletme, bakım 
ve yönetim konularında eğitim almış bir Ziraat Mühendisi 
(Kültür teknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem 
Mühendisliği Bölümü mezunu veya sulama işletmeciliği 
konusunda sertifika almış) çalıştırılması sağlanmalıdır.” 
kararı alınmıştır.

Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmamıştır. Bu hususta nasıl bir mevzuat 
düzenlemesi yapılması gerekeceği hususu 
tartışılmalıdır.

 
4.2.Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu

Madde 13

Bu maddede mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım 
arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında 
kullanılamayacağı ifade edilmiş ancak hemen akabinde çok 
sayılabilecek istisna hükümleri eklenmiştir. Burada her ne kadar 
“alternatif alan bulunmaması” ve “Kurulun uygun görmesi şartı” 
tahsisi amacı değişikliği için aranmışsa da: 
a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,
c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,
ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik 
faaliyetleri,
d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,
e) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapı faaliyetlerinde 
bulunacak yatırımlar,
f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 
20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca 
yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,
g) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için tahsis 
amacının değiştirilebileceği öngörülmüştür. 

Bu düzenlemede öncelikle hangi 
maddelerin bu düzenleme içerisinde yer 
almasının zaruri olduğuna bakılmalıdır. 
Bunun yanı sıra tahsis amacının 
değişikliğine “üstün kamu yararı” kriteri 
mutlaka eklenmelidir.  

26/04/2018 tarihli 
68656427-020-
E.1167396 sayılı 
Tarım Arazilerinin 
Korunması 
Kullanılması ve 
Planlanmasına Dair 
Uygulama Talimatı

Madde 7/2

26/04/2018 tarihli 68656427-020-E.1167396 sayılı Tarım 
Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair 
Uygulama Talimatı Madde 7/2’de “Tarımsal amaçlı entegre 
tesis taleplerinde, Bakanlık makamından kamu yararı kararı 
alınabilmesi için, il müdürlüklerince Arazi Toplulaştırma ve 
Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü dışında, başvuru konusu 
ile ilgili şube müdürlüğü uzmanlarından oluşacak en az iki 
teknik personel tarafından EK-3’te yer alan formata uygun 
olarak, yapılacak faaliyetin talep edilen alanda yapılmasının 
gerekçelerinin açıklandığı “Kamu Yararı Kararı Teknik Raporu” 
hazırlanacak, rapor ilgili şube müdürü tarafından kontrol edilip 
il müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyası ile birlikte 
Bakanlığa gönderilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Ancak EK-3 
formatına bakıldığında hiçbir ekonomik analize ilişkin bir içerik 
bulunmamakta, formatın sonuç kısmında da sanki ekonomik 
analiz yapılmış gibi “söz konusu talebin …. ada ve …. parselde 
yapılmasında; insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu 
nitelikte olmayan, ekonomik, ekolojik ve toplumsal kayıplar 
bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayan, kişiler ve 
toplum yararı birlikte gözetildiğinde olumlu sonuçlar doğuracağı” 
şeklinde ifade yer almaktadır. Burada bir eksiklik vardır.  

EK-3 kamu yararı kararı teknik raporunun 
“eldeki veriler ve bu veriler ışığında uzun 
dönem ekolojik, ekonomik ve sosyal 
analizleri içerecek şekilde yapılması 
sağlanmalıdır.
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4.2.1. Kamulaştırma İşlemleri 

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

2942 sayılı 
Kamulaştırma 
Kanunu

Kamu Yararı Kararı ve Acele Kamulaştırma Kararı alınan 
yerlerin korunması gereken tarım alanları olması gibi bir çelişki 
bulunmaktadır. 

Kamulaştırma yapılırken mutlaka üretim 
potansiyeli düşük alternatif tarım alanları 
araştırılmalıdır.

Kamu yararı kararı alınmadan tarım 
alanlarını koruyan bir yaklaşımla proje 
mutlaka incelenmeli ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı görüşü alınmalıdır.

Acele Kamulaştırma, 2942 sayılı Kanun’un 27. maddesi çok 
istisnai durumlarda Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma 
kararı alınacağı düzenlenmiş ancak son yıllarda tüm projelerde 
acele kamulaştırma kararları alınmakta ve tarım dışı izinler 
alınmadan faaliyetler yürütülmektedir.  

Acele kamulaştırma kararları alınmadan 
5403 sayılı Kanun’a göre Tarım ve Orman 
Bakanlığı izni mutlaka alınmalı, aksi 
durumda cezai işlemler ve yaptırımlar 
uygulanması gerekmektedir.

2942 sayılı 
Kamulaştırma 
Kanunu

Madde 11

Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde bir taşınmazın değer 
tespitinde dikkat edilmesi gereken kriterler belirtilmektedir. 
Taşınmazın cinsine göre hangi yöntemin kullanılacağı bu 
maddede verilmektedir. Maddenin c bendinde “Kıymetini 
etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı 
ayrı değerini,” ifadesiyle değere etki eden bütün unsurların 
dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna rağmen 
aynı maddenin (i) bendinde ise “Bedelin tespitinde etkili olacak 
diğer objektif ölçüleri” ifadesi yer almakta olup (c) bendi 
ile çelişmektedir. Zira (c) bendinde zaten değere etki eden 
unsurlar dikkate alınmaktadır. Ayrıca tarım arazilerinin değerini 
belirlemede gelir yöntemi kullanılmakta olup, bu yöntem 
içerisinde bulunan kapitalizasyon oranı tespitinde de etki eden 
unsurlar hesaplamalara dâhil edilmektedir. Dolayısıyla diğer 
objektif unsurların karşılığı bulunmamaktadır. Gerek kurumların 
yaptığı gerekse bilirkişilerin yaptığı değerleme çalışmalarında 
diğer objektif unsurlar objektif bir değerin tespitine engel 
olmaktadır.

Çelişkinin ortadan kalkması 
için Kamulaştırma Kanunu’nun 
11. maddesindeki (i) bendinin 
kaldırılması hususunda Yargıtay’ın ilgili 
dairesinin görüşü alınarak yeniden 
değerlendirilmelidir. 

4.2.2. Kentleşme

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

6360 sayılı 
Büyükşehir Kanunu

Kanun kapsamında köy tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mera, 
yaylak, otlak vb. hayvancılık ile ilgili arazilerin büyükşehir 
belediyelerinin mülkiyetine geçmesi bazı bölgelerde tarımsal 
alanların imara açılmasına neden olmuştur. 
Köylerde fiziki mekanlar ekonomik geçim kaynaklarına göre 
şekillenmektedir. Bu Kanun’dan bitkisel ve hayvansal üretim 
olumsuz yönde etkilenmiştir. Üretime devam edememe riski 
ile karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle hayvansal üretim yapan 
işletmelerin çevreden gelen rahatsızlıklar nedeniyle sık sık şikayet 
edildikleri görülmüştür.
Mera alanları dışında tarımsal faaliyet gerçekleştiren arazilerin 
kentsel arazilere dönüşmesi de önemli bir problem olarak ortaya 
çıkmıştır. Birçok tarlanın hobi bahçelerine dönüştüğü, atık ve 
çöplerin tarlalara bırakıldığı, çevre kirliliğine neden olduğu da 
görülmektedir.
Köy tüzel kişiliğinin kalkması nedeniyle köylerde yaşayan halka 
yeni mali sorumluluklar yüklenmiştir. Bu durum, çoğunlukla 
küçük aile işletmelerinden oluşan, geçim kaynakları sınırlı ve gelir 
düzeyi düşük halk için önemli bir mali yük oluşturmuştur.

Öncelikle kırsal alan tanımının yapılması 
ve kırsal nüfusu yerinde tutacak 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Köy tüzel kişiliği tekrar getirilmelidir. 
Mera, çayır, tarla gibi alanların 
belediyelerin yetkisi ile satılması ya 
da kiralanmasını önleyecek tedbirler 
alınmalıdır. 
Ayrıca imar planlarına ilişkin 
düzenlemelerin, hayvancılık yatırımlarına 
engel olmayacak şekilde yapılmasının 
gerekliliğinin yanı sıra, mevcut 
hayvancılık yatırım haklarının korunması 
gerekmektedir.
Kırsal nüfusa getirilen mali yükümlülükleri 
karşılayabilmesi için nüfusun refah 
düzeyini yükseltmeye yönelik planlamalar 
yapılmalıdır.



Tarım ve Orman Hukuku Grubu Çalışma Belgesi 

30

6360 sayılı 
Büyükşehir Kanunu

Büyükşehir Kanunu’na göre köylerin mahalleye dönüşmesiyle 
bu alanlara hizmet götürme görevi büyükşehir belediyesi 
bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarına verilmiştir. 

Tarımla ilgili konularda çiftçimize yerel düzeyde hizmet 
sağlamayı amaçlayan bu birimlerin varlığı son derece yararlıdır. 
Ancak bu birimlerin kırsal alana hizmet götürme konusunda 
yeterli olmadıkları görülmektedir. Uygulamada belediyelerin 
Tarımsal Hizmetler Birimlerinin hizmet götürürken; ne ziraat 
odaları, TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) 
gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ne de Tarım 
ve Orman Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki müdürlükleri ile 
temas ve iş birliğinin olmadığı görülmektedir. İş birliği eksikliği, 
kasten olmasa da nihai olarak tarımla ilgili bazı kanunlara aykırı 
uygulamalara da yol açabilmektedir. Örneğin bu birimlerin, 
harman zamanları köylere dağıttığı eleme makineleri, niyet iyi 
olsa da İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin haberi olmadığı için 
denetim eksikliğine yol açmakta ve sonuç olarak 5553 sayılı 
Tohumculuk Kanunu’na aykırı sonuçların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. 

Gerek 5393 sayılı Belediye 
Kanunu, gerek 6360 sayılı Büyükşehir 
Kanunu’na bir madde eklenerek il ve ilçe 
belediyelerinde oluşturulacak “Tarımsal 
Hizmetler Birimi’’nin uygulamalarında, 
Tarım ve Orman Bakanlığının görev 
alanındaki mevzuatı gözeterek, bu 
Bakanlığın il/ilçe teşkilatı ve hizmet 
verdiği konu ile bağlantılı kamusal nitelikli 
meslek kuruluşları ile iş birliği halinde 
hareket etmesi gereğine değinilmesi 
yararlı olacaktır.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıkları 
bünyesinde ziraat mühendisi istihdamının 
artırılması ve büyükşehir belediyelerinin 
hizmet alanlarının geniş olmasından 
dolayı yeterli olamayacağından ilçe 
belediyeler bünyesinde de bu birimin yer 
almasında fayda vardır. Bu birimin Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile koordinasyonlu 
çalışması önerilmektedir.

6360 sayılı 
Büyükşehir Kanunu

Büyükşehir Yasası ile getirilen idari bir kararla kırsal nüfus 
%10’un altına inmiştir. Kırsal nüfus, Kanun ile şehir nüfusu haline 
dönüştürülmüştür.  Türkiye’de kırsal nüfusun en fazla olduğu iller 
aynı zamanda büyükşehir kapsamına giren illerdir. Bu illerdeki 
kırsal nüfusun artık kırsallık tanımı kalmamıştır. Mahalle statüsüne 
dönüştürülen köy ve kasabalar artık geleneklerini, ortak 
kullanım alanlarını, mezarlıklarını, çeşmelerini vd. maddi, manevi 
değerlerini yitirme noktasına gelmiştir. Kanun ile 16.000’den fazla 
köy mahalleye dönüştürülmüş, kasaba belediyeleri kapatılmış 
olduğundan bu mahallelere götürülecek hizmetlerin niteliği 
belirsiz hale gelmiştir. Kırsal alanların kolaylıkla imara açılması 
söz konusudur. Belediyelerin yerleşim bölgesi olmayan tarım 
arazileri üzerinde orman alanlarında sağlıklı planlama yapması 
mümkün değildir. Zira belediyeler imar mevzuatı kapsamında 
planlamalar yapmaktadır. Tarımsal üretim planlamasının öncelikli 
olduğu alanlarda da imar mevzuatı yetersiz kalacaktır. Özetle 
belirtmek gerekirse Büyükşehir Kanunu, tarım arazilerinin arsaya 
dönüşümünü hızlandıracak niteliktedir.    

2 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de 
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin 
Desteklenmesine İlişkin 1310 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. 
Karar ile tarım, ormancılık, gıda ve 
su ürünleri alanlarında eğitim veren 
meslek yüksekokulu veya üniversite 
mezunu genç ve uzman insanların kırsal 
alanda istihdamlarına katkı sağlamak 
ve girişimciliği desteklemek son derece 
olumlu bir adımdır. 2019-2020 yıllarını 
kapsayacak şekilde pilot bölge olarak 
Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde 
kırsal alanda yaşayan ya da yaşamayı 
taahhüt eden meslek yüksekokulu ve 
üniversite mezunu gençler bu hibe 
destekten yararlanacaktır. Bu “karar” 
Büyükşehir Yasası’nın olumsuzluğunu 
gözler önüne seren bir itiraf niteliğindedir. 
Sonuç olarak kırsal alanların gerek sosyal 
erozyona uğramaması ve gerekse tarımsal 
değerlerin kaybedilmemesi açısından, 
mahalle statüsüne alınan köylerin kırsal 
alan statüsüne dönüşümü sağlanmalıdır.

 4.3. Tarımsal Desteklemeler ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

Türkiye’de tarımsal destekleme oranı azdır. Şu an uygulamada 
GSYH’nin %0,4 oranında kalmaktadır.

Tarım Kanunu’nda belirtilmiş 
olan GSYH’nin %1 oranında 
ayrılacak tarım destek bütçesi ile 
desteklenmelidir. 

Araştırma ve Geliştirme 
Destek Programına İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/51)

Sonuncusu 2014 yılında çıkarılan Tebliğ’in dayanağı olan “2014 
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”da 
araştırma-geliştirme desteği 2014-2018 yılları için geçerli 
olduğundan 2019 yılı itibarıyla Tebliğ geçerliliğini yitirmiştir.

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar her yıl için yenilenmesine 
rağmen araştırma-geliştirme proje desteği kapsamındaki 
projelerin süreleri 36 aya kadar çıkabildiğinden Karar metninde 
birkaç yılı kapsayan tarih aralığı belirtmek gerekmektedir.

2019 yılında yeni Tebliğ çıkarılması 
için 2019 Yılında Yapılacak 
Tarımsal Desteklemelere İlişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 
çıkması beklendiğinden mümkün 
olan en kısa sürede bu hususta bir 
gelişme olması gerekmektedir.
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4.4. Tarımsal Üretim ve Pazarlama ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

4.4.1. Tohumculuk ve Islah

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

4.4. Tarımsal 
Üretim ve 
Pazarlama ile 
İlgili Sorunlar 
ve Çözüm 
Önerileri

Tohumculuk Kanunu’nun 12. maddesi ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu ile 
İlgili Sorun

Kanunun Ceza Hükümleri başlıklı 12. maddesi aşağıdaki hükmü vazetmiştir:

Madde, Kanun’un değişik maddelerinin ihlâl halleri için:

-İdarî para cezaları,

-Malların sulh ceza hâkimlik kararı ile müsaderesini,

-Tekerrür halinde kapatma cezasını öngörmektedir.

Verilen cezalara karşı başvuru yerinin idarî yargı yeri (idare mahkemeleri) 
olduğunu belirtirken idare mahkemesinin verdiği kararın da kesin olduğunu 
vurgulamıştır.

İdarî para cezası gerektiren eylemler, kabahat türü eylemlerdir. 

1.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu 
ile kabahat türü eylemler için yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Artık 
kabahatler Türk Ceza Kanunu’nda değil, yine aynı tarihte yürürlüğe giren 
ayrı bir kanunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmektedir. 
Kabahatler Kanunu’na tâbi eylemlerin yargı yeri ise adli yargı olup görevli 
mahkemeler sulh ceza hâkimlikleridir.

Tarım ve Orman Bakanlığının her yıl çıkardığı uygulama talimatlarında 
bu eylemlerin kabahat olduğu ve idarî para cezalarının uygulanmasında 
Kabahatler Kanunu’na göre hareket edilmesi gerektiği açıkça 
vurgulanmaktadır (Bkz. 2009/1 Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı 
par. 7.2).

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 
12. maddesi çerçevesinde verilen 
idari para cezalarına karşı yapılacak 
itirazlar bakımından da Kabahatler 
Kanunu çerçevesinde işlem 
yapılmasını sağlayıcı değişiklik 
isabetli olacaktır. 

İtirazın yargı yolu bakımından idari 
yargıda, 

Müsadere ve imhanın adli yargıda,

Diğer hususların Kabahatler Kanunu 
esas alarak yorumlanması eylemi 
işleyenler bakımından da takip 
zorluğu oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan maddede idare 
mahkemesi kararının kesin 
olduğunun yazılı olması da bir üst 
yargı merciine başvuru (istinaf ve 
temyiz) hakkı bakımından çelişki 
oluşturmaktadır (Maddede geçen 
‘’kesindir’’ vurgusu İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 45. maddesi ile de 
çelişki oluşturmaktadır.).

12. maddede yer alan firma kapatma cezasının, ceza düzenlemeleri 
açısından hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak getirilen orantılılık ilkesi, 
ekonomik suça ekonomik ceza yaklaşımı ve hukukî belirlilik/belirginlik ile 
bağdaşmadığı hususunun irdelenmesi.

Tarım konusunda yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nın Giriş Bölümünde temel 
alınan, 5 temel eksenden biri de ‘’Hukuk Devleti’’dir.

Hukuk Devleti olmanın gerekleri arasında bazı temel ilkeler yer almaktadır. 
Bunlardan ikisi inceleme konusu olan 12. madde ile yakından ilgilidir. Bu 
ilkeler: 

-Orantılılık/ölçülülük

 (eylemle yaptırım arasında ölçülü bir orantı olması ilkesi)

-Hukukî Belirlilik/belirginlik 

(eylemin ve yaptırımının ne olduğunun, bunların hangi zaman diliminde 
uygulanır olduğunun önceden bilinir ve öngörülebilir olması)

Kanunlarda bu ilkelere aykırılık varsa bu durum, Anayasaya aykırılık 
nedenidir. Zira bu ilkelerin, hukuk devleti olmanın ayrılmaz bir parçası 
ve devletin, bir hukuk devleti olduğu Anayasanın 2. maddesinde 
vurgulanmıştır. 

12. madde: bir firmanın iki kez idari para cezası almasına faaliyetten men/
kapatma cezası getirmekle orantılılık ilkesini bertaraf etmiş, diğer taraftan, 
tekerrürün ne kadarlık bir zaman diliminde olması halinde bu cezanın 
verileceğini açık etmediği için hukukî belirginlik ilkesini gözetmemiştir.

Kanunun 12. maddesinin birinci ve 
üçüncü fıkrasında yer alan ‘’Fiilin 
tekrarı halinde beş yıl süreyle 
faaliyetten menedilir.’’ cümlesinin 
madde metninden çıkarılarak yerine, 
ekonomik suça ekonomik ceza 
yaklaşımının ışığı altında daha yüksek 
bir idari para cezası öngörülmesi 
isabetli olacaktır.
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5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

Tohumculuk Kanunu’nun 11. maddesi ile ilgili Tespit Talepleri ve Tazminat 
miktarı.
Kanunun Tazminat başlıklı 11. maddesi aşağıdaki hükmü vazetmiştir:
Tazminat                                                                                
Madde 11- Fiillerin ayrıca suç sayılma hâli saklı kalmak üzere, zarara neden 
olan kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde 
piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı müteselsilen 
tazmin etmekle yükümlüdür.
Bunlar zararı, kusurları oranında birbirlerine rücu edebilirler.                         
Dava, zarara uğrayanın zarara uğradığının tespit edilmesinden itibaren altı ay 
içinde, her halde zararın meydana gelmesinden itibaren iki yıl içinde açılabilir.
Bu madde tohumluk üreticilerinin kusurlu tohumluklardan tazminat 
sorumluluğunu düzenlemektedir. Tohumluk sektöründe faaliyet gösteren 
aktörlerin hukuki sorumluluğunu tohumluk tanımına giren unsurlar dikkate 
alarak tanımlamak gerekir. Bu sorumluluk, sertifikasyon ve pazarlama 
yönetmeliklerinde vurgulanmış standartları kapsamaktadır. Bunlar temel 
olarak tohumluklardaki canlılık (seed viability), çimlenme süreci (germination 
process) ve safiyeti içermektedir. 
Hal böyle olunca 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 11’inci maddesi 
gereğince açılacak tazminat davalarında zararın tespiti: tohum canlılığı, 
çimlenme ve safiyet sürecine ilişkin olması gerekir. 
Bu zararı, dava açmadan önce tespit ettirmek isteyen tohumluk 
kullanıcılarının izlemesi gereken usul 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle 400’üncü madde, karşı taraf tabiri 
ile sektörün ilgili aktörünün (çoğu zaman tohumluk üreticisi firmanın) 
durumdan haberdar edilmesini ve keşfe katılımını sağlayıcı hükümler 
içermektedir. Bu nedenle bu hükümlerin Tohumculuk Kanunu’nda tekrarına 
-düzenleme ekonomisi- adına gerek bulunmamakla birlikte, 403’üncü 
maddedeki –acil hallerde haber vermeme istisnai durumunun uygulanmasını 
önlemek amacı ile açık bir cümlenin 11. maddeye ilavesi isabetli olacaktır.
Tohumun yaşayan/canlı bir organizma olduğu ve bu özelliğini yitirmemesi 
için satıştan itibaren en geç bir yıl içinde ekilmesi gerektiği, tohumculuk 
sektörü ve tohumluk kullanıcıları arasında bilinen bir gerçek olması nedeniyle, 
üretici aleyhine açılacak tazminat davalarındaki hak düşürücü sürenin Borçlar 
Kanunu’ndaki 10 yıllık süre olarak yorumlanmaması, hem tohumun yukarıda 
ifade edilen niteliğine hem de hakkaniyete daha uygun olacaktır. 
Bu nedenle: Tohumluk üreticilerinin, tohumun canlılığı, çimlenme oranı 
ve safiyetine münhasır sorumluluğu esas alındığında, bilgili ve tedbirli bir 
çiftçinin -örneğin çimlenmeyi yakından takip etmiş ise- “kusurlu tohumdan” 
kaybedeceği vakit ve maliyetin, en fazla iki haftalık bir süreçle sınırlandırılarak 
hesaplanması gerekmektedir. Böyle bir durumda açılacak tazminat 
davalarının, tohumluğa ödenen bedelin belirli bir katı ile sınırlandırılması, 
taraflar arasındaki dengenin hakkaniyet gözetilerek korunmasının zorunlu bir 
gereğidir. TSÜAB (TÜRKTOB), bunun on kata kadar olmasının isabetli olacağı 
düşüncesindedir. 
Diğer taraftan talep edilecek tazminat, zararın derhal tespitini gerektirmekle 
birlikte: yaşayan bir organizma olan tohumun içinde bulunduğu ortam 
ve dış etmenler, tespitin yapıldığı andaki gözlem yöntemleri tohumun 
canlılığı, çimlenme oranı ve safiyeti ile sınırlı olan bu tespitin yapılması 
sırasında karşı tarafın katılımı ile onun da itiraz ve katkıları alınmak suretiyle 
gerçekleştirilmek durumundadır. Tohumlukla ilgili delil tespitleri, olay yeri ve 
şartlarının bir daha aynen gerçekleştirilmesi imkânı olmadığından, hukukta 
rastlanan diğer vakıa türü delil tespitlerinden farklılık arz etmektedir. Bu 
nedenle hukukun genel delil tespiti yöntemlerinin istisnasız uygulanmasını 
savunmak, bu disiplinin yukarda vurgulanan gerçeklerinin, bir daha telafisine 
imkân vermeyecek biçimde göz ardı edilmesi anlamını taşıyacaktır. Karşı 
tarafın katılımı bu nedenle hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir 
konu haline gelmektedir. Bu gerekçelerle Kanun’un 11. maddesinde Zirai İl 
Müdürlüklerinden veya ziraat mühendisi odalarından alınacak bilirkişilerle de 
olsa, karşı taraf olmadan yapılacak tespitlerin önüne geçecek bir düzenleme 
yoluna gidilmelidir.

Açıklanan nedenlerle aşağıdaki 
çözüm önerileri getirilmiştir:

Kanun’un 11. madde metninde, 
tazminat miktarının üst sınırı, 
tohumluk bedeli ile ilişkilendirilerek 
belirli bir katı kadar düzenlenmelidir.

Kanunun 11. maddesi metninde hak 
düşürücü süre açık olarak 10 yıldan 
daha az olarak vurgulanmalıdır.

Kanunun 11. maddesi metninde 
tohumluk ile ilgili delil tespit 
talepleri hakkında, 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 403’üncü 
maddesi uygulanması gereken 
hallerde dahi, karşı tarafa tebligat 
yapılarak keşfe katılımı sağlanmasına 
ilişkin bir değişiklik yapılmalıdır.
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5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

Tohumculuk İhtisas Mahkemesi ihtiyacı.

Tohumluğun diğer emtiadan farklı, yaşayan bir organizma olması,

5553 sayılı Kanun’un, 5996 sayılı Kanun’un ve tür bazında 12’den fazla 
ikincil düzenlemenin değerlendirilmesine tâbi olması bu konuda hem 
uzmanlaşmayı gerektirmekte hem de yaşayan organizmanın canlılığı ile ilgili 
seri muhakemeyi elzem kılmaktadır. 

Hâkimlerin, karar verme açısından uzman bilgi gerektiren konularda 
bilirkişiye gitmesi HM Kanunu çerçevesinde yerine getirilmekte ise de 
konunun özelliğine uygun serilik, mevzuatı/hukuk kurallarını bilme 
ve değerlendirme hususu, bu uyuşmazlıkların niteliğine uygun ihtisas 
mahkemelerinin kurulmasını sık sık gündeme getirmektedir.

Hem sektör hem de çiftçiler bu konuda uzman mahkeme taleplerini meslek 
kuruluşlarına yoğun bir şekilde iletmektedirler.

Çözüm olarak, tıpkı Fikrî Sınaî Hak 
İhtisas Mahkemeleri gibi tohumculuk 
ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, 
bu alanda uzmanlaşma sağlayacağı 
için yargı alanında istenen sürat 
ve isabette kararların çoğalmasını 
sağlayacaktır.

5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

Alt birliklerin üyelerinin cirosu üzerinden aldıkları binde bir oranındaki 
komisyonun, alt birlikler tarafından etkin bir şekilde toplanmasını sağlamak 
üzere, 5553 sayılı Kanun’un 24. maddesinde ilâve düzenleme yapılması 
ihtiyacı.

28 Nisan 2018 ve 7139 sayılı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 31/10/2006 tarihli ve 
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde yer alan “binde üç” ibaresi “binde bir” şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak alt birliklerin elinde, bu komisyonun toplanabilmesini sağlayacak 
bir hüküm 5553 sayılı Kanun’da yer almamaktadır. Bu nedenle alt birlikler 
gelirlerinin tahsilini sağlayacak araçlardan mahrumdur. Oysa bunu temin 
edici hüküm bir başka meslek kuruluşunun kanununda, (örneğin TOBB 
Kanunu’nda, odalar ve borsalar için) özel olarak düzenlenmiştir. 

TOBB Kanunu’nun 25 ve 27’nci 
maddelerindeki yaklaşımın aynısı 
tohumculuğa adapte edilerek:

 Alt birliklere, bilanço talep edebilme 
ve vergi dairelerinden bilgi isteme 
imkânı tanınmalı,

Ayrıca bu bilgilere ulaşamama 
halinde yıllık aidat tavanının üç 
katından az olmamak üzere, bir 
önceki yılın komisyonunun geçici 
olarak aynen tahakkuk ettirilme 
imkânı getirilmelidir. 

TOBB Kanunu’nun 25. ve 77. 
maddelerindeki yaklaşımın aynısını 
tohumculuğa adapte ederek 
yapılacak ilk kanun çalışmasında 
yararlanılmak üzere hazırlanmıştır. 
Ancak şu hususu da önemle 
vurgulamakta yarar bulunmaktadır. 
(Şayet Bakanlığımız, “ciro” değil 
de TOBB Kanunu’nda olduğu 
gibi komisyonun ‘’kâr’’ üzerinden 
alınmasını öngörürse: bu durumda 
TOBB Kanunu’ndaki oranın binde 
5 olduğu gerçeğinden hareketle, 
Tohumculuk Kanunu’ ndaki mevcut 
binde bir oranının da tekrar binde 
üçe çıkarılması hususu önemle arz 
edilir.)

5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

Alt birlik ve birlik organlarının daha etkin bir şekilde hizmet sağlayabilmeleri 
için halen 2 yıl olan görev sürelerinin 4 yıla çıkarılması.

TÜRKTOB ve alt birliklerde organlar için üye seçimleri kanunen iki yılda bir 
yapılmaktadır. Seçimlere hazırlığın belirli bir süre gerektirmesi, seçimlerden 
sonra işlerin gereğine adaptasyon açısından da yine bir sürenin geçmesi, 
yaklaşık bir yılın seçim atmosferinde/etkisinde sürdürülmesine neden 
olmaktadır. Bunun sonucunda geriye hizmet yılı olarak sadece bir yıl 
kalmaktadır. Sektör bu nedenle Kanun’un ilgili maddelerindeki iki yıllık 
sürenin dört yıla çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesindedir.

Kanun’un birlik ve alt birlik 
organlarının görev süresi ile ilgili 
bulunan 20’nci, 21’inci, 22’nci, 
23’üncü, 29’uncu, 30’uncu, 31’inci, 
32’nci ve 33’üncü maddelerinde 
geçen iki yıl ibaresinin dört yıl olarak 
değiştirilmesi, bu organlarda görev 
alanların sektöre hizmetini daha etkin 
hale getirecektir. 
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5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nda Yapılması İstenen Değişiklikler

Ülkemizin sertifikalı tohumluk üretimi ve ihracatı sürekli bir artış 
göstermektedir. Tohumluk üretimlerinin büyük bir çoğunluğu sözleşmeli 
üretim modeli ile yapılmakta ve ekilişinden satışa kadar her aşaması Tarım ve 
Orman Bakanlığı elemanlarınca kontrol edilmekte ve tohumluk standartlarına 
uygun olduğunu belirten sertifika verilmektedir. Bu tohumluklar, borsalarda 
işlem görmekte ve %0,2 oranında ticaret borsası kesintisi yapılmaktadır. 
Ancak sertifikalı tohumlukların borsalarda gerçek anlamda bir emtia satışı 
gibi satışı söz konusu olmadığı için bu işlem çoğunlukla kâğıt üzerinde 
yapılmaktadır. 

Bu nedenlerle sertifikalı tohumlukların borsa tescilinde, ticaret borsası 
kesintisi yapılmaması sektör için önemli bir destek olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nun 45. maddesinin ikinci 
paragrafına kesinti yapılmayacağına 
ilişkin olarak 5553 sayılı Tohumculuk 
Kanunu mevzuatına uygun olarak 
üretilen sertifikalı tohumluklarda 
borsa tescili yapılır, ancak ticaret 
borsası kesintisi uygulanmayacağını 
vurgulayan bir cümlenin eklenmesi 
isabetli olacaktır.

30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılarak sektörde 
uygulanan KDV oranlarında birliktelik sağlanması ve bazı bitki gruplarında 
düşürülmesi.

Bitkisel üretimin en önemli temel girdileri olan tohum, fide, fidan ve süs 
bitkilerinde KDV oranlarında tekdüzelik sağlanması tüketiciye, çiftçiye daha 
ekonomik fiyatlarla bu materyallerin temin edilmesidir.

Ülkemizde üretilen tohumlukların ticaretinde, 30 Aralık 2007 tarihli ve 
26742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/13033 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’nda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 
Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı listelerde 
yer alan KDV oranları uygulanmaktadır. 

Buna göre:

Tarla bitkileri türlerinde sertifikalı tohumlarına (tritikale, yem bezelyesi ve 
aspir hariç) ve sertifikalı meyve fidanlarına (%1), 

Sebze tohumları, fideleri ve çilek fidesine (%8),

Çiçek tohumları, soğanları ve süs bitkilerine (%18) arasında değişen KDV 
oranı uygulanmaktadır.

Hepsi tohum olan grup içinde %1, %18 farkı yaratılması, tohumculuk 
sektöründe haksız rekabete yol açmaktadır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın, 
Cumhurbaşkanlığınca ilk gözden 
geçirilmesi sırasında, KDV oranlarının, 
tüm tohumlar ve fidanda %1, fide 
ve süs bitkilerinde ise %8 olarak 
uygulanması hem tohum tanımına 
uygun bir sınıflandırma esası 
oluşturacak hem de sektördeki 
haksız rekabeti engelleyecektir.
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5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 
Kanun gereğince, korumalı çeşit sahiplerinin %50 vergi istisnasından 
yararlanması için Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenmesi gereken ek 
madde.

5042 sayılı Kanun çerçevesinde yeni bitki çeşidi geliştirip koruma tescili 
yaptıran firmalar, bu çeşitle ilgili gelirlerinde, %50 oranındaki kurumlar 
vergisi istisnasından yararlanamamaktadır. Oysa Kurumlar Vergisi Kanunu 
5/B maddesinde benzer sınai hak grubunda yer alan patent ve faydalı 
model sahiplerine Ticaret Bakanlığının girişimi ile 2014 yılında %50 vergi 
indirimi hakkı sağlamıştır. Bu yaklaşımın 5042 sayılı Kanun çerçevesinde 
koruma tescili alan çeşitler üzerinde hak sahibi olan firmalara da tanınması 
kanun önünde eşitlik ilkesinin bir gereğidir.

Kurumlar Vergisi Kanun’un 5/B maddesine 
paralel olarak hazırlanan aşağıdaki 
5/C maddesinin, (Maliye Bakanlığı ile 
görüşülerek), Kurumlar Vergisi Kanunu’na 
eklenmesi isabetli olacaktır.  
‘’ 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 edile n 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 Islahçı Hakkı Koruma Belgesi 
verilerek koruma altına alınan çeşitler 
arasında yer alması ve çeşide ilişkin Islahçı 
Hakkı Koruma Belgesi’nin 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 sahibi 
olması 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, Islahçı 
Hakkı Koruma Belgeli çeşide atfedilen 
kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer 
fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir. 
(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri 
hakkında da uygulanır. 
(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.”
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5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

Takip ve denetim yetkisi sadece BÜGEM’de olduğundan, Tohumcular 
Birliğinin aşırı yetkilendirildiği, 

Tohumcular Birliğinin alt birlik kurmasında sınırlama olmadığından 
hâlihazırda gereğinden çok fazla alt birlik oluşturulduğu, 

Firmalar yaptıkları iş kapsamında birden çok alt birliğe üye olması 
gerektirdiğinden alt birliklerin aidat ücretlerinin ek masraf getirdiği, 

Islahçı eğitimlerinin tamamıyla tohumcular birliğinin yetkisine verildiği için 
bazı eğitimsel ve yönetimsel sorunlarla karşılaşıldığı,  

Çiftçi istisnası kısmındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığı görülmektedir. 

Dünya ülkeleri incelendiğinde 
tohumculuk mevzuatında ülke 
yapısına uyarlanabilecek mevzuata 
Fransa en iyi örneği teşkil etmektedir.

Denetim ve takip konusunda 
BÜGEM her sene talimatnamelerini 
değiştirdiği için bazı aksamalar ve 
takip sorunları yaşanmaktadır.  

Kamu olarak tohumculuk ve 
ıslah konularının Bakanlığın ilgili 
birimlerinden oluşan tek bir çatı 
altında yürütülmesi daha uygun 
olacaktır. 

Tarım Şûrası Çalışma Gruplarından 
birisi de “Tarımsal Yapı ve 
Dönüşüm”dür. Bu nedenle meslek 
kuruluşlarının yapısı ile ilgili bu 
önerinin değerlendirilmek üzere, 
Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Çalışma 
Grubuna iletilmesi ve orada 
değerlendirilmesi daha isabetli 
olacaktır.  

5553 sayılı 
Tohumculuk 
Kanunu

2006 yılında çıkan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile kayıt altına alınan 
çeşitlere ait tohumluklar dışındaki tohumlukların üretimi ve ticareti 
yasaklanmıştır. Tohumculuk Kanunu ile getirilen istisnaya karşın, 19 Ekim 
2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına 
Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik”, yerel çeşitlerin 
ticaretine, yerel çeşit kayıt listesine kaydolması halinde izin vermiştir. Daha 
sonra bu Yönetmelik 3 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan yeni bir yönetmelikle 
yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yeni yönetmelik yerel çeşitleri ticari 
bir faaliyetin konusu haline getirmektedir. Buna karşın tohum takasına 
serbestlik getirilmesi sevindiricidir. Yeni yönetmelik her ne kadar yerel 
çeşitlerin kamu malı sayılmasına hükmetse de yine de pazarlamaya olanak 
sağlamaktadır. Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında «kayıt 
altına alınmış yerel çeşitler ile ilgili işlemler Bakanlığın izin ve denetimi 
altında gerçekleştirilir” ifadesinde yer alan “yerel çeşitler ile ilgili işlemler” 
açık değildir. Tohumlukların pazarlanmasına olanak sağlamaktadır.

Uluslararası tarım şirketlerinin 
dünyayı gıda üzerinden yönetme 
amaçları doğrultusundaki 
ticari birleşmeleri kaygıyla 
izlenmektedir. Bu tarım şirketlerinin 
biyoçeşitliliğimizi yok etme çabaları 
içinde oldukları tarımcılar tarafından 
bilinmektedir. Oysa; yerel çeşitlerin, 
biyoçeşitliliğin en önemli parçası 
olduğu kuşkusuz bir gerçektir. 
Dolayısıyla sayılan bütün bu hususlar 
doğrultusunda yönetmeliğin 
yürürlükten kaldırılması ve 
biyoçeşitliliği korumaya yönelik yeni 
mevzuat düzenlemeleri yapılması 
gerekir. 

5042 Yeni Bitki 
Çeşitlerine 
Ait Islahçı 
Haklarının 
Korunmasına 
İlişkin Kanun

Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Koruma Birliğine (UPOV) üye olunduktan 
sonra hazırlanmış yürürlüğe konmuş kanunda güncelleme ve değişiklik 
yapılması gerekmektedir. 

Tanımlar kısmında ek tanımların 
yer alması, UPOV gereği tamamen 
bitkisel üretim baz alınmış olsa da 
bahçe ve sebze bitkileri konusunda 
da tanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kanun’un 12. maddesi UPOV 
kriterlerinin yanında mali mevzuat 
temel alınarak güncellenmesi uygun 
olacaktır.

Yeni Bitki 
Çeşitlerine 
Ait Islahçı 
Haklarının 
Korunmasına 
Dair 
Yönetmelik

BÜGEM yetkisi ve uhdesinde olan bu yönetmeliğin revize edilmesi 
gerekmektedir.

Tescil süreci, takip süreci, 
çeşit analizlerinin yeniden 
değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Üretim izninin kaldırılması kısa 
vadede zarar gibi görünse de 
ülkemiz yerli tohum firmalarını uzun 
vadede koruma altına alınması 
açısından önemli olacaktır.
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Kamu 
Kurum ve 
Kuruluşlarında 
Çalışan 
Görevlilerin 
Islahçı 
Hakkından 
Yararlanmasına 
İlişkin 
Yönetmelik Rg: 
25801

Yönetmelik BÜGEM uhdesinde, yönerge TAGEM’de olması, takibinin ise 
tamamen TAGEM’in görev alanında olması görev çakışmalarına neden 
olmaktadır.  

Islahçı hakkı dağıtımı, aynı iş yerinde çalışan teknik personel arasında haksız 
rekabete neden olmaktadır. Her memur yaptığı iş kapsamında devletten 
maaş almaktadır. Teşvik ve ödül amacıyla bir pay verilebilir. Ancak memurlar 
arasında sorun teşkil edecek kadar büyük oranlarda verilmesi huzursuzluğa 
ve eşitsizliğe neden olmaktadır.

Yönetmeliğin UPOV göz 
önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmesi, Yönetmeliğin TAGEM 
uhdesine alınması, tanımlar kısmı, 
yararlanma süresi ve gelirin elde 
edilmesi, dağıtılması vb. kısımların 
yeniden güncellenmesi uygun 
olacaktır.

Yeniden düzenleme gerekmektedir.

4634 sayılı 
Şeker Kanunu 

2 ve 5/1. 
maddeleri

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5/1. maddesinde şeker pancarı fiyatlarının 
her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya 
temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirleneceği, buna ilişkin usul 
ve esasların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenleneceği belirtilmiş, Yasa’nın tanımlar başlıklı 2. maddesinde üretici 
temsilcisi tanımına ise yer verilmemiştir. 

28.06.2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Ham madde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 3. 
maddesinin “o” bendinde ise Üretici Temsilcisi “Ham madde (pancar, 
mısır) üreten üreticilerin üyesi bulunduğu mahalli kooperatifleri veya bu 
kooperatiflerin oluşturduğu üst birlik” şeklinde belirtilmiştir. 

Söz konusu düzenlemelerde pancar üreticilerinin üyesi bulunduğu mahalli 
kooperatiflerin veya üst birliklerinin Üretici Temsilcisi sayılacakları belirtilmiş 
olmasına karşın, pancar üretimi yapan çiftçilerin (üreticilerin) mahallinde 
birden çok tarımsal amaçlı kooperatif ortağı (üyesi) olmaları söz konusu 
olabildiğinden, bu açık olmayan hükümler nedeniyle pancar ekicileri 
kooperatiflerince ham madde fiyatları ile pancar üretimi hususlarında 
şeker üreten şirketler nezdinde etkin bir girişimde bulunulması söz konusu 
olamamaktadır. Bu nedenlerle Yasa’nın 5/1. maddesinde üretici temsilcisinin 
pancar üreticileri tarafından kurulan pancar ekicileri kooperatifleri veya 
üst birliği Pankobirlik olduğunun açık bir şekilde düzenlenmesi, pancar 
ekicilerinin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından yararlı olacaktır.   

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 
tanımlar başlıklı 2. maddesinde yer 
alan “p” bendinden sonra:

“r) Üretici Temsilcisi: Ham madde 
(pancar, mısır) üreten üreticilerin 
üyesi bulunduğu pancar ekicileri 
kooperatifleri veya bu kooperatiflerin 
oluşturduğu pancar ekicileri 
kooperatifleri birliği (Pankobirlik)” 

Bendinin eklenmesi ya da 
28.06.2002 tarihli ve 24799 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Ham madde ve 
Şeker Fiyatları Yönetmeliği’nin 
3. maddesinin “o” bendinde yer 
alan üretici temsilcisi tanımında 
yukarıda yer aldığı şekilde değişiklik 
yapılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir.  

4634 sayılı 
Şeker Kanunu 
Madde 3/3

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3/3. maddesinde, yeni bir şeker fabrikası 
kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri 
için kota temin etmelerinin zorunlu olduğu, şirketlere yeni A ve B kotaları 
tahsisine Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu hususları düzenlenmiş olmakla 
birlikte, mevcut bir şeker fabrikasının kurulu bulunduğu alandan bir başka 
yere nakledilmesine, taşınmasına ilişkin olarak Yasa’da açık bir düzenleme 
yer almadığından bu hususlara ilişkin düzenleme yapılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir.  

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3. 
maddesinin 3. bendinde yer alan 
hükme “Yeni fabrika kurulabilmesi 
ve/veya mevcut fabrikaların 
kapasitelerini artırabilmeleri için kota 
temin etmeleri zorunludur. Şirketlere 
yeni A ve B kotaları tahsisi ile yeni 
kota temin edilmesi şartıyla mevcut 
fabrikaların kurulu bulundukları 
alandan bir başka yere taşınmaları, 
nakledilmeleri hususunda 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”  şeklindeki 
hükmün eklenmesi yararlı olacaktır.
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4634 sayılı 
Şeker Kanunu 
Madde 5/2

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5. maddesinin 2. bendinde, şirketlerin kendi 
ekim alanlarında yeterli ham madde bulamadığı takdirde münavebe 
esasları dahilinde kendi ekim alanları dışından Bakanlığın (Tarım ve Orman 
Bakanlığı) denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak şeker pancarı temin 
edebilecekleri düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere ülkemizde şeker pancarı üreticilerinin tarımsal girdileri, ilgili 
şeker fabrikasının bulunduğu yerde faaliyette bulunan pancar ekicileri 
kooperatiflerince karşılanmaktadır. Yasal düzenleme uyarınca kendi ekim 
alanı dışında, bir başka kooperatifin faaliyet alanındaki üreticilerle sözleşme 
yaparak şeker pancarı temin eden şirketlere bu şekilde pancar teslim eden 
üreticiler, kendilerinden pancar alan şirketin faaliyette bulunduğu alandaki 
pancar ekicileri kooperatifinin ortağı bulunmamaları, kendi ekim alanında 
faaliyette bulunan ve ortağı bulundukları  kooperatifin ise başka yerde 
faaliyette bulunan şirket (fabrika) ile ilişkisinin bulunmaması nedeniyle 
tarımsal girdi temininde sıkıntı yaşadıklarından ve ayrıca yine münavebe 
esaslarına uyulup uyulmadığının kontrolünün de sağlanması bakımından bu 
hükümde düzenleme yapılması yararlı olacaktır. 

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5. 
maddesinin 2. bendinde yer alan 
hükme “Bakanlığın denetiminde, 
pancar temin edilecek yerdeki 
mahalli pancar ekicileri kooperatifi 
ya da bu kooperatiflerin oluşturduğu 
üst birliği Pankobirlik aracılığı ile” 
ifadesinin eklenmesi yararlı olacaktır.   

4.4.2. Organik Tarım
İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5262 sayılı 
Organik Tarım 
Kanunu ve 
Yönetmeliği

Cezalar uygulanabilir şekilde kategorize edilmemiştir.

Bazı maddeleri uygulanamamaktadır.

Organik tarım yapılacak alanların bulunmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Müeyyideleri uygunsuzluklarla 
uyumlu olacak şekilde belirlenmiş ve 
kategorize edilmiş olmalıdır.

Organik tarım yapılacak alanlar 
çevre düzeni planlarında ve arazi 
kullanım planlarında yer alarak, alan 
düzenlemesi yapılması gerekir. Aksi 
takdirde yan komşuların kurallara 
uymaması sorunlara yol açmaktadır. 
Bu nedenle çevre düzeni planlarıyla 
birlikte yapılacak arazi kullanım 
planlarında yer ayrılması gerekir. 

4.4.3. Su Ürünleri

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5326 sayılı 
Kabahatler 
Kanunu 

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu 

Su Ürünleri Kanunu’na ilişkin yaptırımlar, 2004 yılında 4950 sayılı Kanun ile 
idari yaptırımlara dönüştürülmüştür. 

2005 yılında çıkan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile idari yaptırımlara ilişkin 
genel bir düzenleme yapılmış, bu kapsamdaki aykırılıklar kabahat olarak 
nitelendirilmiştir.

Kabahatler Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, kabahatler karşılığında 
uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirler olarak 
sayılmış, idari tedbirlerin mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda 
yer alan diğer tedbirler olduğu belirtilmiştir.   

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan idari para cezasının 
uygulanmasına ilişkin herhangi bir hukuki sorun yaşanmazken, idari 
tedbirlerden olan mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili uygulamada 
sorunlar yaşanmaktadır. 

Su Ürünleri Kanunu’nda düzenlenen yaptırımlarda, zapt ve müsadere 
gibi adli yargının görev sahasına giren ibareler yer almaktadır. 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu’na uygun olarak, söz konusu ibareler el koyma 
ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi olarak değiştirilmediği için adli yargı 
organları istihsal vasıtaları ve ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi 
taleplerinde, yetkisizlik nedeni ile işlem yapmamaktadır. Bu durum kabahat 
işleyen kişinin kabahatlerinin yaptırımsız kalmasına, işlemi yapan kontrol 
görevlilerinin emeklerinin boşa gitmesine, yargı ve idari birimlerde gereksiz 
iş yüküne, kanunla amaçlanan durumun ve caydırıcılığın sağlanamamasına 
neden olmaktadır.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda 
yaptırım olarak uygulanan el konulan 
av araçları ve ürünlerle ilgili “zapt ve 
müsadere” ifadelerinin, Kabahatler 
Kanunu’na uyum sağlaması için 
“el koyma ve mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi” şeklinde değiştirilmesi 
uygun olacaktır.

Bu amaçla Su Ürünleri Kanunu’nda 
değişiklik yapılması için 
çalışmalar yürütülmekte olup bu 
düzenlemelerin yasalaşması halinde 
sorun çözülecektir.
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1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu 

Madde 3

Mevcut Kanun’da amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak şahıslar ile 
amatör amaçlı su ürünleri avcılığı ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak 
gemiler için ruhsat tezkeresi alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kanun’un çıktığı yıllarda deniz ve iç sularda ağ kafeslerde yetiştiricilik 
faaliyetleri başlamamış olduğu için yetiştiricilik tesislerinin kullandıkları 
gemilerin ruhsatlandırılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Yetiştiricilik tesislerinin kullandıkları 
gemiler ile amatör balıkçılık 
faaliyetlerinin düzenleme yapılarak 
bu faaliyetlerin kayıt altına alınması 
gerekmektedir. 
Su Ürünleri Kanunu’nda 
değişiklik yapılması için 
çalışmalar yürütülmekte olup, bu 
düzenlemelerin yasalaşması halinde 
sorun çözülecektir.

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Madde 4  

Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği 

“DSİ Rezervuarlarında Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Kiralamaları” 
hususunda mevzuatta DSİ görüşüne yer verilmemesi:
DSİ rezervuarları, su ürünleri avcılığı ya da yetiştiriciliği maksadıyla Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından kiraya verilirken, kira 
sözleşmelerinde “DSİ Teknik Şartları” bulunmamaktadır.
DSİ, rezervuarların kullanım amacı ile teknik ve hidrolojik özelliklerini 
dikkate alarak yapılabilecek her türlü faaliyetin (balıkçılık, su sporları, su 
ulaşımı, hava ulaşımı vd.) koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Ancak, 
rezervuarların su ürünleri avcılığı ya da yetiştiriciliği maksadıyla işletilmesi 
BSGM’nin sorumluluğundadır. Bu durum uygulamada iki kurum arasında 
uyumsuzluklara sebep olabilmektedir.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 
4’üncü maddesi “DSİ’nin 
görüşü alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığınca kiraya verilir.” şeklinde 
değiştirilmelidir.

Kira sözleşmelerine DSİ Teknik 
Şartları eklenmelidir.

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu 

Madde 18

Yunus avcılığının serbest olduğu yıllarda, avcılıkta kullanılacak tüfek ve 
fişekler Bakanlar Kurulu Kararı ile su ürünleri kooperatiflerine ücretsiz 
verilmiştir. 

Ülkemizde yunus avcılığı, Bern Sözleşmesi’ne taraf olmamızdan dolayı 
yasaklandığından, pratikte uygulanmayan ve bundan sonra da uygulanması 
mümkün olmayan bir düzenlemedir.

Bu maddenin ikinci fıkra hükmünün 
yürürlükten kaldırılarak, ülkemizin 
de taraf olduğu 20 Şubat 1984 tarihli 
Bern Sözleşmesi hükümlerine uyum 
sağlanmaktadır. 

Su Ürünleri Kanunu’nda 
değişiklik yapılması için 
çalışmalar yürütülmekte olup bu 
düzenlemelerin yasalaşması halinde 
sorun çözülecektir.

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu 

Madde 22

Balık geçitleri konusunda kurumların görev ve yetkilerinin belirgin olacağı 
yeni mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 22’nci maddesi gereğince BSGM 
balık geçitleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ancak, balık geçitleri 
konusunda birçok farklı kurumun proje onayı, izleme, can suyu bırakılması, 
çalışıp çalışmadığı, ceza kesme vb. konularda görevi bulunmaktadır.

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmalar 
yürütülmekte olup yasalaşması 
halinde sorunun çözümü yönetmelik 
düzenlemesine bırakılmıştır.
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1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Madde 34

Su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelere aykırı olarak elde edilen su 
ürünleri ile avcılıkta kullanılması uygun olmayan istihsal vasıtaları hakkında 
yapılacak işlemleri düzenleyen bu madde yasak dönemde avlanmış su 
ürünleri ile asgari avlanılabilir ağırlık ve boydan küçük olan ürünlerin zapt ve 
müsaderesini öngörmektedir. 

Zapt edilen bu ürünler ile avcılıkta kullanılması uygun olmayan istihsal 
vasıtalarının satışı yapılmakta, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahkeme 
karar vermektedir.  Bu madde düzenlemesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
ile çelişmektedir. 

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmalar 
yürütülmektedir.  Değişikliklerin 
yasalaşması halinde sorunların 
çözümü için aşağıdaki düzenlemeler 
öngörülmektedir:
 - Mahkemece yerine getirilecek 
görevlerin mülki amire bırakılması,  
- Av yasağı döneminde avlanmış 
su ürünleri ile el konulan su 
ürünlerinden, asgari avlanılabilir 
ağırlık ve boy uzunluğundan küçük 
olanların perakende satışının 
yasaklanması,
-Avlanması tamamen yasak olan 
türlerin ise ticarete konu edilmemesi,
-El konulan ürünler ve av araç 
gereçlerinin imha edilmesi 
durumunda masrafların kabahati 
işleyenden tahsili,
-Fiili imkânsızlıklardan dolayı el 
konulamayan ürün ve av araçlarının 
kaim değerinin mülkiyeti kamuya 
geçirilmesi,
-Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
kararlarının ilin en büyük mülki amiri 
tarafından verilmesi.  

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Madde 36

Kanun’da yer alan idari para cezaları caydırıcı değil: cezaların güncellenmesi, 
su ürünleri yetiştiriciliğinde kabahatin niteliği ve üretim kapasitesine göre 
kademeli olarak idari para cezalarının uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca, ruhsat tezkeresine sahip olmadan trol, gırgır ağları ve algarna 
kullanılarak avcılık yapılması halinde gemilere ve kullanımına izin verilmeyen 
avlanma araçlarına el konulmasını düzenleyen hüküm bulunmamaktadır.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36’ncı maddesi 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu ile çelişmektedir.

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmalar 
yürütülmekte olup, bu çalışma 
ile maddede yer alan idari para 
cezaları günün şartlarına göre 
caydırıcı olacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Mahkemece yerine 
getirilecek yaptırım kararları mülki 
amire verilmektedir.

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Yasal 
Düzenleme Yok

Balıkçı gemileri ve yetiştiricilik tesislerinin uzaktan algılama yöntemi 
ile izlenmesi, avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin kontrolü ve verilerin 
toplanmasına yönelik olarak gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde 
bulundurulması istenen sistem ve cihazların Bakanlıkça belirlenen özelliklere 
uygun ve işler durumda olmasına yönelik yasal düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmalar 
yürütülmektedir. Yapılan çalışmaya 
göre 1380 sayılı Kanun’a eklenecek 
madde ile balıkçı gemileri ve 
yetiştiricilik tesislerinin uzaktan 
algılama yöntemi ile izlenebilmesi, 
avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin 
kontrolü ve verilerin toplanmasında 
teknolojik ekipman ve sistemlerden 
yararlanılması konularında yetki 
alınmaktadır.

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Yasal 
Düzenleme Yok

Balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları su 
ürünlerini Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltması, 
su ürünlerinin nakillerinde Bakanlıkça belirlenen belgelerin bulunması, 
bu belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme 
bulunmamaktadır.

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmalar 
yürütülmekte olup, yapılan 
çalışmanın yasalaşması halinde sorun 
çözülecektir.
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1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Yasal 
Düzenleme Yok

Balıkçılar, başka ülke balıkçıları ile ikili anlaşma yapmak suretiyle Bakanlıktan 
izin almaksızın başka ülke sularında av yapmaya gitmektedirler. 

Kanun’da, başka ülkelerin karasuları veya münhasır ekonomik bölgelerinde 
ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemiler için Bakanlıktan izin alınması 
ve Bakanlığın belirleyeceği şartlara uymalarını düzenleyen hüküm 
bulunmamaktadır. 

Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmalar 
yürütülmekte olup, yapılan 
çalışmanın yasalaşması halinde sorun 
çözülecektir.

1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanunu

Su ürünleri üreticileri, kooperatif ve üretici birliği şeklinde örgütlenmektedir. 
Ülkemizde 30.625 ortağa sahip 558 su ürünleri kooperatifi ile 1.193 üyeye 
sahip 30 adet de su ürünleri üretici birliği bulunmaktadır. Su ürünleri 
üreticilerinin örgütlenmesindeki bu ikili yapı, üreticileri zayıf düşürmekte 
zaman, emek ve güç kaybına yol açmaktadır.

Balıkçıların gücünü dağıtan, parçalı 
bir yapıya yol açan kooperatif ve 
üretici birliği şeklindeki balıkçı 
örgütlenmesi yerine tek bir çatı 
altında örgütlenme oluşturulmalıdır.

Yatırımlarında 
İhtiyaç Duyulan 
Su ve Su 
Alanları ile 
Deniz ve İç 
Sulardaki Su 
Ürünleri İstihsal 
Hakkının Kiraya 
Verilmesi 
Hakkında 
Yönetmelik

Madde 5   

Madde 8 

Madde 5 ve Madde 8’de değişiklik gerekmektedir.

BSGM tarafından çıkarılan “Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında 
İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları 
ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri 
İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi 
Hakkında Yönetmelik” in 5’inci ve 
8’inci maddeleri “DSİ’nin görüşleri ve 
teknik şartları dikkate alınarak Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğünce kiraya 
verilir.” şeklinde değiştirilmelidir.

4.4.4. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem 
Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri

-Kalıntısız, sağlıklı ürünlerin üretimi ve piyasaya arzı

-İzlenebilirlikle ilgili kurulan sistemler sonuca hizmet etmeyen, karmakarışık 
bir yapıdadır. Bitkisel üretimde izlenebilirlikle ilgili kurulan sistemler tavsiye 
dışı ilaç kullanımının önüne geçmeyip, kâğıt üzerinde kalmaktadır. 

-Piyasadan numune alındığında izlenebilirlik de olmadığından, olumsuzluk 
çıktığında üreticiye ulaşılamamakta ve ürün tüketilmiş olmaktadır.

-Mevcut sistemle tavsiyelere uygun BKÜ kullanılmadığında kendine 
ulaşılamayacağı bilinmektedir.

-İzlenebilir kayıt sisteminin 
oluşturulması,

-Satışa sunulan ürünlerin haller 
üzerinden kayda girmesi ve bu 
esnada numune alınması, 

-Gıda laboratuvarlarının hallere 
öncelik verecek şekilde kurulması 
gerekmektedir. 

-Karekod, barkod, üretici kayıt 
defteri, reçete vb. izlenebilirlikle ilgili 
kurulan sistemler, amaca hiç katkısı 
olmayan ve paydaşlara ilave yükler 
getiren uygulamalar kaldırılmalıdır.
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem 
Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri

-Ülkemizde Bitki Koruma Ürünleri ile bunların aktif ve yardımcı maddelerinin 
üretimi teşvik edilmelidir.

-BKÜ ruhsatlandırılan dozlarda çalışmamaktadır.

- BKÜ yasaklamaları ülkemiz ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmalıdır.

-BKÜ ve zirai mücadele alet-makinelerinin bitki sağlığı dışında da kullanımı.

-BKÜ’lerde direnç oluşmuştur ve tavsiye edilen dozun 3-5 katı üzerinde 
kullanılmaktadır. Asıl BKÜ tavsiye edildiği dozda etkili değil ama bunu emsal 
gösteren ürünlerin denemelerinde bile başarı %95 ve üzeridir.

Büyük ambalajlarda ithal edilen 
ürünlerin ülkemizde ambalajlanması, 
etiketlenmesi kolaylaştırılmalıdır.

İhracat amacıyla getirilecek 
ürünlerde ruhsatlandırma-ruhsat 
uzatma vb. izinler sağlanmalıdır.

Emsalden ruhsatlandırmada 
denemeler anlamını yitirmiş 
durumda, İlk defa ruhsatlandırılan 
ürünlerde ruhsata esas analizlerinin 
yapılması gerekmektedir.

BKÜ’lerde yıllar içerisinde oluşan 
direnç tespit edilmeli, dozlar buna 
uygun olarak yeniden belirlenmelidir.

AB’de ticari kaygılarla yasaklanan 
BKÜ’ler ülkemiz tarımı dikkate 
alınarak değerlendirilmelidir.

BKÜ’lerin orman, golf sahaları, 
su kanalları vb. alet-makinelerin 
halk sağlığında kullanımlarında 
söz konusu olan alanlarla ilgili 
düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.

BKÜ’lerin satışında bayilik hizmetleri: Üreticiler zirai mücadeleyle ilgili 
hizmetleri bayilerden alırken, reçete imkânı verilmemektedir.

Üreticiler zirai mücadeleyle ilgili 
hizmetleri bayiler üzerinden 
almaktadırlar. Dolayısıyla bayiler 
teşhis yapmalı, bilgilendirme 
kurslarına alınmalı, sınav gibi gereksiz 
uygulamalardan kurtarılmalıdır.

4.4.5. Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

Hayvansal üretimde hızla artan kentleşme ile sorunlar gittikçe 
büyümektedir. Hayvancılıktan vazgeçen aile işletmelerini geri döndürmek 
neredeyse imkânsızdır. 

Aile iş gücünün ve kendi işletmesinin ortaya çıkardığı kaba yem 
ile desteklenmeyen hayvancılık, girdiler karşısında sürdürülemez 
görünmektedir. 

Kırsal alanda hayvancılık yapan aile 
işletmelerine tarımsal destekler 
kapsamında sosyal güvenlik priminin 
(Tarım BAĞ-KUR) belirlenen 
koşullar çerçevesinde ödenmesi 
uygun olacaktır. Bu sayede sosyal 
güvencesi olan belirli kriterlerdeki 
çiftçi aileleri hayvansal üretimi devam 
ettirebileceklerdir ve hayvansal 
üretimin sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayacaktır. 

Hayvan ithalatı hayvan sağlığımızı tehdit etmektedir.
Hayvan sağlığının garantiye alınması 
için karantina şartlarına mutlak 
anlamda uyulması gereklidir. 
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5199 sayılı 
Hayvanları 
Koruma 
Kanunu

Madde 20

Hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik 
programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer 
verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon 
kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo 
kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların 
yapılması zorunludur. Bu yayınların %20’sinin izlenme ve dinlenme oranı en 
yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev 
alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.

İlgili maddenin: “Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu ile özel 
televizyon kanallarına ait televizyon 
programlarında ayda en az iki 
saat, özel radyo kanallarının 
programlarında ise ayda en az yarım 
saat eğitici yayınların yapılması 
zorunludur.” düzenlemesinde, ayda 
en az iki saat olan program süresinin 
yetersiz olduğu ve bu sürenin en az 
dört saat olması gerektiği ibaresi ile 
değiştirilmesi önerilmelidir. 

Ayrıca aynı maddenin: “Bu yayınların 
%20’sinin izlenme ve dinlenme 
oranı en yüksek saatlerde yapılması 
esastır.” ifadesinde yer alan %20’lik 
oranın yetersiz olduğu görülmektedir. 
Bu programların en az yarı süresinin 
çocukların televizyon izleme ve 
dinlenme saatlerinde olmalıdır.

Çocukların duygusal ve sosyal 
gelişiminde önemli bir rol oynayan 
hayvan sevgisinin küçük yaşlardan 
verilmesi gerekmektedir. Çocuğun 
çıkar gözetmeksizin hayvanla 
ilgilenmesi ve onun sorumluluğunu 
alması, hayatının gelecek 
dönemlerinde toplumsal konularda 
duyarlı olmasında ve sorumluluk 
duygusunun gelişmesinde önemli 
katkıda bulunur. Hayvan besleyen 
bir çocukta bu kazanımlar, diğer 
çocuklara kıyasla fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal gelişimine katkıda bulunur. 
Ayrıca hayvan sorumluluğunu alarak, 
kendine güveni artıp çevresi ile 
iletişim kabiliyeti gelişir.

5199 sayılı 
Hayvanları 
Koruma 
Kanunu

Türkiye’de hayvanları gerçek anlamda koruyan bir hukuki yaptırım 
bulunmamaktadır. Hayvanların “can” değil, “mal” olarak algılandığı Türk 
Ceza Kanunu, sadece “sahipli” hayvanlara verilen zararı cezaya tabi 
tutmaktadır. Bu ceza da malı zarar gören kişiye tazminat niteliğindedir. 
Hayvana yönelik şiddetin “suç” değil, “kabahat” olarak değerlendirilmesi, 
sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı yapılması ve öngörülen cezaların 
caydırıcılıktan uzak olması büyük bir sorundur. Bu olumsuzluklara 
karşın 2012 yılında gündeme gelen yasa düzenlemesi bir türlü 
sonuçlandırılamamıştır. Yasa taslağında dört aydan başlayan bir hapis 
cezası fiili olarak tutuklama ve hapis anlamına gelmediği gibi adli para 
cezasına çevrilebilir niteliktedir. Eğer fiili tutuklama yapılacaksa cezanın alt 
sınırının bu doğrultuda belirlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Yasa’da 
öngörülen para cezalarının da mahkemece taksitlendirilmesi olayın failini 
ödüllendirme anlamına gelecektir. 2004 yılında kabul edilen mevcut yasanın 
zehirleme, öldürme uygulamalarına son vererek belediyelere bakımevleri 
kurma, kısırlaştırma merkezleri kurarak hayvan sayısını kontrol altında tutma 
yükümlülüğü getirdiği halde belediyeler, zehirleme ve vurarak öldürme 
kültüründen kurtulamamıştır. Pek çok belediyede kurulan bakım evlerinde, 
hayvanların açlık ve ölüme terk edildiği bilinmektedir.

Hayvanları Koruma Yasası’nın bir an 
önce çıkması ve yasada hayvanları 
koruyucu ve caydırıcı yönde ciddi 
yaptırımlar bulunması gerekmektedir.
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4.4.6. Tarımsal Girdilerin ve Ürünlerin Pazarlanması

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında bu işle iştigal etmeyen birçok aracı 
bulunmakta ve sadece söz ve vaatlerle alışveriş yapılmaktadır. 

Çiftçilerin önceden borçlanması yapılan alışverişin resmî evraklara 
bağlanmasını engellemektedir.

Tarımsal ürün ticareti konusunda 
yeterlilik şartları getirilmeli ve 
çiftçilerin de resmî sözleşme 
veya fatura alma alışkanlığının 
geliştirilmesine çalışılmalıdır. Tarım 
ve Orman Bakanlığı il/ilçe teşkilatları 
ve ziraat odaları, tarımsal ticaret 
yapan firmaların ekonomik ve mali 
durumlarını takip ederek çiftçilerin 
korunmasına katkı sağlayabilirler. 

5174 sayılı 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği ile 
Odalar ve 
Borsalar 
Kanunu 

Madde 46

Borsa işlemlerinin tescili ile ilgili 46. maddede “Borsaya tâbi maddelerin 
en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara 
tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde 
kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, 
borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en 
geç otuz gün içinde tescil ettirilir.” denilmektedir. 

Pamuk piyasalarında üretici ve sanayici açısından en önemli sorun fiyatın 
oluşumudur. Pamuk üretiminin yoğun olduğu odalarımızdan gelen bilgilere 
göre borsa kapanış saatinden sonra yapılan borsa dışı satışların daha 
sonra borsaya yansıdığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede borsa kapanış 
saatinden sonra alıcı ve satıcı borsa dışında işlem yapabilmekte ve yapılan 
işlem Kanun’da da belirtildiği üzere cezasız 30 gün içerisinde tescil 
ettirilebilmektedir. Bu süre sonrasında yapılan bildirimde ise tescil ücreti 
cezası ödenmektedir. Ancak, borsa dışında yapılan tescillerde fiyat alım 
satım yapılan tarihte borsa bültenine yansımamaktadır. Bu durum hem 
takibe hem de piyasanın sağlıklı fiyat oluşumuna engel olmaktadır.

Fiyatların sağlıklı oluşması 
bakımından, borsa dışında yapılan 
satış işlemlerinin borsaya bildirim 
zamanının olabilecek en kısa süreye 
çekilmesi hususu yasal düzenleme ile 
bir an önce gerçekleştirilmelidir.

5957 sayılı 
Sebze ve 
Meyveler ile 
Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği 
Bulunan 
Diğer Malların 
Ticaretinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında 
Kanun 

Madde 2

Kanun’un 2. maddesinde tanımlar açıklanmaktadır. Tanımlar içerisinde 
Pazar Yerleri ve Semt Pazarları bulunmaktadır. İki kavram da aynı ifadeleri 
belirtmektedir. 

Pazar yeri ve semt pazarı ifadesi 
tek bir kavram olarak “semt pazarı” 
şeklinde kullanılmalıdır. Ayrıca bu 
kavramın açıklanmasında semt 
pazarlarının teknik özellikleri 
belirtilmelidir. Mevcut tanımda 
fiziksel özellikler açıklanmış olup 
ürünün kalitesine, alıcı ve satıcıların 
refahına vs. etki eden teknik özellikler 
tanımlanmamıştır. 

5957 Sayılı 
Sebze ve 
Meyveler ile 
Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği 
Bulunan 
Diğer Malların 
Ticaretinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında 
Kanun 

Madde 3

Madde 3’te kamu ve özel toptancı hallerinin kurulması yetkilendirilmektedir. 
Bu yetki özel sektöre de verilmiş olup kapasitesi ve özellikleri hakkında 
detaylı açıklamaya yer verilmemiştir. 

Toptancı hallerinde yer alan iş 
yerlerinin sayısı toptancı hallerinin 
kapasitesini belirlemekte olup, 
bunun şehrin nüfusu ve tüketim 
ya da üretim potansiyeline göre 
belirlenmesi gerekmektedir. Toptancı 
halleri kapasitesi belirlenirken 
bölgesel üretim ve tüketim 
potansiyelini belirlenmesi doğru 
olacaktır. Yapılması planlanan 
toptancı hallerinde kamu özel sektör 
ayırt etmeksizin ambalajlama, 
soğuk hava tesisi ve kontrol 
laboratuvarlarının zorunlu olması 
gerekmektedir.
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5957 sayılı 
Sebze ve 
Meyveler ile 
Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği 
Bulunan 
Diğer Malların 
Ticaretinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında 
Kanun 

Madde 4

Madde 8

Bu Kanun maddesinde hangi malların toptancı hallerine girmesi gerektiği 
açıklanmaktadır. Ancak Toptancı halleri dışında mal satılması kayıt dışılığı 
artırmakta olup, üretici örgütleri dışında tüm yaş meyve ve sebzeler kanun 
kapsamına alınmış ürünlerin toptancı halleri üzerinden dağıtımının yapılması 
gerekmektedir. Nitekim kayıt dışı ticaret kontrolsüz olup ürünlerin kalite 
kontrolüne de imkân vermemektedir. Ayrıca arz miktarı bilinmediğinden 
fiyat oluşumundaki dalgalanmanın ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz 
etkilerine müdahale edilememektedir. 

Hal dışında daha yüksek olmak üzere hal içinde de kayıt dışılık 
bulunmaktadır. Hal rüsumu ödeme miktarını düşürmek için düşük bedelden 
ürün bildirimi yapılmaktadır.

2012 yılında çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında 
Yönetmelikte (Madde 40) toptancı haline giren ürünler için bildirim sistemi 
hakkında bilgi verilmektedir. Uygulamada üreticiden alınan ürünün tamamı 
için fatura kesilmediği ve kayıt dışılığın gerçekleştiği görülmektedir. 

Sebze-meyve piyasasında kayıt 
dışılığı önlemeye yönelik sistemin 
kurulması ve tüm ürünlerin toptancı 
halleri denetiminde dağıtımının 
sağlanması gerekmektedir.

Kayıt dışılığın önlenebilmesi için 
hal rüsumu ve diğer vergilendirme 
oranlarının yeniden düzenlemesi ve 
hatta hal rüsumunun kaldırılması 
önerilebilir. 

Bildirim sisteminin üreticiden 
itibaren başlatılması kayıt dışılığın 
önlenmesinde katkı sağlayacaktır.

4.5. Tarımsal Arazilerin Sürdürülebilir Yönetimi ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

4.5.1. Arazi Edinimi

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı 
Kanun ve 3083 
sayılı Kanun

5403 sayılı Kanun’da arazi edinimi ile ilgili kısım 
sadece tavsiye niteliğindedir ve mülkiyet kavramı ile 
örtüşmemektedir. Serbest piyasadan tarım arazisi 
satın almaktan farkı olmamakla birlikte, uygulanması 
mümkün görünmemektedir. 

3083 sayılı Kanun’da madde olmasına rağmen 
Şanlıurfa kamulaştırması dışında bu madde hiç 
uygulanamamış/uygulanmamıştır.

3083 sayılı Kanun’da halen arazilerin tarımsal amaçlı 
kamulaştırılması ve yine aynı yerde ikamet edenlere 
işletmelerini büyütmek amacıyla (uzun vadeli 
faizsiz olarak) verilmesinin önünde hukuki bir engel 
bulunmamaktadır. 

3083 sayılı Kanun’un 9. maddesinde “Borçlar, 
borçlandırmadan sonra gelen dördüncü yılın Ocak 
ayını takip eden ve uygulayıcı kuruluş tarafından 
hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek 
aylardan başlamak üzere, on yılda ve on eşit taksitte 
faizsiz olarak ödenir.” hükmü bulunmaktadır. 

Bu hüküm doğrultusunda ekonomik olarak 
işletilmeyecek kadar küçülmüş, parçalanmış tarım 
arazilerinin kamulaştırılması ve yine aynı bölgede 
işletmesini büyütmek isteyenlere verilmesinin 
önünde hukuksal bir engel bulunmamaktadır. 

5403 sayılı Kanun’da yukarıda belirtilen faizsiz olarak 
işletmesini büyütmek isteyenlere arazi verilmesi 
kavramı tam olarak işletilememektedir. 

5403 sayılı Kanun’un 8/D maddesinde “ilgili 
bütçeden tarım işletmesini büyütmek isteyenlere 
faiz desteği verilebilir” hükmü vardır ve 15/05/2014 
yılından bu yana henüz uygulama şansı 
bulamamıştır. 

Tarım arazilerinde aynı parselde hissedar olan kişilere 
hisselerini devralmaları için Tarım ve Orman Bakanlığı 
faiz desteği vermelidir. 

Tarım arazilerinde mirasçılar arasında devir 
işlemlerini hızlandırmak için miras kredisi verilmelidir. 
Bunun haricinde arazi edinimi kavramının 
uygulanması mümkün görülmemektedir. 

Arazi edinimi sadece toplulaştırma yapılan 
alanlarda arazi almak isteyen kişilere arazilerini 
diğer parsellerinin yanından planlamak haricinde bir 
uygulama şansı bulunmamaktadır.

Arazi toplulaştırma uygulaması DSİ Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Arazi edindirme çalışmaları 
toplulaştırmayla birlikte kamulaştırma yapmak 
suretiyle uygulanabilir. 

Kamulaştırma yapmadan arazi edindirme 
uygulamasının yapılması oldukça zor görünmektedir. 

Serbest piyasada tarım arazisi satın almak 
isteyenlerin önünde bir engel yoktur. Arazi malikleri 
çok fazla olan parseller ile davalı parsellerin 
kamulaştırılarak devirleri kolaylaştırılabilir. 

Tarım arazilerinin kamulaştırılmasında Kamulaştırma 
Kanunu devreye girmekte ve arazilerin tarımsal 
değerinden ziyade rayiç bedeli üzerinden 
değerlemesi yapılmaktadır. Bir yerleşim biriminde 
tüm arazilerin yeniden düzenlenmesi ile arazi edinimi 
gerçekleşebilir. Hollanda modeli ile bir nebze çözüm 
üretilebilir. 

Fransa (safer) modeli ülkemiz için uygun bir sistem 
değildir. 
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4.5.2. Arazi Parçalılığı

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı 
Kanun ve 3083 
sayılı Kanun

Ülkemizin arazi parçalılığı düşünülenden çok 
daha kötü boyutlara ulaşmıştır. Bu parçalılık, arazi 
üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerin ve kurulacak 
işletmelerin önünde çok büyük engeldir. 

Arazi parçalılığı çözüme kavuşturulamadığından 
birçok yatırımcı veya çiftçi arazilere yatırım 
yapamamaktadır. 

Bazı mülkiyet sahipleri de arazilerini devretmek 
istese bile masraflar çok yüksektir veya alıcı 
bulamamaktadır.

Arazi toplulaştırma mevcut parçalılığı tek başına 
çözemez, sadece bir nebze düzeltebilir. Arazi 
toplulaştırma mülkiyet hakkını değiştirmez, var olan 
mülkiyeti yeniden düzenler. Malik sayısını düşürmez. 
Ülkemizin tarım parselleri 40 milyon kişiye 
kayıtlıdır. Malik sayısını düşürmeden toplulaştırma 
sorunu yeterince çözülemez. Sadece parsel sayısı 
azaltılabilir. Ama malik sayısı aynı kalmak zorundadır.

5403 sayılı Kanun’un 8. maddesi mutlaka 
uygulamaya geçirilmelidir. Mirasçıların belli sürede 
intikallerini bu maddeye göre yapmadıkları taktirde 
yetkili sulh hukuk mahkemelerinde dava açılması 
geciktirilmemelidir (miras kredisi verilebilir).

2014 yılından önce hisseli olan parsellerin mirasçıları 
arasında devredilmesi veya hissedarları arasında 
devredilmesi konusunda (miras kredisi gibi) benzer 
bir kolaylık yapılmalıdır. Mortgage gibi bir sistem 
devreye alınmalıdır.

Maliye Bakanlığı bu konuda faiz desteği vermelidir. 
Bu yapılamaz ise en azından Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından tarımsal desteklerin belirli bir 
kısmı bu amaç için kullanılmalıdır.  

4721 sayılı 
Türk Medeni 
Kanunu 

Madde 644

5403 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler yanında 
arazi parçalılığını önlemeye yönelik Türk Medeni 
Kanunu’nun (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanunu’nun) 659’uncu, 660’ıncı, 661’inci, 
662’nci, 663’üncü, 664’üncü, 665’inci, 666’ncı, 
667’nci ve 668’inci maddeleri ile 22/11/1984 
tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 
13’üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ancak Türk Medeni Kanunu’nun “el birliği 
mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi” başlığı 
altındaki 644. maddesinde “Bir mirasçı, terekeye 
dâhil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki el 
birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi 
isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer 
mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre 
içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

El birliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz 
ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen 
süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, 
istem konusu mal üzerindeki el birliği mülkiyetinin 
paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Terekeye dâhil diğer hakların ve alacakların paylar 
oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki 
hükümler uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede bir düzenleme yapılmamıştır. Bu 
nedenle Sulh Hukuk Mahkemeleri bu maddeye göre 
Yeter Gelirli İşletme Büyüklüklerini veya ekonomik 
bütünlük kavramını dikkate almadan arazileri 
paylaştırabilmektedir. Oysa 5403 sayılı Kanun’da 
değişiklik yapan 6537 sayılı Kanun ile bu durumu 
ortadan kaldırmak için yukarıda bahsedilen TMK 
maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu madde 
unutulmuş veya bu şekilde sonuçlanabileceği 
öngörülmemiş olabilir.    

Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesinde değişiklik 
yapılarak El birliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete 
Çevrilmesi kısmına “tarım arazileri hariç olmak üzere” 
ibaresi eklenmesi gereklidir.

Ya da bu maddeye “Sulh hukuk hâkimi el birliği 
mülkiyet durumundaki tarım arazilerinde öncelikle 
5403 sayılı Kanun’da belirtilen ekonomik bütünlük 
ve yeter gelir işletme büyüklüklerine dikkat eder. Bu 
büyüklükleri dikkate alarak çözülemeyen hususlarda 
karar verir” şeklinde düzenleme yapılmalıdır.   
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4.5.3. Arazi Toplulaştırma

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

6200 sayılı 
Devlet Su 
İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
Yürütülen 
Hizmetler 
Hakkında 
Kanun 

Arazi toplulaştırma (AT) çalışmalarında bir kısım 
görev 28 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
7139 sayılı Kanun ile DSİ’ye geçmiştir, ancak bazı 
görevler (arazi edinimi, ıslah, toprak veri tabanının 
oluşturulması vb.) halen TRGM’dedir. 

DSİ önceden farklı bir Bakanlığa (Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı) bağlıyken yasal düzenleme yapılmış, şu 
andan TRGM AT yapmak istemesi halinde DSİ’den 
izin alması gerekmektedir.

1961 yılından bu yana AT çalışmaları Tarım ve 
Orman Bakanlığı (Topraksu-Köy Hizmetleri-TRGM) 
tarafından yürütülmüş ve güçlü bir kurumsal 
kapasite oluşmuştur.  Bitki deseni ve bitki su 
ihtiyaçları tespiti görevi de TOB olduğu için AT 
çalışmalarının, TRGM çatısı altısında yapılması DSİ 
zorunlu durumlarda sadece kendi proje alanlarında 
AT yapması uygun olacaktır.

Türkiye’de arazi toplulaştırma 3083 sayılı Kanun ile 
geniş çapta başlatılmıştır. Daha önce lokal yerlerde 
Köy Hizmetleri yapmıştır ancak asıl başlangıç 
1984 yılında yürürlüğe giren 3083 sayılı Kanun’la 
başlamıştır. Bu Kanun’daki normun 10 katını aşan 
arazilerin kamulaştırılması hükmünün Şanlıurfa ilinde 
siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı başarısızlığa 
uğramış devrim niteliğindeki bu Kanun’un diğer 
maddelerinin tam uygulanması sağlanamamıştır. 

5403 sayılı Kanun içine de arazi toplulaştırma 
hükümleri konularak ülkemizde iki kanunla 
toplulaştırma yapılmaya başlanmıştır. 

Tarımsal amaçlı küçük sulamaların DSİ ile 
TRGM arasında tartışılmasından sonra durum 
toplulaştırmanın DSİ Genel Müdürlüğüne 
devredilmesi ile sonuçlanmıştır. Ancak gerek 
3083 ve gerekse 5403 sayılı Kanunlardaki arazi 
toplulaştırma maddeleri DSİ’ye devredilince konu 
bütünlüğü bozulmuştur. Çünkü sadece toplulaştırma 
ile ülkemizin tarımsal altyapı problemleri çözülemez. 
Bu sistematik bozulmuştur. Tarımsal altyapı ile ilgili 
hususlar (drenaj, tarla içi yol, bütüncül planlama, 
arazi edinimi, kamulaştırma, örnek işletmelerin 
korunması, tarım işletmelerinin korunması, köy 
yerleşim alanlarının kurulması, toprak etütleri, tarım 
dışı kullanım talepleri ve benzeri birçok konu) farklı 
kurumlara geçmiştir. 

Örneğin tarım arazisi üzerinde 3083 sayılı Kanun’un 
13. madde şerhi olan vatandaş arazisi üzerinde bir 
işlem yapacağı zaman DSİ’den proje bütünlüğü 
açısından, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
farklı iki daire başkanlığından ekonomik bütünlük 
ve kamulaştırma yapılıp yapılmayacağı konusunda 
3 farklı yerden izin veya onay alması gerekmektedir. 
Bu ülkemizde yaklaşık (3083 sayılı Kanun 
kapsamındaki sahadaki) 12 milyon kişiyi etkilemekte 
ve vatandaşın tapu müdürlükleri önünde günlerce 
beklemesine neden olmaktadır. Ayrıca kurumlara 
olan güveni sarsmaktadır.  Bu büyük bir sosyal ve 
hukuki sorundur. 

Bunun yanı sıra kurumlardaki teknik personel ve 
bilgi birikimi büyük sıkıntıya girmiştir. 

1984 yılında Milli Güvenlik Kararları sonrasında 
oluşturulan ve ülkemizin bu günkü sorunlarını 
çözebilecek nitelikte hazırlanmış olan 3083 sayılı 
Kanun kapsamında hizmet yapabilecek yeni bir 
Kırsal Alan Düzenlemesi Kurumu/Genel Müdürlüğü 
kurulmalı ve dağınık yerlerdeki tüm görevler bu 
birimde toplanmalıdır. 

Çünkü 3083 sayılı Kanun’un 9. maddesinde “Borçlar, 
borçlandırmadan sonra gelen dördüncü yılın Ocak 
ayını takip eden ve uygulayıcı kuruluş tarafından 
hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek 
aylardan başlamak üzere, on yılda ve on eşit taksitte 
faizsiz olarak ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu madde şu anda tartışılan ekonomik olarak 
dağınık, parçalı, miras nedeniyle çözülemeyen 
tarım arazilerinin ve davalı parselleri çözmek 
ve bunları kamulaştırarak işletmesini büyütmek 
isteyenlere verme noktasında kilit rol oynayacaktır. 
Bu alanlarda aynı zamanda arazi toplulaştırma 
projeleri de uygulanarak bir bütün halinde o bölgenin 
planlanmasını sağlayacaktır. 

Arazi toplulaştırma sadece var olan parselleri 
yeniden düzenleyebilir. Oysa ülkemizdeki 
mirastan dolayı tarım arazilerinin hisselilik durumu 
düşünülenden çok daha büyük boyutlardadır. Bu 
nedenle proje sahalarında bu hisseleri ortadan 
kaldırmanın yolu proje sahasının tamamının 
kamulaştırıldıktan sonra tekrar aynı kişilere (hissesi 
çok küçük olanların ve tarımdan vazgeçenlerin 
arazilerinin işletmesini büyütmek isteyenlere vererek) 
tekrar düzenleme yapmaktan geçmektedir. 

Bu sistemde fazladan bir kamu kaynağına 
fazla ihtiyaç duyulmaz. Sadece arazilerin el 
değiştirmesinde kolaylık amacıyla yapılmış olur. 



Tarım ve Orman Hukuku Grubu Çalışma Belgesi 

48

4.5.4. Mülkiyet Problemleri

İlgili Mevzuat Sorunlar Çözüm Önerileri

3194 sayılı İmar 
Kanunu, 5403 
sayılı Kanun, 

3083 sayılı 
Kanun, 

6831 sayılı 
Orman Kanunu, 

5216 sayılı 
Büyükşehir 
Kanunu, 

DSİ Kanunu, 

5178 Mera 
Kanunu, 

2872 Çevre 
Kanunu, 

7121 Kıyı Kanunu, 
...

Tarım arazilerinin üzerinde çok fazla problemler 
bulunmaktadır. Şahıslar arasındaki sınır davalarından, 
mirasçılar arasında veya hissedarlar arasında, köyler 
arasındaki sınır davaları, göl ve akarsu kenarlarında 
şahıslar ve DSİ ile sorunlar ve davalar mevcuttur. Kara 
yolları, Devlet demir yolları, sit alanları, özel çevre 
koruma alanları, elektrik dağıtım hatları, kıyı kenar 
çizgileri, sulak alanlar, orman, meralar ve benzeri ilgili 
ülkemiz tarım arazilerinin çözülemeyen davaları halen 
devam etmektedir. Mahkemelerde bu sorunlara ait 
büyük bir iş yükü bulunmaktadır. Bu yapı ülkemizin 
potansiyelini kullanmasında büyük maddi kayıplara da 
sebep olmaktadır.

Bu mülkiyet sorunlarını ülkemizin tüm kırsal 
alanlarında (imar geçmeyen tüm alanlar için) 
düzenleme yapabilecek Kırsal Alan Düzenlemesi 
Kurumu kurulmalıdır. Bu kurumun içine arazi 
toplulaştırma ve tarımsal altyapı hizmetleri de dâhil 
edilmeli ve tek bir yönetim otoritesi tarafından 
sorunlar ele alınmalı ve çözümlenmelidir.

2644 sayılı Tapu 
Kanunu, 

5403 sayılı 
Kanun,

3083 sayılı 
Kanun 

Ülkemizin birçok tarımsal arazisi halen 3. ve hatta 
4. kuşak kişiler üzerinde durmaktadır. Hatta bazı 
tarım parsellerinde sadece isim bulunmaktadır. 
Bu arazilerin kimlere ait olduğu bilinse de isim 
düzeltmesi yapılamamış veya mirasçılarından bu 
konu ile ilgilenmeyenler nedeniyle tapu da bu şekilde 
bulunmaktadır. Bunların intikalleri yapılamamıştır. Bazı 
parsellerde kök muris üzerindeki arazilerin yüzlerce 
hissedarı oluşmuş vaziyettedir. 

15/05/2014 tarihinde 5403 sayılı Kanun’a eklenen bazı 
maddeler ile daha önceden intikalini yaptırmayanlara 
harç muafiyeti getirilmiş olmasına rağmen bu 
sorunların giderilerek intikalleri tamamlanmamıştır. 
5403 sayılı Kanun’a eklenen maddeler ile bu tarihten 
sonra yapılan satış ve miras intikal işlemlerine devrim 
niteliğinde maddeler eklenmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. 

Bu yeni kanun maddeleri ile aynı kişiye ait farklı tarım 
arazileri arasında ekonomik bütünlük adıyla ifade 
edilen bağ kurulmuş ve bölünemez eşya niteliğine 
bürünmüştür (aynı ilçe sınırları içinde 10 km mesafede 
aynı kişiye ait farklı parseller tek parça olarak kabul 
edilmektedir.).

Bu durum 15/05/2019 tarihinden sonra vefat eden 
murisler için de geçerlidir. Sosyal olarak kendilerini 
buna hazırlayamayan vatandaşlar çözüm olarak 
intikallerini el birliği olarak yapmaktadırlar. Kanuna 
tabi olarak ve kurallar kapsamında paylaşımları 
yapmamaktadırlar. 

Çözülmemiş intikalden kaynaklı veya davalı 
yerlerin kamulaştırılması ve talepli olanlarına arazi 
toplulaştırma projeleri içinde tekrar kullanan eski 
sahiplerine veya talep eden bölge insanlarına yeniden 
satılması veya ekonomik durumlarına göre 3083 sayılı 
Kanun’un 9. maddesi kapsamında dağıtılması çözüm 
olarak görülmektedir. 

Çok fazla hissedarı olan ve neredeyse birbirini 
tanımayan kişilerin oluştuğu tarım parsellerinin 
kamulaştırmadan başka çaresi görünmemektedir. 

Farklı illerde ve hatta başka ülkelerde yaşayan 
mirasçıları olan parsellerin maliklerini bir 
araya getirmek veya satış işlemi yaptırabilmek 
kamulaştırmadan çok daha zor ve karmaşık olacaktır. 

Hukuken de doğal varislerin haklarının bankalara 
aktarılması ve mirasçıların buradan haklarını almaları 
en kolay yöntemdir. 

Kara yolu veya demir yolu hatları için yapılan 
kamulaştırmadan farklı olarak bu tarımsal amaçlı 
kamulaştırmalarda araziler yine diğer mirasçılara 
veya orada yaşayan akrabalarına proje kapsamında 
satılacağından belirlenen kamulaştırma bedellerine 
fazla bir itirazın olmayacağı ve bedelin çok astronomik 
rakamlara ulaşmayacağı düşünülmektedir. 
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4081 sayılı 
Çiftçi Mallarının 
Korunması 
Kanunu

Kanun’a göre Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı 
arazilerin denetimini yapmakta ve arazileri 
işleyenlerden koruma bedeli talep etmektedir. 
Kanun’un 34/1 maddesinde tarlalarında bulunan 
ürünleri korumak isteyen ve gerekli tedbirleri 
kendi alacak olan çiftçilerin sistemden çıkmalarına 
izin verilmezken, 19/04/2018 tarihinde yapılan 
düzenlemeyle koruma hizmetlerinin isteğe bağlı 
olması düzenlemesi getirilmiştir. Ancak sistemden 
çıkmak için müracaat eden çiftçilere ret yanıtı 
verilmektedir. Halbuki sistemden ayrılmak isteyenlerin 
talebini engelleyici herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır.

Eski tarihli olan Kanun’un tamamında günümüze 
uygun değişikliklerin yapılması gerekliliğinin yanı sıra 
yapılan düzenlemelerin de uygulamaya geçirilmesi 
gerekmektedir. Sistemden çıkmak isteyen çiftçiler için 
kolaylık tanınmalıdır.

4.5.5. Tarım Arazilerinin İntikali

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı 
Toprak Koruma 
ve Arazi 
Kullanımı 
Kanunu

3083 sayılı 
Sulama 
Alanlarında 
Arazi 
Düzenlenmesine 
Dair Tarım 
Reformu Kanunu

Tarım arazilerinin intikalinde yasal süreler vardır. 
Bu süreler aşılmakta ve idari olarak karar verilmesi 
gerekmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava 
açılması gerekmekte olmasına rağmen 5 yıldır hiçbir 
dava açılmamıştır. 

Dava açılmasının önündeki en büyük engel Sulh 
Hukuk Mahkemelerine yapılacak başvurulardaki 
ilk mahkeme harçlarının oldukça yüksek rakamlara 
ulaşmasıdır. Bu amaç için kaynak aktarılmamaktadır. 
Aslında bu ayrılacak kaynaklar mahkeme sonucunda 
varislerden alınarak Bakanlığa tekrar yatırılacaktır. 
Bu nedenle ilk mahkeme harçlarının geri dönüşü 
olacaktır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının 5403 sayılı Kanun 
kapsamında süresi içinde intikalini tamamlamayanları 
8/Ç maddesine göre yetkili Sulh Hukuk Mahkemeleri 
nezdinde dava açması öngörülmüştür. Sulh Hukuk 
Mahkemelerinde açılacak davalarda öncelikle ehil 
mirasçı belirlenmesi ve bunlara tarımsal arazi değeri 
üzerinden devrinin yapılması öngörülmektedir. 

Kendi imkânları ile ehil mirasçıların ödemesi gereken 
miktarı karşılayamaması durumunda 5403 sayılı 
Kanun’un 8/D maddesinde kredi desteği verilmesi 
öngörülmüştür. 

Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılması gereken davalar 
açıldığında toplumda bir bilinç ve algı oluşacaktır. 
Zaman kaybetmeden davaların açılması gereklidir.  

Tarım arazilerinin işletme büyüklüklerinin daha 
fazla parçalanmaya ve sorunlara yol açmaması için 
davaların bir an önce açılması ve ehil mirasçılara kredi 
desteğinin (kredilerdeki faiz desteğinin) verilmesi 
gerekmektedir. 

Bu kredi desteğindeki (faiz desteği) mevcut tarımsal 
desteklerin bir kısmının buraya aktarılması ile ek bir 
ödenek talep edilmeden yapılabilir. 

Bu sistemin devreye girmesi ile vatandaşlar kendi 
aralarında intikalleri yapmaya alışabilirler. 

Bu sayede bu yasanın tüm toplum tarafından 
algılanmasını ve önceden buna göre tedbir almalarını 
sağlayabilir. Birçok sorun kendi kendine çözülebilir. 
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5403 sayılı 
Kanun 

Madde 8/A

5403 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde “...Tarımsal 
arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık 
tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter 
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, 
aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik 
bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri 
birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin 
ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları 
Bakanlığın izni ile satılabilir.” hükmü bulunmaktadır.  

Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine Dair 
Yönetmelik’in yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü 
başlığı altındaki 6. maddesinde, aynı kişiye ait ve 
Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük olduğu 
tespit edilen tarım arazilerinin toplamı ile bulunur 
denilmektedir.   

Bu kavram tarım arazilerinin satışında mülk 
sahiplerine kolaylıklar getirirken, miras intikallerinde 
yeter gelir hesabına ekonomik bütünlük oluşturmayan 
parseller alınmadığından paylaşımda zorluklar 
meydana getirmektedir.  

Örneğin, miras kalan tarım arazileri toplamı 
3 mirasçıya yetecek kadar olmasına rağmen, 
ekonomik bütünlük oluşturmayan parsellerin hesaba 
katılamamasından dolayı 2 mirasçıya yetmektedir.  

5403 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde “...Tarımsal 
arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık 
tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli 
tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı 
kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük 
bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte 
değerlendirilir. Ekonomik bütünlük oluşturmayan 
tarım arazilerinin yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüğünün hesaplamasına katılıp katılmayacağı 
il/ilçe müdürlüğünün yetkisine bırakılmıştır. Yeter 
gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip 
olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir.” şeklinde 
düzenlenebilir.

5403 sayılı 
Kanun

Madde 8/C

5403 8/C/ç/b) “Birden fazla ehil mirasçı olması 
ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere 
sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut 
arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya 
bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı 
sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter 
gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine 
karar verebilir” maddesi bulunmaktadır. Bu madde 
mirasçıların paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı 
idaresine bu yetkiyi vermemiş gibi algılanmaktadır.  

Sulh hukuk mahkemesi kararı olmadan yeter gelirli 
işletme büyüklüğü, ekonomik bütünlük gibi kavramlar 
düşünülerek mirasçılar arasında işletme bütünlüğü 
oluşturacak şekilde paylaşım yapma imkânı idareye 
tanınmamaktadır. 

 

8/C ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini, 
kararlaştırabilirler. Mirasçılar arasında anlaşma 
sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili 
sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir veya 
Bakanlığa talepte bulunabilir. Bu durumda Sulh Hukuk 
Hâkimi/Tarım Orman Bakanı/Genel Müdür tarımsal 
arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin:  

a) Sulh Hukuk Hâkimi kişisel yetenek ve durumları göz 
önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya 
tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil 
mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini 
bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, 
bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından 
en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil 
mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en 
yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.  

b) Sulh Hukuk Hâkimi/Tarım Orman Bakanı/
Genel Müdür birden fazla ehil mirasçı olması ve 
bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip 
olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini 
yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin 
ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla 
hâkim/Tarım Orman Bakanı/Genel Müdür, tarım 
arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu 
mirasçılara devrine karar verebilir.  

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin 
kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı 
takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle 
yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara 
payları oranında paylaştırılır. Yeter gelirli tarımsal 
araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal 
arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, Sulh Hukuk 
Hâkimi/ Tarım Orman Bakanı/Genel Müdür bunlardan 
her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler 
çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar 
verebilir. Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
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5403 sayılı 
Kanun 

Madde 8/D 

5403 sayılı Kanun’un 8/D ve 8/I maddelerinden “yeter 
gelirli” ibaresinin çıkarılması gereklidir.  

Yeter gelirli işletmeye sahip olmayan kişilerin 
intikallerinde, muafiyetlerden yararlanma ve kredi 
konusunda yanlış anlamalara yol açmaktadır.  Bu 
maddelerdeki değişiklikler ile yeter gelirin altındaki 
işletmelerin devir işlemlerindeki muafiyetlerden 
yararlanmalarının ve kredi almaları konusundaki yanlış 
değerlendirmelerin önüne geçilecektir.  

Bu ifadeler Kanun’nun yeter gelirle ilgili diğer 
hükümlerinin anlamının bozulmasına neden 
olmayacaktır.  

Kendisine tarımsal arazi mülkiyeti devredilen 
mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını 
öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların 
bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan 
kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilir. 

4.5.6. Arazi Bankacılığı 

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

Dünyanın gelişmiş toplumlarında arazi bankacılığı 
kırsal alan düzenlemesi projelerinin içinde bir 
argüman olarak kullanılmaktadır. Bu projelerde 
tarımsal faaliyetten vazgeçen kişilerin arazileri kırsal 
alan düzenlemesi esnasında işletmelerini büyütmek 
isteyenlere satılarak yeniden yeni duruma göre 
düzenleme yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde tarım 
arazileri büyük oranda netleşmiştir. Ülkemizde 
halen tarım arazileri rant amaçlı el değiştirmektedir. 
Bu durumda bu sistemin uygulanması zor 
görünmektedir. Ülkemizin kırsal alan planlaması tam 
olarak bitirilmeden arazi kullanım planları topluma 
kabul ettirilmeden yapılacak kamulaştırmalar bazı 
çıkar gruplarının zenginleştirilmesine sebep olur ve 
kamu kaynakları israf edilmiş olur.

Belli bir proje kapsamında yapılmayan işlemler 
sıkıntılara yol açar. Mutlaka arazi toplulaştırma 
işlemleri esnasında sorunlu alanlar kamulaştırılarak 
proje içinde kullanılması gereklidir. Aksi takdirde 
amacı dışına çıkar ve sıkıntılar oluşur. 

Miras kredisinin (araziyi satın alacak mirasçıya kredi 
faiz desteği vererek cazip hale getirmek) ve tutulu 
satış (mortgage sistemi benzeri) yani ipotekli kredi 
sisteminin tarımsal amaçlı olanlarına Tarım ve Orman 
Bakanlığının faiz desteği vererek toplumun kendi 
kendine arazi parçalılığını ve hisseliliği çözmesini 
beklemek gerekir.

4.5.7. Mera Yönetimi

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

4342 sayılı 
Mera Kanunu 
için TCK 154/2 
maddesinde 
yapılması 
gereken 
değişiklik 

6360 sayılı Büyükşehir Kanunu sonrası mahalleye 
dönüşen köylerdeki meraların işgal edilmesi halinde 
uygulanacak ceza belirsiz hale gelmiştir. Büyükşehir 
olan illerde mera, yaylak ve kışlaklara yapılan 
tecavüzlerde, söz konusu Kanun maddesinde köy 
ibaresinin geçmesi nedeniyle uygulamada konu ile 
ilgili davalarda takipsizlik kararı verilmektedir. Bu 
nedenle işgal ve tecavüzlerin önlenebilmesi için 
Kanun maddesi değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.

 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 154’üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki gibi değiştirilmesi uygun olacaktır.

“(2) Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır 
ve otlaklar veya köy tüzel kişiliğine ait olduğunu ya 
da öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk 
edilmiş olduğunu bilerek harman yeri, yol ve sulak gibi 
taşınmazları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar 
üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse 
hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.”

4342 sayılı Mera 
Kanunu 

Madde 4

Tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak 
ve kışlaklarla ilgili açılan/açılacak davalarda 
Bakanlığımızın taraf değil, hazine avukatlarının taraf 
olması.

Gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve bu şekilde 
davaların kurum avukatlarımız tarafından takibi ile 
mera, yaylak ve kışlaklara olan tecavüzlerin tespiti 
durumunda, Cumhuriyet Başsavcılığına doğrudan 
şikâyet talebinde bulunabilme hakkının mevzuat 
dahilinde Bakanlığımıza verilmesi sağlanmalıdır.
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4342 sayılı Mera 
Kanunu

 Madde 4

Mera, Yaylak, Kışlak Mülkiyet Durumu 

4342 sayılı Mera Kanunu: mera, yaylak, kışlak, 
otlak ve çayır alanlarının devlete ait olduğunu, 
sadece hayvancılık yapan köylüye hayvan otlatma 
amacı ile belirli dönem için tahsis edilebileceğini 
öngörmektedir. Ancak uygulamada ciddi problemler 
yaşanmaktadır. Mera komisyonunun belirlenen ihtiyaç 
durumlarına göre münferiden veya müştereken 
yapmış olduğu tahsis kararlarına sürekli itiraz ve yargı 
yoluna gidilmekte, bu durum mera ve yaylaların atıl 
kalmasına, köyler arasında gereksiz husumetlere 
sebep olmaktadır. Ayrıca meraya ihtiyacı olmayan, 
hayvan varlığı bulunmayan veya yaylacılık yapmayan 
köyler kadimden beri kullandıkları iddiasıyla bu 
alanlara müdahale etmektedir.

Bu sorunu önleyecek gerekli yasal düzenlemenin 
yapılması gerekmektedir.

4342 sayılı 
Mera Kanunu 

Madde 6 

(Değişiklik 
Yapılan 7139 
sayılı Kanun)

Köy/mahalle muhtarının hem teknik ekipte hem 
de mera komisyonunda görev alması sorun teşkil 
etmektedir.

Köy/mahalle muhtarının sadece teknik ekipte görev 
alması gerekmektedir.

Mera 
Yönetmeliği 

Madde 11

Müşterek kullanımda yer alan çok sayıda köy ve 
belediyelerin, Mera Yönetim Birliklerinde temsil 
edilememesi sorunu bulunmaktadır. 

Sadece yaylağın idari sınırında kalan köyün değil, 
diğer kullanıcıların da yönetimde temsil hakkı olması 
gerekir. 

4342 sayılı 
Mera Kanunu

Madde 14

Tahsis Amacı Değişikliği Müracaatları

Resmî kurumlar (özel idare, orman teşkilatı, DSİ vb.) 
çoğunlukla yatırıma başladıktan veya bitirdikten 
sonra tahsis amacı değişikliği için başvurmakta, 
alternatif alanlar araştırmadan doğrudan mera 
alanları talep etmektedir.

Resmî kurumlar tarafından izin alınmadan 
çalışmalara başlanmaması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Tarım ve hayvancılığın olmazsa olmazı olan bu 
alanların tahsis amacının bu kadar çok sebeple 
değiştirilmesi idari işlemlerin sürekliliği prensibine de 
aykırıdır. Bunlar içerinde gerçekten zaruri olanlar ve 
mera olarak kalmasındaki yarardan daha üstün bir 
kamu yararı ortaya koyabilecek faaliyetler dışında 
kesinlikle tahsis amacı değiştirilememelidir.

4342 sayılı 
Mera Kanunu

Madde 14

Malzeme Ocak ve Sahaları 

Hayvancılık, biyolojik çeşitlilik ve toprak koruma, 
su üretimi vb. çok sayıda ekolojik hizmet sağlayan 
meralar, her geçen gün gölet, yol vb. için malzeme 
almak amacıyla yapılan tahsis amacı değişikliği 
nedeniyle küçülmektedir. Bu alanlar sağlanan 
yasada yer alan izinler nedeniyle adeta yatırımlar 
için ucuz arazi temin yerine düşmüştür. Buna 
karşılık alınan kararlarda meraların sağladığı ekoloji 
dikkate alınmamaktadır.  Bu nedenle meraların 
korunmasını sağlamak için başka arazi kullanımlarına 
ilişkin taleplerin ülke için kısa ve uzun vadede 
yararları dikkate alınarak düzenlenmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır.  

Mera alanlarının tahsis amacı değişikliği, çok fazla 
sayıda istisna ile düzenlenmiştir. Bu istisnaların 
daraltılması, verilecek izinlerde mutlaka zaruret 
halinin olması ve üstün kamu yararı şartına 
bağlanması gerekmektedir.

4342 Sayılı 
Mera Kanunu

Madde 26

4342 sayılı Mera Kanunu’nda cezai işlemlerin 
çözüme kavuşmaması sorun teşkil etmektedir.

Kanun ve mevzuatlarda cezai işlemlerin uygulanabilir 
şekilde net olarak tarif edilmesi gerekir. Trafik, Orman 
Kanunu, gıda vb. olduğu gibi cezaların caydırıcı 
nitelikte olması ve ayrıca kamuoyunda farkındalık 
oluşturulması için kamu spotu oluşturulması yararlı 
olacaktır.
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4342 Sayılı 
Mera Kanunu

Madde 20
Kanun’daki geçici barınağın netleştirilmesi 
gerekmektedir.

Yönetmelik ile geçici barınak yapı modeli 
oluşturulmalıdır.

4342 sayılı Mera 
Kanunu (1998)

5178 sayılı Mera 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun 
(2004)

Mera Kanunu’nun uygulanmasını sınırlandıran temel 
faktörlerin başında kullanım amacına yönelik arazi 
kullanım çatışmaları gelmektedir. 5178 sayılı Kanun 
ile 4342 sayılı Kanun’da sınırlı olan tahsis amaçları 
genişletilerek, tahsis amacının değiştirilmesi valiliklere 
bırakılmıştır. Mera alanları sadece hayvanların 
beslendiği bir kuru alan değil, aynı zamanda kırsal 
ve ekolojik müşterek alanlardır. Bu husus yeterince 
dikkate alınmamaktadır.

Meraların ıslah çalışmaları biyoçeşitliliğin korunması 
açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Meraların 
ıslahı koruma ve kullanma dengesi, mera ekonomisi 
ve ekolojisi dikkate alınmadan yürütüldüğünden, 
çoğunlukla hayvan beslemede öne çıkan tür tercih 
edilmektedir. Bu durum meralarda çeşitliliğin 
azalmasına ve var olan türlerin de yok olmasına 
sebebiyet vermektedir. Yapılan ıslah çalışmaları birçok 
alanda yeterince başarılı olamamıştır.

Mera kanunlarının uygulanmasındaki en önemli 
problem bölgedeki üreticilerin sosyoekonomik 
durumlarıdır. Ekonomik açıdan yetersiz olan işletmeler 
meraları ücretsiz yem kaynağı olarak kullanmaktadır. 
Kullanım açısından verilecek kararlarda bu durum 
dikkate alınmamaktadır.

Yetkinin valiliklerde veya belediyelerde değil, Tarım ve 
Orman Bakanlığında olması gerekmektedir.

Elzem durumlar dışında turizm yatırımları için tahsis 
amacı değiştirilmemelidir.

Meralar ekolojik ve hayvan besleme olarak iki açıdan 
değerlendirilmelidir. Her iki değerlendirme de Tarım ve 
Orman Bakanlığının yetkisinde olmalıdır. 

Tahsis ve tehditler tamamlanmalıdır.

Mera ıslah projelerinin biyoçeşitlilik açısından tekrar 
gözden geçirilmesi ve gerektiği takdirde yapılmaması 
gerekmektedir.

10/7/2018 tarih 
ve 30474 sayılı 

Toprak koruma projelerinin hazırlanması, 
uygulanması, tarım alanları ve meralarda erozyon 
ve arazi bozulumuyla ilgili AR-GE projelerinin 
hazırlanması, yürütülmesinde benzer sahalarda farklı 
kurumların, AR-GE araştırması yapan kuruluşlarla iş 
birliği yerine direkt araştırma projeleri yapması ve 
yürütmesi sorunlara neden olmaktadır.

Benzer AR-GE çalışmaların farklı bir kurum tarafından 
da yapılması, dublikasyonlara sebep olması ve 
ülke kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden 
olmaktadır. 

Kararnameye eklenebilecek mevzuat maddeleriyle 
kurumların görev ve alanları net bir şekilde tarif 
edilmelidir. 

4342 sayılı Mera 
Kanunu 

14 A, B, C ve D 
Maddeleri 

Söz konusu tahsis amacı değişiklikleri mera alanlarının 
daralmasına yol açmaktadır. Bu madde söz konusu 
yatırımlar için herhangi bir analiz yapılmasını da 
öngörmemektedir. Meraların ürettiği ekosistem 
hizmetleri de kamu yararı olmasına rağmen yasa 
maddesinde sağlanan istisnai hükümlerde bu 
yarar ortadan kalkmaktadır. Sonuçta mera alanları 
daralmaktadır. Meraların ekolojik, ekonomik ve sosyal 
yararları yok sayılmadan meranın tahsis edileceği 
yatırımların yaratacağı çevresel maliyetleri de dikkate 
alarak en az tahsis edilen yatırımın işletme süresini de 
içerecek şekilde analizlere dayalı olarak üstün kamu 
yararına dayalı olması sağlanmalı, zorunluluk hali ve 
üstün kamu yararı olmaksızın mera alanlarının başka 
arazi kullanımlarına tahsisi yapılmalıdır.

Meraların tahsis amacı değişikliklerinde “zorunluluk 
ve üstün kamu yararı” aranmasını sağlayacak yasal 
düzenleme yapılmalıdır.
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4342 sayılı Mera 
Kanunu

4342 sayılı Mera Kanunu’nun  amacı: daha önce 
çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden 
beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve 
kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile 
köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin 
yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde 
kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak 
verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, 
kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, 
korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının 
değiştirilmesini sağlamaktır. Ancak, yasanın çıktığı 
günden bu yana, çayır-mera alanlarının tespit-
tahdit ve tahsisi konusunda İl Müdürlükleri teknik 
elemanlarınca gösterilen tüm iyi niyetli çabalara 
karşın, mera alanları gitgide azalmaktadır. 

Meraların tahsislerinin kaldırılması gerekçeleri, 
genellikle planlamadan kaynaklanmaktadır. 6360 
sayılı Kanun’la birlikte köy tüzel kişiliğinin ortadan 
kaldırılması meraların kullanımına önemli zararlar 
vermiştir. Meralar Anayasal korunma altında olmasına 
rağmen yok olma tehdidi altında bulunduğundan 
tüm kanunlarda meraların istisna maddesi olması 
gerekmektedir.

4.5.8. Yeter Gelirli İşletme Büyüklükleri

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5043 sayılı 
Toprak Koruma 
ve Arazi 
Kullanımı 
Kanunu

6537 sayılı 
Toprak 
Koruma ve 
Arazi Kullanımı 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Kanun’da belirtilen yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüğü ve asgari tarımsal arazi büyüklüğü 
6537 sayılı Kanun’un bir eki olarak konulmuştur. Bir 
ürünün girdi fiyatları ve ürün fiyatları doğal olarak 
maliyeti ve getirisi sürekli değişim göstermektedir. 
Ancak Kanun ekinde bulunan veriler oldukça 
eski olup değiştirilemez bir statü kazandırılmıştır. 
Hesaplamaların kim tarafından nasıl yapıldığı net 
olarak bilinmemektedir ve iller, ilçeler arasında çok 
büyük çelişkiler görülmektedir. 

Tarımda çeşitliliğin fazla olması nedeniyle 
gruplandırmanın yeniden yapılması, her faaliyeti 
temsil edebilecek grupların oluşturulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Mevcut gruplar tüm faaliyet alanlarını 
temsil etmemektedir.

En az 5 yılda bir yenilenmesi ve ürüne göre piyasa 
şartları dikkate alınarak, hesaplanması gerekmektedir.

Öncelikle güncellenebilir veri tabanı oluşturulması, 
yıllık verilerin bu veri tabanında tutulması ve 5 yılda 
bir hesaplamaların ilçe bazında güncellenmesi 
gerekmektedir. 

Kanun ekindeki YGİB Bakan oluru ile değiştirmeye izin 
verilmelidir. 

Tarımsal faaliyetlerin yeniden gruplandırılarak 
hesaplama yapılması yararlı olacaktır.

5403 sayılı 
Toprak Koruma 
ve Arazi 
Kullanımı 
Kanunu

3083 sayılı 
Sulama 
Alanlarında 
Arazi 
Düzenlenmesine 
Dair Tarım 
Reformu Kanunu 

1984 yılından itibaren ülkemizin yaklaşık %30’luk 
kısmında 3083 sayılı Kanun kapsamında arazi 
normu Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilan edilmiş 
ve hazine arazilerinin topraksız ve az topraklı 
çiftçi ailelerine dağıtımı ile kamulaştırma ve 
toplulaştırma çalışmalarında resmî bir büyüklük olarak 
kullanılmaktadır. 

5403 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile Kanun 
ekine tüm ilçelerin yeter gelirli arazi büyüklükleri 
belirlenmiştir. 

Bu iki arazi miktarı arasında çelişkiler ve hatalar 
mevcuttur. Bununla birlikte iki adet işletme büyüklüğü 
şu anda mevcuttur.  

Yeter gelirli işletme büyüklüklerinde çok ciddi 
çelişkiler ve hatalar vardır. Antalya Alanya sulu arazi 
miktarı 80 dekar iken, Erzurum’da sulu arazi normu 
(YGİB) yine 80 dekar olarak belirlenmiştir. Bunların 
acilen ülke ekolojisine göre yeniden düzenlenmesi 
gereklidir. 

3083 sayılı Kanun ile belirlenen normlar kaldırılarak 
(arazi dağıtım normu hariç) tüm işlemlerin 5403 sayılı 
Kanun ekindeki yeter gelir işletme büyüklüklerine göre 
yapılması gerekmektedir.
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4.5.8.1. Asgari Büyüklük

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı 
Kanun

Madde 8

Asgari tarımsal arazi büyüklükleri Kanun’da net olarak 
belirlenmiştir. 

Bu nedenle bu miktarın altında hisse bile 
oluşturulamamaktadır. 

Ancak arazi toplulaştırma projelerinde bu maddeden 
dolayı yeni parsel oluşturulmasında kafa karışıklığına 
sebep olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu kuralın arazi toplulaştırma projelerinde 
uygulanması doğru değildir. Proje kapsamında 
maliklerin sahip olduğu kadar arazi verilmesi 
gerekmektedir.

Bu nedenle bu asgari büyüklüklere uyulmaya 
çalışıldığında birçok parselin tekrar hisseli olarak 
verilme zorunluluğu ortaya çıkar. 

4.5.8.2. Ekonomik Bütünlük

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

5403 sayılı 
Kanun 

Madde 8/A 

Tarım arazilerinin mülkiyet devri yönetmeliğinde var 
olan 10 km içindeki arazilerin ekonomik bütünlük 
oluşturur maddesi devirlerde büyük sorunlara yol 
açmaktadır. Bazı bölgelerde ve sahalarda 10 km 
mesafede iklim değişmektedir. Sahilden yaylaya 
çıkılmaktadır. Tarımsal üretim mantığına göre bu 
mesafe kaldırılmalı ya da revize edilmelidir. Aynı 
üretimin yapılamayacağı tarımsal parseller arasında 
bir bağ kurulması intikalleri zorlaştırmaktadır. Pamuk 
yetiştirilen bazı alanlarda 10 km sonra yetiştirilemez 
yüksekliklere çıkılmaktadır. Bu iki parsel arasında bir 
işletme bütünlüğü temel tarımsal üretim mantığına 
aykırıdır.

Ayrıca 10 km mesafeye bir traktör veya tarımsal 
ekipmanla gitmek oldukça zordur. Çok büyük bir 
mesafedir. Düz ovalarda bile bu mesafe çok fazladır. 
Kırsal alanda özellikle engebeli yerlerde bu mesafe 
çok daha fazladır. 

Bu kuralın getirilmesinde arazi toplulaştırma 
projelerinin kolaylaştırılması ve işletmelerin bu yolla 
büyümeye zorlanması amaçlanmış olsa da zeminde 
bu hayat bulmamaktadır.  

Özellikle dikili tarım arazilerinin olduğu yerlerde bu 
araziler birleştirilemeyeceğinden dolayı sadece bir 
sıkıntı olarak ortada durmaktadır. 

Ekonomik bütünlük parsel bazında ele alınmalıdır. 

10 km kaldırılmalı ya da çok daha küçük bir mesafeye 
düşürülmelidir (1 km olabilir).
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4.5.8.3. Tarım Arazilerinin Kullanımındaki Takyidatlar (Şerhler)

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

3083 sayılı 
Kanun, 

Sit Alanı, 

Doğal Koruma 
Alanları,

4753 Toprak 
Tevzi Komisyonu 
Şerhleri, 

SGK Şerhleri vb.

Eski tapularda mülga olan kanunların şerhleri 
bulunmaktadır. Bu kurumlar kapatıldığından bu 
şerhlerin sahibi bulunamamakta ve vatandaş 
arazilerin devir işlemlerinde sorun yaşamaktadır. 
Bu şerhlerin tespit edilerek tapulardan kaldırılması 
gereklidir. 

Benzer şekilde imar ve köy yerleşim sahalarında 
konulmaması gereken şerhler vardır. 

3083 sayılı Kanun kapsamındaki toplulaştırma 
alanlarının toplulaştırma yetkisi DSİ Genel 
Müdürlüğüne verilmiş, ancak şerhler ve diğer konular 
TRGM’de kalmıştır. Kanun’daki bütünsel mantık 
bozulmuş ve 13. madde kapsamında konulan şerhler 
iki Genel Müdürlük arasında vatandaşın zor durumda 
kalmasına ve işlerinin günlerce uzamasına neden 
olmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, tapu kadastronun bağlı 
olduğu bakanlık başta olmak üzere şerh ve takyidat 
koymuş kurum yetkililerinden oluşan bir komisyon 
kurulup hükmü kalmamış şerh ve takyidatların 
kaldırılması gerekmektedir. 

4.6. Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlgili Mevzuat
Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki 
Çelişkiler

Çözüm Önerileri

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Kanun’un sekizinci kısım cezai 
hükümler gıda ve yem ile ilgili 
yaptırımlar bölümünde değişiklik 
yapılması uygun olacaktır. Küçük 
işletmelerle büyük işletmeler aynı 
yaptırımla karşı karşıyadır.

Türk Gıda Kodeksine uygun üretim 
yapmayan işletmelere hep aynı idari 
para cezası uygulanmaktadır. İnsan 
sağlığını olumsuz etkileyen bir durum 
yoksa (Etiket bilgileri hariç) idari para 
cezalarının hepsinin TGK’ya aykırılık 
hükmünde değerlendirilmemesi ve 
cezaların kademeli olarak uygulaması 
daha adil olacaktır. 

Yemek üreten ve toplu tüketim 
yerlerinde üretilen yemeklerden alınan 
her bir numunenin 72 saat saklanması 
gerekmektedir. Her gün düzenli olarak 
numune ayıranlardan numune alınıp 
laboratuvarda analizi yapıldıktan sonra 
bozuk çıkması durumunda TGK’dan 
cezai işlem uygulanmaktadır. Hiç 
ayırmayan işletmelere izlenebilirlikten 
daha az ceza uygulanmaktadır. Bu 
durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Gıda ve yem işletmelerinin kapasitesine göre idari para cezası 
uygulanmalıdır. 
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Cezai işlemlerde idari para cezalarının 
küçük ve yerel işletmelerde kademeli 
artırılması ile ilgili düzenleme 
yapılması. Ulusal çalışanlar ile yerel 
çalışanların hitap ettiği tüketici kitlesi 
farklı olmasına rağmen aynı yaptırıma 
uğruyor olması yerel üreticiler 
nezdinde devletin adalet duygusunun 
zedelenmesi görülmektedir.

Kanun’da ceza maddelerinde idari yaptırımlara Hıfzıssıhha Kanunu’nda 
olduğu gibi alt ve üst limit belirtilebilir. Örneğin, kodekse aykırı üretim 
5- 10 bin TL arasında idari yaptırım, etikette olumsuzluk 2-5 bin 
TL arasında idari yaptırım uygulanır, hükmü Kanun’da yer bulabilir. 
İşletmenin büyüklüğü ulusal olarak çalışıp çalışmaması, etki ettiği 
tüketici profili ve miktarına göre cezaya karar verilebilir.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu 

İşletme Kayıt Belgesi almakla 
yükümlü işletmelere mevzuat 
kapsamında sadece faaliyet durdurma 
yapılmaktadır (41-1-e). Fakat İşletme 
Kayıt Belgesi iptal edilememektedir. 

Taklit tağşiş yapan firmaların aynı suçu peş peşe 2 kez yapanlara 
öncelikle idari yaptırımın 2 veya 3 kat yapılması, 3 kez yapması 
durumunda kayıt belgesinin veya onay belgesinin iptal edilmesi ile ilgili 
Kanun’da düzenleme yapılması gerekmektedir.

Gıda 
İşletmelerinin 
Kayıt ve Onay 
İşlemlerine Dair 
Yönetmelik

Kayıt ve onay kapsamında 
işletmelere Kurum tarafından 
belge düzenledikten sonra ilgili 
belediyelerce ruhsat verme işlemleri 
olumsuz sonuçlanmakta veya 
süreç uzamaktadır. Kurumlar arası 
koordinasyon eksikliğinden dolayı 
işletmeler mağdur olmaktadır.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Gıda 
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik’in 
entegrasyonu sağlanmalıdır.

Gıda 
İşletmelerinin 
Kayıt ve Onay 
İşlemlerine Dair 
Yönetmelik

Sorumlu yönetici ve döner sermaye 
ücretlerinin belirlenirken makine 
beygir güçlerinden ziyade işlenen 
ham madde veya üretilen mamul 
maddenin miktarına bakılması 
sorun teşkil etmektedir. Örneğin 
yoğurt üreten bir firma teknoloji 
gereği bir homojenizator kullanması 
durumunda, bu ve buna benzer 
cihazların Bg gücü yüksek 
olduğundan daha fazla belge ücreti 
ödemekte ve sorumlu yönetici tutma 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun 
yanında tonlarca peynir üreten bir 
firmanın ekipmanları Bg kapasiteleri 
düşük olduğundan daha avantajlı 
olmaktadırlar.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te 
değişiklik yapılabilir. Kapasite raporlarının veya üretim beyanlarının 
işlenen ham madde miktarına göre incelenmesi ve işlem tahsis 
edilmesi getirilebilir. Ayrıca, makine ekipmanların Bg kapasitelerinin 
denetlenmesi veya kontrol edilmesinden, ham madde miktarlarının 
incelenmesi daha objektif olabilir.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem 
Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri

Gıda ambalajları standart 
olmadığından tüketici haksızlığa 
maruz kalmaktadır.

Gıda ambalajları standart olmalıdır. 950 gr, 890 cc gibi ambalajlar 
tüketiciye mukayese imkânı tanımamakta, 1 kg/lt ürün alındığı 
yanılgısına düşürmektedir. En azından aynı grup ürünler aynı 
büyüklükte satışa sunulmalıdır.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem 
Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri

Özellikle ithal ürünlerin etiketlerinin 
Türkçe olmaması sorun 
oluşturabilmektedir. 

Gıda ambalaj etiketlerinin standart olması gerekmektedir. İthal ürünler 
başta olmak üzere satışa sunulan ürünlerin etiketleri haksız rekabete 
izin vermeyecek şekilde Türkçe olmalıdır.
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem 
Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri

Cezalar uygulanabilir ve caydırıcı 
olmalıdır.

Taklit ve tağşişi alışkanlık haline getiren işletmeler meslekten 
menedilmelidir. Cezalar işletme büyüklüğü, ciro, eleman sayısı vb. 
kriterler esas alınarak kategorize edilmelidir.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem 
Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri

Yapılan analiz sonuçları üretim 
modellerine uygun olacak şekilde 
tasnif edilmediğinden iyi tarım ve 
organik tarım ürünlerinin sonuçları da 
değerlendirilememektedir.

İl Müdürlüklerince piyasa denetimleri amacıyla alınan numunelerin, 
ildeki üretim modeliyle ilgili ürün deseni dikkate alınarak iyi tarım 
ve organik tarım ürünleri de dâhil edilerek alınması ve sonuçlarının 
BÜGEM’e gönderilmesi yararlı olacaktır.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu 

Madde 3

Eczaneler ve ecza depoları kayıt altına 
alınamadığı için gıda güvenilirliği 
denetimleri açısından mevzuatta 
boşluk oluşmaktadır.

Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının yirmi 
dördüncü alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmelidir.
“Gıda işletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın gıda ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeleri satan eczane ve ecza depoları da dahil 
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından işletilen, gıdaların üretildiği, işlendiği, muhafaza edildiği, 
depolandığı, dağıtıldığı, nakledildiği, satıldığı, servis edildiği herhangi 
bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi,”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 21

İhracatta alıcı ülke talebine göre 
ülke mevzuatına uygun olmayan 
ürünlerin üretilmesi talebi olmakta ve 
izlenebilirliği sağlanamamaktadır.

Kanun’un, “Gıda ve yem güvenilirliği şartları” başlıklı 21. maddenin 
beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmelidir. 

“Ancak, alıcı ülke mevzuatına göre ihracat amaçlı üretim yapılmak 
istenmesi durumunda önceden Bakanlığa bildirilmiş olması halinde 
gıda kodeksine uygunluk aranmaz. İhracat amaçlı üretilen bu ürünler 
iç piyasaya arz edilemez.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 22

Kanun gereğince, gıda işletmelerinde 
çalıştırılması zorunlu personelin 
gıda işletmesinde yapacağı işler ve 
üstleneceği görevlerle ilgili olarak 
herhangi bir açıklayıcı hüküm 
bulunmamaktadır.

Kanun’un, “Sorumluluklar” başlıklı 22. maddesinin yedinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmelidir.

“Gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personelin gıda 
işletmesindeki sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esasları tebliğ ile 
belirlenir.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 23

Gıdaların taklit ve tağşişinin tespitinde 
Türk Gıda Kodeksinde yer almayan 
parametrelerde kontrol ve analizler 
yapılamadığından gıda maddelerinde 
taklit ve tağşiş yaygınlaşmaktadır.

Kanunun, “Gıda kodeksi” başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmelidir.

 “Gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlar Bakanlıkça 
düzenlenir.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 23

Kanun’un “Gıda kodeksi” başlıklı 23. 
maddesinin ikinci fıkrasında geçen 
(Ek:15/11/2018-7151/31 md.) 1) Gıda 
ve takviye edici gıdaların etiketinde, 
tanıtımında veya reklamında sağlık 
beyanı kullanılabilmesine Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin 
verilir hükmünden dolayı, Sağlık 
Bakanlığı yetkisinde olan gıda ve 
takviye edici gıdaların etiketinde 
yer alacak sağlık beyanlarının 
kontrol ve denetimlerinde sorunlar 
yaşanmaktadır. Sağlık beyanları 
ile ilgili yetkinin Tarım ve Orman 
Bakanlığında olması gerekmektedir.

Kanun’un “Gıda kodeksi” başlıklı 23. maddesinin ikinci fıkrası iptal 
edilmelidir.
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 24

Kesimhane işletmecileri, gıda zinciri 
bilgisi olmayan hayvanların, insan 
tüketimi amaçlı olarak kesimini 
yapmaktadır. Hayvanları yetiştiren 
birincil üretimden sorumlu gıda 
işletmecisi hayvanlarını kesim 
için kesimhaneye götürürken bu 
hayvanlara ait gıda zinciri bilgisini 
sağlayamamaktadır. 

Bu konuda idari yaptırım 
tanımlanmamıştır.

Kanun’un, “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve 
reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.

“(1) 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. 

Kesimhane işletmecileri, gıda zinciri bilgisi olmayan hayvanların, 
insan tüketimi amaçlı olarak kesimini yapamaz. Hayvanları yetiştiren 
birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi hayvanlarını kesim için 
kesimhaneye götürürken bu hayvanlara ait gıda zinciri bilgisini 
sağlamakla yükümlüdür.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 25

İnsan, hayvan ve bitki sağlığını 
korumak, gıda ve yem güvenilirliğini 
sağlamak üzere, doğrudan veya 
dolaylı bir riskin bildirimine ilişkin 
sistemler henüz oluşturulamamıştır.

Kanun’un “Hızlı uyarı sistemi, acil durumlar ve kriz yönetimi” başlıklı 
25. maddesinin birinci fıkrası gereğince, “Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve söz konusu Bakanlıkların 
taşra teşkilatlarının” da görev alacağı “Yurt içi Hızlı Uyarı Sistemi” 
acilen kurulmalı ve bu konudaki çalışma usul ve esaslarını belirleyecek 
Yönetmelik acilen yayımlanmalıdır.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 28 ve 40

Kanun’un 28. maddesinde, takviye 
edici gıda onayına ve onaylanmış 
takviye edici gıdalarda insan 
sağlığını riske sokacak ilaç etken 
maddelerinin bulunması, ilaç ve 
hastalık tedavi etme vb. konuları 
kapsayacak şekilde yanlış beyan ve 
tanıtımların yapılması durumlarında 
takviye edici gıda ile ilgili idari 
yaptırıma yer verilmediğinden yasal 
boşluk oluşmaktadır. Bu durum 
insan sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Kanun’un, “Takviye edici gıdalar ve özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar” 
başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.

“(1) Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat, onay, onay iptali 
ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Ancak, özel 
tıbbî amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin 
usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.” 

Kanun’un, “Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40. maddesinin 
birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.

 “(p) 28’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlerle ilgili 
hükümlere aykırı hareket eden perakende iş yerlerine iki bin Türk lirası, 
diğer iş yerlerine yirmi iki bin yedi yüz elli Türk lirası idari para cezası 
verilir. Ürünlerin onaysız olması veya onaylı ürünlerin insan sağlığı 
için risk oluşturması durumunda, sorumlusu tarafından toplatılır ve 
Bakanlığın gözetiminde imha edilir. Bakanlıkça belirlenen durumlarda 
takviye edici gıdanın onayı iptal edilir.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 30

Gıda sektöründe kayıt dışılık 
ve merdiven altı üretim 
önlenemediğinden ve bu nedenle 
gıda güvenilirliği sağlanamadığından, 
kayıt dışılığa neden olan/olabilecek 
mevzuattan kaynaklanan sorunlar 
giderilemediğinden, bu durum haksız 
rekabete neden olmakta ve insan 
sağlığı için risk teşkil etmektedir.

Kanun’un “İşletmelerin kayıt ve onayı başlıklı” 30. maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmelidir. 

“(1) Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya 
kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar 
Bakanlıkça belirlenir. 

“Bakanlıkça, gıda işletmelerine kayıt ve onay belgesi düzenlenmeden 
önce ilgili Belediye ve/veya kurumlardan uygunluk görüşü istenir. İlgili 
Belediye ve/veya kurumlardan uygun görüşü alındıktan sonra gıda 
işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri başlatılır.”

Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay 
alınması zorunludur. Kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili 
işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.  
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 30

Kanun’da, kayıt işlemine tâbi 
bir işletmenin ilgili mevzuatta 
belirlenen şartlara uygun faaliyette 
bulunmadığının belirlemesi 
durumunda uygulanacak idari yaptırım 
yer almamaktadır.

Kanun’un, “İşletmelerin kayıt ve onayı” başlıklı 30. maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 “(3) Gıda ve yem işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya 
bir kısmını durdurması durumunda, bu durumun üç ay içerisinde 
Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde Bakanlığa 
bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili 
onay veya kayıt Bakanlıkça iptal edilir.

Bakanlık, kayıt işlemine tâbi bir işletmenin ilgili mevzuatta belirlenen 
şartlara uygun faaliyette bulunmadığını belirlemesi durumunda, 
belirlenen eksikliklerin tamamının giderilmesine kadar bu işletmenin 
faaliyetini durdurur. Bu eksikliklerin işletmenin faaliyetinin 
durdurulduğu tarihten itibaren altı ay içerisinde giderilmemesi 
durumunda kayıt belgesi iptal edilir.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 31 ve Ek-2

Kesimhaneler, kesim öncesi ve sonrası 
muayeneler ile et parçalama yapan 
işletmelerde, muayeneleri ve diğer 
resmî kontrolleri yapmak üzere 
görevlendirilecek personel ile ilgili 
olarak sorun yaşanmaktadır.

Kanun’da, kesimhane dışında kesilen, 
kesim öncesi ve sonrası muayeneye 
tabi tutulmayan hayvanlardan elde 
edilen etler ile ilgili düzenlemenin 
yapılması gerekmektedir.

Kanun’un, kesimhaneler, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et 
parçalama yapan işletmelerde, muayeneleri ve diğer resmî kontrolleri 
yapmak üzere görevlendirilecek personel ile ilgili sorunun Ek-2’de 
yeniden düzenlenmesi ve aynı Kanun’un “Resmî kontroller, itiraz hakkı 
ve resmî sertifikalar” başlıklı 31. maddesinin sekizinci fıkrasına uyumlu 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

Kanun’un 31. maddesinin sekizinci fıkrasına “Kesimhane dışında 
kesilen, kesim öncesi ve sonrası muayeneye tabi tutulmayan 
hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığına zarar verecek derecede 
bozulmuş kabul edilir” hükmü eklenmelidir.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 31

Resmî denetimlerde devredilemeyecek 
görevlerle ilgili düzenleme 
yapılmamıştır. 

Yapılacak düzenlemede, AB ve diğer 
gelişmiş ülkelerde özele devredilmiş 
görevler ile ülke gerçekleri ve mevzuat 
hükümleri dikkate alınmalıdır.

Kanun’un “Resmî kontroller, itiraz hakkı ve resmî sertifikalar” başlıklı 
31. maddesinin onuncu fıkrası dikkate alınarak özele devredilebilecek 
görevler yayımlanacak yönetmelikle belirlenmelidir.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 34

Kanun kapsamına giren ürün ve canlı 
hayvanlar ile ilgili ithalat ve ülkeye giriş 
koşulları ile bu ürünlerin ihracatında 
kontrol esasları belirlenmediğinden 
ürünlerin ithalat ve ihracatında sorun 
yaşanmaktadır.

Kanun’un, “İthalat ve ihracatta resmî kontroller, gümrükler ve sınır 
kontrol noktaları” başlıklı 34. maddesinin birinci ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir.

“(1) Bakanlık bu Kanun kapsamına giren ürün ve canlı hayvanlar ile 
ilgili ithalat ve ülkeye giriş koşulları ile kontrol esaslarını belirler. Ülkeye 
girişi yapılacak ürün ve canlı hayvanlar bu Kanun hükümlerine uygun 
olmalıdır. Bakanlık, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde bu Kanun 
hükümlerine uygun olup olmadığı ile ilgili risk esaslı resmî kontroller 
yürütür. Bu Kanun’a uygun olmayanların ülkeye girişine izin verilmez.”

“(6) Canlı hayvan ve ürünlerin ihracatında yapılan resmî kontrollerde, 
alıcı ülkenin farklı bir talebinin olmaması hâlinde, bu Kanun hükümleri 
dikkate alınır. Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, bu Kanun 
hükümlerine uygun olmayan ürünler, alıcı ülkenin mevzuatına uygun 
olması durumunda ihraç edilebilir. İhracatçı, Bakanlığın alacağı her 
türlü tedbire uymakla yükümlüdür.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 34

Kanun’da, ithalatçı ve ihracatçının 
sorumluluğu belirlenmediğinden 
ihracatta yaşanan geri bildirimlerde 
sorun yaşanmaktadır.

Kanun’un “İthalat ve ihracatta resmî kontroller, gümrükler ve sınır 
kontrol noktaları” başlıklı 34. maddesine on üçüncü ve on dördüncü 
fıkralar eklenmelidir.

 “(13) İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı 
organizmaların taşınması ve yayılmasını engellemek için ahşap 
ambalaj malzemesi ticareti yapanlar ile ihracatçılar Bakanlığın alacağı 
her türlü tedbire uymakla yükümlüdür.”

 “(14) İthalatçı veya ihracatçı Bakanlığa sunduğu bilgi ve belgelerin 
doğruluğundan sorumludur.”
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunua

Madde 36

Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar 
ile koyun ve keçilerin nakil sırasında 
yakalanması hâlinde hayvanlar 
herhangi bir sağlık kontrolüne tabi 
tutulmadan tüm masrafları sahibi 
tarafından karşılanarak en yakın 
kesimhanede kestirilmekte ve sahibine 
teslim edilmektedir. Bu durum insan 
sağlığını tehlikeye düşürmektedir.

Kanun’un, “Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili 
yaptırımlar” başlıklı 36. maddenin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki 
gibi yeniden düzenlenmelidir. 

 “f) 8’inci madde gereği canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 
sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı 
hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan 
başına üç yüz Türk lirası, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan 
başına elli Türk lirası, diğer hayvan türleri ve hayvansal ürünler için araç 
başına bin Türk lirası, ayrıca nakil vasıtası sahiplerine bin Türk lirası, 
Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara bin Türk 
lirası idarî para cezası verilir.”

Kanun’un, “Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili 
yaptırımlar” başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin son 
cümlesi çıkarılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 “g) 9’uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı 
hareket edenlere hayvan başına yüz Türk lirası, dördüncü fıkrası gereği 
Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket 
edenlere hayvan başına yüz Türk lirası, nakillerle ilgili esaslara aykırı 
hareket edenlere bin Türk lirası, kesim öncesi ve kesim sırasındaki 
esaslara aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirası idarî para cezası, 
Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim öncesi ve kesim 
sırasındaki hayvan refahı esaslarına aykırı hareket edenlere beş bin 
Türk lirası idarî para cezası verilir.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 36

Kanun’da, hayvan sağlığı, hayvan refahı 
ve zootekni ile ilgili yaptırımlar yeniden 
düzenlemelidir.

Kanun’un, “Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili 
yaptırımlar” başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan “beş yüz Türk lirası” ibaresi “işletme başına beş 
yüz Türk lirası” olarak değiştirilmiş ve birinci cümleden sonra gelmek 
üzere “Hayvan sahiplerine Kanun’un 36’ncı maddesi birinci fıkrası (f) 
bendi gereği ayrıca idari para cezası uygulanmaz.” cümlesi eklenmeli, 
ayrıca birinci fıkraya (j) ve (k) bentleri” eklenmelidir.

“(j) 10’uncu maddenin on beşinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça 
getirilecek düzenlemelere aykırı davranan arı sahiplerine, arılı kovan 
başına yirmi Türk lirası olacak şekilde en az bin en fazla beş bin Türk 
lirası idarî para cezası verilir. Usulsüz konaklamaların giderilmesi için 
yapılan diğer masraf ve zararlar arı sahiplerinden tahsil edilir.”

 “(k) 10’uncu maddenin on beşinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça 
belirlenecek usul ve esaslara aykırı veya izinsiz üretim yapan 
işletmelere, işletme başına üç bin Türk lirası idari para cezası verilir.”
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 38

Madde 39

Kanun’da, bitki sağlığı ile ilgili 
yaptırımlar yeniden düzenlenmelidir.

Kanun’un, “Bitki sağlığı ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 38. maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmelidir:

“i) 15’inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen, Bakanlık tarafından 
kurulan bildirim sistemine uymayanlara on bin Türk lirası idari para 
cezası verilir.

j) 34’üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen Bakanlıkça alınan 
tedbirlere uymayanlara birinci defa on sekiz bin dört yüz Türk lirası, bir 
yıl içerisinde aynı fiilin tekrarı halinde iki katı idari para cezası verilir.”

Kanun’un “Bitki sağlığı ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 38 maddesinin 
birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmelidir. 

“i) 34’üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen Bakanlıkça alınan 
tedbirlere uymayanlara birinci defa on bin Türk lirası, bir yıl içerisinde 
aynı fiilin tekrarı halinde yirmi bin Türk lirası idari para cezası verilir”

Kanun’un, “Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaptırımlar” başlıklı “39. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi, (b) bendinin 
üçüncü cümlesi ile (c) ve (ç) bentleri” aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlemelidir.

“a) Ürünler, Bakanlığın gözetiminde sorumlusu tarafından toplatılır ve 
imha ettirilir.”

“b) Ürünler, Bakanlığın gözetiminde sorumlusu tarafından toplatılır ve 
imha ettirilir.” 

“c) Zararlı organizma mücadelesinde uygulanması yasaklanan 
veya bu yönde uyarılar taşıyan maddeleri ihtiva eden bitki koruma 
ürünlerini; ithal eden, üreten ve piyasaya arz edenlere yüz bin Türk 
Lirası idari para cezası, satan ve bulunduranlara yirmi bin Türk Lirası 
idari para cezası; piyasaya arz edilmek üzere üretilen bitki ve bitkisel 
ürünlere uygulayanlara on bin Türk Lirası idari para cezası verilir. 
Uygulayıcı, zirai mücadele hizmetini onaylı olarak yapıyor ise ceza iki 
katı uygulanır. Ürünler, Bakanlığın gözetiminde sorumlusu tarafından 
toplatılır ve imha ettirilir. 

ç) Bakanlıktan onaylı bitki koruma ürünlerinin analizleri sonucunda, 
içeriğinde onaya esas aktif maddelerden farklı aktif maddelerin 
tespit edilmesi halinde, onay sahibine yüz bin Türk lirası idari 
para cezası verilerek onay iptal edilir. Piyasada bulunan ürünler, 
Bakanlığın gözetiminde sorumlusu tarafından toplatılır ve imha 
ettirilir. Bitki koruma ürünlerinin onaya esas dosyasındaki formülü 
ve spesifikasyonunda belirtilen değerlerden sapma gösterdiğinin 
tespit edilmesi hâlinde, onay sahibine otuz beş bin Türk lirası idari 
para cezası verilir. Hatalı ürünler, Bakanlığın gözetiminde sorumlusu 
tarafından toplatılır ve imha ettirilir. Bakanlıktan onaylı ziraî mücadele 
alet ve makinelerinin test ve denemeleri sonucunda onaya esas 
spesifikasyonlarına uymadığının tespit edilmesi hâlinde üç bin beş yüz 
Türk lirası idari para cezası verilir. Hatalı ürünler onay sahibi tarafından 
piyasadan toplatılır ve Bakanlığın gözetiminde sorumlusu tarafından 
imha ettirilir.”



Tarım ve Orman Hukuku Grubu Çalışma Belgesi 

63

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu
-15.07.2018 tarihli 
ve 30479 sayılı 
RG’de yayımlanan 
“Bakanlıklara 
Bağlı, İlgili, 
İlişkili Kurum ve 
Kuruluşlar ile 
Diğer Kurum 
ve Kuruluşların 
Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi” 
-18.01.2014 tarihli 
ve 28886 sayılı 
RG’de yayımlanan 
“Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı 
Kuruluşlarının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun” 
-28.11.2013 tarihli 
ve 28835 sayılı 
RG’de Yayımlanan 
“Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun” 
-03.03.2011 tarihli 
ve 27863 sayılı 
RG’de Yayımlanan 
“Radyo ve 
Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun” 
-03.04.2014 
tarihli ve 28961 
sayılı RG’de 
yayımlanan “Yayın 
Hizmeti Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 
-7.06.2013 tarihli 
ve 28670 sayılı 
RG’de yayımlanan 
“Sağlık Beyanı ile 
Satışa Sunulan 
Ürünlerin Sağlık 
Beyanları 
Hakkında 
Yönetmelik”

İnternet, televizyon, radyo gibi 
basın-yayın araçları ve doğrudan 
satıcı üzerinden satışı yapılan gıda 
maddelerinin reklam ve tanıtımı ile 
ilgili mevzuatın farklı resmî kurumların 
yetkisinde olması nedeniyle ilgili 
ürünlerin gıda güvenilirliği denetimi 
yapılamamakta ve yasal yaptırımlar 
uygulanamamaktadır.

İnternet, televizyon, radyo gibi 
basın-yayın araçları ve doğrudan 
satıcı üzerinden satışı yapılan 
ürünlerle ile ilgili olarak mevzuata 
uygun üretim yapan gıda sektörünü 
haksız yere karalayan bilgi kirliliği 
önlenememektedir.

Konu ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapıldıktan sonra 5996 sayılı 
Kanun’un: 

“Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 37. maddesinin 
birinci fıkrasının (h) bendi, 

“Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 39. maddesinin 
birinci fıkrasının (ğ) bendi, 

“Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40. maddesinin birinci 
fıkrasının (k) bendi yeniden düzenlenmelidir.
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 37, 38, 39, 
40 ve 41 

Mevzuata aykırı hareket eden gıda 
işletmeleri ve işletmecilerine uygulanan 
yaptırım cezalarının uygunsuzluk, 
haksız kazanç ve işletmenin 
kapasitesi ile orantılı olmaması ve 
bazı durumlarda cezaların yetersiz 
kalması, mevzuata uygun olmayan 
ürünlerin etkin olarak piyasadan 
toplanamaması, kamu sağlığına karşı 
suçlar kapsamında adli mercilere 
intikal eden suç duyurularında genelde 
takipsizlik kararı verilmesi ve cezaların 
caydırıcılıktan uzak olması.  
İdari yaptırımlar uygulanabilir ve 
caydırıcı olmalıdır.
İdari yaptırımlarda alt ve üst limit 
belirtilmelidir (Örneğin, gıda kodekse 
aykırı üretim 5-10 bin TL arasında idari 
yaptırım, etikette olumsuzluk 2-5 bin 
TL arasında idari yaptırım).
İşletmenin büyüklüğü, ulusal olarak 
çalışıp çalışmaması, etki ettiği tüketici 
profili ve miktarına göre idari yaptırıma 
karar verilebilir.
Küçük işletmelerle büyük işletmeler 
aynı suçtan dolayı aynı yaptırımla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu durum haksız 
rekabete neden olmaktadır.
Gıda ve yem işletmelerinin 
kapasitesine göre idari para cezası 
uygulanmamaktadır.
Sektörün hitap ettiği tüketici kitlesi 
farklı olmasına rağmen aynı yaptırıma 
uğruyor olması yerel üreticiler 
nezdinde devletin adalet duygusunu 
zedelemektedir.
Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin 
ifşasına yönelik mevzuat 
yayımlanmadığından tüm 
uygunsuzlukların benzer kategoride 
değerlendirilmesi çeşitli sorunlara 
sebep olmaktadır. 
Mevzuat düzenlenmesinde gıdada 
yapılan taklit ve tağşişin, gıda 
güvenilirliği ve insan sağlığına olan 
etkilerini de içerecek şekilde hangi 
durumlarda idari para cezası, hangi 
durumlarda ifşa, hangi durumlarda 
toplama kararının alınacağı açık ve net 
bir şekilde belirtilmelidir.
Hijyen ve resmî kontroller ile ilgili 
yaptırımların yetersiz kalması yapılan 
denetim ve kontrolden istenilen sonuç 
alınamamaktadır. 
Alıcı ülke mevzuatına göre ihracat 
amaçlı üretim yapılmak istenmesi 
ancak ürünlerin ihraç edilememesi 
durumunda kontrolün nasıl yapılacağı 
tanımlanmamıştır.

Kanun’un “Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının tüm 
bentleri suçun niteliğine göre kademeli olarak yaptırımların caydırıcı olması açısından 
yeniden düzenlenmelidir. 
Kanun’un “Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının 
(l) bendi yeniden düzenlenmeli ve bu konu ile ilgili çalışma usul ve esasları belirleyen 
yönetmelik acilen yayımlanmalıdır.
Kanun’un “Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendine aşağıdaki hüküm eklenmelidir.
“Ancak 21. maddenin beşinci fıkrasına göre alıcı ülke mevzuatına göre ihracat amaçlı 
üretim yapılması fakat ürünlerin ihraç edilememesi durumunda bu ürünler sorumlusu 
tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Sorumlusu tarafından imha 
edilmeyen ürünler Bakanlık tarafından imha edilir veya ettirilir. Bu durumda imhaya 
ilişkin masraflar sorumlusundan tahsil edilir. Bu ürünlerin iç piyasaya arz edilmiş olması 
durumunda ise sorumlusuna on sekiz bin dört yüz Türk lirası idarî para cezası verilir 
ve ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve sorumlusu 
tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Sorumlusu tarafından imha 
edilmeyen gıdalar Bakanlık tarafından imha edilir veya ettirilir. Bu durumda imhaya ilişkin 
masraflar sorumlusundan tahsil edilir.”
Kanun’un, “Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının (i) 
bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir:
“i) 24’üncü maddenin birinci fıkrasında Bakanlık tarafından istenen bilgileri vermeyenlere 
iki bin Türk lirası idari para cezası verilir.
Gıda zinciri bilgisi olmayan hayvanların insan tüketimi amaçlı olarak kesimini yapan 
kesimhane işletmecilerine on bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde 
kesimhaneye verilen onay iptal edilerek faaliyetten menedilir. Birincil üretimden sorumlu 
gıda işletmecisi kesimhaneye kesim için götürdüğü hayvanlarına ilişkin olarak gıda 
zinciri bilgisini sağlamaz, hayvan kesimhanede ve canlı ise mülkiyeti kamuya geçirilerek 
el konulur, ayrı bir yerde itlaf edilir, itlaf edilen bu hayvana ilgili mevzuat kapsamında 
işlem yapılır. Hayvan kesilmiş ise bu hayvana ait tüm parçaların insan tüketimine uygun 
olmadığı kararı verilir, mülkiyeti kamuya geçirilerek bunlara el konulur ve masrafları 
birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisine ait olmak üzere Bakanlık tarafından ilgili 
mevzuata göre işlemler yapılır.”
Kanun’un “Hijyen ve resmî kontroller ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 41. maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendinin son cümlesi ile (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler 
işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir.”                                                                                                                                      
   “g) 33’üncü madde gereği Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunan     
laboratuvarlar    faaliyetten    men  edilir  ve sahiplerine otuz dört bin yüz elli   Türk Lirası 
idarî  para  cezası  verilir. Onay kapsamındaki faaliyet listesinde yer almayan analizleri 
yapan laboratuvarlara on bin Türk lirası idari para cezası verilir.
Analiz yapmadan analiz raporu düzenleyen laboratuvar sahiplerine yirmi iki bin yedi yüz 
elli Türk lirası idarî para cezası verilir. Fiillerin bir yıl içinde tekrarı hâlinde laboratuvar üç ay 
faaliyetten menedilir.”
“h) Bakanlıktan onay alan laboratuvarların resmî kontrolleri sırasında analiz sonucunu 
etkileyen uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda laboratuvar uygunsuzlukla 
ilgili faaliyetten men edilir. Mevzuata uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, bu 
uygunsuzluğun giderilmesi için üç ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda 
uygunsuzluğun giderilmemesi hâlinde on bir bin dört yüz Türk lirası idarî para cezası 
verilir ve uygunsuzluk giderilinceye kadar uygunsuzlukla ilgili faaliyetten menedilir.”
Kanun’un “Hijyen ve resmî kontroller ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 41. maddesinin birinci 
fıkrasına (a), (g), (h) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmelidir.
“a) Kanun’un 29’uncu maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre sağlık işareti veya sağlık 
işaretinin uygulanmasının öngörülmediği durumlarda tanımlama işareti taşımayan 
hayvansal gıdalara ilişkin olarak; kesimhane dışında kesilen hayvanlardan elde edilen 
etler ile resmî veteriner hekim tarafından kesim öncesi ve kesim sonrası muayenesi 
yapılmamış ve sağlık işareti uygulanmamış etler, sağlık işaretinin öngörülmediği 
durumlarda tanımlama işareti uygulanmamış hayvansal gıdalar insan sağlığı üzerinde 
ani, kısa veya uzun vadede risk oluşturup bozulmuş, güvenilir olmayan gıda olarak 
değerlendirilir, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere toplatılır ve mülkiyeti kamuya 
geçirilerek imhasına karar verilir.
Bu etleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun sağlığına suçlar 
kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.” 
“h) Bakanlıktan onay alan laboratuvarların resmî kontrolleri sırasında analiz sonucunu 
etkileyen uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda laboratuvar uygunsuzlukla 
ilgili faaliyetten men edilir. Mevzuata uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, bu 
uygunsuzluğun giderilmesi için üç ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda 
uygunsuzluğun giderilmemesi hâlinde on bir bin dört yüz Türk lirası idarî para cezası 
verilir uygunsuzluk giderilinceye kadar uygunsuzlukla ilgili faaliyetten menedilir.”
“g) 33’üncü madde gereği Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunan     laboratuvarlar    
faaliyetten    men  edilir  ve sahiplerine otuz dört bin yüz elli   Türk Lirası idarî  para  cezası  
verilir. Onay kapsamındaki faaliyet listesinde yer almayan analizleri yapan laboratuvarlara 
on bin Türk lirası idari para cezası verilir. Analiz yapmadan analiz raporu düzenleyen 
laboratuvar sahiplerine yirmi iki bin yedi yüz elli Türk lirası idarî para cezası verilir. Fiillerin 
bir yıl içinde tekrarı hâlinde laboratuvar üç ay faaliyetten menedilir.”
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5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 42

Hayvan ve hayvansal ürünlere 
uygulanan idari yaptırımlarda yaşanan 
sorunlar giderilememektedir.

Kanun’un, “Cezaların uygulanması, tahsili ve itirazlar” başlıklı 42. 
maddesi üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) İtlaf ve imha işlemleri, tüm masrafları sahibi tarafından 
karşılanmak üzere Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilir. Sahibi 
veya sorumlusu tarafından itlaf ve imhası yapılmayan canlı hayvan 
ve ürünlerin itlaf ve imha işlemleri Bakanlık tarafından yapılır 
veya yaptırılır. İtlaf ve imha masrafı tutarının iki katı sahibi veya 
sorumlusundan tahsil edilir. Malların sahipsiz yakalanması durumunda 
masraflar Bakanlık bütçesinden karşılanır.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Madde 43

Gıda sektörüyle ilgili olarak üretim, 
tüketim ve sağlık verilerini gerçek 
ve doğru yansıtan ülke genelinde 
istatistiki veriler kayıt altına 
alınamadığından önleyici tedbirlerin 
alınmasında sorun yaşanmaktadır.

Kanun’un, “Komisyonlar ve ilgili kuruluşlarla iş birliği” başlıklı 43. 
maddesi gereğince “Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
TÜİK, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, üretici örgütleri, gıda 
sektörü, konuyla ilgili resmî kurum ve kuruluşların” yer alacağı “Gıda 
Güvenilirliği, Sağlık ve Beslenme Komisyonu” oluşturulmalı ve ortaya 
koyulacak ulusal eylem planları sektör iş birliği ile geliştirilmelidir. 

Konu ile ilgili olarak çalışma usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenmelidir.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu 

Madde 26 ve 43 

Bilimsel komisyon toplantılarına katılım 
sağlayan komisyon üyelerinin 6245 
sayılı Harcırah Kanunu gereğince 
yalnızca günlük yevmiye ve yolculuk 
masrafları gibi zorunlu harcamaları 
karşılanmakta, ilave bir ödeme 
yapılamamaktadır. 

Bu nedenle, nitelikli bilim insanlarını 
Komisyonlara dâhil etme, etkin 
ve verimli bir şekilde çalışmalarını 
sağlama konusunda sıkıntılar 
yaşanmaktadır.

Kanun’un, “Risk analizi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ihtiyati 
tedbirler” başlıklı 26. ve “Komisyonlar ve ilgili kuruluşlarla iş birliği” 
başlıklı 43. maddelerine yeni bir fıkra eklenmelidir. 

“Bakanlıkça kurulan bilimsel komisyon üyelerine ve gerekli hallerde 
komisyona bağlı olarak teşkil edilen çalışma gruplarında görev alan 
üyelere (5.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere huzur hakkı ödenir.”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Ek-2

Çiftlikten çatala kadar gıda 
denetiminde kamu otoritesinin şeffaf 
ve etkin mekanizmalarla çalışan, 
altyapısı iyileştirilmiş donanıma sahip, 
konu uzmanı bir denetim ekibiyle 
desteklenememektedir.

Kanun’un, “Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmî 
Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” başlıklı Ek-2, uzman 
personel dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

Resmî kontrollerde, ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, 
teknisyen ve yardımcı sağlık personelinin denetim yetkisi verilen 
personele yardımcı olmak üzere görev almaları sağlanmalıdır.

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Ek-2

Resmî kontrollerden sorumlu meslek 
mensubu satırında yer alan “veteriner 
hekim” ibaresinin aynen kalması ve 
buraya başka bir meslek mensubu 
unvanının ilave edilmemesi (Başka 
bir meslek mensubunun buraya ilave 
edilmesi, Kanunun 31. maddesinin 
8. fıkrası ile çelişik bir durum ortaya 
çıkaracaktır.).

Kanun’un Ek-2’sinin, B-Üretim ve İşleme başlığının, “Hayvansal kökenli 
gıda ve yemler” başlıklı sütununun birinci satırındaki “Kesimhane, 
kombina ve parçalama işlemi yapılan yerler” ifadesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmelidir.

“Kesimhaneler ve parçalama işlemi yapılan yerler”

5996 sayılı 
Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu

Gıda yönetiminde çok başlılık, 
konsantrasyon eksikliğine neden 
olmaktadır.

Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenerek “Gıda Genel 
Müdürlüğü” kurulmalıdır.
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5996 sayılı Gıda ve 
Yem Kanunu

5996 sayılı Yasa’nın 22. maddesinin 
EK-1 tablosu gıda ve yem 
işletmelerinde istihdamı zorunlu 
personeli mesleklerine göre 
sınıflamaktadır. Bu sınıflamada bazı 
bölüm mezunlarının yetkileri göz 
ardı edilmiş durumdadır. Buna örnek 
olarak Ziraat Fakültelerinin Zootekni 
Bölümü mezunları verilebilir. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın bu tabloda 
revizyon çalışmalarına başlamış 
olması sevindiricidir. 30 beygir gücü 
ve 10 çalışanın altında büyüklükteki 
iş yerlerinin mikro işletme olarak 
sayılması gıda güvenliği açısından risk 
yaratmaktadır. 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem 
Kanunu’nun amacına aykırı olarak 
gıda işletmelerinde istihdamı zorunlu 
personelin bağlı oldukları meslek 
odalarından belge almasını kaldıran 
mevzuat düzenlemeleri de kontrol 
mekanizmasının zayıflamasına yol 
açmaktadır.

Yasa’nın 22’nci maddesinin EK-1 tablosunun hiçbir meslek grubunu 
mağdur etmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Daha 
fazla gıda işletmesinin mesleki denetim altında üretim yapmasının 
sağlanması için 30 beygir gücü sınırı yeniden değerlendirilmelidir. 
Gıda ve yem işletmelerinde görev alacak istihdamı zorunlu personelin 
meslek odalarından belge alması uygulamasına devam edilmelidir. 

4.7. Sürdürülebilir Ormancılık ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

6831 sayılı Orman 
Kanunu

6831 sayılı Orman Kanunu 1956 yılında yürürlüğe girdiği tarihten 
bu yana çok sayıda değişikliğe uğramış ve halen yürürlüğünü 
sürdürmektedir. Mevzuat hazırlama usul ve esaslarının aksine 
Kanun’un ilk maddesinde amacı yer almamaktadır. Oysa 
yüzölçümü, etkilediği ve etkileştiği alan, kişi ve kurumların fazlalığı 
nedeni ile bu önemli bir eksikliktir.

Orman Kanunu’na amaç eklenmelidir.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 2/B 

6831 sayılı Kanun’un 2/B maddesi orman sınırları dışına çıkarma 
konusu sorun teşkil etmektedir.

Bu konu orman alanlarının, tarım 
alanlarına dönüştüğünden hareketle 
aslında arazi değişimi noktasında en 
önemli bağlantıdır. Orman sınırları 
dışına çıkarılan arazilerin tarım alanı 
olarak kullanılması söz konusu olsa 
da hâlihazırda şagillerine satışı da 
Kanun ile düzenlenen 2/B maddesi 
uygulamasına kesinlikle tekrar 
dönülmemelidir. 
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6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 16

Orman Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan madencilik izinleri 
konusu

Bu madde ile tüm ormanlarda madencilik çalışması yapılması 
herhangi bir analiz yapılmaksızın olanaklı hale getirilmiştir. Bu 
düzenleme nedeniyle ormanların ürettiği maddi ve yaşamsal önemi 
olan ekosistem hizmetlerine ilişkin bir muhasebe yapılmadığı 
gibi madenciliğin yaratacağı çevresel zararlar da dikkate 
alınmamaktadır. Hatta bu yasa maddesi ile korunması gereken 
tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, 
orman içi dinlenme yerleri, önemli bitki alanları, endemik ve 
korunması gereken nadir ekosistemler bile madencilik çalışmalarına 
konu edilmektedir. Ayrıca maden aranması ve işletilmesi ile 
madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme 
ve altyapı tesisleri için izin verilmesi sağlanarak, bu alanların ÇED 
dışında tutulmasına olanak sağlamaktadır.

Maden Kanunu’nun I. ve II. grup altında toplanan taş ocakları vb. 
altyapı için malzemeleri üretimi için bile başka kaynaklardan temin 
edilebilir olduğu değerlendirilmeden izin verilmektedir. Tüm bunlar 
ormanların ürettiği ekosistem hizmetleri sıfır sayılmasına neden 
olmakta, ormanlar adeta bu grup madenlerin üretimi için çekim 
noktası haline gelmektedir.  Sonuçta orman ekosistemleri ekosistem 
bazlı değerlendirmeler yapılmadan parçalanmakta, biyolojik 
çeşitliliği tehdit etmektedir. 

İlgili yönetmelikleri de dâhil olmak 
üzere yeniden gözden geçirilmelidir. 
Arazi planlaması yapılırken bir yerin 
orman olarak kalmasındaki kamu yararı 
ile maden çıkarılarak elde edilecek 
gelirden doğan kamu yararı arasında 
bir üstünlük tespiti yapılmalı ve “üstün 
kamu yararı” kavramına yer mutlaka 
verilmelidir. 

Alanı büyük küçük tüm maden izinleri 
ekolojik, ekonomik ve sosyal tüm 
etkilerin, madenciliğin yaratacağı 
çevresel zararların da dikkate alındığı 
üstün kamu yararı kararı alınarak 
verilmelidir. Korunması gereken içindeki 
tohum meşcereleri, gen koruma 
alanları, muhafaza ormanları, orman içi 
dinlenme yerleri, önemli bitki alanları, 
endemik ve korunması gereken nadir 
ekosistemlerin bulunduğu alanlar 
maden iznine konu edilmemelidir. Planlı 
olması gereken madenciliğin neye 
ne kadar ihtiyacı olduğu en başından 
belli olduğundan, kullanacakları tüm 
arazilerin ÇED raporlarında yer alması 
sağlanmalıdır.  İzin verilen alanlar ilan 
edilmeli, ÇED raporlarına itiraz süreçleri 
tamamlanmadan ormanda kesim 
işleri başlatılmaması ve yer teslimi 
yapılmaması sağlanmalıdır.

Taş, mıcır, mermer gibi her yerden 
çıkarılabilecek materyallerin orman 
alanlarından üretilmesi kısıtlanmalıdır. 

Bunun için, maden izinleri konusunda 
orman arazilerinden alınan bedeller 
ekosistem hizmetlerinin değerleri de 
dikkate alınarak dikkatle belirlenmelidir.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 17 

Üçüncü paragraf  

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3. paragrafında yer 
alan düzenleme orman alanlarının ormancılık dışı amaçlar için 
kullanımını öngören istisnai düzenlemedir.  Orman alanlarının 
kamu yararı ve zaruret olması halinde Yasa’da sayılan kullanım 
alanlarına tahsisi mümkün olmaktadır. Kamu yararı kararı ise Orman 
Bölge Müdürlüklerince oluşturulan heyet tarafından alınmakta 
ve alınan kamu yararı hiçbir analiz yapılmadan sadece var, yok 
şeklinde işaretlenerek alınmaktadır. Zorunluluk hali ise yeterince 
gerekçelendirilmemektedir. Bu haliyle orman alanları sözü edilen 
kullanımlar için adeta ucuz arazi haline dönüşmekte, ormanlar bu 
kullanımlar için cazip hale gelmektedir. Eğer kamu yararı varsa, 
bu ormanların ürettiği ekosistem hizmetleri ile karşılaştırılmalıdır. 
Çünkü ormanların ürettiği ekosistem hizmetleri de kamu yararı 
olan hizmetlerdir. Zorunluluk hali ise bu tesislerin buradan başka 
bir yerde tesis edilemeyeceğini içeren ayrıntılı gerekçelendirmelere 
dayandırılmamaktadır. Bu şekilde verilen zorunluluk halleri ve kamu 
yararı kararı yeterli değerlendirmeden uzaktır.   

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17/3 
maddesinde yer alan ormancılık 
dışı amaçlar için orman alanlarının 
kullanımını öngören istisnai düzenleme 
içerisinde yer alan tesis sayısı 
kesinlikle artırılmamalı, bu cümlede 
yer alan kamu yararı kavramı “üstün 
kamu yararı” olarak düzenlenmeli, 
alınan kararlar izin verilmeden önce 
halka açık olarak ilan edilmeli ve 
itirazlar karara bağlanmadan saha 
tesliminin yapılmaması sağlanmalıdır. 
İlgili Orman Kanunu›nun 17/3 ve 18. 
Madde Uygulama Yönetmeliği’nin 4. 
maddesinde zorunluluk halini doğuran 
koşulların hazırlanacak raporda açık 
olarak gerekçelendirilmesini sağlayacak 
şekilde düzenleme yapılmalıdır. 
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6831 sayılı Orman 
Kanunu

17/3 ve 18. Madde 
Uygulama 
Yönetmeliği 

Madde 5

Yönetmelikte 6831 sayılı Kanun’un 16. maddesinde yer alması 
nedeniyle korunması gereken tohum meşceresi, gen koruma 
ormanları, orman içi dinlenme yerleri, muhafaza ormanları, yaban 
hayatı koruma sahaları, orman içi meralar gibi mutlaka korunması 
gereken alanlar bile hukuken izne konu edilir hale gelmiştir. 
Ayrıca odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara 
bile herhangi bir orman tipine bağlı olmaksızın tüm ormanlık 
alanları kapsayacak şekilde düzenlenmiş olması sakıncalıdır.  
Burada temel nokta orman ekosistem hizmetlerinin azalmasına 
neden olmamak olmalıdır. Ayrıca, bilimsel temelden uzak define 
aramaları, her zaman yanıcı madde ile yüklü ormanlarda patlayıcı 
madde depolarının bile izin kapsamına alınması da oldukça 
düşündürücüdür. 

Yönetmelikte tohum meşceresi, gen 
koruma ormanları, orman içi dinlenme 
yerleri, muhafaza ormanları, yaban 
hayatı koruma sahaları, orman içi 
meralar, içme suyu temin edilen su 
üretim fonksiyonlu ormanlar gibi 
mutlaka koruma altına alınması 
gereken alanlar izin kapsamı dışına 
çıkarılmalıdır. Odun kömürü gibi 
işletmelerin talep edilen tesislerin talep 
edilen alanda değil, bu hizmetlerin 
kaybının en az olacağı bir alanda 
olmasını sağlayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır. Define aranmasına ve 
patlayıcı madde deposuna yönelik 
izinler mevzuattan çıkarılmalıdır.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 22

6831 sayılı Orman Kanunu Madde 22 hükmü “Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve 
kışlakların tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.” 
biçimindedir. 

Bu noktada, ağaçsız da olsa yerleri 
ile birlikte orman sayıldığı için orman 
alanındaki bu ıslah ve tanzimin yapılma 
usul ve esasları net belirlenmelidir.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 26

6831 sayılı Orman Kanunu 26. maddesi amenajman planları 
konusunu düzenlemektedir. 

Ormanların yönetim biçimini, 
planlanmasını, ormancılık amaçlarına 
tahsisini doğrudan belirleyicisi olan 
orman amenajman planları daha 
açık olarak tanımlanmalı ve plan 
hiyerarşisinde üst basamaklarda 
olması gereken yerine taşınmalıdır. 
Zira, il çevre düzen planları, nehir 
havza planları, arazi kullanım planları 
ile uyumlu olması gereken amenajman 
planlarına bir idari işlem olarak 
gereken önem verilmelidir. Bağlayıcı 
idari işlemler olduğu unutulmamalıdır.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 57

6831 sayılı Kanun’un ağaçlandırma konusunu düzenleyen 57 ve 
devam maddeleri, şahısların kendi arazilerinde ve/veya hazine 
arazilerinde ağaçlandırma yapma taleplerini artıracak ve mülkiyet 
kaybı endişeleri bulunmaktadır.

Şahısların kendi arazilerinde ve/veya 
hazine arazilerinde ağaçlandırma 
yapma taleplerini artıracak ve 
mülkiyet kaybı endişelerini giderecek 
biçimde düzenlenmeli veya ikincil 
düzenlemelerle açıklanmalıdır. Nitekim, 
59. maddede “… Kendi arazilerinde 
ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek 
kişilerle özel hukuk tüzel kişilere, 
sahipleri tarafından talep edildiği 
yardım yapılacağı… Bunlar hakkında 
hususi ormanlara ilişkin hükümler 
uygulanacağı.” hüküm altına alınmıştır. 
Kendi mülkiyetinde bulunan ve malik 
olmanın kendisine verdiği tüm yetkileri 
kullanabilen kişilerin ağaçlandırma 
yaptıktan sonra mülkiyet haklarının 
kısıtlanması konusunda (özel orman 
hükümleri uygulanacağından) endişe 
duyacakları açıktır.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Madde 63

İlgili maddede “Ağaçlandırma planları ve ağaçlama bilgisine ait 
türlü yardımlar, orman idaresince parasız yapılır. Plana göre ve 
müddeti içinde ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan 
itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana parasız temlik 
olunur.” hükmü yer almaktadır. 

Devletin hüküm ve tasarrufundaki 
arazilerde ağaçlandırma yapan kişilere 
bu sahaların 5 yıl sonra temlik edilmesi 
konusu tartışılmalı, uygulamada 
geçerliliği sorgulanmalıdır. Bu temlikin 
ağaçlandırma faaliyetlerini teşvik 
edeceği kuşkusuzdur ancak bu 
arazilerin temlikinin doğruluğu konusu 
da tartışmaya açıktır. 
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6831 sayılı Orman 
Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

Kesinleşen orman kadastro sınırları içerisinde kalan yerlere 
müdahalede bulunanlar (işgal, faydalanma vs.) hakkında öncelikle 
suç tutanağı tutulur ve bu durum derhal Cumhuriyet Savcılıklarına 
bildirilir. Bunun üzerine dava açmaya yetecek delil bulunması 
halinde İddianame düzenlenerek ilgililer aleyhine dava açılması 
sağlanır. Mahkemelerce sanık, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili 
hükümlerine göre cezalandırılıp, suça konu emval ya da eşyanın 
müsaderesine ve Sanığa yüklenen ceza, “iki yıl” veya daha az 
süreli hapis veya adli para cezası ise hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilebilir.

Sorun burada başlamaktadır. Şöyle ki; HAGB kararına karşı 
ağır ceza mahkemelerinde itiraz edilebilmektedir. Yargıtay 
içtihatlarına göre HAGB kararı verilmesi nedeniyle müsadere 
kararı temyiz edilememektedir. Yargıtay müsadere tedbirinin 
hüküm açıklanıncaya kadar hukuki sonuç doğurma yeteneği 
bulunmadığını belirtmektedir. Bu durumda hükmün açıklanması 
veya denetim süresi sonunda davanın düşmesine karar 
verildiği durumlarda müsadere kararına karşı kanun yoluna 
başvurulabilmektedir. 

Müsaderenin, HAGB kararı verilmesi durumunda hangi 
aşamada infaz edileceğine ilişkin olarak açık bir kanun hükmü 
bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak Anayasa 
Mahkemesi’nin 20/06/2019 tarihli ve 
2015/6164 başvuru numaralı Kararı’nda 
da: “…HAGB kararı verildiği takdirde 
el konulan eşya yönünden nasıl karar 
verileceği ve müsadere tedbirinin 
nasıl uygulanacağı konusunda 
belirsizlik olduğu anlaşılmaktadır…” 
denilmektedir. 

 Açıklanan nedenlerden dolayı, 
müsaderenin düzenlendiği 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ve 
HAGB düzenlendiği 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nda konuyu 
açıklığa kavuşturan düzenlemelerin 
yapılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.

6831 sayılı Orman 
Kanunu

1956 yılında çıkarılan Yasa bugüne değin toplam son 15 yılda 
16 kez değiştirilmiştir.  6831 sayılı Orman Kanunu hâlihazırdaki 
durumuyla: Devlet ormanlarında ormancılık dışı faaliyetlere izin 
verilmekte, orman ekosistemleri yapılan madencilik faaliyetleriyle 
çeşitli tehlikeli atıklar için depolama alanlarına dönüştürülmektedir. 
Ormancılık alanında yapılan özelleştirmeci düzenlemelerde orman 
ağaçlarının orman ekosisteminde dikili durumdayken satılmasına 
olanak sağlamaktadır. 

Ormanları koruma değerlerinin açıkça 
yer aldığı mevzuat düzenlemeleri 
yapılmalıdır. Yapılacak bu mevzuat 
düzenlemeleri: maden arama 
faaliyetlerini tamamen yasaklayan, 
kiralama yoluyla orman alanlarının 
küçülmesini önleyen, yapılaşmanın 
önüne geçen hususlar içermelidir.  

Orman suçlarında genellikle plakasız, muayenesiz ve trafikten 
menedilmiş araçlar kullanılmaktadır.

Söz konusu bu araçların İçişleri 
Bakanlığına bağlı Emniyet Genel 
Müdürlüğünce ya da Jandarma Genel 
Müdürlüğünce piyasadan toplatılması 
ile ilgili çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimlerince, orman kadastrosu 
kesinleşmiş yerlerde devam eden kaçak inşaatlarla ilgili suç 
tutanağı düzenlenerek adli mercilere intikal ettirilmektedir. Bununla 
birlikte, yargılamanın sonuçlanmasını beklemeden yıkım izni 
verilmesi ve mühürlenmesi hakkında Cumhuriyet Savcılıkları’ndan 
talepte bulunulmaktadır. Mahkemelerce mühürleme işinin idari bir 
iş olduğu şeklinde cevap verilmekte, yıkım izni ise verilmemektedir. 

Başkaca bir işlem yapılamayan ve devam eden söz konusu kaçak 
yapılar bu aşamada yıkılamadığından, suç işleme eğilimi devam 
etmektedir.

Devlet ormanlarının daraltılamayacağı, 
başka bir amaçla kullanılamayacağı 
ve özel mülkiyete konu olamayacağı 
Anayasa hükmüdür. Bu nedenlerden 
dolayı, telafisi mümkün olmayan 
sonuçlar olmadan yargılamanın 
başında bu konular hakkında tedbir ya 
da vb. kararlar alınarak suç işlemeye 
devam etme durumunun önlenmesi 
yönünde düzenlemeler ile çözüme 
kavuşturulacaktır.
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Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
çıkarılan 03.12.2014 
tarihli ve 29194 
sayılı RG’de 
yayımlanarak 
1/2/2015 tarihinde 
yürürlüğe giren 
“Bitki Koruma 
Ürünlerinin 
Önerilmesi, 
Uygulanması ve 
Kayıt İşlemleri 
Hakkında 
Yönetmelik”

 Orman Genel 
Müdürlüğünce 
Çıkarılan “Orman 
Bitkisi ve Bitkisel 
Ürünlerine Arız 
Olan Zararlı 
Organizmalar ile 
Teknik Mücadele 
Yönetmeliği” 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 03.12.2014 tarihli 
ve 29194 sayılı RG’de yayımlanarak 1/2/2015 tarihinde yürürlüğe 
giren Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt 
İşlemleri Hakkında Yönetmelik’in 2. maddesinin 2. fıkrası “(2) 
Orman alanları ve ormanlardan elde edilen bitkisel ürünler bu 
Yönetmelik kapsamı dışındadır.” hükmünün iptali için İdaremizce 
Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aleyhine Danıştay 10. 
Dairesinin 2015/283 esasında dava açılmıştır ve dava derdesttir.  
Davada “orman alanı ve orman alanları” ifadesi dolayısı ile “orman 
sınırları dışındaki orman bitkileri” ile ilgili orman mühendislerinin 
yetkili olmamasının sorunlara yol açacağı orman dışında üretilen 
orman ürünlerinin bitki koruma ve uygulaması ile kayıt işlemlerinin 
orman hastalıkları konusunda eğitim almamış ziraat mühendisleri 
tarafından yapılmasına yol açmasının ormanların korunmasında 
sorunlara sebebiyet vereceği iddia edilmektedir.  
Benzer hususlarda daha önce açılan davalar neticesinde, Danıştay 
10. Dairesinin 28.03.2013 tarihli ve 2009/8684 E.2013/2855 K. sayılı 
kararı ile 12.06.2009 tarihli ve 2756 sayılı RG’de yayımlanan Bitki 
Koruma Ürünlerin Reçeteli Satış ve Usul Hakkında Yönetmelik ile 
ilgili kararında bir iptal kararı verildiği,
21/11/2011 tarihli ve 27912 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelikte 
değişiklik yapan 24.09.2013 tarihli ve 28775 sayılı RG’de 
yayımlanan Yönetmelik ile ilgili Danıştay 10. Dairesinin 2013/7659 
E. sayılı davasında ise “sadece ormanlık alanlardaki zararlı 
organizmalara karşı kullanılan bitki koruma ürünlerinin reçeteye 
yazmak üzere” şeklindeki düzenlemenin yürütülmesinin 
durdurulmasına kararı verilmiştir.
Karar gerekçesinde “Bu durumun ormanlık veya ormanlık alanların 
dışındaki alanlarda bulunan “tüm orman bitkilerini” etkileyen 
zararlılarla mücadele ve reçete yazma hizmetlerinde münhasır 
yetkili olduğu anlaşılan orman mühendislerinin bitkilere musallat 
zararlı organizmalarla mücadele ve reçete yazma hizmetlerinde 
mesleki yetkilerinin “orman bitkileri” kavramı yerine “ormanlık 
alanlar” kavramı ile sınırlandırılmasına ilişkin dava konusu 
düzenlemede hukuka uyarlık görülmemektedir” denilmiştir (Bu 
davalar Orman Mühendisleri Odasınca açılan davalardır.). 

Sorunu çözmek için ilgili idareleri, 
meslek odalarını temsil eden 
teknik elemanlardan oluşturulacak 
bir komisyon ile/ sadece kendi 
mesleklerini koruma yaklaşımdan uzak, 
nesnel gerçeklik üzerinden kamusal 
menfaati önceleyen, pozitif sonuçlar 
elde etmeye yönelik, ihtilafların 
bertaraf edileceği (hatta derdest 
davalarında sonlandırılacağı) mevzuat 
değişiklikleri ile ilgili bir çalışma 
yapılmalıdır.
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2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu

6831 sayılı Orman 
Kanunu

Milli parklar ile ilgili düzenleme 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nda 
yapılmıştır.

Ancak “milli parklar” kavramı (farklı niteleme ile) 6831 sayılı Orman 
Kanunu’nda da yer almaktadır. Kanun’un 25. maddesinde yapılan 
düzenlemede “(Değişik: 23/9/1983-2896/15 md.) Orman Genel 
Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları 
ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis 
etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, 
toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik 
hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, 
tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri 
olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir.” 
şeklindedir.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 1. maddesi – “Bu Kanunun amacı, 
yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli 
park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip 
belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, 
geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.”

Tanımlar: 

 Madde 2- “Bu Kanunda yer alan;

a) Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası 
ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme 
ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını…” şeklindedir. 

Aradaki fark; milli ve milletlerarası düzeyde ender bulunma özelliği 
var ise Milli Parklar Kanunu’na göre Milli park olmaktadır (pek tabi 
gerekli yetkili makamların tespiti onayı ve ilanı gibi prosedürler 
tamamlandıktan sonra) 

Ancak Orman Kanunu’nun 25. maddesine göre “Orman Genel 
Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları 
ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis 
etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, 
toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik 
hareketlere imkân vermek maksadıyla milli parklar, olarak ayırarak 
işletilmesini sağlayabilecektir.

Uygulamada ise Orman Genel Müdürlüğünce mezkûr 25. maddeye 
göre milli park niteliği ile ayrılıp işletilen bir yer olmadığı öğrenilmiştir. 

Benzer hususlarla ilgili düzenleme Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve görevlerini düzenleyen 3234 sayılı Kanun’da yer almakta iken 
yapılan değişikliklerle, şimdi “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334. maddesinde:

“(1) Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: …ç) Mesire yerleri, kent 
ormanları, araştırma ormanları, ağaç parkı (arboretum) sahaları, 
orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, model orman, muhafaza 
ormanı alanlarının ayrılması, korunması, işletilmesini ve işlettirilmesini 
sağlamak…”

338 maddesinde ise “ı) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi 
Başkanlığının görevleri şunlardır: …(3) Uygun yerlerde ekoturizm 
faaliyetlerini desteklemek (4) Mesire yerlerinin, kent ormanlarının 
ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, işletilmesi ve 
işlettirilmesini sağlamak…” şeklinde hüküm mevcuttur.  Uygulamanın 
bu hükümlere göre yürütüldüğü görülmektedir. Yani 6831 sayılı 
Kanun’un 25. maddesinde yer verildiği şekilde Orman Genel 
Müdürlüğünce milli park adı altında alan tespiti yapılarak işletilmesi 
söz konusu değildir. Bu sebeple bu hususta uygulamada sorun 
yaşanmamaktadır. 

Milli Parklar Kanunu’nun çerçevesinde 
bu alanların 6831 sayılı Kanun’un 
17/1 ve ilgili Yönetmelik mucibince 
ilan edilen yayla alanı niteliği devam 
ettirilerek hak sahiplerine kiraya 
verilmesi işlemleri devam edilecek 
ise (Bakanlıkça/ Doğa ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünce farklı bir plan 
veya proje uygulaması söz konusu 
olmayacak ise) Milli Parklar Kanunu’nun  
7. maddesi çerçevesinde bu Kanun’a 
uygun hazırlanacak planlara uygun 
olarak söz konusu Yönetmelik’teki  tüm 
yetkilerin yine yayla ilanları ile ilgili 
Yönetmelik kapsamında  Orman Genel 
Müdürlüğünce kullanılmasına devam 
edilmesidir.
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6831 Sayılı Orman 
Kanun 17’nci 
Maddesinin Birinci 
Fıkrası ve bu 
hükme istinaden 
çıkarılan Devlet 
Ormanlarındaki 
Yayla Alanlarının 
Tespiti ve İdaresi 
Hakkında Yönetmelik

(Resmî Gazete tarih 
ve sayı 07.03.2013 
/28580)

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrası 
ve buna dayanılarak hazırlanan Devlet Ormanlarındaki Yayla 
Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik mucibince Yayla 
alanı olarak ilan edilen yerlerin sonradan 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanuna göre milli park ilan edilmesi veya milli park sınırları içine 
alınması halinde sorun yaşanması söz konusudur.

Milli Parklar Kanunu’na göre milli park sınırları içinde tesis vs. 
yerlerin işletilmesi ve işlettirilmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. 6831 sayılı Kanun’un 
17/1 maddesi ve ilgili Yönetmeliğe göre yayla alanları ile ilgili yapılan 
işlemlerde ve gelirlerinin alınmasında tüm yetki Orman Genel 
Müdürlüğüne aittir. Bu durum aynı alanda aynı işlem için karışıklara 
yol açmaktadır. 

6831 sayılı Kanun’un 17/1 maddesi ve 
ilgili Yönetmeliğe göre yayla alanları ile 
ilgili yapılan işlemlerde ve gelirlerinin 
alınmasında tüm yetkinin Orman Genel 
Müdürlüğüne ait olmasına devam 
edilmesi gerekmektedir.

6831 sayılı Orman 
Kanunu 17’nci 
Maddesinin Birinci 
Fıkrası ve bu 
hükme istinaden 
çıkarılan Devlet 
Ormanlarındaki 
Yayla Alanlarının 
Tespiti ve İdaresi 
Hakkında Yönetmelik

(Resmî Gazete tarih 
ve sayı 07.03.2013 
/28580)

Orman sınırları içindeki yayla alanları:

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasının 
Anayasaya aykırılığı iddiası ve bu maddeye istinaden çıkarılan 
Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi 
Hakkındaki Yönetmeliğin bazı maddelerinin 4342 sayılı Mera 
Kanunu’na aykırı olduğundan iptali talebiyle idare aleyhine açılan 
davada Danıştay 8. Dairesinin 16.01.2019 tarihli ve 2013/8268 E. 
2019/130 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak  6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17’nci maddesinin 1’inci 
fıkrası ile Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve 
İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereği ilan edilen yayla alanlarında 
Genel Müdürlüğümüz sabit kıymetlerine alınan bina ve tesisler 
kullanıcılarına kiraya verilmekte olduğu, kira vermek istenmemesi ya 
da kiralamak istedikleri halde 1 yıllık talep  etme süresini geçirdikleri 
için  kiralanamayan yayla evlerinin ilgili mevzuat gereği boşaltılarak 
yıkılması gerektiği, boşaltılması için gerekli tebligatların yapılmasına 
rağmen  sosyal problemler nedeniyle yıkılamadığı, kullanıcıların 
işgal pozisyonunda kullanmaya devam ettiği, söz konusu işgalcilerle 
sözleşme imzalanmadığından herhangi bir bedel alınamaması 
durumu mevcuttur, bu durum kirasını düzenli olarak ödeyen 
kiracılara karşı kötü örnek olmaktadır.

Bu hususta mevzuat değişikliğine 
gidilmesi ve Yönetmelikte düzenleme 
yapılması gerekmektedir.

4.8. Biyoçeşitliliğin Korunması ve Biyogüvenlik ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlgili Mevzuat Sorunlar ve İlgili Mevzuatlardaki Çelişkiler Çözüm Önerileri

2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu

Nesli tehlike altında olan türler ile nadir endemiklerin 
bulunduğu alanlar bu Yasa ile korunamamaktadır. Yasa 
biyolojik çeşitliliği koruma açısından yetersizdir. Seçili 
olan tabiatı koruma alanlarının sayısı ve dağılımından bu 
açık olarak görülmektedir. Bu türleri koruma altına alacak 
hükümler konulmalıdır.    

Yeni bir yasal düzenleme ile ihtiyatlılık prensibi 
gereği nesli tehlike altında olan türler ile nadir 
endemiklerin bulunduğu habitatlar öncelikli 
olarak tabiatı koruma alanı olarak ilan edilmesi 
sağlanmalıdır. 

Milli Parklar Kanunu biyolojik çeşitlilik 
açısından gerekli habitatları da içerecek şekilde 
genişletilmesini sağlayacak şekilde uygun bir 
koruma statüsü tanımlanarak genişletilmelidir. 

2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu 

Madde 7 ve 8

Korunan alanlar esas olarak sahip olduğu biyolojik çeşitlilik 
ve doğal güzellikler nedeniyle birer doğa laboratuvarıdır. 
Tıpkı tarihi ve kültürel önemi olan alanlar gibi katı kurallarla 
koruma sağlanan olası insan müdahalelerinin önlenmesi esas 
amaç iken tek taraflı kamu yararı aranarak amacı dışında 
kullanımlar koruma ilkelerinden uzaklaştırmaktadır. Bu haliyle 
biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlayacak alanlar korunan 
alan değil kullanılan alan haline gelmektedir. 

Korunan alanlar maden arama ve 
ekosistemlerin yapısını bozacak yatırımların 
dışında tutulmalıdır. Buna ilişkin Milli Parklar 
Kanunu’nun ilgili maddeleri değiştirilmelidir. 

5977 sayılı 
Biyogüvenlik 
Kanunu

Dünyada, ticarete konu olan ve yemin ham maddesi 
durumundaki soya ve mısırda transgenik olmayan ürün 
bulunamamaktadır. AB’de 125 onaylı ürün (mısır, soya, 
kanola) varken ülkemizde 36 adet ürün onaylanmıştır.

Biyogüvenlik mevzuatının AB başta olmak 
üzere dünyadaki gelişmelere uyarlılığının 
sağlanması, bu uyum çalışmaları öncesinde 
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi 
için AB’de onaylı olan ürünlerin ülkemizde de 
onaylı kabul edilmesi gerekmektedir.
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Tabiatı ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma 
Kanunu 

Birçok kurumu ilgilendiren tabiatı ve biyolojik çeşitliliği 
koruma kanununun henüz çıkmamış olması sorun teşkil 
etmektedir. 

Tüm tarafların iş birliği ile gerçekleştirilecek 
kanun taslağı ile ilgili çalışmanın yapılması 
gerekmektedir.

5977 sayılı 
Biyogüvenlik 
Kanunu

Biyogüvenlik Kanunu kapsamında gerçekleştirilen 
süreç, ülkemizin sosyoekonomik yapısı yanında, insan-
hayvan ve çevre sağlığı açısından da ciddi sorunlara yol 
açmaktadır. Özellikle ABD, ithalat siparişi veren ülkenin 
mevzuatına göre, ürünün yasaklı olmayan gen içerdiğine 
yönelik raporları kolayca verebilmektedir. İlginç olan, 
mevzuat kendi dinamikleri ya da yargı kararları sonucunda 
değiştiğinde, mahreç ülke raporları da değişmektedir. 
Alerjik reaksiyonlardan başlayıp, organ hasarları, doğum 
anomalileri ve kısırlık gibi sağlık sorunlarının nesiller içinde 
ortaya çıkacağını gösteren araştırmalar, sorunun boyutunu 
göz önüne sermektedir.

Ürünlerin evrak üzerinden yapılan inceleme ile 
millileştirilmesi yerine ülkeye giren her parti 
analize tabi tutulmalı, sözü edilen ürünlerin 
denetimi için, yasaklı gen analizi yapabilecek 
laboratuvar kapasitesi oluşturulmalı, bu 
aşamaya kadar ürün millileştirilmesi kesinlikle 
yapılmamalıdır. Yapılacak analizlerde yasaklı 
gen çıkması durumunda, taahhüt zinciri içinde 
bulunan sorumlulara, Kanun kapsamında hızlı 
ve adil bir biçimde ceza verilmelidir.

5977 Sayılı 
Biyogüvenlik 
Kanunu

5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında oluşturulan 
Biyogüvenlik Kurulu 09 Temmuz 2018 tarihinde RG’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK’nin 206. 
maddesine göre yürürlükten kaldırılmıştır.  

02 Ağustos 2018 tarihinde RG’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı 2018/3 sayılı Genelge ile de Biyogüvenlik 
Kurulu’nun görev ve yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığına 
verilmiştir. 

Biyogüvenlik çok disiplinli, çok yönlü, özel ihtisaslaşma ve 
bütünlük gerektiren bir alandır. Temel uğraş alanı tüm canlı 
organizmalardır. Bu özelliği ile de kritik bir yapıya sahiptir. 
Konunun yalnızca bilimsel bir gelişme veya yeni bir teknoloji 
olarak ele alınması yetersiz değerlendirmelerin yapılmasına 
neden olabilmekte, bu nedenle biyoteknolojiye ve bu alanda 
güvenliği sağlamak için “biyogüvenliğe” özel bir önem 
verilmesi, ülkesel politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve 
uygulanmasında bütünlüğün sağlanmasını gerektirmektedir.

Bu amaçla: GDO ve ürünlerinin kullanıldığı ve/veya 
GDO ve ürünlerinin etkileyeceği sektörler dikkate 
alınarak, Kurul gerek ilgili Bakanlıkların temsilcilerinden 
gerekse akademisyen ve meslek örgütü temsilcilerinden 
oluşturularak muhtemel tüm baskılardan uzak ancak farklı 
görüşler yansıtılarak karar verme imkânına sahip olacak 
şekilde yapılandırılmıştır.

GDO için alınacak kararlar ülkesel siyasi kararlardır. Yukarıda 
da belirtildiği gibi multidisipliner bir yapıda olan GDO 
konusu için Biyogüvenlik Kanunu’na göre daha önceden 
kurulmuş ve bağımsız bir yapısı olan Biyogüvenlik Kurulu 
bilimsel komitelerden gelen raporları ve gerekirse kamu 
görüşünü dikkate alarak devlet adına bir siyasi tavsiye kararı 
almaktaydı. GDO konusunun multidisipliner olması nedeni 
ile Kurul’da bulunan 6 bakanlık üst düzey yöneticiler (genel 
müdür, müsteşar yardımcısı gibi) ile temsil edilmekteydi.  
Biyogüvenlik Kanunu’nun verdiği yetki ile kurulun 
kararlarında bağımsız olması, Kurul’dan çıkan kararların ilgili 
bakanlıklarca kullanımında ilgili otoriteye hem siyasi hem de 
sosyal anlamda rahatlık sağlamaktaydı.  Yeni düzenleme ile 
konunun tek bir Bakanlığın sorumluluğuna verilmesi hem 
bu durumu ortadan kaldırmakta hem de böyle bir platform 
ortadan kalktığı için diğer bakanlıklarla uzun istişarelere yol 
açacaktır.

İlgili Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinden 
oluşan ve bağımsız bir yapıda Biyogüvenlik 
Kurulu’nun yeniden oluşturulması uygun 
olacaktır.
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5. SONUÇ

Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında tarım ve ormancılık sektörünün büyük önemi bulunmaktadır. 
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için sektörel yapılanma ve işleyişin planlı bir şekilde yürütülmesi 
gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de yasal mevzuatın belirlenmesi ve uygulanması 
gereklidir. Tarım ve orman hukukunda bazı eksiklikler bulunmakla birlikte, mevcut mevzuatın 
uygulanmasında aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle yenilenemeyen nitelikte olan tarım 
arazileri ve orman gibi en önemli doğal kaynakların korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında 
önemli sorunlar yaşanmaktadır. Mevzuatların uygulanmasında yaşanılan aksaklıklar ayrıca toplumun 
sosyal yapısında ve dolayısıyla refah düzeyinde problemlere neden olmaktadır. Nitekim özellikle 
Türkiye’de tarım arazileri bireyler için geçim kaynağı olmasının yanı sıra sosyal statü kriteridir. Bu 
nedenlerle, tarım ve orman hukuku konusundaki sorunların tespiti ve çözümü son derece önemlidir. 

Daha önce yapılan Tarım ve Orman Şûralarında hukuk başlığında bir çalışma konusu olmadığı halde, 
III. Tarım ve Orman Şûrası’nda Tarım ve Orman Hukuku Çalışma Grubunun oluşturulması umut 
vericidir. Çalışma Grubunda belirlenen sorunlarla ilgili yasal mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin 
yapılması tarım ve orman sektörlerinde önemli gelişmelere katkı sağlayacaktır. Tarım ve orman ile 
ilgili bütün mevzuatların birbiriyle çelişki olmayacak şekilde düzenlenmesi sektörün korunması ve 
sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle alt sektörlerin ilgili mevzuatlarının 
koordinasyonlu şekilde incelenerek düzenlenmesi ve ilgili kurum, kuruluş ve STK’ların bu raporda 
verilen görüşlerinin dikkate alınması yararlı olacaktır. Bu düzenlemelerin yapılmasında tarım ve orman 
sektörünün üstün kamu yararı gerektiren doğal kaynaklara sahip olduğu unutulmamalıdır.
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1. GİRİŞ

Tarım: gıda güvenliği, kırsal kalkınma, yapısal uyum, gelir ve çevre hedeflerine yönelik çok fonksiyonlu 
genel yapısı ile sosyal ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip bir sektör olarak değerlendirilmektedir.

Tarım, biyolojik, doğal ve insan faktörlerine bağlı olarak yürütülen, diğer sektörlere göre risk oranı 
yüksek ve yatırım cazibesi düşük bir faaliyet alanıdır. Tarımsal üretim faaliyetinin ekolojik faktörlere 
bağımlılığı, üretimde risk ve belirsizliğin yüksek, tarımsal ürün arz ve talebinin inelastik olmasına sebep 
olurken, tarımsal piyasaların istikrarsız ve yatırım sermayesinin dönüşüm hızının yavaş ve ürünlerin 
muhafaza ve pazarlama olanaklarının kısıtlı olmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzluklara neden 
olan sosyoekonomik, demografik ve biyolojik faktörler tarımın en önemli dezavantajlarını teşkil 
etmektedir.

Ayrıca tarımsal ürün ve girdi piyasaları farklı özellikler arz etmekte olup fiyat oluşumundaki dalgalanmalar 
sektörün gelişimini yüksek düzeyde etkilemektedir. Nitekim tarımsal ürünler tam rekabet piyasa 
düzeyine yakın olarak adlandırılmakta olup, karar verici olan üreticilerin piyasa bilgisinden yoksun 
bir şekilde üretim kararları almalarının üretime bağlı olarak yüksek fiyat dalgalanmalarına sebep 
olması iç ve dış pazarda rekabet gücünü önemli düzeyde olumsuz etkilemektedir. Girdi piyasaları 
ürün piyasalarına göre daha kontrollü oligopol görünümde bir yapı oluşturmaktadır. Nitekim tohum, 
gübre ve zirai ilaç üretim ve pazarlaması çok uluslu şirketlerin yüksek rekabet gücü baskısı altındadır. 
Bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan girdi bileşenlerinden bazılarının ithalat ile temin edilmesi 
uluslararası ekonomik ve siyasi dalgalanmalardan girdi piyasalarının yüksek oranda etkilenmesine 
neden olmaktadır. 

Tarımsal üretimin bu söz konusu özellikleri gereği meydana gelen dalgalanmaların oluşturduğu 
dezavantaj insan yaşamı açısından vazgeçilmez olan tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit 
etmektedir. Dünya nüfusunun beslenme yeterliliği ve alışkanlıkları açısından radikal bir şekilde ayrıştığı 
günümüzde bölgesel, ülkesel ve küresel kaynakların dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sürdürülebilir 
bir şekilde karşılayabilmesinin en temel yolu bu kaynakların etkin planlamasıdır.  Kısa orta ve uzun 
vadede kaynakların ihtiyaçlara göre planlanması sürdürülebilirliğin en temel gerekliliğidir. 

Tarımsal sürdürülebilirlik için planlama sadece tarım sektöründe değil, tarıma girdi sağlayan ve tarım 
ürünlerinin pazarlamasında ve işlemesinde yer alan sektörlerde de yapılmalıdır. Bununla birlikte yurt 
içi tüketimin planlanması ve yurt dışı pazar potansiyelini belirlenmesi gerekmektedir.  Bu amaca 
yönelik olarak 3. Tarım Şûrası çalışmaları kapsamında bu rapor içerisinde Türkiye tarım sektörü için 
tarımsal üretim planlamasına yönelik durum tespiti ile hedef ve stratejiler belirlenmiştir. 

2. TÜRKİYE’DE TARIM İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

2.1. Tarım arazilerinin yapısı  

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Yönetmeliğinde yer alan “Tanımlar” başlıklı 
3’üncü maddesinde tarım arazisi, “Toprak, topoğrafya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal 
ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazırda bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak 
imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen 
araziler” şeklinde tanımlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014; Anonim, 2019a).
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Türkiye’de tarım arazilerinin önemli sorunlarının başında verimli tarım arazilerinin tarım dışında 
kullanılması, tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunun verimli işletmeciliği engelleyecek şekilde küçük 
ve dağınık işletmeler niteliğinde olması ile arazi parsellerinin düzgün şekillerde olmayışı gelmektedir.  

Tarım arazilerin azalmasında miras yolu ile parçalanma önemli bir rol oynamaktadır. Bu faktörü sırasıyla 
sosyoekonomik durum, tarım sektöründeki üretim maliyetlerinin yüksek olması, kırsal alandan kente 
göç ve buna bağlı olarak kentleşme ile tarım arazilerinin amaç dışı kullanımları takip etmektedir. 
Mevcut durum: ülke toprakları üzerinde yapılacak tarımsal uygulamalara yönelik geliştirilecek 
politikaları oluşturulması, doğru yatırım ve stratejik planlamalar yapılabilmesi için konumsal, niteliksel 
ve niceliksel özellikleri içeren bir toprak veri tabanına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

2.1.1. Arazi sınıfları, verim kapasiteleri ve kullanım durumu

Türkiye, çok çeşitlilik arz eden jeolojik yapı, iklim, bitki örtüsü ve topoğrafik koşullar nedeniyle dünya 
yüzünde yaygın bulunan büyük toprak gruplarının çoğunu kapsamaktadır. Bu durum, çeşitli iklim 
koşulları ile ülkede birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Araziler, toprak işlemeye karşı gösterdikleri sınırlayıcı özelliklerine göre, hiç sorun göstermeyen I. sınıf 
araziler ile bitkisel üretime imkân vermeyen VIII. sınıf arasında sekiz sınıfa ayrılmaktadır. Arazilerin ilk 
dört sınıfını oluşturan grup toprak işlemeye uygun, son dört grubu ise orman ve mera gibi devamlı 
bitki örtüsü altında bulundurulmak zorunda olan gruplar oluşturmaktadır (Haktanır ve ark., 2000).

Mülga Köy Hizmetleri tarafından 1966-71 döneminde yapılan toprak etüt ve haritalama çalışmalarına 
göre Türkiye’de işlenmekte olan 28.053.607 hektarlık alanın 4.825.442 hektarı I. sınıf arazi olup, bu 
araziler tarımsal üretimi kısıtlayacak herhangi bir olumsuz faktör bulunmadığından asgari özenli bir 
toprak yönetimi ile üretkenliklerini uzun yıllar sürdürebilirler. I. sınıf arazilerin 1.586.720 hektarında 
nadaslı, 944.965 hektarında nadassız kuru tarım yapılmaktadır. Sulanmakta olan I. sınıf arazi toplamı 
1.715.478 hektardır. Ülkede toplam 5.086.087 hektar olan birinci sınıf araziden, işlenmekte olan 
4.825.442 hektar çıkarıldığında, geriye kalan 260.645 hektar arazinin 54.669 hektarı çayır, 94.482 
hektarı mera, 7.708 hektarı orman, 5.404 hektarı fundalık, 80.709 hektarı yerleşim yerleri, 17.673 
hektarı fabrika, yol, havaalanı vb. uygun biçimde kullanılmayan veya yok edilmiş arazi kapsamına 
girmektedir. 162.263 hektar tutarında çayır-mera ve fundalık alanla kaplı birinci sınıf arazilerin varlığı 
mevcuttur. 

İkinci sınıf araziler işlemeye karşı hafif sınırlamalar gösteren alanlar olup, 6.772.873 hektar 
yüzölçümündedir. Bunun 6.040.590 hektarlık bölümü işlenmekte ve geri kalan işlemeye uygun olan 
732.283 hektarlık bölümün 444.477 hektarı çayır ve mera, 13.112 hektarı orman ve fundalık, 108.996 
hektarı yerleşim, sanayi ve askerî alanlar şeklinde amaç dışı olarak kullanılmaktadır. 

III. sınıf arazi varlığı toplamı ise 7.282.763 hektar olup bunun 6.036.224 hektarı işlenmektedir. Geriye 
kalan 1.246.539 hektar arazinin 737.300 hektarı çayır-mera, 420.315 hektarı orman ve fundalık, 88.924 
hektarı yerleşim sanayi ve askerî alanlar halinde bulunmaktadır. 

IV. sınıf araziler işlenebilir alanlar içinde en fazla soruna sahiptir. 7.425.045 hektar tutarındaki bu alanların 
4.877.061 hektarı işlenmekte, fakat tedbir alınmadığı için erozyon kayıpları çok fazla olmaktadır. Bu 
arazilerin 2.547.984 hektarlık bölümü işlenebilir olduğu halde, bunun 1.641.382 hektarlık kısmı çayır-
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mera, 846.063 hektarı ise orman ve funda arazisi olarak kullanılmaktadır. Mülga Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce 1966-71 döneminde yapılan etütlere göre arazi kullanma durumu ayrıntılı olarak Tablo 
1’de verilmiştir (Haktanır ve ark., 2000).

Arazi kullanmada en büyük sorun üretim planlamasının bir fonksiyonu olarak arazilerin kabiliyet 
sınıflarına uygun kullanılmamasıdır. Herhangi bir tarımsal üretim kaynağı olmayan çalı ve fundalar, 
VI. ve VIII. sınıf arazilerde olması gereken ormanlık alanlar, VI. sınıf arazide yer alması gereken 
meralar esas tarım yapılması gereken I. sınıf arazilerde bulunmaktadır. Buna karşılık kuru ve sulu 
tarım alanlarının bir bölümü ise V. ve VIII. sınıf araziler üzerinde yer almaktadır. Bu dengesiz durum, 
tarımsal girdilerin bilinçli bir şekilde uygulanmasını engellemekte, erozyon kayıplarını artırmaktadır.

Tablo 1. Türkiye’nin arazi kullanım kabiliyet sınıflarına göre arazi dağılımı

Kullanım Şekli I-IV. Sınıf (ha) V-VIII. Sınıf  (ha) Toplam (ha) Genel Toplam (%)

Kuru Tarım 16.284.000 4.971.248 21.255.248 27,29

Sulu Tarım 3.488.144 104.243 3.592.387 4,61

Yetersiz Sulu Tarım 722.734 39.539 762.273 0,98

Bağ-Bahçe ve Özel Ürünler 1.284.439 1.159.160 2.443.599 3,14

Çayır 384.361 262.330 646.691 0,83

Otlak 2.587.949 18.270.528 20.858.477 26,78

Orman 1.004.330 14.180.549 15.184.879 19,49

Çalı-Funda 453.970 7.589.126 8.043.096 10,32

Tarım Dışı 356.841 213.313* 894.153 1,15

Diğer Araziler 3.060.788** 3.060.789 3,93

Su Yüzeyleri 1.158.109 1.158.109 1,49

Kaynak: KHGM, 1971. Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak Etüt Çalışmaları 1966-1971
* 323.999 dâhil (VIII. Sınıf)         
** (VIII. Sınıf dâhil) 

Türkiye geneline bakıldığında bünye bakımından en yaygın alanı tınlı topraklar (16.566. 568 ha) 
kapsamaktadır. Bunu sırası ile killi tınlı topraklar (13.599.421 ha), killi topraklar (1.556.953 ha), kumlu 
topraklar (1.074.367ha) ve ağır killi topraklar (16.229 ha) izlemektedir. Bu bünyedeki toprakların 
oransal dağılımı yukarda belirtilen sıraya göre %50,49, %41,44, %4,74, %3,27 ve %0,05’tir. 

Tepkime nitelikleri bakımından Türkiye geneline bakıldığında, kapladığı alan bakımından toprakların 
en fazla hafif alkali nitelikte olduğu görülür (20.345.796 ha). Bunu nötr topraklar (9.769.980 ha), 
hafif asit topraklar (1.760.134 ha), orta asit topraklar (540.491 ha), kuvvetli alkali topraklar (256.366 
ha) ve kuvvetli asit topraklar (113.773 ha) izlemektedir. Bu toprakların oransal dağılımı yine aynı sıraya 
göre %62,0, %29,86, %5,36, %1,65, %0,78 ve %0,35’tir.

Türkiye geneline bakıldığında Türkiye topraklarının organik madde kapsamının genelde az olduğu 
görülür. Organik madde kapsamı az olanlar en fazla alan kaplamaktadır (14.366.661 ha). Bunu sırası 
ile organik madde kapsamı orta olan topraklar (7.423.594 ha), çok az olan topraklar (7.043.549 ha), 
iyi olan topraklar (2.485.103 ha) ve yüksek olan topraklar izlemektedir (1.494.632 ha). Oransal dağılım 
ise aynı sıraya göre şöyledir: %43,78, %22,62, %21,47, %7,57 ve %4,55.
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Türkiye geneli dikkate alındığında en fazla alanın kireçli topraklar tarafından kaplandığı görülmektedir 
(8.247.811 ha). Bu toprak grubunu sırası ile az kireçli topraklar (7.574.583 ha), kireçli topraklar (6.004.142 
ha), çok fazla kireçli topraklar (5.208.123 ha) ve fazla kireçli topraklar (5.463.641 ha) izlemektedir. Bu 
alanların oransal dağılımı ise gene aynı sırayla: %25,14, %23,08, %18,30, %16,83 ve %16,65 şeklindedir.

Türkiye topraklarının en büyük kısmı arzu edildiği şekilde tuzsuzdur (31.339.661 ha), bunu sırası ile 
hafif tuzlu topraklar (1.163.222 ha), orta tuzlu topraklar (219.491 ha) ve çok tuzlu topraklar (34.509 
ha.) izlemektedir. Bu alanların oransal dağılımı da aynı sıra ile %95,51, %3,54, %0,67, %0,28 şeklindedir.

Türkiye topraklarının çok büyük bir kısmının potasyum kapsamı yüksektir (28.671.285 ha). Bunu 
potasyum kapsamı yeterli (1.915.307 ha), orta (1.362.205 ha) ve az (864.742 ha) olan topraklar 
izlemektedir. Potasyum kapsamı yüksek, yeter, orta, az olan toprakların Türkiye genelindeki dağılımı 
ise sırası ile %87,38, %5,84, %4,15, %2,64 şeklindedir.  

Türkiye genelinde fosfor kapsamı çok az olan topraklar en fazla alan kaplarlar (9.686. 339 ha). Bunu 
sırası ile fosfor kapsamı az (9.359.908 ha), orta (5.572.504 ha), çok yüksek (5.139.574 ha), yüksek 
(3.055.217 ha) olan topraklar izlemektedir. Fosfor kapsamı çok az, az, orta, çok yüksek, yüksek olan 
toprakların Türkiye genelindeki oransal dağılımı aynı sıra ile %29,52, %28,52, %16,98, %15,66, %9.31 
şeklindedir (Anonim, 2019b).

Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları kullanılarak sayısallaştırılan Tarım Parsellerinin kontrol 
çalışmalarının tamamlanmasıyla, 2 Ocak 2013 tarihi itibarıyla “kadastral parsel bazında verim 
hesaplanma” çalışmalarına başlanmıştır. Tarım parsellerine atanan verim değerleri sabit olan arazi 
kullanım kabiliyeti, büyük toprak grupları, eğim, yükseklik, derinlik değerlerinden puanlama yöntemi 
ile bir çalışma yapılmıştır. 

Güncel arazi ve toprak verileri ile iklim, arazi örtüsü ve kullanımı, topoğrafya ve sosyoekonomik 
faktörlerin birlikte değerlendirildiği tümleşik tarımsal ekolojik üretim bölgelerine göre tarım parseli 
düzeyinde verimlilik kapasitelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 
bünyesinde arazi ve toprak ile ilgili verilerin toplandığı ve kullanıldığı Tarım Bilgi Sistemi kapsamında 
çok fazla veri tabanı ve modülü bulunmaktadır. Burada özellikle doğrudan toprak ve arazi ile ilgili veri 
üreten ve kullanan birimler:

•	 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM): Tarım Arazileri Değerlendirme Bilgi Sistemi (TAD 
PORTAL), Toprak Etüt ve Haritalama Bilgi Sistemi (TEH PORTAL), Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS 
PORTAL), Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Lab. Kayıt Sistemi (LABBİS), Tarım Arazileri Yönetim 
Portalı -Miras ve İntikal Takip Sistemi (TAY), Tarım Parselleri CBS İşlemleri Modülü (CBS), Çiftçi 
Kayıt Sistemi İşlemleri Modülü (ÇKS), Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Projesi- (IACS-AB)

•	 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

•	 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM): Tarım Havzaları (TH), Organik Tarım Kontrol ve 
Sertifikasyon Sistemi Modülü (OTBİS), ÇATAK Programı.
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Türkiye’de arazi varlığına ilişkin özellikle tarımsal arazi varlığına yönelik ilk temel kaynak olan Mülga 
Köy Hizmetleri tarafından 1966 – 1971 toprak etüt ve haritalama çalışmalarına göre işlenebilir tarım 
alanı 28 milyon ha, çayır mera alanı 21,7 milyon ha olarak belirlenmiştir. Günümüzde ise işlenebilir 
tarım alanları miktarı Tablo 2’de belirtildiği gibi 23,8 milyon ha, çayır mera alanı da 14,5 milyon ha 
olarak görülmektedir. 

Tablo 2. Türkiye’nin arazi varlığı

Arazi Kullanım Şekli Alan (ha) Payı (%)

Tarım Alanı 23.800.000 30,47

Çayır-Mera 14.500.000 18,57

Orman 20.200.000 25,86

Yerleşim, Su Yüzeyleri, Diğer 19.600.000 25,10

Toplam 78.100.000 100,00

Kaynak: TÜİK, 2018

Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı entegre idare ve kontrol sistemi (IACS) projesi kapsamında 
2016 yılında Tarım Parselleri Tanımlama Sistemi’ne (LPIS) göre işlenebilir tarım alanları 22.943.000 
ha olarak tespit edilmiştir. Tablo 3’te LPIS lejantına göre arazi kullanım durumu detayı verilmiştir.
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Tablo 3. Tarım parselleri tanımlama sistemi (LPIS) lejantına göre arazi kullanım durumu

Kod Ad Tanım Fiziksel Blok Sayısı Yüzey Alanı (Km2)

A0 Ekilebilir arazi Otsu ürün(ler) 3.598.752 192.953,41

A1 Seyrek (dağınık) ağaçlı ekilebilir 
arazi

İkinci bir dağınık ağaç katmanı 
içeren otsu ürün(ler) 24.271 433,27

A2 Pirinç tarlaları Pirinç tarlaları 38.642 1.495,04

A3 Karma tarım alanları
Farklı ürün tiplerini (otsu/çalı/ağaç) 
karışık halde barındıran, alanı>0.05 
ha araziler

11.720 31,22

A4 Seralar Seralar 76.137 438,03

T0 Sürekli ağaç ürünleri Yağmur suyuyla beslenen ağaç 
bitkileri (zeytinlikler hariç) 943.607 14.545,74

T1 Sürekli ağaç ürünü: Zeytin ağaçları Sürekli ağaç ürünü – zeytinlik 146.647 5.744,74

S0 Sürekli çalı ürünleri
Yağmur suyuyla beslenen çalı 
ürünleri (üzüm bağı, çay veya fındık 
hariç)

268.992 2.585,98

S1 Sürekli çalı ürünü: Üzüm bağları Sürekli çalı ürünü: Üzüm bağları 157.931 2.695,61

S2 Sürekli çalı ürünü: Çay Sürekli çalı ürünü: Çay ekim alanı 45.911 764,62

S3 Sürekli çalı ürünü: Fındık Sürekli çalı ürünü: Fındık 225.885 7.748,89

G0 Çayır Kapalıya yakın çayır, <%10 oranında 
odunsu bitki örtüsüne sahip 2.207.534 44.405,82414

G3 Çayırın baskın olduğu, odunsu bitki 
örtüsüne sahip çayır

Çok açık çayır, %10-50 oranında 
odunsu bitki örtüsüne sahip 670.144 25.016,08106

G4 Çayırın baskın olmadığı, odunsu 
bitki örtüsüne sahip çayır

Açık (%50-75) oranında odunsu 
bitki örtüsü içeren orta-uzun otsu 
katman

277.781 16.979,75923

G5 Çayırın baskın olduğu, çıplak 
alanlara sahip çayır

%10-50 oranında çıplak toprağa 
sahip çayır – çayır baskın- odunsu 
bitki örtüsü görülebilir.

1.238.908 171.770,1798

G6 Çayırın baskın olmadığı, çıplak 
alanlara sahip çayır

%50’den fazla çıplak toprağa sahip 
çayır – çıplak arazi baskın. Odunsu 
bitki örtüsü görülebilir.

314.234 76.734,96649

B0 Doğal çıplak alanlar Çıplak alanlar 103.070 19.823,95245

B1 Kalıcı kar Kar ya da buzul / Çıplak alanlar 9.850 90,194095

F0 Kapalı odunsu bitki örtüsü (ağaçlık 
ve/veya çalılık)

Kapalıya yakın (> %75) odunsu bitki 
örtüsü 730.255 143.764,8593

M0 Doğal sulak bitki örtüsü Sulak arazi bitki örtüsü 19.291 1.113,852379

N0 Yapılaşma olmayan suni alanlar Yapılaşma olmayan alanlar – Kazı 
alanları ya da arazi doldurmaları 76.832 2.700,205274

R0 Çizgisel yapılaşma (ulaşım ağı) Yollar ve demiryolları 749486 10.668,83907

U0

Yapılaşma alanında, bitki örtülü 
kentsel alanlarda ve diğer ilişkili 
alanlarda yer alan yol ağını içeren 
suni yapılaşma alanları

Suni kapalı alanlar ve ilişkili alanlar 1.032.598 14.891,25716

W0 Su kaynakları (durgun) Doğal ya da suni su kaynakları 26.876 13.937,70427

W1 İlişkili nehir kenarları ve çıplak 
araziler ile doğal su kütleleri (akan)

Nehirler ve ilişkili çıplak toprak ya da 
kıyı bitki örtüsü kaplı nehir kenarları 406.879 8.766,027583

X1 Bulut, Gölge, Sis Bulut, Gölge, Sis 985 107,338414

Kaynak: TOB, 2015
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Türkiye’deki tarımsal arazi kullanımında yaşanan değişim incelendiğinde, nüfus artışı ile tarıma açılan 
arazi miktarında yıllar itibarıyla önemli artış gerçekleştiği görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
tarımsal üretimin artırılması için çeşitli önlemler alınmış ve yasal düzenlemelere gidilmiştir. 1928 
yılında 6,6 milyon hektar alanda tarım yapılmakta iken bu rakam, makineli tarımın yaygınlaşması 
ile önemli miktardaki arazinin tarımsal üretimde kullanılmaya başlanması sonucu 1950 yılında 25,3 
milyon hektara, 1980’lerde kullanılan yeni teknolojiler, sulama ve gübreleme imkânlarının geliştirilmesi 
ile bu yılların sonunda yaklaşık 28 milyon hektar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’de tarım arazisi alanı 1990’lı yılların başından itibaren daralmaya başlamıştır (Şekil 1). Söz 
konusu azalışın nedenleri ise tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanıma tahsis edilmesi, 
sektörden tasfiye olan küçük ölçekli işletme arazilerinin bir kısmının tarım dışı kalması ve yanlış 
tarımsal faaliyetler ile yanlış arazi kullanımı sonucu karşılaşılan toprak bozunumudur.

Şekil 1. Yıllar itibarıyla tarım alanı (mera alanı dâhil)

Kaynak: TÜİK, 2018

Mevcut tarım alanlarının kullanım şekilleri irdelendiğinde hâlihazırda tarımsal üretim amaçlı kullanılan 
arazilerin yaklaşık 23,2 milyon hektarı işlenen tarım arazisi olup, yaklaşık 3,5 milyon hektar alan 
meyve bahçeleri ve zeytinliklerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 4). Toplam çayır-mera alanı ise 
yaklaşık 14,6 milyon hektardır. Bu veriler dikkate alındığında, 2018 yılı itibarıyla tarımsal amaçlı olarak 
kullanılan toplam arazi varlığının 37,8 milyon hektar olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, kullanım 
şekli itibarıyla miktarı yıldan yıla değişmekle birlikte, işlenen tarım alanlarının yaklaşık %18’ini teşkil 
eden 3-4 milyon ha tarım arazisi de nadasa bırakılmaktadır (TOB, 2016).

Tablo 4. Türkiye’de tarım arazilerinin kullanım şekillerine göre dağılımı (bin ha)

Yıllar
Toplam Tarım 

Alanı 
(G=E+F)

Toplam İşlenen 
Alan ve Uzun 

Ömürlü Bitki Alanı 
(E=C+D)

İşlenen Tarım Alanı
Uzun Ömürlü 

Bitkilerin Alanı 
(D)

Çayır ve Mera 
Arazisi 

(F)
Ekilen Alan 

(A)
Nadas 

(B)
Toplam 

(C=A+B)

2011 38 231 23 614 15 692 4 017 20 523 3 091 14 617

2012 38 399 23 782 15 463 4 286 20 581 3 201 14 617

2013 38 423 23 806 15 613 4 148 20 574 3 232 14 617

2014 38 558 23 941 15 782 4 108 20 699 3 243 14 617

2015 38 551 23 934 15 723 4 114 20 650 3 284 14 617

2016 38 328 23 711 15 575 3 998 20 382 3 329 14 617

2017 37 964 23 347 15 498 3 697 19 998 3 348 14 617

2018 37 817 23 200 15 436 3 513 19 738 3 462 14 617

Kaynak: TÜİK, 2018
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Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, bu arazilerin sürdürülebilirliğini ve dolayısıyla tarımsal üretimi 
olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Türkiye’de bugüne kadar izlenen politikaların 
yanı sıra konu ile ilgili mevzuatın uygulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle, tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanımları halen önemli bir sorun alanı olarak varlığını korumaktadır. Tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanımının özellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu sahalarda yoğunlaşması, konunun önemini 
daha da artırmaktadır (Tablo 5).

Tablo 5. Yıllar itibarıyla amaç dışı kullanım taleplerinin değerlendirilme sonuçları

Yıllar 1989-2019/6

BAŞVURU SAYISI 142.558

İzin Verilen 
(ha)

Mutlak T. Arazisi
Sulu MT 82711.93

Kuru MT 91338.21

Marjinal T. Arazisi
Kuru Marjinal TA 437165.18

Sulu Marjinal TA 25663.22

Özel Ürün T. Arazisi
Sulu Özel Ürün TA 5485.98

Kuru Özel Ürün TA 46419.52

Dikili Tarım Arazisi   27344.48

Toplam   2.597.435,51

Tarımsal Yapılar (ha) 11585.74

İzin Verilmeyen (ha) 1787173.06

 
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının en yaygın görüldüğü alanlar sırasıyla konut, sanayi, diğer, 
enerji, turizm, ulaştırma, eğitim, sağlık amaçlı kamu yatırımları şeklinde sıralanmaktadır (Tablo 6).

Tablo 6. Tarım dışına çıkarılan alanların sektörel dağılımı (2011-2016)

Sektörler Konut Sanayi Diğer Enerji Turizm Ulaştırma Eğitim Sağlık Toplam

Alan (ha) 80.182 36.853 30.341 29.408 6.190 4.217 2.399 1.125 190.715

Oran (%) 42 19,3 15,9 15,5 3,2 2,2 1,3 0,6 100,0

Buna karşın tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar 
gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar tespit edilerek Bakanlar 
Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir. 
Böylelikle önemli tarım arazileri koruma altına alınarak, tarım dışı amaçlı kullanımları büyük ölçüde 
engellenmiştir. 

Dolayısıyla 2016 yılına kadar yıllık ortalama 68.500 ha olan alan, ülke genelinde yapılan tarımsal 
üretim potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesinden sonra (2017 yılından itibaren) bu oran 
ortalama 28.750 ha düzeyine düşürülmüştür. Bu çerçevede ülke genelinde toplam 7,155 milyon hektar 
alanda 265 adet büyük ova koruma altına alınarak ilan edilmiştir.
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2.1.2. Arazi sınıflama haritaları 

Türkiye’de toprak etüt ve haritalama çalışmaları, 1958 yılında Harvey Oakes tarafından 1938 Amerikan 
toprak sınıflandırma sistemindeki büyük toprak grupları ve önemli fazlarını esas alarak şematik olarak 
hazırladığı 1:800.000 ölçekli “Türkiye Umumi Toprak Haritası” çalışması ile başlamıştır. Toprak Su 
Genel Müdürlüğü 1966-1970 yılları arasında 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritaları ve arazi verilerini 
kullanarak 1938 Amerikan toprak sınıflandırma sistemindeki büyük toprak gruplarını ve önemli 
fazlarını esas alan 1/100.000 ölçekli istikşafi haritaları ve 26 büyük su toplama havzasını kapsayan 
1/200.000 ölçekli havza toprak raporları olarak yayınlanmıştır. Üretilmiş olan bu haritalar daha 
sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından iller düzeyinde revize edilerek «İl Toprak Envanter 
Raporları» olarak sunulmuştur (Çullu, 2012). 

Türkiye’de kurumsal olarak en geniş kapsamlı ve seri düzeyinde yapılan toprak etüt ve haritalama 
çalışmaları ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı tarım işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen projeler kapsamında Gökhöyük 
(1984), Gelemen (1984), Tahirova (1986), Yalova Atatürk (1986), Türkgeldi (1986), Karacabey (1988), 
Çukurova (1988), Kahramanmaraş (1991), Sultan Suyu (1991), Kazımkarabekir (1991), Ceylanpınar 
(1992), Sakarya (1992), İnanlı (1992), Gökçeada (1993), Boztepe (1995), Kumkale (1995), Malya (1995), 
Koçaş (2001), Anadolu (2002), Alparslan (2003) ve Konuklar (2003) Tarım İşletmelerinin detaylı 
toprak etüt ve haritalama çalışmaları gerçekleştirilerek arazi değerlendirme çalışmaları yapılmış ve 
işletme bazında detaylı olarak raporlandırılmıştır.

Türkiye’de toprak ve arazi sınıflandırma sistemi ve bu sistemde kullanılan standartlar 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve bu Kanun’a dayanan yönetmelikler kapsamında 
belirlenmiştir. Kanun’da belirtildiği gibi tarım arazileri sınıflaması: “Tarım arazilerinin tarımsal üretimde 
doğru kullanımının sağlanması ve giderek artan miktarlarda başka kullanımlara aktarılmasını önlemek 
için tarım arazilerinin tarımsal kullanımdaki önemine göre sınıflandırılması” olarak tanımlanmakta ve 
Kanun’un EK 1 kısmında sınıflamaya ait standartlar yer almaktadır. 

Bu sınıflama daha çok arazi kullanım planlarının yapılması ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının 
önlenmesi amacıyla geliştirilmiş olup, Kanun’da yer alan arazi kullanım planlaması ve tarım arazilerinin 
amaç dışı kullanımının önlenmesi çalışmalarında bu sınıflamanın kullanılacağı ve arazi sınıflarının 
belirlenmesinin detaylı veya yarı detaylı etütlerle yapılacağı belirtilmiştir (TOB, 2008).

Türkiye’de tarım arazilerinin toprak ve diğer arazi özellikleri incelenerek, tarım arazileri ülke tarımındaki 
önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen aşağıdaki yapılara göre sınıflandırılmaktadır:

•	 Mutlak Tarım Arazileri, 

•	 Özel Ürün Arazileri, 

•	 Dikili Tarım Arazileri, 

•	 Marjinal Tarım Arazileri, 

•	 Örtüaltı Tarım Arazileri (Sera alanları) ve 

•	 Diğer Araziler. 

18
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Bu çerçevede, Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından Sorunlu Tarım 
Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi (STATİP) kapsamında 2006 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) ortamında elde edilen veriler ışığında tarım arazileri sınıflaması yapılmıştır. Söz konusu Proje 
kapsamında 2009 yılında başlanan, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu 1 hektardan daha büyük yeni 
kullanımları içeren güncelleme çalışması 2015 ve 2016 yılında tamamlanmıştır. STATİP kapsamında 
arazi kullanım sınıfları: Tarım Arazileri, Orman Arazileri, Altyapı ve Yerleşim Alanları, Özel Koruma 
Alanları, Diğer Araziler şeklinde; Tarım Arazileri de İşlenen Tarım Arazileri (Mutlak Tarım Arazileri, 
Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri, Marjinal Tarım Arazileri), Çayır ve Mera Arazileri olarak 
değerlendirilmiştir.

Ayrıca 1/25.000 ölçekli sentez haritaları bulunmaktadır. Bu haritalar üretimi için 1/25.000 ölçekli 
Türkiye Temel Toprak Haritalarının Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Uzaktan Algılama 
ve CBS kapsamında iyileştirilmesi sonucunda revize edilen her bir il için oluşan 1/25.000 ölçekli 
Sayısal Toprak Veri Tabanı (STVT) kullanılmıştır.  Her bir il için arazi ve toprak varlığını alansal ve 
konumsal özellikleri ile gösteren “Sayısal Toprak Haritaları” ile bu haritaların analiz ve sorgulamaları 
sonucunda oluşmuş ve İlin arazi ve topraklarının özelliklerinin, sorunlarının, kabiliyet sınıflarının ve 
kullanım şekillerinin kantitatif analizlerini kapsayan “İl Toprak Envanter Raporları” temel altlık veri 
olarak kullanılmıştır. 

Sayısal toprak haritaları ve haritaların özniteliklerinde bulunan veriler kullanılarak 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe giren Yönetmelik 
uygulamaları çerçevesince Arazi Sınıfı başlığı altındaki teknik talimatta yer alan hususlar dâhilinde 
analiz ve sorgular gerçekleştirilmek suretiyle sınıflandırmalar yapılmıştır.

Tarım arazileri, teknik talimatta yer alan kriterler dâhilinde “Mutlak Tarım Arazileri (MT), “Özel Ürün 
Arazileri (OT), “Dikili Tarım Arazileri (DT)”, “Marjinal Tarım Arazileri (TA)” ve “Diğer Araziler” olmak 
üzere beş sınıfta değerlendirilmiştir. “Örtüaltı Tarımı Arazileri veya Seralar (SA)” bu çalışma kapsamı 
dışında tutulmuştur. 

Sınıflandırma çalışmaları, “İyileştirilmiş Sayısal Toprak Veritabanı”nın öznitelik verileri (AKK, BTG, 
eğim, derinlik vb.) kullanılarak 81 il düzeyinde CBS tabanlı olarak sorgulama ve analizler yapılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Arazi yetenek sınıflaması: “Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en uygun kullanım 
şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel toprak etütlerine ve 
iklim koşullarına dayalı yapılan planlamalara yönelik arazi sınıflamasını” belirler. Arazi Kullanma 
Kabiliyet Sınıflaması da (AKK) denilen bu sınıflama çoğunlukla arazi kullanım planlarının yapılması, 
çiftlik planlaması ve kullanımdan kaynaklanan erozyonun önlenmesi gibi alanlarda kullanılmakta ve 
Kanun’un Ek-2 ile Ek-6’da sınıflamaya ait standartlar yer almaktadır.

Bu sınıflamanın amacı, arazilerin toprak bozulması ve erozyonuna yol açmayacak şekilde en yoğun ve 
uygun tarımsal kullanımını sağlayacak tarımsal kullanım ve koruma önlemlerinin bir kombinasyonunu 
elde etmeye yarayan bütün verileri bir araya getirmektir. Kanun’da yer alan arazi kullanım 
planlamalarının yapılmasında bu sınıflamadan da yararlanılabilir. Bu sınıflandırmada ihtiyaçlara göre 
etüdün detayı belirlenmektedir.
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Günümüzde tarım arazilerinin kullanım niteliklerini belirlemede en yaygın olarak, Arazi Kullanım 
Kabiliyet Sınıflaması (AKK) kullanılmaktadır. Araziler kullanma kabiliyetine göre, üzerinde erozyona 
sebep olunmadan en iyi, en kolay ve en ekonomik bir şekilde tarım yapılabilen I. sınıf ile hiçbir tarıma 
elverişli olmayan, çayır veya ormanlık olarak dahi kullanılamayan, ancak doğal hayata ortam teşkil 
edebilen veya insanlar tarafından dinlenme yerleri ve milli park olarak kullanılabilen VIII. sınıf arasında 
değerlendirilmektedir. Bunlardan ilk dört sınıfta yer alan araziler, işlemeli tarım ve uzun ömürlü 
bitkilerin yetiştirilmesi için elverişli tarım arazileri olarak kabul edilmektedir. 2018 TÜİK verilerine göre 
bu alan 23,2 milyon hektardır. 

1:25.000 ölçekli sayısal BTG Haritaları Veri tabanına (Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak 
ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi, 2001) göre tarım arazilerinin: 5,08 milyon ha’ı I. sınıf, 6,77 milyon 
ha’ı II. sınıf, 7,28 milyon ha’ı III. sınıf, 7,42 milyon ha’ı IV. sınıf, 0,12 milyon ha’ı V. sınıf, 10,82 milyon ha’ı 
VI. sınıf, 35,83 milyon ha’ı VII. sınıf, milyon 4,54 ha’ı VIII. sınıftır. Ülke arazi varlığımızın %34’ ü işlemeli 
tarıma uygun olup %66’sı işlemeli tarıma uygun değildir (Özden ve Ark., 2000).

Arazi uygunluk sınıflaması: “Arazi Uygunluk Sınıflaması arazinin belli bir kullanıma uygunluğunun 
tespitidir.” Arazinin şimdiki veya iyileştirmeden sonraki durumu dikkate alınabilir. Bu sınıflama ile 
ilgili kriterler Kanun’un Ek-3 kısmında yer almaktadır. Daha çok arazi kullanım planlaması ve tarımsal 
üretim planlamalarında kullanılan bir sınıflamadır. Kanun’da yer alan arazi kullanım planlamalarının 
yapılmasında bu sınıflamadan da yararlanılabilir. Çalışmada etüdün detayı amaca göre belirlenir.

Bu sınıflamada, araziler niteliklerine göre sınıflandırılmakta, potansiyel olarak var olan araziler ve 
mevcut kullanım şekilleri toprak etütleri yapılarak belirlenmektedir. Tarımsal kullanımlarda bitkilerin 
toprak, iklim, topoğrafya vb. istekleri; tarım dışı amaçlı kullanımlarda ise kullanılabilecek arazinin 
diğer özellikleri tespit edilmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce toplulaştırma projeleri kapsamında 4.160.000 hektar alanda 
potansiyel kullanım ve tarımsal uygunluk haritaları üretilmiştir. TAD portal veri tabanında yer 
almaktadır.

Sulu arazi tasnifi: Bu sınıflamada arazi sınıfları, spesifik ekolojik alanlardaki üretim ekonomisi ve arazi 
developmanına dayanır. Bu yüzden, böyle alanlar arasında üretim ve geri ödeme potansiyelleri önemli 
ölçüde fark eder. Bu sınıflamada arazinin ekonomik olarak toprak ve arazi bozulmalarına neden 
olmadan sulanabilirliği esas alınır ve Kanun’da Ek-4’te yer alan standartlara göre sınıflar belirlenir. 
Sulama metodu ve arazi özellikleri etüdün detayını belirler.

Ülkemizde DSİ tarafından yürütülen sulama alanlarına ilişkin sulu arazi tasnifi verileri Tablo 7’de 
verilmektedir. 

Tablo 7. Türkiye’de sulanan alanların sınıflandırılması (DSİ sat verileri)

I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf
Toplam 

(I_II_III_IV)
V. Sınıf VI. Sınıf Genel Toplam

840.077 4.308.299 2.918.826 134.972 8.202.174 908.466 3.713.572 21.026.386
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Toprak endeksinin belirlenmesi: Arazi toplulaştırma çalışmalarında Kanun’da Ek-5’te yer alan 
standartlara uygun olarak toprak etütleri ve endeks tespiti yapılır. Toprağın değerlendirme sırasındaki 
haliyle, entansif tarıma nispi uygunluk derecesini veya değerini sayısal olarak (100 üzerinden) ifade 
eder. Derecelendirme sadece toprak karakteristiklerine dayanır ve toprak derinliği, yüzey katının 
bünyesi, alt toprak karakteristikleri, drenaj, tuzlar, alkali ve rölyef gibi faktörler değerlendirilerek 
elde edilir. Bir yerde belli bazı ürünleri yetiştirmenin arzu edilip edilmemesini belirleyebilen sulama 
suyu bulunması, yerel iklim, arazi büyüklüğü ve ulaşım durumu, pazarlara uzaklık gibi diğer faktörler 
irdelenmektedir. Dolayısıyla, endeks kendi başına arazi değerinin tek göstergesi olarak mütalaa 
edilmemelidir. Bununla birlikte, yerel ekonomik ve coğrafi faktörler kullanıcı tarafından bilindiğinde, 
toprak endeksi arazi parçalarının değer kıyaslamaları bakımından ilave objektif bilgiler sağlayabilir 
(Anonim, 2019d).

Günümüze kadar arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 8.625.900 hektar alanın 
detaylı toprak etüt ve haritalaması yapılmıştır. Bugüne kadar 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma 
çalışmaları yapılmış olup 3,6 milyon ha alanın tescili yapılmıştır. 4,6 milyon hektar alanda çalışmalar 
devam etmektedir. 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektarda toplulaştırmanın tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin bazı bölge ve yöreleri için veya toplulaştırma projeleri kapsamında yapılan detaylı 
toprak etüt çalışmaları dikkate alınmazsa, ülke genelini içine alan bir çalışma olarak sadece ön etüt 
(yoklama) düzeyindeki çalışmalar mevcuttur. Türkiye topraklarının toprak sınıflaması haritası, ilk kez 
1943 yılında ders aracı olarak kullanmak amacıyla yapılmıştır. Ülke düzeyinde ilk toprak etütleri, Tarım 
Bakanlığınca 1952–1954 yılları arasında yapılmış ve 1954 yılında 1/800.000 ölçekli “Türkiye Umumi 
Toprak Haritası” yayınlanmıştır. Avrupa Toprak Haritası’nın hazırlanması kararına katılan Türkiye’de, 
mülga TOPRAKSU tarafından 1966–1971 yılları arasında tüm ülke toprakları ve arazileri, yoklama 
düzeyinde temel toprak etütleri kapsamında 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılarak 
haritalanmıştır (Din. Ve Ark., 1999).  Bununla birlikte, 1938 ABD Toprak Sınıflama Sistemi’ne uygun 
olarak büyük toprak grupları ve fazlarına göre hazırlanan raporlar, 1/100.000 ölçekli il ve 1/200.000 
ölçekli havza raporları olarak yayınlanmıştır. Bu etütler 1982–1984 yılları arasında “Türkiye Toprak 
Potansiyeli Etütleri ve Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı Planlamaları Projesi” çerçevesinde gözden 
geçirilmiştir. Güncelleştirilmiş veriler 67 il için, “Arazi Varlığı” adı altında mülga Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce (KHGM) yayınlanmıştır. Konu ile ilgili olarak mülga TOPRAKSU tarafından 1966–1971 
yılları arasında yapılan ve 1982–1984 yılları arasında güncellenen bu çalışmaların akabinde daha geniş 
ölçekte bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. 

1999-2001 yıllarında Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Merkezi 
tarafından sayısallaştırılmış 1:25.000 ölçekli sayısal Büyük Toprak Grubu haritalama üniteleri ve 
bunlara ait öznitelik bilgileri (AKK, derinlik, eğim, arazi kullanımı, erozyon, tuzluluk, taşlılık, alkalilik 
vb.) veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra 2015 yılında ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 
sayısal BTG haritalarındaki haritalama ünitesi sınırları ve arazi kullanımı bilgileri güncellenerek TAD 
Portal’a (Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Portalı) aktarılmıştır (Özden ve ark., 2000).
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Topraklar hakkındaki bilgilerin artması, toprak sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesini ve yeni 
değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 1938 Amerikan Toprak Sınıflandırma Sistemi’nin 
pedojenik bir sistem oluşu ve yeryüzünde yeni tanımlanan birçok toprağın girebileceği kategorileri 
içermemesi edeniyle çoğu ülke tarafından terk edilmesi üzerine, Toprak Taksonomisi (USA), WRB 
(World Reference Base) ile FAO tarafından yeni sistemler gündeme getirilmiştir. Ülkemizde yeni 
bir sınıflandırma sistemi geliştirme ya da uluslararası geçerliliği olan mevcut sistemlere geçme 
konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

2.1.3. Marjinal tarım alanlarının kullanım potansiyeli

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı yasası, ilgili yönetmelik ve teknik talimatlarda marjinal alanlar ilgili 
olarak: Mutlak tarım arazileri, Özel Ürün Arazileri ve Dikili Tarım Arazileri dışında yerel önemi veya yerel 
ihtiyaçlar nedeniyle tarıma açılmış arazilerdir. Bu arazilerin toprak ve topoğrafık sınırlamaları fazla 
olup tarımsal üretim potansiyeli düşüktür. Arazi eğimi yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde 
%12’den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise %18’den fazla olup, toprak derinliği 50 cm’den 
azdır. Yetiştirilen bitkilerden elde edilen verim genellikle yöre ortalamasının altındadır. Bu araziler 
klasik sulama metotları ile sulamaya uygun olmayıp kontrollü ileri sulama teknikleri kullanılarak sulu 
tarım yapılabilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri içerisinde tarımsal bütünlüğü olan 
lokal marjinal araziler, tarımsal bütünlüğün bozulmaması için yaygın olan önemli tarım arazisi olarak 
kabul edilir. Tarım dışı kullanım izinlerinde bu araziler için hazırlanan toprak koruma projesi ile tarımsal 
bütünlüğe olan olumsuz etki kaldırılıyorsa izin verilir yoksa verilmez.

Özellikleri itibarıyla tarımsal bütünlüğü olmadığı için ekonomik olarak tarımsal üretim yapılamayan 
ve/veya tarım dışı kullanılan araziler içerisinde kalmış; 2 hektardan az mutlak tarım arazisi veya özel 
ürün arazisi, 0,5 hektardan az dikili tarım arazileri ve 0,3 hektardan az örtüaltı tarım arazisi önemli 
tarım arazisi olarak kabul edilmez. Tarım dışı kullanım izinlerinde yerel önemi gözetilerek marjinal 
alan gibi değerlendirilebilir.

Toprak Koruma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak büyük ova koruma alanı dışındaki 
tarımsal amaçlı yapılar ile arazi etüt raporunda tarımsal kullanım bütünlüğünü ve arazi toplulaştırma 
projesi bütünlüğünü bozmadığı tespit edilen kuru marjinal tarım arazileri için gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılan tarım dışı amaçlı kullanım talepleri Kurul gündemine alınmaz, valilikler tarafından 
değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin hazırlanmasına ilişkin olarak tarım dışı alanlarda 
ve marjinal tarım arazilerinde; sahiplerince arazi özelliklerinin iyileştirilmesi, muhafaza ve geri 
kazanımına yönelik projeler, toprak koruma projesi olarak kabul edilmeyip ıslah amaçlı hazırlanan 
projeler olarak değerlendirilir. Islah amaçlı projeler, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
eğitim sonucu sertifika almış ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki 
verdiği mühendislerce hazırlanır, toprak koruma kurulu tarafından değerlendirilerek uygulanıp 
uygulanmayacağına karar verilir, uygulanıp uygulanmadığının takibi ve denetimi valilikler tarafından 
yapılır (Anonim, 2019c).
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Tarımsal Kullanım Planlaması çalışmalarında uygunluk sınıflamasında 10 sınıfın ilk 5 sınıfı tarımsal 
kullanıma uygun, 6, 7 ve 8 sınıf alanlar tarımsal kullanıma az uygun olan marjinal alanlar olarak 
değerlendirilmektedir. Belli bir kullanımın sürekli uygulanmasına karşı toplu olarak şiddetli 
sınırlandırmaları olan ve böylece üretkenlik veya yararı azaltan veya gerekli giderleri sadece marjinal 
olarak karşılanabilecek kadar arttıran arazilerdir.

Tarım arazisi sınıflaması kapsamında Türkiye arazi varlığının dağılımına göre toplam 27.510.750 ha 
tarım arazisinin, 11.613.090 hektarı Mutlak Tarım Arazisi, 878.594 hektarı Özel Ürün Arazisi, 2.883.105 
hektarı Dikili Tarım Arazisi ve 12.135.961 hektarı Marjinal Tarım Arazisidir (GTHB, 2012). 

Marjinal topraklar kavramı zaman, mekân ve disiplin içinde gelişmiştir. Konsept genellikle verimsiz 
topraklar, atık topraklar, az kullanılmış topraklar, boşta kalan topraklar, terk edilmiş topraklar veya 
bozulmuş topraklar gibi diğer terimlerle birlikte de kullanılabilmektedir. Marjinal alanların kapsamı, 
yeri ve kalitesi ile bunların değerlendirilmesi ve yönetimi konusunda bilgi sınırlı ve çeşitlidir. 
Günümüzde mevcut bilgiler ışığında, marjinal araziler, fiziksel olarak erişilemeyen veya toprak ve 
iklim kısıtlamaları olan veya yüksek çevresel risk ve kırılgan ekosistem hizmetleri olan, düşük üretim 
ve dolayısıyla kârsız olan alanlar olarak da tanımlanabilir. Marjinal topraklar genellikle kırılgan ve 
yüksek çevresel risk altında olan, tipik olarak düşük verimlilik ve düşük ekonomik getiri veya tarımsal 
kullanım için ciddi sınırlamalar ile karakterize edilmektedir. 

Arazi kabiliyet sınıflaması (USDA-NRCS), ülkemizde de tarımsal yönetim ve arazinin korunmasına 
yönelik olarak yaygın olarak uygulanmıştır. Dört alt sınıfla birlikte sekiz sınıf, toprakları temelde ekili 
olarak yetiştirilen ekinlerin ve mera bitkilerinin bozulmadan üretilebilme kapasitelerine dayanarak 
gruplamak için kullanılır. Yüksek toprak erozyonu veya bazı kısıtlamalarla karakterize edilen IV ile VIII 
sınıf arasındaki araziler genellikle marjinal alanlar olarak sınıflandırılmıştır. Toprak erozyonu, bereketli 
üst toprak kaybı nedeniyle toprak verimliliğini ve verimini azaltmada önemli bir sorun olmuştur.

Kullanımlarını optimize etmek, üretkenliği sürdürmek, çevresel riskleri azaltmak ve ekosistem 
hizmetlerini iyileştirmek için marjinal arazi kullanım konularının bütünsel olarak yeniden ele alınıp 
düzenlenmesi önem arz etmektedir. Buna göre, üretim ve çevreyi sürdürmek için marjinal araziler için 
dikkatli arazi kullanım planlaması ve yönetimi gerekmektedir.

Zaman içinde arazi fonksiyonlarının uzun vadeli korunma eğilimlerini yansıtan sürdürülebilirlik, 
marjinal arazi kavramının kilit bir bileşeni haline gelmiştir. Marjinal arazi kavramı, birden fazla 
yönetim hedefine ulaşmak ve çevre koruma, ekosistem hizmetlerinin korunması ve uzun vadeli 
sürdürülebilirliğin paydaşlarını dâhil etmek için gelişmiştir.

Marjinal arazi kullanımı kırsal alanlarındaki toplulukların kalkınma eğilimlerini önemli ölçüde değiştirir. 
Birçok marjinal arazi, arazi kullanım değişiklikleri ve sosyal-ekonomik etkiler nedeniyle dinamiktir. 
Marjinal topraklar, arazi kaynaklarının geçiş halindeki bir halidir ve doğal süreçlere ve çeşitli yönetimlere 
karşı çok hassastır. Verimli toprakların kötü yönetimi, arazi bozulmasına neden olabilir. Marjinal arazi, 
arazi işlevleri iyileştirilerek üretken arazilere dönüşebilir. Marjinal alanların değerini etkileyen bir diğer 
önemli itici güç, sosyoekonomik itici güçlerin belirlediği pazar mekanizmasıdır. Talepteki değişimle 
birlikte, toprak işleme marjı artacak veya azalacaktır. Arazi rantının azalması ve piyasa taleplerinin 
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artması marjinal kârları ve kırılgan fiyatları değiştirir ve sonunda marjinal arazilerin üretime 
dönüştürülmesine neden olabilir. Avrupa’daki marjinal araziler, ekonomik gelişme ve gıda taleplerine 
önemli ölçüde maruz kalmış ve iş gücü maliyetlerinin artması ve tarımın yoğunlaşmasının bir sonucu 
olarak düşmektedir. Elbette, politikalar, teşvikler ve düzenlemeler, arazi kullanım değişikliğine neden 
olan itici değişkenler arasındadır Tüm bu sürüş değişkenleri, çiftçilere, fiyatların değişmesi nedeniyle 
marjinal arazileri geri almaya veya terk etmeye zorluyor. Bu nedenle, marjinal araziler belirli koşullara 
bağlı olarak marjinal kalmayabilir. Marjinal toprakların geçiş özellikleri, marjinal arazi dinamiklerini 
tanımlamak için kritik öneme sahiptir ve marjinal arazi değerlendirilirken ve yönetilirken tamamen 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Marjinal topraklar, gıda üretimi için gerekli ve aday arazi kaynaklarını sağlar. Marjinal alanların ekilmesi, 
gelişmekte olan ülkelerde artan nüfustan dolayı, yoğun nüfuslu bölgelerdeki gerekli olan ana tarım 
alanlarının azlığı nedeniyle kaçınılmazdır. Mahsul üretimini sürdürmek için gıda kıtlığı olan ülkelerde 
marjinal araziler, arazi kalitesi değerlendirme programı çerçevesinde önemli bir yönetim hedefi haline 
gelmiştir. Bazı araştırmalar, gıda üretiminin arttırılmasının, marjinal alanların uygun tarla yönetimi 
sistemlerine dönüştürülmesinin yanı sıra, bozulmuş toprakların ve ekosistemlerin restorasyonunu 
gerektireceğini öne sürmektedir. Bu nedenle, marjinal arazilerin gıda üretimi için önemi, arazinin 
korunması ve sürdürülebilirliği gerekliliği birlikte göz önünde bulundurulmalıdır.

Marjinal araziler, ikinci nesil biyoenerji mahsulü üretimi (biyokütle mahsulleri) için çok önemli olarak 
kabul edilmektedir ve yüksek biyokütlenin aynı zamanda marjinal alanlarda erozyonu önleyebileceği 
belirtilmektedir. Marjinal alanlar, çevresel, ekonomik ve faydalar göz önüne alındığında biyoenerji 
üretimi için rekabetçi hale gelir. Marjinal topraklarda biyoyakıt ekim alanlarının kurulması: bozulmuş 
toprakları, toprak organik karbon (SOC) içeriğini korur, toprak kalitesini iyileştirir ve çevreyi korur. 
Çalışmalar, marjinal alanlarda biyoenerji mahsulü üretiminin çevresel kaliteye, ekosistem hizmetine ve 
sürdürülebilirliğe fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Göreceli olarak düşük SOC içeriği ve marjinal 
topraklardaki zayıf ekosistem hizmetleri nedeniyle, bu tür topraklarda büyüyen biyoenerji mahsulleri, 
toprak temizliğine kıyasla uzun vadeli karbon borcu ve biyolojik çeşitlilik kaybı potansiyelini en 
aza indirebilir. Marjinal alanların sağlam yönetim uygulamalarıyla birlikte biyoenerji üretimi için 
kullanılması, toprak karbon tutumu potansiyelini artırabilir, toprak ve su kalitesini arttırır ve ekosistem 
hizmetlerini destekler.

Ancak çoklu karşılaştırmalar için uygun ölçümler ve kriterler olmadığından, arazi marjinalliğinin 
çevresel uygunluk, ekolojik hizmetler ve sürdürülebilirlik açısından nicel değerlendirmesi sınırlıdır. 
Tarımsal üretim için geliştirilen toprak kalitesi ve arazi kalitesinin mevcut endeksleri ve göstergeleri, 
marjinal alanların çevre ve ekosistem fonksiyonlarının risklerini ve yörüngelerini değerlendirmek 
için yetersizdir. Marjinal arazi kriterleri, arazi kaynakları değerlendirme sisteminin temel bir bileşeni 
olarak, mevcut gereklilikleri ve endişeleri kapsamalı ve su kalitesi, hava kalitesi, toprak ve arazi kalitesi 
veya sürdürülebilir değerlendirme için diğer araçların mevcut kriterlerinden türetilmelidir. Kriterler, 
tarım, ormanlık, otlak veya mera arazilerinin kullanım ve yönetim hedeflerinin yanı sıra aynı zamanda 
çoklu arazi fonksiyonları ve diğer potansiyel kullanılabilir arazi kaynakları yönetimini ve hedeflerini de 
yansıtmalıdır. Marjinal arazi kriterlerinin geliştirilmesi için mevcut toprak kalitesi, arazi kalitesi, çevre 
ve ekosistem endeksleri, kriter geliştirme için bir temel sağlayacaktır. 
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Sonuç olarak Bakanlık Tarım Bilgi Sistemi kapsamında mevcut veri tabanlarındaki veriler kullanılarak ve 
analiz edilerek marjinal alanlar yeniden değerlendirilmeli, kullanımı ve potansiyel verimlilik durumları 
belirlenmelidir. Burada LPIS, Tarım Parselleri, STATİP, Tarım Arazileri Sentez Haritaları, Tarımsal Arazi 
Kullanım Planlaması Tarımsal Uygunluk Sınıflaması Haritaları, Güncelleştirilen BTG-AKK haritaları, 
toplulaştırma toprak etüt ve haritalama verilerinin tümü birlikte kullanılarak marjinal alanların yönetimi 
ve izlenmesi sistemi kapsamında mevcut ve potansiyel marjinal alanların belirlenmesi, tanımlanması, 
kullanım durumları, verimlilik potansiyelleri ve niceliksel olarak değerlendirilmesi mümkündür.

2.1.4. Arazi parçalılık durumu

Türkiye’de arazilerin parçalı olmasının başlıca sebepleri: doğal koşullar nedeniyle ortaya çıkan 
zorunlu parçalanma, tarımsal faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan parçalanma, nüfus artışı, miras ve 
alım satımlar nedeniyle ortaya çıkan parçalanmalardır. 2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre 
Türkiye’de işletme başına düşen ortalama parsel sayısı 4,08 olup, ortalama parça büyüklüğü 14,96 da 
ve ortalama işletme büyüklüğü ise 61 da’dır (Tablo 8).

Tablo 8. Türkiye’de tarım işletmelerinde arazi parçalılık durumu (2001 Genel Tarım Sayımı)

İşletme Büyüklüğü 
(da)

İşletme Sayısı 
(adet)

Parsel Sayısı (adet)
Ortalama Parsel 

Sayısı (adet)
Arazi Varlığı (da)

Ortalama Parsel  
Büyüklüğü (da)

-5   178.006   292.514 1,64   481.987 1,65

5-9   290.461   664.173 2,29  1.952.471 2,94

10-19   539.816  1.650.312 3,06  7.378.022 4,47

20-49   950.840  3.831.683 4,03  29.531.619 7,71

50-99   560.049  2.836.069 5,06  38.127.032 13,44

100- 199   327.363  1.881.198 5,75  43.884.395 23,33

200- 499   153.685   997.015 6,49  42.075.497 42,20

500- 999   17.429   135.983 7,80  11.218.554 82,50

1000-2499   4.199   32.760 7,80  5.476.930 167,18

2500-4999    222   1.189 5,36   695.541 584,98

5000+    57    509 8,93  3.526.175 6.927,65

Toplam 3.022.127  12.323.405 4,08  184.348.223 14,96

Kaynak: TÜİK, 2019a

Türkiye’de (ÇKS’de yer alan işletmelerin ortalama arazi varlığının 70 da civarında olduğu dikkate 
alındığında), 2016 yılında yürütülen Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına göre 50-99 da 
arasında kalan işletmelerde ortalama parça sayısının 6,9 adet ve her parçanın ortalama büyüklüğünün 
ise 9,4 da olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de hem parsel sayısının 
yüksek hem de parsel başına düşen arazi varlığının ne kadar düşük olduğunu göstermektedir (Tablo 
9). 
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Tablo 9. İşletme büyüklüğüne göre işletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı ve tarım arazisi

İşletme büyüklüğü (dekar) İşletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı 
(adet)

Tarım arazisi ortalama  
parça büyüklüğü (dekar)

-5 1,5 1,6

5-9 2,4 2,7

10-19 3,4 3,8

20-49 4,7 6,4

50-99 6,9 9,4

100-199 10,1 12,9

200-499 13,7 20,6

500-999 21,1 30,3

1000+ 36,9 60,3

Ortalama 5,9 12,9

Kaynak: TÜİK, 2019b

TBS CBS Modülü kapsamında sayısallaştırılmış tarım parselleri sayılarına ait veriler Tablo 10’da 
verilmiştir. Veriler Türkiye’de tarım işletmelerinin ne derece parçalı bir yapıya sahip olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Tablo 10. TBS CBS modülü kapsamında sayısallaştırılmış

Parsel Alanı (da) Toplam Parsel Sayısı (adet)

0-5 24.452.431

5-10 6.166.678

10-25 4.699.181

25-50 1.203.497

50-100 394.833

100-500 166.598

> 500 27.075

 
Çok parçalı yapıya sahip işletmelerin yaşamakta olduğu problemler ve ekonomik kayıplar aşağıda 
maddeler halinde özetlenmiştir.

•	 Aşırı parçalılık nedeniyle meydana gelen üretim kayıpları yıllık 17 milyar TL’ye ulaşmaktadır. 

•	 Küçülen işletmelerle rekabet edebilir bir üretim yapılamamaktadır, üretim maliyetleri artmaktadır.  

•	 Bölünme durdurulmadığı takdirde ekonomik üretim yapılabilecek arazi kalmayacaktır.

•	 Sulama, toplulaştırma gibi altyapı yatırımları çok daha pahalıya mal olmakta ve yatırımların 
etkinliği azalmaktadır.

•	 Üretim potansiyeli düşmektedir. 

•	 Küçük parsellere yatırım yapılamamaktadır. 
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•	 Üretim izlenememekte ve yönlendirilememektedir.

•	 Küçük işletmeler pazara yönelik üretim yapamamaktadır.

•	 Uluslararası rekabet edilebilirlik olumsuz yönde etkilenmektedir. 

•	 Gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasında kısıtlar oluşmaktadır. 

•	 Parseller etkin bir ulaşım ve sulama ağından yoksun kalmaktadır. 

•	 Türkiye’nin tarımsal üretim hedeflerini gerçekleştirme sürecini olumsuz etkilemektedir (Anonim, 
2015b).

2.1.5. Arazi tanımlama ve sınıflandırmada teknolojik olanaklar

Arazi sınıflarının tespiti ve değerlendirilmesi için gerek etütlerde gerekse alınan numunelerin analizleri 
sonucunda tespit edilen toprak özelliklerinin çeşitli yönlerden değerlendirilip yorumlanmaları 
yapılmaktadır. Arazilerin tarımsal üretime uygunluğunu belirleyen arazi kullanım kabiliyet sınıflaması 
bu yorumlamaların başında gelmektedir.

İklim, toprak, topoğrafya ve drenaj özellikleri gibi arazi karakteristikleri ve alt parametreleri dikkate 
alınarak arazilerin hemen hemen tüm kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine uygunluğu ölçü alınarak yapılan 
sınıflamada iki ordo ve sekiz sınıf yer almaktadır. İşlemeli tarıma uygun ve işlemeli tarıma uygun 
olmayan araziler şeklinde iki ordo bulunurken I. sınıftan VIII. sınıfa kadar sekiz sınıf yer almaktadır. 
Sınıfların ilk dört tanesi işlemeli tarıma uygun ordosunda, diğer dört tanesi işlemeli tarıma uygun 
değil ordosu altında yer almaktadır. I. sınıftan VIII. sınıfa doğru alanda yetişecek kültür bitkisi sayısı 
azalırken arazi karakteristiklerin bitkisel üretim açısından uygunlukları da azalmaktadır. I. ve II. sınıf 
araziler hemen hemen tüm kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine uygun araziler iken III. sınıftan itibaren 
uygunluk giderek azalmaktadır. İşlemeli tarıma uygun olmayan V. sınıf araziler mevcut halleriyle 
tarıma uygun değilken, çeşitli kültürel ve kimyasal iyileştirme çalışmaları sonucu I, II veya III. sınıf 
nitelikte arazi konumuna gelebilmektedirler. VI, VII ve VIII. sınıf araziler ise eğim ve toprak sığlık 
sorunları nedeniyle işlemeli tarıma uygun değillerdir. VI. sınıf araziler mera ve orman, VII. sınıf araziler 
ise orman örtüsü altında olması gerekmektedirler (FAO, 1989; KHGM,1993).

Türkiye arazi varlığı içerisinde bulunan mevcut arazilerden doğal yapısını koruyanlar, mera, orman ve 
tarım arazileridir. Ancak, bu arazilerden tahrip olma ve erozyon, kirlenme ve amaç dışı kullanılmak 
suretiyle yok olma tehlikesi en yüksek arazi türünü tarım arazileri oluşturmaktadır.

Bugünkü teknolojik koşullarda toprağın arzı arttırılamayacağına ve topraktan yararlanmada azalan 
verim kuralı geçerli olduğuna göre, özellikle geleceğin güvencesi olan üretken tarım topraklarının 
çok iyi değerlendirilmesi, niteliklerine uygun olarak kullanılması ve tarımsal amaçlar dışında kesinlikle 
kullanılmaması gerekmektedir.

Toprakların ve arazilerin gıda güvenliğini en üst düzeyde karşılayacak biçimde planlanmasının yanı 
sıra toprakların iklim değişikliği, çölleşme ve arazi bozunumu ve biyoçeşitlilik konularında olumlu 
etkisini arttıracak yaklaşımların belirlenmesi için veri sağlayacak biçimde yeniden gözden geçirilmesi 
zorunludur.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

28

Türkiye’nin tüm toprak etütlerinin seri düzeyinde detaylı yapılması, arazi kullanım sınıflandırmalarının 
tarım alanı ile sınırlı tutulması yerine, baştan başa ülke toprakları ve bütün sektörler ile ilgili yapılarak 
tüm bu bilgilerin, güncel bir veri tabanında birleştirilmesinin gerekliliği görülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki toprak verilerinin kalite kontrollerinin yapılması ve kullanıma 
uygunluklarının belirlenmesi, standartlara uygun olarak veri tabanlarının oluşturularak uyumlaştırılması 
sonucu tek bir arazi ve toprak bilgi sistemi altında yönetiminin sağlanması ve diğer kurum veya 
kuruluşlarca üretilen arazi ve toprak verilerinin de aynı süreçlerden geçirilerek arazi ve toprak bilgi 
sistemine entegrasyonunun sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Tarımsal üretimin yönetiminde temel ve önemli bir bileşen olan Tarımsal Varlık Yönetimi’nin de ana 
kaynağı arazi ve toprak varlığıdır. Bunların doğru, hassas, güncel olarak tanımlanması ve izlenebilir bir 
bilgi sistemi içinde etkin yönetimi, tarımsal üretim zinciri ve yönetimi için en önde gelen koşullardan 
biridir. 

Tarım arazilerinin planlanması, etkin yönetilmesi, politikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir üretim 
planlamasının gerçekleştirebilmesi için tüm verilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmek, gerekli 
analizleri yapabilmek ve verilerden nitelikli bilgi üretebilmek, doğru bilginin, doğru yere, zamanında, 
güncel ve bir sistem içerisinde sunulması gerekir.

Günümüz teknolojilerine dayalı ölçme, bilgi, veri yönetimine bağlı olan hassas tarım ve iyi tarım 
uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırmada önemi her geçen gün artmaktadır. Arazi ve 
toprak gibi doğal kaynakların uzaydan (uydular) ve havadan (uçaklar, dronlar) uydu görüntü ve 
hava fotoğrafları ile tespiti ve izlenmesi yaygın ve etkin kullanılmaktadır. Yine yersel ölçme ve izleme 
sistemleri (GPS, spektrofotometre, radyometre, zirai-meteorolojik istasyonlar) ile tarımsal alandan 
arazi ve toprak yüzeyinden ölçümler ve kayıtlar hızlı ve hassas bir şekilde yapılabilmektedir. Tüm bu 
verilerin bilgisayarlar, tabletler ve mobil telefonlar aracılığıyla bütünleşmiş bir şekilde toplanabildiği ve 
yönetildiği tarımsal izleme ve bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu verilerin CBS aracılığıyla toplandığı, 
analiz edildiği, sorgulandığı ve veri tabanlarının oluşturularak Web Tabanlı Sistemler üzerinden 
kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sağlanabilmektedir.

Dolayısıyla günümüzde teknoloji özellikle uydu, KKS (GSP) bilgisayar ve yazılım teknolojileri 
(programlar, yapay zekâ vb.) aracılığıyla tarımsal yapıya ilişkin idari kayıt sistemleri, yersel ölçüm 
ve izleme sistemleri ile görüntülerin (uydu ve hava) birlikte entegre edilebildiği ve yönetildiği, karar 
destek sistemlerini de kapsayan çok amaçlı bilgi sistemleri kurulabilmektedir.

2.1.6. Arazi paylaşımı ve miras hukuku

Türkiye’de tarım sektörünün önemli yapısal sorunları arasında yer alan tarım arazilerinin küçük ölçekli 
ve parçalı olması sorununun çözümüne yönelik olarak tarım arazilerin miras yolu ile bölünmesinin 
önüne geçmek amacıyla başlatılan ve Türk Medeni Kanunumuzda kabul edilen “tarımsal işletmelere ait 
tarım arazilerinin mirasçılara özgülenmesi” sistemi yerine “tarım arazilerinin mülkiyetinin mirasçılara 
devredilmesi” sisteminin daha uygun olacağı düşünülerek hazırlanan kanun tasarısı taslağı ile 
ilgili olarak bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmıştır (TOB, 2015). 
Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra taslağa son şekli verilerek Başbakanlığa gönderilmiştir. 
Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen kanun 
tasarısı 30.4.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
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2.2. Arazi büyüklüklerine göre işletmelerinin sınıflandırılması      

2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 61 da’dır. 200 da 
ve altındaki işletmelerin toplam işletme varlığı içindeki payı %94,19 iken işlenen toprak varlığı içindeki 
payı ise %65,83’tür (Tablo 11). 

Tablo 11. Türkiye’de işletme büyüklüklerine göre tarım işletmeleri

İşletme Büyüklüğü (da) İşletme Sayısı (adet) Payı (%) Arazi Varlığı (da) Payı (%)

-5   178.006 5,89   481.987 0,26

5- 9   290.461 9,61  1.952.471 1,06

10-19   539.816 17,86  7.378.022 4,00

20-49   950.840 31,46  29.531.622 16,02

50-99   560.049 18,53  38.127.035 20,68

100-199   327.363 10,83  43.884.397 23,81

200-499   153.685 5,09  42.075.498 22,82

500-999   17.429 0,58  11.218.554 6,09

1000-2499   4.199 0,14  5.476.930 2,97

2500-4999    222 0,01   695.541 0,38

5000+    57 0,00  3.526.175 1,91

Toplam  3.022.127 100,00  184.348.232 100,00

Kaynak: TÜİK, 2019a 

2001 Yılı Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de 184.348.223 da alan tarımsal üretimde 
kullanılmaktadır. Bu alanların kullanım durumu ise şöyledir: %66,47 tarla arazisi, %14,85 nadas alanı, 
%9,54 meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler, %2,55 tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi, %2,30 
daimî çayır arazisi, %2,02 sebze ve çiçek bahçeleri, %0,80 tarıma elverişsiz arazi, %0,73 otlak (mera) 
arazisi, %0,51 koruluk ve orman arazisi, %0,24 kavaklık-söğütlük arazi.

2018 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin toplam tarım alanı 37.817.000 ha’dır. Bu alanın 14.617.000 
ha’lık kısmını çayır ve mera alanları oluşturma, 23.200.000 ha alanda ise tarımsal üretim yapılmaktadır. 
2018 yılı tarımsal üretim yapılan alanların %66,53’ünde tarla bitkileri üretilmekte, %15,14’ü nadasa 
ayrılmakta, %14,92’sinde meyve ve %3,40’ında ise sebze ve süs bitkileri üretilmektedir (Tablo 12).  

Bakanlık Tarım Bilgi Sistemi (TBS) bitkisel üretim 2018 yılı kayıtlarına göre; Kayıtlı Bitkisel Üretim 
İşletme Sayısı 2.141.103 adet olup bu işletmelerin 1.458.616 adedi sadece bitkisel üretim, 685.487 
adedi de hem bitkisel üretim hem de hayvancılık yapan işletmelerden oluşmaktadır. 

•	 2018 yılında sistem kapsamında Desteklemeler İçin Müracaat Edilen Alan: 148.000.000 da, 

•	 TBS’de Destek Alan İşletme Sayısı 2.109.698 adet, 

•	 Destekleme Kapsamındaki Alan: 138.762.320 da, 

•	 Kayıtlı Tarım Parseli Sayısı: 18.000.000 adet, 

•	 İşletmelerin Ortalama Parsel Sayısı: 8 adet ve Ortalama Parsel Büyüklüğü 8 da ve 

•	 Ortalama işletme büyüklüğü ise 65 da’dır.  



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

30

Bu veriler Türkiye’de işletme başına arazi varlığının AB’ye göre yaklaşık 1/10 oranında ABD’ye göre 
yaklaşık 1/35 oranında daha küçük olduğunu göstermektedir. 2015-2018 arası dönemde Türkiye’de 
tarım alanları ve kullanım şekilleri Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Türkiye’de tarım alanları ve dağılımı

Tarım Alanları
2015 2016 2017 2018

(Bin ha) (%) (Bin ha) (%) (Bin ha) (%) (Bin ha) (%)

Tarla Bitkileri 15.723 65,69 15.575 65,69 15.498 66,38 15.436 66,53

Nadas 4.114 17,19 3.998 16,86 3.697 15,84 3.513 15,14

Sebze+Süs Bitkileri 813 3,40 809 3,41 803 3,44 789 3,40

Meyve 3.284 13,72 3.329 14,04 3.348 14,34 3.462 14,92

Toplam 23.934 100,00 23.711 100,00 23.346 100,00 23.200 100,00

Kaynak: TOB, 2019a

Türkiye’de toplam arazi varlığının sadece %31,4’ü sulanabilmektedir. Sadece sebzelik yapılan 
alanlarda ve çiçek bahçelerinde bu oranın yaklaşık %84 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Toplam 
tarım alanlarının yaklaşık %70’lik kısmında yapılan tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde sulama oranı ise 
yaklaşık %35 civarında kalmaktadır. Bu durum Türkiye’de bitkisel üretimin (sebze ve meyvecilik hariç) 
ağırlıklı olarak kuru şartlarda yapıldığını göstermektedir (Tablo 13).

Tablo 13. Arazi kullanımına göre sulanan ve sulanmayan arazi dağılımı, 2016 (%)

Arazi kullanımı Toplam Sulanan arazi Sulanmayan arazi

Toplam arazi 100 31,4 68,6

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

Sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçeleri 

(fidelikler ve örtüaltı dâhil)
100 84,1 15,9

Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve 
baharat bitkilerinin kapladığı arazi

100 37,8 62,2

Kavaklık-söğütlük 100 41,5 58,5

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

Daimî çayır arazisi 100 29,8 70,2

Sadece hanehalkının kendi tüketimi için kullanılan 
(mutfak bahçesi) alan                                                                             

100 57,5 42,5

Diğer araziler 100 - 100

Kaynak: TÜİK,2019 (Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016)

2016 yılı Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına göre, tarım işletmelerinin ekonomik büyüklükleri 
dikkate alındığında, Türkiye’deki tarım işletmelerinin %85,5’i yıllık geliri 83.250 TL ve altında olan 
işletmelerden oluşmaktadır (Tablo 14).  
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Tablo 14. Tarım işletmelerinin ekonomik büyüklüklerine göre dağılımı

Ekonomik Büyüklük Sınıfı (TL) Tarım İşletmeleri (%)

6.660 21,7

6.660 - <26.640 36,3

26.640 - <83.250 27,5

83.250 - <333.000 12,7

333.000 - <832.500 1,4

832.500+ 0,3

Toplam 100,0

Kaynak: TÜİK, 2019b

2016 yılı Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’deki tarım işletmelerinin arazi 
kullanım amaçlarına göre dağılımı incelendiğinde en önemli grubu tahıl ve diğer bitkisel üretim 
alanlarının oluşturduğu anlaşılmaktadır. İşletme büyüklük grubu arttıkça arazi içinde nadasa bırakılan 
alanların da artış gösterdiği anlaşılmaktadır (Tablo 15).  

Tablo 15. İşletme büyüklüğüne göre arazi kullanımı dağılımı, 2016 (%)
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Toplam 100,0 69,3 9,7 2,2 11,9 0,1 1,6 2,4 1,3 0,3 0,9 0,3

 -5 100,0 16,8 2,3 9,1 51,8 0,2 2,6 1,3 1,1 0,4 4,1 10,4

5 - 9 100,0 21,1 3,1 6,1 58,0 0,1 2,5 1,6 1,0 0,7 1,8 3,9

10 - 19 100,0 35,8 2,5 3,6 48,0 0,2 2,8 1,8 0,8 0,7 1,4 2,4

20 - 49 100,0 53,0 4,5 3,3 30,2 0,2 3,1 2,8 0,6 0,6 1,0 0,9

50 - 99 100,0 67,5 6,6 2,1 16,2 0,3 1,8 2,7 0,8 0,4 1,4 0,3

100 - 199 100,0 73,1 9,4 2,1 8,8 0,1 1,8 3,1 0,5 0,2 0,7 0,2

200 - 499 100,0 77,5 10,2 1,9 4,8 0,1 1,4 2,5 0,7 0,2 0,6 0,1

500 - 999 100,0 77,6 11,6 2,3 4,7 0,0 1,1 1,4 0,5 0,1 0,7 0,0

1000+ 100,0 68,8 15,7 1,3 5,6 0,1 0,6 1,7 5,0 0,3 0,9 0,0
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2.3. Hayvan sayılarına göre işletmelerin sınıflandırılması 

2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de 2.074.439 (%67,43) işletme hem bitkisel hem de 
hayvansal üretim yapmaktadır. Bu işletmelerde ortalama küçükbaş hayvan varlığı 12,06 baş, büyükbaş 
hayvan varlığı ise 5,19 baştır. Sadece hayvancılık yapan işletme sayısı ise 72.629 adettir (%2,36). Bu 
işletmelerde ortalama küçükbaş hayvan varlığı 34,96 baş, büyükbaş hayvan varlığı ortalaması ise 
5,29 baştır.

Türkiye’nin sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı Tablo 16 ve Tablo 17’de verilmiştir. 
2018 yılı verilerine göre Türkiye’deki sığır varlığının %49,40’ı kültür, %41,25’i kültür melezi ve %9,35’i 
yerli ırk hayvanlarda oluşmaktadır. Sığır varlığının %37,19’u, koyun varlığının %53,47’si, keçi varlığının 
%48,77’si ve manda varlığının da %42,41’i sağılan hayvanlarda oluşmaktadır. 

Tablo 16. Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığı

Yıl Sığır Manda Büyükbaş

2016 14.080.155 142.073 14.222.228

2017 15.943.586 161.439 16.105.025

2018 17.042.506 178.897 17.220.903

Kaynak: TOB, 2019b

2018 yılı verilerine göre süt verimi hayvan başına sığırda 3.161 lt, manda da 998 lt, keçide 105 lt ve 
koyunda 77 lt olarak gerçekleşmiştir. Kovan başına bal verimi ise 13,3 kg olmuştur. 

Tablo 17. Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığı

Yıl Koyun Keçi Küçükbaş

2016 30.983.933 10.345.299 41.329.232

2017 33.677.636 10.634.672 44.312.308

2018 35.194.972 10.922.427 46.117.399

Kaynak: TOB, 2019b

Hayvan üretim verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de süt üretimi 22.120.716 ton, kırmızı et üretimi 
1.118.695 ton, kanatlı eti 2.156.671 ton, yumurta üretimi 19,6 milyar adet, bal üretimi 107.920 ton, yaş 
koza üretimi 94 ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında soy kütüğüne kayıtlı işletme sayısı 137.470 
adet, hayvan sayısı 3.531.756 baş, önsoy kütüğüne kayıtlı işletme sayısı 1.180.729 adet ve hayvan 
sayısı da 6.982.157 baştır. 2018 yılı itibarıyla kanatlı üretimiyle ilgili işletme sayısı 10.879 ve kümes 
sayısı da 19.996’dır. 

Koyun ve keçi yetiştiren işletmelerde ise yoğunluk %28,5 ile 50-149 baş arasında olmakla birlikte, bu 
grupta yer alan işletmelerin toplam küçükbaş hayvan varlığındaki payı ise %27’dir (Tablo 18).
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Tablo 18. Küçükbaş hayvanı olan işletmelerin işletme büyüklüğüne göre işletme ve hayvan varlığı dağılımı (2016)

Küçükbaş hayvan sayısına göre işletme 
büyüklüğü (baş) Küçükbaş hayvanı olan işletme sayısı (%) Küçükbaş hayvan varlığındaki payı (%)

1-4 11,0 0,3

5-9 10,3 0,7

10-19 14,0 2,0

20-49 17,7 6,1

50-149 28,5 27,0

150-299 12,3 27,6

300 + 6,2 36,3

Toplam 100,0 100,0

Kaynak: TÜİK, 2019b

Türkiye’de büyükbaş hayvanı olan işletmelerin gene durumu incelendiğinde, 1-4 baş hayvanı olan 
işletmelerin toplamdaki payının %44,5 ve bu grubun toplam hayvan varlığındaki payının ise %4,9 
olduğu anlaşılmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığının 1/5’ini ise 20-49 arasında hayvan varlığına sahip 
işletmelerin oluşturduğu görülmektedir (Tablo 19).

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Bilgi Sistemi verilerine göre 2018 yılı sonu itibarıyla ülkede 
hayvancılık yapan işletme sayısı 1.866.990 adet olup (bitkisel üretim ve hayvancılık yapan işletme 
sayısı 685.487 adet ve yalnız hayvancılık yapan işletme sayısı 1.181.503 adet), bu işletmelerde 
50.354.493 adet küçükbaş, 19.397.357 adet büyükbaş olmak üzere toplam hayvan varlığı 69.751.850 
baştır. 

Tablo 19. Büyükbaş hayvanı olan işletmelerin işletme büyüklüğüne göre işletme ve hayvan varlığı dağılımı (2016)

Büyükbaş hayvan sayısına göre  
işletme büyüklüğü (baş) Büyükbaş hayvanı olan işletme sayısı (%) Büyükbaş Hayvan Varlığındaki Payı (%)

1-4 44,5 7,9

5-9 22,2 10,5

10-19 17,0 16,4

20-49 11,8 24,8

50-149 3,9 20,9

150-299 0,4 5,1

300 + 0,2 14,4

Toplam 100,0 100,0

Kaynak: TÜİK, 2019b

2.4 İşletmelerin tipolojilerine göre sınıflandırılması 

Türkiye’deki tarım işletmelerinin tipolojik sınıflaması 2006 yılında TÜİK tarafından yapılan Tarımsal 
İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Bu tarihten sonra sınıflandırma ile ilgili bir 
çalışma bulunmamaktadır. 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

34

Tablo 20. Türkiye tarım işletmelerinin tipolojilerine göre sınıflandırılması (dikey)

Tarım İşletmelerinin Tipoloji Sınıfı Payı (%)

Uzmanlaşmış tarla ürünleri yetiştiriciliği 25,7

Karışık bitkisel ürün ve hayvan yetiştiriciliği 21,7

Uzmanlaşmış uzun ömürlü bitki yetiştiriciliği 19,8

Uzmanlaşmış büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 16,7

Karışık bitkisel ürün yetiştiriciliği 9,1

Karışık hayvan yetiştiriciliği 6,1

Uzmanlaşmış bahçecilik (sebze ve çiçek) 1,0

Uzmanlaşmış kanatlı hayvanlar ve tavşan yetiştiriciliği 0,1

Toplam 100,0

Kaynak: TÜİK (2019b)

2.5. Tarım işletmelerinin mülkiyet durumu 

2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de farklı mülkiyet şekillerine göre toprak işleyen 
3.022.127 tarım işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin %85,94’ü kendi tarım arazisini işleyenler, 
%10,50’si hem kendisinin hem de başkasının arazisini işleyen işletmeler, %1,82’si yalnız kiralık arazi 
işleyen işletmeler, %1,25’i yalnız ortakçılıkla arazi işleyen işletmeler, %0,32 diğer şekilde arazi işleyen 
işletmeler ve %0,18’i iki ya da daha fazla şekilde arazi işleyen işletmeler oluşturmaktadır. 

Tarım arazisinin tasarruf şekillerine göre dağılım incelendiğinde Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık 
%80’inin toplam arazi varlığının yaklaşık %60’ını işlediği anlaşılmaktadır. Hem kendi arazisini hem de 
başkasının arazisini işleyenlerde bu oranlar sırası ile %16 ve %36,4’tür. Kendi arazisi olmadığı halde 
kira, ortakçılık ve diğer şekillerde arazi işleyen işletmelerin toplam işletme sayısına ve işlenen arazi 
miktarına oranı ise yaklaşık %3,5’tir. Bu veriler Türkiye’de tarım işletmelerinin kendi arazileri yanında 
başka işletmelere ait arazileri kira, ortakçılık ve diğer şekillerde tarımsal üretimde kullandıklarını 
ortaya koymaktadır (Tablo 21).
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Tablo 21. İşletme büyüklüğü ve tarım arazisinin tasarruf şekline göre işletmeler ve işledikleri arazi dağılımı

İşletme 
büyüklüğü 

(dekar)

Top-
lam 

Kendi 
arazisi 
olan 
işlet-
meler

Kendi arazisi olmayan işletmeler

İki ya da daha 
fazla tasarruf 
şekli ile arazi 

işleten

Tek tasarruf şekli ile arazi işleten işletmeler 

Yalnız kendi 
arazisini işle-

ten (zilyetlikle 
tutulan arazi 

dâhil)

Hem kendi 
arazisini hem 
de başkasının 

arazisini işleten

Yalnız kira ile 
arazi işleten

Yalnız ortak-
çılık ile arazi 

işleten

Diğer şekilde 
arazi işleten

A* B** A B A B A B A B A B A B

Toplam 100 100 79,51 59,86 17,06 36,41 2,97 3,16 0,34 0,39 0,07 0,04 0,03 0,13

-5 100 100 96,49 95,46 1,35 2,09 1,86 2,12 0,23 0,28 0,07 0,05 - -

5 - 9 100 100 91,53 91,29 4,22 4,33 3,54 3,71 0,21 0,22 0,50 0,43 0,01 0,01

10 - 19 100 100 88,93 88,17 8,07 8,92 2,63 2,52 0,34 0,37 0,03 0,02 - -

20 - 49 100 100 81,87 80,28 13,59 15,02 4,17 4,31 0,36 0,38 0,01 0,01 - -

50 - 99 100 100 73,48 72,23 23,73 24,99 2,36 2,35 0,43 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

100 - 199 100 100 63,41 61,82 33,69 35,38 2,40 2,28 0,45 0,46 0,03 0,04 0,02 0,02

200 - 499 100 100 53,50 52,05 43,50 44,93 2,43 2,55 0,15 0,13 0,00 0,00 0,41 0,34

500 - 999 100 100 42,70 41,60 54,08 55,22 2,50 2,51 0,61 0,58 0,01 0,01 0,09 0,09

1000+ 100 100 45,67 51,86 49,59 41,51 3,73 5,69 0,88 0,58 0,02 0,18 0,11 0,18

Kaynak: TÜİK, 2019b 
* A. İşletme sayısı
**B. Tarım arazisi



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

36

2.6. Havza bazlı agro-ekolojik bölgeler ve üretim desenleri 

Havza modelinin hedefi birim alandan elde edilen verim ve kaliteyi artırarak, ülke genelinde 
üretim planlaması yapmaktır. Havza modeliyle: tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda 
yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım 
envanterinin hazırlanması amaçlanmaktadır. 

2009 yılında, Bakanlıkça 527.782.613 adet iklim, toprak ve topoğrafya verisi kullanılarak, iklim verileri 
2.500 m²lik (50x50 m) birim alana yayılmak suretiyle bitki ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
suretle, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan, 2009/15173 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile havzalardaki ürün desenleri, yönetilebilirlik ve benzer ekoloji kriterler 
dikkate alınarak, 190 havza birleştirilmiş ve 30 tarım havzası ilan edilmiştir. İlk aşamada da arz açığı 
olan, ekonomik değeri yüksek 17 temel ürün (hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, zeytin, çay) 
destekleme kapsamına alınmıştır.  

2014 yılında, 2014/7089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, ve 29. 
havzalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. 2016 yılında, 2016/9415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile her 
ilçe sınırları içerisinde kalan alanın bir havza olarak benimsenmesi kararlaştırılarak 941 tarım havzası 
belirlenmiştir. Havza sayısı, yeni ilçelerin kurulması ile 2018 yılında 944, 2019 yılında 945 olmuştur. 

Yeni sistemde üreticinin:

•	 Hangi ürünün havzasında destekleneceğini bilmesi, 

•	 Destekleme tutarı konusunda üretime karar vermeden önce bilgi sahibi olması,

•	 Arz fazlasından kaynaklanan fiyat dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi,

•	 Üretimde kullandığı mazotun bedelinin yarısını destekleme olarak alması,

•	 Destekleme başvurusunda bürokratik işlemlerinin en alt düzeye indirileceğini bilmesi 
hedeflenmektedir.

Yapılan çalışmalarla CBS aracılığıyla tarım alanlarının özellikleri ile toprak, topoğrafya, iklime karşı 
ürünlerin beklentileri eşleştirilerek ürünlerin uygunluk alanlarını ülke bazında belirten ürün uygunluk 
haritaları elde edilmiştir. Ürün uygunluk alanlarının da istatistiki verilerle modellenmesi sonucunda: 
hangi ürünün, hangi havzada, ne miktarda üretilmesi gerektiği konusunda tahmin çalışmaları 
yapılabilmektedir.  
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Şekil 2. Tarım havzalarının belirlenmesinde uygulanan kriterler

30 tarım havzasının çok geniş coğrafyaya sahip olması ve havza içerisinde farklılık gösteren alanlar 
bulunması sebebiyle, önerilecek ürünlerin havzanın tamamında desteklenmesi ya da desteklenmemesi 
de farklı problemleri beraberinde getirmiştir. Bu nedenle 2017 yılından itibaren her bir ilçe alanı tarım 
havzası olarak belirlenmiştir.

Şekil 3. Türkiye tarım havzaları

İlk uygulama sadece fark ödemesi desteği kapsamında yapılıyor iken 2017 yılından itibaren 
mazot gübre desteği, yem bitkileri desteği, alan bazlı fındık desteği ve sertifikalı tohum kullanım 
desteklemeleri de havza bazlı uygulama kapsamına alınarak parasal hacim yönünden bitkisel üretim 
desteklerinin çok büyük bir kısmı havzalar bazında uygulanmıştır.
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Şekil 4. Tarım havzalarında desteklemeye esas ürünler

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, fark 
ödemeleri desteği kapsamında 2017 üretim yılından itibaren ekilen nohut ve mercimek ürünlerine 
%50 ilave destek ödemesi yapılmakta, damla sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme 
ödemesi yapılmamaktadır.  Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit 
edildiği havzalarda, yem bitkileri desteği kapsamında 2017 üretim yılından itibaren ekilen fiğ, macar 
fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenmektedir.

Yeni uygulama ile alan bazlı destekleme sistemine geçilerek kontrol ve denetimde kolaylık sağlanması, 
desteklemelerde münavebe ve su kısıtının esas alınması, desteklerin 3’er yıllık dönemler halinde 
planlanması, tek müracaat ile yılda 2 defa ödeme yapılması, ödemelerin üreticilerin en fazla ihtiyaç 
duyduğu dönemlerde ödenmesi (bahar ve güz dönemlerinde), desteklenecek ürünlerin havza/ilçe 
bazında belirlenmesi sağlanmış olacaktır.

Böylelikle desteklemelerden faydalanan üretici sayısının artırılması ve desteklemeye konu alanın 
artırılması, bunun yanında üretimden daha fazla gelirin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

2016 yılında toprak, topoğrafya, iklim, su kısıtı, bitki su tüketimleri, ekim nöbeti ve diğer veriler 
dikkate alınarak 70 üründe “ürün uygunluk haritaları” oluşturulmuş ve bu haritalar dikkate alınarak 
hangi havzada hangi ürünün destekleneceği belirlenmiştir. 
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2016 yılında buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, 
kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, çay ve zeytinyağı olmak üzere toplam 17 ürün, 
2017 yılında fındık ve yem bitkilerinin eklenmesi ile 19 ürün, 2018 yılında patates ve kuru soğanın 
eklenmesiyle 21 ürün desteklenmektedir. Tablo 22’de her iki tarım havzası modelinde, hangi ürünün 
kaç havzada destekleneceği bilgisi yer almaktadır.

Tablo 22. Türkiye’de havza sayısı ve desteklenen ürünler

Ürün Adı
Desteklenen  
havza sayısı  

(2017-30 havza)

Desteklenen  
havza sayısı  

(2018)

Desteklenen 
havza sayısı 

(2019)

Fark  
(2019-30 havza)

Fark 
(2019- 2018)

Arpa 941 794 797 144 3

Aspir 709 166 156 553 -10

Buğday 971 944 877 94 -67

Çavdar 890 128 124 766 -4

Çeltik 569 82 80 489 -2

Mısır (dane) 970 462 453 517 -9

Kanola 732 62 66 666 4

Kuru fasulye 855 290 281 574 -9

Pamuk (kütlü) 417 143 139 278 -4

Mercimek 620 200 188 432 -12

Nohut 791 522 538 253 16

Soya 536 47 45 491 -2

Tritikale 803 261 251 552 -10

Ayçiçeği (yağlık) 877 289 273 604 -16

Yem bitkileri 970 944 945 25 1

Yulaf 765 248 310 455 62

Fındık 123 124 124 -1 0

Çay 95 42 42 53 0

Zeytin (yağlık) 544 243 269 275 26

Patates 528 312 292 236 -20

Soğan 436 125 114 322 -11

Kaynak: TOB, 2019a

30 tarım havzası için tüm havzalarda desteklenen öncelikli ürünler, buğday ve mısır olarak 
belirlenmişken, 941 havza için öncelikli ürünler buğday ve yem bitkileri olmuş, 2018 yılından itibaren ise 
öncelikli ürünler uygulaması kaldırılarak, desteklenecek ürünler tamamen ürün uygunluk haritalarına 
göre belirlenmiştir. Destekleme sistemine yeni ürünlerin eklenmesi söz konusu olunca, desteklenecek 
havzalar, ürün uygunluk haritalarına göre belirlenmektedir.
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Modelde, havzalarda desteklenecek ürünler belirlendiği halde, hangi ürünün, hangi havzada, ne 
miktarda üretileceği belirlenmemektedir. Üreticiler havza içinde olmak kaydıyla istedikleri miktarlarda 
üretim yapabilmektedir. 

Tablo 23. Yıllara göre havzalarda üretilen ürünler ve arz açığı

Ürün
2017 İhtiyaç 

(ton)
2016 Üretim 

(ton)
2017 Üretim  

(ton)
2018 Üretim  

(ton)
% Arz açığı 

(2017)
% Arz açığı 

(2018)*

Arpa 8.000.000 6.700.000 7.100.000 7.000.000 -11,25 -12,50

Aspir 160.000 58.000 50.000 35.000 -68,75 -78,13

Ayçiçeği (yağlık) 2.250.000 1.670.716 1.964.385 1.800.000 -12,69 -20,00

Buğday 21.500.000 20.600.000 21.500.000 20.000.000 0 -6,98

Çavdar 350.000 300.000 320.000 320.000 -8,57 -8,57

Çay 1.320.000 1.350.000 1.300.000 1.500.000 -1,52 13,64

Çeltik 1.350.000 920.000 900.000 940.000 -33,33 -30,37

Fasulye (kuru) 295.000 235.000 239.000 220.000 -18,98 -25,42

Fındık 550.000 420.000 675.000 515.000 22,73 -6,36

Kanola 450.000 125.000 60.000 125.000 -86,67 -72,22

Mercimek 585.000 365.000 430.000 353.000 -26,50 -39,66

Mısır (dane) 7.700.000 6.400.000 5.900.000 5.700.000 -23,38 -25,97

Nohut 510.000 455.000 470.000 630.000 -7,84 23,53

Pamuk (kütlü) 4.900.000 2.100.000 2.450.000 2.570.000 -50,00 -47,55

Patates 4.436.000 4.750.000 4.800.000 4.550.000 8,21 2,57

Soğan (kuru) 1.900.000 2.120.581 2.131.513 1.930.695 12,18 13,57

Soya 2.400.000 165.000 140.000 140.000 -94,17 -94,17

Tritikale 125.000 150.000 170.000

Yulaf 260.000 225.000 250.000 260.000 -3,85 0

Zeytin yağı 1.300.000 1.640.000 1.073.472

Yem bitkileri 75.000.000 35.000.000 51.265.649 52.269.316 -31,65 -30,31

TOPLAM 133.916.000 85.384.297 103.735.547 102.101.483 -22,54 -23,76

Kaynak: TOB, 2019a
*2017 yılı ihtiyaç verilerine göre hesaplanmıştır.

Tablo 23’ten de görüleceği üzere patates ve kuru soğan dışındaki 19 üründe arz açığı devam 
etmektedir. İlgili tabloya göre arz açığı %94 ile en yüksek ürün soya olup, bu ürünü aspir, kanola, 
pamuk, çeltik, kuru fasulye ve yağlık ayçiçeği izlemektedir.
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3. TARIMSAL KAYIT SİSTEMLERİ 

Tarım işletmelerinin geçmiş ve günümüzdeki ekonomik durumlarını gösteren ve gelecekte yapmayı 
planladıkları üretim faaliyetler için alacakları kararlara yol göstermesi için işletmesinde kayıtların 
tutulması gerekmektedir. Tarım işletmelerinde tutulan muhasebe kayıtları tarım işletmesi ile ilgili 
olarak alınacak kararın doğru ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak ve bunun bir sonucu 
olarak, işletmelerin gelirlerini artıracak faaliyetlerin seçimi ve onların üretim planına alınmasına imkân 
sağlayacaktır.

3.1. Kayıt tutmanın amaç ve yararları

•	 İşletmenin fiziki ve finansman açısından durumunu ortaya koyar ve mevcut duruma göre üretim 
planlamasının belirlenmesine yardımcı olur.

•	 İşletmenin hem kendisinin hem de borç olarak işletmesine koyduğu kıymetleri ve bunların kıymet 
hareketlerini takip etmektedir.

•	 İşletmenin mevcutları, alacakları, borçları, kâr ve zararları ile ilgili mali durumunu ortaya koymakta 
ve yıllık faaliyet sonuçları üzerinde kontrole imkân sağlamaktadır.

•	 İşletmenin sevk ve idaresine yardımcı olur.

•	 İşletmelerden elde edilen faaliyet sonuçları geçmiş yıllarda elde edilen sonuçlar ile mukayese 
edilerek, işletmelerde mevcut faaliyet kollarının veya işletmenin tümünün gelişme seyri kolayca 
anlaşılabilir.

•	 İşletmelerin kayıt tutmasının sonucunda, zarar eden üretim faaliyetlerinin teşhis edilip bunlardan 
vazgeçileceği gibi iyi olan üretim faaliyetlerine daha geniş yer verilebilir.

•	 İşletmelerde hangi üretim faaliyetlerinin kombinasyonunun daha kârlı olduğuna yine muhasebenin 
sağladığı göstergeler ile karar verilebilir.

•	 İşletmelerde tutulacak kayıtlar yardımı ile masraf analizleri yapılabildiği gibi hangi masraf 
kalemlerinden tasarruf da yapılabileceği belirlenebilir.

•	 Üretim faaliyetlerinin gelir durumları, üretim maliyetleri ortaya konulabilir.

•	 Verimlilik projeksiyonları yapılabilir.

•	 İşletmenin kendi içinde ve işletmeler arasında mukayeselere imkân sağlayabilir.

•	 İşletmenin kredi temini ve sigorta işlemleri için gereklidir.

•	 İşletme varlıklarının kıymet takdirinde yardımcı olur.

•	 İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini gösterir.

•	 Yeni yatırımlar için fikir verir.

•	 Arazi sahibi, kiracı ve ortakçı paylarını gösterir.

•	 İşletmenin ilerisi için yapacağı planlamada alacağı kararlara ışık tutar.

•	 Devlet hizmetlerine ve desteklerine erişimi kolaylaştırır.
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•	 Tarımsal politikaların daha doğru ve şeffaf olması sağlanarak, kırsal yoksulluğun azalmasına 
yardımcı olur.

Muhasebe kayıtları olmayan ya da kayıtları düzenli tutmayan bir tarım işletmesinin rasyonel bir 
planlama yapması söz konusu değildir. 

3.2. Kayıt tutmanın planlama açısından önemi 

Üretim planlaması zaman isteyen ve karmaşık bir iş gibi görülebilir. Ancak işletme kayıtları düzgün 
tutulduğu ve buna dayanarak planlar uygulandığı zaman, planlamanın çok yararlı olduğu ortaya çıkar 
(Rehber ve Tipi 2005).

Üretim planlaması, işletmenin pazar için nasıl ve miktarda ürün üreteceğini belirleyen tüm detayları 
kapsar. İşletmedeki toprağın üretim kapasitesini, iklim ve üretim uygulamaları için seçilen tüm 
ürünlerini, ekipman türlerini, binaları ve ihtiyaç duyulan tesisleri, üretim uygulamalarını ve daha 
fazlasını göz önünde bulundurmayı içerebilir.

İşletmelerde kayıt tutulduğu zaman, işletmenin aksayan yönlerini, üretim faaliyetlerinin birbirine 
olan rekabet güçlerini, üretim faaliyetlerin verimliliklerini, üretim faaliyetlerine ilişkin girdi-çıktılara ait 
katsayıları, üretimde kullanılacak üretim faktörleri gibi birçok veriye ulaşılabilir. 

Günümüz rekabet koşullarında muhasebe kayıtlarından elde edilen verilere dayanarak planlama 
yapılma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kayıt tutmak, planlamaya esas teşkil edecek girdi çıktı ilişkilerini 
ortaya koymak, teknik katsayıları belirlemek, brüt kârları bulabilmek, işletmenin teknik ve ekonomik 
sınırlılıklarını belirleyebilmek için son derece önemlidir. 

Planlama için temel teşkil eden üretim faaliyetlerinin brüt kârlarını bulabilmek için: ürün ve girdilerin 
fiyatlarının bilinmesi, üretim faaliyetlerinin üretim miktarları ve bunu elde edebilmek için yapılan 
değişken masrafların belirlenmesi gerekmektedir. Bu verileri ancak muhasebe kayıtlarından ulaşılabilir 
(Çetin ve Tipi 2016). 

Ayrıca üretim faaliyetlerinin, üretim faktörlerinden (arazi, sermaye, iş gücü) taleplerine ilişkin girdi 
çıktı ilişkilerine ait bilgiler yine muhasebe kayıtlardan elde edilebilir. 

Tarımsal üretimin asıl kaynağı olan arazinin daha önceki yıllara ait kayıtlarından yararlanılarak 
pazardan ve yasadan gelen sınırlılıklar dikkate alınarak her bir ürünün yetiştirilme sınırlılıklarının da 
belirlenmesi kayıtlardan elde edilir. 

Toprak verimliliği ve iş dengesinin sağlanması bakımından arazinin belirli bir münavebe sistemi ile 
belirlenmesi gerekmektedir. Arazilerin sulu arazi, kuru arazi olması sulama yöntemlerinden hangisine 
uygun olduğu da yine geçmiş kayıtlardan sağlanabilir. 

Tarım sektöründe toplam iş gücü kapasiteleri, üretim faaliyetlerine göre iş gücü dönemleri, çalışılabilir 
iş günleri yine kayıtlardan çıkarılabilir.
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Üretim sistemlerini, kullanılan teknolojinin şekillenmesinde sermaye düzeyi ve sermayenin kullanım 
şekillerinin bilinmesi için de tutulan kayıtlardan yararlanılmaktadır.

İşletmede iyi bir muhasebe sisteminin varlığı ve sağlıklı istatistiksel verilerin kullanılması mevcut 
durumları değerlendirme ve gelecekteki belirsizliklerin tahmininde yardımcı olurlar.

Tarım politikalarının sağlıklı olarak belirlenebilmesi, zaman içinde meydana gelen değişikliklerin 
izlenmesi, işletmelerin ekonomik yapılarını ortaya koyacak güvenilir ve periyodik verilerin elde 
edilmesine bağlıdır.

3.3. Türkiye tarım sektöründeki kayıt sistemleri

Tarım ve Orman Bakanlığındaki tarımsal uygulamalara yönelik modülleri ile birlikte elli civarında 
bilgi sistemi bulunup, bu sistemler arasında yapılan veri alışverişleri ile Tarımsal İzleme ve Bilgi 
Sistemi (TARBİL) altında Tarım Bilgi Sistemi (TBS) ve Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) ile Coğrafi Bilgi 
Sisteminden (CBS) oluşan bilgi sistemleri yer almaktadır. Bunların yanında önümüzdeki dönemde 
tarımsal destekleme ödemelerinde kullanılacak olan Entegre İdare ve Kontrol Sistemi de tamamlanma 
aşamasına getirilmiştir. Ayrıca orman alanlarındaki tarımsal ürünlere yönelik Orman Bilgi Sistemi 
(ORBİS) de bulunmaktadır.

Tarım Bilgi Sistemi (TBS)

TBS, Türkiye genelinde tarımsal aktivitelere ait bilgi, belge ve süreçlerin faaliyet türlerine göre 
gruplandığı, takibinin sağlandığı, kurumsal yetkilendirme ve denetleme süreçlerinin tümleşik olarak 
takip edilebildiği bir bilgi sistemidir. 

TBS Modülleri

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Gerçek ve tüzel kişilerin bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı, 
desteklemeye tabi bitkisel üretimin takip edildiği ve istatistiklerinin tutulduğu sistemdir. Sistem 
üzerinden parsel, ürün, dönem, üretim tipi vb. gibi raporlama alınabilir.

Desteklemeler: İcmal kilit işlemleri, bloke koyulan firmalar, ÇMVA destek başvurusu ve icmal işlemleri, 
banka işlemleri, geçici maddeler, destek dışı bırakılan işletmeler yer almaktadır. 

Bitki Pasaportu Kayıt ve Takip Sistemi: Bitkisel ürünlerin üretimini, ticaretini ve ithalatını yapanların 
kayıt altına alınması, üretimin yerinde kontrol edilmesi, böylece ürünlerin zararlıları ve hastalıkları 
içermediğini garanti eden Bitki Pasaportu Belgesinin verilmesini sağlayan sistemdir.

Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): Serada yetiştiriciliği yapılan bitkisel ürünlerin kayıtlarının tutulduğu 
sistemdir.

Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan müteşebbis, arazi, 
ürün, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan 
veri tabanıdır.
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Stok Takip Sistemi

Pazarlama Bilgi Sistemi

Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sistemi: Kontrolör kayıt, toptancı ve bayi key, reçete yazma, firma 
ve görevli tanımlama, toptancı ürün çıkışı, paketleme, bayi iade bildirimi, toptancı ve üretici ürün 
girişi, işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

Bitki Koruma Ürünleri İlaç Takip Sistemi: Bayi reçetesiz satış işlemleri, reçete yazma yetkilisi 
tanımlama, kontrolör kayıt işlemi, ithalatçı satış ve ürün giriş çıkış işlemleri, bayi ürün giriş işlemleri 
vb. kayıt altına alındığı ve takip edildiği sistemdir. 

Veteriner Tıbbi Ürünler Kayıt ve Takip Sistemi

Sertifikalı Tohum Kayıt ve Takip Sistemi: Başvuru işlemlerinin alındığı, ithalat-ihracat takibinin 
yapıldığı ve kayıt altına alındığı sistemdir.

Tüketici Fiyat İzleme Sistemi

Yem Kontrol ve Takip Sistemi: Çiftlik stok girişi, ham madde stok girişi, ham madde ürün işleme, 
ithalatçı yurt içi-dışı stok girişi, aracı firma stok girişi-çıkışı, firma bilgilerinin kayıt altına alınıp 
raporlarının oluşturulduğu sistemdir.

Miras ve İntikal Takip Sistemi: İntikal takibinin yapıldığı ve muris bilgilerinin tutulduğu ve ayrıca 
bildirimlerinin yapıldığı sistemdir.

Bitki Koruma Alet ve Makineleri Takip Sistemi

Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi: İthalat başvuruları, izinleri, analiz ve laboratuvar işlemleri, 
ürün yönetimi vb. süreçlerin takip edildiği ve kaydedildiği sistemdir.

Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvar Kayıt Sistemi: İhracat-İthalat başvuru ve onay 
işlemleri, numune alım başvurusu, partilendirme ve etiket işlemleri, özel sektör araştırma kuruluş 
belgesi ve altbirlik üyelik onayı işlemlerini kapsayan sistemdir.

Bitki Sağlığı Raporları: Çekirge, tarla faresi, süne, zeytin sineği vb. zararlılara yönelik programların ve 
kimyasal mücadele raporlarının oluşturulduğu sistemdir.

Sulama Sistemleri Takip Sistemi

Ürün İzleme Takip Sistemi

Bombus Arı Desteklemeleri: Bombus destekleme başvurularının alındığı, firma tanımlarının yapıldığı, 
icmal işlemlerinin yürütüldüğü ve kayıt altına alındığı sistemdir.

Doğal Çiçek Soğanları

Bitki Koruma Sağlığı Kayıt ve Takip Sistemi: Genel zararlılar, pestisit denetimleri, süne, kımıl vb. 
zararlıların takibi ile biyolojik-biyoteknik ve entegre mücadele programı uygulama sistemidir.
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Pancar Kayıt Sistemi: Pancar sözleşmelerinin girişinin yapıldığı ve tarla münavebe kontrolünün 
sağlandığı sistemdir.

Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemi

Tarım Ürünleri Maliyet Sistemi (TÜMSİS): Tarım ürünleri maliyetini oluşturan kalemler ile verim ve 
satış fiyatlarının ürün, ilçe ve yıl bazında güncellendiği sistemdir.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi (ÇMVA): Tarım politikasının şekillendirilmesi amacıyla kullanılan ve 
işletme bazlı mikro ekonomik verilerin toplanarak analiz edildiği tek mekanizmadır. ÇMVA ile toplanan 
veriler, başta işletmelerin yıllık tarımsal gelirlerinin belirlenmesi ve izlenmesi ile performanslarının 
ölçülmesi olmak üzere birçok farklı amaçla (bilimsel araştırmalar, afet yardımları, vb.) kullanılmaktadır.

Tarım Sigortaları Kayıt Sistemi (TARSİM): Bitkisel üretim, sera, büyükbaş, küçükbaş, kümes 
hayvanları, arıcılık, su ürünleri branşlarında Bakanlık kayıt sistemleri üzerinden tarım sigortaları 
poliçesi düzenlenmektedir.

Gübre Takip Sistemi (GTS) (Şu anda TBS’den bağımsız müstakil veri sistemi): GTS ile gübreler 
üreticilerden paketleme aşamasında (DNA) Kod ve Karekod ile işaretlenerek son kullanıcıya (çiftçi) 
kadar her aşamada izlenir.

TBS Geliştirilmekte Olan Modüller

•	 İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi

•	 Tarımsal Örgütler Bilgi Sistemi

•	 Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS)

•	 Tohum Veri Yönetim Sistemi

Hayvan Bilgi Sistemi (HBS)

Sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinin en önemli adımlarından birisi olan Hayvan Bilgi Sistemi, 
hayvanın doğumundan ölüme kadar olan tüm süreçte hem idari kayıtların tutulduğu hem de 
mevzuatlarda tanımlanmış olan süreçlerin yazılımsal olarak takip, kontrol ve raporlanmasını esas 
almaktadır. 

HBS kapsamında su ürünleri, büyükbaş, küçükbaş, kanatlılar, tek tırnaklılar, arıcılık ve evcil hayvanları 
da barındıran veteriner kontrol sistemleri ile güçlendirilmiş bir sistem bütünüdür. Sistem tüm bu 
verilerin toplanması ve işletilmesi ile hayvancılık desteklemelerine esas oluşturmaktadır. 

Sistem ayrıca Ulusal Süt Kayıt Sistemi ile bütünleşik olarak çalışmakta olup süt toplama ve süt 
soğutma tanklarından itibaren kayıt ve takip yapılmasına imkân sağlamakta; Et Kayıt Sistemleri ile 
gıda takibini sağlamaktadır.

HBS Modülleri

Büyükbaş ve Küçükbaş Takip Sistemi (TÜRKVET): Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların 
kimliklendirilerek kayıt altına alındığı, hayvanların bireysel kimlik numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum 
tarihi, hareket kayıtları, işletme ve işletme sahip bilgilerinin tutulduğu Hayvan Kayıt Sistemidir.
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Hayvan Sağlığı ve Karantina Sistemi (Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS): Epidemiyolojik çalışma 
ve raporlamalarının yapıldığı, aşı kayıtlarının yapılarak izlendiği, hayvan ve işletmelerde hastalık, 
kısıtlama, karantina iş ve işlemlerinin takip edildiği, numune protokollerinin kaydedildiği, hayvan 
sağlığı desteklemelerinin ve tazminat ödemelerinin yapıldığı sistemdir.

El Terminali Yazılımı: Geliştirilen el terminali yazılımı ile TÜRKVET’ten veri alınarak, terminal yazılımı 
üzerinde işletme koordinat bilgisi güncelleme, işletmede doğum ve aşı kaydı yapılabilmekte, bu 
veriler internet ortamında TÜRKVET’e aktarılabilmektedir.

Eczane-Perakende Modülü: Ulusal alanda kayıtlı resmî eczane ve klinikler için reçete ve ilaç takibi 
amaçlı oluşturulmuş sistemdir.

Kanatlı Hayvan Takip Sistemi: Kanatlı Bilgi Sistemi, ticari kanatlı işletmelerinin sürü bilgileri, yetiştirme 
şekilleri, kanatlı hareketleri, kuluçkahanelerde döllü yumurta üretimi, dezenfeksiyon kısıtları, 
biyogüvenlik kısıtları, kanatlı hayvanların kesimhaneye nakilleri ve kesim işlemlerinin, kısacası ticari 
kanatlı üretiminin bütün aşamalarının takip edildiği sistemdir. 

Kesimhane:  Resmi olarak kesimi yapılmamış hiçbir hayvan et destek modülünden faydalanamamaktadır. 
Kesimhane, müstakil bir sistem olmayıp, TÜRKVET içerisinde yer alan bir modüldür.

Numune Takip Sistemi: Risk içeren hayvanlardan alınan numunelerin laboratuvar ortamında takibini 
sağlayan sistemdir. Numune Takip Sistemi, müstakil bir sistem olmayıp, Veteriner Bilgi Sistemi 
içerisinde yer alan bir modüldür.

Şap Enstitü Yazılımı (Şap Enstitüsü Numune Takip Sistemi): Şap hastalığı ile ilgili sahadan gönderilen 
numunelerin takibinin yapıldığı ve sonuç raporlarının hazırlandığı sistemdir.

e-Reçete: Küpe bazlı reçete oluşturmak ve takibini sağlamak amaçlı oluşturulan sistemdir. Ulusal 
alanda elektronik reçetesi olmayan hiçbir ilaç satışı yapılamamaktadır.

İlaç Takip Sistemi: Tüm ilaç firmalarının ilaç kayıtlarını tutan ve bu ilaçlar ile elektronik reçete ilişkisini 
sağlayan sistemdir. Stokta olmayan hiçbir ilacın satışına izin verilmemektedir.

Ulusal Süt Kayıt Sistemi: Sanayiye giden çiğ sütün desteğinin ve takibinin yapıldığı sistemdir.

Kırmızı Et Kayıt Sistemi: Mezbahada kesilen ve HAYBİS sistemine kayıtlı tüm büyükbaş hayvanlar için 
et desteğinin verildiği sistemdir.

•	 Arıcılık Kayıt Sistemi: Arıcılık işletmelerine ait kovanların tutulduğu ve desteklemelerinin yapıldığı 
yazılımdır.

•	 Tiftik Kayıt Sistemi: Tiftik destekleme modülünü kapsamaktadır.

•	 İpek böcekçiliği Kayıt Sistemi: İpek böcekçiliği destekleme modülünü kapsamaktadır.

•	 Buzağı Takip Sistemi: Buzağıların ölümlerinin engellenmesi amaçlı takibinin yapıldığı yazılımdır. 
Buzağı ölümlerinin sebepleri bu sistemde tutulmaktadır.

•	 Piyasa Analiz Takibi: Hayvansal ürünlerin piyasa takibinin yapıldığı yazılımdır.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

47

•	 Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin ruhsat ve izin 
işlemlerinin yanı sıra kontrol ve denetim, desteklemeler, kiralamalar, ÖTV’siz akaryakıt uygulamasına 
ilişkin işlemler SUBİS üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu veriler idari kayıtların oluşturulması ve 
istatistik amaçlı raporların oluşturulmasında kullanılmaktadır.

•	 Aşı Takip Sistemi: Tüm firmaların aşı kayıtlarını tutan ve bu aşılar ile elektronik reçete, VETBİS 
ilişkisini sağlayan sistemdir.

•	 Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalat İhracat Takip Sistemi: İthal edilen hayvanlar ve hayvansal 
ürünlerin kontrolünün yapıldığı sistemdir

•	 Damızlık İthal Hayvan Bilgi Sistemi: İthal edilen hayvanların takibini sağlayan sistemdir.

•	 Hayvansal Yan Ürünler Takip Sistemi: Sığır cinsi hayvanların küpelendirilmesi ve sisteme 
kaydedilmesi ile birlikte tüm hayvanların sisteme kaydının tamamlanması ve hareketlerinin takip 
altına alınmasını amaçlamaktadır.

CBS

Tarım parsellerinin sayısallaştırılarak kimliklendirildiği ve öz nitelikleri ile mekânsal verilerin katmanlar 
halinde tutulduğu veri tabanıdır.

Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen destekleme ödemelerine altlık olmak üzere, açık kaynak kodlu 
yazılımlar aracılığı ile web teknolojisi kullanılarak geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri modülü, kadastro 
parsel sınırları içerisinde kalan ve salt tarım amaçlı kullanılan alanların sayısallaştırılması çalışmasında 
üretilen tarım parsellerinin il ve ilçelerde aktif olarak kullanılması, kontrolü ve güncellenmesi çalışması 
için geliştirilmiştir. 

CBS sistemi ara yüzü, sadece uzaktan algılama yardımıyla tarım parsellerinin belirlendiği bir yazılım 
olmaktan çıkıp Bakanlığın tüm coğrafi verilerini düzenleyen, analiz eden ve sunabilen genel bir web 
tabanlı coğrafi veri yönetimi platformu haline getirilmiştir.

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi

Tarım Kanunu’nda Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kuruluncaya kadar tarımsal desteklemelerin ÇKS 
üzerinden yapılacağı hükmü vardır. Entegre ve İdare Kontrol Sisteminin (IACS) temel yapısı olan 
Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS), fiziksel blokları referans alan bir sistem olarak AB fonlarından 
destek alınarak tamamlanmıştır. Türkiye’nin tamamının ortofotoları çekilerek 78 milyon ha’lık alanda 
tabii sınırlardan oluşan 13,5 milyon adet fiziksel blok sayısallaştırılmıştır. Her bir fiziksel bloğun 
ortalama büyüklüğü 20 ha’dır. Yine AB fonları ile desteklenen Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin 
Yazılımı (IACS Software) projesi de 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır. IACS yazılımında Arazi 
Bilgileri LPIS veri tabanından çekilecek olup, fiziksel bloklar içerisinde çiftçilerin beyan edecekleri 
arazileri mekânsal veri olarak sisteme kaydedilecektir. Çiftçiler aynı zamanda dijital olarak kaydedilen 
araziler üzerindeki üretim ve ürün bilgilerini de belirteceklerdir. 2019 ila 2020 yılları arasında fiziksel 
bloklar içerisinde tarım parsellerinin sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanması sonucu 2021 yılı 
itibarıyla IACS sistemi kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır. Bu sistemde kadastro verileri dikkate 
alınmayacak olup, gerek duyulduğunda (arazi yerinin bulunması, çiftçiler arasında ihtilaf olması vb. 
durumlarda) sadece bilgi amaçlı olarak dikkate alınacaktır. Çiftçi beyanlarının yapılması sonrasında 
yapılacak yerinde kontrol işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çiftçi hak edişleri hazırlanacaktır.
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Orman Ürünleri Bilgi Sistemi (ORBİS) 

Biyolojik çeşitliliğe ait veri girişleri familya, tür, cins, Latince ve yöresel isimleri vb. bilgileri yayılış 
yerlerine göre kayıt altına alınıp sorgulaması yapılabilmektedir.

Envanter çalışmaları sistem üzerinden bütün aşamalarıyla yapılıp sorgulanabilmektedir.

Odun dışı orman ürünlerinin (defne, kekik, biberiye…) envanter çalışmaları sonucunda ne kadar 
alanda ve nerelerde yayılış gösterdiği, bu ürünlere ait yıllık faydalanma miktarları ile verimleri alan 
ve miktar bazında aynı zamanda bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüğü sınırlarına göre sistemde 
sorgulanabilmektedir.

Bu ürünlere ait alınan deneme alanları ve tür bazında yapılan faydalanma ve koruma planlarına 
ait bütün işlemler sistem üzerinden yapılıp sorgulanabilmekte aynı zamanda harita ortamında da 
sorgulanıp görülebilmektedir.

Sisteme kayıtlı faydalanma planlarının üretim zamanlarını sistem üzerinden takip ederek, türlerin 
üretim işlerine ait bütün işlemleri sistem üzerinde yapılabilmekte, ilgili belgeler üretilebilmekte, satış 
bilgileri arşivlenebilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü olarak üretimini yaptırması gereken herhangi bir ürün için de modüllerde 
yapılması gereken ödeme tespitleri ile ilgili bir ekran da mevcut olup muhasebe ekranıyla bağlantılı 
olarak çalışmaktadır.

Yıllık köylü-tüccar kazancı istatistik bilgileri ürün bazında oluşturulup sorgulanabilmektedir.

Odun dışı orman ürünlerine ait menşei belgesi oluşturulup sorgulanabilmektedir.

Ormana zararlı materyalin toplatma izin listesi, iş yeri muayene listesi belgeleri oluşturulup 
sorgulanabilmektedir.

3.4. Gelişmiş Kayıt Sistemlerinin Dünya Örnekleri

İsviçre

Almanya’da tarımsal faaliyet muhasebesi ile ilgili olarak meydana gelen gelişmeler, diğer ülkeler 
tarafından da kabul görmüş ve taraftar toplamıştır. Özellikle İsviçre’de Ernst Ferdinand Laur’un 
(1871-1964) yaptığı çalışmalar kayda değerdir. Laur, Alman ekolünden Howard’ın etkisinde kalmasına 
rağmen İsviçre ekolünün kurucusu olarak kabul edilmektedir (Gökgöz, 2012). Laur, tarım işletmelerinde 
uygulanabilir basit bir muhasebe sistemi geliştirmiş ve İsviçre Tarım Birliği Örgütü vasıtasıyla söz 
konusu sistemi uygulamaya koymuştur (Kıllı ve ark 2016). 

Laur’a göre tarımsal faaliyet muhasebesi, öncelikle tarım politikası ve işletme yönetimine yardımcı 
olacak veriler sağlamalı, aynı zamanda gelir vergisi açısından çiftçinin gelirini hesaplayabilmeli ve 
bunların yanında öğretim-araştırma vb. konularda faydalı hizmetler gerçekleştirebilmelidir (Özkan, 
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2001). Laur, tarımsal faaliyet muhasebesinin bu amaçlarını yerine getirebilmesinin ancak uygulanacak 
muhasebe sisteminin maliyet muhasebesi olmasıyla mümkün olacağını belirtmektedir. Laur, tarımsal 
faaliyet muhasebesini ayrıma tabi tutmuş ve bunların dört başlık altında toplanabileceğini belirtmiştir. 
Bunlar (Aras, 1988): 

a. Basit bir bilanço ile birlikte kullanılan basit muhasebe sistemi, 

b. Genişletilmiş bir bilanço ile birlikte kullanılan basit muhasebe sistemi, 

c. Ticari hesapla birlikte kullanılan basit muhasebe sistemi, 

d. Çift taraflı tarımsal faaliyet muhasebesi (maliyet muhasebesi veya analitik muhasebe) şeklindedir. 

Laur, tarımsal ürünlerin birim maliyetlerinin ve kârlılığın hesaplanmasında ve işletme planlamasında, 
maliyet muhasebesi kayıtlarına dayalı verileri kullanmayı tercih etmiştir. Laur’a göre tarımsal işletme, 
muhasebe açısından, ticari bir birimdir. Dolayısıyla çiftçinin özel (kişisel) hesaplarını, ev idaresi 
hesaplarını işletmenin hesaplarından ayrı tutması gerektiğini belirtmiştir. Çiftçinin ailesinin işletmeden 
çekip tükettiği çiftlik ürünlerinin değerinin işletme gelirine dâhil edilmesi, ayrıca çiftlikte çalışan aile 
fertleri için, ücretli işçilerin ücretine denk bir ücret hesaplanması gerektiğini vurgulamıştır (Gökgöz, 
2012). 

Amerika Birleşik Devleti

ABD’de 1980’li yıllarda yaşanan tarım krizi öncesinde tarımsal faaliyetler için standart bir finansal 
raporlama sistemi yoktu ve Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP: Generally 
Accepted Accounting Principles in The United States) tarımsal faaliyetleri göz ardı ediyordu. 1980’li 
yıllarda yaşanan tarım krizi sonrasında Amerikan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Enstitüsü 
(AICPA), tarım üreticilerinin muhasebe uygulamalarına rehberlik edecek standartlar geliştirmek için 
teşvik edildi. Halen Birleşik Devletlerde tarımsal faaliyetlere US GAAP 905 kodlu muhasebe standardı 
(Accounting Statement Codification Topic 905: Agriculture) tarafından yön verilmektedir (Kıllı ark., 
2016). 

Avrupa Birliği

Avrupa Topluluğu Komisyonu, Ortak Tarım Politikası(OTP) hakkında gerçekçi kararlara varabilmek 
amacıyla makroekonomik bilgilerle yetinmeyip üye ülkelerdeki çiftliklerin finansal performans 
durumunu da öğrenmek ve bir standarda oturtmak istemiştir. Bu nedenle muhasebe ile ilgili verilerin 
güvenilir, tam, zamanında, eksiksiz, net, kısa ve aynı zamanda en uygun maliyetle bilgi üretmesini 
sağlayacak bir muhasebe bilgi sistemine (Yılancı, 2001) ihtiyaç duyulmuş ve Çiftlik Muhasebe Veri 
Ağı (Farm Accounting Data Network-FADN) kurulmuştur. Bu sistemin özelliği, her ülkenin daha 
önceden belirlediği büyüklük kriterine uyan 60.000 adet çiftliğin performans ve gelir yapısı ile ilgili 
bilgileri içermesidir. Çiftliklerden alınacak bilgiler, çiftliklerin büyüklüklerine göre değişmektedir. Bu 
veriler makroekonomik veriler olmayıp çiftliklerin genel durumu hakkındadır (Argiles ve Slof, 2001). 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde temel istatistikî verilerin farklı tarih, periyot, gözlem alanı, tanım 
ve içerikte olması topluluk ülkeleri arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasında güçlükler 
çıkarmaktadır. Bu nedenle üye ülkelerin tarım işletmeleri ile ilgili ekonomik ve mali verilerin ortak bir 
veri tabanı üzerinden kayıt altına alınması ve birbiriyle uyumlaştırılması amacıyla 1965 yılında 79/65 
sayılı Konsey Tüzüğü ile Tarım Muhasebesi Veri Ağı (FADN) oluşturulmuştur.
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FADN, üye ülkelerin tarım işletmeleri ile ilgili verileri toplayan, çeşitli analizlerden geçirerek çıktı 
olarak sunan bir bilgi sistemidir. FADN, AB ülkeleri tarafından yıllık olarak tarımsal işletme örneklerine 
uygulanan anket sonuçlarını değerlendirmektedir. FADN’den elde edilen bilgiler, AB ülkelerinde ve Birlik 
düzeyinde tarım sektörü ile ilgili her türlü kararın alınmasına yardımcı olmakta ve yol göstermektedir. 
Topluluktaki belirli bir büyüklüğü aşan ve örneklemeye göre seçilmiş tarım işletmelerinin gönüllülük 
esası ile tutulan muhasebe kayıtlarının oluşturduğu bir veri tabanıdır.

FADN ilk hedefini AB’de tarımın mevcut durumu hakkında detaylı veri sağlamak ve bir rapor halinde 
sunmak olarak belirlenmiştir. Hazırlanan bu yıllık rapor, AB Komisyonu tarafından tarım ürünlerinin 
fiyatlarının belirlenmesi için AB Parlamentosuna ve Konsey’e sunulmaktadır. FADN’ın temel 
fonksiyonları, tarım işletmelerinde yıllık gelirlerin belirlenmesi ve bu işletmelerin faaliyet analizinin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli muhasebe verilerini toplamaktır.

Fransa

Fransa’da tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, Tarım ve Gıda Bakanlığı Merkez ve Bölge 
Müdürlükleri ile Bitkisel ve Hayvancılık Enstitüleri ve ASP (Ödeme ve Hizmet Ajansı) ile beraber tarım 
ile ilgili çalışan ve üyelik yapısına sahip sendikalar, tarım odaları ve CERFRANCE (Kırsal Ekonomi 
Merkezi) oluşan 3 farklı yapı vardır (Anonim, 2019e).

Fransa’da tarım işletmelerinde danışmanlık faaliyetinde 4 ana soruya cevap verilmeye çalışılmaktadır:

•	 Teknik hedefler (verimlilik ve kalite artışı),

•	 Ekonomik ve stratejik hedefler (Ör. üretim masraflarını optimum seviyeye oturtmaya yönelik 
çalışmalar)

•	 Devlet’in ve toplumun taleplerine cevap verilmesi (Mevzuat Uyumu ve Çevre konuları)

•	 İş örgütlenmesi ve sosyal konular

Bu hedeflere ulaşmak için ise kitle iletişimi (internet, yazılı basın, broşür gibi), bireysel danışmanlık, 
küçük çiftçi gruplarına sağlanan danışmanlık, diyalog, ayrıcalıklı öneme sahip konularda ise ilk üçünü 
kombine eden bir yaklaşımla farklı danışmanlık hizmet seçenekleri kullanılmaktadır.

Tarım odaları, 1924-1927 yıllarında çiftçilerin sözcüsü olarak kurulumu gerçekleştirilen ziraat odaları, 
kamu kurumu hüviyetinde olup, idari yapılanmada görev alanlar çiftçilerin seçtiği kişilerden oluşur. 
Temsil ve danışmanlık hizmetleri ve müdahale görevi (uzmanlık faaliyetleri konusunda bilgilendirme, 
kısa süreli mesleki eğitimler, araştırma-geliştirme çalışmaları, uygulama çalışmaları (işletme bazlı 
küçük çaplı) gibi faaliyetler olmak üzere iki temel görevi vardır. OTP’nin gerekliliklerine uygun 
cevap verildiği çiftçi faaliyetleri bu veri tabanına kaydedilmektedir. Bu yazılım IACS (TELEPAC) ile 
uyumludur. Bireysel hizmetler faturalandırılmakta ancak işletme zor durumda ise ayrı bir durum 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. e-Ticaret sistemleri de mevcuttur (Anonim, 2019e).
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Kırsal Ekonomi Merkezi (CERFRANCE), çiftçiler tarafından yaklaşık 60 yıl önce oluşturulmuş olan 
kooperatif mekanizmasıdır. 1970’li yıllarda yeni tarım politikası kapsamında orta ve daha üstü 
büyüklükte olan tarımsal işletmelerin muhasebe kayıtlarını tutması zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda 
işletmelerin muhasebe kayıtları CERFRANCE tarafından tutulmaktadır. Bu kayıtlarla elde edilen sayısal 
verilerin kullanılmasıyla ekonomik analizler de yapılmakta ve işletmeye öneriler sunulmaktadır. İsteyen 
her çiftçiye danışmalık hizmeti de verilmektedir. Çiftçiye veya Bakanlığa bedeli karşılığında hizmetler 
sunulmaktadır. CERFRANCE tarafından derlenen veriler Tarım ve Gıda Bakanlığı ile paylaşılmaktadır 
(Anonim, 2019e). 

Ödeme ve Hizmet Ajansı (ASP), AB yardımları ve kırsal kalkınma amaçlı olan bütün yardımların 
ödenmesi ve kontrolünden sorumlu olan kuruluş AB’nin en büyük ödeme ajansıdır. Kamu kurumu 
hüviyetinde olup merkez ve bölge müdürlüklerinden oluşmaktadır. Kurum AB fonlarının yönetimi ve 
sevkini sağlayan yazılımları oluşturmakla birlikte, Ulusal Yardım Fonları kapsamında destek sağlamak, 
tarım ve tarım dışı konularda ve çevre konularında (AR-GE kapsamında) çalışmalar yürütmektedir. 
Destekler IACS kapsamında olan (parsel bazında ve hayvan başı olarak alınan yardımlar) ile 
IACS’nin içinde bulunmayan yardımlar (yatırıma yönelik yardımlar, kentlerde ve yollarda altyapı 
çalışmalarına olanak veren yardımlar, eğitim vb.) şeklindedir. ASP ajansı ödemeleri yapmakla beraber 
tarım alanında uzmanlaşan yerinde kontroller müdürlüğü mevcuttur. Koşulluluk ilkesi ile bağlantılı 
konularda Tarım ve Gıda Bakanlığının yerelde bulunan kurum çalışanları yapmakta olup, ASP yerinde 
kontroller gerçekleştirmektedir. Ödemelerin büyük kısmı aralık ayında gerçekleşmektedir. Arazi 
Parsel Tanımlama Sistemindeki görüntüler 3 yılda bir güncellenmektedir (Anonim, 2019e).

Fransız Hayvancılık Enstitüsü (INSTITUT DE L’ELEVAGE-idele), hayvancılık konusunda araştırma ve 
çiftçilere danışmanlık yapmaktadır. Enstitüye üye 400 bin profesyonel tarım işletmesi bulunmaktadır. 
Enstitü olarak görevleri danışmanlara eğitim vererek danışman olarak akredite olmalarını sağlamaktır. 
AB mevzuat ve çevre konuları kapsamında: hayvanların kimliklendirilmesi, sürülerin sağlığı ve 
muhafaza edilme koşulları, hayvanların beslenmesi ve besin kaynaklarının izlenmesi, süt hayvancılığı, 
sütün kalitesi, sağıldığı, işlendiği aşamaların takibi, hayvan refahı, yetiştiricilerin güvenliği, tüm 
çevresel konular (toprak, araziler, su kaynakları, ekosistem vb.) olmak üzere 6 uygulama başlığı 
altında çalışmalar yürütülmektedir. Enstitü tarım odaları ve performans kontrolü gerçekleştiren 
kuruluşlardan gelen teknisyenlerce 2-3 yılda bir kontrolden geçen iç denetim ve akreditasyon 
konusunda onaylanmaktadır. Enstitüye yaklaşık 13,6 milyon hayvan yetiştiricisi 84.000 işletme üye 
olup, süt sektöründe üyelik oranında %97’ye et sektöründe ise %67’ye ulaşılmıştır.

IMRA Hayvancılık Enstitüsü, özel şirket hüviyetinde, örgütlere bağlı olarak çalışan ve uygulamalı 
teknik araştırmalar gerçekleştiren hayvancılık enstitüsüdür. Fransa’da bulunan süt hayvancılığı 
yapan işletmelerin %75’inin, et hayvancılığı yapan işletmelerin %60’ının kayıtlı olduğu bir enstitüdür. 
Enstitü ekonomi ile ilgili çeşitli araştırmaların yanı sıra danışmalık faaliyetleri ve bunların sektördeki 
yansımaları hakkında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Fransa’da danışmanlık sisteminin devletten 
ziyade meşruiyetini çiftçiden alan, vergi ve hizmet karşılığı ödemeler yoluyla çiftçilerce finanse 
edilen, çeşitli kurum ve kuruluşların gerek ortaklaşa gerekse rekabete dayalı olarak işlevsel olduğu bir 
sisteme dayanmaktadır. Söz konusu oluşumlar tarihsel olarak çiftçilerin ihtiyaç ve talepleri sonucunda 
oluşmuştur ve hâlihazırda değişim süreçlerinin de buna dayandığı görülmektedir (Anonim, 2019e).
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4. HAYVANSAL ÜRETİM YAPISI

Hayvancılık sektörü Türkiye ekonomisinin önemli dinamiklerinden birisini oluşturmaktadır. Yakın 
gelecekte de sektör bu özelliğini koruyacak; son yaşanan gelişmeler de göstermektedir ki önemi 
daha da artacaktır. Diğer bir ifadeyle hayvancılık sektörü istihdam, refah ve sağlık konusunun en 
temel bileşeni konumundadır.

Gelişmiş ülkeler beslenmede kendi kendine yeterli hale gelme politikalarından asla vazgeçmemekte 
ve bu politikalarını daha da geliştirmektedirler. Oysa Türkiye’de uygulamaya konulan temel politikalar 
dünyadaki bu temel yaklaşımın hayli uzağında bir konumdadır. Nitekim, Türkiye’de hayvansal 
üretimin önemini tartışılmaz bir biçimde ortaya koyan en önemli göstergeler mevcut üretim, tüketim 
ve beslenme durumudur. Türkiye’de kişi başına toplam protein üretimi dünya ortalamasından yüksek, 
ancak AB 15 ortalamasından düşüktür. Dolayısıyla Türkiye’nin AB ile üyeliği hayvancılık sektöründeki 
yapısal değişimleri çok hızlı bir şekilde iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yakın gelecekte 
hayvancılık sektöründe yapısal değişim ve dönüşüm için bugüne kadar yapılanlardan daha ciddi ve 
istikrarlı politikaların uygulanması gerekmektedir.   

Hayvancılık sektörüne yönelik olarak ilk bilimsel politika Cumhuriyetin ilk yıllarında, mevcut hayvan 
varlığının ıslahı zorunlu olarak görülmesi ve bunun gerçekleştirilmesi için uygulamaya konulan 
1926/904 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’dur. Bir yandan hayvan varlığının ıslah edilerek birim hayvan 
başına verimliliğin artırılması hedeflenirken diğer yandan hayvancılığa dayalı sanayinin kuruluş 
çalışmaları başlamıştır. Bu amaçla 1968 yılında SEK’in kurulması gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan 
Et ve Balık Kurumu 28.08.1952 tarihinde K/871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulmuş ve 
01.01.1953 tarihinde faaliyete geçmiştir. Hayvansal üretimdeki en önemli girdi unsuru olan karma 
yemin üretilmesi amacıyla 1956 yılında Yem Sanayii Türk Anonim Şirketinin kurulması olmuştur. Bu 
girişimlerle bir yandan hayvan başına verimliliği artırmak, diğer yandan üretimin sürekliliğinde önemli 
rol oynayacak sanayinin gelişmesinin temellerinin atıldığı anlaşılmaktadır. Hayvancılık sektöründe 
önemli değişimlerin yaşandığı bir diğer dönem ise 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar programı ile başlayan 
süreçtir. Bu süreçte hayvansal üretimde fiyatların piyasa şartlarında oluşmasına karar verilmiştir. 
Bu yeni politika uygulamalarının bir sonucu olarak hayvancılık sektörüne yönelik olarak uygulanan 
destek ve teşviklerde değişikliğe gidildiği görülmektedir. 2000/467 sayılı ve 5 yıl süreli Hayvancılığın 
Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı uygulamaya konularak, süt, yem bitkileri üretimi, 
suni tohumlama, suni tohumlama buzağısı ve arı yetiştiriciliği desteklemeleri başlatılmıştır. Tarım 
Stratejisi (2006-2010) raporunda kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde: örgütlü, rekabet 
gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulmasının temel amaç olduğu belirtilmiştir.

Ancak bugün gelinen noktada Türkiye’de son dönemde öncelikle gıda fiyatlarında yaşanan fiyat 
artışlarının enflasyona olan etkisi, başta hayvan ve hayvansal ürünlerde yapılan ithalat ve buna dayalı 
olarak yaşanan olumsuzluklar hayvancılık sektöründe kısa orta ve uzun vadeli planlama ihtiyacının bir 
zaruret olduğu her zamankinden daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Ayrıca, son yıllarda yaşanan küresel 
değişme ve gelişmeler ülkelerin hem kaynaklarının etkin kullanımında hem de üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi için hayvansal üretimde mikro ve makro planlamaların yapılıp bunun eş güdümlü olarak 
yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
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4.1. Hayvan türlerine göre hayvan varlığı

Hayvansal üretimde hayvan varlığı ve hayvanların verimlilik düzeyleri en belirleyici unsur 
konumundadır. Mevcut hayvan varlığında zaman içerisinde meydana gelen değişme ve gelişmeler 
hayvansal üretimde uygulanan genel politikaların ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulanması 
düşünülen politikaların olası sonuçları için belirleyici ve yol gösterici olabilir.  Bu amaçla Türkiye’de 
1970-2018 yılları arasında büyük ve küçükbaş hayvan varlığında meydana gelen sayısal değişme ve 
gelişmeler oluşturulan endeks yardımı ile değerlendirilmiştir (Tablo 24). 

Tablo 24. Türkiye’de 1970-2018 yılları arasında hayvan varlığında meydana gelen değişme ve gelişmeler 
(1970=100)

Yıllar
Toplam  

Sığır  
Varlığı

Sığır  
Endeks 

(%)

Toplam  
Koyun  
Varlığı

Koyun  
Endeks (%)

Toplam  
Keçi  

Varlığı

Keçi  
Endeks  

(%)

Toplam 
Manda  
Varlığı

Manda 
Endeks  

(%)

1970 12.756.000 100,00 36.471.000 100,00 19.483.000 100,00 1.117.000 100,00

1975 13.751.000 107,80 41.366.000 113,42 18.763.000 96,30 1.051.000 94,09

1980 15.984.000 125,31 48.630.000 133,34 19.043.000 97,74 1.031.000 92,30

1985 12.466.000 97,73 42.500.000 116,53 13.336.000 68,45 551.000 49,33

1990 11.377.000 89,19 40.553.000 111,19 10.977.000 56,34 371.000 33,21

1995 11.789.000 92,42 33.791.000 92,65 9.111.000 46,76 255.000 22,83

2000 10.761.000 84,36 28.492.000 78,12 7.201.000 36,96 146.000 13,07

2001 10.548.000 82,69 26.972.000 73,95 7.022.000 36,04 138.000 12,35

2002 9.803.498 76,85 25.173.706 69,02 6.780.094 34,80 121.077 10,84

2003 9.788.102 76,73 25.431.539 69,73 6.771.675 34,76 113.356 10,15

2004 10.069.346 78,94 25.201.155 69,10 6.609.937 33,93 103.900 9,30

2005 10.526.440 82,52 25.304.325 69,38 6.517.464 33,45 104.965 9,40

2006 10.871.364 85,23 25.616.912 70,24 6.643.294 34,10 100.516 9,00

2007 11.036.753 86,52 25.462.293 69,82 6.286.358 32,27 84.705 7,58

2008 10.859.942 85,14 23.974.591 65,74 5.593.561 28,71 86.297 7,73

2009 10.723.958 84,07 21.749.508 59,64 5.128.285 26,32 87.207 7,81

2010 11.369.800 89,13 23.089.691 63,31 6.293.233 32,30 84.726 7,59

2011 12.386.337 97,10 25.031.565 68,63 7.277.953 37,36 97.632 8,74

2012 13.914.912 109,09 27.425.233 75,20 8.357.286 42,90 107.435 9,62

2013 14.415.257 113,01 29.284.247 80,29 9.225.548 47,35 117.591 10,53

2014 14.217.642 111,46 31.140.244 85,38 8.345.849 42,84 122.114 10,93

2015 13.994.071 109,71 31.507.934 86,39 8.454.647 43,39 133.766 11,98

2016 14.080.155 110,38 30.983.933 84,95 8.381.070 43,02 142.073 12,72

2017 15.943.586 124,99 33.677.636 92,34 8.541.683 43,84 161.439 14,45

2018 17.043.693 133,61 35.194.972 96,50 8.986.371 46,12 178.397 15,97

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 24’ün incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1970 yılından başlamak üzere 2012 yılına kadar sığır 
varlığında sayısal olarak bir azalma trendine girildiği anlaşılmaktadır. Bu azalma özellikle 2000’li 
yılların başlarında hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. 2010 yılından itibaren toplam büyükbaş hayvan 
varlığındaki azalma trendi durdurularak 2010 yılından itibaren sayısal olarak bir artış gerçekleşmeye 
başladığı anlaşılmaktadır. 1970 ile 2018 yılları arası artış trendinin yaklaşık olarak %33 oranında 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  
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İncelenen dönem içerisinde koyun ve keçi varlığında da benzer şekilde bir azalma yaşandığı 
özellikle 2000’li yıllarda koyun varlığının geçmiş dönemlere göre %50’ler düzeyinde bir azalma 
gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.  Türkiye açısından önemli olan bir diğer küçükbaş hayvan varlığında 
ise sayısal azalmalar daha belirgin bir şekildedir. Keçi varlığı incelenen dönem içerisinde yaklaşık 
olarak %80’ler düzeyine varan oranlarda bir azalma trendine girmiştir.  Türkiye’de son dönemlerde 
kırmızı et fiyat artışları, üretim yetersizlikleri ve tüketimde istenilen ve arzu edilen seviyeye ulaşmada 
küçükbaş hayvan varlığının önemi göz ardı edilmemelidir. Özellikle kırmızı et üretiminde küçükbaş 
hayvan varlığı göz ardı edilerek ya da ikinci plana alınarak sorunun rasyonel çözümü pek olası değildir. 
Dolayısıyla bu azalışa etki eden tüm sorunlar açıkça ortaya konulmalı ve bu kaynağın problemin 
çözümünde daha etkin kullanımı için kalıcı politikalar belirlenmelidir.

Hayvansal üretimde mevcut hayvan varlığı kadar bu hayvanların verim durumları da önemlidir. Bu 
anlamda büyükbaş hayvan varlığının kültür ırkı melez ve yerli ırklara göre dağılımı ve zaman içerisinde 
yaşanan değişme ve gelişmeler oluşturulan endeks yardımı ile değerlendirilmiştir (Tablo 25). 

Tablo 25. Büyükbaş hayvan varlığının kültür ırkı, melez ve yerli ırklara göre dağılımı ve seyri (2002=100)

Yıllar Kültür Endeks % Melez Endeks % Yerli Endeks % Toplam Endeks

2002 1.859.786 100 19 4.357.549 100 44 3.586.163 100 37 9.803.498 100

2003 1.940.506 104 20 4.284.890 98 44 3.562.706 99 36 9.788.102 100

2004 2.109.393 113 21 4.395.090 101 44 3.564.863 99 35 10.069.346 103

2005 2.354.957 127 22 4.537.998 104 43 3.633.485 101 35 10.526.440 107

2006 2.771.818 149 26 4.694.197 108 43 3.405.349 95 31 10.871.364 111

2007 3.295.678 177 30 4.465.350 102 40 3.275.725 91 30 11.036.753 113

2008 3.554.585 191 33 4.454.647 102 41 2.850.710 79 26 10.859.942 111

2009 3.723.583 200 35 4.406.041 101 41 2.594.334 72 24 10.723.958 109

2010 4.197.890 226 37 4.707.188 108 41 2.464.722 69 22 11.369.800 116

2011 4.836.547 260 39 5.120.621 118 41 2.429.169 68 20 12.386.337 126

2012 5.679.484 305 41 5.776.028 133 42 2.459.400 69 18 13.914.912 142

2013 5.954.333 320 41 6.112.437 140 42 2.348.487 65 16 14.415.257 147

2014 6.178.757 332 43 6.060.937 139 43 1.983.415 55 14 14.223.109 145

2015 6.385.343 343 46 5.733.803 132 41 1.874.925 52 13 13.994.071 143

2016 6.588.527 354 47 5.758.336 132 41 1.733.292 48 12 14.080.155 144

2017 7.804.588 420 49 6.536.073 150 41 1.602.925 45 10 15.943.586 163

2018 8.419.204 453 49 7.030.297 161 41 1.593.005 44 9 17.042.506 174

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 25’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere 2002 yılında toplam 9.803.498 baş olan büyükbaş 
hayvan varlığının %18,97’si kültür ırkı, %44,45’i melez ve %36,58’i yerli ırklardan oluşmakta olduğu 
anlaşılmaktadır. İncelenen dönem içerisinde kültür ırkı sığır varlığı yaklaşık 4,5 kat artış gerçekleştirirken, 
melez ırk büyükbaş hayvan varlığı yaklaşık 1,5 katlık bir artış gerçekleştirmiştir. Yerli ırklarda ise yaklaşık 
%60 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Gelinin noktada toplam büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık 
%50’sine yakını kültür ırkı, %41,25’inin ise melez hayvanlardan oluştuğu görülmektedir. Ancak yaşanan 
bu sayısal gelişmeler 2006-2007 yılları arasında yaşanan kuraklık ve ardından dünya hayvansal ürün 
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fiyatlarındaki değişme ve gelişmeler sonucu uygulanmak zorunda kalan ithalat politikalarının sürece 
ve sayısal değişmeye olan katkısının bir sonucudur. Bu sayısal gelişmeyi sektörde yaşanan yapısal 
iyileşme ve gelişmeler olarak değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. 

Alınacak önlemlerle bunun kalıcı hale gelmesi oldukça önemlidir. Ancak hayvan varlığı ve ırk 
kompozisyonunda yaşanan gelişmelere rağmen son yıllarda başta kırmızı et olmak üzere hayvansal 
ürün fiyatlarında yaşanan artışlar sektörde ciddi yapısal iyileşmelerin ihtiyaç hatta zorunluluk 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

Hayvansal üretimde sağılan hayvan sayısı da oldukça önemlidir. Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında 
sağmal hayvan sayısında yıllara göre değişimler ve gelişmeler oluşturulan endeks yardımı ile Tablo 
26’da verilmiştir.

Tablo 26. Farklı türlere ait sağılan hayvan varlığının yıllara göre dağılımı ve seyri (2002=100)

Yıllar
Sağılan 

İnek Sayısı 
(baş)

Endeks
Sağılan 

Koyun Sayısı 
(baş)

Endeks
Sağılan 

Keçi Sayısı 
(baş)

Endeks
Sağılan  

Manda Sayısı 
(baş)

Endeks

2002 4392568 100,00 13637193 100,00 3553438 100,00 51626 100,00

2003 5040362 114,75 12477217 91,49 3126656 87,99 57378 111,14

2004 3875722 88,23 9919191 72,74 2476574 69,70 39362 76,24

2005 3998097 91,02 10166091 74,55 2426993 68,30 38205 74,00

2006 4187931 95,34 10245894 75,13 2420642 68,12 36353 70,42

2007 4229440 96,29 10109987 74,14 2263630 63,70 30460 59,00

2008 4080243 92,89 9642170 70,70 1997689 56,22 32610 63,17

2009 4133148 94,09 9407866 68,99 1830814 51,52 32361 62,68

2010 4384130 99,81 10583608 77,61 2582539 72,68 35726 69,20

2011 4761142 108,39 11561144 84,78 3033111 85,36 40218 77,90

2012 5431400 123,65 13068428 95,83 3502272 98,56 38205 74,00

2013 5607272 127,65 14287237 104,77 3943318 110,97 51940 100,61

2014 5567176 126,74 14511991 106,41 4401173 123,86 54795 106,14

2015 5535773 126,03 15362927 112,65 4578494 128,85 62999 122,03

2016 5431714 123,66 15149414 111,09 4555105 128,19 63329 122,67

2017 5969047 135,89 17503414 128,35 4963581 139,68 69497 134,62

2018 6337906 144,29 18819287 138,00 5327166 149,92 75879 146,98

Tablo 26 verileri incelendiğinde, sağmal inek sayısında her yılın bir önceki yıla göre sürekli artış 
gösterdiği, sağılan koyun sayısında 2002-2011 yılları arasında bir durağanlık olduğu, bu yıldan sonra 
tekrar artış trendine girdiği gözlenmiştir. Sağılan keçi sayısında 2001-2009 yılları arasında durağanlık 
azalmalar olduğu bu yıldan sonra tekrar bir artış eğilimine girdiği tespit edilmiştir. Benzer durum 
sağılan manda sayısında da yaşandığı 2012 yılından sonra hızlı bir artış gösterdiği saptanmıştır. 
Türkiye’de 1940 yılından 2013 yılına kadar mera miktarı Tablo 27’de verilmiştir.
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Tablo 27. Türkiye’de 1940-2013 yılları arasında mera alanı

Yıllar Alan (milyon hektar) Endeks

1940 44,20 100,0

1950 37,90 85,7

1960 28,60 64,7

1970 21,70 49,1

1991 12,30 27,8

2001 14,60 33,0

2013 10,10 22,9

Kaynak: TOB, 2019a

Tablo 26 incelendiğinde hayvancılıkta olmazsa olmazlardan birisi olan mera varlığında sürekli bir 
azalma görülmektedir.

Yaşanan bu gelişmelerde özellikle 24 Ocak 1980 istikrar programı ile hayvan ve hayvansal ürünlerde 
başlayan ihracat (özellikle canlı hayvan ihracatı) sayısal azalmanın başta gelen nedenleri arasındadır. 
Bu dönem içerisinde sayısal azalmayı telafi etmek hayvansal üretimde verimliliği artırmak amacıyla 
1987-1999 yılları arasında damızlık gebe düve ithalatıyla yaklaşık 350.000 baş gebe düve ithalatı 
gerçekleştirilmiştir. 

Politikaların temel motivasyon nedeni olarak mevcut hayvan varlığının ıslahı, birim başına verimliliğin 
artırılması ile birim maliyetlerin düşürülmesi ve artan hayvansal ürün fiyatlarının kontrol altına alınma 
isteğinin belirleyici olduğu gelmektedir. Ancak bu dönem içerisinde hayvansal üretimde meraların 
ıslahı, yem bitkilerinin ekim alanları ve verimliliklerinde istenen gelişmelerin sağlanamaması işletme 
yapılarında iyileşme ve gelişmenin beklenen oran ve hızda yapılamayışı ve ilerleme sağlanamaması, 
uygulanan politikalar amaçların gerçekleşmesinde yetersiz kalmıştır.

4.2. Hayvansal üretim miktarlar ve verimleri

Hayvansal üretimde hayvan varlığı kadar mevcut hayvanların verim düzeyleri üretim için önemlidir. 
Bir diğer etken ise hiç şüphesiz hayvansal üretimin sürdürülebilir olmasında sayısal varlığın sürü 
devamlılığı ve işletme büyüklüklerinin devamına olanak sağlayan teknik sınırlar içerisinde üretim 
sürecinde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesidir. Bu açıdan Türkiye’de incelenen dönem itibarıyla 
kesilen hayvan sayılarına ait bilgiler Tablo 28 olarak düzenlenmiştir. 
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Tablo 28. Türkiye’de 1991-2017 yılları arası kesilen hayvan sayıları ve değişimi (1991=100)

Yıllar
Kesilen Sığır 

Sayısı
Endeks

Kesilen Koyun 
Sayısı

Endeks
Kesilen Keçi 

Sayısı
Endeks

1991 2.162.860 100 7.926.513 100 1.198.008 100

1992 2.064.982 95 7.478.617 94 1.047.648 87

1993 2.085.350 96 6.868.528 87 959.262 80

1994 2.249.483 104 7.650.160 97 904.550 76

1995 1.820.770 84 5.493.520 69 842.770 70

1996 1.816.000 84 5.536.300 70 734.190 61

1997 2.382.346 110 6.488.056 82 922.322 77

1998 2.200.475 102 7.899.041 100 1.342.083 112

1999 2.006.758 93 7.104.853 90 1.309.055 109

2000 2.101.583 97 6.110.853 77 1.166.169 97

2001 1.843.320 85 4.747.268 60 879.127 73

2002 1.774.107 82 3.935.393 50 757.465 63

2003 1.591.045 74 3.554.078 45 607.006 51

2004 1.856.549 86 3.933.973 50 570.512 48

2005 1.630.471 75 4.145.343 52 688.704 57

2006 1.750.997 81 4.763.394 60 803.063 67

2007 2.003.991 93 6.428.866 81 1.256.348 105

2008 1.736.107 80 5.588.906 71 767.522 64

2009 1.502.073 69 3.997.348 50 606.042 51

2010* 2.602.246 120 6.873.626 87 1.219.504 102

2011 2.571.765 119 5.479.546 69 1.254.092 105

2012 2.791.034 129 4.541.122 57 926.799 77

2013 3.430.723 159 4.958.226 63 1.340.909 112

2014 3.712.281 172 5.197.289 66 1.570.239 131

2015 3.765.077 174 5.008.411 63 1.999.241 167

2016 3.900.307 180 4.083.620 52 1.756.360 147

2017 3.602.115 167 5.134.338 65 2.068.866 173

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 28’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1991 yılında yaklaşık 2 milyon büyükbaş hayvan 
sayısının 2017 yılında yaklaşık 3,5 milyon başa ulaştığı diğer bir ifadeyle %67 oranında bir artış 
gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle kesilen hayvan sayısının 2010 yılından itibaren artış 
gerçekleştirmeye başladığı ve bu artışın önemli oranda ithalata dayalı olarak yapılan uygulamalar ile 
olduğu bilinmektedir. 

Kesilen koyun sayısında ise incelenen dönem içerisinde yaklaşık %40 oranında bir azalma yaşandığı 
anlaşılmaktadır. Bu da kırmızı et üretiminde tekil olarak bir türe olan bağlılığın oldukça belirgin olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Kesilen keçi sayısında ise oldukça değişken bir trend olduğu belirli dönemlerde kesilen keçi sayısında 
artışlar yaşanırken belirli dönemlerde hızlı bir artış gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu veriler keçi 
yetiştiriciliğinin oldukça konjonktürel ve geçici politikalar ile yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Hayvansal üretimde ana ürün olarak kabul edilen kırmızı et ve süt üretimine ait veriler Tablo 29 olarak 
düzenlenmiştir. 

Tablo 29. Türkiye’de 1991-2017 yılları arasında kırmızı et ve süt üretimi (ton) (1991=100)

Yıllar Sığır Eti  Endeks Koyun Eti Endeks Keçi Eti Endeks
Toplam Kırmızı 
Et  (manda eti 

dâhil)
Endeks

1991 309.563 100 128.626 100 19.570 100 457.760 100

1992 300.652 97 122.887 96 17.286 88 440.825 96

1993 296.066 96 112.806 88 16.166 83 425.038 93

1994 316.654 102 126.306 98 14.908 76 457.868 100

1995 292.447 94 102.115 79 14.124 72 408.687 89

1996 301.828 98 98.127 76 12.274 63 412.229 90

1997 379.541 123 116.104 90 15.592 80 511.237 112

1998 359.273 116 144.703 112 23.429 120 527.405 115

1999 349.681 113 132.476 103 23.693 121 505.850 111

2000 354.636 115 111.139 86 21.395 109 487.170 106

2001 331.589 107 85.661 67 16.138 82 433.389 95

2002 327.629 106 75.828 59 15.454 79 418.910 92

2003 290.455 94 63.006 49 11.487 59 364.949 80

2004 364.999 118 69.715 54 10.301 53 445.014 97

2005 321.681 104 73.743 57 12.390 63 407.814 89

2006 340.705 110 81.899 64 14.133 72 436.737 95

2007 431.963 140 117.524 91 24.136 123 573.623 125

2008 370.619 120 96.738 75 13.752 70 481.109 105

2009 325.286 105 74.633 58 11.675 60 411.594 90

2010* 618.584 200 135.687 105 23.060 118 777.331 170

2011 644.906 208 107.076 83 23.318 119 775.300 169

2012 799.344 258 97.334 76 17.430 89 914.108 200

2013 869.292 281 102.943 80 23.554 120 995.789 218

2014 881.999 285 98.978 77 26.770 137 1.007.746 220

2015 1.014.926 328 100.021 78 33.990 174 1.148.936 251

2016 1.059.195 342 82.485 64 31.011 158 1.172.691 256

2017 987.482 319 100.058 78 37.525 192 1.125.065 246

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 29’un incelenmesinden sığır eti üretimi, 1991 yılında yaklaşık 300 bin ton iken 2017 yılında 980 
bin ton düzeylerine ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu artışta önemli oranda 2010 yılından sonra yapılan 
hesaplama yönteminin etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. Oysa Tablo 3 verileri dikkatli olarak 
incelendiğinde artışın önemli oranda 2007 yılından itibaren başlayan ithalatın etkisi ile artmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu artışın hayvansal üretimdeki yapısal iyileşme veya gelişmelere bağlı 
ve sürdürülebilir bir artış olmadığı anlaşılmaktadır. İncelenen dönemde 1991 yılında 128.626 ton olan 
koyun eti üretimi incelenen 1991-2017 yılları arasında %22 oranında bir azalma gerçekleştirmiştir. 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

59

Veri seti detaylı olarak incelendiğinde 2000’li yılların başında koyun eti üretiminde çok daha hızlı bir 
azalma yaşandığı bu azalmanın yaklaşık olarak %50’ler düzeyine ulaştığı açıkça görülmektedir. Bu 
hayvansal üretimde tekil olarak büyükbaşa bağlılığın ya da onu ön plana çıkaran makro hayvancılık 
politikalarının bir sonucu olduğu ve ülkede kırmızı et üretiminde tüm kaynakların rasyonel kullanımı 
ile uyuşmadığının ortaya konulması açısından oldukça önemlidir. 

Keçi eti üretiminde de koyun için var olan tablo aynen tekrar etmiştir. Keçi eti üretiminin de düzensiz 
ve günlük politikalar ile yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan varlığının et üretimindeki payı ve oranını artırmak için 
özendirici ve teşvik edici politikaların uygulanmasının ne kadar önemli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
İncelenen dönem içerisinde toplam kırmızı et üretiminde, 1991-2006 yılları arasında, belirgin bir artış 
sağlanmadığı ve ithalatla birlikte artış yaşanmaya başladığı anlaşılmaktadır.

Hayvansal üretimde günümüzde çok önemli bir yer tutan süt üretimine ait veriler Tablo 30 olarak 
düzenlenmiştir.

Tablo 30. Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında süt üretimi (bin ton) (2002=100)

Yıllar İnek Sütü Endeks
Koyun 
Sütü 

Endeks Keçi Sütü Endeks
Manda 
Sütü 

Endeks
Toplam 

Süt  
Üretimi

Endeks

2002 7491 100,0 657 100,0 210 100,0 51 100,0 8409 100,0

2003 9514 127,0 770 117,1 278 132,7 49 95,8 10611 126,2

2004 9609 128,3 772 117,4 259 123,6 39 77,1 10679 127,0

2005 10026 133,9 790 120,2 254 121,1 38 74,7 11108 132,1

2006 10867 145,1 795 120,9 254 121,1 36 71,4 11952 142,1

2007 11279 150,6 783 119,0 237 113,3 30 59,7 12330 146,6

2008 11255 150,3 747 113,6 210 100,0 31 61,7 12243 145,6

2009 11583 154,6 734 111,7 192 91,7 32 63,7 12542 149,2

2010 12419 165,8 817 124,3 273 130,1 35 69,7 13544 161,1

2011 13802 184,3 893 135,8 321 152,9 40 79,3 15056 179,1

2012 15978 213,3 1007 153,2 369 176,2 47 92,3 17401 207,0

2013 16655 222,3 1101 167,5 416 198,3 52 102,0 18631 221,6

2014 16999 226,9 1114 169,5 463 221,0 55 107,6 18655 221,9

2015 16934 226,1 1177 179,1 481 229,5 63 123,2 18489 219,9

2016 16786 224,1 1160 176,5 479 228,7 63 123,9 18489 219,9

2017 18762 250,5 1345 204,6 523 249,7 69 136,3 20700 246,2

2018 20037 267,5 1446 220,0 562 268,0 76 148,7 22121 263,1

Tablo 30 incelendiğinde, manda sütü hariç diğer tür hayvan sütlerinde sürekli bir artışın olduğu 
görülmektedir. Manda sütü üretiminde 2013 yılında tekrar bir artış trendine girildiği, aynı şekilde 
keçi sütü üretiminde de 2008 ve 2009 yıllarında bir gerileme görülmesine rağmen tekrar bir artış 
eğilimine girdiği görülür. Toplam süt üretiminin ise sürekli bir artış trendinde olduğu ve 2018 yılında 
22 milyon tonu geçtiği saptanmıştır.

Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında yumurta ve kanatlı eti üretiminde meydana gelen sayısal 
değişme ve gelişmeler oluşturulan endeks yardımıyla Tablo 31’de verilmiştir.
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Tablo 31. Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında yumurta ve kanatlı eti üretimi

Yıllar
Yumurta Üretimi 

(milyon adet)
Endeks

Kesilen Hayvan 
Sayısı

Kanatlı Eti Üretimi 
(ton)

Endeks

2002 11.555 100,00 416.002.290 696.187 100

2003 12.667 109,62 512.750.071 872.419 125,31

2004 11.056 95,68 512.238.553 876.774 125,94

2005 12.052 104,3 638.900.235 936.697 134,55

2006 11.734 101,55 495.566.353 917.659 131,81

2007 12.725 110,13 604.835.659 1.068.454 153,47

2008 13.191 114,16 617.985.611 1.087.682 156,23

2009 13.833 119,71 717.401.256 1.293.315 185,77

2010 11.841 102,48 843.897.793 1.444.059 207,42

2011 12.955 112,12 963.245.455 1.613.309 231,74

2012 14.911 129,04 1.047.782.683 1.723.919 247,62

2013 16.497 142,77 1.060.673.395 1.758.363 252,57

2014 17.145 148,38 1.109.742.317 1.894.669 272,15

2015 16.726 144,75 1.118.719.413 1.909.276 274,25

2016 18.098 156,62 1.101.571.912 1.879.018 269,9

2017 19.281 166,86 1.228.444.095 2.136.734 306,92

2018 19.643 170,00 1.228.533.262 2.156.671 309,78

Kaynak: TOB, 2019b

Türkiye’de 1991-2018 yılları arasında bal üretim miktarı, arılı kovan sayısı ve kovan başına bal verimi 
Tablo 32’de verilmiştir.

Tablo 32. Türkiye’de 1991-2018 yılları arasında arıcılıkta verimlilik

Yıllar
Bal Üretim Miktarı 

(ton)
Endeks Arılı Kovan Sayısı Endeks

Kovan Başına Bal 
Verimi (kg)

Endeks

1991 54.655 100 3.428.442 100 15,9 100

1995 68.620 125,55 3.916.038 114,22 17,5 109,92

2000 61.091 111,78 4.267.123 124,46 14,3 89,81

2005 82.336 150,65 4.590.013 133,88 17,9 112,52

2006 83.842 153,4 4.851.683 141,51 17,3 108,4

2007 73.935 135,28 4.825.596 140,75 15,3 96,11

2008 81.364 148,87 4.888.961 142,6 16,6 104,4

2009 82.003 150,04 5.339.224 155,73 15,4 96,34

2010 81.115 148,41 5.602.669 163,42 14,5 90,82

2011 94.245 172,44 6.011.332 175,34 15,7 98,35

2012 89.162 163,14 6.348.009 185,16 14 88,11

*2013 94.694 173,26 6.641.348 193,71 14,3 89,44

2014 103.525 189,42 7.082.732 206,59 14,6 91,69

2015 108.128 197,84 7.748.287 226 14 87,54

2016 105.727 193,45 7.900.364 230,44 13,4 83,95

2017 114.471 209,44 7.991.072 233,08 14,3 89,86

2018 107.920 197,46 8.108.424 236,5 13,3 83,49

Kaynak: TOB, 2019b
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Tablo 32 incelendiğinde bal üretim miktarının sürekli artış içerisinde olduğu arılı kovan sayısında da 
benzer şekilde artışın olduğu görülmüştür. Ancak kovan başına bal veriminin yıllara göre değişiklik 
arz ettiği, bazı yıllar arttığı bazı yılar düştüğü, ancak 2010 yılından itibaren azalışın hiçbir şekilde artış 
yönünde meyil göstermediği saptanmıştır.

Türkiye’de 2010-2018 yılları arasında balıkçılıkta verim ile ilgili bilgiler Tablo 33’te verilmiştir.

Tablo 33. Türkiye’de 2010-2018 yılları arasında balıkçılıkta verimlilik

Yıllar Avcılık (ton) Yetiştiricilik (ton) Toplam

Deniz İç su Toplam Deniz İç su Toplam (ton)

2010 445.680 40.259 485.939 88.573 78.568 167.141 653.080

2011 477.658 37.097 514.755 88.344 100.446 188.790 703.545

2012 396.322 36.120 432.442 100.853 111.557 212.410 644.852

2013 339.047 35.074 374.121 110.375 123.019 233.394 607.515

2014 266.078 36.134 302.212 126.894 108.239 235.133 537.345

2015 397.731 34.176 431.907 138.879 101.455 240.334 672.241

2016 301.464 33.856 335.320 151.794 101.601 253.395 588.715

2017 322.173 32.145 354.318 172.492 104.010 276.502 630.820

2018 283.955 30.139 314.094 209.370 105.167 314.537 628.631

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 33 incelendiğinde avcılık yoluyla balık üretiminde bir düşüşün olduğu bunun iç sulardan ziyade 
deniz avcılığında daha bariz olduğu gözlenmiştir. Yetiştiricilik yoluyla balık üretiminde özellikle 
denizde yetiştiricilikte iç suya göre iki kat bir artış gözlenmiştir.

İşletme Ölçekleri 

Kârlı ve verimli hayvansal üretimde, her şeyden önce uygun genetik potansiyele sahip materyal ile 
optimum işletme büyüklüğünü yakalamış işletmelerin varlığı üretimin en önemli koşulu durumundadır. 

Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin küçük ölçekli ve örgütsüz bir yapıda olması rasyonel üretim ve 
rekabet konusundaki en önemli problemlerin başında gelmektedir. Son zamanlarda ihtisas işletmesi 
niteliğindeki işletmelerin sayısı artma eğiliminde olmakla beraber halen işletmelerin önemli bir 
oranının küçük ölçekli olmaları temel problem olarak varlığını korumaktadır. Türkiye’deki büyükbaş 
hayvancılık işletmelerinin ölçeklerine göre dağılımının belirlenmesi amacıyla TÜİK tarafından yapılan 
araştırma sonuçları Tablo 34 olarak verilmiştir.   

Tablo 34. Türkiye’de büyükbaş hayvancılık işletmelerinin ölçeklerine göre dağılım ve oranları

İşletmedeki hayvan sayısı (baş) Büyükbaş hayvanı olan işletme Büyükbaş hayvan

1-4 44,5 7,9

5-9 22,2 10,5

10-19 17,0 16,4

20-49 11,8 24,8

50-149 3,9 20,9

150-299 0,4 5,1

300 + 0,2 14,4

Toplam- Total 100,0 100,0

Kaynak: TÜİK, 2019b
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Tablo 34’ün incelenmesinden anlaşılacağı üzere mevcut büyükbaş hayvan varlığının %7,9’unda 1-4 baş 
büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Mevcut hayvan varlığının %10,5’inin 5-9 hayvana sahip işletmelerde 
olduğu, 10-19 baş hayvana sahip işletmelerin ise %16,4’lük bir oranda olduğu anlaşılmaktadır. Küçük 
ölçekli işletmelerin toplam büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık olarak %34,8 gibi önemli bir oranına 
sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu işletmelerin önemli oranda geçimlik işletme olarak sayılabilecek, 
üretim, girdi tedariki, pazarlama ve örgütlenme gibi işletmelerde kârlılık ve verimliliğin sağlanmasına 
etki eden faktörlerin üretim sürecinde daha etkin uygulanmasında birtakım dezavantajlara sahip 
oldukları açıktır. Tablonun ortaya koyduğu bir diğer önemli bulgu ise orta ölçekli işletmelerin sayı 
ve oransal payının geçmiş yıllara göre artmış olmasıdır. Toplam büyükbaş hayvan varlığının %20,9’u 
50-149 baş hayvana sahip işletmelerde yoğunlaşmaktadır. TÜRKVET sistemine kayıtlı olarak faaliyet 
gösteren 1.415.254 adet büyükbaş hayvancılık işletmesi dikkate alındığında mevcut hayvan varlığı 
birlikte değerlendirildiğinde işletme ölçeklerinin orta ve büyük ölçekli hale dönüştürülmesinin ne 
kadar önemli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

İşletme ölçeklerinin ölçek ekonomisinin işletmelere sağlayacağı avantajlardan yararlanabilecekleri 
bir yapıya kavuşturulması hayvansal üretimde üzerinde önemle durulması gereken bir sorundur. 
Ancak, burada hedef ölçek ekonomisinin işletme yapılarında ve temel işletmecilik fonksiyonlarında 
sağlanacak iyileştirmeler ile sağlanması ve yapısal iyileştirme önlemleri ile kalıcı olmasıdır. Sadece 
destek ve teşviklerle dönemsel ve geçici iyileştirmelerin sürdürülebilir olmadığı geçmiş dönemlerde 
yapılan uygulamalar ile tecrübe edilmiştir. Türkiye’de orta ölçekli işletmelerin yaygınlaşması hayvansal 
üretim için önemlidir. Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştirilen işletmelerin işletme ölçeklerine ait 
veriler Tablo 35 olarak düzenlenmiştir.

Tablo 35. Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının işletme ölçeklerine göre dağılımı

Küçükbaş hayvan sayısına göre 
 işletme büyüklüğü (baş) Küçükbaş hayvanı olan işletme Küçükbaş hayvan

1-4 11,0 0,3

5-9 10,3 0,7

10-19 14,0 2,0

20-49 17,7 6,1

50-149 28,5 27,0

150-299 12,3 27,6

300 + 6,2 36,3

Kaynak: TÜİK, 2019b

Tablo 35’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere büyükbaş hayvancılık işlemelerinde olduğu gibi 
küçükbaş hayvancılık işletmelerinde de toplam işletmelerin %52,3’ü 1-50 baş hayvana sahip 
işletmelerden oluşmaktadır. Toplam küçükbaş hayvan varlığının %54,6’sı 50-150 baş hayvana sahip 
işletmelerde bulunmaktadır. TÜRKVET sisteminde kayıtlı toplam küçükbaş hayvancılık işletmesi 
sayısı 419.259 adettir. Bu işletmelerin özellikle Türkiye’nin kırmızı et üretiminde yaşanan başta fiyat 
ve maliyet probleminin çözümünde ve problemin toplumsal maliyetinin düşürülmesinde küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği önemlidir ve bu kaynaktan daha fazla ve etkin yararlanabilmenin ilk şartı da 
işletmelerde ölçek probleminin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesidir. Dolayısıyla alınacak 
önlemler ile işletmelerin daha kârlı bir yapıya kavuşturulması ve bu iyileşmenin işletme ölçeklerinde 
büyüme ve iyileşme sağlanmasına katkısının yolları aranmalıdır.
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Son dönemlerde hayvansal üretimde yaşanan krizle birlikte ortaya konulan destek ve teşviklerle orta 
ve büyük ölçekli işletmelerin artmakta olduğu görülmektedir. Ancak bu artışın hangi oranda kalıcı 
olacağı ve sektöre yansıması henüz net değildir. Türkiye’de hayvansal üretimde her açıdan kendine 
yeterli ve dünya ölçeğinde rekabet edebilecek yapıya kavuşması ve işletme ölçeklerinin büyütülmesi 
için gerekli teknik ve ekonomik önlemler alınmalı ve uygulanan politikaların amaca ulaşıp ulaşmadıkları 
dikkatle izlenmelidir.  

Özellikle sektöre uygulanan ya da uygulanması düşünülen politikaların analizi veya yeterliliği 
konularında doğru değerlendirme için tutarlı ve gerçek veri gereklidir. Bu anlamda işletmelerde 
kayıtlar işletmenin finansal yapısını da içerecek şekilde ve FADN’ye uyumu kolaylaştıracak yapıda 
olmalı ve bunun için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Diğer yandan süt pazarlanmasında rekabet eksikliğinin üretici aleyhine işlemeye başlayan 
yapısını ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Nitekim yapılan çalışmalarda çiğ süt 
pazarlanmasında süt sanayinin tekelleşme eğiliminin yüksek olduğu ortaya konulmuştur.  

Süt üretiminde tüketim alışkanlıkları, gelir düzeyi, bilgi eksikliği/yanlışlığı vb. nedenlerle tüketim 
yetersizliği de söz konusudur. Bu anlamda düşük gelir düzeyindeki ailelerin süt ve süt ürünleri 
tüketimini artıracak sosyal destekleme projesi uygulanmalı, bu kesimlerin süt tüketimleri artırılmalı 
ve bunun üretim kesimine olan etkilerinden faydalanılmalıdır. Bu amaçla son zamanlarda oldukça sık 
dile getirilen okul sütü, kışla sütü vb. projeler hayata geçirilmelidir. 

Türkiye’de son zamanlarda uygulamaya konulan destek ve teşvikler olumlu ancak yeterli değildir. 
Hayvansal üretimde hayvan başına verilen desteklemeler artırılmalı ve desteklemelerin işletme 
ölçeğinin büyümesini özendirecek yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır. Bu amaçla hayvan başına 
yapılan desteklemelerde kademeli bir ödeme planı uygulamaya konulmalıdır.

Süt sığırcılığında işletme kârlılığı ve verimliliği önemli oranda kaliteli kaba yem üretimine bağlıdır. Bu 
amaçla işletmelerde kaba yem üretimini teşvik etmeye yönelik uygulamalar artarak devam etmelidir. 
Yem bitkileri tarımını özendirmek amacıyla iyi tarım uygulamaları benzeri erozyona açık alanların 
yem bitkisi ekimi veya ıslah edilerek mera alanları şeklinde değerlendirilmesine yönelik uygulamalar 
yapılmalıdır. 

Hayvansal üretime ayrılan destek ve teşvikler hayvancılığın kırsal üretim deseni içerisindeki payına 
ulaşıncaya kadar artırılmalıdır. Süt sığırcılığına yapılan destek ve teşvikler ile uygulanacak olan 
makro ekonomik politikalar bu sektörde AB Ortak Tarım Politikası amaçları ile uyumlu olmalı ve 
yetiştiricilerinin yaşam standardını yükseltmelidir.

Kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi kırsal alandaki işletmelerin modernizasyonu 
ve AB müktesebatına uyum amacıyla uygulamaya konulan IPARD programı ve fonlarından faydalanan 
il sayısının artırılması için gerekli adımlar atılmalıdır. 
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2007-2008 dünya gıda krizinden sonra şu ortaya çıkmıştır ki dünyada artık gıda fiyatları sürekli 
bir artış eğilimi içerisindedir. Yani bundan sonra üretimlerini artıracak ülkeler gıda dış ticaretinden 
kârlı çıkacaklardır. Yapılan projeksiyon çalışmalarında tahminler hem dünya süt fiyatları hem de 
dünya et fiyatlarının sürekli olarak artacağı yönündedir. Türkiye’nin artan nüfus ve geliri hem süt hem 
de et talebinin sürekli olarak artacağını göstermektedir. Bu iki tahmin hayvansal ürün taleplerinin 
karşılanabilmesi için üretimin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Yani ithalata bağımlı olmamak için 
Türkiye hayvancılık sektöründe ciddi politika değişikliklerine gitmek, yapısal iyileşme ve değişimlere 
yönelmek gerektiği anlaşılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinin alınacak önlem ve amaca hizmet 
eden destekleme ve teşvikler ile piyasa için üreten piyasa şartlarındaki değişme ve gelişmeleri takip 
eden pazarın fiyat kalite beklentilerine göre üretim yapan ihtisas işletmelerine dönüşmesinin yolları 
aranmalıdır. Bu başarılmadığı takdirde Türkiye bugün olduğu gibi hayvan ve hayvansal ürünlerde 
net ithalatçı olma konumuna yerleşecektir. Bu hem sürdürülebilir olmaktan uzaktır hem de Türkiye 
açısından alternatif maliyeti yüksek bir beslenme ve ithalat rejimi anlamına geleceği açıktır.

4.3. İllere göre hayvancılık üretim faaliyeti

İllere göre hayvancılık faaliyetleri 2018 TÜİK verileri dikkate alınarak incelenmiş ve sayısal veriler 
bakımından hayvancılıkla ilgili ön plana çıkan ilk 10 il çeşitli üretim bazında verilmiştir.

Kültür sığırında en fazla sayıya sahip ilk 10 il sırasıyla Konya, İzmir, Balıkesir, Aydın, Afyon, Denizli, 
Aksaray, Burdur, Muğla ve Ankara olmuştur. Melez sığır varlığı bakımından sırasıyla Erzurum, 
Diyarbakır, Kars, Ankara, Ardahan, Konya, Ağrı, Ş.Urfa, Sivas ve Samsun yer almıştır. Yerli sığır 
bakımından sırasıyla Ağrı, Diyarbakır, Ş.Urfa, Muş, Samsun, Ankara, Şırnak, Tokat, Van ve Balıkesir 
bulunmuştur.

Yerli koyun sayısı bakımından sırasıyla Van, Ş.Urfa, Konya, Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Muş, Afyon, Siirt, 
Manisa ilk on il içerisinde yer alırken, Merinos koyun sayısı bakımından Ankara, Eskişehir, Balıkesir, 
Konya, Bursa, Karaman, Tekirdağ, Afyon, Edirne ve Burdur ilk onda bulunmuştur.

Et tavuğu üretiminde en fazla sayıya sahip ilk on il içerisinde Manisa, Sakarya, Balıkesir, Mersin, Bolu, 
İzmir, Uşak, Ankara, Düzce ve Adana yer almıştır. Yumurta tavuğu üretiminde sırasıyla Afyon, Konya, 
Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa, Ankara, Kayseri, Çorum ve Gaziantep ilk on içerisinde bulunmuştur.

Bal üretiminde sırasıyla Ordu, Muğla, Adana, Sivas, Aydın, İzmir, Balıkesir, Mersin, Antalya ve Bitlis ilk 
on içerisinde yer almıştır.

Yaş kozada en fazla üretim yapan ilk on il içerisinde sırasıyla Diyarbakır, Antalya, Ankara, Muğla, Bolu, 
Bilecik, İzmir, Batman, Eskişehir ve Sakarya yer almıştır.

İl bazında üretimler değerlendirildiğinde kültür yerli sığır ve yerli koyun üretiminin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde olduğu, kültür sığırcılığı ve Merinos koyun üretiminin batı bölgelerinde daha 
fazla olduğu saptanmıştır. Et tavuğu ve yumurta üretiminin daha çok batı bölgelerine toplandığı 
görülmüştür. Bu durumu kesimhane ve ham maddenin işlendiği fabrika ve işletmelerin batıda daha 
fazla olmasıyla ilişkilendirebiliriz. 
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4.4. Hayvancılık işletmelerinin hukuki durumu ve örgütlenme yapısı

Hukuki Durum:

•	 * Öncelikle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanarak 
2 Aralık 2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sığır Cinsi 
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi” yönetmeliği ile “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların 
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi” yönetmeliği kapsamında hayvancılık işletmeleri kayıt altına 
alınmaktadır.

•	 * 16 Ocak 2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı 
İşletmeleri Yönetmeliği ile kanatlı işletmeleri kayıt altına alınmaktadır.

Örgütlenme:

Örgütlenmede temel dayanak 5488 sayılı Tarım Kanunu’dur.  Bu Kanun’da ürün konseylerinin 
kuruluşundan ve üretici örgütlerinin kurulabileceğinden bahseder. Bu kapsamda: 

•	 *5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

•	 *Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

•	  (Resmî Gazete 26.08.2016 tarihli ve 29813 sayılı)

•	 * 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu

•	 *1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

Mevcut Kurulu Durum:

Hayvancılık işletmeleri genel olarak küçükbaş, büyükbaş, kanatlı işletmeleri olarak 3’e ayrılabilir. 
Büyükbaş işletmeleri sütçü, damızlık, besi ve kombine olarak 4’e, kanatlı işletmelerini broyler, 
yumurtacı ve damızlık olarak 3’e ayırabiliriz.

•	 5200’e bağlı birçok ilde süt üretici birlikleri kurulmuştur. Aynı Kanun kapsamında yine il ve ilçe 
bazında birçok kırmızı et üretici birliği kurulmuştur.

•	 Islah amaçlı damızlık sığır yetiştirici birlikleri iller bazında kurulmuştur. Ayrıca küçükbaş yetiştirici 
birlikleri de iller bazında kurulmuştur.

•	 Tarım Kredi Kooperatifleri ülke genelinde hizmet vermektedir.

•	 Köy ve ilçe bazında hayvancılık kooperatifleri kurulu bulunmaktadır.

Örgütlerin İşleyişi

Genel olarak birlikler ve kooperatifler, planlamadan ve üyelerinin pazarlama, girdi ve diğer sorunlarına 
çözüm üretmekten uzak, destekler sayesinde varlıklarını sürdüren örgütlere dönüşmüşlerdir.
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4.5. Hayvancılık sektöründe kayıt dışı üretim ve pazarlama

Kayıt dışı üretim veya burada kullanılacak anlamıyla üretimin kayıt altına alınması/alınamaması 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan önemli bir iktisadi sorundur.  Kayıt dışı üretim 
ve pazarlama ülkenin kalkınması, rekabetin korunması, gıda güvenliği açısından tüketici sağlığı 
ve haklarının korunması açısından oldukça önemlidir.  Kayıt dışı üretim ve pazarlama, hayvancılık 
sektörüne yönelik uygulanan politikaların etkinliğinin belirlenmesinde eksiklik ve yanlışlıklar kaynak 
kullanımında irrasyonelliğe neden olur. 

Hayvansal üretim sahip olduğu fizyolojik, ekonomik ve stratejik değerleri nedeniyle tüm ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye için de oldukça önemlidir. Bu önemi hayvancılık yapan işletmeler için geçim ve 
ekonomik refahın kaynağını oluşturması, beslenmede ikame edilemez -vazgeçilmez oluşları-, gelir 
tüketim ilişkileri ve hayvansal ürünlerin fiyat düzeylerinin yüksekliği politika oluşturulmasında öne 
çıkan nedenlerin başında gelmektedir. Özellikle hayvansal ürünlerde birim fiyatlarının yüksekliği 
üretim ve tüketimin daha yakından ve izlenebilir olmasını dolayısıyla da üretimin kontrollü ve kayıt 
altında olmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Her sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de mevcut yapı ve sorunların doğru olarak 
belirlenebilmesi için sağlam ve güvenilir veriler gereklidir. İhtiyaç duyulan bu bilgilerin elde 
edilebilmesi için işletme düzeyinden başlayarak, tüm ülkede sağlam ve sağlıklı bir veri tabanının 
oluşturulması gereklidir. Hayvancılık işletmelerinde tutulacak kayıtlar işletmenin teknik ve ekonomik 
olarak birlikte değerlendirilmesine imkân tanımalıdır. Zira, işletmelerde sadece teknik kayıtlarının 
tutulması ekonomik kayıtların ihmal edilmesi, sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli bir risk 
unsuru olabilmektedir. İşletmede gerekli kayıtların bütüncül bir yaklaşımla oluşturulması hem üretim 
planlaması hem de rasyonel işletme finansmanı ve takibi için zorunludur (Aydın ve Günlü, 2010).

Üretimin kayıtlı ve izlenebilir olması oluşturulan politikaların veya uygulanan destek ve teşviklerin 
istenilen hedefler ile uyumlu olup olmamasını, ürün kalitesinin belirlenen standartlara uygunluğu, 
ürün maliyetleri ve oluşan fiyat düzeyinin üretim ve tüketim kesimi açısından uygunluğu, rekabet 
ortamının etkinliği açısından üretimin kayıt altına alınması oldukça önemlidir.  Hayvansal üretimde 
kayıtlı üretim, sektörün ülke ekonomisine olan katkı beklentilerinin hangi oranda gerçekleştiği ve 
artırılabilme olanaklarının belirlenmesi açısından da önemlidir. Üretimin kayıt altına alınması ve kayıtlı 
üretim tüketicilerin, ürün-fiyat-kalite dengesinin kurulması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından 
da önemli ve zorunludur. 

Türkiye’de hayvansal üretim önemli oranda küçük ölçekli aile işletmelerinde ve geleneksel yapıda 
sürdürülmektedir. Sayıları az olmakla birlikte son yıllarda entansif üretimin yapıldığı orta ve büyük 
ölçekli işletmeler artma eğilimindedir. Bu gelişme olumlu olmakla birlikte yeterli değildir. İşletme 
ölçeklerinin küçüklüğü, hayvancılık sektörünün kırsal ekonomik kalkınmadaki etkinliğini azaltan 
önemli bir faktördür. Gerçekte üretim maliyetlerinin yüksek olduğu bu işletmelere hızla rasyonel bir 
yapı kazandırılarak, işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve üretimde ihtisaslaşmanın sağlanması teşvik 
edilmelidir. Bunun ilk şartı kayıtlı ve planlı üretimdir.
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Sığırlarda verimi artırmaya yönelik çalışmalarda, hayvanların genotiplerinin geliştirilmesi ve çevre 
şartlarının düzenlenmesi amacıyla hayvanlara ait kayıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.  İşletmelerin genel 
durumları ve faaliyet sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve planlanan hedefe ulaşılıp 
ulaşılmadığı ve gelecek dönemlerde yapılacak olan planların da sağlıklı veriler ışığında yapılması 
ancak düzenli tutulan işletme kayıtları ile mümkündür. Ayrıca yasal zorunluluklar da kayıt tutulmasını 
gerektirmektedir. İyi bir çiftlik/işletme yönetimi için doğru kayıtların tutulması gereklidir. İşletmelerde 
tutulacak düzenli kayıtlar işletmenin alacak ve borçlarının takibi için de oldukça önemlidir. Kısacası 
başarılı ve kârlı bir hayvancılık işletmesinde doğru tecrübe ve etkili yönetim tecrübeleri ancak etkili 
ve düzenli kayıtların yardımıyla olur. Türkiye’de hayvancılık işletmelerinde kayıt tutmayı zorunlu 
hale getiren nedenlerden bir diğeri de ülkenin AB’ye girme sürecidir. AB’de uygulanan Ortak Tarım 
Politikası ile tam uyumun sağlanması için kayıt tutulması zorunludur. 

Türkiye’de üretim planlaması açısından önemli olan hayvansal üretim denilince akla gelen ana ürün 
durumundaki sütün ancak %50’si sanayiye aktarılmakta; diğer %50 kaynağında oto tüketim, sokak 
sütü veya kontrolsüz pazarlanma ve merdiven altı kayıtlı olmayan mevsimsel faaliyet gösteren 
mandıralarda işlenmektedir. Bu sayının tam belirlenmesi ve faaliyetlerin kayıt altına alınması 
gerekmektedir. Bunun gerekçeleri üretimin gelecek planlaması ve fiyat tahmini, tüketici sağlığının 
korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için gereklidir. Özellikle fiyat istikrarı açısından da bu nokta 
oldukça önemlidir.

Kırmızı et üretimi hem birim değerinin yüksekliği hem de üretimde zaman zaman yaşanan yetersizlikler 
ve sorunun ithalatla çözümü nedeniyle en fazla tartışılan ve zaman zaman hilelere en açık hayvansal 
ürün konumuna gelmektedir. Dolayısıyla çokça ifade edilen gıda güvenliği ve gıda güvencesi açısından 
üzerinde en ciddi kayıt, denetim ve planlama gerektiren bir üründür. Kırmızı et üretimi yıl içinde 
kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan sağlanmakta ve üretim hesaplamaları tabakhaneye 
giren deri sayısı ve kesimhanede kesilen hayvan sayısına göre yapılmaktadır. Tabakhanelerin tüm 
deri girişlerini paylaşmaması ve tabakhaneye girmeyen deriler sonucu kırmızı et üretimi değerleri 
üzerinde hayli spekülasyon yapılmaktadır. 

Mevcut hayvan sayıları kasaplık güç ve ortalama karkas ağırlıkları ile yapılan basit hesaplamalar 
kaçak veya kontrolsüz kesimlerin varlığını veya iddiaların haklılığını ortaya koymaktadır.  Bunun 
önlenebilmesi için:

•	 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirme ve kayıt altına alınma işlemlerine önem 
verilmeli, TÜRKVET verilerinin güncel tutulmasına özen gösterilmelidir. 

•	 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara uygulanan elektronik kulak küpesi uygulamasına devam 
edilmelidir.

•	 Bakanlık il/ilçe personel ataması görev tahsisli olmalı, personel gittiği yerde tahsis edilen görevi 
yapmalı ve ortaya çıkan eksiklik ve hataların sorumluluğunu üstlenebilmelidir.

•	 Programlı olarak yapılan şap aşılaması sırasında veya işletme ziyaretlerinde işletmedeki yeni 
doğmuş hayvanlar küpelenmeli, TÜRKVET’te işletmede kayıtlı hayvan sayısı ile fiilen işletmede 
bulunan hayvan mevcudu uyumlu hale getirilmelidir.

•	 Hayvansal ürünlerin üreticiden çıkışından perakende sektörüne ya da son kullanıcıya kadar 
ulaşmasındaki ağ, farklı statülerde (aracı, komisyoncu, toptancı, market, et işleme tesisi, süt 
işleme tesisi, catering vb.) işletme bazında tanımlanmalı ürünün gidişi izlenmelidir (çiftlikten 
sofraya izleme).
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•	 Üretici birlikleri ürünlerin satışında, pazar bulunması konularında, girdilerin ucuz temininde, 
üretimin planlanmasında üyelerine öncülük etmeli, hayvansal ürünler piyasasında aktif olarak 
rol almalıdır. Birlikler aracılığıyla yapılacak satışlarla yukarıda belirtilen ürün izleme ve kayıtlılık 
artacaktır.

•	 Öncelikle büyükbaş ve küçükbaş çiftlikleri sürdürülebilir büyüklüğe kavuşturulmalı ve bu 
işletmelere hijyenik süt üretimi ve depolanması konusunda gerekli altyapı desteği (otomatik 
sağım, soğutucu tank vb.) sağlanmalı, tanka süt giriş ve çıkışları tanktaki hafızaya otomatik 
işlenmeli, buradan gittiği ana toplama tankında da otomatik işleme yapılmalıdır.

•	 Hayvansal üretimdeki gerek planlama gerekse üretim açısından bir diğer önemli nokta kurbanlık 
hayvan ticaret, kesim ve takibidir. İlgili işletme yerinde kesim hizmeti veriyorsa burada kesilen 
sayı kayıt altına alınmalı bu işlemleri işletme sahibi kurban sonrası düzenleyeceği form ile bağlı 
olduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirmelidir. Böylece tüm faaliyet kontrol altına alınmış ve rakamsal 
gerçekler ortaya konulmuş olacaktır. Kurbanlıklar için kurban pazarlarında hızlı kesim hattı 
kurulmalı. Pazardaki kurbanlık canlı girişi ve çıkışı ve yerinde yapılan kesim kaydedilmelidir. Her yıl 
yayımlanan Kurban Tebliği kapsamında il ilçelerde kurulan kurban komisyonlarının (kaymakam, 
emniyet, jandarma, belediye, diyanet, sağlık, tarım ve çevre katılımıyla) etkinliği artırılmalıdır.

Hayvancılık Sektöründe Kayıt Dışı Üretim ve Pazarlama 

1. Süt: 2018 yılı toplam süt üretimi 22 milyon tondur. Bu üretimin 10,1 milyon tonu sanayiye giden 
inek sütü olup kayıtlı üretimdir. Geri kalan miktar; zati ihtiyaç, sokak sütü, hayvan beslemede 
kullanılan süt, kayıtsız yerel mandıralarda kullanılan süt olup kayıt dışı süt üretimi olarak geçer.

2.  Kırmızı et:

Tablo 36. Kırmızı et üretim miktarı ve değişim oranı

Çeyrek

  Yıl Toplam I        II III IV

    Miktar (Ton)

Sığır
2018  1 003 859   221 617   235 901   306638   239703

2019   414 980   191 287   223 693    

           

Manda
2018    402    133    52    35    182

2019    60    60 0    

           

Koyun
2018   100 831   27 053   27 337   28539   17902

2019   48 533   17 932   30 600    

           

Keçi
2018   13 603   4 511   3 041   4 167   1 884

2019   3 317   2 155   1 162    

Toplam
2018  1 118 695   253 314   266 330   339379   259672

2019   466 890   211 435   255 455       

Kaynak: TÜİK, 2019b
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Kaçak ve Kayıtsız Üretimi Engellemek Adına Yapılacaklar:

•	 TÜRKVET verilerinin güncel tutulmasına özen gösterilmelidir.

•	 Bakanlık il/ilçe personel ataması görev tahsisli olmalı, personel gittiği yerde tahsis edilen görevi 
yapmalıdır (TÜRKVET kayıt personeli, hastalık mücadele personeli, küpeleme personeli vb.).

•	 Programlı olarak yapılan şap aşılaması sırasında veya işletme ziyaretlerinde, TÜRKVET’te işletmede 
kayıtlı hayvan sayısı ile fiilen işletmede bulunan hayvan mevcudu uyumlu hale getirilmelidir.

•	 Elektronik küpeleme uygulamasına devam edilmelidir.

•	 Hayvanları küpeleme tarihleri bölgenin, ilin hayvancılık yapısına, mevsimine göre düzenlenmelidir.

•	 Kesimhanelerle ilgili sorunlar giderilmelidir.

•	 Hayvansal ürünlerin üreticiden çıkışından perakende sektörüne ya da son kullanıcıya kadar 
ulaşmasındaki ağ, farklı statülerde (aracı, komisyoncu, toptancı, market, et işleme tesisi, süt 
işleme tesisi, catering vb.) işletme bazında tanımlanmalı ürünün gidişi izlenmelidir (çiftlikten 
sofraya izleme).

•	 Genel olarak üretici birlikleri üyelerine ait ürünlerin satışında, pazar bulunması konularında, 
girdilerin ucuz temininde, üretimin planlanmasında üyelerine öncülük etmeli, hayvansal ürünler 
piyasasında aktif olarak rol almalıdır. Birlikler aracılığıyla yapılacak satışlarla yukarıda belirtilen 
ürün izleme ve kayıtlılık artacaktır.

Çiftlikteki süt üretimine ilişkin yapılacaklar:

Öncelikle büyükbaş ve küçükbaş çiftlikleri sürdürülebilir büyüklüğe kavuşturulmalı ve bu işletmelere 
hijyenik süt üretimi ve depolanması konusunda gerekli altyapı desteği (otomatik sağım, soğutucu 
tank vb.) bu tanka süt giriş ve çıkışları tanktaki hafızaya otomatik işlenmeli, buradan gittiği ana 
toplama tankında da otomatik işleme yapılmalıdır.

Kurbanlık kesimlerle ilgili yapılacaklar:

Kurbanlık hayvan besleyen işletmeler ve mevcutlarının kayıtları sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu 
işletmelerden giriş ve çıkışların kaydı kontrol edilmelidir.(Kars’ta besleyip İstanbul’a satış için gidiş). 
Bu işletmeler yerinde kesim hizmeti veriyorsa burada kesilen sayı kayıt altına alınmalı bu işlemleri 
işletme sahibi kurban sonrası düzenleyeceği form ile bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirmelidir.

Kurbanlıklar için kurban pazarlarında hızlı kesim hattı kurulmalı. Pazardaki kurbanlık canlı girişi ve 
çıkışı ve yerinde yapılan kesimler kaydedilmeli. Bu işlem kurbanlık dönemde pazarda görevlendirilen 
veteriner hekim ve kayıt elemanı tarafından yapılır. 
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4.6. Hayvansal ürünlerde işleme ve pazarlama olanakları

Hayvancılık işletmelerinde üretilen başta süt olmak üzere temel ürünler günümüz modern ekonomik 
işleyişi içerisinde sanayi ve işleme tesislerine ulaştırılıp işlenerek ürünlere ya da tüketicilere istemiş 
oldukları vasıflarla pazarlanmaktadırlar. Böylelikle ürün kalitesi-fiyat-hijyen ve kayıtlı üretim sağlanmış 
olmaktadır. Bu bir yandan yetiştirme işletmelerine iyi işleyen ve etkili bir pazar sunacak diğer yandan 
sanayi işletmelerinde de atıl kapasite oluşturmadan işletme verimliliği ve sermaye verimliliği ile 
kârlılığın ilk şartı sağlanmış olacaktır.  

Başta süt olmak üzere hayvansal ürünler çabuk bozulabilen dolayısıyla üretimden sonra hızlı ve seri 
olarak pazarlanması diğer bir ifadeyle ham maddeden ürüne dönüştürüleceği tesislere ulaştırılması 
gereken bir üründür. Türkiye’de süt üretiminde oldukça farklı ve genelde aracılara dayalı bir pazarlama 
ağı mevcuttur. Bu pazarlama zinciri bir yandan nihai ürün fiyatlarında artışa neden olurken diğer 
taraftan sanayicinin süt tedarikinde verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Özellikle üretimin 
sürdürülebilir olması, etkili ve iyi işleyen üretim kesimi ile entegre bir süt sanayi zorunludur. 

Türkiye gıda sektörünün %65’ini un ve unlu mamuller, %11’ini süt ve süt mamulleri %12’sini meyve-
sebze işleme, %3,5’ini bitkisel yağ ve margarin, %3’ünü şekerli mamuller, %1’ini et mamulleri ve %4,5’lik 
kısmını tasnif dışı gıdalar, alkolsüz içecekler, su ürünleri sanayi oluşturmaktadır. Gıda sanayii üretim 
değeri içinde tahıl ve nişasta mamulleri sanayii en yüksek değeri almakta, bunu süt ve et mamulleri 
sanayii izlemektedir. Türkiye’de hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin sayısal verilerine ait bilgiler 
Tablo 37’de verilmiştir. 

Tablo 37. Hayvancılığa dayalı sanayi işletmesi kapsamındaki işletmelerin sayı ve çeşitleri

İŞLETME FAALİYET ALANI İŞLETME SAYISI

Süt İşleme Tesisi 2.286

Süt Toplama Merkezi 6.176

Kırmızı Et Kesimhanesi 470

Kanatlı Et Kesimhanesi 63

Et Parçalama ve İşleme Tesisi 1978

Su Ürünleri 236

Hayvansal Yan Ürünler 138

Yumurta ve Yumurta ürünleri 1.449

GENEL TOPLAM 12.756

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 37’den görüleceği üzere hayvansal ürünlerin işlenip standardize edileceği işletmeler 
açısından Türkiye’de belirli bir kapasite ve altyapı oluşmuş gözükmektedir. Ancak bu kapasitenin 
etkili kullanılması ve üretim kesimi ile entegre edilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan 
bir çalışmada işlenmiş içme sütü üretiminde kapasite kullanım oranının yaklaşık %18’ler düzeyinde, 
yoğurt üretiminde yaklaşık %40, beyaz peynirde yaklaşık %18’ler düzeyinde bir kapasite kullanım 
oranı olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla bu kapasite kullanım oranlarının artırılabilmesi bir yandan 
üretim kesimi diğer yanda tüketiciler için faydalı olacaktır. Kapasite kullanım oranlarının mutlaka 
artırılması ve üretim kesimi ile entegre edilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. 
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Türkiye’de üretilen sütün yaklaşık %50’si süt sanayine satılmakta, %23’lük bir oranı üretildikleri 
işletmelerde değişik süt ürünlerine dönüştürülmekte, %10’luk bir oranı sokak sütü olarak 
pazarlanmakta, %9’u kırsal alanda içme sütü olarak tüketilmekte ve geriye kalan kısmı ise buzağı 
besleme vd. amaçlarla tüketilmektedir. Dolayısıyla sanayiye aktarılan sütün oranının artırılmasının 
üretim, sanayi, tüketim ve kamuya önemli katkıları olacağı açıktır. Bunun sağlanmasına yönelik kararlı 
politikalar oluşturulmalıdır. 

Türkiye’de süt sanayi açısından bir diğer önemli nokta ise sayıları ve kapasiteleri hakkında tam bilgi 
sahibi olunmayan ve mevsimlik faaliyet gösteren mandıralardır. Çünkü küresel rekabet ortamında 
faaliyet gösteren sanayi işletmeleri için üretimde kalite, sağlık ve çevre standartlarıyla ilgili sıkı 
tedbirlerin var oluşudur.  Sanayi işletmeleri Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’na ek anlaşmaları ile 
güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeyen gıda ürünleri üretmek zorundadırlar. Sanayi işletmeleri 
merdiven altı ve kontrolsüz üretim yapan bu işletmeler ile haksız rekabet ortamına itilmemeli,  etkili 
denetim ve kontrol önlemleri mutlaka alınmalıdır. 

Türkiye’de son yıllarda özellikle 2006-2007 yılarından sonra başlayan hayvan ve hayvansal ürünler 
ithalatı son yıllarda üzerinde en fazla konuşulan, tartışılan konudur. Hatta zaman zaman ulusal gıda 
güvenliğini tehlikeye düşürebilecek olay ve gelişmeler de yaşanmaktadır. Türkiye’de var olan kırmızı et 
sanayi işletmeleri AB’de olduğu gibi kesim standardı, karkas sınıflandırması ve derecelendirmesi işlemi 
yapılmamakta, dolayısıyla hayvansal ürün tüketiminde kalite-fiyat ilişkisi yeterince kurulamamakta 
ve haksız rekabet ortamı doğmaktadır. Aynı zamanda, kırmızı et ürünlerinin izlenebilirliği açısından 
pazarlama aşamasındaki etiketleme ve sınıflandırmaya ilişkin standartlarda henüz istenilen düzeye 
ulaşamamıştır.

Kırmızı et üretiminde fiyat, kalite ve tüketici tercihleri çok fazla göz önünde bulundurulmadan yapılan 
besicilik aracılar (celep / toplayıcı / komisyoncu / toptancı / perakendeci / kasap) tarafından nihai 
tüketim veya sanayiye aktarılmaktadır. Oysa bu aracılık faaliyetlerinin kasaplık hayvan yetiştiricisi 
ve besicilerin etkili bir şekilde örgütlenmeleri ile oluşturulacak etkili bir pazarlama ve pazarlama 
kanallarının kısalması ve pazarlama verimliliğinin artırılması önemlidir.  Bu başarılmadan bu konuda 
etkili önlemler alınmadan yetiştirme işlemlerinde sağlanabilecek bir ilerleme ve gelişmenin üretimin 
sürdürülebilir olması açısından önemli riskler içereceği açıktır. Aksi takdirde geçmiş dönemlerde olduğu 
gibi en küçük fiyat istikrarsızlıkları sektörde ciddi darboğazların yaşanmasına neden olabilecektir. 

Son yıllarda değişen ve gelişen pazar yapısı ve satın alma alışkanlıklarında meydana gelen farklılaşma 
ile büyük alışveriş merkezlerinin satın almada etkili hale gelmesi geleneksel pazarlama kanallarının 
azalmasına ve aracı sayısının azalmasına neden olmuştur. Bu durum fiyat kalite ilişkisinin kurulmasında 
kısmen etkili olmuş ancak fiyat kalite arasında tüketici lehine istenilen iyileşme sağlanamamıştır. Bu 
durum perakendecilerin fiyat marjında kendi lehlerine ayarlama yapabildikleri olarak yorumlanabilir. 
Bu konu üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır. 

Et endüstrisinde, pazar payının artırılması amacıyla piyasa araştırması yapılması, ürün çeşitliliğinin 
artırılması, reklam vb. uygulamalar ile pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, talebe dönük olarak 
üretim ve kapasite artışını da beraberinde getirecektir. Bu kapsamda, sanayide stok yükü ve buna 
bağlı depolama maliyetlerini de göz önünde bulunduran etkin bir üretim planlaması yapılması büyük 
önem taşımaktadır.
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Dünyada et talebini ve üretimi belirleyen başlıca faktörler: küresel eğilimler, tüketici eğilimleri, 
pazarlama, küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ile tehditler, sağlık, güvenlik ve büyümenin çevresel 
boyutlarıdır. Dolayısıyla Türkiye’de son yıllarda kırmızı et fiyatlarında meydana gelen artışları bundan 
bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. Ancak, bu fiyat artışlarında girdi maliyetlerinde 
(başta yem ve besi materyali olmak üzere) meydana gelen artışlar ile arz yetersizliğinin önemli olduğu 
gözden kaçırılmamalıdır.  Bu süreçte problemin öncelikli olarak ithalat ile çözülme yoluna gidilmesi 
ve gerekli yapısal iyileşmelerin sağlanamamış olması Türkiye’yi kırmızı et ve canlı hayvan açısından 
net ithalatçı konumuna getirmiştir. Oysa süreçte ithalatın oluşturduğu artı değerin içeride üretimi ve 
yapısal iyileştirmeyi sağlayacak yatırımlara ve teşviklere yönlendirilmesi bu süreci yerli üreticilerin hem 
korunmasına hem de yakın gelecekte bu döngüden çıkmak ve kendi kendine yeter hale gelmek ve 
yakın coğrafyadan başlayarak kırmızı et ve diğer hayvansal ürünlerde ihracatçı konumuna yükselmek 
Türkiye’nin orta vade temel hayvancılık stratejisi ve hedefi olmalıdır. Bunun başarılmasının ilk şartı 
üreticileri haksız rekabet ve fiyat politikası ile karşı karşıya kalmalarına neden olmayacak ya da bunu 
önleyecek bir yapısal dönüşüm ve müdahale kurumunu etkili olarak devreye sokması ya da mevcut 
kurumsal yapıyı işlevsel hale getirmesidir. Bu sağlanmadan yapılacak her türlü iyileştirmeler kırılgan 
bir yapıdan uzaklaşamayacaktır. Bir yandan işletmelerde iyileştirme diğer yandan piyasa yapısı ve 
işleyişi tüm paydaşların lehine olmalı ve haksız rekabet bitirmelidir. 

4.7. Hayvansal ürünlerin dış ticareti ve artma potansiyelinin belirlenmesi

Küresel hayvansal ürün ticaretinin değeri (genetik materyal ve canlı hayvan hariç) 2011 yılında toplam 
280 milyar ABD dolarına yaklaşmıştır. Bu konudaki en büyük pay yüzde 35 ile ete aittir. Süt ve süt 
ürünleri ile deri ürünleri yüzde 24 ve 22 pay ile ikinci ve üçüncü sırayı paylaşmaktadır. Et ticaretinde 
sığır ve manda eti en büyük değere sahipken, süt ticaretinde en önemli ürünler peynir, lor, süt ve 
kremadır. Diğer ürünler incelendiğinde ise ham deri ile yün ve kıl ticareti toplam 50 milyar ABD doları 
civarındadır. Hayvansal ürünler ticaretinde, ihracatçı ülkelerin çoğunlukla aynı zamanda ithalatçı 
oldukları ve AB ülkelerinden özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda’nın etkin olduğu görülmektedir. 
Diğer yandan hızla büyümeye devam eden Çin ve Hindistan hem ithalat hem de ihracatta üst 
sıralarda yer almaktadır. Hollanda, Brezilya ve Avustralya’nın ihracatları ön plana çıkarken, Japonya 
ve Rusya’nın ithalatçı ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir.

Son yıllarda genetik materyal, veteriner tıbbi ürünleri ile aşı, et ve yem ithalatının sürdüğü, girdi 
maliyetlerinin arttığı, yetiştiricinin çiftlik fiyatı/tüketici fiyatı paritesinde payının azaldığı, üretici 
gelirlerinde desteklemelerin payının arttığı bir hayvancılık sektörü karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’nin hayvansal ürünler ithalat ve ihracatında bir artış söz konusudur. Ancak 
ithalatta ihracata göre daha fazla artış yaşanmıştır. Nitekim toplam kırmızı et üretiminde ithalatın 
payı 2010’da yüzde 8, 2011 yılında yüzde 7 olmuştur. Kırmızı et tüketiminde ise ithalatın payı 2010’da 
yüzde 15, 2011’de yüzde 22’dir Hayvansal ürünler ihracatının ithalatı karşılayamamasında özellikle son 
yıllarda ithalatı artan damızlık, besilik ve kesimlik hayvan, et ve et ürünleri, ham deri, yün ve kıl, süt ve 
süt ürünleri önemli etkiye sahiptir. Bununla birlikte hayvansal ürünler ihracatında en önemli kalemler 
etler ve sakatatlar, yumurta, yün ve kıl ile dokumaları ve süt ve süt mamulleri olmuştur. Hayvansal 
ürünler ihracatında diğer önemli ürünler arasında başta çam balı olmak üzere bal da yer almaktadır. 
Türkiye’nin başlıca hayvansal ürün ihracat pazarları Asya, Orta Doğu, Arap yarımadası ve Avrupa’dır.
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Son yıllarda deri sanayinin maliyet avantajına dayalı rekabeti özellikle dış ticarette giderek güçleşmiştir.

Ulusal bal arısı ıslahı stratejisi ile Türkiye küresel rekabette daha güçlü olacaktır. Ancak özellikle 
üreticilerin kalite, standart ve pazarlamada yeterince etkin olamamaları buna büyük ölçüde engel 
olmaktadır.

Türkiye ipekböcekçiliğinde kendi tohumunun tamamını üretip ihracatını gerçekleştiren bir ülkedir. 
Özellikle tohum ihracat potansiyelinin daha etkin kullanılması için yerli tohum üretiminin geliştirilmesi 
önem arz etmektedir

Türkiye hayvancılığı dış ticarette hayvan hastalıkları, yüksek girdi maliyetleri, çalışma alanı genişleyen 
ama gelişimi ve dolayısıyla etkinliği sınırlı kalan, hedefleri belirlenmemiş ıslah çalışmaları ve yetiştirici/
üretici örgütlenmesinin yetersizliği sebebiyle rekabet edememektedir.

Türkiye uluslararası pazarda kısa vadede rekabet şansı yüksek kanatlı eti, yumurta, bal ve ipek 
üretiminde ihracata yönelik politikalarını güçlendirmelidir. Bununla birlikte orta ve uzun vadede 
ise yüksek kalite yün ve tiftik üretiminin artmasını hedefleyerek, buna yönelik destek ve dış ticaret 
tedbirleri ile bu üretim dallarında da rekabet gücünü artırabilecektir. Bu sayede pazarlamada rol 
oynayan örgütlerin kurumsal ve insan kaynakları kapasitesi gelişecektir.

Kendine yeterlilik derecesine göre farklı alt üretim sektörlerinde geliştirilecek dış ticaret politikaları 
ile yerli üretimin korunması ve desteklenmesi, dış ticaret potansiyeli bulunan ürünlerin ihracatının 
artırılmasına yönelik, uluslararası düzeyde destek verilmesi önem arz etmektedir.

4.8. Hayvansal ürünlerde arz talep dengesi ve yeterlilik

AB, OTP 2003 ve 2008 reformları, tüketici ve pazarın taleplerine göre üretimi yönlendirerek, DTÖ 
kurallarıyla uyumlu olarak tarım sektörünü desteklemeyi öngörmektedir. Bunu yaparken de çevre ve 
hayvan refahını dikkate alarak, kırsal kalkınmaya büyük önem vermekte, son yıllardaki gıda krizleri 
sebebiyle risk yönetimine odaklanmakta ve Avrupa’da gıda güvenilirliği kadar güvenliğini de yeniden 
ön plana almaktadır. Özellikle 2004-2007 döneminde AB’ye üye olan 12 ülke nedeniyle küçük ve orta 
ölçekli işletmeler ile aile işletmelerinin sayısı artmış, diğer yandan Fransa, İtalya ve benzer ülkelerde 
aile işletmeleri büyük işletmelerle rekabet edemeyerek sektörden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu 
kapsamda OTP’nin 2013 sonrası reformu ile ilgili tartışmaların odağına doğrudan ödeme yapılan 
üreticilerin aktif üretici olup olmadığı tartışması ile AB’nin desteklerinin büyük, endüstriyel işletmelere 
gittiği yönünde eleştiriler oturmuştur. AB’nin tarım desteklerinde doğrudan ödemeler 56 milyar ABD 
doları (üretimden bağımsız, hayvan sağlığı, çevre ve hayvan refahı kurallarına uyum gerekliliği-çapraz 
uyum) ile önemli yer tutmaktadır. Üretime bağlı ödenebilen hayvancılık destekleri etçi sığır ve dana 
ile koyun ve keçi primleri ile daimî mera desteklemeleridir. Fakat OTP içerisinde en önemli piyasa 
desteği Ortak Piyasa Düzenleri (OPD)’dir. Süt ve mamulleri, sığır ve dana eti, koyun ve keçi eti, domuz 
eti, kanatlı eti, yumurta ve bal OPD kapsamındaki hayvansal ürünlerdir.

Hayvansal ürünlere olan talep günümüzde nüfus, gelir artışı ve kentleşme ile ilişkiliyken, önümüzdeki 
yıllarda halk sağlığı riskleri ve sosyoekonomik faktörler tarafından belirlenmesi olasıdır. Fakat bu 
faktörler dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekillerde ortaya çıkabilecektir.
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Onuncu Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında metodolojik olarak 
moderatör yönetiminde yürütülen analizlerin yanı sıra, literatür bilgileri ve verileri ile Komisyon 
üyelerinin deneyimlerine de dayanan öngörüler kapsamında ekonomik analizlere de yer verilmiştir. 
Oluşturulan senaryo-1’de mevcut durum, senaryo-2’de tahmin edilen talebin elde edilebilmesi için 
gerekli olan hayvan varlığının tespiti, senaryo-3’te ise 2018 yılında talep ile arz arasındaki farkın en 
aza indirilmesi için gerekli hayvan varlığı ve verim seviyelerine ilişkin yıllık artış hızları hesaplanmıştır.

4.9. Hayvansal ürünlerin stratejik değeri 

Türkiye’de 2004 yılı toplam GSMH içerisinde tarım sektörünün payı %11,2, bunda hayvancılığın payı da 
%30 civarındadır. Bir başka ifadeyle GSMH’de hayvancılığın payı %34 kadardır. Payının düşüklüğüne 
rağmen hayvansal ürünlerin stratejik niteliği nedeniyle sektör, önemini korumaktadır ve koruyacaktır.

Türkiye’nin, iklim başta olmak üzere, doğal koşulları değerlendirildiğinde, pek çok bölgesinde 
hayvansal üretimin etkin bir şekilde yapılmasının mümkün olduğu söylenebilir. Yem başta 
olmak üzere bazı önemli girdilerin fiyatlarının düşürülebilmesi, Türkiye’yi daha güçlü bir konuma 
taşıyacaktır. Bir yandan pazar arama gayreti sürdürülürken, diğer yandan da ülke üretimini, hayvan 
hastalıkları ve ürün kalitesine ilişkin sorunları göz ardı etmeden, artırmaya çalışmak gereklidir. 
Türkiye’de hayvancılık sektörünün rekabet gücü hayvancılık işletmelerinin ve ülkenin bu işletmelere 
sağlayabileceği imkânların bir sonucu olarak şekillenecektir. Çünkü, dünya pazarlarında yer alabilmek 
için zamanla ürünün niteliği kadar üretimin hangi koşullarda gerçekleştiğinin de dikkate alınacağı 
yönünde beklentiler artmaktadır.

Hayvancılık sektörü, yapısı ve ürünleri nedeniyle birçok sektörle ilişkilidir. Bu ilişki zaman zaman 
sektörlerin birbirini doğrudan etkilemesine neden olacak derecede sıkı ve yakındır. Ancak hayvancılık 
sektörünün en temel çıktısı gıda maddeleri olan ürünlerdir. Bu ürünlerin bir bölümü az ya da çok 
bir işlem gördükten sonra pazarlanabilirken, bir bölümüne uygulanan işlem sadece pazarlamanın 
gerektiği seviyede kalabilmektedir.  Sektörün ürettiği önemli ürünlerden biri olan süt, süt sanayinin 
temel ham maddesidir. Türkiye’de Gıda Siciline kayıtlı ve çalışma izni olan işletmelerde işlenen süt 
miktarı yaklaşık 3 milyon tondur. Bunun yanında küçük ölçekli mandıralar ile sokak sütçüleri tarafından 
tüketiciye ulaştırılan süt de oldukça büyük miktardadır. Özellikle süt; süt sanayi, mandıralar ve sokak 
sütçüleri tarafından şu ya da bu düzeyde işlenen temel ham madde niteliğindedir.  Kırmızı et üretimi 
için kesime sevk edilen canlı hayvanlar, kesimhanelerin temel girdisi niteliğindedir. Burada elde edilen 
karkasların bir bölümü toptancı kasap ve kasaplar aracılığıyla tüketiciye ulaştırılırken, bir bölümü 
de et sanayinin temel ham maddesi olarak sanayi işletmelerine gönderilmektedir. Kanatlı eti için 
söylenebilecekler de bundan farklı değildir.  

Gıda maddesi nitelikli ürünlere ek olarak tiftik, ipek ve yapağı başta olmak üzere birçok elyaf tekstil 
sanayinde kullanılmaktadır. Bir yan ürün niteliğindeki deri ise dericilik sektörünün temel ham 
maddesidir.  Hayvancılık, başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektöre ham madde sağlarken, 
başka sektörlerden de kendisi için ham madde nitelikli ürünler de dâhil, birçok mal ve hizmet talep 
etmektedir. Bunlardan ilk olarak akla gelenler aşağıda sıralanmıştır:

•	 Yem sanayinden karma yem ve yem katkı maddeleri, 

•	 Bitkisel üretimden kaba ve dane yemler, 
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•	 İlaç ve aşı sektöründen ilaç, aşı vb., 

•	 Makine sanayinden çeşitli alet ve ekipmanlar, 

•	 Bankacılık sektöründen kredi, 

•	 İnşaat sanayinden nitelikli yapı ve/veya yapı elemanları, 

•	 Elektronik sanayinden bilgi toplama ve değerlendirme araç ve gereçleri, 

•	 Biyoteknoloji çeşitli yem katkı maddeleri ile üreme başta olmak üzere değişik süreçlere müdahaleye 
imkân verecek preparatlar vb. unsurlar.

Küresel hayvansal ticaretin giderek daha önemli hale gelmesi ve son yıllarda dünya genelinde 
ortaya çıkan hayvansal kökenli pandemiler, sorunları da küreselleştirmiş ve hayvan hastalıklarına 
ortak çözümlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu sebeple Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OIE), 
Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte “Tek Sağlık-One Health” 
yaklaşımını bir strateji olarak benimsemiştir. Tek Sağlık kavramı veteriner ve beşerî hekimlik ile halk 
sağlığı, mikrobiyoloji, çevrebilim ve diğer ilgili bilim dallarında disiplinler arası bir sınırın olmadığı ve 
olmaması gerektiği anlayışını temel alan, dünya çapında bir halk sağlığı stratejisidir.

ABD, 4 veya 6 yılda bir Tarım Kanunu (Farm Bill) yayınlayarak tarım ile ilgili tüm politikalarını 
düzenlemektedir. Bu konuda en önemli husus ise, hala uygulamada olan 2008 Tarım Kanunu’ndaki 
hayvancılık politikalarında en fazla yeri alan ve stratejik olarak kabul edilen süt üretimidir. Kanun 
kapsamında ayrıca, Süt Gelir Kaybı Sözleşmesi (MILC), hayvansal ürünlerde ihracat teşviki programı, 
ithalatta korumacı vergi ve kota uygulamaları bulunmaktadır. Yanı sıra, yün, tiftik ve bal için Ürün 
Kredi Kurumundan (CCC) ürün-garantili faizsiz kredi alınabilmektedir. Bunun dışında Kanun’a göre 
ABD’de pazarlanan etlerin ülke olarak menşeinin etiketlerde belirtilmesi zorunludur.

Dünyada ve AB’de artan proje ve desteklerle birlikte Türkiye’de de Dokuzuncu Kalkınma Planı 
döneminde kırsal kalkınma konusunda önemli adımlar atılmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un (2007) çıkartılması ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun (2008) kurulması bunların başında yer almaktadır. Ayrıca bu dönemi de 
kapsayan Bakanlık Stratejik Planı’nda (2014-2020) “Kırsal Kalkınma” stratejik alanlardan birisi olarak 
belirlenmiştir. 

Hayvansal üretim, günümüzde olduğu gibi gelecekte de özellikle yoksulluk ve açlığa açık bölgeler 
için önemli bir risk yönetim stratejisi olacaktır.

FAO, 2010 yılında toplam 925 milyon kişinin hala açlıkla mücadele ettiğini tahmin etmekte ve buna 
yönelik Binyıl Kalkınma Hedeflerinde 2015 yılına kadar bu rakamın 600 milyona düşmesi için çeşitli 
programlar yürütmeye devam etmektedir. Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2009 yılında toplam en 
az 13 milyon kişinin (%18) gıda yoksulluğu çektiği anlaşılmıştır. Günümüzde maalesef açlığın ve 
açlığa bağlı ölümlerin hala bu kadar yaygın olması, hayvansal üretimin ekonomik yönünün, sosyal 
yönüne göre ikinci sıraya gerilemesine sebep olmaktadır. Bu sebeple devletlerin, insan beslenmesi 
için temel gıda maddeleri olan hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygun ve erişilebilir bir şekilde 
üretilmesini sağlaması ve hayvansal üretimi stratejik bir sektör olarak görmesi gerekmektedir. Açlıkla 
mücadelenin yanı sıra devletlerin ana görevlerinin başında toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesi 
de gelmektedir. Türkiye gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, toplam protein üretiminde hayvansal 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

76

protein üretiminin payının düşük kaldığı görülmektedir (%27). Bununla birlikte toplam hayvansal 
protein üretiminde et, süt ve yumurtanın payları incelendiğinde sütün oldukça önemli bir yer tuttuğu 
anlaşılır. Dengeli beslenme için et, süt ve yumurtadan sağlanan proteinin de dengeli ve yeterli olması 
gerekmektedir. Oysa Türkiye’de et üretimi son 7 yılda önemli bir değişim geçirmiş ve kişi başı kırmızı 
et üretimi bu süre zarfında TÜİK verilerine göre 5,5-10,6 kg, bu ÖİK raporunda kullanılan değerlerle 
yapılan hesaplamalara göre 11-12-16 kg arasında değişmiştir. Bunun 1,5-2,3 kg kadarı 2010 ve 2011 
yıllarında ithal kasaplık ve karkas et ile elde edilmiştir. Hazırlanan tüm strateji belgelerinde de tespit 
edildiği üzere bu durum, süt piyasasındaki istikrarsızlığın ve oligopol yapının bir sonucudur. Yine 
tüm belgelerde hedeflendiği üzere Türkiye yeterli gıda arzını temin etmek için öncelikle hayvansal 
ürün piyasalarında ve özellikle de süt piyasasında orta ve uzun vadeli politikalarla, bu politikalar 
doğrultusunda uzun vadeli arz yönetim programları oluşturmalı ve uygulamaya geçirmelidir.

Hayvansal üretim, günümüzde olduğu gibi gelecekte de özellikle yoksulluk ve açlığa açık bölgeler 
için önemli bir risk yönetim stratejisi olacaktır. Küçük işletmeler için hayvansal üretim önemli bir gıda 
kaynağı ve bu işletmeler için aynı zamanda bitkisel üretim yapmak için itici bir güçtür.

GYÜ’de hayvancılığın gelişmesi dünya yem talebini artırmakta ve yapılan hesaplar dünya hububat 
üretiminin yüzde 35’inin yem amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Ancak, dünya hububat üretimindeki 
seyir, birim yemlik hububattan daha fazla hayvansal ürün alınmasını gerektirecektir. Bu durum, gelişen 
kanatlı sektörünün daha da gelişmesine sebep olabilecektir.

4.10. Hayvansal ürünlerin gıda dışı talepleri

Deri sanayii, imalat sanayii üretiminin yüzde 18’ini üreten, ihracatının yüzde 32’sini, ithalatının ise 
yüzde 25’ini gerçekleştiren önemli bir sanayi koludur. Son yıllarda deri sanayinin maliyet avantajına 
dayalı rekabeti özellikle dış ticarette giderek güçleşmiştir. 

Hayvansal üretimle ilişkili diğer önemli sektörler arasında dokumacılık ve bal mumu üretimi de yer 
almaktadır. Her iki sektör de ham madde ihtiyacının bir kısmını ithalat ile karşılamaktadır. Bunların 
yanı sıra, Türkiye’de yapağı, tiftik, keçi üst kaba kılı ve çok düşük düzeylerde de Keşmir ve Ankara 
tavşanı yünü üretimi de yapılmaktadır. Dokumacılıkta önemli bir yer tutan ipek halı dokumacılığı, 
giderek azalmakta ve dünya pazarındaki yerini de kaybetmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin hem ipek 
halı üretiminde küresel pazarlardaki gücünü koruyabilmesi hem de kırsal kalkınmaya destek olunması 
açısından ipekböceği yetiştiriciliği ve ipek halı dokumacılığı geliştirilerek sürdürülmesi gerekmektedir. 
Dokumacılığın en eski ham maddesi olan yapağı, dokumacılıkta yapay liflerin kullanılmaya başlanması 
ile eski önemini kaybetmesine rağmen, halen saf yün dokumalar yüksek fiyatlarla alıcı bulmaktadır. 
1991 ve 2012 yılları arasında yapağı, tiftik ve keçi üst kaba kılı üretiminde çok önemli düzeyde 
düşüşler yaşanmıştır. Tiftik ve kıl üretimi ise halen geleneksel olarak sürdürülmekte olup, özellikle 
kırsal kalkınma politikalarında dokuma ve tekstil üretiminin geliştirilmesi açısından önemli kaynakları 
oluşturmaktadır. Bal mumu, arıcılığın en önemli girdilerinden birisidir ve arı yetiştiriciliğinde kullanılan 
bal mumunun bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye’ye 2011 yılında yaklaşık 4 milyon ABD 
doları değerinde bal mumu, sanayi girdisi olarak ithal edilmiştir. 

Et yan ürünlerinin kullanılmaması, aynı zamanda, başlıca görünüm ve felaket yönünden bir halk sağlığı 
problemi yaratacaktır. Hayvansal yan ürünlerin etkili kullanımı ve su ve artıkların muamele edildiği 
işletmelerin varlığının etkileri geçen yüzyılda başlıca halk sağlığının yükseltilmesinde etkili olmuştur.
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Kasaplık hayvanlardan elde edilen artıklar çeşitli yan ürünlere işlenmektedir. Artıklardan elde edilen 
yan ürünler:

•	 Gıda maddesi veya gıda katkı maddesi olarak kullanılanlar,

•	 Doğrudan gıda maddesi olmadığı halde hayvan yemi olarak kullanılanlar,

•	 İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılanlar,

•	 Diğer sanayide kullanılanlar şeklinde gruplandırılabilir.

Hayvansal yan ürünlerin kısmi bir listesi aşağıdaki gibidir.

•	 Margarin, şekerleme ve sakız üretiminde sıkılaştırıcı olarak kabul edilen yenilebilir yağlar.

•	 Düğme ve bıçak sapı üretiminde kullanılan kemikler, çömlek toprağı (balçık) ile karıştırılmış kemik 
unu.

•	 Kan: insan tüketimi, kan unu, yapıştırıcı ve gübre üretiminde. 

•	 Nitrogliserin, merhem maddesi, çözücü, ilaçların taşıyıcısı, gıda koruyucusu, plastik gibi yüzlerce 
endüstriyel kullanımı olan gliserin üretiminde.

•	 Sosis kılıfları, müzik aletlerinin telleri ve katküt üretiminde kullanılan bağırsaklar.

•	 Şekerlemecilikte, dondurma ve jelli gıdaların üretiminde kullanılan jelatin.

•	 Peynir üretiminde kullanılan renin.

•	 Adrenokortikotropik hormon (ACTH), albümin, biluribin, epinefrin, insülin, karaciğer ekstraktı, 
pepsin, testesteron, tiroksin gibi farmakolojik maddelerin üretiminde. 

•	 Kalp kapakçıkları, deri ve kemikler gibi organ veya parçalarının insanlara implantasyonunda. 

•	 Ev hayvanlarının ve kültür balıkçılığında besin maddesi olarak. 

•	 Deri ve post, kürk, deri ve deri ürünleri üretiminde. 

•	 Elbise ve mobilya üretiminde ve lanolin ekstraksiyonunda kullanılan yün.

•	 Fırçalar, keçe, halı, döşemecilikte, plastik yapıştırıcı, izolasyon maddelerinin ve spor malzemelerinin 
üretiminde kullanılan kıllar.

•	 Lastik, kayganlaştırıcı, insektisit ve germisid gibi birçok endüstriyel maddelerin üretiminde 
yenilemeyen yağlar.

•	 İzolasyon maddesi, yastık ve hayvansal gıda üretiminde tavuk tüyü.

•	 Marangozlukta kullanılan tutkal.

•	 Sığır paçasından elde edilen ve köseleyi yumuşatmada kullanılan yağ.

•	 Yan ürünlerden elde edilen ve gübre olarak toprakta kullanılan madde.

•	 Hayvan dışkısı gübre olarak veya metan gazı üretiminde.
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4.11. Hayvansal üretimde atık ve kayıpların belirlenmesi

Hayvansal ürünlerde meydan gelen kayıpları ham madde üretimi, üretimin hemen sonrasındaki 
işleme ve depolama, son ürüne işleme, dağıtım ve tüketim sırasında meydana gelen kayıplar olmak 
üzere beş safhada inceleyebiliriz.

Et, balık, süt ve yumurtada meydana gelen kayıpların beş safhaya göre değerlendirilmesi Tablo 38’de 
verilmiştir.

Tablo 38. Hayvansal ürünlerin üretim safhalarında meydana gelen kayıplar

Ham madde  
Üretimi

Üretim Sonrası  
İşleme-Depolama Son Ürüne İşleme Dağıtım Tüketim

Et %10 %0,2 %5 %5 %1

Balık %10 %0,02 %0,04 %0,01 %2

Süt %10 %1 %1,5 %6 %1,5

Yumurta %6 %1 %2 %1 %0,01

Kaynak: TOB, 2019b

Tablo 38’in verileri incelendiğinde, et tedarikinde en büyük kayıpların çiftlikte yetiştiricilik sırasında 
meydana geldiği, bu safhada bulaşıcı hayvan hastalıkları (ör. brusellozis, şap, tüberküloz), suni 
tohumlamadaki başarısızlıklar, hatalı hayvan besleme uygulamaları, uygun olmayan yetiştiricilik 
şartları olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim sonrası kesimhaneye taşıma sırasında aşırı yükleme, 
uygun olmayan taşıma koşulları da kayıplarda %0,02’lik bir orana sahiptir. Son ürüne işleme sırasında 
özellikle Kurban Bayramlarında veya evin zorunlu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapılan kesimlerde 
veya kesimhanelerin tam teşekküllü ve çalışanlarının eğitimli olmaması vb. sebeplerden dolayı %5’lik 
bir kayıp yaşanmaktadır. Dağıtım aşamalarında soğuk zincire uymama, çalışanların bilgi eksikliği vb. 
sebeplerden dolayı %1 oranında bir kayıp gözlenmektedir. Tüketim aşamasında ise %5 düzeyinde bir 
kayıp olduğu tahmin edilmektedir. 

Balığın üretimden tüketime bütün aşmalarında et üretiminde olduğu gibi en büyük kaybın %10’luk bir 
oranla üretme safhasında olduğu gözlenmektedir. Tüketim ve işleme merkezlerine balığın taşınması, 
son ürüne işleme ve son ürünün tüketim merkezlerine dağıtımı sırasında oldukça düşük oranlarda 
kayıpların olduğu görülmektedir.

Süt ve süt ürünlerinin üretim aşamalarında en büyük kaybın et üretiminde olduğu gibi ham maddenin 
üretilmesi (%10) ve son ürüne işleme (%1,5) sırasında meydana geldiği gözlenmektedir.

Yumurta üretiminde, üretimin ilk safhası olan ham madde yumurta üretimi sırasında diğer hayvancılık 
sektörlerine (et, süt, balık) göre kaybın daha az (%6) olduğu, ayrıca tüketim aşamasında da benzer 
durumun yaşandığı gözlenmektedir.
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4.12. Örgütlenmenin planlı hayvansal üretim açısından önemi

Hayvancılık sektöründe gerek ülke ekonomilerinde yüklendiği ekonomik fonksiyonlar gerekse üretim 
sürecinde girdi tedariki, finansman ihtiyacı, pazarlama sürecinde piyasa yapısı ve işleyişi nedeni ile 
örgütlenme işletmelerin teknik ve ekonomik performansı için diğer sektörlere göre daha önemli ve 
önceliklidir. Hayvancılık işletmelerinde işletme ölçeklerinin küçüklüğü üreticilerin ürün fiyatlarının 
oluşmasında etkinliğini azaltmakta ve fiyatın üretici lehine oluşması zorlaşmaktadır.  Özellikle süt 
gibi çabuk bozulan ve hızlı bir şekilde ve sürekli garanti pazar isteyen ürünlerde aracı ve işleyicilerin 
avantajı kendi lehlerine oluşturma fırsatını oluşturmaktadır. Pazarlama sürecinde aracıların sayı 
ve etkinliğinin artması üretim-tüketim kanalında artan fiyatlar ile tüketiciler açısından nihai ürün 
fiyatlarının yükselmesine, üreticilerin hak ettikleri pay ve oranı elde etmesini engellemekte ve zaman 
zaman üretim maliyetlerinden bağımsız ve üretici aleyhine fiyat oluşması gerçekleşmektedir. Bu 
piyasa yapısı ve işleyişi fonksiyonel ve iyi işleyen bir örgütlenmenin üretim ve tüketim kesimleri için 
oldukça faydalı sonuçlar ortaya koyacağı açıktır. Örgütlenme: iki veya daha fazla bireyin bilinçli olarak 
koordine edilmiş etkinliği veya belirli amaçlara ulaşmak için bir araya gelmiş insanların iş birliği ve 
koordinasyon içinde ortak hedeflere yönelik çabalarından oluşan gruplar olarak tanımlamaktadır. 

Etkili bir örgütlenme kırsal alandaki işletmelerde üretim faktörlerinin optimum bileşiminin sağlanmasını 
kolaylaştırır. Bu sayede önemli kaynak ve maliyet tasarruflarına imkân sağlar. Hayvancılık işletmelerinin 
giderek artan yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının yeterli miktar ve uygun maliyetle sağlanmasına 
katkıda bulunur. 

Örgütlenme sayesinde hayvansal üretimde meydana gelen teknolojik gelişme ve ilerlemelerin üyelere 
daha kısa süre içerisinde ulaştırılması ve bunun sonucunda verimlilik artışları ve maliyet tasarrufları 
daha kolay elde edilebilir.

Etkili bir örgütlenme, kırsal alandaki küçük ölçekli işletmelerin orta ve büyük ölçekli işletmelere 
dönüşmesi ve piyasa şartlarında daha kârlı ve verimli bir yapıya dönüşebilmeleri sürecini 
kolaylaştırabilir. İşletme yapılarının iyileşmesi ile piyasanın istediği miktar ve kalitede ürün üretmek 
daha kolay olur. Hayvancılık işletmelerinde ölçeğin veriminden faydalanma ve içsel tasarruflardan 
yararlanma imkânı sağlar.

Kooperatifler vasıtasıyla özellikle pazarlamada üyelerin ekonomik menfaatlerinin korunması 
mümkündür. Etkili bir pazarlama özellikle arz ve talep dengesinin kurulmasına katkıda bulunarak; ürün 
fiyatlarının oluşmasında pazarlık gücünün üreticilerin eline geçmesine katkıda bulunur. Bunun sonucu 
üreticilerin emekleri üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçerek tüm toplum yararına bir 
fiyat oluşmasına katkıda bulunur. Özellikle Türkiye’de Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesinden 
sonra ortaya çıkmaya başlayan tekelleşme eğilimi ve maliyelerde bir azalma meydana gelmeden 
süt alım fiyatlarında ortaya çıkan haksız uygulamalar bunun en güzel örneğini oluşturmaktadır.  Bu 
tip uygulamalar bir yandan nihai ürün fiyatlarını artırmakta, diğer yandan üreticilerin ekonomik 
yararlarını azaltmaktadır. Bu yapıyı kısa zamanda ve etkili bir şekilde ortadan kaldırmanın en kolay 
yolu üreticilerin örgütlenmesidir. Etkili bir örgütlenme modeli hayvansal üretimin sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturulmasında da önemli rol oynayacak, üretici ve tüketici çıkar dengesinin kurulmasına 
katkı sağlayacaktır.  
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Etkili bir örgütlenme sayesinde hayvansal ürün üreticileri üretim, pazarlama, finansman ve üretimi 
ilgilendiren her türlü konuda etkili bir güç birliği oluşturarak çeşitli ekonomik, sosyal ve politik aktörlerle 
daha etkili mücadele etme şansına sahip olabilirler. Örgütlenme olmaksızın lobi faaliyetlerinin etkili 
olarak yürütülmesi oldukça zor bazen de imkânsız gözükmektedir. 

Hayvansal üretimde, etkili bir örgütlenme ile dağınık ve bireysel üretim dolayısıyla ortaya çıkan 
belirsizliklerin ve risklerin azaltılması ve üretim sürecinde daha kararlı ve planlı bir sürecin yaşanmasına 
katkıda bulunur. Bunun doğal sonucu olarak işletme kârlılığı, hak edilen gelir ve kârın elde edilmesi 
mümkündür.  

Fonksiyonel bir örgütlenme sayesinde üretim kesiminin sanayi ve ticaret sektörleri ile etkili uyumu 
kolaylaşır.  Sektörler arası etkileşimin sağlıklı bir yapıya kavuşması, bölge ve ülke ekonomilerinin 
rasyonel bir yapıya kavuşmasına olumlu katkıda bulunabilir. 

Hayvansal üretimde örgütlenmeden beklenen ekonomik, sosyal belki de siyasal faydaların 
işlevselliği örgütlenmede ekonomik, organizasyonel ve yasal çerçevenin sağlam ve sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulmasına bağlıdır. Bu süreçteki en önemli noktalardan birisi de üyelerinin gerçekten 
faydasına inandıkları ve tabandan gelen gönüllü katılımcılığın esas olmasıdır. Genelde örgütlenme 
özelde ise kooperatifçiliğin ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı olma konumuna taşınmasıdır. 
Örgütlenmenin kırsal kalkınmadaki başarısını belirleyecek ve bir model olarak yaygınlaşmasına katkı 
sağlayacak en önemli unsur hiç şüphesiz ortaya konulan örgütlenme modeli ve bu modelin paydaşlarla 
uyum içerisinde faaliyet gösterebilmesidir. Türkiye’de kırsal alanda faaliyet gösteren Tarım ve Orman 
Bakanlığının görev alanında faaliyet gösteren kooperatif ve üretici birlikleri bulunmaktadır.  

Tablo 39. Tarım ve orman bakanlığı kontrolünde faaliyet gösteren kırsal kesim örgütlenme verileri

Örgütlenme Birlik Kooperatif Ortak sayısı

Sulama 13 2.497 295.984

Pancar Ekicileri 31 31 1.640.097

Tarım Kredi 16 1.769 1.082.978

Su Ürünleri 14 522 29.972

Tarımsal Kalkınma 82 8.182 862.626

Toplam 156 13.001 3.911.657

Kaynak: TOB, 2019d

Tablo 39 verileri incelendiğinde kırsal kesimde örgütlenme açısından sayısal olarak bir başarı veya 
örgütlenme eğiliminin varlığı anlaşılmaktadır. Ancak asıl üzerinde durulması gereken iyi işleyen 
ve fonksiyonel bir örgütlenme eksikliğinin var olduğu anlaşılmaktadır. Bunda da temel etken 
destekleme ve kredilendirmelerin kamu politikası olarak kooperatifler/üretici birlikleri üzerinden 
yapılması tercihinin sayısal bir artışa neden olurken örgütlenmeden beklenen asıl işlevlerin yerine 
getirilmesinde yetersizlik oluşturmasıdır. Bunun sonucunda örgütlenmeye genel olarak negatif bir 
algı ve bakış açısının oluşması kaçınılmaz olmaktadır. 

Genel anlamda örgütlenme özelde kooperatifleşmenin üretim kesiminin sorunlarına bakış açısında 
ilk anda devlet-kooperatif ilişkisinde kamunun sadece denetleyen ve yol gösteren yapıya kavuşması 
sağlanmalıdır. Kooperatiflerin yaşamakta olduğu, finansman başta olmak üzere, yönetim, denetim, 
yasal mevzuatın düzeltilmesi, üst örgütlenme ve bilinç düzeyi ile ilgi yapısal iyileşme ve dönüşümün 
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yapılmasının zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle üyelerin ekonomik hak ve çıkarlarını iyi 
koruyan etkin kooperatiflerin gönüllü katılım ile sorgulayan ve problemleri çözmek ve daha başarılı 
olma peşinde koşan aktif katılımlı ve dinamik bir kooperatifleşmenin sağlanması esastır.  

Türkiye’de kırsal kesime yönelik özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili bir diğer örgütlenme modeli ise 
üretici birlikleridir. Ancak üretici birlikleri sorunların çözümü, üreticilerin hak ve ekonomik menfaatlerini 
korumada yasal yapıları ve uygulamaları ile çok etkin olmamaktadır. Özellikle hayvancılık sektörüne 
yönelik olarak faaliyet gösteren birlikler bu konuda daha ziyade yasal bir zorunluluk olarak kendilerine 
verilen teknik ve ıslah altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi ile uğraşmaktadırlar. Zaman zaman 
diğer örgütler veya kooperatifler ile çıkar çatışmaları ya da buna benzer uygulamaları istenilen 
amacın gerçekleşmesine olumsuz etki etmektedir. Dolaysıyla yaşanan bu olumsuzluğun ortadan 
kaldırılarak düzeltilmesi için katılımcılık esasına göre yasal düzenlemeler tüm paydaşların görüşleri 
alınarak düzenlenmelidir.

5. BİTKİSEL ÜRETİM YAPISI 

5.1. Ürün gruplarına göre bitkisel üretim miktar, alan ve verim değerleri 

Ülkemiz uygun ekolojik şartları, tarım kültürünün yerleşmiş olması, mekanizasyonun hızla yaygınlaşması 
ve gelişmesi, sertifikalı tohum, fide/fidan kullanımının yaygınlaşması ile sağlanan verim ve kalitedeki 
artış, Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler, özel sektörün tarıma olan ilgisinin artması neticesinde 
dünyanın önemli üretici ülkeleri arasında yer almaktadır.  

Dünya’da fındık (%67), incir (%26,5), kiraz (%25,7), ayva (%25,1) ve kayısı (%23,1) üretiminde lider 
konumda yer almaktayız. 

Üretimdeki dünya lideri konumumuzun yanında, üretilen ürünün dünya pazarına sunulmasında da 
ülkemiz fındık, incir ve kuru kayısıda (değer) dünya lideri, kiraz ve ayva ihracatında (değer) ise dünya 
üçüncüsü konumundadır. 

•	 Ülkemiz buğday unu ihracatında 2002 yılında 11. sıradayken 2005 yılından bugüne dünyada 
birincidir. 

•	 Makarna ihracatında 2002-2018 döneminde değer olarak dünya dördüncüsü, miktar olarak dünya 
ikincisidir.

•	 2018 fındık ve fındık ürünleri ihracatı ise 1,6 milyar dolardır (TÜİK).

Türkiye’nin ihracatında ilk sıralarda gelen ürünler ve sıralamaları şu şekildedir:

1. sırada: fındık, kuru incir, kuru kayısı, kiraz, buğday unu, kuru üzüm, haşhaş tohumu, turşu

2. sırada: ayva, makarna, mercimek, pamuk döküntüleri, çeşitli baharatlar

3. sırada: ayçiçeği yağı, tavuk yumurtası, mısır yağı, anason, rezene, kişniş, ipek

4. sırada: mandalina, limon-misket limonu, mısır unu, keten tohumu yağı, salamura zeytin

5. sırada: kiraz, margarin, yaş kayısı, kestane, kütlü pamuk.

•	 Ülkemiz örtüaltı varlığı bakımından dünyada ilk 4 ülke arasında, Avrupa’da ise İspanya ile birlikte 
ilk sırada yer almaktadır. 
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•	 2018 yılında 772 bin dekar alanda örtüaltı üretimi yapılmıştır.

•	 2018 yılında üretilen toplam 30 milyon ton yaş sebzenin(%25’i) 7,5 milyon tonu örtüaltında 
gerçekleştirilmiştir.

•	 Örtüaltı sebze üretiminin yaklaşık %16’sı ihraç edilmektedir.

Örtüaltı üretimimizin %94’ünü sebze, %5’ini meyve ve %1’ini ise süs bitkisi üretimi oluşturmaktadır. 
Örtüaltı sebze üretiminde 1. sırada domates (3,9 milyon ton), 2. sırada hıyar (1,1 milyon ton) ve 3. 
sırada ise karpuz (872 bin ton) bulunmaktadır. Meyve üretiminde 1. sırada muz (353 bin ton), 2. sırada 
çilek (180 bin ton) yer almaktadır.

Ülkemizde bitkisel üretim miktarları yıllar içerisinde çeşitlilik göstermektedir.  Toplam tarla bitkileri 
üretimi 2002 yılında 58.124.519 ton iken 2017 yılında 68.395.703 tona ilerlemiş ancak 2018 yılında 
toplam üretim miktarı 64.404.453 tona gerilemiştir. 

Toplam meyve üretimi 2002 yılında 13.273.350 ton iken 2018 yılında 20.494.028 tona ulaşmıştır. Yıllar 
arasındaki artış miktarı %54,4 tür. Toplam sebze üretimi ise 2002 yılında 25.823.567 ton iken 2018 
yılında 30.032.827 tona ulaşmıştır. Çay ve baharat bitkileri üretiminde ise 2002-2018 yılları arasında 
%101,7 oranında artış meydana gelmiş ve 2002 yılında 884.700 tonluk üretim 2018 yılında 1.784.876 
tona ulaşmıştır. 

Tarla bitkileri içerisinde en fazla değişim yıllar içerisinde (2002-2018) %8233,3 ile kolza (kanola) da 
gerçekleşmiş bunu %929 ile yer elması izlemiştir. Mısır (dane), çeltik, ayçiçeği, aspir, kuşyemi, toplam 
tıbbi bitki (şerbetçi otu) üretiminde ise %100’ün üzerinde artış meydana gelmiştir. Kenevir (tohum 
ve lif) ve korunga (tohum) üretiminde ise %100’e varan oranlarda azalma meydana gelmiştir. Yağlı 
tohumlardan soya üretimi 140.000 tona ulaşmış ve %89’luk artış meydana gelmiştir. 

Meyve üretiminde ise en yüksek değişim %2377 ile kivi de gerçekleşmiş 2500 tonluk üretim 61920’ye 
yükselmiştir. Bununla birlikte nar üretimi toplam 537.847 tona ulaşmış ve %796,4 artış meydana 
gelmiştir. Bunları sırasıyla %691’lik artış ile avokado, %585,7 ile Antep fıstığı, %425,1 ile muz izlemiş; 
kiraz, çilek, Trabzon hurması ve ahudududa %200’ün üzerinde; kayısı, mandalina, limon, greyfurt ve 
bademde %100’ün üzerinde artış meydana gelmiştir. Diğer meyve türlerinde genel itibarıyla üretimde 
artış meydana gelmiş zeytin üretim miktarı ise 1.800.000 tondan 1.500.000 tona gerilemiştir. Çay 
üretim miktarı ise 791.000 tondan 1.500.000 tona yükselerek %89,5 artış oluşmuştur. Toplam meyve 
üretiminde anılan yıllar itibarıyla %54,4’lük artış meydana gelmiştir.

Sebze üretiminde ise kuşkonmaz, dereotu, tere, havuç, nane, karnabahar, barbunya fasulye 
üretimlerinde %100’ün üzerinde artış meydana gelirken soğan (taze), bayır turpu, sivri biber, sap 
kereviz üretiminde ise %100’ün altında üretimde düşüş meydana gelmiştir. Toplam sebze üretim 
miktarı 25.823.567 tondan 30.032.727 tona yükselmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde ise haşhaş, şerbetçi otu, fiğ (dane), yonca (tohum), üçgül (tohum), 
korunga (tohum), oğulotu (melisa), ısırgan otu, acı bakla, adaçayı, gül (yağlık), lavanta, elit 
(şeker pancarı tohumu) üretimi yapılmakta ve toplam 1.015.308 da alanda üretim gerçekleşmektedir. 
En fazla ekim alanı 451.226 da ile haşhaş ve 475.437 da ile fiğde yapılmaktadır. Ancak yıllara göre 
üretim miktarları incelendiğinde özellikle fiğ (dane) üretimi 1990 yılında 175.000 iken 2018 yılında 
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55.515 tona gerilemiştir. Adaçayı, gül (yağlık), lavanta ve elit üretimleri ise kayda değer oranlarda artış 
göstermiştir (adaçayı 4 tondan 470 tona; gül (yağlık) 10.000’den 14.700 tona; lavanta 123 tondan 
1.043 tona; elit 1.600 tondan 2.800 tona ulaşmıştır).

5.2. İllere göre ve ürün gruplarına göre üretim miktarı, alan ve verim değerleri

İllere göre tarla bitkilerinden arpa üretiminde Konya, 968.554 ton ile %13,83’lük üretim payına sahipken 
onu 572.080 ton arpa üretimi ve %8,17 üretim payı ile Ankara takip etmektedir. Buğday üretiminde 
de sırasıyla Konya ve Ankara illeri ilk sıraları almaktadır. Konya 2.037.936 tonluk üretimi ile %10,19 
üretim payına sahipken Ankara 1.093.264 ton ile %5,47 üretim payı ile Konya’yı takip etmektedir. 
Ayçiçeği üretiminde ilk sırayı Tekirdağ 347.502 ton üretimi ve %19,31 üretim payı ile alırken ardından 
296.591 ton üretimi ve %16,48 üretim payı ile Konya ve 237.136 ton üretimi %13,17 üretim payı ile 
Edirne gelmektedir. Önemli bir diğer tarla bitkisi mısır üretiminde ise ilk sırayı 1.104.538 ton üretimi ile 
Konya alırken Adana 842.697 ton üretimi ve %14,78 üretim payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Çeltik 
üretiminde ise Edirne, Samsun, Balıkesir illeri sırasıyla 410.681 ton, 133.221 ton ve 114.939 ton üretim 
miktarı ve %43,68, %14,17 ve %12,22 üretim payları ile ilk üçü oluşturmaktadır. Pamuk üretiminde ise 
%39,99 üretim payı, 1.027.625 ton üretim miktarı ile Şanlıurfa en yüksek üretim değerlerine sahipken, 
birbirine yakın üretim miktarlarına sahip Aydın, Hatay, Diyarbakır illeri onu takip etmektedir. Aydın’ın 
ülke pamuk üretimindeki payı %10,87 iken Hatay’ın %10,26 ve Diyarbakır’ın %9,51’dir. Aydın, Hatay ve 
Diyarbakır’ın pamuk üretim miktarları sırasıyla 279.377 ton, 263.901 ton ve 244.497 tondur. Patates 
üretiminde Niğde %16,09 üretim payı ve 732.188 ton üretim miktarı ile en üst sırayı almaktadır. Patates 
üretiminde ikinci ve üçüncü sırada ise 611.957 ton üretimi %13,45 üretim payı ile Konya ve 455.352 ton 
üretimi %10,01 üretim payı ile Afyon bulunmaktadır.

Süs bitkileri üretiminde ilk sırayı 608.518.150 adet ile İzmir ili almaktadır. İzmir’de en fazla yetiştirilen 
kesme çiçek 209.060.770 adet üretimi ile karanfil olurken üretim miktarı olarak 197.478.480 adet 
ile dış mekân süs bitkileri üretimi onu takip etmektedir. 510.466.200 adet üretim miktarı ile Antalya 
en fazla süs bitkisi yetiştiren ikinci ildir. Antalya’da en fazla üretilen süs bitkisi grubu kesme çiçekler 
olup 316.410.000 adet ile karanfil birinci 100.040.000 adet ile gerbera ikinci sırayı almaktadır. Süs 
bitkileri üretiminde İzmir ve Antalya’yı 157.811.260 adet üretimi ile Yalova takip etmektedir. Yalova’da 
105.682.200 adet ile en fazla dış mekân süs bitkileri üretilirken ardından 16.545.750 adet ile kesme 
gül üretimi gelmektedir.

İllere göre meyvecilik üretim miktarları çeşitlere göre değişmektedir. Ülkemizde üzüm üretiminde 
Manisa 1.234.577 ton ile %31,39 üretim payına sahip olup ilk sırayı almaktadır. Ardından %9,03 üretim 
payı, 355.276 ton üretim miktarı ile Denizli gelmektedir. Kiraz üretiminde ilk üç sıradaki iller birbirine 
yakın üretim paylarına sahiptir. Konya, İzmir ve Bursa illerinde sırasıyla 68.204 ton, 57.892 ton, 52.235 
ton kiraz üretimi yapılmaktadır. Bu illerin ülke kiraz üretimindeki payları %10,66, %9,05, %8,17’dir. 
Ayva üretiminde ise %57,73 üretim payı ile Sakarya en önemli ilimizdir. Sakarya’da ayva üretim 
miktarı 101.885 tondur. Ayva üreticisi diğer iller küçük üretim paylarına sahipken bunlar arasından 
en önemlisi %8,03 üretim payı ve 14.187 üretim miktarı ile Bursa’dır. Ülkedeki çilek üretiminin %33,88 
Mersin’de gerçekleştirilmektedir. Mersin’in çilek üretim miktarı 149.438 tondur. Aydın ise %14,47 
üretim payı ve 63.843 ikinci önemli çilek üreticisi ildir.  Ordu %35,02 üretim payı ve 180.397 ton 
üretim ile fındık üretiminde lider ildir. İncir üretiminde %60,79 gibi büyük bir üretim payı ile Aydın 
ili ilk sıradadır. Aydın’ın incir üretim miktarı 186.346 tondur.  İzmir ise %14,89 üretim payı ve 45.652 
ton üretim miktarıyla ikinci sırayı almaktadır. Antep fıstığı üretiminde en önde gelen iller Şanlıurfa ve 
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Gaziantep’tir.  Şanlıurfa %41,71 üretim payı ve 100.107 ton üretim miktarı ile ilk sırayı alırken Gaziantep 
%37,58 üretim payı, 90.183 ton üretim miktarı ile ikincidir. Çay üretimi Karadeniz Bölgesi’ndeki beş 
şehirde toplanmıştır. Bunlar arasında yoğun olarak çay üretimi yapılan iller 1.022.761 ton ile Rize 
ve 295.210 ton ile Trabzon’dur. Rize’nin ülke çay üretimindeki payı %68,18 iken Trabzon’un çay 
üretimindeki payı %16,68’dir. Türkiye’de greyfurt üretiminin çok büyük bir kısmı Adana ilinde 192.266 
ton olarak gerçekleşmektedir. Greyfurt üretiminde Adana’nın payı %76,91’dir. Mersin ise %11,49 üretim 
payı ve 28.728 ton üretim miktarı ile ikinci sırayı almaktadır. Kivi üretiminde %40,39 üretim payı ile 
Yalova en fazla kivi üretimi yapan ildir, üretim miktarı 25.009 tondur. Kivi üretimi ile öne çıkan bir 
diğer il 7.336 ton üretim miktarı, %11,85 üretim payı ile Ordu’dur. Limon üretiminde %59,68 üretim 
payı ile Mersin birinci %21,71 üretim payı ile Adana ikinci olmuştur. Mersin’in limon üretimi 656.440 
ton iken Adana’nın limon üretim miktarı 238.845 tondur. Mandalina üretiminde ise birinci il Hatay 
olmuştur. Hatay %35,78 üretim payı ve 590.370 ton üretim miktarına sahiptir. Adana ise mandalina 
üretiminde %33,33 üretim payı 549.918 ton üretim miktarı ile ikinci sıraya yerleşmiştir. Portakal 
üretiminde öne çıkan iller ise Antalya ve ona yakın üretim değerlerine sahip Adana’dır. Antalya ve 
Adana’nın portakal üretimi içindeki payları sırasıyla %27,67 ve %21,90 iken üretim miktarları 525.821 
ton ve 416.102 tondur. Zeytin üretim miktarları incelendiğinde en fazla zeytin üretimi yapan il 310.069 
ton ile Manisa olup %20,66 üretim payına sahiptir. Aydın ise %13,39 üretim payı ve 200.889 ton 
üretimi ile Manisa’yı takip etmektedir.

Sebze üretimi değerlendirildiğinde en fazla üretimi yapılan sebze domatestir. En fazla domates 
üretimi yapılan iller olan Antalya ve Bursa’da sırasıyla 2.508.622 ton ve 1.362.116 ton dur. Antalya’nın 
domates üretimindeki payı %20,64 iken Bursa’nın %11,21’dir. Biber üretiminde ise en yüksek değerlere 
439.255 ton üretim miktarı, %17,19 üretim payı ile Antalya ve 308.892 ton üretim miktarı, %12,09 üretim 
payı ile Mersin’de ulaşılmıştır. Kavun üretiminde Adana ve Konya en yüksek üretim miktarına sahip 
şehirlerdir. Adana’da kavun üretimi 202.233 ton ve toplam üretim içindeki payı %11,53 iken Konya’da 
üretim miktarı 148.026 ton olup, üretimdeki payı %8,44 tür.  Konya’yı Denizli %7,69 üretim payı ve 
134.837 ton üretim miktarı ile takip etmektedir. Karpuz üretiminde de yine ilk sırayı Adana almaktadır. 
Adana’daki karpuz üretim miktarı 1.006.322 ton ve üretim içindeki payı da %24,96’dır. Adana’dan 
sonra karpuz üretimi en yüksek olan il 498.357 ton üretimi, %12,36 üretim payı ile Antalya’dır. Antalya 
hıyar üretiminde ise birinci ilimizdir. Antalya’daki hıyar üretim miktarı 523.217 ton, üretim içindeki 
payı ise %28,31’dir. Hıyar üretiminde Mersin 237.470 ton üretim miktarı ve %12,58 üretim içindeki 
payıyla önemli üretime sahip ikinci ildir.

Ayrıca taze soğan, kuru soğan ve karnabaharda üretim değerlerinde önemli değişiklikler olmuştur. 
Taze soğan üretiminde 12.825 ton ve %9 üretim payı ile Eskişehir birinci sırada yer alırken 7.025 ton 
ve %5 üretim payı ile Mersin ikinci olmuştur.

Kuru soğan üretiminde ilk sırayı Ankara almaktadır. Ankara’nın kuru soğan üretim miktarı 510.414 
ton ve üretimdeki payı %26,44 dür. Ankara’dan sonra kuru soğan üretiminde öne çıkan iller Amasya 
ve Adanadır. Amasya’nın kuru soğan üretim miktarı 248.599 ton, üretim payı %12,88 iken Adana’nın 
üretim miktarı 153.307 ton ve üretim payı %7,94’tür.

Karnabahar üretiminde önde gelen il 48.545 ton üretim miktarı ve %21,56 üretim payı ile İzmir olup onu 
38.924 ton üretim miktarı, %17,29 üretim payı ile Bursa izlemektedir. Bursa’ya yakın bir üretim miktarı 
ile Antalya üçüncüdür. Antalya’nın karnabahar üretimi 30.105 ton, üretimdeki payı ise %13,37’dir.
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5.3. Bitkisel ürün gruplarına göre işleme olanakları

Üretimde kullanılan ham maddesinin önemli bir kısmını tarımdan gelen ürünler meydana getiren; 
yani tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünleri işleyip değerlendiren firmalar gıda ve tarıma dayalı 
sanayi işletmeleri olarak nitelendirilebilir. Tarıma dayalı sanayi sistemlerinin işleyiş sistemini bu sanayi 
alt grubu içerisinde yer alan gıda sanayi işletmelerini ele alarak açıklayabiliriz. Tarımsal işletmelerde 
elde edilen ham maddeler ile süreç başlamakta, tarım işletmesinde öz tüketime ayrılan kısımdan 
sonrası tarıma dayalı sanayilerde işlenmek üzere fabrikalara yollanmaktadır. Tesislerde işleme sonrası 
elde edilen son ürünler ihracatçı, ithalatçı, depolayıcı, dağıtıcı, perakendeci vasıtasıyla son tüketiciye 
ulaşmaktadır. 

Gıda sektörü insanlar için vazgeçilemez olması yanında ekonomiye de ciddi katkı sağlamaktadır. 
Ülkemizde gıda ve içecek sanayi imalat sektörü içerisinde yaklaşık %16’lık bir büyüklüğe sahiptir. Dünya 
gıda fiyatlarının yükselmesi, gıda sektörünün büyümesini sınırlamıştır.  Gıda sektörünün ana görevi 
tarımsal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri hâline getirmektir. Bu 
süreçte, en önemli adım üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı ham 
madde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım 
kanallarına kadar birçok unsur yer almaktadır. Gıda zincirini, “tarladan sofraya” ilkesinden hareketle: 
çiftçiler, sanayiciler, tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı gruplar 
oluşturmaktadır (TÜSİAD, 2018).

Gıda işleme sektörü çeşitli alt sanayi dallarından oluşmaktadır. Tarımsal ürünlere dayalı olan ve imalat 
sanayii kapsamında yer alan gıda sektörü, ürünlere dayalı olmak üzere alt gruplarda incelenmektedir. 
Bu alt gruplar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

•	 Bitkisel yağ sanayi

•	 Et ve et ürünleri sanayi

•	 Su ve su ürünleri işleme sanayi

•	 Meyve-sebze işleme sanayi

•	 Süt ve süt ürünleri işleme sanayi

•	 Şeker ve şekerli mamuller sanayi

•	 Un ve un mamulleri sanayi

Gıda işleme sektörünün alt dalları bitkisel yağ sanayi içinde yer alan başlıca ürünler ayçiçeği yağı, 
zeytinyağı ve margarindir. Dünyada ekili zeytin ağaçlarının %97’sinin Akdeniz ülkelerinde bulunması ve 
Türkiye’nin başlıca zeytin üreticisi ülkelerden olması, sektör içinde zeytinyağını ön plâna çıkarmaktadır. 
Zeytinyağı ticaretinin daha çok gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmesi, nispeten daha ucuz olan 
margarinin ise gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edilmesi, sektörün önemli bir karakteristiğini 
oluşturmaktadır (Kaderli, 2006).

Meyve-sebze işleme sanayi, ürünlerin üretildikleri mevsim dışında tüketilmelerine imkân veren bir 
gıda sanayii kolu olarak ön plâna çıkmaktadır. Konsantre meyve suları, konserve meyve-sebzeler, 
kurutularak saklanan meyve sebzeler, salça ve dondurulmuş meyve-sebzeler alt gruplarında 
değerlendirilmektedir. Meyve ve sebze işleme sanayi altında diğer alt ürünler arasında yer alan 
dondurulmuş gıda ürünleri, gıda maddelerinin tazeliğini korumak ve arzdaki mevsimselliği aşmak 
amacıyla çeşitli işleme ve saklama tekniklerinin kullanıldığı bir sanayidir (Kaderli, 2006).
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Şeker kendi başına bir ürün olmakla birlikte, birçok şekerli mamulün üretiminde kullanılan bir ara 
mamuldür. Şeker, melas, yaş küspe, helva, lokum, sakız, şekerlemeler, çikolata ve kakaolu mamuller 
ve kakao tozu, şeker ve şekerli mamuller grubunda yer alan ürünler arasındadır. Kristal şeker, beyaz 
şeker ya da toz şeker olarak adlandırılan şekerin üretimi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkan melas 
ve yaş küspe aynı zamanda yem sanayii için girdi oluşturmaktadır. Un ve unlu mamuller sektörü 
altında, unun imalât aşamaları ve una dayalı mamullerin içerilmesi genel içeriği oluşturmaktadır. 
Ekmek, makarna ve bisküvi unlu mamuller sınıfında yer alan başlıca ürünleri oluşturmaktadır (Kaderli, 
2006).

Örnekler

Çay, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan halkın ekonomik anlamda tek tarımsal gelir kaynağı, kişi 
başına yıllık 3 kg’ı aşan tüketim miktarı ile de ülkemizin önemli ve vazgeçilemez bir içeceğidir. FAO 
istatistiklerine göre dünyada çay tarım alanları 2017 yılında 4.075 bin hektara ulaşmıştır. Aynı istatistiki 
rakamlar doğrultusunda dünyada kuru çay üretimi ise 2017 yılında da 6.099 bin ton olmuştur. Son 
beş yıldır, kamu ve özel sektör tarafından çay üreticilerinden satın alınan yıllık yaş çay miktarı 1,1-1,3 
milyon ton, üretilen kuru çay miktarı ise yaklaşık 220 -230 bin ton arasında değişmektedir. Üretimde 
yüzde 50-55 paya sahip olan ÇAYKUR bir Kamu İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Yıllık 110-120 bin ton 
arasında siyah çay üretmektedir (2018 yılı 130 000 ton). 2004 yılından itibaren yeşil çay üretimine, 
2009 yılından itibaren ise organik siyah ve yeşil çay üretimine başlamıştır. Türkiye’nin çay ihracatı 
son yıllarda yıllık 2.000-5.000 ton, ithalat miktarı 2.000-4.000 ton arasındadır. FAO 2010 yılı 
verilerine göre dünyada çay tarım alanı 3,1 milyon hektar, üretim miktarı 4,5 milyon tondur. Türkiye 
çay tarım alanı bakımından 7. sırada, kuru çay (siyah çay) üretim miktarı bakımından 6’ıncı sırada 
(234 000 ton), çay tüketim potansiyeli yönünden ise Hindistan ve Çin’in ardından 3’üncü sırada yer 
almaktadır. Alan, üretim ve tüketim açısından dünyada göreceli üstünlüğe sahip olan çay, tarım ve 
sanayinin, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir sektöre dönüşmesi ve uluslararası 
standartlara uygun üretim yapar duruma gelmesi önemlidir. ÇAYKUR tarafından başlatılan organik 
çay projesi bu alanda önemli bir gelişmedir (TOBB, 2014). 2018 yılı itibarıyla organik çay üreticisi 
11.830’a toplam organik çay üretim alanı ise 38.524 da’a ulaşmıştır. Ülkemiz çaycılığının sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulabilmesi, üretim tüketim dengesinin sağlanmasıyla mümkündür. Bu denge bugün 
itibarıyla kurulmuştur. Ancak oluşabilecek iç tüketim fazlası çayların dış pazarlarda zamanında 
satılması için 5 bin tonluk dış pazarı sürekli elde tutmak zorunluluğu vardır. Bunun için yurt dışı 
taleplerini karşılayabilecek fiyat ve kalitede üretim yapılması, dünya çay ihracatındaki gelişmelerin 
dikkatlice ve zamanında izlenmesini gerekli kılmaktadır. Dünyada çay üreticisi ülkeler az gelişmiş ya 
da gelişmekte olan ülkeler olup, bu ülkelerde hem iş gücünün hem de ham maddenin ucuz olması 
nedeniyle maliyetler oldukça düşük olarak gerçekleşmektedir. Diğer üretici ülkelerin ham madde 
fiyatları bizim fiyatlarımızdan 1,5-2 kat, işçilik giderleri ise yaklaşık 5 kat daha düşüktür. Bunun sonucu 
olarak da ülkemizin, diğer üretici ülkelere göre çay ihraç etme şansı oldukça azdır. İhracatta fiyat 
engelinin yanında, kalite konusunda da sorunlar mevcuttur. Kalite konusunun halledilmesi, ham 
madde kalitesinin ıslahıyla ilgili tarımsal projelere ve teknolojideki eksikliklerin giderilmesine bağlıdır. 
Ayrıca, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için öncelikle sektörün temel sorunlarının çözümüne 
yönelik tedbirlerin alınması şarttır (TOBB, 2013). 

Arpa yem sanayi ve büyükbaş hayvan yetiştiren (süt ve et besiciliği) işletmeler tarafından talep 
edilmektedir. Birçok işletme, kendi üretimini hayvan yemi olarak kullanmaktadır. Mısır talebinde en 
büyük payı hayvan yemi, doğrudan gıda (un ve ekmek) ve nişasta sanayi kullanımları alır. Türkiye’de 
yıllık 885 bin ton mısır işleme kapasitesine sahip mısır nişastası üreten beş adet firma vardır. Türkiye 
mısır talebini üretimle karşılayamamaktadır. Dolayısıyla 2005 yılına kadar mısır ithalatı önemli 
ölçülerde artmıştır.
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Türkiye’de kişi başına taze sebze, meyve ve türevlerinin tüketimi birçok ülkeye göre yüksektir. 
Domates üretiminin yaklaşık %20’si salça, kurutma ve diğer şekillerde işleme amaçlı kullanılmaktadır. 
Tüm bu ürünlerin taze domates eş değeri bir milyon tondan fazladır. Bu verilerden hareketle domates 
üretiminin %13-15’lik bölümünün (domates eş değeri olarak) ihracata gittiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bitkisel yağ sanayide pazarda tüketici güvenini kazanmış çok güçlü yerli firmalar ve markalar vardır. 
En büyük ilk dört veya sekiz firmanın yoğunlaşma oranı, reklam yoğunluğu ve ürün farklılaştırma 
düzeyi dikkate alındığında rafine yağ ve margarin piyasasının tekelci rekabet piyasası özelliklerini 
sergilediği söylenebilir. Piyasada perakendeci markası da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 
yağ sanayinin toplam tohum işleme kapasitesi 4,5 milyon ton/yıl, ham yağ işleme kapasitesi 3 milyon 
ton/yıl, toplam margarin üretim kapasitesi ise 950.000 ton/yıl olup, kapasite kullanım oranları %50 
civarındadır. Yerli üretimin %100 artırılması durumunda bile yağ sanayinin bu miktarları işleyebilmesi 
mümkün olacaktır. İthalatın tohum olarak yapılması, atıl kapasitenin kullanılmasını sağlayacağından 
işlenmiş ham yağ yerine, ayçiçeği tohum ithalatına öncelik verilmesi ülkemize büyük bir kazanç 
sağlayacaktır.

Türkiye’nin AB ile olan tarımsal ticaretinde endüstri-içi özelleşmenin göstergesi olan Gruber ve Lloyd 
endeksi, birçok üründe yüksek değerlere ulaşmakta ve artış göstermektedir. Analiz sonuçları, Türkiye 
ve AB arasındaki tarım ürünleri ticaretinde yüksek düzeyde ve artan oranda ürün örtüşmesini işaret 
etmektedir. Bu durum, özellikle tüketiciye ulaşmadan önce işleme gerektiren ürünler için geçerlidir.

5.4. Bitkisel ürünlerin dış ticareti ve artma potansiyelinin değerlendirilmesi

Tarım sektörü, üretimin büyük oranda iklim koşullarına bağlı, ürünlerine yönelik talep esnekliğinin 
diğer sektörlerin ürünlerine kıyasla mutlak değerce düşük fakat üretim periyodunun uzun olduğu 
özel bir yapı arz etmektedir. Toplumda ise sosyal dengelerin korunmasına yönelik katkıları ve ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak hassas olma özelliği ile öne çıkan bir sektördür. Dünya 
iş gücü piyasasında günümüze kadar birçok yapısal değişiklik gözlemlenmesine rağmen, gelişim 
ve dönüşümü oldukça zaman alan tarım sektörü hâlihazırda özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
istihdamında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yönünün yanı sıra, ülkelerin net ekonomik ve sosyal 
refah seviyelerinin gelişme merkezi olan tarım sektöründe hâlihazırda muhtelif müdahale, düzenleme 
ve destek mekanizmalarına yoğun olarak işlerlik kazandırılmaktadır.

Tarım sektörü sağladığı yüksek istihdam olanaklarının yanında gelişme yolundaki ülkelerde döviz kısıtı 
probleminin çözülmesi aşamasında iktisadi kalkınma olgusunun ilk önemli evresini oluşturmaktadır. 
Ancak, özellikle tarım ürünlerinde göreceli avantaja sahip gelişmekte olan birçok ülke endüstriyel 
ekonomiye geçişte devlet müdahalelerine tarım sektörü aleyhine işlerlik kazandırmıştır. Bu kapsamda 
sanayi sektöründe göreceli avantaj tesisinde emek faktörü, sabit yatırımların yer aldığı kentsel 
bölgelere yönlendirilmiştir. Azalan tarımsal faaliyet, ölçek kaybı ve artan faktör fiyatlarıyla yitirilen 
rekabet gücü, ülke milli hasıla kompozisyonlarının sanayi ve hizmet sektörleri lehine değişmesine hız 
kazandırmıştır. 

Anılan yapıda, tarım sektöründe ihracat yoluyla sağlanacak döviz girdisinin, ölçek ekonomisinin ve 
fiyat istikrarının ülke ekonomilerinde yaratacağı refah artışı, toplam nüfus içerisinde daha sağlıklı 
bir gelir dağılımının sağlanmasında ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede: bir ülkenin, 
beslenme açısından kendine yeterliliğin sağlanmasını müteakip, ihracata konu olan tarım ürünlerinin 
küresel rekabet koşullarına istikrarlı bir yapıda uyarlanması gerekmektedir. Ülkeler, bu vesileyle, 
uluslararası gıda tedariki zincirinde katma değer ve stratejik konum bakımından ilerleme sürecinin 
önemli bir gereksiniminin tamamlanmasını sağlayarak, kırsal kalkınma stratejilerini küresel bir zemine 
eklemleyebileceklerdir.
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19’uncu yüzyıldan itibaren dünya ekonomisinin içerisine girdiği sanayileşme evresi ve son 30 yılda 
müşahede ettiğimiz küreselleşme sürecini takiben milli gelirden aldığı pay azalsa da tarım sektörü 
siyasal ve sosyoekonomik hayat içerisindeki önemini muhafaza etmektedir. Ülkeler tarımsal üretimin 
istikrarı, gıda fiyatlarındaki dengesizlik gibi mülahazalar sebebiyle tarımsal faaliyete sürekli olarak 
müdahale etmekte, günümüzde, bilhassa Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinde en ateşli tartışmalar 
tarım alanında yaşanmakta, korumacılık olgusu kendisini en yoğun olarak ileri tarım müzakerelerinde 
hissettirmektedir.

Tarım Ürünleri Dış Ticareti

Günümüzde, tarım sektöründe kendi kendine yeterli olma kaygısı, yerini, dünya için üretim ve dünya 
için pazarlama yaklaşımına bırakmaktadır. Diğer bir ifadeyle tarım sektörü ülkeler için sınırlar ötesi 
bir nitelik kazanmıştır. Nitekim, 2018 yılında, yaklaşık 19,3 trilyon dolarlık dünya ihracatının yaklaşık 
1,6 trilyon doları aşan kısmı, diğer bir ifadeyle, her 100 dolarlık ihracatın 8 dolardan fazlası bu sektöre 
aittir. Bununla birlikte, 2002 yılında dünya ihracatındaki tarım sektörünün payı %7,57 iken, 2018 yılı 
istatistikleri bu oranın %8,29’a yükseldiğine işaret etmektedir.

Coğrafi ve iklim koşullarının ürün çeşitliliği açısından getirmiş olduğu avantajlı durum hem kendine 
yeterlilik hem de ürettiğinin fazlasını ihraç etme noktasında Türkiye’yi ayrıcalıklı bir konuma 
yerleştirmektedir. Genel dış ticaret kompozisyonunun aksine, gerek küresel ekonomik kriz öncesi 
dönemde gerekse de krizi izleyen süreçte dış ticaret fazlası vermekte olan tarım sektörü cari işlemler 
dengesi üzerinde de müspet katkıda bulunmaktadır. 2002 yılında 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşen 
tarım ürünleri (Gümrük Tarife Cetvelinin 1 ila 24’üncü fasılları arasında yer alan ürünler) ihracatımız 
2018 yılına gelindiğinde yaklaşık 4 kat artarak 17,7 milyar dolar seviyesine erişmiş olup, anılan yılda 
sektörün 167,9 milyar dolarlık genel ihracatımızdan aldığı pay %10,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan, Türkiye, genel ihracatta dünyada 31’inci sırada olmasına karşın tarım ürünleri ihracatında, 
%1,1 payla dünyada 26’ncı sırada yer almaktadır.

19’uncu yüzyıl boyunca Türkiye’nin temel ihraç ürünlerini: tütün, incir, üzüm, ham ipek, tiftik, afyon, 
meşe palamudu, fındık, pamuk ve zeytinyağı gibi tarımsal ürünler oluşturmaktayken anılan ürünlerden 
fındık, zeytinyağı, incir ve üzümde Türkiye günümüzde de dünya üretiminde önde gelen ülkeler 
arasında yer almaktadır. Tarım ürünleri ihracatı içindeki ürün gruplarının ağırlığının, yıllar itibarıyla, 
kuru meyveler, fındık, zeytinyağı gibi geleneksel ihraç ürünleri ile yaş meyve ve sebzelerden oluşan 
temel tarım ürünlerinden, işlenmiş tarım ürünleri ve hayvansal mamullere doğru kaymakta olduğu 
görülmektedir. Nitekim dünya tarım ticaretinin %32’sini temel (bitkisel) tarım ürünleri oluşturmakta 
geri kalanını ise işlenmiş tarım ürünleri ve hayvansal mamuller teşkil etmektedir. Söz konusu ürün 
kompozisyonu son 10 yılda bir değişim göstermemiştir. Son yıllarda, gıda sektöründeki yatırımların 
artmasının yanı sıra, teknolojik ilerleme, ham madde temininde koşulların iyileşmesi ve tarımsal 
desteklerin etkin kullanımı, ihracatın işlenmiş ürünlerde yoğunlaşmasına imkân sağlamıştır.

Ürün grupları itibarıyla incelendiğinde, ihracatın yarısından fazlasını (%51) şekerli mamuller, hububat 
mamulleri, bitkisel yağlar, meyve ve sebze mamulleri, tütün mamulleri gibi işlenmiş tarım ürünlerinin 
oluşturduğu, bunun yanı sıra özellikle kanatlı sektörünün son yıllarda dünyada ve yurt içindeki 
talep artışının sonucunda yakaladığı büyüme performansının da etkisiyle, hayvansal mamullerin 
ihracatındaki payının (%14) yıllar itibarıyla artmakta olduğu görülmektedir.
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Tarımsal girdilerdeki fiyat oynaklıkları, rekabet gücü açısından gıda sanayini doğrudan etkilemektedir. 
Tarımsal fiyatların uluslararası piyasalarda da hızlı değişim gösterebilmesi, birden fazla üretici 
ülkenin bulunduğu sektörlerde uygun fiyata girdi temininin mümkün olması sayesinde, ham madde 
fiyatlarındaki değişimler iç piyasa dinamiklerine göre daha az sorun teşkil etmektedir. Bu noktada, 
küresel piyasalarda rekabetçi olabilmeyi teminen dünya fiyatlarından girdi imkânlarının sağlanması, 
ihracatta sürdürülebilirlik açısından büyük öneme sahiptir.

İhracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarları geliştirmek, ihraç 
ürünlerini çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak amacıyla, Dâhilde İşleme Rejimi 
(DİR) kapsamında, ihraç edilmek üzere üretilen işlenmiş tarım ürünleri sanayine başta tahıllar ve yağlı 
tohumlarda olmak üzere, dünya fiyatlarından girdi sağlanması imkânı tanınmaktadır. 

Tarımsal ihracatta girdi olarak kullanılması amacıyla ithal edilen ürünler:

•	 İhraç ürün bünyesinde girdi olarak kullanılması amacıyla DİR kapsamında ithal edilen ürünler,

•	 Yurt içi tüketimin belirli bir bölümünün, ihracata yönelik girdi ihtiyacının ise tamamının karşılanması 
amacıyla hem kati ithalat yoluyla hem de DİR kapsamında ithal edilen ürünler,

•	 Üretimi hiç bulunmayan veya yok denecek kadar az olan hem DİR kapsamında hem de kati ithalat 
yoluyla ithal edilen tarım ürünleri olarak 3 bölümde sınıflandırılabilir.

Ülkemiz: Avrupa Birliği (AB), Rusya Federasyonu ve Orta Doğu gibi büyük pazarlara yakınlığı 
açısından coğrafi anlamda avantajlı bir bölgede yer almaktadır. Tarım ürünleri ihracatımızda, genel 
ihracatımıza paralel olarak, pazar kompozisyonunda yaşanan değişim son yıllarda hız kazanmış, 
Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ihracat içerisindeki nispi ağırlığı artmıştır. 
2018 yılı itibarıyla tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirilen başlıca ülkeler: Irak (%16), Almanya (%7,7), 
ABD, (%5,2), Rusya Federasyonu (%5) ve İtalya (%4) olarak sıralanmakta olup AB’nin ihracatımızdaki 
payı %30,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam 192 ülkeye tarım ürünleri ihracatı gerçekleştiren 
ülkemizin, son on yıllık döneme bakıldığında, bölgesinin gıda tedarikinde önemli bir konuma geldiği 
görülmektedir. Orta Doğu ülkeleri tarafından gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalatında 2002 yılında 
13’üncü sırada yer alan ülkemiz, günümüzde Orta Doğu’nun tarım sektöründe Hindistan, Brezilya ve 
ABD’nin ardından en büyük dördüncü ticari partneri konumuna gelmiş bulunmaktadır.

Dünya Tarım Ticaretine İlişkin Öngörüler

Ülkeler, asgari düzeyde beslenme açısından kendine yeterliliği sağlamayı amaçlamakta ve bu 
doğrultuda sektöre yönelik korumacı ve destekleyici politikalar uygulamaktadır. Dünya Bankasına 
göre, günümüzde yeterli kaynaklara ulaşamayan yaklaşık 1,2 milyar insan temel gıda olarak buğdaya 
bağımlı olup artan nüfus ve hızlı kentleşme sebebiyle, gıda talebindeki artışın gelecekte durağan 
bir görünüme geçeceğine dair bir işaret bulunmamaktadır. Gıda güvenliğinin, nüfusun beslenmesi 
ve toplumsal barışın temin edilmesi açısından taşıdığı önem de dikkate alınarak, siyasi ve ekonomik 
açıdan ülkeler arasında bir baskı aracı olarak kullanılması, dünya barışı ve toplumların geleceği 
açısından risk unsuru olarak değerlendirilmektedir.
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Tarımsal üretim, büyük oranda iklim koşullarına bağlıdır. Bu anlamda, günümüzde iklim değişikliğinin 
hızlı bir şekilde gelişim göstermesi sektör dinamiklerinin de derinden etkilenmesine imkân 
tanımaktadır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, FAO araştırmasına göre, Afrika’nın güneyinde 30 
milyon insanın gıda kıtlığı yaşayacağı ve sadece Endonezya’da 2,6 milyon hektarlık ormanlık ve tarım 
alanının yangınlar sebebiyle yok olacağı öngörülmektedir. Yine FAO’ya göre 2050 yılı itibarıyla iklim 
değişikliği sebebiyle, güney yarım küre ülkelerinde (Afrika’nın geneli-özellikle Batı Afrika, Hindistan 
ve diğer Güney Asya ülkeleri) tarımsal üretimin negatif yönde değişim göstereceği beklenmektedir. 

OECD’nin önümüzdeki 10 senelik döneme ilişkin öngörülerinde: sınırlı sayıda ihracatçı-çok sayıda 
ithalatçı şeklindeki ticaret kompozisyonunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, tarımsal 
ticaretin geçmiş on yıllık döneme göre daha yavaş bir büyüme sergileyeceği, ancak net ihracatçı 
ve ithalatçı bölgelerdeki ayrışmanın devam edeceği beklenmektedir. Buna göre, net ithalatçı 
konumundaki bölgelerde; Afrika’nın yaklaşık 40 milyar dolar seviyesindeki tarımsal dış ticaret açığının, 
60 milyar dolar seviyesine ulaşacağı, Çin’in net ithalatında ise önemli bir değişim yaşanmayacağı 
değerlendirilmektedir.

Afrika’nın tarımsal ithalatında beklenen artış, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ve bölgede 
gözlemlenen güçlü nüfus artışı ile bağlantılıdır. Doğrudan tüketim ve hayvansal yem kullanımı 
açısından hububat ürünleri Afrika’nın ithalatında önemli bir kalemi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 
Sahra altı ülkelerde buğday ve mısırın iç tüketimindeki ithalat payının yatay bir seyir izlemesi, 
pirinç tüketimindeki ithalat payının ise %40’tan %60’a yükselmesi öngörülmektedir. Kuzey Afrika 
ülkelerinde ise hububat ürünlerinin net ithalatlarında önümüzdeki 10 senelik dönemde bir değişim 
öngörülmemektedir. Kuzey Afrika’da buğday ve pirinç gıda ürünlerinde, mısır ve diğer hububat 
ürünleri ise hayvansal yemlerde kullanılmak üzere ithal edilmekte olup söz konusu ürünler ülkemizle 
aynı coğrafyada bulunan Rusya ve Ukrayna’dan tedarik edilmektedir. Sahra altı ülkeleri, mısır ve diğer 
hububatlarda kendine yeterli iken gelir seviyesinde ve nüfustaki (%32 oranında artış) artışın etkisiyle 
özellikle pirince talebin artması beklenmektedir.

Ürün  2019-2028 OECD İthalat Beklentisi

Buğday 5 büyük ithalatçının (Mısır, Endonezya, Vietnam, Brezilya, Filipinler) dünya ithalatındaki payı %27 olarak 
gerçekleşecektir. Kıta olarak ithalatta en büyük artış Afrika’da yaşanacaktır (%22).

Mısır 5 büyük ithalatçının (Meksika, AB, Japonya, Vietnam, Mısır) dünya ithalatındaki payı %43 olarak 
gerçekleşecektir. Kıta olarak ithalatta en büyük artış Afrika’da yaşanacaktır (%22,8).

Pirinç
5 büyük ithalatçının (Çin, Nijerya, Filipinler, AB, İran) dünya ithalatındaki payı %74 olarak 
gerçekleşecektir. En büyük ithalat artışı (%49) Afrika’da yaşanacak (dünya ithalatındaki payı: 
%35>%49) ve Nijerya, Çin ile birlikte en büyük pirinç ithalatçısı olacaktır. 

Yağlı tohum

5 büyük ithalatçının (Çin, AB, Meksika, Japonya, Pakistan) dünya ithalatındaki payı %77 olarak 
gerçekleşecektir.  Çin, soya fasulyesi ithalatını yıllık %1,5 artıracak ve dünya soya fasulyesi ithalatının 
3’te ikisini (113 milyon ton) gerçekleştirecektir. Soya fasulyesi toplam yağlı tohum ithalatının %88’ini 
oluşturacaktır.

Bitkisel yağ
5 büyük ithalatçının (Hindistan, ABD, AB, Çin, Pakistan) dünya ithalatındaki payı %51 olarak 
gerçekleşecektir.  Hindistan, bitkisel yağ ithalatını %45 artıracak ve dünya bitkisel yağ ithalatının 4’te 
birini (22 milyon ton) gerçekleştirecektir.

Şeker
5 büyük ithalatçının (Endonezya, Çin, ABD, Malezya, Güney Kore) dünya ithalatındaki payı %34 olarak 
gerçekleşecektir. Şeker kotalarının kaldırılmasının da etkisiyle AB’nin önümüzdeki 10 yıldaki şeker 
ithalatı %61 düşüş gösterecektir.

Kanatlı eti
5 büyük ithalatçının (Meksika, AB, Japonya, Güney Afrika, Suudi Arabistan) dünya ithalatındaki 
payı %26 olarak gerçekleşecektir. Vietnam ve Güney Afrika’nın ithalatı dünya ortalamasının (%19,5) 
üzerinde, Filipinler’in ithalatı ise %65 oranında artış gösterecektir.
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FAO ve OECD tarafından yapılan araştırmalar ışığında: önümüzdeki dönemde, özellikle Afrika ve 
Güney Asya ülkelerinde iklim değişikliği sebebiyle tarımsal üretimde yaşanması beklenen gerilemenin, 
söz konusu bölgelerdeki hızlı nüfus artışı ile birlikte değerlendirildiğinde tarımsal ürün ithalatının 
yükseliş eğilimi göstermesine imkân tanıyacağı öngörülmektedir. Dünyanın geri kalan bölgelerinde 
ise hâlihazırda net ithalatçı ve net ihracatçı olan ülkelerde, ithalata bağımlı olunan ürünlerde ve 
bağımlılık oranlarında önemli bir değişim beklenmemektedir. Üretim ve ticarete ilişkin söz konusu 
beklentilerin, gıda fiyatlarına yönelik FAO araştırmasıyla birlikte değerlendirildiğinde (Afrika-özellikle 
Batı Afrika- ve Güney Asya’da gıda fiyatlarının %6’ya varan oranlara artış göstermesi, gıda alım 
gücünün ise %12’ye varan oranlarda gerilemesi beklenmektedir) anılan bölgelerin katma değeri 
yüksek tarımsal ürün ihracatı açısından dünyanın geri kalanına göre nispeten daha az potansiyel 
taşıyacağı değerlendirilmektedir.

Önümüzdeki dönemde çok taraflı ticaret müzakerelerinin yavaşlamasının da etkisiyle korumacı 
politikaların ticareti şekillendirmeye devam edeceği, ülkelerin ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarına 
ağırlık vereceği öngörülmektedir. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) başta olmak 
üzere, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çoklu ticaret anlaşmaları tarım ürünleri ihracatımızda önemli 
bir yer tutmaktadır. Söz konusu anlaşmalar vasıtasıyla, dünya fiyatlarından girdi temini sağlanması 
ve teknik standartlar ve sağlık/bitki sağlığı açısından engellerin ortadan kaldırılması konularında 
yeni düzenlemeler getirilerek, gelişmiş kalite ve üretim altyapısına sahip işlenmiş gıda ürünleri 
sanayimizin rekabet gücünün artırılması ve küresel piyasalarda daha fazla yer edinmesine imkân 
tanınmaktadır. Ülkemiz, birçok ülkeyle STA müzakereleri yürütmekte veya girişimde bulunmakta, AB 
ile gümrük birliğinin güncellenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, AB ile tarım alanında tavizlerin 
güncellenmesi hususu önümüzdeki dönemin önemli konu başlıkları arasında yer alacaktır. AB ile 
ülkemiz arasındaki tarım tavizlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerde, AB pazarında 
daha ileri bir açılım sağlanması, ikili ticarette karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi ve taraflar 
arasındaki ticaretin kolaylaştırması hedeflenmektedir. Brexit süreci kapsamında da Birleşik Krallık ile 
ülkemiz arasındaki tercihli tarım ticaretine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde benzer bir pozisyon 
alınmaktadır. Bununla birlikte, ticaret hacmini genişletmek için yeni pazarlara açılım politikalarına 
öncelik verilmekte, önemli bir nüfusa sahip ve refah seviyelerinin artmasıyla tüketici alışkanlıklarında 
hızlı değişimler gözlemlenen Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika gibi ülkelere yönelik özel pazara giriş 
stratejileri üzerinde çalışılmaktadır. 

Değerlendirme

On birinci Kalkınma Planında tarım sektörüne ilişkin ana hedef: “Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak 
sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten 
üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, 
örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması” olarak belirlenmiştir. 
Sektörün dış pazarlara yönelik çalışma ve uygulamaları bu amaç doğrultusunda iç piyasa dinamikleri 
ve uluslararası piyasa koşulları dikkate alınarak titizlikle sürdürülmektedir.

Temel tarım ürünlerine yönelik küresel talep çok fazla değişmezken, tarıma dayalı işlenmiş ürünlere 
olan talep hızla artmaktadır. Ülkemiz gıda sanayinin ulaştığı gelişmişlik düzeyi, ürün yelpazesinde 
sağladığı kalite ve çeşitlilik ile Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığının sağladığı lojistik avantajlar 
göz önüne alındığında, sanayi grubunda yer alan tarıma dayalı işlenmiş ürünler ihracatının daha ileri 
düzeye erişmesi mümkün bulunmaktadır.
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Bu çerçevede, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat 
potansiyelinin artırılması amacıyla katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede 
yüksek potansiyel arz eden ve nihai tüketiciye yönelik işlenmiş tarım ürünlerine yönelik olarak 
ihracat desteği sağlanmaktadır. Söz konusu destek ile muhtelif işlenmiş tarım ürünlerine, Dünya 
Ticaret Örgütü taahhütlerimiz çerçevesinde, ton başına değişen oranlarda ihracat iadesi yardımı 
yapılmaktadır. İhracata konu ürünün organik tarım veya sözleşmeli tarım kapsamında üretilmiş olması 
durumunda sağlanan ihracat iadesi miktarı artmakta olup bu vesileyle, sözleşmeli üretim faaliyetinde 
bulunanlara yönelik olarak artırımlı destek sağlanmakta ve izlenebilirliği sağlanmış, güvenilir ve 
dünya standartlarına uygun ürünlerin üretimi ve ihracatı teşvik edilmektedir. Ayrıca ihracata yönelik 
devlet yardımları kapsamında, tarım ürünleri ihracatçıları da dâhil olmak üzere, ihracatçılarımızın 
yurt dışı fuarlara iştirakleri, sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımları, yurt dışında 
gerçekleştirilen tanıtım ve markalaşmaya ilişkin harcamaları ile yurt dışında mal ticareti yapmak 
amacıyla açılan birimlerle ilgili giderleri desteklenmektedir.

Öte yandan, yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısı ve ihracatımızı artırmak amacıyla 
faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu tarafından ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerine yönelik 
çeşitli projeler hayata geçirilmekte olup, özellikle hedef ve öncelikli pazarlara yönelik olarak sektör 
açısından önemli ve prestijli fuarlara katılım, söz konusu ülkelerdeki medya kuruluşları aracılığıyla 
ürünlerimizin tanıtımı, heyet ziyaretleri ve teknik ziyaretler gerçekleştirilmekte ve bu faaliyetler de 
ihracat hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynamaktadır.

İşlenmiş tarım ürünleri ihracatımız, ağırlıklı olarak ülkemizde üretimi yetersiz olan (ihtiyacı 
karşılamayan) temel tarım ürünlerinin DİR kapsamında temin edilerek yurt içinde işlenmesini 
müteakip gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ihracat amacıyla ithalatı gerçekleştirilen söz konusu 
ürünlerde ham madde tedarikinde sınırlı sayıda ülkenin bulunması sebebiyle, dünya fiyatlarından 
ham madde teminine yönelik ülkemizde veya farklı bir ülkede ülkemiz yatırımı ile tarımsal üretim 
gerçekleştirilmesinin, ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı ve ithal ürün maliyetinde oluşacak 
dönemsel dalgalanmaların önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Tablo 40. Türkiye’nin tarımsal ürün ihraç ettiği ülkeler (bin ABD doları)

Ülke 2016 2017 2018

Tüm Dünya-Tüm Ürünler 142.529.584 156.992.940 167.923.862

Tüm Dünya-Tarım Ürünleri (1-24 fasıllar) 16.249.146 16.908.661 17.673.415

Irak 2.923.563 3.048.576 2.863.901

Almanya 1.356.916 1.364.786 1.363.317

Amerika Birleşik Devletleri 814.847 850.805 912.939

Rusya Federasyonu 498.141 826.312 890.890

İtalya 811.436 717.597 698.261

Suriye Arap Cumhuriyeti 595.245 580.953 649.480

Hollanda 574.284 562.094 579.317

Suudi Arabistan 518.203 512.911 552.549

Birleşik Krallık 479.352 487.071 530.731

Fransa 425.724 393.831 354.774

İsrail 265.019 270.563 315.876

Libya Devleti 155.104 167.756 308.737

Romanya 210.807 255.008 277.767

Birleşik Arap Emirlikleri 254.466 257.610 257.497

İspanya 160.170 234.279 244.012

Belçika 202.809 241.813 239.205

İran İslam Cumhuriyeti 303.789 220.875 239.130

Ukrayna 209.045 190.325 235.790

Polonya 199.364 196.842 193.586

Japonya 165.894 160.939 185.261

Serbest Bölgeler 338.537 171.739 181.345

Lübnan 192.380 191.797 180.383

Kanada 177.568 165.492 161.289

Yemen 95.439 99.162 160.718

Kıbrıs 0 161.422 160.187

Angora 89.924 129.710 157.030

Yunanistan 87.656 107.424 150.052

Katar 41.853 139.186 149.760

Azerbaycan 118.494 129.670 148.803

Bulgaristan 104.412 103.753 142.032

Çin 122.952 153.251 138.890

Gürcistan 134.433 116.808 123.028

Mısır 141.008 94.999 120.386

Avustralya 109.914 110.714 117.942

İsviçre 134.548 132.183 116.280

Sırbistan 78.617 97.270 109.681

Avusturya 134.515 135.017 108.345

Bahreyn 89.282 86.133 103.998

Cezayir 132.898 135.418 101.364

Kaynak: Trademap, 2019
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2018 yılında ülkemizin 100 milyon doların üstünde tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler 
yukarıdaki tabloda görülmektedir. Bu tarım ürünleri ihracatının büyük çoğunluğu bitkisel üretim 
ürünleridir. 

Listeye baktığımızda en fazla ihracatımızın sırasıyla Irak, Almanya, ABD, Rusya, İtalya ve Suriye 
olduğunu görmekteyiz. Irak, Rusya ve Suriye ile coğrafi yakınlık avantajımız bulunmaktadır.

Bitkisel ürün ihracatımızın ülkelere göre arttırılmasının en etkili yolu ülkeler ile iyi siyasi ilişkiler kurmak 
ve bununla birlikte Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalamaktır.

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok 
taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret 
anlaşmaları yapmaya yöneltmiş, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek gelişmiş ülkeler 
arasında gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır. Ülkeler 
arasındaki STA ağının genişlemesi ile birçok ülke mal tedarikini STA ortaklarından temin ederken, STA 
ağlarının dışarısında kalan ülkeler tercihli ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalmıştır. Domino 
etkisi yaratan bu durum, tüm ülkelerin artan şekilde STA ağları oluşturmasını beraberinde getirmiştir 
(Anonim, 2018a).

Bu kapsamda, Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki STA ağları oluşturma eğilimine paralel olarak 
gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları akdettiği ülkelerle karşılıklı 
yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar akdetmektedir (Anonim, 2018a). 

Gümrük Birliği taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar 
kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca birlik dışında kalan üçüncü ülkelere 
yönelik olarak da ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon modelidir. Gümrük 
Birliği’nde malların serbest dolaşımı esastır. Bu çerçevede, taraflarca ortak ticaret politikaları ile ortak 
rekabet kurallarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. STA ise taraflar arasındaki ticarette 
malların tercihli rejimden yararlanmaları menşe kurallarına göre olmaktadır. Ayrıca, STA’da ortak 
ticaret politikaları ve ortak rekabet kuralları uygulama zorunluluğu bulunmadığı gibi, taraflar üçüncü 
ülkelere karşı kendi gümrük tarifelerini uygulamaktadırlar (Anonim, 2018a). 

Bu çerçevede, STA, komşu ve çevre ülkelerle dış ticaretimizin geliştirilmesi, ihracatçılarımızın dış 
pazarlarda başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere rakipleri ile eşit şartlarda rekabet 
edebilmesinin temini, karşılıklı yatırımların ve müşterek teşebbüslerle ülkemizin uluslararası rekabet 
gücünün artırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin AB tarafından imzalanmış 
STA’nın içeriğini aynen kabul etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, gerçekleştirilen müzakerelerde 
sanayi ve ticaret politikası önceliklerimiz ile ülkemiz hassasiyetleri göz önüne alınmaktadır (Anonim, 
2018a). 
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Bugüne kadar, ülkemizce 37 STA imzalanmıştır. Bunlardan merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 
akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. Geriye kalanlardan 20 STA 
(EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, 
Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları ve Singapur) hâlihazırda 
yürürlüktedir. Türkiye ile Güney Kore arasındaki STA kapsamında imzalanan “Yatırım Anlaşması” 
ve “Hizmet Ticareti Anlaşması” ise 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Öte yandan 
Lübnan, Kosova, Sudan, Venezuela ve Katar’la imzalanan STA ise iç onay süreçlerinin tamamlanmasını 
müteakip yürürlüğe girecektir. 

Mevcut STA’nın güncellenmesi ve kapsamlarının genişletilmesine yönelik olarak Sırbistan, EFTA, 
Bosna-Hersek ve Karadağ ile yürütülen müzakereler tamamlanmış olup Sırbistan, EFTA ve Bosna-
Hersek STA’sı kapsamında anlaşma sağlanan metinler imzalanmıştır. Ayrıca, Gürcistan, Malezya 
ve Moldova ile yürütülen müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması, Makedonya ile ise kısa 
zamanda müzakerelere başlanması hedeflenmektedir. 

Diğer taraftan 17 ülke/ülke grubu ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamında 
10 ülke (Ukrayna, Peru, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Pakistan, Japonya, Tayland, Endonezya, 
Cibuti) ile müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke 
grupları (Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Seyşeller, Körfez İş birliği Konseyi, Libya, 
MERCOSUR) ile de söz konusu süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, 
8 ülke/ülke grubu (ABD, Kanada, Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Ülkeleri, Afrika Karayip Pasifik 
Ülkeleri, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti) nezdinde de STA müzakerelerine başlama girişiminde 
bulunulmuştur. 

Buna ilaveten, AB’den ayrılma sürecinde olan İngiltere ile kısa vadede mevcut pazara giriş avantajların 
korunmasına, orta-uzun vadede ise geniş ve kapsamlı bir STA akdedilmesine yönelik görüşmeler 
sürdürülmektedir. 

Yürürlükte olan anlaşmalarımız da somut olarak ortaya koymaktadır ki STA, tarife indirimleri ile “derin 
bütünleşme” olarak tabir edilen menşe kuralları, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları gibi alanlarda ortak 
kuralların tesisi ile ticaretin akışını kolaylaştırmakta, ölçek ekonomilerine yol açarak maliyet düşüşü 
ve kaynak verimliliği sağlamakta, dışa açık rekabetçi bir ekonomik altyapının tesisi suretiyle ülkenin 
uluslararası rekabet gücünü artırmakta, böylelikle de ülkelerin üretim, dış ticaret ve refah düzeyi 
üzerinde ciddi ölçüde pozitif etkiler oluşmaktadır. 

Uluslararası ilişkiler perspektifinden bakıldığında ise ülkemizin STA akdettiği ülkeler ile sadece ticari 
ve ekonomik ilişkilerinin değil, aynı zamanda siyasi ilişkilerinin de daha istikrarlı bir yapıya kavuştuğu 
dikkat çekicidir. 

STA akdedilmesi sonrasında, STA’ya taraf ülkeler arasında oluşturulan Ortaklık Konseyi ve Ortaklık 
Komitesinin, en üst seviyede siyasi ve bürokratik temsilcileri bir araya getirerek karşılıklı olarak yeni 
iş birliği imkânlarının gözden geçirilmesine fırsat verdiği, STA’lar sayesinde ülkelerin birbirlerinin 
ekonomik ve ticari potansiyelleri konusundaki farkındalıklarının arttığı ve iş adamları arasındaki 
karşılıklı anlayışın geliştiği, bunun sonucunda da ilgili ülkelerle dostluk bağlarının daha da pekiştiği 
izlenmektedir.
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Türkiye fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Türkiye’de, 
yıllara göre değişmekle birlikte, bir yılda ortalama 500 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretiliyor. Bu 
rakam dünya fındık üretiminin yüzde 67›sine denk geliyor. Türkiye eylül 2018 ile mayıs 2019 tarihleri 
arasında 1,4 milyar dolarlık fındık ve fındık mamulleri ihracatı yaptı.

Yine geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 306 bin ton ile dünya incir üretiminin yaklaşık yüzde 27’sini karşılayan 
Türkiye, bu ürünün kuru ve taze olarak ihracatından 286 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti.

627 bin tonluk üretim ile dünya kiraz üretiminin de yüzde 26’sını gerçekleştiren ve 162 milyon dolarlık 
ihracat yapan Türkiye’de, kayısı üretimi ise 750 bin ton ile 985 bin ton arasında değişiyor. Kayısı 
ihracatından da 294 milyon dolarlık gelire ulaşıldı.

Türkiye üretiminde dünyada birinci olduğu fındık, kiraz, incir kayısının yanı sıra ayva, haşhaş tohumu, 
kavun ve karpuzda ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve hıyarda üçüncü; ceviz, zeytin, 
elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada bulunuyor.

20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz. Şüphesiz bu üretim potansiyelimiz ihracatımıza 
da olumlu olarak yansımaktadır. Türkiye ayrıca; un, ayçiçeği yağı, makarna, sigara gibi ürünlerde 
yüksek üretim potansiyelinin yanı sıra ara malı ithal edip gelişmiş işleme sanayi sayesinde yüksek 
miktarda ihracat gerçekleştirmektedir.

Tablo 41. Türkiye’nin ihraç ettiği başlıca bitkisel ürünler (bin USD dolar)

Ürün Kodu (HS 6)
Ürün Tanımı 2016 2017 2018

TARIM TOPLAM 16.249.147 16.908.661 17.673.406

‘110100 Buğday unu 1.078.085 1.052.581 1.006.290

‘080222 Taze veya kuru fındık 1.161.213 1.068.981 933.861

200819 Sert kabuklu meyveler (fıstık hariç) 689.008 693.516 646.658

‘190219 Pişmemiş makarna, yumurta içermeyen 403.840 468.538 526.293

‘080620 Kuru üzüm 425.953 408.211 490.407

‘240220 Sigaralar 495.687 479.343 468.792

‘151219 Ayçiçeği tohumu veya aspir yağı ve 
fraksiyonları 636.087 538.877 412.131

‘170490 Kakao içermeyen şeker mamulleri 359.772 388.600 405.372

‘240110 Tütün 356.122 348.300 381.531

‘080550 Taze veya kurutulmuş limon 304.405 293.034 329.627

‘070200 Taze veya kurutulmuş domates 239.875 290.138 289.827

‘080420 Taze veya kuru incir 249.501 298.673 289.143

‘081310 Kuru kayısı 288.793 266.928 253.377

‘080521 Taze veya kurutulmuş mandalina 0 215.042 241.202

‘200799 Reçel, marmelat, püre veya meyve 
ezmesi 276.858 254.900 224.530

‘071340 Kurutulmuş, kabuklu mercimek 278.874 236.135 194.194

‘200290
Sirke veya asetik asit yerine başka şekil-
de hazırlanmış veya korunmuş doma-
tesler

165.224 155.175 163.947

‘080929 Taze kiraz (vişne hariç) 182.539 159.042 161.674

‘080510 Taze veya kurutulmuş portakal 179.614 156.979 161.422
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‘200190
Sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve 
bitkilerin yenilebilir kısımları, sirke ile 
hazırlanmış veya konserve edilmiş

156.206 155.498 156.778

‘150910 Zeytinyağı 34.079 111.118 137.148

‘080610 Taze üzüm 104.735 195.392 120.888

‘070960 Capsicum veya Pimenta cinsinin taze 
veya soğutulmuş meyveleri 90.019 96.441 117.969

‘200570
Sirke veya asetik asit yerine başka 
şekilde hazırlanmış veya konserve 
edilmiş zeytinler (dondurulmuş hariç)

100.777 95.444 115.295

081090 Taze demirhindi, kaju elması, nefesi, 
lychees, sapodillo eriği, tutku meyvesi 104.213 97.302 115.029

240319
İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün 
yerine geçen maddeleri içersin içermesin 
(nargile tütünleri hariç)

137.724 88.936 114.691

‘120600 Ayçekirdeği (kırılmış olsun olmasın) 120.415 138.035 114.590

‘200989 Meyve veya sebze suyu 79.588 93.204 113.271

‘200979 Elma suyu, fermente edilmemiş 70.953 82.570 112.906

‘091099
Baharatlar (piper cinsi biber, capsicum 
cinsi meyvesi veya pimenta cinsi biberi 
hariç)

111.467 107.159 110.875

‘071320 Kurutulmuş, kabuklu nohut “garbanzos” 
(kabuklu olsun veya olmasın) 31.270 35.085 102.693

‘150990

Zeytinyağı ve zeytin ağacının 
meyvesinden sadece mekanik veya 
başkaları tarafından elde edilen 
fraksiyonlar

35.546 89.314 102.453

‘190430 Bulgur 111.779 104.186 101.834

Kaynak: Trademap, 2019

Bitkisel Ürün İhracatını Arttırabilecek Faaliyetler

Genel Faaliyetler

•	 11. Kalkınma Planı’nda Tarım sektörünün öncelikli gelişme alanı olarak yer almış olması. Bu 
kapsamda tarımsal üretimin arttırılması hedeflenmekte ve bunun da ihracata olumlu etki yapacağı 
düşünülmektedir.

•	 11. Kalkınma Planı’nda yer alan “Ticari kalite denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ile 
tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarını 
karşılaması sağlanacaktır.” kapsamında üreticilere, ihracatlarını arttırmak amacıyla, Kamu 
Kurumları, Birlikler, STK’lar eliyle araştırma analiz ve raporları hazırlanması, ihracat danışmanlığı 
uygulamasının getirilmesi, yurt dışı fuar ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla destek verilmesi 
gerekmektedir.

•	 İhracat desteklerinin arttırılması.

•	 Yerel ve bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri hak ettiği katma değere eriştirecek 
mekanizmaların oluşturulması.

•	 Yöresel ürünler, coğrafi işaretli tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik ürünlerin tanıtım, pazarlama 
ve markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değeri artırılarak ticarete konu olması sağlanması.

•	 Dünyada değişen trende uygun olarak akıllı tarım teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi ve 
çevreci üretim teknikleri geliştirilmesi ve desteklenmesi.
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•	 İkili ve bölgesel iş birliklerinin arttırılması, STA imzalanması, pazar çeşitlendirmesine gidilmesi.

•	 Ülkemizde tarımsal girdilerin maliyetlerinin azaltılması ya da finansal desteklemelerle rekabetçi 
fiyatlarla üretimin sağlanması.

•	 İhracatta teminat sorunlarının çözülmesi.

•	 Sınır kapılarındaki ürün beklemelerinin azaltılması.

•	 Pazar ihtiyaçlarına uygun ürünlerin ihracata yönelik yetiştirilmesi.

•	 Raf ömrü uzun ürünler üretilmesi.

•	 Özellikle gelişmiş ülkelerde organik ürünlere artan talepten ötürü, organik tarım üretiminin 
desteklenip ihracata yönlendirilmesi.

•	 Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin birincil tarım ürünlerini de kapsayıcı şekilde güncellenmesi.

•	 Kalıntı ve hastalık sebebiyle geri gönderilen ürünleri azaltmak amacıyla sınır kontrol noktalarının 
daha etkin çalışmasının sağlanması.

Ürüne Özel Faaliyetler

Fındık: Fındık dikimine her yerde izin verilmemektedir. 2844 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan 
Bakanlar Kurulu Kararlarıyla fındık üretimine izin verilen yerler belirlenmektedir. Fındık Alanlarının 
Tespitine Dair 2014/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 il ve bunlara bağlı 123 ilçe fındık dikimi 
yapılabilecek yerler olarak belirlenmiştir. Ekime izin verilen il ve ilçelerin arttırılması, dünya fındık 
üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştiren ülkemizin pazar payını daha da arttıracaktır.

Makarna: Ülkemizin makarna üretim kapasitesi yıllık 2 milyon tondur. Hâlihazırda 1,5 milyon ton 
üretim yapılmaktadır. Üretimin tam kapasite ile yapılması ve fazladan üretilen makarnanın ihracata 
yönlendirilmesi sağlanabilir.

Zeytinyağı: Ülkemiz zeytin üretimi için en uygun iklime sahip ülkelerden biridir. Son yıllarda dünya 
genelinde zeytinyağının sağlık yönü ön plana çıktığından dolayı küresel talep artmaktadır. Bu 
kapsamda ülkemizde zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi ihracatımıza 
arttırıcı etki yapacaktır.

5.5. Bitkisel ürünlerde arz talep dengesi ve yeterlilik

Bitkisel Ürün Denge Tabloları

Ürün denge tabloları, tarımsal ürünlerin arz kaynaklarını ve kullanım şekillerini belirli bir referans 
dönem boyunca karşılaştırarak ayrıntılarıyla ortaya koyan tablolardır. Söz konusu tablolar tarımsal 
ürün piyasalarının yönetiminde karar alıcılar için sektörün yapısı ve piyasaların gelişimi hakkında 
analiz aracı olma işlevi görmektedir. Ürün denge tablolarında hesaplanan yeterlilik derecesi göstergesi 
ürünün arz miktarının yeterli olup olmadığı konusunda önemli bir göstergedir.
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Yeterlilik Derecesi

Yeterlilik derecesi bir bölgenin kullanılabilir üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurt 
içi kullanımını (insan, hayvan ve endüstrinin bütün ihtiyaçlarını) ne ölçüde karşılayacak durumda 
olduğunu gösterir. Değerin, 100’den küçük olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı 
durumu temsil eder. 100’den büyük olan bir değer, normal iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir ve/veya 
stoklanabilir miktarların varlığını gösterir.

TÜİK 2017-2018 verilerine göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, sebzeler ile meyveler, sert kabuklular 
ve içecek bitkileri olarak sınıflandırılıp yeterlilik dereceleri açıklanmıştır.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler: Toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin 
yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 98 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük 
paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 111,7, yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan 
arpanın yeterlilik derecesi yüzde 90,2 mısırın ise yüzde 73,3 olarak gerçekleşti. Bunun yanında kuru 
baklagillerden yeterlilik derecesinin en yüksek olduğu ürün yüzde 89,6 ile kırmızı mercimek oldu. 
Nohuttun yeterlilik derecesi ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

Yenilebilir kök ve yumrular grubundan patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,5, yağlı tohumlar 
ürün grubundan ayçiçeğinde yüzde 64,3, soyada yüzde 4,8 ve kolzada yüzde 70,3 düzeyinde oldu. 
Toplam şeker üretiminin büyük kısmı yurt içinde tüketilmiş olup, yeterlilik derecesi yüzde 116,1 olarak 
gerçekleşti.

Şekil 5: 2017-2018 dönemi tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin yeterlilik dereceleri (%)

Sebzeler: Toplam sebze ürünlerinde, 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi 
karşılama derecesi yüzde 106,6 olarak gerçekleşti. Toplam sebze arzının büyük bir kısmı yurt içinde 
tüketilirken sadece yüzde 6,6’lık bölümü ihraç edildi. 

Kök ve yumru sebzeler grubundan havuç yüzde 115,9 ile en yüksek yeterlilik derecesine sahip iken 
bunu yüzde 108,2 ile kuru soğan ve yüzde 100,8 ile turp izledi. Meyvesi için yetiştirilen sebzeler 
grubunda ise toplam sebze üretiminde en büyük paya sahip domatesin yeterlilik derecesi yüzde 110,7 
olarak gerçekleşti. Bunu yüzde 109,2 ile biber, yüzde 107,8 ile sakız kabak takip etti. 
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Tüm bunların yanında, baklagil sebzeleri grubunda, yeterlilik derecesi taze bezelyede yüzde 106,1 ve 
taze baklada yüzde 103,7 iken en düşük yeterlilik derecesi yüzde 100,2 ile taze fasulyede gerçekleşti.

Şekil 6: 2017-2018 dönemi sebzelerde yeterlilik dereceleri (%)

Meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri: Sert kabuklu meyvelerde, 2017-2018 piyasa döneminde 
en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 501,7 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan 
ve kendine yeterli olan diğer ürünler ise yüzde 119,4 ile kestane ve yüzde 109,1 ile Antep fıstığı oldu.

Ürün bazında bakıldığında, turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin 
olduğu görülmektedir. Greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 481,1 olurken, limon yüzde 241,6, mandalina 
yüzde 194,5 ve portakal yüzde 197,9 olarak gerçekleşti. 

Diğer meyveler grubunda yer alan, kendine yeterliliğin oldukça yüksek olduğu ürünlerden incirin 
yeterlilik derecesi yüzde 473,2, kayısının yüzde 391,5, narın yüzde 156,5, üzümün yüzde 153,8, 
elmanın yüzde 127,5 ve muzun yüzde 67,7 olarak gerçekleşti. Toplam çay arzının büyük bir kısmı 
kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 93,2 oldu. 

Şekil 7: 2017-2018 dönemi meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkilerinde yeterlilik dereceleri (%)
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Tablo 42: Bitkisel ürün denge tabloları «tahıllar ve diğer bitkisel ürünler” (bin ton) 2017/’18

Üretim 
Üretim 

kayıpları 

Arz=-
Kulla-
nım 

Kulla-
nılabilir 
üretim 

İthalat 
İthalat 

AB 27-28 

Yurt 
içi  

kulla-
nım 

Tüke-
tim 

To-
hum-

luk 
kulla-
nım 

Kayıp-
lar 

İhracat 

İhracat

AB 
27-28 

Kişi 
başına 
tüke-
tim 
(kg)

Ye-
terlilik 
dere-
cesi 
(%)

 
35.233

1.794 43.267 33.439 9.829 1.295 34.125 15.562 1.922 966 8.239 207 192,6 98,0

7.100 426 7.537 6.674 863 236 7.401 67 485 167 39 5 0,8 90,2

21.500 1.183 26.427 20.318 6.110 710 18.187 14.108 1.380 606 7.490 180 174,6 111,7

17.600 968 22.105 16.632 5.473 675 16.440 12.920 1.158 499 5.122 62 159,9 101,2

3.900 215 4.323 3.686 637 35 1.747 1.188 223 107 2.368 119 14,7 211,0

5.900 177 8.475 5.723 2.752 382 7.804 1.202 16 172 670 15 14,9 73,3

250 2 250 248 2 1 249 102 14 7 0 0 1,3 99,4

320 4 316 316 0 0 316 84 18 9 0 0 1,0 100,0

163 3 169 160 9 0 168 . 9 5 1 0 0,0 95,4

540 5 861 535 327 129 795 764 13 17 59 12 9,5 67,2

4.801 82 4.812 4.720 92 84 4.558 4.064 357 137 254 7 50,3 103,5

1.164 20 1.651 1.144 507 7 1.331 1.216 82 33 320 57 15,0 86,0

239 3 303 236 67 1 286 270 9 7 17 3 3,3 82,7

400 10 677 390 288 - 435 402 22 11 243 38 5,0 89,6

470 6 586 464 122 6 530 469 47 13 56 14 5,8 87,5

30 1 54 29 24 0 52 49 2 1 2 2 0,6 56,5

1.964 16 4.115 1.949 2.167 416 3.032 2.960 12 61 1.203 35 36,6 64,3

60 1 92 59 32 23 84 82 0 2 7 3 1,0 70,3

1.470 29 1.441 1.441 0 0 1.427 1.339 20 68 13 6 16,6 101,0

140 1 2.916 139 2.777 0 2.896 38 3 36 20 0 0,5 4,8

. . 3.061 2.770 291 148 2.385 2.349 . 36 251 39 29,1 116,1

. . 21.149 21.149 0 0 21.149 . . 681 0 0 . 100,0

Kaynak: TÜİK, 2018
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Tablo 43: Bitkisel ürün denge tabloları “sebzeler” (bin ton) 2017/’18

Ürün Üretim 
Üretim 

kayıpları 

Arz=  
Kulla-
nım

Kulla-
nılabilir 
üretim

İthalat
İthalat 
AB 27-

28

Yurt içi 
kullanım 

Tüketim Kayıplar İhracat 
İhracat 

AB 
27-28 

Kişi 
başına 

tüketim 
(kg)

Ye-
terlilik 
dere-
cesi 
(%)

Sebze 
(top-
lam)

28.572 808 27.885 27.764 121 15 26.040 22.876 3.164 1.845 824 283,1 106,6

Bakla 
(taze)

38 1 37 37 - - 36 32 4 1 0 0,4 103,7

Bamya 29 0 29 28 0 - 28 26 3 0 0 0,3 99,3

Bezelye 
(taze)

107 2 106 106 0 0 99 90 10 6 1 1,1 106,1

Biber 2.608 44 2.567 2.565 3 1 2.348 2.114 235 219 141 26,2 109,2

Doma-
tes

12.750 446 12.315 12.304 11 9 11.109 9.443 1.666 1.206 506 116,9 110,7

Havuç 570 12 559 558 1 0 481 433 48 77 17 5,4 115,9

Hıyar 1.828 46 1.782 1.782 0 0 1.663 1.497 166 119 65 18,5 107,2

Ispanak 222 5 217 217 0 0 209 188 21 8 6 2,3 104

Kabak 
(sakız)

450 13 437 437 0 - 405 365 41 32 5 4,5 107,8

Karpuz 4.011 108 3.967 3.903 64 - 3.909 3.518 391 57 28 43,5 99,8

Kavun 1.813 49 1.766 1.764 1 - 1.756 1.580 176 10 7 19,6 100,5

Kuru 
sarım-

sak
122 1 121 120 1 - 120 84 24 1 0 1 100,1

Kuru 
soğan

2.176 91 2.085 2.085 0 - 1.927 1.808 96 157 2 22,4 108,2

Lahana 779 20 759 759 0 - 750 675 75 9 4 8,4 101,1

Marul 490 14 477 477 0 - 473 426 47 3 0 5,3 100,7

Patlıcan 884 11 872 872 0 - 848 763 85 25 9 9,4 102,9

Pırasa 208 4 204 204 - - 198 178 20 6 4 2,2 102,9

Semi-
zotu

5 0 5 5 - - 5 5 1 0 0 0,1 100,1

Taze 
fasulye

630 14 618 616 2 1 615 554 62 3 1 6,9 100,2

Taze 
soğan

139 3 152 136 16 2 147 132 15 5 3 1,6 92,4

Turp 199 2 197 197 - - 195 176 20 1 0 2,2 100,8

Kaynak: TÜİK, 2018
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Tablo 44: Bitkisel ürün denge tabloları “meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri” (bin ton) 2017/’18

Ürün Üretim
Üretim 

kayıpları 

Arz= 
Kulla-
nım 

Kulla-
nılabilir 
üretim 

İthalat 
İthalat 

AB 
27-28 

Yurt içi 
kulla-
nım

Tüke-
tim 

Kayıp-
lar

İhracat 
İhracat 

AB 
27-28 

Stok 
deği-
şimi 

Kişi 
başına 
tüke-
tim 
(kg)

Yeterli-
lik De-
recesi 

(%)

Antep 
fıstığı

78 2 76 76 0 0 70 67 3 7 3 - 0,8 109,1

Armut 503 26 480 477 3 0 430 396 34 50 9 - 4,9 111

Ayva 174 10 164 164 ... . 144 132 11 20 8 - 1,6 113,9

Ba-
dem

90 2 138 88 49 0 117 114 2 21 1 - 1,4 75,7

Ceviz 210 5 282 205 77 0 275 269 7 7 2 - 3,3 74,5

Çay 1.300 195 1.199 1.105 94 2 1.185 1.150 36 13 5 - 14,2 93,2

Çilek 400 11 390 389 1 0 341 314 27 49 23 - 3,9 114,1

Dut 74 6 73 68 5 0 69 64 6 4 2 - 0,8 99,1

Elma 3.032 158 2.951 2.874 76 1 2.255 2.074 180 696 308 - 25,7 127,5

Erik 292 45 253 247 6 0 197 181 16 56 5 - 2,2 125,4

Fındık 675 6 684 669 15 11 133 129 4 629 469 -78 1,6 501,7

Grey-
furt

260 6 256 254 2 0 53 49 4 204 103 - 0,6 481,1

İncir 306 7 302 299 3 1 63 58 5 239 111 0 0,7 473,2

Kayısı 1.007 42 968 964 4 2 246 227 20 541 174 181 2,8 391,5

Kesta-
ne

63 4 60 59 1 0 49 48 1 11 8 - 0,6 119,4

Kiraz 627 31 597 596 0 0 512 471 41 84 45 - 5,8 116,4

Limon 1.007 17 1.000 990 10 2 410 377 33 590 132 - 4,7 241,6

Man-
dalina

1.550 17 1.559 1.533 25 0 788 725 63 771 61 - 9 194,5

Muz 369 10 530 359 171 - 530 487 42 0 - - 6 67,7

Nar 503 9 495 494 1 0 316 290 25 179 43 - 3,6 156,5

Porta-
kal

1.950 70 1.996 1.880 116 3 950 874 76 1.046 89 - 10,8 197,9

Şeftali 771 29 746 743 3 3 639 588 51 108 5 - 7,3 116,3

Üzüm 4.200 122 4.087 4.078 9 4 2.652 2.186 212 1.397 913 39 27,1 153,8

Şarap 65.967 . 68.645 65.967 2.678 1.649 63.650 57.174 660 4.157 1.678 838 0,7 103,6

Vişne 182 9 173 173 ... ... 173 159 14 0 ... - 2 100

Sert 
kabuk-

lular 
(Top-
lam)

1.116 19 1.240 1.097 142 11 649 631 17 669 483 -78 7,8 169,1

Tu-
runç-
giller 
(Top-
lam) 

4.770 110 5.058 4.880 178 7 2.502 2.319 184 2.555 372 - 28,7 195

Diğer 
mey-
veler

328 15 324 313 11 3 297 273 24 27 9 - 3,4 105,6

Kaynak: TÜİK, 2018
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ofisi) metodolojisi göz 
önünde bulundurulup her bir ürünün piyasa dönemi esas alınarak tarımsal üretimde önemli paya 
sahip bitkisel ürünlerin denge tabloları her yıl oluşturulmaktadır. 2017/’18 piyasa dönemi ürün denge 
tabloları incelendiğinde ülkemizde yeterlilik derecesi %100’ün altında olan ürünler (yetersiz ürünler) 
aşağıdaki gibi şekillenmektedir. 

Şekil 8. 2017/18 Piyasa yılı yetersiz ürünler (Yeterlilik derecesi %100’ün altındaki ürünler)

Etkili bir tarımsal üretim politikası oluşturarak ülkemiz için stratejik öneme sahip yetersiz ürünlerin 
daha planlı üretimi tarımsal sanayi için de önemli bir husustur.

Şekil 9. 2017/18 Piyasa yılı yeterli ürünler (Yeterlilik derecesi %100’ün üzerindeki ürünler)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ofisi) metodolojisi göz 
önünde bulundurulup her bir ürünün piyasa dönemi esas alınarak tarımsal üretimde önemli paya 
sahip bitkisel ürünlerin denge tabloları her yıl oluşturulmaktadır. 2017/’18 piyasa dönemi ürün denge 
tabloları incelendiğinde ülkemizde yeterlilik derecesi %100’ün altında olan ürünler (yetersiz ürünler) 
incelendiğinde en fazla yetersiz ürünlerin sırasıyla soya, yeşil mercimek, ayçiçeği, pirinç, muz, kolza, 
mısır, ceviz, badem, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, arpa, taze soğan, çay, dut, bamya ve yulaf 
olduğu görülmektedir.

Özellikle arz açığı bulunan yağlı tohumlu ürünlerin (soya, ayçiçeği, kolza, mısır vb.) daha fazla 
üretimi için arz fazlası üretimi olan ürünlerde kullanılan tarımsal alanların bu ürünlere kaydırılması 
gerekmektedir. Yağlı tohumlu ürünler hem yağ hem de küspesinin yem amaçlı kullanıldığı için mevcut 
durumda üretim yetmemekte ve ithalat hacmi daha da büyümektedir. 

Etkili bir tarımsal üretim politikası oluşturarak ülkemiz için stratejik öneme sahip yetersiz ürünlerin 
daha planlı üretimi tarımsal sanayi için de önemli bir husustur.

Ülkemizde iklim koşulları ile yağış rejiminde görülen değişimler ile ürün piyasalarındaki spekülatif ve 
manipülatif hareketler, tarımsal ürün piyasalarındaki arz-talep dengesini ve sonuçta tüketici fiyatlarını 
yakından etkilemektedir. Arz-talep dengesinin daha sağlıklı kontrolü ve fiyat artışlarını kısmen 
engelleyebilmek adına gıda arz zincirine ilişkin kayıt sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Dengeli bir tarımsal üretim için: tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik olarak 
arazi kullanım planlarının yapılması, toprak veri tabanının güncellenmesi, erozyonla mücadelenin 
etkinleştirilmesi ve toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli politika alanları 
arasında yer almalıdır. 

Sağlıklı bir tarımsal ürün politikası için öncelikle sağlıklı bir tarımsal istatistik gerekmektedir. Bu 
amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarımsal Bilgi Sistemleri”nin ortak kullanıma izin verecek şekilde 
entegrasyonu bir an önce tamamlamalı ve ÇKS haricindeki çiftçi sayı ve yapısını kayıt altına bir an 
önce almalıdır. Toplam çiftçi sayısı ve arazi güncel kayıtlarını bilmeden sağlıklı bir üretim politikası 
yapmak mümkün değildir.

5.6. Bitkisel ürünlerin stratejik değeri

Tarım insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme ihtiyacını karşılaması bakımından 
oldukça stratejik bir sektördür ve ülkelerin ekonomik gelişme sürecinde stratejik bir rol oynamaktadır. 
Tarım, gelişmiş ülkelerde ekonomik refaha önemli katkıda bulunmakta ve az gelişmiş ülkelerde 
ekonomik gelişmedeki rolü hayati derecede önemli olmaktadır. Özellikle kişi başına düşen gelirin 
düşük olduğu yerlerde tarım çok daha önemli bir sektör durumundadır. Tarım sektörü, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelerin ekonomik hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Çünkü 
insanların beslenebilmesi için gereken gıda maddeleri ile ham maddelerin temini tarım sektörüyle 
sağlanmakta ve bu sektörün de ikamesi bulunmamaktadır.
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Ülkelerin gelişme sürecinin ilk evrelerinde ekonominin en önemli sektörü olan tarım, gelişmenin 
ilerleyen aşamalarında bu konumunu tedricen yitirmekte, zamanla ikincil hatta üçüncül sektör 
konumuna gerilemektedir. Benzer bir süreç, biraz gecikmeli de olsa günümüzün gelişmekte olan 
ülkelerinde de yaşanmaktadır. Bu olgunun ekonomilerin yapısal dönüşüm sürecinin kaçınılmaz bir 
sonucu olduğunu söylemek mümkündür.

Genel anlamda yaşanan bu dönüşüme rağmen, tarım özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal 
alanda yaşayan insanların geçimini sağladıkları temel sektör olma özelliğini korumaktadır. Ayrıca, 
tarım sektörü ekonomik kalkınma sürecinde önemli işlevler yüklenmektedir. Bu işlevler: beslenme 
için gerekli gıda maddeleri üretiminin temin edilmesi, sanayi ürünlerine talep yaratılması, tarım 
dışı sektörlere ham materyal sağlaması, tarım dışı sektörlerde üretilen ürünlere talep yaratması, 
kırsal kesimin satın alma gücünü güçlendirmesi, tarım dışı sektöre tasarruf ve vergi yoluyla yatırım 
yapmasını sağlaması, tarımsal ihracatla döviz girdisi sağlaması ve eğitimsiz, vasıfsız ve geri kalmış 
büyük bir orduya istihdam sağlaması vb. olarak sıralanabilir. Bütün bu işlevlerinden dolayı, tarım, 
dünyanın hemen her yerinde özel önem verilen bir sektördür. 

Tüm ülkelerde gıda arzının temel kaynaklarından biri bitkisel üretimdir. Azgelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki hızlı nüfus artışından dolayı, gıda talebi hızlı bir şekilde artmaktadır. Artan gıda ürünleri 
talebi karşılanamazsa, ekonominin büyüme oranı olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, bitkisel 
üretimle gıda arzını arttırmak, ülkelerin ekonomik büyümesi için büyük önem arz etmektedir.

Bitkisel üretimde gelişme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımsal sanayilere yönelik ham 
madde tedarikini geliştirmek için gereklidir. Bitkisel ürün eksikliği, sanayi üretimi üzerindeki olumsuz 
etkisinden dolayı ülke ekonomisinin büyümesini engelleyecektir. 

Bitkisel üretimdeki ilerleme, tarım ürünleri ihracatını artırma potansiyelini beraberinde getirmektedir. 
Ülkelerin kalkınmalarının ilk aşamasında, ihracattaki artış, temel sermaye malları ithalatının finansmanı 
için ihtiyaç duyulan döviz ihtiyacını karşılaması nedeniyle daha fazla arzu edilmektedir.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı çok 
büyüktür. Tarımsal ilerleme, insan gücünün tarımdan tarım dışı sektörlere kaymasına izin vermektedir. 
İlk aşamalarda, iş gücünün tarımdan tarım dışı sektörlere yönlendirilmesi, ekonomik kalkınma 
açısından, fazla iş gücünün sınırlı topraklar üzerindeki yükünü hafiflettiği için daha önemlidir. Bu 
nedenle, fazla iş gücünün tarım sektöründen diğer sektörlere geçmesi tarım sektörünün ilerlemesi ve 
tarım dışı sektörün gelişmesi için gereklidir.

Bitkisel ürün ve verimliliğin artmasıyla artan tarımsal üretim özellikle kırsal alanlarda sosyal 
refahı iyileştirme eğilimindedir. Kırsal kesimin yaşam standardının artması bu kesimin de dengeli 
beslenmesini beraberinde getirmektedir. Bununla beraber konforlu bir yaşamdan söz etmek mümkün 
hale gelmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalarla, bir ülkenin ekonomik kalkınması için tarımsal kalkınmanın bir 
zorunluluk olduğu sonucuna varmak mümkündür. Gelişmiş ülkeler bile tarımsal kalkınmaya önem 
vermektedir.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

107

Türkiye’de tarım büyük bir potansiyele sahiptir ve ülkenin kalkınma sürecine değişik kanallardan 
katkı sağlamaktadır. Tarımın içinde bitkisel üretim, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam 
etmekte, ülke nüfusunun beslenmesi için zorunlu gıda maddelerini üretmekte, sanayi sektörüne girdi 
sağlamakta, sanayi ürünleri için talep yaratmakta, ticarete konu olan ürünler yoluyla ihracata katkıda 
bulunmakta, ulusal gelirin bir kısmını oluşturmakta ve diğer sektörleri desteklemektedir.

5.7. Bitkisel ürünlerin gıda dışı talepleri

Gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de gıda dışı ürünler önemli bir 
potansiyele sahiptir. Tarımsal sanayiinin talepleri doğrultusunda ülkemizde gıda dışı tarım ürünleri 
(biyoenerji, pamuk, yün, ipek, deri vb.) birçok sektörde girdi olarak kullanılmakta ve tarımsal ürünlerin 
katma değerini artırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Gıda dışı tarımsal ürün işleme, 
kâğıt, tekstil ve deriden, ilaç, kozmetik, deterjan ve çok çeşitli kimyasallara, kesme çiçek, tütün ve 
enzimlerden, kömür, etanol ve elektrik gibi çeşitli enerji kaynaklarına kadar pek çok ürüne yönelik 
olabilmektedir. 

Tarımsal ürünler, tekstil sektöründen sağlık sektörüne kadar ana ve ara mal olarak gıda dışı birçok 
amaçla kullanılmaktadır. Örneğin tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç üretiminde kullanılması sağlık 
sektörüne katkı sağlarken pamuk, lifi ile tekstil sanayiinin, çekirdeği ile yağ, yem ve biyodizel 
sanayiinin, linteri ile de kâğıt sanayiinin ham maddesi durumundadır. Diğer yandan, fosil yakıtlara 
alternatif olarak kullanılabilen yenilenebilir enerji kaynaklarından biyodizel ve biyoetanol üretiminde 
bitkisel ürünler (yağlı tohumlu bitkiler, buğday, arpa, patates, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı vb.) 
tüm dünyada giderek artan miktarda ham madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca biyogaz üretiminde 
hayvansal, zirai, gıda endüstrisi, sebze, meyve, yağ endüstrisi ve mezbaha artıkları ile atık su arıtma 
çamurları kullanılmaktadır.

Tarımsal ürünlerin biyoyakıt amaçlı olarak gıda dışı kullanımının gıda ve yem arzını olumsuz yönde 
etkilediği konusunda birçok tartışma söz konusudur. Ancak fosil kaynakların tükeniyor olması ve 
küresel iklim değişikliği göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemi artmakta ve buna paralel olarak petrol gibi sınırlı kaynaklara alternatif enerji 
kaynağı olarak bioyakıt kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündem konusu olmaktadır. 

Bitkisel ürünlerin gıda dışı kullanımının ekonomik değerlerine bakıldığında, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de 
tarımsal ürünlerin dış ticaretinde tarıma dayalı ihracatın %35’ini gıda, %61’ini gıda dışı bitkisel ve 
hayvansal ürünler, %4’ünü ise tarımsal girdiler oluşturmaktadır. İhracattaki payı dikkate alındığında 
gıda dışı tarımsal ürünlerin ülkemize önemli döviz girdisi sağladığı görülmektedir. İthalatta ise gıda 
%36’lık, gıda dışı bitkisel ve hayvansal ürünler %44’lük ve tarımsal girdiler %20’lik bir orana sahiptir. 
Tarımsal ürünlerin işlenme durumuna göre kıyaslandığında (TİM sınıflandırması dikkate alınarak): çok 
işlenmiş ürün ihracatında en yüksek paya gıda dışı bitkisel ürünlerin sahip olduğu, en yüksek işlenmiş 
ürün ithalatında ise en yüksek paya yine gıda dışı bitkisel ve hayvancılık ürünlerinin sahip olduğu 
görülmektedir.
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Biyo temelli kaynaklar birçok sektöre girdi sağlarken ülke ekonomilerinde önemli bir role sahiptir. 
Türkiye’nin potansiyeli dikkate alındığında, tarımsal ham maddelerin gıda dışı üretimi ile yaratılan 
katma değerin, uluslararası rekabet gücünün ve pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde giderek artan çevre dostu 
ürünlere olan talebi karşılamak üzere tarımsal ürünlerin gıda dışı kullanımı artmış ve bu çerçevede 
biyolojik kaynaklara (hayvan, bitki, organik atıklar vb.) dayanan ve sürdürülebilir kalkınma odaklı olan 
biyoekonomi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Türkiye’nin Biyoekonomi Strateji Belgesini 
oluşturmak üzere çalışmalarına başlamış ve konunun uluslararası ve ulusal boyutta ülkemize aktarımı 
ve farkındalık çalışmalarını hızlandırmıştır.

5.8. Bitkisel üretimde atık ve kayıpların belirlenmesi 

Dünyada artan nüfus ve hızla gelişen sanayileşme ile birlikte tüketim alışkanlıklarındaki değişimin 
ve artışın sonucu olarak bitkisel üretim miktarına paralel bitkisel üretim sürecinde -özellikle hasat 
aşamasında- atık ve kayıplar yaşanmaktadır. 

Bitkisel üretim denge tablosunda üretim kayıpları: ürünün hasat edilmesi sırasında ve hasat edilen 
ürünün çiftlik avlusuna getirilinceye kadar meydana gelen kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kapsamda 2017 yılı TÜİK verilerine bakıldığında, soya fasulyesi (kuru) üretim sürecinde toplam 
üretimin %26’sında kayıp yaşanırken, %20 ile sarımsak (kuru), %13 ile domates ve %11 oranı ile soğanda 
(taze) kayıp yaşandığı görülmektedir. Toplam sebze (taze) üretimi dikkate alındığında ise %11’lik kayıp 
genellikle hasat sürecinde meydana gelmektedir. İthalat yoluyla yurt içi ihtiyacını karşıladığımız ve 
özellikle hayvan yeminde önemli bir girdi olan soya arzının yetersiz olması genel olarak bir problem 
iken üretim sürecindeki kayıp oranı göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir. Ayrıca, domates gibi ülke 
ekonomisinde önemli yeri olan sebze üretimindeki kayıplar önlenmesi önem arz etmektedir. 

Özellikle hasat sonrası tarlada bırakılan bitkisel atıkların kullanım alanları her geçen gün artmakta 
ve bulunabilirliği ve fiyatları sorun olmaktadır. Nitekim hayvancılığın en önemli girdilerinden olan 
hububat sap/samanları önceki dönemlerde selüloz ham maddesi olarak kullanılmaya başlanmış olup 
süreç içerisinde mobilya sanayi, inşaat endüstrisi, biyokütle enerjisi üretimi gibi sektörlerden talep 
görmektedir. Bu kapsamda başta anız yakımının engellenmesi olmak üzere uygun hasat tekniklerinin 
kullanılması yanında gerekli teknoloji kullanılarak her türlü bitkisel atığın ürüne dönüştürülerek 
ekonomiye kazandırılması katma değer artışı açısından önemli görülmektedir.

Endüstriyel atıklar başta olmak üzere tüm sektörlerde olduğu gibi tarımsal faaliyetler sonucu 
meydana gelen atıkların değerlendirilmesi ve etkin bir dönüşümün sağlanması küresel boyutta 
önem kazanmıştır. Bu çerçevede Türkiye atık yönetimi sağlayarak, bitkisel atıkların verimsiz bir 
şekilde kullanılması, doğaya atılması ve yakılması yerine bu atıkların ülke ekonomisine kazandırılması 
hususundaki çalışmalara önem vermelidir. Örneğin biyoenerji (biyogaz) elde edilmesinde çoğunlukla 
eski bitkisel yağların ve hayvansal atıkların kullanımının yanı sıra bitkisel atıklar (yaprak, küspe, kabuk 
vb.) da kullanılmakta ve bu kapsamda Türkiye’nin organik atık potansiyelinin iyi değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, biyokütle üretimde bitkisel atıkların (yaprak, küspe, sap, saman, kök vb.) 
kullanımı çevre, enerji ve tarım döngüsü çerçevesinde yaygınlaştırılmalı ve/veya ortaya çıkan atıklar 
tarlalarda kullanılmak üzere organik gübreye (bitkisel kompost gübre) dönüştürülmelidir. 
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Orman Tali Ürünler

Ülkemiz ormancılık sektörü incelendiğinde odun dışında orman tali ürünler yönünden de oldukça 
zengin olduğu görülmektedir. “Odun dışı orman ürünleri olarak adlandırılan ürünler kapsamında, 
ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin dal ve sürgünleri, yaprakları, meyveleri, çiçekleri, kabukları ile ur, 
mazı, soğan, rizom ve yumruları ile mantarlardır ve bu kapsamda ülkemizde orman tali ürünlerinden 
reçine, sığla yağı, çıra, çıralı çam kökü ve şimşir üretimi yapılmaktadır.    2018 yılı TÜİK verilerine göre, 
2010 ton ile çalılar orman tali ürünleri üretimi içinde en büyük paya sahipken 1085 ton ile çam fıstığı 
kozalağı, 710 ton ile mersin yaprağı, 237 ton ile yosun, 242 ton ile doğal mantar ve 175 ton ile reçine 
üretimi gerçekleşmiştir. Miktar ve hacim olarak ülke geneli toplam tarımsal üretim içinde çok yüksek 
oranlara sahip olmasalar da orman tali ürünler kilogram değeri olarak ekonomik değerleri yüksek 
ürünler olup doğadan toplama yöntemiyle ekonomiye kazandırılan bu ürünlere daha fazla önem 
verilmelidir.

5.9. Örgütlü bitkisel üretim miktarı ve potansiyeli  

Ülkemizde toplam 530 üretici merkez birliğine 322.789 üretici kayıtlıdır. Diğer ürün gruplarında 
ise (bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri ve organik ürünler ürün grubu) toplam 869 birlik 
bulunmakta olup 223.280 üye kayıtlıdır. 

Bitkisel ürün gruplarında toplam 280 birlikte 23.061 üretici kayıtlıdır.  Bitkisel ürün grubunda: 
yumuşak çekirdekli, sert kabuklu, üzümsü meyveler, turunçgiller, meyve ve asma fidanı üreticileri, 
meyve üreticileri, sebze, mantar, süs bitkileri, tarla bitkileri, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, 
endüstri bitkileri, yağlı tohumlu bitkiler, yem bitkileri, çay, tıbbi ve kokulu baharat bitkileri birlikleri 
bulunmaktadır. Organik bitkisel üretimde ise organik meyve, organik sebze, organik tahıl, organik 
tarla konularında toplam 25 üretici birliğine kayıtlı 2271 üretici bulunmaktadır.

Bitkisel ürün gruplarında üretici birliklerinin bazı illere göre üye sayıları ise aşağıda verilmiştir:

•	 Mersin 2293

•	 Samsun 2154

•	 Kars 1266 (1229 organik tahıl üretici birliği)

•	 Antalya 1265

•	 Bursa 1193 

•	 Konya 1061

•	 İzmir 809

•	 Çanakkale 459
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Tablo 45. Tarımsal üretici birlikleri

Tarımsal üretici birlikleri (5200 sayılı Kanun)

ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİ BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği 285 266.193

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği 15 424

Meyve Üreticileri Merkez Birliği 31 2.566

Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği 8 1.503

Tarla Üreticileri Merkez Birliği 10 406

Bal Üreticileri Merkez Birliği 58 2.201

Yağlı Tohumlar Üreticileri Merkez Birliği 9 240

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği 94 48.600

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 12 490

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği 8 166

TOPLAM 530 322.789

ÜRÜN GRUPLARI BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Bitkisel Üretim Ürün Grubu 280 23.061

Hayvansal Üretim Ürün Grubu 531 196.712

Su Ürünleri Ürün Grubu 32 1.173

Organik Ürünler Ürün Grubu 26 2.334

TOPLAM 869 223.280

BİTKİSEL ÜRETİM ÜRÜN GRUBU

Meyve Ürün Grubu ile İlgili Birlikler BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Yumuşak çekirdekli 12 623

Sert çekirdekli 34 2.120

Sert kabuklu 9 812

Üzümsü 41 3.426

Turunçgiller 12 1.454

Meyve ve asma fidanı üreticileri 8 213

Meyve üreticileri 38 3.095

TOPLAM 154 11.743

Sebze ve Süs Bitkileri ile İlgili Üretici Birlikleri BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Sebze 45 5.013

Mantar 4 84

Süs bitkileri 9 312

TOPLAM 58 5.409

Tarla Bitkileri ile İlgili Üretici Birlikleri BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Tarla bitkileri 3 203

Tahıllar 21 2.899

Yemeklik dane baklagiller 2 246

Endüstri bitkileri 13 1.443

Yağlı tohumlu bitkiler 23 800

Yem bitkileri 2 221

Çay 3 78

Tıbbı ve kokulu baharat bitkileri 1 19

TOPLAM 68 5.909
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HAYVANSAL ÜRETİMLE İLGİLİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Süt 309 177.715

Kırmızı et 109 13.880

Kanatlı hayvan eti 13 629

Yumurta 15 411

Bal 83 3.990

Koza veya ham ipek 2 87

TOPLAM 531 196.712

SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Deniz ürünleri yetiştiricileri 2 117

İç su ürünleri yetiştiricileri 21 872

Deniz ürünleri avcıları üretici birliği 9 184

TOPLAM 32 1.173

ORGANİK ÜRÜN İLE İLGİLİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BİRLİK SAYISI ÜYE SAYISI

Organik meyve 16 910

Organik sebze 2 32

Organik tahıl 6 1.310

Organik tarla 1 19

Organik kırmızı et 1 63

TOPLAM 26 2.334

Kaynak: Akçakaya, 2019

Kooperatifler

Ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatif sayısı 11.466 bunlara bağlı üye toplam sayısı ise 3.315.740 tür. 
Tarımsal amaçlı kooperatif bölge birliklerinin sayısı ise 133, ortak kooperatif sayısı 7267 toplam üye 
sayısı ise 2.936.225’tür. Kooperatifler içerisinde Pancar Ekicileri Kooperatifler Birliği 31 kooperatif ve 
1.409.721 üye sayısı ile dikkat çekmektedir.

Tablo 46. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin sayısı tabi olduğu kanun

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN 
SAYISI TABİ OLDUĞU KANUN

KOOPERATİF TÜRÜ KOOPERATİF SAYISI ORTAK SAYISI

1163, 3476 S.K. Tarımsal Kalkınma Koop. 6.805 745.938

1163, 3476 S.K. Sulama Koop. 2.447 299.261

1163, 3476 S.K. Su Ürünleri Koop. 558 30.632

1163, 3476 S.K. Pancar Ekicileri Koop. 31 1.409.721

1581, 5330 S.K. Tarım Kredi Koop. 1.625 830.188

TOPLAM 11.466 3.315.740

Kaynak: TOB, 2018
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Tablo 47. Tarımsal amaçlı kooperatif bölge birliklerinin sayısı koop. birliği/ bölge birliğinin türü

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BÖLGE 
BİRLİKLERİNİN SAYISI KOOPERATİF 
BİRLİĞİ/ BÖLGE BİRLİĞİNİN TÜRÜ

KOOP. BİRLİĞİ SAYISI ORTAK KOOP. SAYISI ORTAK SAYISI

Köy-Koop. (Çok amaçlı) 14 1.424 167.138

Tarım 13 547 62.545

Hayvancılık 35 1.738 179.158

Ormancılık 18 952 112.708

Çay 5 41 66.516

Sulama 13 678 93.728

Su Ürünleri 17 231 14.523

Pancar Ekicileri 1 31 1.409.721

Tarım Kredi 17 1.625 830.188

TOPLAM 133 7.267 2.936.225

Kaynak: TOB, 2018

Tablo 48. Tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin sayısı koop. merk. birliği

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF 
MERKEZ BİRLİKLERİNİN SAYISI 

KOOPERATİF MERKEZ BİRLİĞİNİN ADI 
MERK. BİRLİĞİ SAYISI

ORT. KOOP. BİRLİĞİ 
SAYISI

ORT. KOOP. SAYISI ORTAK SAYISI

Köy-Kalkınma ve Diğer T. A. Koop. Bir-
likleri Merkez Birliği 

1 12 1.105 129.038

Tarım-Koop. Merkez Birliği 1 15 955 109.755

Hay-Koop. Merkez Birliği 1 35 1.800 193.285

Ormancılık Koop. Merkez Birliği 1 28 1.731 211.682

Çay Koop. Birlikleri Merkez Birliği 1 5 41 66.516

Sulama Koop. Merkez Birliği 1 13 623 89.430

Su Ürünleri Koop. Merkez Birliği 1 14 200 11.608

Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği 1 17 1.625 830.188

TOPLAM 8 139 8.080 1.641.502

Kaynak: TOB, 2018

Tablo 49. Tarımsal üretici birlikleri

TABİ OLDUĞU KANUN ÜRÜN/ÜRÜN GRUPLARI BİRLİK SAYISI ÜYE ÇİFTÇİ SAYISI

5200 S.K.
Hayvansal Üretimle İlgili 
Üretici Birlikleri

567 322.841

5200 S.K.
Bitkisel Üretimle İlgili Üretici 
Birlikleri

244 21.613

5200 S.K. Su Ürünleri Üretici Birlikleri 30 1.193

5200 S.K.
Organik Ürünler Üretici 
Birlikleri

29 2.418

TOPLAM 870 348.065

Kaynak: TOB, 2018
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5.10. Örgütlenmenin Bitkisel Üretim Planlaması Açısından Önemi  

Örgütlenme ana hatları ile birlikte hareket etme, iş birliği yapma ve kurumsallaşma olarak tanımlanabilir. 
Bugün dünyada tarımsal faaliyetlerde yaygın bir örgütlü yapı bulunmaktadır ve sivil örgütlenme 
içinde yer almaktadır.  Tarımsal örgütlenmede hedefler:

•	 Üretim ve verimliliği arttırarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak,

•	 Çiftçilerin gelirlerini ve refah seviyelerini yükseltmek,

•	 Tarım ürünlerinde iç ve dış piyasada rekabet imkânı yaratmak,

•	 Piyasaları istikrara kavuşturmak,

•	 Sürdürülebilir bir tarım sektörü sağlamak,

•	 Gıda emniyeti ve kalitesini sağlamak,

•	 Doğal çevrenin bozulmasını önlemektir.

Ekonomik amaçlı örgütler olan kooperatifler ve üretici birliklerinin ortak amacı: üyelerini eğitim 
ve yayım yolu ile bilinçlendirmek, pazara göre üretim yapılmasını sağlamak, tarım politikalarının 
belirlenmesinde ve üreticilerin çıkarlarını korumada etkin rol almak şeklinde özetlenebilir. Tarımsal 
örgütlenme, sektörde istihdam sayısının fazla olması ancak gayri safi milli hasılaya katkısının düşük 
olması nedeniyle daha büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda kooperatifler ulusal ve uluslararası 
pazarda rekabet koşullarının belirlenmesi, tarım, hayvancılık ve orman sektöründeki birçok karardaki 
etkinlikleri gibi çok önemli roller oynamaktadır.

Kooperatifçiliğin temel ilkeleri: 

•	 Gönüllü ve açık üyelik,

•	 Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim,

•	 Üyelerin ekonomik katılımı,

•	 Özerklik ve bağımsızlık,

•	 Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme,

•	 Kooperatifler arasında iş birliği,

•	 Topluma karşı sorumluluktur.

Ülkemizdeki Kooperatiflerin Ürün Bazında Payları

Tarım Satış Kooperatifleri 

•	 Pamuk %14-22           
•	 Kuru Üzüm %20-30
•	 Ayçiçeği %31                
•	 Zeytinyağı %12-20           
•	 Zeytin %10-20            
•	 Soya %40             
•	 İncir %28                
•	 Fındık %36
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Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri pazar payları incelendiğinde: sütçülüğün payının %2,9, zeytinyağının 
%6,8, hayvan yeminin ise %9,5 olduğu görülmektedir.

Örgütlenmenin ülkemizde nüfusun doğrudan-dolaylı yaklaşık 1/4’ünü bünyesinde barındıran tarım 
kesiminde, kırsal alanda gerçekleşmesi: üreticinin her türlü bilgi ve deneyim alışverişi ile iletişim ve 
etkileşim yoluyla yenilik ve gelişmeleri izlemesi, girdileri daha ucuza ve zamanında temin etmesi, 
piyasada daha etkin duruma gelmesi, sesinin yükseltmesi, kamuoyu yaratma ve baskı grubu 
oluşturarak katılımcı demokrasinin yerleşmesine de katkıda bulunacaktır.

6. TARIMSAL GİRDİ TEDARİKİ VE YAPISI

Tarımsal üretimdeki artış temel olarak iki temel yapıda meydana gelebilecek değişimle olabilmektedir. 
Bunlardan ilki üretim alanı ya da hayvan varlığındaki pozitif değişimlerdir. Diğeri ise ülkede birim alana 
ya da hayvan başına elde edilen verim değerlerinde artıştır. Tarımsal üretimde artış sağlayabilmek 
için en önemli nokta birim alandan ya da hayvandan elde edilen verimi artırabilmektir (Semerci ve 
Kızıltuğ, 2017). Ülkeler de tarımsal üretimde verimi artırabilmek için sulama, tohumluk kullanımı, 
tarımsal mücadele ve damızlık hayvan verimliliğinin artırılmasına yönelik destekleme politikaları 
uygulamaktadır (Gürler, 2012). Türkiye’de tarımsal girdilerin temininde kamu sektörü yanında özel 
sektör de hizmet vermektedir.

Tarımsal üretimde kullanılan en önemli girdiler motorin, kimyevi gübre, tohum, yem, tarımsal 
kredi ve sulamadır. Verimliliği ve dolayısıyla üretimi artırma amacıyla bu girdilerin kullanımının 
iyileştirilmesine yönelik destek, yatırım ve müdahalelere tarımsal girdi politikaları denilmektedir. Bu 
girdilerde arzu edilen miktar, kalite ve şartların temin edilebilmesinin önündeki kısıtları kaldırmak söz 
konusu politikaların temel amacıdır. Öbür taraftan özellikle kimyasal girdilerin kullanımının optimum 
düzeyde olması, gittikçe önem kazanan gıda güvenliği açısından ayrı bir önem taşımaktadır (Yavuz 
ve Dilek, 2019).

6.1. Bitkisel üretimde girdi kullanımı

Bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sertifikalı tohumluk kullanımı özel bir önem taşımaktadır. 
Elde edilen ürün yani tohumdaki çimlenme oranı ve verim özellikleri üreticiler için önemlidir. Tohumluk 
kullanımı için yapılan masrafların çiftçiler tarafından karşılanabilmesi için devlet desteklerinden 
yararlanılmaktadır. Devlet kuruluşları ve özel kuruluşlar verim artışını sağlamak ve böylece daha 
fazla ürün elde edebilmek için sertifikalı tohum üretimi üzerine daha fazla eğilim göstermektedirler. 
Sertifikalı tohumluk kısaca “tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda, genetik, fiziksel ve biyolojik 
değerinin bilinmesi ve bunların da bir belge ile tespit edilmesi sonucu elde edilen tohumlar” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Türkiye’de 1963’te ilk Tohumculuk Kanunu’nun çıkmasıyla gelişmeye başlayan tohumculuk sektörü 
1982’de tohum fiyatlarının ve 1984’te ithalatının serbest bırakılması, 1985’te Tohumluk Teşvik 
Kararnamesi’nin yürürlüğe girmesi, 1986’da Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği TÜRK-TED’in 
kurulması, 1998’de özel sektöre destek ve araştırma izni verilmesi ve 2006’da Yeni Tohumculuk 
Kanunu’nun çıkmasıyla gelişimini sürdürmüştür (Çelen ve ark., 2016).
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Tohum, geçmişte yalnızca bitkisel üretimde ana kaynak olarak kabul edilirken bugün bitki sağlığı 
ve gıda güvenliğinin temeli olarak da önemsenmektedir. Bitki ıslah araştırmalarında biyoteknoloji 
kullanımıyla tohumun önemi daha da artmış ve endüstriyel bir ürün haline gelmiştir. Elde edilen 
yüksek verime sahip tohumlar üretimde daha verimli, kaliteli ve ekonomik sonuçlarla rekabeti 
doğrudan etkilemektedir. Son on beş yılda Türkiye’de tohumla iştigal eden şirket sayısı 120’den 
832’ye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de tohum üretimi, ihracatı ve ithalatı da artmaktadır (Yavuz 
ve Dilek, 2019). 

Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon ha alanda buğday, 2,5 milyon ha alanda ise arpa üretimi yapılmaktadır. 
Tarım kuruluşlarının genel tavsiyesi kullanılan tohumluğun 3 yılda bir yenilenmesi şeklindedir. Bu 
duruma göre sertifikalı tohum ihtiyacı yaklaşık 500 bin ton buğday ve 180 bin ton da arpadır. 
Türkiye’de 2014-2015-2016 ortalama tohumluk değerinin %80,5’i oranında hububat tohumluğu 
üretilmiştir. Sertifikalı tohum kullanımıyla dekar başına hem daha az tohumluk kullanılacağı gibi, iyi 
çimlenme, hızlı gelişim ve genetik potansiyelinin yüksek olması nedeniyle %20-25 daha fazla verimde 
artış sağlanması mümkündür. Üretimde sertifikalı tohum kullanımını artırmak için devlet destekleri 
mevcuttur (Anonim, 2015a). Tablo 50’de Türkiye’de sertifikalı tohum, fidan ve çilek fidesi üretim 
miktarları verilmiştir.

Tablo 50. Türkiye tohumluk üretimi (2014-2018)

Tohumluk/Fidan/Fide  
Üretimi 2014 2015 2016 2017 2018

Tohumluk Üretimi (ton) 775.909 896.298 957.925 1.049.366 1.059.316

Sertifikalı Fidan  
Üretimi (adet) 63.849.974 63.842.803 69.396.585 105.503.159 106.584.000

Sertifikalı Çilek  
Üretimi (adet) 95.202.000 68.236.600 68.804.000 132.866.800 82.096.000

Kaynak: TOB, 2019e

Tablo 51 incelendiğinde 2014-2018 döneminde Türkiye’de sertifikalı tohumluk üretim miktarının 
%36,53, sertifikalı fidan üretiminin %66,93 oranında artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sertifikalı 
çilek fidesi üretimi ise belirtilen dönemde dalgalı bir seyir izlediği gözlenmektedir.  Tablo 51’de 
Türkiye’de ürün grupları bazında tohumluk üretim miktarları verilmiştir.
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Tablo 51. Türkiye’de ürün grupları bazında tohumluk üretimi (ton)

Ürünler 2014 2015 2016 2017 2018

Buğday 403.769 484.204 485.225 508.191 426.658

Arpa 82.216 125.018 99.628 119.474 151.365

Mısır 66.578 56.671 52.791 58.118 62.230

Çeltik 9.334 8.945 12.958 10.491 10.565

Ayçiçeği 23.769 17.494 21.757 28.022 25.028

Soya 3.408 2.443 3.664 4.101 3.230

Yer fıstığı 151 139 206 197 160

Şeker pancarı 1.163 1.448 1.168 1.195 1.818

Patates 163.269 175.397 231.592 258.180 276.390

Pamuk 11.621 8.883 14.279 19.929 25.141

Nohut 1.726 2305 4059 10.658 31.990

Kuru fasulye 44 109 179 624 1.032

Mercimek 305 1.140 14.505 12.290 22.011

Kanola 28 82 31 6 9

Sebze 1.656 2.782 3.291 3.832 2.042

Susam 3 0 18 0 3

Yonca 560 634 794 887 3.000

Korunga 46 31 188 385 307

Fiğ 686 974 1.114 1.139 1.572

Sorgum-S.Otu 216 308 192 79 63

Aspir 807 644 772 975 361

Yem şalgamı 92 18 53 6 11

Yemlik pancar 5 61 36 31 10

Çim ve çayırotu 87 236 107 167 404

Yem bitkileri 440 811 1.585 2.321 2.121

Diğerleri 3.928 5.522 7.734 8.067 11.795

Genel Toplam 775.909 896.298 896.298 1.049.366 1.059.316

Kaynak: TOB, 2019e

İlgili tablo incelendiğinde arpa, şekerpancarı, patates, pamuk ile nohut, kuru fasulye, mercimek 
tohumluğu, sebze tohumları ve yem bitkileri tohumluk üretiminde önemli mesafeler alındığı 
anlaşılmaktadır.

Tablo 52’de sektörlere göre tohumluk üretim miktarları verilmiştir. Sektörler bazında bir değerlendirme 
yapıldığında, buğday ve yem bitkisi tohumlukları hariç tutulduğunda, diğer tohumlukların üretiminde 
özel sektörün %100’e yakın bir paya sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 52. Türkiye’de sektörlere göre tohumluk üretimi (2018)

Sektörler Buğday 
(ton)

Mısır 
(ton)

Ayçiçeği 
(ton)

Patates 
(ton)

Pamuk 
(ton)

Sebze 
(ton)

Yem Bitkileri 
(ton)

Kamu 170.199 31 0,5 109,3 10 1 1.570

Özel 256.459 62.198 25.028 276.280 25.131 2041 5.850

Toplam 426.658 62.229 25.029 276.389 25.141 2042 7.420

Özel Sektör Payı (%) 60,11 99,95 99,99 99,96 99,96 99,95 78,84

Kaynak: Kaynak: TOB, 2019e



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

117

Tarımsal Mücadele İlaçları Kullanımı

Bitkisel üretimde ürünlerin hastalık, zararlı ve yabancı otların zararlarından korunmasını sağlamak 
ve üretimin kalitesini ve verimliliği artırmak için yapılan işlemlere “tarımsal mücadele” ya da “bitki 
koruma” adı verilmektedir. Türkiye’de 554 zararlı bulunmakta ve bunların 329’u ile mücadele 
edilmektedir. Tarımsal mücadele faaliyetlerinin maliyeti yıllık 3-6 milyar TL arasında değişiklik 
gösterirken, üretime sağlamış olduğu kazanç ise 10-20 milyar TL arasında değişebilmektedir. Tarımsal 
mücadele uygulamaları ile yapılan üretimde maliyetin yaklaşık 3,5 katı kazanç sağlanırken, mücadele 
yapılmadığında meydana gelebilecek kayıp tutarı 25-35 milyar TL arasında olabilmektedir. Bitkilerdeki 
hastalık, zararlı ve yabancı otlar nedeniyle uğradıkları ürün kayıpları hasattan önce ve sonra olarak 
sıralanabilir. Hasattan önce ürün kayıplarının %14’ü zararlılardan, %11’i hastalıklardan ve %10’u yabancı 
otlardan meydana gelmektedir. Hasattan sonraki ürün kayıpları ise böcekler, kemirgenler ve zararlı 
mikroorganizmalar yaklaşık %14’tür. Böylece hasattan önce ve sonra toplam zarar yaklaşık %50’ye 
denk gelmektedir. GTHB tarafından yapılan araştırmalara göre tarımsal mücadelenin yapılmaması 
durumunda bu kayıpların daha fazla olacağı sonucuna varılmıştır (GTHB, 2015).  Türkiye’nin tarımsal 
mücadele ilacı kullanımı Tablo 53’te gösterilmiştir.  2006 yılında (baz yıl) tarımsal ilaç kullanımı 
45.376 ton iken bu değer 2018 yılında %32,27’lik bir artışla 60.020 ton düzeyine ulaşmıştır. Kullanılan 
ilaç çeşitlerinde ilk sırayı fungusitler alırken, ikinci sırada herbisitler ve üçüncü sırada ise insektisitler 
yer almaktadır.

Tablo 53. Tarımsal ilaç kullanımı (ton)

İnsektisitler Fungusitler Herbisitler Akarisitler
Rodentisitler ve 

Mollussisitler
Diğer (*) Toplam

2006 7.628 19.900 6.956 902 3 9.987 45.376

2007 21.046 16.707 6.669 966 51 3.277 48.716

2008 9.251 16.707 6.177 737 351 5.613 38.836

2009 9.914 17.863 5.961 1.533 78 2.302 37.651

2010 7.176 17.396 7.452 1.040 147 5.344 38.555

2011 6.120 17.546 7.407 1.062 421 6.978 39.534

2012 7.264 18.124 7.351 859 247 8.766 42.611

2013 7.741 16.248 7.336 858 129 7.128 39.440

2014 7.586 16.674 7.794 1.513 149 6.007 39.723

2015 8.117 15.984 7.825 1.576 197 5.327 39.026

2016 10.425 20.485 10.025 2.025 259 6.835 50.054

2017 11.436 22.006 11.759 2.452 236 6.209 54.098

2018 13.583 23.047 14.794 2.486 309 5.801 60.020

Kaynak: TÜİK, 2019c

Sulanan Arazi Varlığı

Dünyada tarım alanı varlığı toplam karasal alanın %11’ini oluşturmakta ve tarımsal üretimde su 
kaynaklarının %70’i kullanılmaktadır. Dünyada sulama sistemlerinin gelişmesi ile sulanan alanlar da 
gelişme göstermiştir. 1961-2008 dönemi değerlendirildiğinde, sulanan alan 139 milyon ha’dan 301 
milyon ha’a ulaşılırken, sulama için kullanılan su miktarı ise 1.540 km3ten 2.710 km3e yükselmiştir. 
Dünyada sulama için kullanılan yüzey suları ile 18 milyon ha, yer altı suları ile de 113 milyon ha alan 
sulanmaktadır (FAO, 2011).  
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Dünyada ve Türkiye’de arazi ve su varlığının önemli bir bölümü tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. 
Tarımsal faaliyetlerde yoğun olarak kullanılan su, toprağı olumsuz etkilemekte ve toprakta çoraklaşma, 
tuzluluk ve erozyon gibi etkiler gerçekleştirmektedir. Günümüzde su talebinin artıyor olmasının 
yanında su kaynaklarındaki su miktarı azalmaktadır. Bu durum çevre sorunlarının azaltılması ve suyun 
daha etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır.   

Türkiye’nin toplam karasal alan yüzölçümü 78.535.000 ha olup, bu alanın sadece %30’unu ekili 
alanlar oluşturmaktadır (AQUASTAT, 2014). Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) 2014 yılında 
yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de sulanabilir alan varlığı 25,8 milyon ha, kuru tarım alanları 
varlığı ise 7,25 milyon ha’dır. Türkiye’nin mevcut su potansiyeli ile sulanabilecek arazi miktarı ise 8,5 
milyon ha iken sulanan alan varlığı 5,9 milyon ha olup bu alanın 3,7 milyon ha’ı DSİ tarafından inşa 
edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir (DSİ, 2019). Tablo 54’te DSİ tarafından inşa edilen sulama 
tesislerinin durumu verilmiştir. 

Tablo 54. DSİ Tarafından inşa edilen sulama tesislerinin durumu (2017)

İşletmeden Sorumlu Kuruluş Sulama Alanı (ha) Sulama Tesisi Sayısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 247.456 255

Su Kullanıcı Teşkilatları (devredilen kuruluşça işleti-
len) 2.425.725 -

Bedeli Karşılığında DSİ’ce İnşa Edilip Çeşitli Kurum-
larca İşletilen Sulamalar 16.992 29

Sulama Kooperatiflerince İşletilen 495.669 1.453

Yer altı Suyu Sulama Kooperatiflerince İşletilen 495.924 1.454

Toplam 3.681.766 2.936

Kaynak: DSİ, 2019

2017 yılı itibarıyla DSİ tarafından Türkiye’de yaklaşık 3 bin adet sulama tesisi bulunmaktadır. Bu 
tesisler sayesinde sulama alanı 3,7 milyon ha olarak gerçekleşmiştir. Sulama alanını artırmak kadar, 
nasıl sulama yapıldığı ve sulama sistemlerinin kurulumu da önemlidir. Türkiye’de sulamanın büyük 
bir bölümü yüzey sulama yöntemleriyle sulanmaktadır. Yüzey sulama yöntemleri hizmet ettikleri 
alana göre DSİ tarafından sınıflandırıldığında: sulamaların %47’sinin kanalet, %39’unun klasik kanal 
ve %14’ünün de borulu şebekeden oluştuğu görülmektedir. Ülke geneline bakıldığında, (DSİ+ Mülga 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü +Halk Sulamaları), sulama sistemlerinin yaklaşık olarak %94’ünün 
açık kanal sistemleri, %6’sının basınçlı sulama sisteminden oluştuğu görülmektedir (GTHB, 2013).  

Traktör ve Biçerdöver Varlığı

Girdi kullanımında tarımsal mekanizasyon araçları: üretimde iş gücü verimliliğini artıran, iş gücü 
maliyetini azaltan, iş gücünde zaman tasarrufu sağlayan, işlemlerin zamanında ve uygun şekilde 
yapılmasına olanak tanıyan, ürün kalitesini ve verimliliğini artıran fakat bununla birlikte yüksek 
maliyetli bir girdidir. Tarımsal üretim girdilerinin yaklaşık %35’ini mekanizasyon oluşturmaktadır 
(Özgüven ve ark., 2010). Bu girdinin doğru seçilmemesi ve uygulanmaması doğrudan ürün 
kârlılığını etkilemektedir. Bu nedenle bu girdinin ekonomik kullanımı için uygun bir planlama modeli 
oluşturulması ve uygulanması kaçınılmazdır (Toğa, 2006). Türkiye’de 2001-2018 yılları arasında 
traktör ve biçerdöver sayıları Tablo 55’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde Türkiye’de biçerdöver ve 
traktör sayılarının sürekli artış halinde olduğu anlaşılmaktadır.   
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Tablo 55. Türkiye’de traktör ve biçerdöver sayısı

Yıllar Traktör Sayısı Biçerdöver Sayısı

2001 948 416 12 053

2002 970 083 11 539

2003 997 620 11 721

2004 1 009 065 11 519

2005 1 022 365 11 811

2006 1 037 383 12 359

2007 1 056 128 12 775

2008 1 070 746 13 084

2009 1 073 538 13 360

2010 1 096 683 13 799

2011 1 125 001 14 313

2012 1 178 253 14 813

2013 1 213 560 15 486

2014 1 243 300 15 899

2015 1 260 358 15 998

2016 1 273 531 16 247

2017 1 306 736 17 199

2018 1 332 139 17 266

Kaynak: TÜİK, 2019d

Türkiye’de 2001 yılında 948.416 olan traktör sayısı %40,46 oranında artışla 2018 yılında 1.332.139 
adet ve 2001 yılında 12.053 adet olan biçerdöver sayısı ise %43,25’lik artışla 2018 yılında 17.266 adet 
olmuştur.

Kimyasal Gübre Kullanımı ve Üretim Düzeyi

Bitkisel üretimi artırmada kullanılan önemli girdilerden bir diğeri de kimyasal gübrelerdir. Bununla 
birlikte günümüzde kimyasal gübreler yanında çevre dostu gübreler de (organik gübreler ve 
organomineraller) piyasada yerini almıştır. Türkiye’de kimyasal gübre kullanımı Tablo 56’da 
gösterilmektedir.

Tablo 56. Türkiye’de kimyasal gübre kullanımı (ton)

Gübreler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Azotlu  
(%21 N)

6.730.852 6.397.090 5.995.500 6.817.217 7.542.247 7.107.106 7.077.214 9.028.793 8.401.087 7.272.531

Fosforlu 
(%17P205)

3.416.979 3.028.666 2.882.296 3.129.299 3.662.099 3.353.104 3.437.368 4.660.032 4.438.096 3.063.902

Potaslı 
(%50K20)

130.901 166.996 196.512 202.466 211.410 234.333 263.197 236.623 249.891 231.023

Eş değer  
Toplamı

10.278.732 9.592.751 9.074.308 10.148.982 11.415.756 10.694.544 10.777.779 13.925.448 13.089.074 10.567.457

Kaynak: TÜİK, 2019e
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Türkiye’de eş değer toplam gübre kullanım miktarı 2009-2018 yılları arasında dalgalı bir seyir 
izlemiştir. Bu duruma sebep olan önemli etkenlerden biri ülkede yaşanan ekonomik krizdir. Belirtilen 
dönem dâhilinde 2009 yılında yaklaşık 9 milyon ton olan değer 2016 yılında yaklaşık 13 milyon 
ton düzeyine ulaşmıştır. Bu girdinin kullanım düzeyindeki dalgalanmanın en önemli nedenlerinin 
başında, ithalat düzeyinin yüksek olması nedeniyle, gübre fiyatlarının dövizdeki artıştan olumsuz 
yönde etkilenmesi nedeniyle, gübre fiyatlarının yıldan yıla önemli düzeylerde fiyat artışı göstermesi 
gelmektedir. Türkiye’de kimyasal gübre üretimi verileri Tablo 57’de verilmiştir.

Tablo 57. Türkiye’de kimyasal gübre üretimi (bin ton)

Gübreler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Azotlu (%21 N) 2.975 3.659 4.426 4.309 4.122 3.913 4.129 3.690 4.174 4.665

Fosforlu 
(%17P205)

2.533 3.102 2.644 2.570 2.561 2.868 3.034 2.898 3.074 2.756

Potaslı (%50K20) 59 101 129 145 171 183 239 201 236 208

Eş değer Toplamı 5.568 6.863 7.200 7.024 6.853 6.963 7.402 6.788 7.484 7.630

Kaynak: TÜİK, 2019e

Tablo 57 incelendiğinde ülkede üretilen eş değer gübre toplam değerinin 2009-2018 döneminde 
%37,04’lük artışla yaklaşık 5,6 milyon düzeyinden 7,6 milyon düzeyine ulaştığı görülmektedir. Üretim 
değerinde en fazla payı %61,14 ile azotlu gübreler almaktadır.

6.2. Hayvansal üretimde girdi kullanımı

Suni tohumlama, genetik ıslah için bilinen en eski biyoteknolojik yöntemdir. Suni tohumlamanın 
amacı yüksek verim kapasiteli üstün ırklar yaratmaktır. Suni tohumlama sayesinde inek başına süt 
veriminde de artış sağlanmaktadır (Gökçen, 2016). Türkiye’de suni tohumlama faaliyetleri Tablo 58’de 
sunulmuştur. Tablo incelendiğinde ülkede suni tohumlama uygulamalarının son yıllarda giderek 
arttığı görülmektedir. 

Tablo 58. Türkiye’de suni tohumlama faaliyetleri

Yıl Tohumlama Sayısı
Sperma Üretimi

Özel Sektör Kamu Toplam

2002 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 2.115.610

Kaynak: TOB, 2019e
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Tablo 58’e göre ülke genelinde suni tohumlama sayısı 2002 yılında 624.840 iken bu değer 2018 
yılında 3.138.154 düzeyine yükselmiştir. Sperma üretimi ise 2000 yılların başında çoğunlukla kamu 
tarafından yapılırken, 2005 yılından sonra özel sektörün ağırlığı hissedilir derece artmıştır. 

Hayvansal üretimde yem maliyeti toplam maliyetin yaklaşık %70-75’ini oluşturmaktadır. Genel olarak 
yem masrafının %45’ini kaba yem %55’ini ise kesif yem karşılamaktadır. Ancak çiftçinin kendi yemini 
üretmesi halinde yem maliyeti yaklaşık %34 oranında azalabilmektedir (Anonim, 2017a). Türkiye’de 
karma yem üretimindeki gelişmeler Tablo 59’da verilmiştir. 

Tablo 59. Türkiye’de karma yem üretim miktarı (ton/yıl)

Yıllar Sığır Besi Yemi Sığır Süt Yemi Etlik Piliç 
Yemi Yumurta Yemi Diğer Karma 

Yemler* Genel Toplam

2002 898.944 1.535.418 790.814 89.836 2.300.141 5.615.153

2003 1.061.397 1.598.018 888.066 90.243 2.048.754 5.686.478

2004 1.373.824 2.002.974 1.082.036 12.251 2.434.485 6.905.570

2005 1.355.332 2.027.578 1.076.135 96.411 2.278.817 6.834.273

2006 1.717.011 2.361.194 914.985 106.339 2.367.552 7.467.081

2007 2.083.731 2.759.042 1.071.894 147.991 3.089.774 9.152.432

2008 1.883.970 2.948.616 2.886.173 695.373 1.149.169 9.563.301

2009 1.760.430 2.679.020 2.923.299 673.389 1.383.058 9.419.196

2010 2.169.487 3.466.422 3.453.846 820.753 1.257.022 11.167.530

2011 2.686.728 3.875.836 4.141.768 953.819 1.504.190 13.162.340

2012 2.881.354 4.365.168 4.224.111 1.058.733 1.959.173 14.488.539

2013 2.846.217 5.163.788 4.083.687 1.602.364 2.265.811 15.961.867

2014 3.386.565 5.621.664 3.979.945 2.480.547 2.534.895 18.003.616

2015 3.320.221 5.384.586 4.779.916 3.417.209 3.203.051 20.104.983

2016 3.827.073 5.840.262 4.566.237 2.958.232 3.210.048 20.401.852

2017 4.594.552 6.171.275 4.753.989 3.369.665 3.528.862 22.418.333

2018 5.072.549 6.481.999 5.306.118 3.600.843 3.682.980 24.144.489

Kaynak: TOB, 2019e
*Diğer Yemler: Küçükbaş yemleri, balık yemleri, at yemi, ev ve süs hayvanları yemleri, arı keki vb.

Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında yem üretiminde önemli artış yaşanmıştır. Kanatlı hayvanlar için 
yemler 2002 yılında yaklaşık 900 bin ton düzeyinde iken 2018 yılında yaklaşık 10 kat artış göstererek 
9 milyon tona çıkmıştır. Büyükbaş ve küçükbaş yem üretimi ise 2002 yılında 2,4 milyon tondan 2018 
yılında yaklaşık 5 kat artış göstererek 11,5 milyon tona ulaşmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında 
2002-2018 döneminde Türkiye’nin toplam karma yem üretimi 4,3 kat artış göstermiştir.

Tarımsal Kredi Kullanımı

Tarım sektöründe tarımsal yatırım ve işletmecilik giderlerinin sağlanması amaçlı kullanılan tarımsal 
kredilerde cari faiz oranları 2003 öncesinde %70’lerde iken son yıllarda farklılık göstererek %8-10’lara 
düşmüştür. Bunun sonucunda yıllık tarımsal krediler son on beş yılda 4,3 milyar TL’den yaklaşık 40 
milyar TL’ye ulaşmıştır. Kredilerin dönüş oranları ise %40’lardan yaklaşık %100’lere varmıştır. Ayrıca 
son on beş yılda toplam 179 milyar TL tarımsal kredi kullanılırken birçok tarımsal faaliyet faizsiz kredi 
kapsamına alınmıştır. Ancak dünyadaki eğilimlere paralel olarak devletin kredilerin verilmesinden 
çok düzenlenmesinde bulunmasının alternatif politika olarak düşünülmesi yararlı olacaktır (Yavuz ve 
Dilek, 2019).
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6.3. Tarımsal girdilerin dış ticareti

Karma yem sanayinde üretilen yemlerin neredeyse tamamı (%98,4) iç pazarda tüketilmektedir ve 
karma yem ihracatı henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Karma yem üretiminde ihracatın payı 
yalnızca %1,6’dır. Ancak yıllar itibarıyla karma yem ihracatında artış görülmektedir. Türkiye’nin karma 
yem ihracatı 2018 yılında yaklaşık 377 bin ton ve 140 milyon $ değere, karma yem ithalatı da aynı yıl 
yaklaşık 54 bin ton ve 86 milyon $ seviyesine yükselmiştir.

Karma yem ihracatı 2014 ve 2015 yılları hariç hızlı bir büyüme gösterirken karma yem ithalatı ise daha 
durağan bir seyir izlemiş olup, karma yem ihracatının karma yem ithalatından çok daha hızlı bir artış 
gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Türkiye’den yapılan karma yem ihracatı 60’a yakın ülkeye gerçekleştirilmektedir ancak ihracatın 
büyük bir kısmı (%73,1) Irak ve Suriye’ye yapılmaktadır. İhracat pazar payı sıralamasında daha sonra 
ABD (%5,1), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (%2,9) ve Azerbaycan (%2,8) gelmektedir. Türkiye’de 
2012-2018 dönemine ait karma yem dış ticareti Tablo 60’ta verilmiştir.

Tablo 60. Türkiye’nin karma yem dış ticaret

Yıllar İhracat Miktarı (ton) İhracat Değeri (000 $) İthalat Miktarı (ton) İthalat Değeri (000 $)

2012 205.661 98.665 42.389 73.818

2013 378.056 176.014 45.948 76.276

2014 217.170 102.151 42.703 76.954

2015 126.665 63.749 46.785 77.623

2016 194.534 80.984 56.387 76.806

2017 337.624 119.945 57.712 84.020

2018 376.678 140.309 53.971 85.731

Kaynak: TYSB, 2019

Türkiye’nin karma yem ithalatında ise en büyük payı Fransa (%12,8), ABD (%12,3) ve Çin (%11,7) 
almaktadır. Bu ülkeleri ise sırasıyla Almanya (%8,9), İtalya (%7,9), İspanya (%6,2) ve Belçika (%6,2) 
takip etmektedir. 2018 yılı verilerine göre ülke karma yem sanayi tarafından yapılan ihracat 140 milyon 
$, ithalat değeri ise 86 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

Karma yemde kullanılan ham maddelerin ülke içinde üretimleri, karma yem üretimimize yetmediğinden 
özellikle yağlı tohumlar ve küspeleri, kepekler, mısır, mısır türevleri, DDGS gibi bazı yem ham 
maddelerinin ithalatının yıllar itibarıyla arttığı gözlenmektedir. Bu ham maddelerin ithalatı için her 
geçen yıl daha yüksek meblağlar ödenmektedir. Ülke karma yem sanayinin, bugüne kadar ham madde 
temininde gerek fiyat ve gerekse miktar açısından istikrarlı bir yıl geçirdiği hatırlanmamaktadır. 

Kanatlı sektörünün gelişmesi sonucu, kanatlı karma yemine olan talep ve kaliteli yem isteği, karma 
yem üreticilerini kaliteli yağlı tohum ve küspeleri, balık unu ile üretimi yeterli olmayan özellikle mısır 
gibi ham maddeleri ithal etmeye yönlendirmiştir. Toplam kanatlı yemleri içinde ithal ham maddelerin 
oranı hemen hemen %75’leri bulmuştur. Ayrıca, bu yemler içinde yem katkı maddeleri olarak 
adlandırılan vitamin, mineral vb. ürünler için de tamamen dışa bağımlılık söz konusudur. 
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Karma yem sektörünün cirosu 2018 yılı için 7,2 milyar $ olup, bunun 3,8 milyar $’ı ithalat yoluyla 
yapılmaktadır. Özellikle mısır, yağlı tohum küspeleri ile soya fasulyesi ve küspesi ithalatı için ödenen 
değerler önemli seviyededir. Türkiye’nin bazı yem ham maddeleri ithalat değerleri Tablo 61’de 
verilmiştir. Karma yem ham maddelerinin yıllar itibarıyla ithalat miktarları ve ithalat için ödenen 
değerlere bakıldığında 2018 yılında 11,1 milyon ton yem ham maddesi ithal edildiği ve bu ithalat için 
3,8 milyar $ ödendiği görülmektedir. Yem ham madde ithalatına ürün bazında bakıldığında en önemli 
payı soyanın aldığı (küspesi dâhil %28,7), daha sonra ise mısırın (DDGS ve kepekleri hariç, türevleri 
dâhil %21,1) geldiği görülmektedir. 

Türkiye’nin önemli seviyede kepek ve DDGS ithalatı yaptığı da göze çarpmaktadır. Yem endüstrisinin 
ithal yem ham maddelerine olan bağımlılığı nedeniyle yem ham maddelerin ithalatında yaşanan 
sorunlar ve döviz kuru artışları yem maliyetlerini yükseltmektedir. Bu durum yem ve hayvansal 
ürünler açısından sürdürülebilirliği etkilemekte ve bu nedenle uluslararası pazarlarda Türkiye’nin 
rekabet gücünü azaltmaktadır (TYSB, 2019).

Tablo 61. Türkiye’nin bazı yem ham maddeleri ithalatı (2018)

Yıllar Miktar (ton) Değer (milyon $)

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

Toplam 11.086.890 3.830

Kaynak: TYSB, 2019

Türkiye’de tarımsal mücadelede kullanılan girdilerin önemli bir bölümü dış alım yoluyla tedarik 
etmektedir. Ülkede 2005-2017 döneminde tarımsal mücadele ilacı dış ticaretine ait veriler Tablo 
62’de verilmiştir. 

Tablo 62. Türkiye’nin tarım ilacı ithalatı

Yıllar İhracat ($) İthalat ($) İhracat/İthalat (%)

2005 27.859 156.216 17,83

2006 3.363.571 19.915.479 16,89

2007 4.846.566 224.357.887 2,16

2008 63.382.527 254.202.367 24,93

2009 56.712.462 208.501.584 27,20

2010 64.311.222 277.032.205 23,21

2011 72.009.241 360.846.572 19,96

2012 75.946.101 331.557.106 22,91

2013 82.138.781 324.263.028 25,33

2014 93.690.954 329.759.283 28,41

2015 94.796.691 362.902.917 26,12

2016 88.781.826 356.287.581 24,92

2017 93.391.894 371.377.893 25,15

Kaynak: FAO, 2019
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Dış ticaret verileri incelendiğinde 2005 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %17,83 iken bu oran 
2017 yılında %25,15 düzeyine ulaşmıştır. Bu durum Türkiye’nin tarımsal mücadele ilaçları konusunda 
dış ülkelere olan bağımlılığının gittikçe arttığını ortaya koymaktadır.

Türkiye’de traktör üretimi, ithalatı ve satışına ilişkin veriler Tablo 63’te gösterilmiştir. Ülkenin toplam 
üretilen ve ithalatı yapılan traktör sayısı 2017 yılında en yüksek sayıya ulaşarak, 94.432 adet/yıl 
olmuştur. En fazla traktör ithalatının yapıldığı yıl ise 2016’dır.  

Türkiye’nin traktör ihracatı ise 2017 yılında 14.572 adet olarak gerçekleşmiştir. 2006-2010 döneminde 
traktör ihracatı ithalat değerinden yüksek iken 2015-2017 döneminde ithalat ihracat değerini aşmıştır.

Tablo 63. Türkiye’nin traktör üretimi, dış ticareti ve satış durumu

Yıllar Üretim (ad/yıl) İthalat (ad/yıl) Toplam İç Satış * (ad/yıl) İhracat (ad/yıl) Toplam  **

2006 44.232 7.348 51.580 39.693 9.871 49.564

2007 37.871 4.928 42.799 36.364 9.376 45.740

2008 28.704 5.445 34.149 23.899 10.776 34.675

2009 17.232 3.803 21.035 14.052 9.337 23.389

2010 41.025 8.902 49.927 40.278 9.979 50.257

2011 64.976 14.950 79.926 68.872 10.437 79.309

2012 55.369 11.699 67.068 51.454 16.015 67.469

2013 58.113 11.155 69.268 54.118 15.412 69.530

2014 67.052 13.614 80.666 62.442 17.501 79.943

2015 70.409 20.632 91.041 73.040 17.511 90.551

2016 72.157 21.503 93.660 76.928 15.697 92.626

2017 76.324 18.108 94.432 76.669 14.572 91.241

Kaynak: TÜİK (2019d), 
*: İç satış: Top. Satış - İhracat + İthalat 
**: Toplam (sağdaki): İç satış + İhracat  

Türkiye’nin kimyasal gübre dış satım değeri 2005 yılında yaklaşık 38 milyon $ iken bu değer 2018 
yılında 251 milyon $ düzeyine ulaşmıştır. Belirtilen dönemde gübre ihracatı 166 bin tondan 935 
bin ton düzeyine ulaşmıştır. İthalat değeri ise aynı yıllar için sırası ile 755 milyon $ ve 1,2 milyar $ 
olarak gerçeklemiştir. Belirtilen dönemde gübre ithalatı 3,7 milyon tondan 4,3 milyon ton düzeyine 
yükselmiştir (Tablo 64). 
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Tablo 64. Türkiye’nin kimyasal gübre dış ticareti

Yıllar İhracat İthalat

Değer (000 $) Miktar (ton) Değer (000 $) Miktar (ton)

2005 37.755 165.596 755.397 3.719.300

2006 37.558 191.170 784.415 3.883.239

2007 84.346 279.107 997.460 3.593.553

2008 217.321 271.109 1.481.756 3.019.410

2009 83.679 254.352 1.057.507 4.117.929

2010 205.484 532.403 1.016.777 3.428.134

2011 200.598 489.550 1.374.434 3.331.473

2012 147.397 331.371 1.382.438 3.284.970

2013 98.501 198.259 1.492.105 4.209.844

2014 151.356 324.906 1.470.997 4.520.818

2015 134.435 313.837 1.250.919 4.161.925

2016 146.239 325.990 1.275.609 4.963.764

2017 163.173 244.460 1.364.695 5.355.810

2018 251.400 935.255 1.214.947 4.332.816

Kaynak: Trademap, 2019

2005-2018 döneminde kimyasal gübre ihracat değeri 6,66 kat, ithalat değeri ise 2,59 kat artış 
göstermiştir. Tablo 62’de yer alan veriler Türkiye’nin kimyasal gübre temini konusunda dışa 
bağımlılığının devam etmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle 2008, 2013 ve 2014 yıllarında 
gübre ithalatında 1,5 milyar $ düzeyine yaklaşıldığı anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin 2005-2018 döneminde tohumluk ithalatı ve ihracatı incelendiğinde en fazla ithalatı yapılan 
ürün grubunun yem bitkileri, çim ve çayırotu ile mısır olduğu görülmektedir (Tablo 65 ve 66). En fazla 
ihracatı yapılan ürünlerin buğday, ayçiçeği, mısır ve patates olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 65. Türkiye’nin yıllara göre tohumluk ithalatı (miktar: ton)

Ürünler 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Buğday 563 3.434 1.269 612 892 408 756 1.193 619 371

Arpa 20 58 133 93 131 122 106 106 317 455

Mısır 4.568 3.164 2.462 2.667 1.559 1.499 1.938 3.535 3.179 3.288

Çeltik - 17 109 1 20 35 1.276 47 205 302

Pamuk 290 147 148 60 20 9 31 8 38 114

Ayçiçeği 125 387 196 157 186 295 571 1.292 752 555

Kanola 51 81 88 152 103 78 87 130 52 163

Soya 0 10 0 5 9 0 0 0,2 4,0

Yer fıstığı 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,00

Patates 9.712 22.025 20.788 18.997 8.041 18.823 38.440 26.386 16.255 18

Şeker pancarı 8 895 314 159 277 216 622 772 409 466

Yem bitkileri 3.989 1.105 2.147 2.763 4.121 3.714 4.134 6.387 9.028 7.809

Çim ve 
çayırotu 2.859 3.522 4.373 3.848 4.974 4.569 4.198 4.765 5.608 5.622

Sebze bitkileri 1.691 3.185 1.056 1.223 499 814 811 1.057 972 1.145

Diğerleri 2.591 3.661 2.429 15.226 2.594 3.570 3.813 1.854 1.130

Genel Toplam 23.876 40.610 36.754 33.160 36.056 33.185 56.539 49.491 39.288 40.170

Kaynak: TOB, 2019e
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Tablo 66. Türkiye’nin yıllara göre tohumluk ihracatı (miktar: ton)

Ürünler 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Buğday 4.825 3.444 9.768 3.049 1.354 964 19.800 4.789 31.904

Arpa 86 350 48 60 4.875 127 1.727 224 11.577

Mısır 6.120 8.874 9.428 9.628 13.186 13.439 12.250 15.698 8.976 17.696

Çeltik 10 10 11 12 18 6 6 16 1

Pamuk 3.884 3.123 4.552 4.113 1.459 884 958 1.413 2.833 2.999

Ayçiçeği 3.271 8.017 10.810 11.646 10.292 16.137 10.719 16.312 19.385 19.709

Kanola 0 22 0 8 0 0 0 0 0

Soya 0 2 15 28 1 89 93 614 163

Yer fıstığı 0 0 0 14 3 0 0 0 22

Patates 0 156 173 149 2.200 3.135 0 833 4.751 14.026

Şeker 
pancarı 92 84 6 85 167 161 237 124 16

Yem  
bitkileri 1.357 281 393 483 497 589 473 740 979

Çim ve 
çayırotu 24 144 165 250 158 115 101 72 96 896

Sebze 
bitkileri 515 2.093 319 240 120 204 141 362 333 730

Diğerleri 809 914 1.170 2.165 1.307 604 1.195 1.197 2.068

Genel 
Toplam 13.814 29.586 30.554 37.439 33.320 42.135 26.708 58.222 44.078 102.786

Kaynak: TOB, 2019e

Türkiye’nin tohumluk dış ticaretine ilişkin bilgileri Tablo 67’de verilmiştir. Ülkenin 2014-2018 dönemi 
ithalat ve ihracat değerlerine bakıldığında miktar olarak ihracat değerinin daha yüksek olmasına karşın, 
parasal büyüklük olarak ithalat değerinin ihracat değerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Belirtilen dönemde dış ticaret açığı 2014 yılında yaklaşık 40 milyon $ iken bu değer 2018 yılında 
yaklaşık 27 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 67. Türkiye’nin tohum dış ticareti

İhracat/İthalat 2014 2015 2016 2017 2018

İhracat (ton) 42.135 26.708 58.222 44.078 102.786

İhracat (000 $) 148.375 102.717 153.449 137.077 151.691

İthalat (ton) 33.185 56.539 49.491 39.288 40.170

İthalat (000 $) 188.431 202.181 202.127 189.002 178.853

Kaynak: TOB, 2019e

6.4. Tarımsal girdi üretiminde AR-GE yapısı

Tarımsal üretimde tarıma girdi sağlayan sektörlerin genel olarak AR-GE yapılarının bulunduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte AR-GE birimlerinin oluşturulması ve yapılan çalışmalar ile harcanan 
bedellerin zaman içinde geriye dönüşümü oldukça uzun bir süreç almaktadır. Bu nedenle tarımsal 
üretime girdi sağlayan sektörlerin uzun vadede finansal düzeyde devler tarafından uygun kredilerle 
desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

127

6.5. Tarımsal girdilere göre Türkiye’nin rekabet gücü

Türkiye’nin tarımsal girdilerin üretiminde ve tedarikinde dışa bağımlılığı yüksek düzeyde 
seyretmektedir. Özellikle tarımsal mücadele ilaçları ve gübre temininde dışa bağımlılık düzeyi 
oldukça yüksektir. Hayvansal üretimde kullanılan yem ham maddelerinin bile önemli bir kısmının 
ülke dışından alımı yapılmaktadır. Kullanılan girdilerin ya da ham maddelerin yurt dışından alımında 
dövizde meydana gelen dalgalanmalar önemli rol oynamakta ve bu durum sonuçta üreticilere ve 
üretilen ürünlere yansımaktadır. Oysaki arzu edilen durum tarımsal girdilerin ya da ham maddelerin 
mümkün oldukça yurt içinden sağlanması yönündedir. Ancak zaman içinde böyle bir yapıya ulaşılması 
halinde Türkiye’nin tarımsal girdi üretiminde uluslararası düzeyde rekabet gücünün artacağını 
öngörülebilmektedir.

6.6. Tarımsal girdi üretiminde uluslararası firmaların yeri

Tarımsal girdi üretiminde yerli sanayinin payının oldukça düşük bulunduğu düşünülmektedir. Zira, 
üreticilerin kullanmış oldukları gübrenin ham maddesi, tarımsal mücadele ilaçlarının kendileri 
ya da ham maddeleri, tarım alet-makinelerinin önemli bir kısmı ülke dışından ithalat yoluyla elde 
edilmektedir. Bu şartlarda ülke içinde üretimden ziyade ülke dışından gelen ürünlerin ambalajlanarak 
satışını yapan firmalar ortaya çıkmaktadır. Bu durum tarımsal girdi sektöründe uluslararası firmaların 
ülke içinde giderek ağırlığının artmasına neden olmaktadır.

7. RİSK FAKTÖRLERİ VE YÖNETİMİ

Tarım, temel gıda maddelerinin üretildiği bir sektör olmasının yanı sıra, diğer sektörlere ham madde 
temini, iç tüketim ve ihracattaki payı gibi özellikleriyle, sosyoekonomik açıdan da büyük öneme 
sahiptir. Son yıllarda, iklim değişikliği, küresel ısınma, gıda güvenliği ve güvenirliği konularının sık sık 
gündeme gelmesi, tarım ürünlerindeki arz talep dengesinin değişmesi ile dünyanın tarıma olan ilgisi 
de giderek artmaktadır. 

Şu bir gerçektir ki tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek için gerekli tüm tedbirler 
alınıp en son teknoloji kullanılsa bile tarım: doğal, ekonomik ve sosyal risklerden en fazla etkilenen 
sektördür.  Bu risklerin yönetimi oldukça önemlidir. Risk yönetimi: geniş anlamda belirsiz olayların 
etkilerini minimize etmek amacıyla gerekli faaliyet ve kaynakların planlanması, örgütlenmesi ve 
kontrol edilmesidir. Risk yönetiminde alınan önlemler her bir riskin etkisine göre değişmekte, riskin 
fazla olması alınacak önlem sayısını artırmaktadır. Alınacak hiçbir önlem tek başına tüm riskler için 
yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan ülkemizde de tarımsal risk yönetim araçları oldukça çeşitlidir. Bu 
önlemlerden bazıları: doğrudan mali yardımlar, destekleme alımları, üretim deseninin çeşitlendirilmesi, 
zararı azaltıcı teknolojik gelişmelerden yararlanma, basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması, hastalık 
ve zararlılar ile kuraklık gibi risklere karşı dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi vb. şeklindedir.

Ülkemizde son yıllarda iklimde görülen değişimlerden dolayı kuraklık, aşırı yağışlar, sel, dolu, don 
gibi meteorolojik risklerin oluşturduğu doğal afetler daha fazla yaşanmakta, tarım ürünleri daha fazla 
etkilenmektedir. Üreticiler her yıl ekim döneminin başlangıcından itibaren gerçekleşen aşırı yağışlarla, 
ürünlerin gelişme döneminde oluşan don, dolu, kuraklık vb. hadiselerle karşı karşıya gelmekte ve 
ekonomik kayıplar yaşamaktadır. Artık ülkemizde tarımsal üretimi doğal afetlerden koruma daha 
önemli hale gelmiştir. 
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Ülkemizde tarımsal üretim meteorolojik risklerin oluşturduğu doğal afetlere karşı iki şekilde 
korunmaktadır. Bunlardan birincisi, 2006 yılında uygulanmaya başlanan 5363 sayılı Tarım Sigortaları 
Kanunu çerçevesinde yapılan sigorta, ikincisi ise 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen yardımlardır. Tarım Sigortaları 
Kanunu kapsamına girmeyen risklere karşı çiftçiler 2090 sayılı Kanun’dan faydalanabilmektedirler.  
Ancak, 2090 sayılı Kanun’un kapsamının yetersiz olması, söz konusu Kanun’a yeterli ödenek 
ayrılmaması nedeniyle işlerliği bulunmamaktadır. 2090 sayılı Kanun’un işlerliğinin olmaması nedeniyle 
afetlerin şiddetli yaşandığı bazı zamanlarda yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile afet yaşayan 
çiftçilerin zararlarının karşılanması için destekleme ödemesi yapılmış, son yıllarda arka arkaya çiftçi 
borçları ertelenmiştir. 

Tarım Sigortaları Kanunu 21 Haziran 2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş ve 2006 yılından bu yana uygulanmaktadır. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 
ile çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilebilmesi sağlanırken; sigortacılık 
uygulamalarının yeknesak hale getirilmesi, teminat kapsamının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, 
tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bir sistem kurulması amaçlanmıştır. Bu amaçla kurulan sistem 
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yönetilmektedir.  Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından iki, Türkiye Reasürans Şirketleri Birliğinden 
bir, TARSİM AŞ’den bir, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir üye ile oluşturulmuştur. Kanun’a göre, 
her yıl teminat altına alınacak riskler, ürünler, kapsama alınacak bölgeler ve destekleme miktarları 
Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmakta, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî 
Gazete’de yayınlanmaktadır. 

Tarım sigortaları uygulamasının başladığı ilk yıl sigorta kapsamına alınan konular yetersizken her yıl 
kapsama alınan riskler, ürünler genişletilmiş, prim desteği miktarı bazı konularda artırılmıştır. 2019 
yılında belirtilen riskler için sigorta priminin %50’si oranında prim desteği ile çiçeklenme evresinin don 
riski kapsamına alınması nedeniyle verilen bu prim desteğine ilave olarak sadece don riski primine 
1/3 oranında ek prim desteği verilecektir. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise destek miktarı 
sigorta priminin %60’ı olarak uygulanacaktır.

2006 yılında başlayan devlet destekli tarım sigortalarına olan talep yıldan yıla artış göstermiştir. 
2006 yılı 6 aylık dönem ve 2007 yılı toplamı 3,6 milyon dekar olan sigortalı alan miktarı 2018 yılında 
23,9 milyon dekara ulaşmıştır. Poliçe sayısı dikkate alındığında en fazla sigorta yaptırılan ürünün 
buğday olduğu görülmektedir. Bu ürünü ayçiçeği, arpa, fındık, üzüm, mısır, zeytin takip etmektedir. 

Sera sigortalarında duruma bakıldığında 2007 yılında 3.517 dekar alan sigortalanmışken, bu rakam 
2018 yılında 80.830 dekar olarak gerçekleşmiştir. 

Büyükbaş hayvan hayat sigortasındaki duruma bakıldığında, 2007 yılında toplam 54.499 hayvan 
sigortalanmışken, 2018 yılında bu rakam 1.261.649 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde TÜİK verilerine 
göre toplam 17.338.375 olan hayvan sayısı dikkate alındığında 2018 yılında toplam hayvanların ancak 
yüzde 7’sinin sigortalandığı görülmektedir.
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Tarım sigortalarında üretici için en önemli husus yaşadığı afet sonrası tarım sigortası sisteminden 
aldığı tazminat tutarıdır. Son dört yıllık değişime bakıldığında, 2015 yılında üreticilerin ödediği toplam 
sigorta primi 442 milyon TL iken, yaşanan afetler sonucu toplam 725 milyon TL hasar ödemesi 
almıştır. 2016 yılında üreticilerin ödediği toplam sigorta primi 605 milyon TL iken, yaşanan afetler 
sonucu toplam 841 milyon TL hasar ödemesi almıştır. 2017 yılında üreticilerin ödediği toplam sigorta 
primi 764 milyon TL iken, yaşanan afetler sonucu toplam 833 milyon TL hasar ödemesi almıştır. 
Rakamlara bakıldığında üreticilerin toplamda ödediği prim bedelinin üzerinde hasar ödemesi aldığı 
görülmektedir. Burada devlet desteğinin büyük etkisi vardır. 

Bilindiği üzere, tarım sigortası uygulaması 13 yıldır devam etmektedir. Son yıllarda arka arkaya yaşanan 
kuraklık, sel, don gibi afetlerden sonra üreticilerde sigorta yaptırma isteği artış göstermiştir. Bu süre 
içerisinde sigorta yaptıran üretici sayısı artmakla birlikte henüz istenilen düzeye gelinememiştir. 
Bitkisel üretim konularında 2018 yılında sigortalanan alan miktarı 23,9 milyon dekara ulaşmıştır. 
Ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı toplam alan dikkate alındığında sigortalanma oranı hala 
yaklaşık yüzde 16’dır. Toplam tarım alanları dikkate alındığında bu oran daha da düşmektedir. 

Ülkemizde tarım sigortaları halen üreticiler tarafından tam olarak benimsenmemiştir. Bu durumun en 
önemli nedenleri arasında:

•	 Üreticilerin devlet destekli tarım sigortası uygulamasını genel anlamda bilmesine karşın, teknik 
ayrıntı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, 

•	 Hayvancılıkta kapsamdaki hastalıkların yeterli olmaması,

•	 Tarım sigortalarında yüzde 50 (meyve bahçelerinde çiçeklenme dönemi don riski için ek 1/3 
destek, kuraklık verim sigortasında yüzde 60) prim desteğine rağmen sigorta bedellerinin bazı 
ürünlerde hala yüksek olması,

•	 Üreticilerin afet sonrası hasar tespitine gelen eksperlerle zaman zaman yaşanan iletişim sorunları,

•	 Bazı eksperlerin yöreye özel ürünlere yönelik bilgi eksikliği, 

•	 Üreticiler tarafından bazı eksperlerin raporlarına güven duyulmaması, 

•	 Muafiyet ve müşterek sigorta oranlarının yüksekliği ile zarar durumunda üreticinin beklediğinden 
daha az tazminat alması, seçenek olarak sunulan muafiyet ve müşterek sigorta oranının 
düşürülmesi durumunda da prim tutarlarının fazla artması,

•	 Tarım sigortası başvurusunda çiftçi kayıt sistemine kayıt şartı aranması,

•	 Poliçe düzenleyen acentelerin üreticilere yeterli bilgi vermemesi gibi nedenler olduğu 
görülmektedir.

Sonuç

Ülkemizde tarımsal üretim bölgeye ve ürün çeşitliliğine göre değişmekle birlikte yıl boyunca devam 
etmektedir. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu ülkemizde aynı zamanda afetlerin sık sık yaşanması tarım 
sektörünün afetlere karşı daha fazla korunmasını gerekli kılmaktadır. Ancak halen ülkemizde üreticiler 
tarımda yaşanan afetlere karşı yeteri kadar korunamamaktadır. Üretici bin bir emekle gerçekleştirdiği 
ürününü yaşadığı bir afette kaybedebilmekte, tüm yılın emeği yok olabilmektedir. Bu durum uzun 
zaman sürecinde üreticilerin tarım sektöründen kopmalarını beraberinde getirmektedir. 
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Türkiye’de tarım sigortaları sistemi, tarım sektörünün afetler karşısında korunması bakımından büyük 
bir görev üstlenmektedir. Ancak ÇKS’ye kayıtlı alanları yaklaşık yüzde 16’sının sigortalandığı dikkate 
alındığında bu sistemin tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. 2090 sayılı Kanun’un işlevsiz 
olması nedeniyle, tarım sigortası yaptırdığı halde kapsamda olmayan riskleri yaşayan üreticiler afetler 
karşısında korumasız bırakılmıştır. Bu amaçla 2090 sayılı Kanun gözden geçirilerek ihtiyacı karşılar 
hale getirilmelidir. 

Özellikle iklim değişikliği nedeniyle afetlerde artış beklendiği gelecek yıllarda tarım sigortasının 
üreticiler tarafından daha fazla önemseneceği beklenmektedir. Bu nedenle tarım sigortası konusunda 
üreticinin bilinçlendirilmesi ve üretici lehine yapılacak uygulamalar son derece önemlidir. Tarım 
sigortalarının daha fazla geliştirilerek, daha fazla üreticiye ulaşma konusunda sistemde yaşanan 
sorunlar gözden geçirilerek çözümlenmelidir.

Ayrıca, tüm ürünlerin her gelişim evresinde yaşanan tüm risklere karşı korunması sağlanmalıdır. Bu 
talepleri karşılayacak olan verim sigortası da tüm ürünlerde üretici menfaatlerini gözetecek şekilde 
en kısa zamanda başlatılmalıdır. Çiftçi gelirlerini artan doğal afetlere karşı daha fazla koruyabilmek 
için tarım sigortası kapsamında halen yer almayan risklerin yaşanması durumunda çiftçi zararlarını 
karşılayacak şekilde destekleme yapılmasını sağlayacak mevzuat oluşturulmalıdır.  

8. TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI

8.1. Tarım işletmelerinin finansman ihtiyacını doğuran sebepler

Fransızca kökenli maliye anlamına gelen finans sözcüğünden türetilen finans kavramı, makro 
düzeyde ödeme emri, devlet geliri ve para işleri anlamlarında kullanılabilmektedir. Basit olarak 
işletme düzeyinde finansman, işletmelerin öz varlıklarının artırılması olarak açıklanmaktadır. Modern 
bir tarım işletmesinde güvenli ve sürdürülebilir gelirin sağlanmasında: arazi, hayvan, makine, iş gücü 
ve yönetsel yeteneklerin yani tüm üretim faktörlerinin optimum kombinasyonu temel koşuldur. 
İşletmelerde üretim sürecinde sabit ve değişen sermaye miktarının tam ve uyumlu olması gerekir. 
Özellikle de küçük ölçekli tarım işletmelerinin yaygın olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
üretimin ve işletmenin devamlılığı için sermaye büyük önem taşımaktadır. Tarımsal işletme sahipleri, 
genelde öz sermaye ve yabancı sermaye olmak üzere iki şekilde finansman sorunlarına çözüm 
bulabilmektedir.

Öz sermaye yoluyla finansmanda, işletmenin kendi kaynaklarından yararlanması söz konusudur. Öz 
sermaye kapsamı içinde işletme sahibinin getirdiği kaynaklar ile işletmenin kendi içinden sağladığı 
ve oto finansman olarak da adlandırılan, gelirlerin bir bölümünün tasarruf edilmesi yani işletmenin 
net gelirinin işletmeci ailesinin yıllık geçim harcamalarının üzerinde olması ile oluşan kaynak 
sayılabilir. Özellikle küçük tarım işletmelerinde bu yolla sermaye birikimi oldukça güç ve çoğu zaman 
olanaksızdır. Çünkü bu işletmelerin gelirleri, genellikle işletmeci ve ailesinin tüketim harcamalarını 
bile yeterli ölçüde karşılamaya yetmemektedir. Dolayısıyla küçük tarım işletmelerinin yaygın olduğu 
ülkelerde sermaye gereksiniminin yabancı kaynaklardan sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır 
(Işıklı ve ark., 1994).
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Yabancı sermaye yoluyla finansman, işletme dışından hibe ve borç olarak alınan fonlardan 
oluşmaktadır. Son dönemlerde finansal kiralama(leasing), faktöring, sözleşmeli üretim ve çeşitli kurum 
ve kuruluşların sağladıkları hibeler yoluyla da yabancı sermaye elde edilebilmesine rağmen, tarımın 
finansmanında kredilerin ağırlığı devam etmektedir. Kredi, bir kişi veya kurumun parasını önceden 
belirlenen zamanda geri ödemek üzere almaktır. Kredi ile gelecekte oluşacağı umulan sermayenin 
peşin olarak kullanılması sağlanır. Bu kapsamda tarımda kredilerin başlıca kullanılma amaçları: 

•	 Tarım işletmelerinde işletme ve sabit sermaye eksikliklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak, 

•	 Tarımsal üretimin miktar ve kalitesini artırmak, 

•	 Tarımsal işletme ile ilgili yapı ile tesisleri edindirmek ve mevcut tarım işletmesini büyütmek, 

•	 Üreticilerin arazi edinmelerini sağlamak, 

•	 Tarım ürünlerinin pazarlamasını geliştirmektir (Bülbül, 2006).

Bununla birlikte tarımın kendine has özellikleri kredi gereksinimini artırmaktadır. Bunlar: 

•	 Tarım işletmelerinin işletme yapısı ve üretim: Tarımın küçük aile işletmelerinden oluşması ve 
sermaye yetersizliği, finansman gereksinimini artırmaktadır. Ülkemizde tarım işletmelerinin büyük 
çoğunluğu geçimlik aile işletmeleridir. Buna dağınık ve çok parçalı yapının da eklenmesi ihtiyacı 
tetiklemektedir. 

•	 Tarımda sermaye devir hızı: Gerek bitkisel gerekse hayvansal ürünlerin üretimi için belirli bir 
sürenin geçmesi gerekmektedir. Tarımda bu süre diğer sektörlere nazaran çok daha uzundur. 
Tarımda üretimin kesikli ve mevsimsel olması, üretim sürecinin uzunluğu gibi faktörler de eklenince 
sermayenin devir hızı yavaşlamakta bu da nakit ihtiyacını artırmaktadır.

•	 Tarımda teknolojik değişimler: Tarımda, 1950’li yıllardan sonra başlayan makineleşme özellikle 
son yirmi yılda büyük ivme kazanmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, işletmelerde iş gücü 
yerine makinenin ikamesi, kimyasal gübre ve ilaç kullanımındaki artışlar, ıslah edilen yeni çeşitler 
ve yeni üretim yöntemleri vb. gelişmeler hem bireysel düzeyde hem de sektörel ve ulusal düzeyde 
finansman talebini arttırmıştır. Artan sermaye ihtiyacının karşılanmasında, öz sermaye yetersiz 
kalmaktadır. Bu durum işletmeleri yabancı sermaye kullanmaya yöneltmektedir.

•	 Tarımda tüketici tercihleri: Tarım işletmelerinin geçimlik üretimden pazara yönelik üretime yönelme 
çabaları diğer yandan tüketicilerin tarım ürünü talebinin hem nitelik hem de nicelik olarak artması, 
değişmesi ve çeşitlenmesi, yetersiz sermayesi olan işletmelerin kredi gereksinimini arttıran bir 
başka unsurdur.

•	 Tarımda risk ve belirsizlikler: Tarım işletmeleri ihmal, hata, tecrübesizlik ve dikkatsizlik gibi işletme 
içi riskler ile piyasanın durumu, ekonomik krizler, siyasal olaylar, sıcak ve soğuk savaşlar, mali 
politikalar, teknolojik gelişme ve hükümet müdahalelerinden kaynaklanan çok sayıda işletme 
dışı risk altında üretim yapmaktadırlar. Bununla birlikte tarımsal üretimin doğa koşullarına 
bağımlı olması, iklim, hastalık ve zararlılardan etkilenmesi, buna karşılık sigortacılığın gelişmemiş 
olması tarımda risk ve belirsizlikleri artırmaktadır. Bunun sonucunda çiftçinin kredi gereksinimi 
artmaktadır. 
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•	 Tarımda fiyat dalgalanmaları: Tarım ürünlerinin arzı istenilen hızda ve miktarda artırılamadığı için 
ve insanların gıda maddeleri talepleri de sınırlı olduğu için, tarım ürünlerinin arz ve talep elastikiyeti 
az veya inelastiktir. Tarım ürünlerinin çoğunun talep ve arz esnekliklerinin düşük olması, üretimde 
artış ile arzın yükselmesi sonucu fiyatların düşmesine neden olmakta ve bu durumda işletmeleri 
kredi kullanmaya yöneltmektedir (Bülbül, 2006).

8.2. Türkiye’de tarımsal kredilerin sınıflandırılması 

Tarımsal krediler vadelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli; kullanım amacına göre işletme ve yatırım 
kredileri; yapısal özelliklerine göre nakit ve gayri nakdi krediler; teminatları açısından da teminatlı ve 
teminatsız krediler şeklinde sınıflandırılmaktadır (Şekil 10).

Şekil 10: Tarımsal Kredilerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması

Kaynak: Özçelik ve ark. (2011)

İşletme kredileri, her türlü işletme gereksinimlerini karşılamak amacıyla açılırlar. Tohum, fide, gübre, 
zirai ilaç, yem, aşı, yavru balık, işçilik, akaryakıt, toprak işleme, hasat, harman, pazarlama, elektrik, 
su, bakım-onarım, sigorta gibi giderleri finanse etmek amacıyla kullanılan bu kredilerin vadesi 12 ay 
iken son düzenlemelerle 24 aya kadar çıkartılmıştır. Yatırım kredileri işletmenin sabit değerlerinin 
alımı veya yapımı için kullanılan kredilerdir. Örneğin sera, ahır, depo, bina, meyvelik, makine vb. 
yatırımlarda kullanılır. Son düzenleme ile yatırım kredilerinin vadesi de 5 yıldan 7 yıla çıkartılmıştır. 
Nakdi krediler, faiz veya faiz ve komisyon karşılığında belli bir vadeye bağlı olarak ödünç para verilmesi 
şeklinde nakit olarak kullandırılırken gayri nakdi krediler plasman özelliği taşımayan girdi temini, hibe 
ödemeleri vb. bankadan nakit çıkışı olmayan işlemlerdir. Günümüzde birçok banka işletmelere çiftçi 
destek kredileri, nakliye aracı gibi çeşitli ihtisas dışı krediler de sunmaktadır. 

8.3. Türkiye’de tarımsal kredilerin geri ödeme sistemleri

Tarımsal kredi geri ödeme sistemleri: vade esaslı, borçlu cari hesap (BCH), değişken faizli, sabit faizli, 
esnek ödemeli, anapara ödemesiz olarak altı başlık altında sınıflandırılabilir. Vade esaslı, kullanıma konu 
olan kredinin vadesinin ve ödemelerinin belli olduğu sistemdir. Borçlu cari hesap şeklindeki krediler, 
işletmelerin kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, belirlenen vade ve limit içinde 
serbestçe kullanıp geri ödeyebildikleri(rotatif), faizinin belli dönemlerde (1,3,6 ay vb.) tahsil edildiği 
ve piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerdir. Değişken faizli, bu sistemde 
faiz oranlarındaki değişmeler kullanılan kredilere yansıtılmaktadır. Sabit faizli krediler: faiz oranının 
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sabit olduğu, değişimlerin yansıtılmadığı kredilerdir. Esnek ödemeli krediler: kullanıcının gelirine ve 
hayat tarzına göre ödeme planını kendisinin yapabildiği kredilerdir. Bu kredilerde taksit öteleyebilme, 
düşük taksit ödeyerek başlayabilme ve anaparayı vade sonunda ödeyebilme mümkündür. Anapara 
ödemesiz krediler ise çoğunlukla belli bir süre anaparanın ödenmediği kredilerdir. Örneğin T.C. 
Ziraat Bankasının 2010 yılında süt inekçiliği konusunda üreticilere kullandırdığı krediler 2 yıl anapara 
ödemesiz 7 yıl vadelidir. Ayrıca Orköy Genel Müdürlüğünün orman köylerine verdiği bağcılık ve 
meyvecilik kredileri ilk 4 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadelidir. Gerek özel gerekse kamu bankalarından 
alınacak tarımsal kredilerde işletmelerden genellikle bazı teminatlar istenmektedir. Bunlar Tablo 
68’de verilmiştir.

Tablo 68. Tarımsal kredi kullanımında istenilen teminat çeşitleri

Gayrimenkul İpoteği Alacak Temliki Nakit, Mevduat, Hazine Bonosu vb.

Gerçek ve Tüzel Kişi Kefaleti Teminat Mektubu Makbuz Senetleri/ Elektronik Ürün Senedi 
Rehni

Taşıt/Traktör Rehni Kredi Garanti Fonu (KGF) Likit Değerler Rehni

8.4 Türkiye’de kredi kaynakları

Çiftçiler gereksinim duydukları krediyi çeşitli kaynaklardan elde etmektedirler. Genellikle kabul edilen 
bir sınıflamaya göre, çiftçilerin kredi sağladıkları kaynakları: örgütlenmemiş ve örgütlenmiş kredi 
kaynakları olmak üzere iki ana grup halinde incelemek olasıdır. Mevcut kredi kurumları tarafından 
açılan kredilerin tarımın finansmanı için yeterli olmadığı durumlarda işletmeler örgütlenmemiş kredi 
kaynaklarına başvurmaktadırlar. Buralardan sağlanan krediler genellikle kısa vadeli, yüksek faizli ve 
ödeme koşulları nispeten ağır olan kredilerdir. Borçlanmada kolaylık, formalitelerin azlığı, üretim 
veya tüketim amacına bakılmaksızın borç verilmesi, ipotek ve kefil istenmemesi ve işletmelerin bu 
kişilerden borç almayı alışkanlık haline getirmeleri gibi sebepler çiftçilerin bu kaynakları seçmesindeki 
diğer etkenlerdir. Örgütlenmemiş kredi kaynakları akrabalar, köyden biri, tüccar ve esnaflar, faizci 
ve tefecilerdir. Örgütlenmiş kredi kaynakları, kredi işlemlerini belirli esaslara göre yürüten kamu ve 
özel kuruluşlardır. Bu kurumlar kanun ve yönetmeliklerle kurulmuş olup, faiz oranlarını istedikleri 
gibi değiştiremezler. Örgütlenmiş kredi kaynaklarında genellikle faiz oranları şahıslardan sağlanan 
kredilere oranla çok daha düşük olmaktadır. Fakat tarım işletmelerine kredi sağlayan kurumlar 
nitelikleri ve fonksiyonları açısından önemli farklılıklar göstermektedir. 

Şekil 11. Ülkemizde örgütlenmiş finansman kaynakları
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8.4.1. Bankalar

Ülkemizde tarım sektörünün en önemli finans kaynağı bankalardır. Özellikle özel bankaların son yıllarda 
sektörde yaşanan yoğun rekabet sonucunda düşen kâr marjları ve plasman anlamında potansiyel 
olarak gördükleri tarım alanına yönelmeleri bu anlamda belirgin olmaya başlamıştır. Bu çerçevede 
tarım sektörüne yönelik birçok kredi türü, genel anlamda kredi paketleri oluşturulmaktadır. Hatta 
bazı bankalarda tarımsal bankacılık birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler gerek genel müdürlük ve 
gerekse şubeleri içeren bir örgütsel yapı içinde şekillenmektedir.

2000’li yılların ortasına kadar tek başına tarımsal kredilerin hemen hemen hepsini TCZB karşılarken, 
son yıllarda diğer bankaların da devreye girmesiyle bu bankanın payı %60-70’lere gerilemiştir. Tablo 
69’da kamu ve özel bankaların tarım kredi payları verilmiştir. Özel bankaların payı 2007 yılında %33,8 
iken 2013 yılında %36,24 seviyesine kadar yükselmiştir. Müteakip yıllarda diğer kamu bankaları olan 
Halkbank ve Vakıfbank’ın da sektöre önemli finansmanlar sağlamaya başlamasıyla, özel bankaların 
payı gerilemeye başlamıştır. Nitekim 2016 yılında özel bankaların payı %29’lara kadar gerilemiştir. 

Tablo 69. Kamu ve özel bankaların yıllar itibarıyla kullandırdığı nakdi kredi miktarları

Yıllar
Kamu Bankaları Özel Bankalar

1000 TL % 1000 TL %

2007 6.637.391 66,18 3.392.659 33,82

2008 8.247.517 64,15 4.609.922 35,85

2009 10.491.260 70,15 4.463.480 29,85

2010 16.711.584 73,26 6.099.582 26,74

2011 22.979.394 74,29 7.951.398 25,71

2012 22.748.281 69,77 9.858.345 30,23

2013 23.253.328 63,76 13.215.714 36,24

2014 29.449.415 64,21 16.415.912 35,79

2015 41.877.405 68,29 19.449.905 31,71

2016 51.137.248 70,21 21.701.676 29,79

2017(*) 56.447.711 68,74 25.675.502 31,26

Kaynak: Anonim, (2017b)
(*) İlk altı aylık verilerdir.

Bankaların son yıllarda kullandırdıkları, tarımsal kredi miktarlarının sektör içerisindeki payı giderek 
artmaktadır. 2013 yılında %3,4 olan oran, 2016 yılında %4,04’e yükselmiş; 2017 yılı ilk dokuz aylık 
dönemde ise %4,02 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında 10 milyar TL olan tarımsal krediler, yıldan 
yıla artarak 2016 sonunda 73 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Bu artışta, özel bankaların tarım sektörüne 
ağırlık vermeleri yanında, 2004 yılından itibaren TCZB kanalıyla uygulamaya konulan sübvansiyonlu 
kredilerin de önemli payı bulunmaktadır.

T.C. Ziraat Bankası AŞ

T.C. Ziraat Bankası AŞ tarım kesiminin ihtiyaç duyduğu kredi ihtiyacının sağlanmasında en önemli 
kuruluşlardan birisi olup bu konuda diğer özel bankalara göre uzmanlaşmıştır. Ziraat Bankası tarımsal 
krediler servislerinde konuyla ilgili bilgi birikimi olan ziraat mühendislerinden yararlanmaktadır. Ziraat 
mühendislerinin üreticilerin kredi ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve kredilerin geri dönmesiyle 
ilgili tahminleri değerlendirmeleri diğer meslek gruplarına göre doğal olarak daha yüksektir. Ziraat 
Bankası yasasına göre Banka, öncelikle tarım sektörünün kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kurulmuş ve bunun yanında her türlü bankacılık hizmetlerini de üstlenmiştir. T.C. Ziraat Bankası ana 
statüsüne göre Bankanın genel amaç ve faaliyet konuları şunlardır:



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

135

-Tarımsal ürünlerin üretilmesine, işletilmesine, değerlendirilmesine, yararlanılmasına, tarıma dayalı 
sanayi ile tarıma girdi sağlayan sektöre dönük her türlü girişimin kalkınma planı ilkelerine göre 
üretimde bulunması, oluşması ve gelişmesi ile ilgili finansman desteği sağlamak, kaynak yaratmak 
ve gerekli kredileri düzenlemek, izlemek ve bu amaçların elde edilmesinin sağlayacak ortaklıkları 
kurmak ve korumak, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara, yapılmış ve yapılacak girişimlere gereği 
halinde katılmak.

-Ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda, ulusal ekonomiyle 
uyum içinde sermaye birikimine yardım etmek ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmak 
üzere tarım sektörünün kalkınma bankacılığı görevini üstlenmek.

-Banka kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık programlarına uygun olarak kullanılmasını ve seçici kredi 
politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

-Her türlü kredi, bankacılık, sigorta acenteliği ve borsa işlemlerini yapmak.

Ziraat Bankasının tarihsel sürecine bakıldığında: 1924 yılına kadar sadece tarım kredisi veren bir devlet 
kuruluşu olarak çalışmasına devam etmiş, Cumhuriyetin kurulmasından sonra Banka 19 Mart 1924 
tarihinde 30 milyon TL sermaye ile 99 yıl süreli bir anonim şirket haline getirilmiş ve Bankaya tarım 
kredileri yanında her türlü bankacılık işlemlerini yapma görev ve yetkisi verilmiştir.12.06.1927 tarihli 
ve 3202 sayılı yasa ile Banka anonim şirket olmaktan çıkarılıp, tüzel kişiliğe sahip tarımsal krediler 
yanında her türlü bankacılık işlemlerini de yürütmeye yetkili bir devlet kuruluşu halini alıp T.C. Ziraat 
Bankası adı ile işleyişine devam etmiştir. 1938 yılında bugünkü adıyla “Yüksek Denetleme Kurulu” 
tarafından denetlenmeye başlamıştır. 1988 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kredileri 
Müdürlüğü kurulmuş ve GAP bölgesi üreticilerine, bölgenin özelliklerine uygun kredi verilmeye 
başlanmıştır (İnan, 2006). 

1990 yılında Banka bünyesinde Özel Tarımsal Krediler Müdürlüğü kurulmuştur. Zirai kredi müşterileri 
müşterek borçlu ve kefillerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Başak Sigorta ile imzalanan protokol 
çerçevesinde sigortalanmaya başlanmıştır. 

Banka, 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Yasa ile özerkleşme ve özelleşme kapsamına 
alınmıştır. Bu Yasa ile Bankanın daha önce tabi olduğu 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer 
mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır. Yasa kapsamında hazırlanan ana sözleşmede, tarımsal kredilere 
şartlı yer verilmiş ve Bankalar Kurulunda alınan karar sonucu tarımsal kredilerin genel esasları bir 
kararname ile belirlenmiştir. 

Yurt içinde 1.814 hizmet noktası ve yurt dışında 19 ülkede ve 99 noktada hizmet birimleri bulunan 
kurumun, 2012 yılına kadar İzmir, Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Konya’da 
Tarımsal Bankacılık Şubeleri mevcut iken, yapılan değişim ve dönüşüm çalışmaları sonucu bu şubeler 
Girişimci Şubelere dönüştürülmüştür. Ayrıca işletmelere 6 aya kadar faizsiz dönemlerle tarımsal girdi 
ve hizmet alma imkânı sunan Başakkart sistemi devam etmektedir.  Banka, ödeme gücüne göre kredi 
kullandırılması, üretimin ve yatırımın kredilendirilmesi, kesintisiz ve doğru finansman sağlanması 
ilkeleri doğrultusunda 9 Genel Müdür Yardımcılığı, 5 Bölge Koordinatörlüğü, 44 Bölge Yöneticiliği ve 
27.030 personeli ile Türk tarımına hizmet vermektedir (Anonim, 2018c).
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2004 yılından itibaren, bu Banka aracılığıyla sürdürülen sübvansiyonlu kredi uygulaması ile tarım 
sektörünün finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanırken, geliştirilmesi öngörülen bazı 
alanlarda uygulanan faizlerde yüksek indirim oranları ile tarımsal üretimin bu alanlara yönelmesi 
teşvik edilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararnamesi kapsamında kullanılan tarımsal kredilere indirimli faiz 
oranı uygulanmakta olup, bankanın tarımsal kredi faiz oranı ile indirimli faiz oranı arasındaki fark 
hazine tarafından karşılanmaktadır. Son yıllarda Bankanın kullandırdığı tarımsal krediler Tablo 70’te 
verilmiştir.

Tablo 70. TCZB’nin yıllar itibarıyla kullandırdığı krediler

Yıllar Kullandırılan Tarımsal Kredi (1000 TL) Sektör Payı %

2007 6.169.398 61,5

2008 7.764.504 60,4

2009 9.463.297 63,2

2010 15.564.674 68,2

2011 21.322.838 68,9

2012 20.249.204 62,0

2013 22.741.779 62,3

2014 26.529.744 57,8

2015 37.409.453 60,9

2016 47.661.816 65,4

Kaynak: Anonim, (2017b)

Bankanın tarım sektöründeki ağırlığı devam etmektedir. 2007 yılında 6.169 milyon TL tutarında 
kullandırılan tarımsal kredi miktarı, yıldan yıla artarak 2016 yılsonunda 47.661 milyar TL’nin üzerine 
çıkmıştır. TCZB’nin tarımsal krediler sektöründeki payı 2007 yılında %61,5 iken, 2016 yılsonunda 
%65,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Bankaca kullandırılan tarımsal kredilerin, 2007 yılında 
%92’si sübvansiyonlu olarak kullandırılır iken, 2016 yılında bu oran %47’lere gerilemiştir.

TCZB’den tarımsal kredi kullanan müşteri sayılarına bakıldığında, 2007 yılında 342.657 iken, 2016 
yılında 634.689 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 2011 yılında 906.483 TCZB müşterisi var iken bu rakam 
2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 599.665 ve 547.562 düşmüş ve bu azalmanın esas nedeni müşteri 
özlük numaralarının birleştirilmesinden kaynaklanmıştır. Belirtilen dönemlerde bir kişiye ait birden 
fazla müşteri numarası tek bir müşteri numarası ile birleştirilmiş ve T.C. kimlik numaraları ile vergi 
kimlik numaralarına göre tek bir müşteri numarası tanımlanmıştır. Bankanın 2016 yılında doğrudan 
üreticilere kullandırdığı tarımsal kredilerin üretim kollarına göre dağılımı Şekil 12’de verilmiştir. 
Kullandırılan tarımsal kredilerin %36,22’si bitkisel üretim, %32,79’u hayvansal üretim, %18,14’ü 
mekanizasyon, %8,55’i seracılık, %3,47’si arazi edindirme ve %0,79’u su ürünleri kredisidir (Anonim, 
2017b).

Bankanın kullandırdığı tarımsal kredilerin takip hesaplarına aktarım oranları yıllar itibarıyla oldukça 
azalmıştır. Ekonomik kriz sebebiyle, 2002 yılında %62,1 seviyelerine kadar çıkan takibe düşme oranı 
yıllar itibarıyla azalarak, 2007’de %2,6, 2009 yılında %2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında %4,1 
seviyelerine yükselirken, 2016’da %1,8’e gerilemiştir (Anonim, 2017b).
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Şekil 12. TCZB’nin kullandırdığı işletme ve yatırım kredilerinin yıllara göre oranı 

Kaynak: Anonim, (2017b)

Bankanın kullandırdığı tarımsal krediler içinde, yatırım kredilerinin payı yıllar itibarıyla değişkenlik 
göstermektedir. 2006 yılında Bankanın kullandırdığı tarım kredilerinin %20’si yatırım kredilerinden 
oluşurken, bu oran 2012 yılında %48 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılında ise %37 seviyelerine gerilemiştir. 
Diğer taraftan Bankanın kullandırdığı tarımsal krediler içinde işletme kredilerinin payı ise 2006-2012 
yılları arasında azalmıştır. 2005 yılında toplam krediler içinde %85 olan işletme kredisi payı yıldan 
yıla düşerek, 2012 yılında %52’ye gerilemiş, 2016 yılında ise yeniden %63‘e yükselmiştir (Anonim, 
2017c). 2004 yılından itibaren bazı üretim faaliyetlerinde (damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş besicilik, 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, modern basınçlı sulama, tarımsal mekanizasyon vb.) %25, %50 ve 
%100 oranlarında indirimler uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle bu üretim faaliyetlerinde yatırım 
kredilerine sıfır faiz uygulaması, buna bağlı olarak yatırım kredilerine olan ilginin artması bu değişimin 
başlıca sebebi olarak sayılabilir. 

Bankanın yıllara göre cari faiz oranı yıllar itibarıyla gerilemiştir. 2005 yılında Bankanın cari faiz oranı 
%20, 2006 ve 2008 yılları arasında ise %17,5 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında cari faiz %15’e 
ocak 2010 tarihinden itibaren cari faiz %13’e, 2011 yılında ise %10 seviyesine gerilemiştir. 2012 ve 
2013 yıllarında da 12 aya kadar olan kredilerde %10, 12 aydan uzun vadelerde %12 üzerinden işlem 
yapılmıştır. 2015 yılından itibaren ise 12 aya kadar olan vadelerde %8, 1-4 yıl arası vadelerde %10, 4 
yıl üzeri vadelerde ise %11 olarak uygulanmaktadır. Aynı dönemde enflasyon oranının %18,4’ten aşağı 
doğru gerilemesinin cari faiz oranlarına yansıdığı görülmektedir. Bankanın uygulamaya koyduğu 
sübvansiyonsuz tarımsal kredilerde ise 1 yıla kadar vadelerde %13, 1-4 yıl vadelerde %14, 4 yıl üzeri 
vadelerde ise %15 oran üzerinden işlem yapılmaktadır. Sübvansiyonlu kredilerde %0,5 peşin komisyon, 
sübvansiyonsuz kredilerde ise %1 peşin komisyon alınmaktadır. 

Diğer Bankalar

Bu bölümde tarıma kredi desteği sağlayan ve uygulamaları ile öne çıkan bankalar kısaca incelenecektir. 

Denizbank, 2008 yılından itibaren tarım sektörüne yönelik hizmetleri ve işletmelere tanıdığı 
finansman imkânlarıyla, tarım kredilerinde özel bankalar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
İşletmecilere daha yakın olmak amacıyla geliştirilen “Yeşil Damla” konseptli tarıma özel şubeler 
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açmıştır. Banka işletmelere, çoğunluğu üretici kart üzerinden olmak üzere, işletmelerinin kısa 
vadeli ihtiyaçlarını karşılamaları için tarım kredileri kullandırmaktadır. Çiftçiler bu kartla kredilerini 
şubelerden ve ATM’lerden nakit olarak kullanabilmekte, üye iş yerlerinden taksitli ve indirimli 
alışveriş yapabilmektedir. Bunun dışında işletmelere spot ve rotatif kredilerde kullandırılmaktadır. 
Ayrıca işletmelere tarım yatırımlarında orta ve uzan vadeli kredi olanağı sunulmaktadır. Traktör ve 
ekipman kredileri, sera yapım kredileri, arazi alım kredileri, hayvancılık kredileri ve özel projeli krediler 
bu kapsamda verilen yatırım kredileridir. Bankacılık sektöründe nakdi TL kredilerinin içinde tarım 
kredilerinin payı %4-5 aralığında iken, Denizbank’ta bu oran %16 seviyelerine yaklaşmıştır. Bankanın 
son yıllarda kullandırdığı tarım kredi miktarları ve sektör payları Tablo 69’da verilmiştir. Bankanın 
sektördeki payı en yüksek %12,27 seviyesine kadar çıkarken, kullandırdığı tarımsal kredi miktarı ise 
2016 yılında 8,9 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) son yıllarda tarım sektörüne yönelik uygulamalarını yoğunlaştıran 
bir diğer özel bankadır. Banka 2007 yılı içinde, hasattan hasada ödemeli Harman Kart ve sektörün 
sahip olduğu özel yapıya uygun, ürün ve hizmetleri kapsayan tarım bankacılığını devreye sokmuştur. 
Genellikle süt hayvancılığı projeleri, meyve bahçe tesisi, tarım arazisi alımı, makine-ekipman alımı 
ve endüstriyel ürünlerin temlikle kredilendirilmesi gibi projelere ağırlık veren bankanın, 2016 yılında 
tarım kredi bakiyesi 2.365 milyon TL’ye ulaşmıştır (Tablo 69).

Yapı Kredi Bankasının (YKB) son yıllarda kullandırdığı tarım kredi miktarları ve sektör payları Tablo 
69’da verilmiştir. Bankanın 2007 yılında kullandırdığı tarımsal kredi miktarı 331 milyon TL, 2010 yılında 
892 milyon TL iken, 2014 yılında 4.070 milyon TL, 2016 yılında ise 8.335 milyon TL’ye yükselmiştir. 
Bankanın sektör payı ise en yüksek 2015 yılında %12,2 ve en düşük %2,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Bankanın işletmelere yönelik olarak uygulamaya soktuğu tarım destek paketinde dikimden 
gübrelemeye, sulamadan hasada kadar her türlü finansal gereksinimlerini karşılamaları için doğrudan 
çiftçilere verilen krediler bulunmaktadır. Banka Verimli Kart adıyla tarıma yönelik kredi kartı ile de 
işletmelere kredi sağlamaktadır. 

Türkiye İş Bankasının son yıllarda kullandırdığı tarım kredi miktarları ve sektör payları Tablo 69’da 
verilmiştir. Bankanın kullandırdığı kredi miktarı 2007 yılında 740 milyon TL, 2010 yılında 653 milyon 
TL ve 2016 yılında ise 2.461 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. “Tarıma destek, üreticiye güç” sloganıyla 
Çiftçi Kredi Destek Paketi uygulamasını başlatan Bankaya, ziraat odalarından alınacak çiftçi belgesi 
ile başvuran işletmeler bu paket kapsamında birçok branşta kredi kullanabilmektedirler. Banka tarıma 
yönelik yapılandırılmış kredi kartı, Tarımsal Ürün Kart ile de hizmet vermektedir. 

Halkbank da son yıllarda tarım sektörüne ilgisini artırmıştır. Tarımsal bankacılık alanındaki ilk ürünlerini 
2005 yılının sonlarında oluşturmaya başlayan Banka 2007’de tarımsal bankacılık için ayrı bir daire 
başkanlığı kurmuştur. 2007 yılında yaklaşık 55 bin çiftçiye 141 milyon TL kredi kullandırırken, 2016 yılında 
bu rakam 829 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Tablo 70). İşletmecilere özel Mahsul Kart ile kredi geri 
ödemelerini hasat dönemleri ve ürünlerin mevsimsel özelliklerine göre düzenleme fırsatı sunmaktadır. 

Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pancar 
Kooperatifleri Bankası adı altında Eskişehir’de kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, pancar 
kooperatifindeki küçük birikimlerinden oluşan sermaye ile yola çıkan banka 1956 yılında Ankara’ya, 2004 
yılında da İstanbul’a merkezini taşımıştır. Günümüzde pancar kooperatiflerinin hisse payı sadece %0,08’dir. 
Bu rağmen 2016 yılında tarıma yönelik kredilerin toplamı 2.491 milyon TL’yi bulmuştur (Tablo 69).

Garanti Bankasının son yıllarda kullandırdığı, tarım kredi miktarları ve sektör payları Tablo 69’da 
verilmiştir. Bankanın 2016 yılında kullandırdığı kredi miktarı 1.428 milyon TL’ye ulaşmıştır. Banka 
ayrıca tarım işletmelerine yönelik olarak, altı ay ödemesiz Ekin Kartı piyasaya çıkarmıştır.
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Tablo 71. Bankaların yıllar itibarıyla kullandırdığı tarımsal krediler

  Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Deniz-
bank

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

339.258 1.169.448 1.233.758 1.429.868 1.814.241 2.336.906 2.744.048 3.685.873 6.367.603 8.939.631

3,4 9,1 8,2 7,9 5,9 7,2 7,5 8 10,38 12,27

Sektör 
payı %

TEB

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

175.795 230.713 228.52 429.651 1.007.829 1.439.395 1.926.282 2.368.025 2.380.348 2.365.512

Sektör 
payı %

1,8 1,8 1,5 1,9 3,3 4,4 5,2 5,1 3,8 3,2

Yapı 
Kredi 

Bankası

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

331.661 517.931 442.336 892.571 1.028.066 799.61 2.840.265 4.070.835 7.488.442 8.335.162

Sektör 
payı %

3,3 4 3 3,9 3,3 2,5 7,7 8,8 12,2 11,4

İş 
Bankası

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

740.371 718.35 619.651 653.322 851.811 1.143.178 2.163.740 2.015.899 2.415.075 2.461.660

Sektör 
payı %

7,4 5,6 4,1 2,9 2,8 3,5 5,9 5,8 3,9 3,3

Halk 
Bank

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

141.556 117.179 810.005 733.001 714.588 562.049 557.007 738.035 827.465 829.322

Sektör 
payı %

1,4 0,9 5,4 1,9 2,3 1,7 1,5 1,6 1,3 1,1

Şeker 
Bank

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

254.694 350.486 293.777 386.909 596.26 794.667 1.344.641 1.919.711 2.530.317 2.491.597

Sektör 
payı %

2,5 2,7 2 1,7 1,9 2,4 3,6 4,2 4,1 3,4

Garanti 
Bankası

Kullan-
dırılan 
tarımsal 
kredi 
(1000tl)

227.514 308.743 285.193 436.427 584.931 782.042 969.728 1.120.900 1.250.767 1.428.818

Sektör 
payı %

2,3 2,4 1,9 1,9 1,9 2,4 2,6 2,4 2 1,9

Kaynak: Anonim, 2017b



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

140

8.4.2. Tarım kredi kooperatifleri (TKK)

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının kısa ve orta vadeli tarımsal kredi ihtiyaçlarını kendi öz 
kaynakları ve TCZB’nin plasmanlarından karşılamaktadır. Günümüzde Tarım Kredi Kooperatifleri, 16 
bölge birliği ve 1.800’ün üzerinde birim kooperatif ile 30.724 yerleşim alanında yaklaşık 1,3 milyon 
işletmenin girdi ve kredi ihtiyacını karşılamak için hizmet vermektedir (Anonim, 2017d). TKK’dan kredi 
kullanabilmek için ortaklık koşulu aranmaktadır. Ortak olabilmek için tarımsal bir işletmeye sahip 
olunması veya belirlenen ölçülerde hayvancılık, balıkçılık ve benzeri üretim faaliyetinde bulunulması 
gerekmektedir. Kredinin, ödeme gücü bulunan kooperatifçe, kefilliği uygun görülen en az iki ortağın 
müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. Her yıl birimler tarafından verilecek 
en yüksek kredi miktarı belirlenmekte, bunun yanında ortağın tarımsal varlıkları ve bu varlıklarla 
yapacağı tarımsal üretimleri dikkate alınarak gerçek tarımsal girdi ve kredi ihtiyacı tespit edilerek 
kullandırma yapılmaktadır. 

Kooperatif ortaklarına belirli bir limitin üzerinde kullandırılacak krediler için, müşterek borçlu ve 
müteselsil kefalet müessesi yanında taşınmaz mal ipoteği veya taşıt aracı/traktör rehin alınmaktadır. 
Kullandırılan kredinin vadesi, kredilendirilen ürünün hasat zamanı ve gelirin elde edildiği dönemler 
dikkate alınarak kooperatif yönetim kurulunca genel vadeler olarak belirlenmektedir (Anonim, 2017d). 
2016 yılında birim kooperatiflerin kredi kullandırma limitleri 50 bin TL’dir. Ancak bölge birliklerinin 
bunu 250 bin TL’ye kadar yükseltme yetkisi vardır. Bölge birliklerinin yetkisi 500 bin TL, merkez 
birliğinin yetkisi ise 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.  

8.4.3. Diğer örgütlenmiş finansman kaynakları

Ülkemizdeki diğer tarımsal finansman kaynakları: Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, AB, leasing ve sözleşmeli üretim yapan 
şirketlerdir. Bunlar açtıkları çeşitli nakdi ve gayri nakdi krediler ile sağladıkları hibe ve desteklerle 
tarım sektörüne kaynak yaratmaktadırlar. Örneğin TKK kadar olmasa da Tarım Satış ve Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifleri de zaman zaman üyelerine nakdi ve gayri nakdi zirai krediler açmaktadır 
(Anonim, 2017e).

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman-Köy İlişkileri Daire Başkanlığı, orman içi ya da bitişiğindeki 
köylerde yaşayan dar gelirli çiftçilerin, çeşitli projelerle (ORKÖY) gelir seviyelerini yükseltmeyi 
amaçlamaktadır. Genel Müdürlük, 1 yıl ödemesiz olmak üzere süt sığırcılığına, koyunculuğa, besi 
koyunculuğuna, bodur-yarı bodur meyveciliğe ve eko turizme 6 yıl vadeli; besi sığırcılığı, seracılık 
ve kültür mantar yetiştiriciliğine 5 yıl vadeli; arıcılık, halıcılık ve kilimcilik için de 4 yıl vadeli uygun 
krediler sağlamaktadır. Ayrıca bağcılık ve meyveciliğe ilk 4 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli krediler 
verilmektedir (Anonim, 2017f).

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi (KASDEP) ile üyelerinin ekonomik yoksunluk içinde oldukları Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla belirlenen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine (en az 50, en fazla 100 
üyeden oluşan) hayvancılık alanında destek verilmektedir. İlk 2 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli 
kaynak aktarımları yapılmaktadır (Anonim, 2017g).



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

141

Hazine Müsteşarlığı, yatırım hacminin artırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha 
çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda yatırım teşvikleri vermektedir. 
Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcıya gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası ve faiz 
desteği sağlamaktadır. 01.01.2001-31.10.2017 tarihleri arasında tarım sektöründe 1740 adet teşvik 
belgesi verilmiş, 54.562 kişiye yeni iş imkânı sağlanmış ve 8.541 milyon TL’lik yatırım çeşitli teşviklerde 
desteklenmiştir (Anonim, 2017f).

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğrudan ve dolaylı olarak tarımı finanse etmektedir. TCZB’nin verdiği 
sübvansiyonlu kredilerin Bakanlığın yayımladığı tebliğ kapsamında kullandırılması, Bakanlığa bağlı 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan kooperatif projelerine 
sağladığı krediler yanında alan bazlı tarımsal destekler, fark ödemesi, destekleri, hayvancılık destekleri, 
kırsal kalkınma destekleri, tarım sigortası destekleri, telafi edici ödemeler kapsamındaki tarımsal 
destekler gibi çeşitli destekler verilmektedir. 31.08.2015 tarihli verilere göre TKDK ülke ekonomisine 
4,6 milyar TL’lik yatırım kazandırmıştır. Yatırımların 2,6 milyar TL’si ise hibe olarak ödenecektir.

Günümüzde birçok leasing şirketi tarımda kullanılan her türlü makine ve ekipmana, özellikle traktör, 
biçerdöver, pamuk toplama, balya, ilaçlama, hasat ve kurutma makinelerine leasing imkânları 
sunmaktadır. Satış bedelleri yüksek olan makinelerin alımında finansal kiralama yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 2007 yılında satılan traktörlerin yaklaşık %16’sında leasing yönteminin kullanıldığı 
belirtilmektedir. Tarım sektöründe 2008 yılına kadar leasing sektörüne uygulanan KDV indirimi 
sebebiyle finansal kiralama sektöründe gelişme yaşanmış, ancak 2008 yılında KDV indiriminin 
kaldırılması ve yaşanan finansal kriz sebebiyle işlem hacmi 780 milyon TL’lerden, 155 milyon TL’lere 
kadar inmiştir. 2014 yılında tarımsal finansal kiralama tutarı 1.028 milyon TL olarak gerçekleşmiştir 
(Anonim, 2017f).

Türkiye’de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
amacıyla 2007 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur. Kurum, 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın 
(IPARD) uygulayıcısıdır. Söz konusu programla: tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren 
işletmelerin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi 
amacı ile 42 ilde 2007-2013 döneminde IPARD-I uygulanmış, 2014-2020 döneminde ise IPARD-II 
uygulanacaktır ve 81 ilin tamamının katılımı öngörülmektedir. AB hibe fonları kırsal kesimde yaşayan 
halka, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara, projeler karşılığında 
ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılmaktadır. 

8.5. Türkiye’de tarım kredilerinin takibe düşme durumu

Son yıllarda tarımsal kredi bakiyelerinde yaşanan artışlar yanında takibe düşen kredi oranında 
da yükselmeler gerçekleşmiştir. 2007 yılında ülkemizde meydana gelen kuraklık, 2008 yılında 
baş göstermeye başlayan dünya ekonomik krizi ve bazı bankaların kredi vermede uyguladıkları 
politikalar takibe düşen kredileri artırmıştır. Nitekim 2009 yılında takipteki kredi oranları %6,29’a 
kadar yükselmiştir. 2007 yılında kar yağışlarında azalma, ilkbahar yağışlarının az olması ile sıcak ve 
kurak yaz şartları nedeniyle tarım sektöründe küçülme ve birçok üründe rekolte kayıpları yaşanmıştır. 
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Tablo 72. Türkiye’de takibe düşen tarımsal krediler

Dönem
Takipteki Tarımsal Krediler  

Toplamı (1000TL)
Tarımsal Krediler  
Toplamı (1000TL)

Takipteki Kredi Oranı (%)

2007 307.595 10.548.319 2,92

2008 451.216 13.471.810 3,35

2009 941.356 14.954.740 6,29

2010 997.220 22.811.166 4,37

2011 914.880 30.930.792 2,96

2012 1.018.789 32.686.804 3,12

2013 1.320.938 36.469.042 3,62

2014 1.351.116 45.865.327 2,95

2015 1.434.948 61.327.310 2,34

2016 2.039.589 72.838.924 2,8

2017/9 2.306.456 83.181.321 2,77

Kaynak: Anonim, (2017b)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklıktan 435 bin üreticinin yoğun şekilde etkilendiği, 
ekonomik faturanın yaklaşık 3 milyar TL olduğu açıklanmış ve ardından 160 bin çiftçinin kredi borcu 
yeniden yapılandırılmıştır. 2007 yılından bu tarafa da her yıl tarımsal kredi ödemeleri ile ilgili erteleme 
kararnameleri çıkmaktadır. Ülkemizde kullanılan tarımsal krediler toplamı ve takipteki krediler oranı 
Tablo 72’de verilmiştir. 

2008-2013 yılları arasında %3’ün üzerinde olan takip oranları son yıllarda oldukça düşüş göstermiştir. 
En yüksek takip oranı %6,29 ile 2009 yılında yaşanmış, en düşük ise %2,34 ile 2015 yılında yaşanmıştır. 

Bazı bankaların 2016 yılında kullandırdığı ve takibe düşen tarımsal kredi miktar ve oranları Tablo 73’te 
verilmiştir. 1888 yılından beri tarım sektörünün finansmanında temel rol oynayan ve 2011 yılındaki 
toplam tarımsal kredilerin 2/3’ünü sağlayan TCZB’nin takibe düşme oranı %1,7 ile en düşük seviyededir. 
Öte yandan tarım sektörünü sonradan keşfeden ve yeni yeni sektöre finans sağlamaya başlayan bazı 
bankaların takibe düşme oranları ise oldukça yüksektir. Bunların başında Halkbank ve Denizbank 
gelmektedir. İlgili yılda Halkbank’ın kullandırdığı tarımsal kredilerin %15,3’ü takibe düşerken, bu oran 
Denizbank için %7,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu bankalarda takip oranının yüksek olmasının başlıca 
nedeni, kredi kullandırma sürecinde izledikleri politikalardır. Takibe düşme oranı Şekerbank’ta %5,6 
ve Yapı Kredi Bankasında %5,1’dir. Akbank ve TEB dışındaki diğer bankaların da takibe düşme oranları 
Türkiye ortalamasının üstündedir.  

Tablo 73. Bazı bankaların takibe düşen tarımsal kredileri (2016)

Banka Adı
Takipteki Tarımsal Krediler  

Toplamı (1000TL)
Takipteki Kredi Oranı (%)

Akbank 45.140 2,3

Denizbank 130.755 7,2

Garanti Bankası 21.926 3,7

Halkbank 109.630 15,3

İş Bankası 37.450 4,4

Şekerbank 33.416 5,6

Ziraat Bankası 358.018 1,7

TEB 21.540 2,1

Vakıfbank 30.218 3,7

Yapı Kredi Bankası 51.942 5,1

Kaynak: Anonim, 2017f
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Banka grupları bazında takibe düşen tarımsal kredi oranları Tablo 74’te gösterilmiştir. Katılım 
Bankalarının 2013 ve 2015 yıllarında takip oranları oldukça yüksek olup, 2016 yılında bu oranı oldukça 
aşağıya çekmeyi başarmışlardır. 

Tablo 74. Banka grupları bazında takibe düşen krediler

Banka Grupları 2017/9 2016 2015 2014 2013

Mevduat 1,53 1,70 0,85 1,13 1,29

Kalkınma ve Yatırım 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Katılım 4,68 5,23 37,94 1,32 17,35

Yabancı 3,01 3,35 2,07 1,59 2,47

Kamu 0,78 0,89 0,41 0,67 0,65

Yerli Özel 3,28 4,38 5,11 2,39 5,40

Kaynak: Anonim, 2017f

Son dönemlerde bazı işletmelerde kronik bir durum haline gelen takibe düşme sorunu, yaşanan 
olumsuz gelişmeler ve bankaların kredi vermede izledikleri politikalar yanında işletmelerin finans 
yönetimini doğru yapamamalarından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle işletmelerin, en fazla net 
geliri ya da en ekonomik olabilecek üretim kollarını belirlemeleri ve başta finans olmak üzere işletme 
yönetimini doğru yapmaları; finans kurumlarının ise kredinin geri dönüş oranındaki riskleri azaltmak 
amacıyla, kredi talebinden itibaren mevcut koşulları iyi etüt etmelerini zorunlu hale getirmektedir. 
Ayrıca tarımın doğa koşullarına bağımlı olduğu unutulmamalı, olumsuz meteorolojik şartlardan 
ve hastalıklardan meydana gelebilecek kayıpların en aza indirilmesi için tarımsal sigortacılık 
yaygınlaştırılmalıdır. Son yıllarda, ülkemizde meydana gelen kuvvetli meteorolojik olayların (dolu, 
sel, su baskını, fırtına, toprak kayması vb.) sayısında da artışlar yaşanmaktadır. Doğal olayların tarım 
işletmelerinin faaliyetlerini olumsuz etkilemesini engelleyici bir araç olan tarım sigortaları ile üretimin 
devamlılığı sağlanarak hem üretici hem de devletin ekonomik kayıpları azaltılabilir. 

8.6. Tarım sektörü için kullanılan karşılıksız kamu ve özel fonlar 

Modern bir tarım işletmesinde güvenli ve sürdürülebilir gelirin sağlanmasında: arazi, hayvan, makine, 
iş gücü ve yönetsel yeteneklerin yani tüm üretim faktörlerinin optimum kombinasyonu temel 
koşuldur. Küçük ölçekli tarım işletmelerinin yaygın olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
üretimin ve işletmenin devamlılığı için sermaye büyük önem taşımaktadır. Tarımsal işletme sahipleri, 
kredinin yanı sıra karşılıksız fonlar aracılığıyla da finansman sorunlarına çözüm bulabilmektedir. 
Ülkemizde karşılıksız fon aracılığıyla tarımsal işletmelerin finansmanında söz sahibi kurumlar aşağıda 
yer almaktadır.

8.6.1. Tarım ve Orman Bakanlığı- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Avrupa Birliği, aday (Türkiye, Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, 
Kosova, Sırbistan) ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım 
Öncesi Yardım Aracı’nı (IPA) oluşturmuştur. Bu kapsamda verilen yardımların temel amacı topluluğun 
uyum politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmalarını teminen aday ve potansiyel aday 
ülkelere katkı sağlamak, onları üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak 
ve dolayısıyla bu ülkelerin AB üyeliğine hazırlanmalarında destek sağlamaktır.
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AB’ye katılım müzakerelerinin 11 no’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı, OTP ile AB Kırsal Kalkınma 
Politikası’nın esasları ve uygulama kurallarının yer aldığı AB Müktesebatı’nı kapsamaktadır. AB’ye 
katılım öncesi dönemde, AB mevzuatına uyum sağlanması ve uyumlaştırılan mevzuatın uygulanması 
için gerekli idari ve kurumsal altyapının oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, söz konusu 
faslın Türkiye için müzakerelere açılabilmesi amacıyla belirlenen kriterlerden biri AB gereklerine 
uygun olarak akredite edilmiş bir IPARD Ajansının kurulmasıdır.

Bu bağlamda, TKDK, 18 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında yürütülen AB’ye katılım müzakereleri kapsamında, TKDK kırsal kalkınma için katılım öncesi 
süreçte tahsis edilen IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı- Instrument for Pre-
Accession Assistance Rural Development Programme) fonlarını kullandırmaktadır. Türkiye’nin katılım 
öncesi dönemdeki önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak 
şekilde tarımsal işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlayan IPARD çerçevesinde 42 ilde: 
tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici 
bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteğinin 
sağlanması planlanmıştır.

8.6.2. IPARD I Programı 

IPARD I Programı kapsamında, 42 ilde, süt besiciliği ile kırmızı ve kanatlı eti olmak üzere et besiciliğine; 
işleme ve pazarlama sektöründe et, süt, meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına; 
küçük çiftçilere yönelik olarak ise kırsal ekonomik faaliyetler kapsamında arıcılık, seracılık, tıbbi ve 
aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el sanatları ile kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yönelik 
yatırımlara destek verilmiştir. 

TKDK, IPARD I Programı kapsamında 15 çağrı ilanı gerçekleştirmiş olup bu çağrıların sonucunda 
toplam 10.695 projeye ödeme yapılmıştır. Yaklaşık 6,8 milyar TL’yi bulan yatırım kapsamında, TKDK 
tarafından yatırımcılara 3,15 milyar TL hibe ödenmiştir (Tablo 73). Bu yatırımlar kapsamında, yaklaşık 
57 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. Faydalanıcılara IPARD yatırımlarının muaf tutulduğu vergiler 
sayesinde 1 milyar 181 milyon TL kadar dolaylı bir katkı daha sağlanmıştır.

Gençlere ve kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılık neticesinde toplam yatırımların yaklaşık %43’ü 40 
yaş altı genç yatırımcılar (4.614 yatırımcı) tarafından, yaklaşık %10’u ise kadın girişimciler (1.079 kadın 
girişimci) tarafından hayata geçirilmiştir.

Sonuç itibarıyla, ülkemize IPARD kapsamında tahsis edilen 1,052 milyar avroluk fonun 1,047 milyar 
avrosu hibe olarak yatırımcılarla buluşturulmuş ve fon kullanım oranı %99,52 olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 75. IPARD I programı ile desteklenen alt tedbirler

Tedbirler Alt Tedbir
Ödeme 

Yapılan Proje 
Sayısı

Toplam 
Yatırım 
Tutarı 

(milyon TL)

Toplam  
Destek Tutarı 
(milyon TL)

Ödenen  
Hibe Tutarı 
(milyon TL)

Tarımsal İşletmelerin 
Yeniden Yapılandırılması 
ve Topluluk 
Standartlarına 
Ulaştırılmasına Yönelik 
Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 1.108 2.550 1.378 1.267

Et Üreten Tarımsal İşletmeler 
(Kırmızı Et)

382 621 316 291

Et Üreten Tarımsal İşletmeler 

(Beyaz Et)
731 990 548 516

Tarım ve Balıkçılık 
Ürünlerinin İşlenmesi 
ve Pazarlanmasının 
Yeniden Yapılandırılması 
ve Topluluk 
Standartlarına 
Ulaştırılmasına Yönelik 
Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi 
ve Pazarlanması

120 409 171 157

Süt Toplama Merkezi 51 23 11 10

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması (Kırmızı Et)

92 367 149 139

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması (Beyaz Et)

21 66 27 24

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi 
ve Pazarlanması

142 398 172 165

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve  
Pazarlanması

19 57 24 23

Kırsal Ekonomik 
Faaliyetlerin 
Çeşitlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi

7.293 605 282 277

Yerel Ürünler ve Mikro  
İşletmelerin Geliştirilmesi

328 305 128 122

Kırsal Turizm 360 404 170 154

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 21 16 6 6

Teknik Destek _ 27 3 3 3

Toplam 10.695 6815 3385 3152

Kaynak: TKDK, 2019     
*Temmuz 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

8.6.3. IPARD II Programı

TKDK, IPARD II Programı kapsamında 6 çağrı ilanı gerçekleştirmiş olup bu çağrıların sonucunda 
toplam 2.655 projeye ödeme yapılmıştır. Yaklaşık 3.088 milyon TL’yi bulan yatırım kapsamında, TKDK 
tarafından yatırımcılara yaklaşık 763,1 milyon TL hibe ödenmiştir (Tablo 76).

Gençlere ve kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılık neticesinde toplam yatırımların yaklaşık %73’ü 
40 yaş altı genç yatırımcılar (2.732 yatırımcı) tarafından, yaklaşık %39’u ise kadın girişimciler (1.302 
kadın girişimci) tarafından hayata geçirilmiştir.

Sonuç itibarıyla, ülkemize IPARD II kapsamında çağrılar devam etmekte olup tahsis edilen 793 milyon 
avroluk fonun 140 milyon avrosu hibe olarak yatırımcılarla buluşturulmuştur.
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Tablo 76. IPARD II Programı ile desteklenen sektörler (milyon TL)

Tedbirler Sektör

Ödeme 
Yapılan 
Proje 
Sayısı

Toplam 
Yatırım 
Tutarı 

Toplam 
Destek 
Tutarı 

Ödenen Hibe 
Tutarı 

Tarım İşletmelerinin Fiziki 
Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 124 496 256 107

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 241 674 366 214

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 47 90 51 31

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler 6 19 11 8

Tarım ve Balıkçılık 
Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması ile İlgili Fiziki 
Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve           
Pazarlanması 44 177 74 44

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması 17 126 51 19

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması (Beyaz Et) 3 13 5 3

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 3 15 6 2

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi       
ve Pazarlanması 77 345 157 95

Tarım Çevre İklim Değişikliği ve Organik Tarım - 11 11 -

Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş 

Geliştirme 

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, 
Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve 

Paketlenmesi
1.447 188 100 67

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi,          
İşlenmesi ve Paketlenmesi 403 45 25 20

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 65 458 245 41

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 5 25 13 4

Makine Parkları 23 9 5 4

Yenilenebilir Enerji Tesisleri 63 178 82 54

Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler 69 214 116 47

Teknik Destek 18 5,6 5,6 1,3

Toplam 2.655 3088 1580 763

Kaynak: TKDK, 2019     *Eylül 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

9. TARIMSAL İNSAN KAYNAKLARININ DURUMU

9.1. Makroekonomik değişkenlerin istihdam üzerindeki etkisi

İstihdam, ekonomik ve siyasi faaliyetlerin tümü açısından sürekli gündemde olan bir konudur. 
Ekonomik büyüme açısından da önemli bir gösterge olan istihdamın nitelikleri, yetenekleri ve 
refah düzeyindeki artışlar da kalkınma başlığı açısından belirleyici olmaktadır. Ekonomik büyüme 
sağlanırken, iş gücü için üretken alanlar oluşturmak son derece önemlidir. Bu nedenle hem istihdam 
alanı oluşturan hem de diğer sektörlerde istihdam edilecek potansiyel iş gücünü içinde barındıran 
tarım sektörünün özelliklerinin net anlaşılması gerekmektedir. Tarımsal iş gücünün analiz edilmesi, 
üretim planlamasına entegre edilmesi ekonomik büyüme süreci açısından önem arz etmektedir.

Ekonomik büyüme, hizmet ve sanayi sektöründeki gelişmeler, kırdan kente göçü hızlandırmakta ve 
kırsaldaki insan kaynağının azalmasına neden olmaktadır. Türkiye’de ise uzun yıllardan beri kentleşme 
alanında kaydedilen gelişmelere rağmen nüfusun önemli bir kısmı halen kırsal alanda yaşamaktadır. 
Fakat ekonomik gelişmelere ve nüfus artışına paralel olarak kırsal kesimdeki nüfusun toplam nüfus 
içindeki payı sürekli bir azalma eğilimindedir. Ayrıca uygulanan politikalar ve yasal düzenlemeler 
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de kırsal alanda zaman içerisinde nüfusun azalmasına neden olmuştur. İdari bölünmeyle ilgili 6360 
sayılı Yasa uyarınca yapılan değişiklik nedeniyle 2013 yılından itibaren bir önceki yıla göre “il ve 
ilçe merkezleri” ile “belde ve köylerin” nüfuslarında büyük farklılıklar meydana gelmiştir. Bu değişim 
sonucunda 2012 yılında %22,7 olan kırsal nüfus, 2013 yılında %8,7’ye, 2018 yılında ise %7,7 düşmüştür. 
Kırsal alanda yaşamalarına ve tarımsal faaliyetler gerçekleştirmelerine rağmen söz konusu nüfus kent 
nüfusu olarak kabul edilmektedir.

9.1.1. İstihdam-büyüme

Ekonomik büyüme, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen bütün mal ve hizmetlerin parasal ifadesi 
olarak kabul edilen gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) ile ölçülmektedir. GSYH istihdam açısından da en 
belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Diğer istihdam faktörleri: üretimde kullanılan teknik ve 
teknolojiler, iş gücünün maliyetleri ve kapasite kullanım oranlarıdır (Akyıldız, 2016). Bu faktörlerin 
değişimi iş gücü piyasasında da sektörler arası iş gücü hareketliliğine neden olmaktadır. Tarım 
sektöründe istihdam edilen iş gücünün diğer sektörler açısından potansiyel iş gücünü barındırması, 
tarımsal istihdamın önemini daha da artırmaktadır.

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler statüsünde yer alması, teknolojiye yönelik yatırımların hızla artması 
ve katma değerin yükseltilmesi ortalama iş gücü verimliliğini de yükseltmektedir. İş gücü verimliliğinin 
artışı öte yandan iş gücü arzının da azalmasına neden olduğu için, tarımda teknoloji kullanımının bir 
sonucu olarak kırsal iş gücü kentlere göç etmekte yani sanayi ve hizmet sektörü için iş gücü kaynağı 
yaratmaktadır. Böylece iş gücü verimliliğinde yaşanan artış ekonomik büyüme ve kalkınmaya da katkı 
sağlayarak, toplumsal refahı artırıcı yönde etkide bulunmaktadır. Toplumsal refah artışı bireylerin 
kaliteli ve katma değeri yüksek gıda ürünlerine talebini artırarak tarım sektöründe yeni tekniklerin 
ve teknolojilerin kullanılabileceği istihdam alanlarının oluşumuna ve yeni girişimcilik fırsatlarına 
olanak sağlayacaktır. TÜİK verilerine göre tarım sektöründe iş gücüne katılım oranları 2005 baz 
yılı ele alınarak incelendiğinde 2015 yılına kadar ortalama %7’lik bir değişim olduğu görülmektedir. 
Tarım sektöründe 2005 yılında %44,6 olan katılım oranı 2015 yılında %51,6’ya yükselmiştir. İş gücüne 
katılım oranının artması ülke genelinde ekonomik aktivitelerin arttığının göstergesidir. Bu orandaki 
bir azalma ise aktif nüfusun ekonomiye katkı yapmadığını ve atıl kaldığını gösterir (Anonim, 2015c). 
Tablo 77’de tarım sektörüne ait bazı veriler ile ortalama iş gücü verimliliği verilmiştir.

Tablo 77. Türkiye’nin tarım sektörüne ait bazı veriler

Yıl
Tarımda 

İstihdam Edilen 
Kişi Sayısı (bin)

İstihdamda  
Tarımın 
Payı (%)

Toplam İşlenen  
Tarım Alanı 
(bin dekar)

Traktör Sayısı 
(adet)

İş gücü Verimliliği  
Değişimi 
(2010=1)

2008 5.016 23,60 245.052,23 1.070.746 1,026

2009 5.254 24,70 242.946,81 1.073.538 0,973

2010 5.683 25,10 243.942,05 1.096.683 1,000

2011 6.143 25,50 236.137,61 1.125.001 1,043

2012 6.097 24,60 237.819,99 1.178.253 1,059

2013 6.015 23,60 238.055,12 1.213.560 1,121

2014 5.740 21,10 239.407,14 1.243.300 1,119

2015 5.470 20,60 239.336,14 1.260.358 1,153

2016 5.483 19,50 237.628,62 1.273.531 1,166

2017 5.305 19,40 233.757,88 1.306.736 1,201

 Kaynak: TÜİK, 2018; OECD, 2018.
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Son 10 yıl içerisinde tarım sektörünün istihdam içerisindeki payı yıllara göre değişmekle beraber 
azalmıştır. Buna rağmen 2008 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede istihdam edilen kişi sayısında 
artış olmuştur. Tarım sektöründeki istihdam oranının azalmasına rağmen istihdam edilen kişi sayısında 
yaşanan artışın en önemli nedeni toplam nüfustaki artıştan kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde toplam 
işlenen tarım alanlarında azalma olmasına karşın teknoloji kullanımının en önemli göstergelerinden 
biri olan traktör sayısındaki artış, tarım sektöründeki iş çeşitliliğinde ve teknoloji kullanım düzeyinde 
yaşanan artışın bir ifadesidir.

Tarım sektörü gayri safi milli hâsılaya (GSMH) da ülke nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılayarak, 
tarıma dayalı sanayiye ham madde kaynağı yaratarak ve sanayi mallarını tarım sektöründe girdi olarak 
kullanarak katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle hem yaratılan istihdam hem de iş gücünün nitelikleri 
bakımından tarım sektöründe gerçekleştirilecek iyileştirmeler milli hâsılanın artışına doğrudan katkı 
sağlayacak ve istihdam açısından da yeni kaynakların yaratılmasına imkân sunacaktır. Tablo 78’de 
tarım sektörünün 2009-2017 yılları arasında GSMH içindeki payı verilmiştir.

Tablo 78. Tarımın yıllara göre GSMH içindeki payı (milyon TL) (2009= 100)

Yıl GSMH %

2009 81.234 7,8

2010 104.703 8,7

2011 114.838 7,9

2012 121.692 7,5

2013 121.709 6,5

2014 134.724 6,4

2015 161.447 6,7

2016 161.304 6,0

2017 189.000 5,9

2018 213.350 5,5

Kaynak: TÜİK, 2018

Tablo 78’de görüldüğü gibi tarım sektörünün GSMH içindeki payının nispi olarak azalması ekonomik 
gelişme sürecinin doğal bir sonucu olup gerçekte tarım sektörünün milli ekonomi içerisindeki öneminin 
devam ettiğinin de bir göstergesidir. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı ve istihdam içerisinde 
tarımın payı dikkate alındığında, kırsal alanda var olan iş gücünün diğer sektörlerde oluşacak istihdam 
boşluklarına dikey hareketliliği söz konusudur. Sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam edilen tarım 
sektörü temelli iş gücü diğer sektörlerde değer yaratmaya devam etmektedir. 

9.1.2. İstihdam ve dış ticaret

Türkiye’nin işlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürün dış ticaret dengesi, tarım sektöründeki genel eğilimi 
çarpıcı bir şekilde sergilemektedir. Tablo 79’da 2009-2018 yılları arasında tarımsal ürünlerin dış 
ticaretinde meydana gelen değişimler verilmiştir.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

149

Tablo 79. Tarımda dış ticaretin değişimi (milyon ABD doları)

Yıllar İhracat İthalat İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)

2009 4.536 4.625 98

2010 5.090 6.490 78

2011 5.352 8.943 60

2012 5.379 7.502 72

2013 5.911 7.776 76

2014 6.376 8.657 74

2015 6.124 7.264 84

2016 5.811 7.097 82

2017 5.737 9.044 63

2018 6.041 9.334 65

Kaynak: TÜİK, 2018   

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, 2009 yılından itibaren Türkiye’nin tarımsal dış alımı, dış 
satımından fazla gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı özellikle son yıllarda oldukça 
düşmüştür. Türkiye, kahve gibi kendi ekolojisinde yetişmeyen ürünlerin dış alımını yapmak 
durumundadır. Ancak, Türkiye’nin kendi ekolojisinde yetişen ve doğru tarım politikaları uygulandığı 
takdirde kendine yeterliliğin sağlanabileceği ürünlerin ithal edilmesi tarım sektöründe kaynak kullanım 
etkinliği açısından sorun yaratmaktadır. Türkiye’nin tarımsal dış satım verileri ürün bazlı incelendiğinde, 
geleneksel ürünlerin satımının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Türkiye’nin tarımsal üretim alanlarının 
son sınırlarına ulaşmış olması nedeniyle, ürün desenine uygun bölgesel planlamaların yapılması ve 
iç tüketimin önceliklendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tarımsal üretimde kullanılamayan marjinal 
alanların da üretim potansiyelleri açısından analiz edilmesi, piyasa taleplerine göre bu alanlarda 
üretilebilecek ürünlerin (organik tarım ürünleri gibi) planlanması gerekmektedir. Böylece hem dış 
ticarete yönelik açıkların önüne geçilmesine katkı sağlanabilecek hem de marjinal alanlara yönelik bir 
iş gücü talebi oluşturulacaktır. 

Tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinde teknolojik gelişmeler ve makine-ekipman kullanımına bağlı olarak 
iş gücüne ihtiyaç azalmaktadır. Azalan hem iş gücü arzı hem de talebi karşısında katma değerli, 
sanayide kullanılabilecek ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması yoluyla yeni istihdam 
yaratıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tarım sektörünün toplam dış ticaret içerisindeki payı ise 
yıllar itibarıyla Tablo 80’de verilmiştir.

Tablo 80. Tarımın toplam ihracat ve ithalattaki yeri (milyon ABD doları)

Yıllar
İhracat İthalat

Genel 
Toplam

Tarım Değer %
Genel 

Toplam
Tarım Değer %

2009 102142 4536 4,4 140928 4625 3,3

2010 113883 5090 4,5 185544 6490 3,5

2011 134906 5352 4,0 240841 8943 3,7

2012 152461 5379 3,5 236545 7502 3,2

2013 151802 5911 3,9 251661 7776 3,1

2014 157610 6376 4,0 242177 8657 3,6

2015 143838 6124 4,3 207234 7264 3,5

2016 142529 5811 4,1 198618 7097 3,6

2017 156992 5737 3,7 233799 9044 3,9

2018 167920 6041 3,6 223047 9334 4,2

Kaynak: TÜİK, 2018    
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Tablo incelendiğinde tarımın yıllar itibarıyla ihracat değerleri artarken genel ihracattaki payının 
düştüğü görülmektedir. Ancak burada tarıma dayalı sanayi ürünlerinin sanayi sektörü içindeki 
payı da dikkate alındığında bu oran daha yüksek bulunmaktadır. Dolayısıyla tarım sektörünün 
ihracattaki payının daha yüksek olduğu düşünülmelidir. Tarım sektörünün toplam ithalat içindeki 
payına bakılacak olursa, artış olduğu görülmektedir. Bu durum tarımsal potansiyeli oldukça yüksek 
olan Türkiye açısından hem üretim faktörlerinin tam kullanılmaması nedeniyle kaynak israfı hem de 
geçimini tarımdan sağlayan nüfusun refah düzeyini düşürücü yönde etkiler bulunmaktadır. Dolayısıyla 
tarım sektöründe istihdam edilen nüfus atıl kalmaktadır. Bu nedenle yerinde istihdam edilemeyen ve 
kırsal alanda iş gücü çeşitliliğinden yararlanamayan bu nüfus, geçimini sağlamak veya refah düzeyini 
artırmak için göç etmektedir.

9.1.3. İstihdam- döviz kuru

Türkiye ekonomisinde, kur hareketleri fiyat istikrarının sağlanamamasının ana nedenlerinden biridir. 
Özellikle tarım sektöründe girdi çıktı ilişkileri nedeniyle kur hareketlerine duyarlılık oldukça yüksektir. 

Tarımsal ürün arzında yaşanan üretim dalgalanmaları: iklim değişikliği, doğal koşulların belirsizliği, 
tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması, yeterli sermaye birikiminin olmaması, üretim planlamasının 
yapılmamasından dolayı ortaya çıkan arz-talep dengesizliği, tarımsal üretimin geleneksel yöntemlerle 
yapılmasının bir sonucudur. Tüm bu faktörlerin yanı sıra kur hareketlerine sektörün duyarlılığı, 
tarımsal fiyat istikrarının bozulması, genel ekonomi açısından özellikle fiyatlar genel düzeyini olumsuz 
etkilemektedir. Diğer bir deyişle yurt dışı gıda fiyatları son on yılın en düşük seviyesindeyken ulusal 
gıda fiyatlarındaki olağan üstü artışlar ulusal gıda fiyatlarının, yurt dışı gıda fiyatlarından ayrışmasına 
yol açmıştır. Bu durumun tamamı kur hareketlerinin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.

Türk tarımı izlenmekte olan serbest kur politikasının doğrudan etkisi altında olmasının yanı sıra 
maliyet ve üretim yetersizliğinden kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla uygulanan 
serbest ithalat politikasından da doğrudan etkilenmektedir. Serbest ithalat politikası tarım sektörünü 
üretim ve üretici açısından olumsuz etkilemektedir. Tarımda kur hareketleri sektörün zarar görmesini 
önleyecek, sektörün gelişimine engel olmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Türk tarım sektöründe kur hareketliliğinin tohum, gübre, enerji gibi temel tarımsal girdilerde sebep 
olduğu maliyet artışı sektörün kârlılığını azaltmakta ve dış dünyaya karşı rekabet avantajını da 
minimize etmektedir.

Tarımsal üretimde temel girdi olan yem, tohum, gübre, mücadele ilacı, mazot vb. temel girdilerin 
yanı sıra traktör gibi temel teknik araç ve gereçlerin bir kısmının ithal edilmesi sonucunda da kurdaki 
hareketlilikler maliyetin artmasına neden olmakta dolayısıyla üretimi olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Daha hasat elde edilmeden kur hareketinden kaynaklanan maliyet artışı tarımın gelişimine ve 
sürdürülebilirliğine engel olmakta, genel ekonomi bağlamında da enflasyonist baskı yaratmaktadır. 
İklim değişikliği ve serbest piyasa koşullarının etkilerine, kurdan kaynaklanan maliyet artışları da 
eklenince tarımsal büyüme oldukça düşük olmaktadır. 

Tarımsal büyüme oranının düşük olması istihdam artışını olumsuz yönde etkilemektedir. Maliyetlerin 
yüksek olması nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler üretime yönelik bazı tedbirler almak 
durumundadır. İlerideki başlıklarda değinilecek olan göç olgusu nedeniyle yaratılan iş gücü üretici 
açısından maliyetleri düşürürken; tarımsal istihdam piyasasındaki ücret oluşumunun olumsuz 
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etkilenmesine ve piyasanın yapısal özelliklerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca tarımsal 
istihdamın kayıt dışı özellikler taşıması ve iş gücü hareketliliğinin kontrol edilememesi nedeniyle diğer 
sektörler de genel olarak olumsuz etkilenmektedir. 

İstihdamın döviz kurundaki dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesini ve iş gücü piyasalarının da 
düzenlenmesine katkı sağlayacak birkaç tedbir bulunmaktadır. Öncelikle sektörde kullanılan temel 
girdilerin yurt içi üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Böylece ulusal kaynaklar 
kullanılarak üretilen girdiler tarımsal üretimde maliyetleri azaltıcı rol oynayacak ve tarım sektöründe 
nitelikli iş gücünün istihdamına olanak sağlayacaktır. Ayrıca üreticinin azalan temel girdi maliyetleri 
karşısında iş gücünün ücret karşılığı kendiliğinden dengeye gelecektir. 

9.1.4. İstihdam-faiz

Türkiye ekonomisinde faiz istikrarının sağlanamaması özellikle tarım sektöründe girdi maliyetlerinin 
istikrarının sağlanması konusunda problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Çiftçinin finansman 
sorununun çözümü için tarım sektörüne finansal kaynak sağlayan bankaların son yıllarda artmış 
olan tarımsal kredi faizlerini düşürmesi gerekmektedir. Çiftçilerin sağlıklı bir üretim planlaması 
yapabilmeleri için düşük faizli ve kur değişiminden etkilenmeyecek tarımsal kredilere ihtiyacı vardır. 

Uygulanan mevcut tarım politikaları ve üreticiye verilen destekler kapsamında belirli eğitim 
programlarını tamamlamış çiftçilere ilave destekleme modellerinin geliştirilmesi, bankalar ve tarım 
kredi kooperatiflerinin de faiz indirimleri sağlamaları gerekmektedir. Söz konusu tutum ve uygulamalar 
kırsal alanda insan kaynaklarının niteliksel özelliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak ve kırsal iş 
gücünün tarımda sürdürülebilir istihdamına olanak tanıyacaktır. Finansal kaynakların yönetiminde 
başarı elde eden çiftçiler elde ettikleri kârlarını ve tarımsal faaliyetler sonucunda tasarruf ettikleri 
gelirlerini yeni yatırımlara yönlendirecekler ister kentsel ister kırsal alanda olsun yeni istihdam 
alanlarının oluşturulmasına doğrudan katkı sağlayacaklardır.

9.2. Tarım sektöründe istihdamın genel yapısı

9.2.1. Tarımsal nüfusun demografik yapısı

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında ve üretim sürecinde en önemli üretim faktörlerinden birini iş 
gücü oluşturmaktadır. Ekonomik anlamda iş gücü, üretim faaliyetlerine katılan aktif nüfusu ifade 
etmektedir. Türkiye’de istihdam edilen aktif nüfusun %22,7’si tarım sektöründe, %27,3’ü sanayi 
sektöründe, %50’si ise hizmetler sektöründedir (NKA, 2011).

Tarım ve tarım dışı sektörlerde istihdam edilen aktif nüfusun cinsiyet ve eğitim durumlarına göre 
genel bir değerlendirmesi yapıldığında, kadınların eğitim seviyesinin erkeklere göre daha düşük 
olduğu belirlenmiştir. Eğitim seviyesinin farklı olması erkeklerin istihdamı açısından avantaj yaratırken, 
kadınların iş gücü piyasalarında istihdam önceliklerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Ancak tarım 
sektöründe yaratılan istihdamda işler, kadınların ve erkeklerin yaptığı işler olarak sınıflandırıldığı 
için eğitim düzeyinin istihdam yaratmada diğer sektörlerde olduğu kadar etkisi bulunmamaktadır. 
Fakat üretim süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde, geleneksel üretim şeklinden gelişmiş tarım 
teknolojilerinin uygulandığı üretim şekline dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için hem erkek hem de 
kadınların eğitim seviyelerinin, iş başarmaya yönelik yetenek ve niteliklerinin yüksek olmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.
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Tarımda istihdam edilen aktif nüfusun %55,6’sını erkekler, %44,4’ünü kadınlar oluşturmakta olup 
her iki cinsiyette de ilkokul mezunları ağırlıklıdır. Modern üretim tekniklerini kullanarak yapılacak 
üretimlerde iş gücünün niteliği büyük önem taşımaktadır. O nedenle üretim sürecinde istihdam 
edilenlerin çeşitli konularda düzenlenecek eğitimlerle işe yönelik niteliklerinin artırılması; iş gücü 
verimliliğinin sağlanmasına, kırsal alanda oluşturulacak iş çeşitliliğine yönelik potansiyel iş gücünün 
oluşmasına, bireylerin tarımsal girişimcilik faaliyetlerine yönelik eğilimlerinin artmasına, kırsaldaki 
gelir düzeyinin artırılması, tarımsal istihdam piyasalarında ücret oluşumunun düzenlenebilmesine vb. 
katkı sağlayacaktır.

Tarımsal istihdamda SGK’ya kayıtlı olmayanların sayısı çok yüksektir. 2018 yılı verilerine göre tarımsal 
istihdamın %83’ü SGK’ya kayıtlı değildir. Türkiye’deki tarım işletmelerinin yaklaşık %83,45’inin küçük 
aile işletmelerinden oluşması ve tarım sektöründe çalışanların %89’unun kendi hesabına ve ücretsiz 
aile iş gücü olarak istihdam edilmesinden dolayı sigorta primlerini ödeme konusunda problemler 
yaşamaktadırlar. Bu nedenle SGK’ya kayıtlı çalışan sayısı oldukça düşüktür. Sosyal korunmanın tarım 
sektöründe göz ardı edilmesi sektöre yönelik istihdam taleplerinin de azalmasına neden olmaktadır. 

Ücretsiz aile işçilerinin mevcut durumu incelendiğinde ise tarım sektöründe bu statüde istihdam 
edilen kişilerin sayıca fazla oldukları görülmektedir. Bu kişiler kayıt dışı olmasa dahi doğrudan 
istihdam yaratan bir değeri de temsil etmemektedir. Tarımda ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen 
kişiler ise genellikle kadınlardır. Tarımsal istihdam piyasasının sahip olduğu özellikler itibarıyla insanlar 
emekli olamamak, sosyal güvenceden yoksun kalmak, emeğe ve çalışma süresine yasal olarak karşılık 
bulamamak gibi nedenlerle tarım sektöründe istihdam edilmeyi tercih etmemektedir. Bu tercihten 
dolayı tarımsal istihdama konu olan nüfusun yaş ortalaması zamanla artmakta ve genç kuşak çalışma 
alanı olarak tarımı tercih etmemektedirler.

9.2.2. Tarım sektöründe üretim faaliyetlerine göre istihdam yapısı

İstihdamda tarım sektörünün payı zaman içerisinde azalmakla beraber tarımsal üretimde iş gücü 
önemini korumaya devam etmektedir. Tarım nüfusu genel olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin 
çeşitliliğine ve işin türüne bağlı olarak oluşan iş gücü ihtiyacına göre bölgesel değişiklikler 
göstermektedir. Türkiye’de tarım işletmelerinin yapısal özellikleri gereği ortalama arazi büyüklüğü 
5,9 hektar olup, bu işletmelerin %94,1’i yirmi hektarın altında tarım arazisine sahiptir. Türkiye’de 23,2 
milyon hektar alanda tarımsal faaliyet yapılmakta ve bu alanın %66’sında ağırlıkla bitkisel üretim 
gerçekleştirilmektedir. Tüm bu üretim faaliyetleri içerisinde, 2001 tarım sayımı verilerine bakıldığında 
bölgelere göre değişmekle birlikte tarım sektöründe ortalama çalışılan gün sayısının 209 gün ve yıllık 
iş saatinin 1672 saat/iş gücü olduğu belirlenmiştir. 

Gelişen ve küreselleşen Türkiye ekonomisinde tarımsal mekanizasyon kullanımı ne kadar yaygınlaşsa 
da emek yoğun üretim yapan işletmelerde iş gücü faktörü hâlâ büyük önem arz etmektedir. İş gücü 
kullanımı açısından değerlendirdiğimizde bazı üretim faaliyetlerinin emek yoğun bazılarının ise 
sermaye yoğun üretim gerçekleştirdiği bilinmektedir. Türkiye’nin 2017 yılı bitkisel üretim verilerine 
bakıldığında, 68,1 milyon ton tarla ürünü, 30,8 milyon ton sebze ve 22,1 milyon ton meyve üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de ekim alanı ve bitkisel üretim miktarı bakımından ilk 
sıralarda yer alan buğday üretiminde iş gücü talebi düşük olup, toplam üretim masrafları içinde 
birim alana iş gücü maliyeti %10 civarındadır. İş gücü gerektirmeyen mekanizasyonun yoğun olduğu 
buğday üretiminin aksine şeker pancarı üretim sürecinde özellikle çapalamada yoğun iş gücüne 
ihtiyaç duyulmaktadır. Şeker pancarının toplam üretim masrafları içinde birim alana iş gücü maliyeti 
%23’tür.  
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Yoğun emek gerektiren ve birim alana iş gücü talebi yüksek olan sebze ve meyve üretiminde iş 
gücü masrafları, toplam üretim masrafları içinde önemli bir paya sahiptir. 2017 yılı ortalama maliyet 
verilerine bakıldığında, bamya %63,7 oranıyla işçilik masrafı en yüksek ürün iken, süs bitkileri ve 
tıbbi aromatik bitkilerin birim alanda işçilik masrafları %30 ile %55 arasında değişmektedir. Meyve 
yetiştiriciliği açısından iş gücü talebi değerlendiğinde ise kiraz %48,6 ile en yüksek işçilik masrafına 
sahip ürün olup incir %38,3 ve vişne %36,3 oranında bir masrafa sahiptir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, sebze ve meyve ürünlerinde birim alana en yüksek iş gücü talebi 
bamya, turp, hıyar (turşuluk), fasulye (taze), sarımsak, soğan, domates, kiraz, incir, vişne, çilek, elma 
ve üzüm iken en düşük talep ise tarla ürünlerinde buğday, arpa ve kırmızı mercimektedir. Hayvancılıkta 
ise iş gücü talebi yoğun olmasına rağmen bu talebi karşılamada problemler yaşanmakta, özellikle 
çobanlık mesleği için nitelikli personel bulmakta sıkıntı yaşanmaktadır. Nitelikli iş gücü eksiği 
açısından bir değerlendirme yapıldığında sadece tarımsal üretim aşamasında değil arz zincirinin 
diğer aşamalarında da iş gücüne ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Tarım sektöründeki diğer iktisadi 
faaliyetlerde; örneğin tarımsal ham maddenin işlenmesi, taşınması ve depolanmasında nitelik sahibi 
ve uzmanlık alanına dâhil olan iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

İş gücü talepleri dikkate alındığında, Türkiye’nin tarım sektöründe bölge ve ürün grubuna uygun 
nitelikli iş gücünün geliştirilmesi gerekmektedir. İş gücünün planlanmasında nitelikler, deneyimler ve 
yeteneklere göre bir sınıflandırmanın yapılması gerekmektedir. Tarım sektöründeki stratejik ürünlerde 
değer ve ürün kaybının yaşamaması için özellikle emek yoğun yaş meyve sebze gibi alt sektörlerde 
nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle üretim sürecinde yer alan iş gücünün niteliğinin 
arttırılması, işçilerin ürünlerin niteliklerini bilmemesine yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi 
ve iş gücünün vasıfsız olmasından kaynaklanan ürün ve kalite kayıplarının önlenmesi için gereken 
tedbirlerin alınması gerekmektedir.

9.2.3. Tarım sektöründe iş gücünün özelliklerine göre sınıflandırılması 

Türkiye’de ekilebilir arazi miktarı sanayileşme ve şehirleşmenin baskısı nedeniyle azalmakta, diğer 
taraftan miras hukukuna bağlı olarak parçalanan işletmelerde üretici gelirlerinin azalmasına neden 
olmaktadır. Üreticilerin arazi büyüklüğü ve bütünlüğüne yönelik yaşadıkları problemler nedeniyle 
işletmede kaynakları etkin kullanmaya, işletme verimliliğini sağlamaya ve sürdürülebilir gelir elde 
etmeye yönelik olarak olumsuzluklar meydana gelmektedir. İşletmede yaşanan bu problemler 
tarımda istihdamın azalması ve diğer sektörlere yönelik potansiyel iş gücü oluşturmanın beklenen 
bir sonucudur. Bu durum, tarımda istihdamın toplam istihdam içindeki payına bakıldığında net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Son on yılda tarımın toplam istihdam içindeki payı %23,1’den %18,4’e 
düşmüştür.

Bir ülkenin sosyoekonomik açıdan değişim çizgisinin saptanmasında, nüfus ve nüfus hareketlerinin 
zaman içindeki değişimine ilişkin verilerin kullanılması, oldukça kestirme ve etkin bir yöntemdir. 
Nüfus, iş gücü ve üretim özelliklerinin önemli unsurlarından biridir. Ayrıca tüketime yönelik eğilimler 
de nüfusa ve nüfusun özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir.

Nüfus sayımının ilk yapıldığı 1927 yılında; her dört kişiden biri kentlerde yaşarken, 2000 yılında 
Türkiye’nin kent nüfusunun toplam nüfusa oranı %65’ler düzeylerine ulaşmıştır. Başka bir deyişle 
Cumhuriyet’in başında %75 düzeyinde olan kırsal nüfus 1950’lere kadar sabit kalmış, bu tarihten sonra 
kentlere doğru hareketlilik başlamış ve özellikle 1980 sonrası dönem içerisinde kırsal nüfus mutlak 
azalma eğilimine girmiştir. Nüfustaki mutlak azalışlar göç dalgasını da beraberinde getirmiştir. 2013 
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yılında uygulamaya giren 6360 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari bölünmüşlük sonrasında, bu yıldan 
itibaren bir önceki yıla göre “il ve ilçe merkezleri” ile “belde ve köyler” nüfuslarında büyük farklılıklar 
meydana gelmiştir. Bu idari bölünüş değişimiyle 2012 yılında %22,7 olan kırsal nüfus 2013 yılında 
%8,7’ye inmiş ve 2018 yılında %7,7 seviyelerine gerilemiştir. Tarımda istihdamın çalışma zamanına 
göre dağılımı incelendiğinde, istihdam edilenlerin %27’sinin yarı zamanlı, %73’ünün ise tam zamanlı 
istihdam olduğu görülmektedir.

Tarımsal istihdamda istatistiklerden daha büyük bir orana sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin 
tarımsal faaliyetlere konu olması 1950’li yıllarda Çukurova’da pamuk üretimiyle başlamış ve bugün 
Türkiye genelinde neredeyse bütün ürünlerin hasat dönemlerini içine alan bir faaliyet alanıyla devam 
etmiştir. Bu doğrultuda mevsimlik tarım işçilerinden, gezici-geçici ve yerel-yabancı tarım işçileri 
olarak bahsetmek mümkün olup, ortakçılıktan mevsimlik tarım işçiliğine doğru da kitlesel bir yer 
değişikliği söz konusudur.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgelerinde yaşayan insanlar, genellikle 
aileleriyle birlikte, yılda ortalama 3-4 aylığına; pamuk, fındık, tütün, çay, üzüm, havuç ve şeker pancarı 
tarımının yoğun olarak yapıldığı Çukurova, Karadeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerine; ekim, 
dikim, çapa, sulama ve hasat dönemlerinde göç etmektedirler (Öz ve Bulut, 2013). Türkiye’de kırsal 
alanda yaşamlarını devam ettiren topraksız çiftçiler ve parçalı-küçük arazi yapısına sahip işletmeler 
kendilerine yeter konumda değillerdir. Mevcut bu iş gücü potansiyeli daha çok mevsimlik gezici-geçici 
iş gücü olarak tarımsal üretimde istihdam edilmektedirler. Tarımsal faaliyetler konusunda bilgi sahibi 
olan fakat yeterli arazisi olmayan birçok aile, geçimini sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iş 
olanağı bulunan yörelere işçi olarak gitmek durumunda kalmaktadır (ÇSGB, 2010). 

Orta Doğu’da dinamiklerin değişmesi sonucunda Türkiye’ye gelen göçmen-mülteci iş gücü de 
tarım sektöründe istihdam edilmeye başlanmıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal 
faaliyetlerde mevsimlik göçmen-mülteci iş gücünün yaygın olarak istihdam edildiği bilinmektedir. 
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) tahminine göre dünyada 1,3 milyar insan tarımsal faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde ve bazı bölgelerde tarımsal faaliyetlerde bulunan iş 
gücünün çoğu göçmendir (Dedeoğlu, 2018; Bozdemir ve ark., 2019). Göçmenler-mülteciler çalışma 
izinlerinin bulunmaması nedeniyle kayıt dışı sektörlerden biri olan tarımda, sigortasız ve düşük ücret 
karşılığında çalışmaya razı olmaktadır (Bozdemir ark., 2019). Son 10 yıl içerisinde Orta Doğu’da 
yaşanan siyasal dönüşüm ve değişimlerin de bir sonucu olarak Türkiye’de artan göçmen nüfusun 
büyük bir bölümü de tarımda istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu değişim tarım sektöründe iş gücü 
çeşitliliğinin ve iş gücü özelliklerinin dönüşümüne neden olarak yerel-yabancı iş gücü kavramlarının da 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. İş gücü arzının artması ve emek karşılığının ucuzlaması sonucunda 
tarım sektöründe rekabet koşulları ağırlaşmıştır. Tarımsal faaliyetlerde mevsimlik tarım işçisi olarak 
istihdam edilen göçmenler-mülteciler: geçici statüde, sığınmacı statüsünde ya da ikamet izinleriyle 
Türkiye’ye gelmekte ve çeşitli kanallardan iş gücü piyasalarına dâhil olmaktadırlar. 

Tarımdaki 5,3 milyon istihdam dikkate alındığında ülkemizde tam rakam bilinmemekle beraber 
750.000 ile 1.250.000 arasında mevsimlik gezici tarım işçisinin varlığından söz edilmektedir 
(ZMO, 2015). Tarımda çalışan iş gücünün en önemli sorunlarından biri gezici-geçici tarım işçilerinin 
çalışma koşulları ve iş gücünün kayıt dışı faaliyetleridir. Konuyla ilgili 24 Mart 2010 tarihli ve 27531 
sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen il ve ilçelerde kurulacak “Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri 
İzleme Kurulu” marifetiyle bu konunun takibinin yapılması ve il düzeyinde alınacak önlemler önem 
taşımaktadır.
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Tarım işçilerinin kayıt dışı ve kontrolsüz olmasından kaynaklanan nedenlerle çalışma alanlarının ve 
çalışma şartlarının belirlenmesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Mevsimlik tarım 
işçilerinin çalışma şartları tarım aracıları ya da yerel adlarıyla elçi/dayı başı tarafından belirlenmektedir. 
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına, ücret oluşumuna, sosyal korunmalarına 
ilişkin söz hakları bulunmamaktadır.

Türkiye’de tarımsal istihdam piyasasında karşılaşılan bir diğer problem de kayıt dışılıktır. Türkiye’nin 
sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konum nedeniyle aldığı göçler, piyasalardaki hukuki boşluk ve 
denetimsizlik, serbest piyasa koşulları nedeniyle ücret politikası oluşumuna müdahale edilememesi 
kayıt dışı istihdamın genişlemesine neden olmaktadır. Kayıt dışılığın ekonomik boyutları hakkında 
farklı görüşler hâkim olmasına rağmen kayıt dışılık oranı gelişmiş ülkelerde en fazla %10, gelişmekte 
olan ülkelerde %20 ile %50 arasında ve bazı ülkelerde de %50’nin üzerindedir (Mavral, 2001; 
Aslanoğlu, 2008). Benzer şekilde kayıt dışı ekonominin GSMH’ye oranı: sanayileşmiş ülkelerde 
%8-10, gelişmiş ülkelerde %10 ile %30, gelişmekte olan ülkelerde %30 ile %60 ve bazı ülkelerde 
de %60 ile %80 arasındadır (Koyutürk, 2005; Aykın, 2017). Dünya ve OECD ülkelerinin kayıt dışılık 
ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye’de, kayıt dışılık oranı %5’tir (Bozdemir ve Bayramoğlu, 2019). 
Tarımda girdi maliyetleri (mazot, tohum, gübre vs.) yüksek olmasına rağmen iş gücü arzının da 
yüksek olması (mevsimlik yerel-yabancı tarım işçileri), tarım işletmecisinin aldığı rasyonel kararlar ve 
piyasa koşulları, iş gücünün değer kaybetmesine neden olmaktadır. Değer kaybına uğrayan iş gücü 
ise kayıt dışı oluşuma neden olmaktadır. Tüm bu olumsuz piyasa koşulları ve Türkiye’nin göçlerle 
desteklenen yüksek istihdam kapasitesi, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu tarım sektöründe 
yapılacak düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.

Kayıt dışı istihdam, tarımsal iş gücü piyasasında ücret politikasının olmaması, örgütlü ve özlük hakları 
olmayan bir iş gücü yığınının tarım sektöründeki varlığı, iş gücünün sosyal güvenceden yoksunluğu 
gibi temel problemlerin acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Kayıt dışı istihdamın 
önlenmesi amacıyla belirli bir örgüt çatısı altında faaliyet gösteren iş gücünün ve bu alanlardan iş 
gücü istihdam eden işverenlerin destek ve teşvik sistemiyle koordine edilmesi gerekmektedir. Kayıt 
dışılığın önlenmesi diğer problemlerin de çözümüne katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte tarımsal iş 
gücü piyasasında yaşanan değişimler ve dönüşümlerin bir sonucu olarak iş gücü çeşitliliğinin artması 
söz konusudur. Kaynakların etkin kullanılması, iş gücü verimliliklerinin tespit edilmesi ve üretimin 
planlanabilmesi için öncelikle piyasada oluşan iş gücü çeşitlerinin tanımlanmasına ve özelliklerinin 
belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

9.2.4. Tarımda çocuk işçiliği

Türkiye’de her yıl binlerce topraksız ya da yetersiz toprak varlığına sahip aile tarım sektöründe 
mevsimlik olarak istihdam edilmek için seyahat etmektedirler. İş güvenliğinden uzak koşullarda 
seyahat eden aileler, işin gerçekleştirildiği dönem içerisinde de iş sağlığının olmadığı ağır çalışma 
koşullarına maruz kalmakta, çevresel koşulların kötü olduğu alanlarda barınmakta ve yaşamlarını 
devam ettirmektedirler. Ailelerin bu çalışma ve barınma koşullarına çocuklar da dâhil olmakta ve bazı 
koşullar nedeniyle çalışmak durumunda kalmaktadırlar.

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş olup 15 yaşını doldurmamış olması koşuluyla ilköğretimini henüz 
tamamlamamış olan bireyi ifade etmektedir (ÇSGB, 4.madde). Türkiye İstatistik Kurumunun 2012 yılı 
verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 1.000.000 çocuk iş gücünden fayda elde edilmekte bu çocukların 
400.000’i mevsimlik tarım işlerinde çalışmaktadır. Çalışan çocuklar, aracılar vasıtasıyla iş gücüne 
dâhil edilerek, yoğunlukla haftanın yedi günü, günde 11 saat çalışarak yakıcı güneş altında tarım 
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ürünlerinin ekimini, çapasını, sulamasını, ilaçlamasını ve hasadını gerçekleştirmektedirler. Çocukların 
yaşlarına ve akranlarına göre tarlada çalışma oranları: 5-11 yaş arası %34,5, 12-15 yaş arası %78 ve 16-18 
yaş arası %84,5’tir (Hayata Destek, 2016).

9.3. Tarımsal iş gücü varlığının planlama açısından analizi

İş gücü, arazi ve sermaye faktörlerini kullanarak üretim faaliyetini gerçekleştiren üretim faktörlerinin 
temelidir. Söz konusu üretim faktörleri üretimin planlaması açısından ana kısıtları oluşturmaktadırlar. 
Türkiye’de kırsalda yaşamını devam ettiren aktif nüfus tarım sektörü başta olmak üzere diğer sektörler 
için de potansiyel iş gücü kaynağını oluşturmaktadır.

Tarım işletmelerinde ürün desenine göre iş gücü talepleri farklılaşmaktadır. Bazı ürünlerin iş gücü 
talepleri yüksek iken bazılarının düşüktür. Tarım işletmeleri üretim faaliyetlerine yönelik olarak iş 
gücü talebinde bulunacaklarında öncelikle aile iş gücünden faydalanmaktadırlar, aile iş gücünün 
yetersiz kaldığı durumlarda ise dışarıdan (daimî ya da mevsimlik) iş gücü satın alınmaktadır. Özellikle 
işletmedeki farklı ürünlerin iş gücü taleplerinin aynı çalışma dönemine denk gelmesi, işletmelerin iş 
gücü taleplerinin artmasına neden olmaktadır. 

Tarım işletmelerinde iş gücünün planlanabilmesi için kırsal kesimde yaşayan aktif nüfusun yaş ve 
cinsiyete göre dağılımı göz önünde bulundurularak potansiyel iş gücü varlığının hesaplanması 
gerekmektedir. Her bir üretim faaliyetinin birim alana iş gücü talepleri de bölgeler bazında yapılan 
farklı çalışmalarla belirlenmelidir. Bölgelere göre üretilen ana ürünler göz önünde bulundurularak, 
çalışma dönemlerine göre iş gücü arz ve talebinin belirlenmesi mümkündür. Buna göre üretim 
planlaması aşamasında yetiştirilecek ürünler belirlenirken diğer faktörlerin yanı sıra iş gücü arz-talep 
dengesinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile iş gücü yoğun 
üretim ile sermaye yoğun üretim yapılan ürünler ve alanlar arasında planlamalar yapılmalıdır. 

Üretimin ve iş gücünün planlamasına yönelik iki önemli faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
kırdan kente olan göçlerdir. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin nüfusunun fazla, tarımsal faaliyetten elde 
edilen gelirin düşük olması nedeniyle ailelerin refah düzeyleri düşüktür. Bu durumda genç yaştaki aile 
bireyleri kente göç ederek farklı sektörlerde çalışmayı tercih etmekte ve genç nüfusun kırsalda kalma 
eğilimi azalmaktadır. Dolayısıyla tarımsal faaliyeti gerçekleştiren iş gücü varlığının yaş ortalaması 
yükselmektedir. Bu durum sürdürülebilir iş gücü kaynağı oluşumu açısından dezavantajlara neden 
olmaktadır. İkinci konu ise tarımsal üretimin çalışma koşullarının zorluğu, doğal koşullar nedeniyle 
tarımsal üretimde risk ve belirsizliğin fazla olması, sosyal güvencesinin olmaması vb. nedenlerle genç 
nüfus tarafından sektördeki çalışma olanaklarının tercih edilmemesidir. Genç nüfusun kırsal alandaki 
yaşam koşullarından memnun olmaması, sosyal imkânların ve ekonomik kazancın kısıtlılığı genç 
nüfusu diğer sektörlere yönlendirmektedir. Her iki durumda da tarımsal üretimde kullanılabilecek 
yerel iş gücü arzı azalmaktadır. İş gücü piyasasının mevcut koşulları nedeniyle yerel iş gücü tarım 
sektöründen ayıklanmakta, yerini yabancı iş gücüne bırakmaktadır. Tarımsal istihdam alanlarını tercih 
eden potansiyel bir yerel iş gücü bulunsa dahi yabancı iş gücünün neden olduğu ucuz iş gücü arzı 
nedeniyle atıl kalmakta ve piyasada tutundurulamamaktadırlar.
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9.4. Tarımda iş güvenliği ve iş sağlığı uygulamaları

9.4.1. Mevcut durum

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sektöründe 2002 yılında iş yeri sayısı 6.545 ve çalışan 
sayısı 65.830 iken 2017 yılında işyeri sayısı 21.239 ve çalışan sayısı da 155.619’dur. Görüldüğü üzere, 
son 15 yılda iş yeri sayısında %225, çalışan sayısında %136 oranında bir artış meydana gelmiştir. 
Fakat iş gücü piyasalarında yaşanan bu gelişmelere rağmen ölümlü iş kazası oranında sadece %16’lık 
bir azalma gerçekleşmiştir. Kaza alanlarını oluşturan bu iş yerleri kayıtlı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’na göre iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yerleridir.

Tarım sektöründe 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olmayan kendi nam ve hesabına 
çalışan çiftçilerin, mevsimlik çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı kayıtları bulunmamaktadır. Bu 
çalışma alanlarında sistematik bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmelerin, eğitim 
faaliyetlerinin, sağlık gözetiminin yapılması gerekmektedir. Ayrıca tarım sektöründe iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinden yararlanılamaması nedeniyle tehlikeli ve çok tehlikeli işlere yönelik alınacak 
önlemlere ve oluşturulacak politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tarım sektöründe yaşanan kazaların başında traktör ve tarım makinelerinden kaynaklanan 
devrilme, ezilme ve uzuv sıkışmaları, elektrik çarpılmaları, yangınlar yer almaktadır. Hastalıklarda 
ise pestisitlerden (tarım ilacı) kaynaklanan akut ve kronik hastalıklar, kas iskelet sistemi hastalıkları 
gibi önem derecesi yüksek olaylar meydana gelmektedir. Bu kaza ve hastalıklar sonucunda yaşanan 
travmatik durumların yanı sıra tedavi, ilaç masrafları, iş gücü kaybı gibi dolaylı ve doğrudan maliyetler 
oluşmaktadır. Bu maliyetler Türkiye GSMH’sinde yaklaşık %4 ile %6 oranında değişmektedir.

Tarım sektörünün İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınması ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 
Hem işverenler hem de işçiler iş sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda 
bilinçlendirilmeli, kısa süreli eğitimlerle bilgilendirilmelidirler. İş güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
yapılacak düzenlemeler için üreticiler ve diğer aracılar teşvik edilmeli ve gerek duyulması halinde 
desteklenmelidirler.

9.4.2. Yürütülen çalışma ve mevzuatlar

İş Kanunu kapsamında 30 Haziran 2012 tarihine kadar 4857 sayılı iş sözleşmesine dayanarak çalışılan 
ve 50’nin üzerinde işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işletmelerde ilgili Kanun’un iş 
sağlığı ve güvenliği hükümleri uygulanmaktaydı. 50 ve 50’den az işçi çalıştıran tarım işletmelerinin 
Kanun kapsamı dışında bırakılması tarımda iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmaların yapılmasında 
sınırlayıcı etki yaratmaktaydı. 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
yayımlanmasıyla birlikte kamu, özel sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın tüm iş yerleri ve 
çalışanlar (kendi nam ve hesabına çalışanlar/çiftçiler hariç) Kanun kapsamına alınmıştır. Temel amaç 
koruyucu ve önleyici anlayışla çalışanların iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmasının önüne 
geçilmesi, risklerin minimize edilmesi ve çalışma koşullarına yönelik refah düzeyinin artırılmasıydı. 
Fakat yasal altyapının tamamlanmış olması iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak için 
tek başına yeterli olmadığı kaza ve hastalık sayılarının hâlen yüksek olmasından anlaşılabilmektedir.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

158

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kabulünü takiben 2013 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü), Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara 
Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ortaklığında “Tarım Sektöründe İş Sağlığı 
ve Güvenliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu Protokol ile tarım sektöründe karşılaşılan, çalışanların 
sağlık ve güvenliğini tehdit eden riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler, işverenlerin ve 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimi ve nihai hedef olarak güvenli davranış bilincinin 
geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar oluşturulacak eylem planının yaygınlaştırılması için iş 
birliği amaçlanmıştır.

Tarımda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar etkin bir politikanın ve 
kararlı bir bürokrasinin işletilememesinden dolayı atıl kalmaktadır. Alınan kararların, acil eylem planları 
kapsamında ivedilikle uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının hükümet politikalarından 
çıkarılarak devlet politikalarına dönüştürülmesi gerekmektedir. İş gücünün korunmasına yönelik 
oluşturulacak koşullar ekonomik açıdan da tarım sektöründe değer yaratılmasına katkı sağlayacaktır. 
Tarım sektöründe ağır çalışma koşullarının yanı sıra, sürekli kimyasallarla temas halinde olunması, 
özellikle mevsimlik tarım işçilerinin transferlerinde sağlıksız ve güvensiz seyahat şartlarının varlığı, 
mevsimlik tarım işlerinde çalışan kişilerin barınma koşullarının kötü olması (elektrik ve su kullanımının 
kısıtlı olması, yaşam alanlarında banyo ve tuvaletin olmaması, çadır ya da konteynırdaki yaşam 
koşulları vb.) işin gerçekleştirilmesi sürecinde motivasyon ve verimlilik kayıplarını da beraberinde 
getirmektedir. Diğer sektörlere kıyasla tarım sektöründe iş sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik acil planlamalar yapılması gerekmektedir. Planlamaların başarıya ulaşması tarım sektöründe 
gelişmelere dinamizm kazandıracaktır.

10. SULAMA YÖNETİMİ VE SUYUN ETKİN KULLANIMI

Günümüzde 7,7 milyar civarında olan dünya nüfusunun 2050 yılı projeksiyonunun 9,7 milyar olacağı 
öngörülmektedir. Dünya nüfusunun hızlı büyümesi beraberinde gıda güvenliği ve su ihtiyacının 
artmasına neden olacaktır. Dünyada açlığı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar 2005 yılı ile 
karşılaştırıldığında 2050 yılına kadar yılda ilave 5.000 km3 suyun gerekli olacağını göstermektedir. 
Ülkemizde su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün geçtikçe artması, mevcut su 
kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu zorunluluğun bilincinde, havza bazında Sektörel Su Tahsis Planlarının (SSTP) hazırlanması büyük 
önem arz etmektedir. SSTP hazırlanırken sosyal adaletin, memnuniyetin ve su kullanımının sektörlerde 
oluşturduğu net gelirin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, iklim değişikliğinin su 
kaynaklarına etkisi de dikkate alınarak farklı kuraklık koşullarında (hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli 
kuraklık) havzadaki su potansiyeli hesaplanmakta ve sektörlerin öngörülen kuraklıktan en az 
etkilenmesini sağlayacak tedbirler belirlenmektedir.

Bu kapsamda SSTP, en çok su tüketen tarım sektöründe optimum ürün deseni ve bu ürün desenine 
uygulanacak uygun sulama zaman planlaması ile etkin bir yönetim ve buna paralel olarak tarımsal 
üretim gelirini arttıran tedbirleri içeren bir yol haritası niteliğindedir. SSTP aynı zamanda, su 
taleplerinin karşılanmasında su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği önceliğini sağlayacak ve 
suyun sektörler arasında adil paylaşımını gerçekleştirecektir. Bunun yanında ilgili tüm kurumların bir 
uyum içerisinde çalışarak havzalarımızda su yönetimi stratejilerinin belirlenmesinde dikkate alınması 
gereken en önemli araçlardan biri olacaktır. 
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10.1. Toprak ve su kaynakları potansiyeli ile mevcut kullanım durumu 

Dünyanın karasal yüzey alanı 148.940.000 km2 olup 2016 verilerine göre tarım alanı 48.632.687 
km2 ve bunun da 3.242.917 km2si sulamaya açılmış durumdadır. Türkiye’de ise yapılan etütlere göre 
mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik açıdan sulanabilecek 8,5 milyon ha alanın 2018 yılı 
verilerine göre 6,6 milyon hektarı sulamaya açılmış durumdadır.

Dünya toplam su varlığı 1,4 milyar km3 civarında olup mevcut su varlığının tamamı kullanılabilir 
durumda değildir. Nitekim yeryüzündeki toplam su varlığının %97,5’i tuzlu sulardan, %2,5’i ise tatlı 
sulardan oluşmaktadır. Tatlı suların tamamı kullanılabilir nitelikte olmayıp %68,9’u buzullardan ve 
kalıcı kar tabakalarından, %30,8’i yer altı sularından, toprak neminden, bataklıklardan ve donmuş 
topraklardan, %0,3’ü nehir ve göllerden oluşmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm 
olup, yılda ortalama 450 milyar m3 suya tekabül etmektedir. Brüt yer üstü suyu potansiyeli 185 
milyar m3tür. Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak 
tüketilebilecek yer üstü suyu potansiyeli yılda ortalama 94 milyar m3tür. Yer altı suyu potansiyeli ise 
18 milyar m3 olarak belirlenmiş olup tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama 112 
milyar m3tür. Kullanılan yer altı ve yer üstü su varlığı ise 54 milyar m3tür. Bunun 40 milyar m3ü sulama, 
7 milyar m3ü içme-kullanma ve 7 milyar m3ü de sanayide kullanılmaktadır.

Tablo 81. Havzalara göre yıllık ortalama yer altı ve yer üstü suyu potansiyeli (2016)

Havza 
No

Havzanın Adı

Yer altı Suyu Yer üstü Suyu

Yer altı suyu  
Beslenimi

Yeraltı suyu  
İşletme Rezervi

Havza Yağış 
alanı(km2)

Ortalama Yıllık 
Akış (km3)

Potansiyel  
İştirak Oranı 

(%)

01 Meriç Ergene 507,7 498,2 14.444 1,84 1,0

02 Marmara 241,7 210,7 23.107 7,54 4,2

03 Susurluk 780,4 585,9 24.332 4,23 2,3

04 Kuzey Ege 289,4 212,9 9.974 1,50 0,8

05 Gediz 1.155,9 866,9 17.034 1,54 0,9

06 Küçük Menderes 179,2 179,2 7.060 0,53 0,3

07 Büyük Menderes 1.045,4 761,5 26.133 2,97 1,6

08 Batı Akdeniz 473,2 316,7 21.224 6,97 3,9

09 Antalya 1.164,7 576,3 20.331 13,08 7,2

10 Burdur Göller 106,4 89,5 6.306 0,26 0,1

11 Akarçay 345,4 345,4 7.983 0,33 0,2

12 Sakarya 2.197,1 1.545,2 63.358 5,16 2,9

13 Batı Karadeniz 641,2 607,6 28.930 9,91 5,5

14 Yeşilırmak 907,2 872,8 39.628 6,58 3,6

15 Kızılırmak 2.003,1 1.762,9 82.197 6,12 3,4
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16 Konya Kapalı 2.597,0 2.023,0 50.038 2,65 1,5

17 Doğu Akdeniz 96,5 70,5 21.807 8,24 4,6

18 Seyhan 838,8 749,9 22.242 6,79 3,8

19 Asi 393,2 289,5 7.912 1,81 1,0

20 Ceyhan 985,3 533,5 21.599 7,37 4,1

21 Fırat - Dicle 4.994,8 3.763,7 176.143 55,42 30,7

22 Doğu Karadeniz 490,9 490,9 22.845 16,46 9,1

23 Çoruh 30,0 20,0 20.249 7,05 3,9

24 Aras 388,5 294,4 28.115 4,18 2,3

25 Van Gölü 179,2 148,2 17.977 2,26 1,3

Toplam 23.032,3 780.965 180,79 100

Kaynak: DSİ, 2019

DSİ’ce geliştirilen sulama alanlarının %83’ü yer üstü su kaynaklarından, %17’si yer altı su kaynaklarından 
sulanmaktadır. İşletmeye açılan alanların %56’sı barajlardan, %7’si göletlerden ve geri kalan %20’si de 
akarsu ve göllerden su sağlamaktadır.

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.366 m3tür dolayısıyla, Türkiye su sıkıntısı 
yaşayan bir ülke konumdadır. 2030 yılı için nüfus artışıyla birlikte mevcut kaynakların tahrip 
edilmeden aktarılacağı düşünülürse kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.120 m3/yıl olacağı 
tahmin edilmektedir. 

10.2. Sulama yönetiminde bitki su tüketimi

Bitki su tüketimleri, bir sulama projesinin temel verisi ve sulama uygulamasının en önemli unsurlarından 
birisidir. Büyük sulama sistemlerinin yatırım maliyetleri çok yüksek olup bu sistemlerin tasarımında 
gerçekçi parametrelerin dikkate alınması, yapılacak olan yatırımdan beklenen faydanın sağlanmasında 
büyük öneme sahiptir. Bu parametrelerin en önemlileri arasında bitki su tüketimi, bitki deseni, su 
kaynağının özellikleri, toprak ve topoğrafik özellikler ile sosyoekonomik yapı sayılabilir. Bir sulama 
projesi ne kadar bir alana hizmet götürürse götürsün gerek kanal kapasiteleri gerekse sulanacak 
alan hesaplamasında bitki su tüketimi değerlerine ihtiyaç vardır. Sulama ve drenaj sistemlerinin 
projelendirilmesi ve işletilmesinin yanı sıra, kuraklığın izlenmesi ve birçok hidrolojik model için en temel 
veri olan bitki su tüketimi, iklim bölgelerine, bitkiye, her bir bitkinin gelişme dönemlerine ve tarımsal 
uygulamalara göre önemli seviyede farklılık gösterebilmektedir. Böylesine önemli ve değişken olan 
bitki su tüketiminin doğruya en yakın biçimde tahmin edilmesi için çok sayıda matematiksel model 
geliştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 1998 yılında bir grup uzmanın katılımı 
ile 56 sayılı Sulama ve Drenaj Yayını’nı (FAO-56) hazırlamıştır. Söz konusu yayında Penman-Monteith 
eşitliğinin günlük olarak bitki su tüketimi tahmininde kullanılma yöntemleri, gerekli iklim, bitki ve toprak 
verileri ve sulama yöntemleri temelinde detaylı bir biçimde (FAO Penman-Monteith) verilmiştir.

Bitkilerin net sulama suyu ihtiyacının tam sulamayla (%100) karşılanması birim alanda verimi 
artırmaktadır. Ancak su kaynaklarının sınırlı olması ve su kaynakları üzerindeki baskıların (iklim 
değişikliği, nüfus vb.) artması nedeniyle kısıntılı sulama uygulanmalıdır. Kısıntılı sulama ile verimde 
bir miktar azalma olmakla birlikte su tasarrufu sağlanmakta ve tasarrufla elde edilen su ile daha fazla 
alan sulanabilmektedir. Bu nedenle en çok su tüketen tarım sektörü için uygun ürün deseni ve doğru 
zamanda doğru miktarda su kullanımı ile etkin bir yönetim ve buna paralel olarak tarımsal üretim 
gelirini arttıran tedbirleri içeren üretim planlaması yapılmalıdır. 
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10.3. Sulanan alanlardaki sulanma durumu, bitki deseni ve kullanılan sulama yöntemleri

2018 yılı sulama sonuçlarına göre, Türkiye genelinde DSİ’ce geliştirilen sulama tesislerinde sulama 
alanının %57’si DSİ tesislerinden, %6,3’ü çiftçi imkânları ile sulanmakta olup, %19’unda kuru tarım 
yapılmakta %4,4’ünde nadas uygulanmakta ve %13,3’ü boş bırakılmaktadır. Ayrıca, sulamaya açılan 
alan içinde de 68.990 ha alanda II. ürün sulaması yapılmıştır. 

Sulanan alanlarda mısır, pamuk ve hububat en yüksek ekiliş oranına sahiptir. 2018 yılı sulama 
sonuçlarına göre, DSİ’ce işletmeye açılan tesislerden sulanan alandaki bitki deseni %21,9 mısır, %19,7 
pamuk, %12,0 hububat, %6,6 meyve, %6,1 yem bitkileri, %4,4 sebze, %4,1 çeltik, %3,8 şeker pancarı, 
%3,6 ayçiçeği, %3,4 narenciye, %2,3 fidan, %2 baklagiller, %1,7 bostan, %1,6 bağ, %1,5 yer fıstığı, %1,4 
zeytinlik, %0,6 patates, %0,5 çayır mera ve %2,8’i de diğer bitkiler olarak tespit edilmiştir. Sulanan 
alanlardaki bitki desenindeki gelişmeler yıllar itibarıyla incelendiğinde en dikkat çekici nokta hububat, 
şeker pancarı, ayçiçeğinin ekiliş oranındaki azalış ile pamuk, çeltik, yem bitkisi ekiliş oranında artış 
olmasıdır. 

DSİ tarafından geliştirilen sulama sistemlerinin tasarımında sulama alanlarının %35’inde klasik (açık 
kanallı) sulama sisteminin, %38’inde kanaletli sulama sisteminin ve geri kalan %27’sinde de kapalı 
(borulu) sulama sisteminin uygulandığı ifade edilmektedir. İşletmeye açılan kapalı sistem sulama 
şebekelerinin tüm sulama şebekelerine oranı %27’dir. Bu oranın, etkin bir sulama yönetiminin ve 
önemli miktarlarda su tasarrufunun sağlanması amacıyla yeni yapılacak projeler ve eski sulama 
sistemlerinin rehabilitasyonuyla %45-50 seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.

DSİ’ce işletilen sulamalarda, sulanan alanın %10’u salma, karık, tava gibi yüzey sulama yöntemleriyle, 
%54’ü yağmurlama sulama yöntemiyle ve %36’sı damla sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Devredilen 
sulamalarda ise sulanan alanın %65’i yüzey sulama yöntemleriyle, %19’u yağmurlama sulama 
yöntemiyle ve %16’sı ise damla sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Türkiye genelinde ise sulanan 
alanın %62’sinde yüzey sulama yöntemleri, %21’inde yağmurlama sulama yöntemleri, %17’sinde de 
damla sulama yöntemi uygulanmaktadır.

10.4. Suyun etkin kullanımı açısından uygun sulama sistemi ve yöntem seçimi

Suyun kaynaktan alınması, sulanacak alana iletilmesi, alan içerisinde dağıtılması için gerekli tüm 
yapılara sulama sistemi denir. Bitkide optimum verimin sağlanması için etkili kök bölgesinde ihtiyaç 
duyduğu suyun yağışlarla karşılanamayan kısmının çevre sorunu ve duyarlılığı dikkate alarak suyun 
uygulanma biçimine sulama yöntemi denir. 

Sulama yöntemi seçimine: su kaynağı ve sulama suyunun özellikleri, toprak özellikleri, topoğrafik 
özellikler, iklim özellikleri, bitki özellikleri, ekonomi ile sosyal ve kültürel durum gibi parametreler 
etkili olmaktadır. Bu parametrelere göre kaynaktan tarla parsellerine kadar getirilen sulama suyunun 
getiriliş biçimi, sulama şebekesinin tipini (açık kanal veya borulu şebeke olduğunu) belirler. 2003 
yılına kadar genelde DSİ tarafından klasik şebeke, kanaletli şebeke, alçak basınçlı şebeke ve yüksek 
basınçlı yağmurlama şebekesi projelendirilmiştir. Son yıllarda yenileme (rehabilitasyon) ve yeni 
sulama projelerinde: 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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Planlanma çalışmalarında: toprak bünyesinin ve bitki deseninin yağmurlama ve damla sulama 
yöntemlerinin uygulanmasına uygun olup olmadığına bakılmakta, sulama sahasının arazi kot durumu 
incelenmekte, topoğrafyadan ötürü 30 m’lik (3 bar) asgari basınç sağlanan projelerde yağmurlama, 
sağlanamayan yerlerde damla sulama yöntemi tercih edilmektedir.

Açık sulama kanalları, kanaletleri, sanat yapıları ve ölçü tesisleri, dış şartlara ve kullanıcıların tahribatına 
maruz kaldığı için kısa sürede elden çıkmakta, bakım ve onarıma ihtiyaç göstermektedir. Klasik 
sulama sistemlerinde, sanat yapıları maksimum kapasiteye göre inşa edildiğinden kanalların tam 
kapasitede çalıştırılması sulamada, su ve enerji israfına neden olmaktadır. Ayrıca sulama parsellerinin 
küçük olması, karık veya tava boyutlarının uygun seçilememesi su yönetimini güçleştirmekte, sulama 
randımanını düşürmekte ve tarla içi su kayıplarının da fazla olmasına neden olmaktadır. Bu durum 
hem kıt olan su kaynaklarının israfına neden olmakta hem de dağıtım ve drenaj şebekelerinin daha 
büyük kapasiteli olarak inşasına, dolayısıyla maliyetin artmasına, sistemde terfi varsa ilave enerji 
kullanımına neden olmaktadır. 

Yüksek basınçlı sulama sistemleri ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, iletim ve 
yüzeye akış yolu ile su kayıpları olmamasından dolayı tarla içi randıman yüksek gerçekleşmektedir. 
Buna bağlı olarak sulama suyunun yetersiz olduğu yörelerde daha geniş alanların sulanmasına olanak 
sağlanmaktadır. Yüksek basınçlı sulamalarda, parsel içi lateral sisteminin takılması, çalıştırılması ve 
sökülmesi konularında özel yetişmiş ve beceri sahibi kişilere ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca montaj 
ve demontaj işlemleri daha hızlı ve pratik yapılabilmesinin yanı sıra karık, tava, dip açma gibi işlemleri 
gerektirmediğinden işçilik ve zamandan da tasarruf sağlanmaktadır. Yüksek basınçlı sulama sistemleri, 
mansap kontrollü olarak işletilmekte olup su kayıpları gerçekleşmemektedir. Orta ve yüksek basınçlı 
sulama sistemlerinde su tarlaya borular yardımı ile iletilmektedir. Son yıllarda hidrantlara konan ön 
ödemeli veya ön ödemesiz mekanik ve ultrasonik hidrantlar aşırı su tüketiminin önlenmesi açısından 
etkili olmaktadır.

10.5. Sulamanın gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) olası etkileri

Ülkemizin ekonomisinde büyük önemi olan tarım sektöründeki üretim artışı, sulanan alanların ve 
birim alandan elde edilen verimin artışına bağlıdır. Tarımda verimliliğin artırılmasında ve tarım 
sektöründe katma değerin yükseltilmesinde sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Bir 
ülkenin ekonomisi büyüdükçe, ekonominin birincil, ikincil ve üçüncül sektörleri arasında kaymalar 
gerçekleşir. 1968-2010 yılları arasındaki yaklaşık 40 yıllık dönemde, Türkiye’de gerçekleşen ekonomik 
büyümeyle farklı sektörlerin GSYH’deki payları da değişiklik göstermiştir.

Yıllar içerisinde, Türkiye’nin ekonomik karşılaştırmalı üstünlüğünün hizmet ve sanayi sektörlerine 
kaydığı görülmektedir.
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Şekil 13. Yıllara ve sektörlere göre GSYH değişimi

GSYH kavramı, DSİ projeleriyle sulanan alanların milli gelire olan katkısını ifade etmektedir. Dolayısıyla 
bu katkı sulama ile sağlanan net gelire ilave olarak aile iş gücü karşılığı ve müteşebbislik payını, tarımda 
kullanılan sermayenin faizini, amortisman bedellerini ve vergileri de kapsamaktadır. DSİ tesisleri ile 
sulanan alandan bir yılda elde edilen GSYH ile projesiz durumda (sulama tesisleri yapılmadan önce) 
elde edilen GSYH arasındaki fark ise sulama projesinin ekonomik faydasını göstermektedir.

Bu bağlamda fayda-masraf oranı: sulama projesiyle değerlendirme yapılan yıl için her bir birimlik 
harcamaya karşılık, birim sulama alanından sağlanan fayda ile ulusal gelirde yaratılan katma 
değeri ifade edilmektedir. Bu değerin 1’den büyük olması sulama için olumlu bir gösterge olarak 
kabul görmektedir. 2017 yılı sulama sonuçlarına göre Türkiye ortalaması olarak DSİ’ce geliştirilen 
sulamalarda fayda-masraf oranı 3,34 olarak hesaplanmıştır. Bu değer DSİ’ce işletilen sulamalarda 
4,34 işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen sulamalarda ise 3,29 olarak tespit edilmiştir. 
Devredilen sulamalarda işletme ve bakım giderleriyle ilgili değerlendirme sonucunda birim sulama 
alanına düşen işletme ve bakım gideri ortalama 25,05 TL/da birim sulanan alana düşen işletme ve 
bakım gideri ise ortalama 38,7 TL/da olarak gerçekleşmiştir.

10.6. Su ayak izi ve tarımsal ürünlerin dış ticaret politikası

Su ayak izi kavramı su kullanımına yönelik alternatif bir göstergedir. Sistemden çekilen su miktarı 
yerine tüketilen su miktarını inceleyen su ayak izi, bu anlamda geleneksel su istatistiklerinden farklıdır. 
Mavi, yeşil ve gri su ayak izi: su ayak izinde su kullanımını ve kalitesini temsil eden üç bileşendir. Su 
ayak izi tüketici ve üreticilerin doğrudan ve dolaylı olarak su sarfiyatını birlikte değerlendiren su 
tüketimi için geliştirilmiş bir göstergedir. Bu gösterge mavi, yeşil ve gri olarak sınıflandırılmaktadır. 
Mavi su ayak izi yüzey ve yer altı sularından, yeşil su ayak izi yağmur suyu ve toprak neminden, gri su 
ayak izi ise kirleticilerin asimilasyonu için gereken tatlı sulardan oluşmaktadırlar. 

Üretimin su ayak izi: Bir ülke içerisinde üretilen tüm ürünler için gereken toplam su (yeşil, mavi ve 
gri) miktarıdır. 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

164

Tüketimin su ayak izi: Ülke içerisinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan toplam su 
(yeşil, mavi ve gri) miktarıdır. 

İhracatın su ayak izi (Sanal su ihracatı): Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin üretimi için gereken 
toplam su (yeşil, mavi ve gri) miktarıdır. 

İthalatın su ayak izi (Sanal su ithalatı): Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin üretimi için gereken 
toplam su (yeşil, mavi ve gri) miktarıdır.

Şekil 14. Ülkelere göre kişi başı su ayak izi miktarları

Kaynak: WWF, 2014

Türkiye’de su ayak izi tüketimde 140,2 mm3/yıl, üretimde 139,6 mm3/yıl, ihracatta 23 mm3/yıl ve 
ithalatta 24 mm3/yıl civarındadır. Dolayısıyla Türkiye sanal su bütçesi dengededir. Üretimden 
kaynaklanan su ayak izinin %89’unu tarım sektörü oluşturur. Tarımın su ayak izinin ise %92’si bitkisel 
üretimden, %8’i otlatmadan kaynaklanır. Bitkisel üretimin su ayak izine bakıldığında, en büyük pay 
%38 ile tahıllara aittir. Tahılları %31 ile yem bitkileri, %13 ile endüstri meyveleri, %5 ile yağ bitkileri, 
geri kalan %2 ile de sebzeler ve baklagiller izler. Tüketimden kaynaklanan su ayak izinin %66’sı yeşil 
su ayak izidir, mavi ve gri su ayak izleri ise %17’lik paya sahiplerdir. Tüketimin su ayak izinin en büyük 
bölümü %89 ile tarımdan kaynaklanmaktadır. Endüstriyel ve evsel su kullanımı, tüketimin su ayak 
izinin sırasıyla %6’sını ve %5’ini oluşturur.

10.7. Alternatif su kaynakları potansiyelinin belirlenmesi

Küresel ısınma nedeniyle oluşan iklim değişikliği yağışlarda ve havza akım desenlerinde değişime 
neden olmakta bu da meteorolojik kuraklıkları ve kurak dönemlerin daha sık ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Meteorolojik kuraklıklar ve kurak dönemler esnasında bitkinin hayatta kalması 
ve sürdürülebilir bitki verimi için uygun su yönetim teknikleri ve farklı mücadele mekanizmalarını 
gerektirmektedir. Bu mücadele yöntemleri arasında su hasadı tekniği, atık suyun yeniden kullanımı 
ve desalinasyon sayılabilmektedir.

Su hasadı tekniği: basit, ucuz, yenilebilir, etkili ve adapte edilebilir olması sebebiyle su kaynaklarının 
geliştirilmesi ve toprağın korunması konusunda üstün yöntemlerden birisidir. Klasik toprak su 
koruma uygulamalarından farklı olarak arazinin bir kısmından yağışın toplanması ve bir diğer kısmına 
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iletilmesi tarımsal su hasadının temel esasını oluşturur ve su kullanım etkinliğini artırır. Yağmur suyu 
hasadı, sel veya akım suyu hasadı, makro havza su hasadı, mikro havza su hasadı, çatı ve avlu suyu 
hasadı şeklinde sınıflandırılabilir. 

Su hasadı yapıları, yetersiz yağış ve bu yağışın düzensiz dağılımı nedeniyle su eksikliğinin yaygın 
olduğu kurak ve yarı-kurak alanlarda ürün alamama riskini düşürerek ve ürün artışını sağlayarak 
işlenebilir alanların üretkenliğini artırma potansiyeline sahiptirler. Ayrıca yağmurun düştüğü yerde 
tutulması ve toprak profilinde depolanması şeklinde de su hasadı teknikleri uygulanmaktadır. 

Ülkemizde su hasadı uygulamaları gerek kentsel gerekse tarımsal alanlarda yok denecek kadar azdır. 
Türkiye’de Karaman gibi yarı kurak alanlarda su hasadına yönelik yapılacak araştırmalar, en uygun su 
hasadı teknikleri ile ihtiyaç duyulan su hasadı yapılarının belirlenmesinde ve en uygun bitki deseninin 
oluşturulmasında yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Arıtılmış atık suların tarımsal veya diğer amaçlarla kullanımı, alternatif su kaynağı olması yanında, 
yer altı ve yer üstü su kaynaklarında kirliğin önlenmesi ve gübre gereksinmesinin azaltılması gibi 
avantajlar sağlamaktadır. Ancak halk sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi 
için atık suların kullanımı ile ortaya çıkacak patojen ve kimyasallardan kaynaklanan risklerin de 
iyi değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca kimyasal, biyolojik ve fiziksel parametreler olarak ortaya 
koyabileceğimiz standartlarda sulama yöntemi ve yetiştirilecek bitki deseninin de göz önüne alınması 
diğer bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de ayrıntılı biçimde hazırlanmış standartlara karşın birkaç küçük sanayi ve GAP alanında bir 
pilot proje dışında sulamada atık su yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun en önemli nedeninin 
üreticinin hala yeterli miktarda sulama suyuna ulaşabilmesinin olduğu düşünülmektedir.

Desalinasyon: deniz suyunun hem içme ve kullanma suyu hem de tarımda sulama suyu olarak 
kullanılmasına olanak sağlayan farklı bir su kaynağı teknolojisidir. Desalinasyon tesisleri, enerjinin 
yoğun olarak kullanıldığı, genellikle fosil yakıtların yakıldığı, ayrıca yüksek tuz konsantrasyonuna 
sahip suların kullanımı ile ilk yatırım ve bakım onarımdan dolayı işletme masraflarının yüksek olduğu 
yerlerdir. Bunların dışında bu tesislerde kullanılan yüksek konsantrasyonlu tuzlu sular çeşitli çevresel 
problemlere de yol açabilmektedir. Denizden çekilen büyük miktarlardaki suyun içinde yaşayan 
hayvanlar (planktonlar, çeşitli deniz canlılarının yumurtaları ve larvaları, balıklar, kuşlar ve büyük deniz 
memelileri) desalinasyonun çeşitli işlemleri sırasında yaralanmakta ya da ölmekte ve dolayısıyla da 
deniz popülasyonunun hızla yok olmasına neden olmaktadır. 

11. DESTEK VE TEŞVİK OLANAKLARI 

Türkiye’nin tarım sektörü ağırlıklı olarak küçük aile işletmesi şeklinde faaliyet göstermesi, tarımsal 
üretimin küçük ve parçalı alanlarda gerçekleştirilmesi, doğa koşullarına bağlı ve üretimin kesikli 
olması; ürün fiyat mekanizmasında ve tarım kesiminde yer alan nüfusun gelirlerinde istikrarsızlık 
yaratmaktadır. Bu durum, işletme planlamasında çiftçilerin sorunu olmasının yanında makroekonomik 
planların yapılmasında da önemli zorluklar yaratmaktadır.

Tarım sektörünün bu özellikleri sadece ülkemizde sınırlı olmayıp, gelişmekte olan ekonomiler ile 
kalkınmış ekonomilere sahip olan ülkeler için de geçerlidir.  Bu nedenle birçok ülke tarımına farklı 
destekleme yöntemleri ile yön vermeye çalışmaktadırlar. 
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Türkiye’de tarıma yönelik cumhuriyetin ilanından başlayarak günümüze kadar birçok destekleme 
ve teşvik politikaları uygulanmıştır. Bu politikalar ağırlıklı olarak bitkisel üretime yönelik destekler 
olup, hayvansal üretime yönelik iç ve dış kaynaklı kredilendirmeye dayanan destekler ağırlıklıdır.  
Bu desteklerle, 1990’lı yıllara kadar piyasaya müdahaleci ve korumacı politikalar uygulanmış olup 
devlet bütçesine olan yükü oldukça fazla olmuştur. Bu tarihten sonra öncelikli olarak destekleme ve 
teşviklere dâhil edilen ürün sayısı düşürülerek, destekleme fiyatları, dünya ve yurt içi fiyatları göz 
önünde tutularak belirlenmeye çalışılmıştır. 2001 yılından sonra doğrudan gelir desteği uygulamasına 
geçilmiş olup, 2009 yılında bu destekleme yönteminden vazgeçilerek alan bazlı desteklemeler ile 
havza bazlı destekleme yöntemine geçilmiştir. 

Desteklemelerle ilgili en önemli belge 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu’dur. Kanun’da 
tarımsal desteklemelere ilişkin uygulamaların nasıl olacağına dair bilgiler verilmektedir. Desteklemelere 
ilişkin uygulama usul ve esasları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğlerle belirlenmekte ve nihayetinde 
de Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.

Türkiye’de günümüzde uygulanan tarımsal desteklemeler mazot, gübre, toprak analizi, fark ödemesi, 
hayvancılık, sertifikalı tohum/fidan kullanımı ve tohumluk üretimi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemine 
katılım, organik ve iyi tarım, biyolojik ve biyoteknik mücadele, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri, 
araştırma ve geliştirme projeleri gibi konularda verilmektedir. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) programı da 
GTHB’nin kırsal kalkınma ve çevre kapsamında uyguladıkları politikalarıdır. İlave olarak %50 devlet 
destekli olarak yürütülen tarım sigortası (TARSİM) uygulaması da tarımda risk yönetimi ve üretici 
gelirinde istikrar sağlamaya dönük önemli bir politika aracı olarak ortaya çıkmaktadır.

11.1. Bitkisel üretim faaliyetlerine göre kamu (üretim ve yatırım) destekleri ve üretim faaliyetinin 
rekabet gücüne etkisi 

Günümüzde bitkisel üretim havza bazlı fark ödeme sistemi ile alan bazlı destekleme yoluyla en fazla 
destek almasının yanında birçok destekleme ve teşvikten de yararlanmaktadır. 2019 yılı destekleme 
kapsamında ayrıca biyolojik ve biyoteknik destekler ile diğer tarımsal amaçlı desteklerle beraber on 
ana başlık altında yirmi sekiz farklı destek kalemi yer almaktadır.

III. Tarım Şûrası kapsamında bitkisel üretime verilen destekler analiz edilmiştir. Analizler 1991-2018 
yıllarını kapsayan belli başlı bitkisel ürünlere ilişkin zaman serilerinden yararlanılarak oluşturulmuş 
olup, bir öngörüde bulunabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Analizde ele alınan bitkisel ürünün 
üretim alanı bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Bağımsız değişkenler Doğrudan Gelir Desteği 
(DGD), Mazot ve Gübre Desteği (MGD) ile Fark Ödeme Destekleri (FARK) incelenmiştir. Ayrıca, rakip 
ürün alan ve fiyatları da model içinde analiz edilerek uzun ve kısa dönemdeki etkisi incelenmiştir 
(Tablo 82). 
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Tablo 82. Bitkisel üretime verilen belli başlı desteklerin etkisi

 
Kısa Dönem Etkisi Uzun Dönem Etkisi

DGD MGD FARK
Rakip Ürün 

Fiyatı
Kendi 
Fiyatı

DGD MGD FARK
Rakip Ürün 

Fiyatı
Kendi 
Fiyatı

Arpa O Y Y Y O O O O Y O

Buğday B B B B B B B O O O

Mısır O B B B B B B O O O

Ayçiçeği Y B Y Y Y B B O O B

Pamuk Y Y Y Y Y O Y O Y Y

Çeltik B B B B B B Y B B O

Fındık B O B B O B Y B B O

Soğan O B B O B O O B O B

Patates B B B B O B B B O O

Kuru fasulye O Y O Y B O Y O Y B

Nohut B B Y B Y B O Y Y O

Mercimek Y B Y Y B B O O O B

 B Etkisi tespit edilemedi

 O Orta düzey etkiye sahip

 Y Yüksek düzeyde etkiye sahip

Genel olarak değerlendirildiğinde kısa dönemde fark ödeme destekleri bitkisel üretimde önemli 
etkiye sahip olduğu, uzun dönemde ise mazot ve gübre desteğinin önemli rol oynayabileceği tahmin 
edilmiştir. Elde edilen bu bulgular bir öngörüden ibaret olup ileriki yıllarda daha detaylı incelenmesi 
zaruridir.

Bu konuda yeterli araştırmanın bulunmaması ve arz ile talep açısından ürün elastikiyetlerinin yeterince 
bilinmemesi verilen desteklerin üretim faaliyetlerine olan rekabet gücünün belirlenmesinde güçlükler 
yaşanmaktadır.

11.2. Hayvansal üretim faaliyetlerine göre kamu (üretim ve yatırım) destekleri ve üretim 
faaliyetlerinin rekabet gücüne etkisi  

Hayvancılığın geliştirilmesi ve elde edilen ürünlerin nitelik ve niceliklerinin iyileştirilmesi için yeterli, 
dengeli ve ekonomik hayvan beslemeye yönelik çalışmalar Birinci Tarım Şûrasından beri en önemli 
hedefimizdir.

Ülkemizde hayvansal üretime yönelik kaynaklarımızı geliştirmek amacıyla iç ve dış finansman 
kredilendirilmeleriyle süre gelen teşviklerin yanında 1989 yılına kadar yem desteklemesi uygulanmıştır. 
1986 yılından günümüze kadar süt prim desteği başlamıştır. 1996 yılında et teşvik primi verilmeye 
başlamıştır. Bu verilen desteklemeler süreklilik arz etmemiş olup 2008 yılından başlayarak günümüze 
kadar on yedi ana başlık altında desteklemeler verilmektedir.

Türkiye’nin süt üretim miktarında artış yaşanacağı öngörülmektedir. Kısa dönemde süt üretiminde 
dış ticaret oldukça önemlidir. Özellikle ithalat, üretimi negatif yönde etkilerken, ihracat üretim artışına 
pozitif yönlü bir katkı sağlayacaktır. Uzun dönem açısından değerlendirildiğinde ise dış ticaretin yanı 
sıra süt fiyatlarının da üretimi etkileyeceği söylenebilir.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

168

11.3. Havza bazlı tarımsal kamu (üretim ve yatırım) destekleri  

Havza modelinin hedefi birim alandan elde edilen verim ve kaliteyi artırarak, ülke genelinde 
üretim planlaması yapmak olup tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, 
desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım envanterinin 
hazırlanması amaçlanmaktadır. 

2009 yılında, Bakanlıkça 527.782.613 adet iklim, toprak ve topoğrafya verisi kullanılarak, iklim verileri 
2.500m²lik (50x50 m) birim alana yayılmak suretiyle bitki ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
suretle 190 tarım havzası belirlenmiş, havzalardaki ürün desenleri, yönetilebilirlik ve benzer ekoloji 
kriterleri dikkate alınarak 190 havza birleştirilerek 30 tarım havzası oluşturulmuştur. Havza sayısı, yeni 
ilçelerin kurulmasıyla 2018 yılında 944, 2019 yılında 945 olmuştur.

2016 yılında toprak, topoğrafya, iklim, su kısıtı, bitki su tüketimleri, ekim nöbeti ve diğer veriler 
dikkate alınarak 70 üründe “ürün uygunluk haritaları” oluşturulmuş ve bu haritalar dikkate alınarak 
hangi havzada hangi ürünün destekleneceği belirlenmiştir. 

2016 yılında buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, kütlü 
pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, çay ve zeytinyağı olmak üzere toplam 17 ürün, 2017 yılında 
fındık ve yem bitkilerinin eklenmesi ile 19 ürün, 2018 yılında patates ve kuru soğanın eklenmesiyle 21 
ürün desteklenmektedir. 30 tarım havzası için tüm havzalarda desteklenen öncelikli ürünler, buğday 
ve mısır olarak belirlenmişken, 941 havza için öncelikli ürünler buğday ve yem bitkileri olmuş, 2018 
yılından itibaren ise öncelikli ürünler uygulaması kaldırılarak, desteklenecek ürünler tamamen ürün 
uygunluk haritalarına göre belirlenmiştir. Destekleme sistemine yeni ürünlerin eklenmesi söz konusu 
olunca, desteklenecek havzalar, ürün uygunluk haritalarına göre belirlenmektedir.

Model ile havzasında üretilen ve satışı yapılan ürünlere patates, kuru soğan ve yem bitkileri hariç, 
kilogram başına fark ödemesi yapılmakta ve 2017 yılından itibaren %50 mazot desteği (üreticinin 
kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından karşılandığı destek) ile tamamlanmaktadır. Patates ve 
kuru soğanda %50 mazot desteği, fındık ve yem bitkilerinde ise %50 mazot desteğine ilaveten dekar 
başına alan bazlı gelir desteği ödenmektedir. 

Tablo 83’te son 3 yılda verilen birim destek miktarlarına bakıldığında, kuru fasulye, mercimek ve 
nohutta 2016-2017 yıllarında artış olmamıştır, 2018 yılında %67 oranında artış olmuştur. Bu ürünler ve 
kütlü pamuktaki 2018 yılında yapılan %6,67’lik artış dışarıda tutulursa, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 
birim destek miktarlarında hiçbir artış söz konusu olmamıştır.
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Tablo 83. Havza bazlı verilen birim destek ve üretim miktarları ile ürün satış fiyatları

Ürün Adı/Yıllar
Fark Ödemeleri Desteği 

(krş)

Üretim Miktarı  

(ton)

Değişim 

%
Ürünün Satış Fiyatı 

(TL/kg)

Değişim 

%

2016 2017 2018 2016 2017 2018
(2018-

2017) 2016 2017 2018
(2018-

2017)

Arpa 5 5 5 6.700.000 7.100.000 7.000.000 -1,41 0,68 0,79 0,86 9,55

Aspir 55 55 55 58.000 50.000 35.000 -30,00 0,95 0,97 1,19 22,68

Ayçiçeği (Yağlık) 40 40 40 1.670.716 1.964.385 1.800.000 -8,37 1,93 2,22 2,58 16,11

Buğday 5 5 5 20.600.000 21.500.000 20.000.000 -6,98 0,80 0,89 0,96 8,47

Çavdar 5 5 5 300.000 320.000 320.000 0,00 0,66 0,73 0,81 10,96

Çay 13 13 13 1.350.000 1.300.000 1.500.000 15,38 1,77 2,00 2,32 16,00

Çeltik 10 10 10 920.000 900.000 940.000 4,44 1,53 1,92 2,38 23,96

Fasulye (kuru) 30 30 50 235.000 239.000 220.000 -7,95 3,44 3,98 4,80 20,60

Fındık*
170 

TL/da

170  

TL/da

170 

TL/da
420.000 675.000 515.000 -23,70 10,54 9,94 10,51 5,73

Kanola 50 50 50 125.000 60.000 125.000 108,33 1,31 1,49 1,91 28,19

Mercimek 30 30 50 365.000 430.000 353.000 -17,91 2,76 2,80 1,94 -30,59

Mısır (dane) 2 3 3 6.400.000 5.900.000 5.700.000 -3,39 0,66 0,75 0,85 13,33

Nohut 30 30 50 455.000 470.000 630.000 34,04 3,68 5,46 4,80 -12,09

Pamuk (kütlü) 75 80 80 2.100.000 2.450.000 2.570.000 4,90 1,70 2,01 2,38 18,41

Patates - - - 4.750.000 4.800.000 4.550.000 -5,21 0,64 0,71 1,03 45,07

Soğan (kuru) - - - 2.120.581 2.131.513 1.930.695 -9,42 0,76 0,56 0,94 67,86

Soya 60 60 60 165.000 140.000 140.000 0,00 1,15 1,32 1,73 31,06

Tritikale 5 5 5 125.000 150.000 170.000 13,33 0,71 0,77 0,85 10,39

Yem bitkileri* TL/da TL/da TL/da 35.000.000 51.265.649 52.269.316 1,96 - - - -

Yulaf 5 5 5 225.000 250.000 260.000 4,00 0,81 0,87 0,97 11,49

Zeytinyağı 80 80 80 1.300.000 1.640.000 1.073.472 -34,54 3,50 3,62 4,38 20,99

Kaynak: TOB, 2019a 

Üretim miktarlarına bakıldığında, nohut, pamuk (kütlü), tritikale, yem bitkileri ve yulafta yıllar itibarıyla 
az ama istikrarlı bir üretim artışı olmuştur. 2017 yılına göre 2018 yılında: arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), 
buğday, kuru fasulye, fındık, mercimek, mısır (dane), patates, soğan (kuru) ve zeytinyağında %1,41 
ile %34,54 arasında üretimin azalması söz konusudur.  Ürün birim fiyatlarına bakıldığında ise 2017 
yılına göre 2018 yılında mercimekte %30,59, nohutta %12,09’luk bir fiyat eksilişi görülmektedir. Soğan 
(%67,86) ve patates (%45,07) hariç, diğer ürünlerde ise %5,73 ile %31,06 arasında fiyat artışları söz 
konusu olmuştur. 2018 yılında %20,30’luk enflasyon oranı dikkate alındığında kanola, patates, soğan 
ve soya hariç diğer tüm ürünlerde fiyat artışı, enflasyon oranında veya altında kalmıştır. Bu haliyle 
havza bazlı desteklerin, üretimi yönlendirmeden ziyade, üretimin devamlılığını sağlamak ve çiftçiyi 
kayıt altına almaya yönelik olduğunu söylemek mümkündür.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

170

Havza bazlı destekleme uygulamalarına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor olup, desteklemenin 
geliştirilmesi yönelik yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir:

•	 Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, 
ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım envanterinin hazırlanması amacıyla 2009 
yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 adet tarım havzası tespit edilmiştir.

•	 Çiftçi alışkanlıklarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve kademeli bir geçişin 
anlaşılarak sağlanması amacıyla ilk aşamada arz açığı olan, ekonomik değeri yüksek 17 temel 
ürün (hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, zeytin, çay) belirlenen 30 havzada 2010 yılından 
itibaren desteklenmeye başlamıştır. 

•	 Çalışmaların daha sağlıklı hale getirilmesi, mikroklima alanlar ile özel iklim sahalarındaki ürünlerin 
de değerlendirilebilmesi ve diğer ürünlerin de destekleme kapsamına alınabilmesi için il, ilçe ve 
190 alt havza düzeyinde ürün deseni belirleme çalışmaları 2016 yılı itibarıyla 81 il mahallindeki 
çalışmalar tamamlanmıştır. 

•	 Bu çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla tarım alanlarının özellikleri ile toprak, 
topoğrafya ve iklime karşı ürünlerin beklentileri eşleştirilerek ürünlerin uygunluk alanlarını ülke 
bazında belirten ürün uygunluk haritaları elde edilmiştir.

•	 Bu çalışmalardan elde edilen sadece modelin çıktıları değil, her bir alt havza bazında, ürün 
uzmanları, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve ilgili STK’ların görüşleri de dikkate alınmıştır.

•	 30 tarım havzasının çok geniş coğrafyaya sahip olması ve havza içerisinde farklılık gösteren alanlar 
sebebiyle, önerilecek ürünlerin havzanın tamamında desteklenmesi ya da desteklenmemesi de 
farklı problemleri beraberinde getirmiştir. Bu nedenle 2017 yılından itibaren her bir ilçe alanı tarım 
havzası olarak belirlenmiştir.

•	 İlk uygulama sadece fark ödemesi desteği kapsamında yapılıyor iken 2017 yılından itibaren 
mazot gübre desteği, yem bitkileri desteği, alan bazlı fındık desteği ve sertifikalı tohum kullanım 
desteklemeleri de havza bazlı uygulama kapsamına alınarak parasal hacim yönünden bitkisel 
üretim desteklerinin çok büyük bir kısmı havzalar bazında uygulanmıştır.

•	 Havzasında desteklenen ürünleri üreten çiftçilere destekleme ödemesi yapılır. Ürünler ilgili 
havzalarda üretilmelidir. Ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere 
destekleme ödemesi (mazot gübre desteği, yem bitkileri desteği, alan bazlı fındık desteği ve 
sertifikalı tohum kullanım desteklemeleri) yapılmaz.

•	 Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, fark 
ödemeleri desteği kapsamında 2017 üretim yılından itibaren ekilen nohut ve mercimek ürünlerine 
%50 ilave destek ödemesi yapılır, damla sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme 
ödemesi yapılmaz.

•	 Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 
yem bitkileri desteği kapsamında 2017 üretim yılından itibaren ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve 
mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenir.

•	 Gerek bitkisel üretime yönelik desteklemelerin çok önemli bir bölümünün havza bazlı uygulanması, 
gerekse su kısıtı olan yerlerde fazla su tüketen bitkilere destek verilmesi yerine az su tüketen 
bitkilere ilave destek verilmesi gibi tedbirlerle havza bazlı uygulamaların alan genişliği, işlevselliği 
ve etkisi de çok daha arttırılmıştır. 
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•	 Bakanlıkta yapılan çalışmalarda mekânsal olarak elde edilen toprak, topoğrafya, iklim haritalarının 
katmanlar halinde kullanıldığı altlıklar ile ürünlerin beklentilerine yönelik CBS ortamında 
oluşturulan altlıkların eşleştirilmesi sonucu elde edilen 100 civarındaki tarımsal ürüne ait ürün 
uygunluk alanları ile ilgili parsel bazına kadar değerlendirme yapılabilecek düzeye gelinmiştir. CBS 
ortamında elde edilen ürün uygunluk alanlarının da istatistiki veriler ile modellenmesi sonucunda; 
hangi ürünün, hangi havzada, ne miktarda üretilmesi gerektiği hesaplanabilmektedir.

Tarımsal desteklemeler konusunda güncel gelişmelere bakıldığında ise bazı konuların ön plana çıktığı 
görülmektedir. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

•	 Destekleme politikaları çok geniş bir alanda olduğundan bazı düzenlemelerin -toplulaştırma 
anlamında- yapılması beklenmektedir.

•	 Küçük aile çiftçiliği 29.01.2016’da çıkartılan Tebliğ kapsamında desteklenecektir. En az 1 da en çok 
5 da alanda bitkisel üretim yapan küçük çiftçilere (çay ve fındık ürünleri hariç) 100 TL/da küçük 
aile işletmesi desteğinin ödenmesi planlanmaktadır.

•	 Hayvancılık alanında 53 kalemde verilen desteklerin toplulaştırılarak 3-4 kaleme indirilmesine 
dair çalışmalar yapılmaktadır.

•	 Sanayicinin rekabet gücünü artırmak adına çiğ süt için üreticilere destek verilmesi yönünde 
girişimler yürütülmektedir.

•	 Yemde ve gübrede KDV oranları sıfırlanmıştır. Ama bu konudaki tartışmalar halen devam 
etmektedir. Tartışma, KDV oranlarının sıfırlanmasına rağmen yem ve gübre fiyatlarının yükselmesi 
odağında devam etmektedir. Bu tartışmalar ayrıca bir çalışma konusu olabilecek niteliktedir.

•	 Et fiyatlarının yükselmesi konusunda çok güncel gelişmeler yaşanmaktadır. GTHB tarafından 
et ithalatının yapılabileceğine dair karar Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmıştır. Ancak, bu 
konudaki birinci hedefin hayvan sayısını artırmak olduğu GTHB tarafından ifade edilmiştir. Bunlara 
ilave olarak et ve süt konularının birbirinden ayrılamayacağına vurgu yapılarak süt konusundaki 
tıkanıklıklar için bazı önlemlerin alındığı belirtilmiştir.

Konunun bir de gelecek aylarda yaşanması beklenen bazı boyutları da bulunmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi hükümetin açıklamış olduğu eylem planında yer alan vaatler ve reformlardır. 2016’nın 
“ilk 3 ayında” gerçekleştirilmesi planlanan vaatler arasında yaşı 18-40 arasında olan genç çiftçilere 
proje karşılığı 30.000 TL karşılıksız destek verilmesi yer almaktadır. Söz konusu projeler bitkisel ve 
hayvansal üretim, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve 
paketlenmesi faaliyetlerinde bir defaya mahsus olacaktır. Kırsal kalkınmaya yönelik olarak 27.02.2016 
tarihinde “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin 
Karar” ile daha önceden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 42 ilde verilen 
desteklerin 81 ile yaygınlaştırılmasına dair girişim yapılmıştır.
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12. ALTERNATİF ÜRETİM SİSTEMLERİ

12.1. Alternatif üretim sistemleri

12.1.1. Organik tarım

Son yıllarda doğal kaynakların korunması, ekolojinin bozulmasının önlenmesi, sürdürülebilir tarım, 
doğal çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, kimyasal kirliliğin önlenmesi gibi konular 
tüm insanlığın odak noktası haline gelmiştir. Bütün bu gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
organik tarımı gündemin ilk sıralarına oturtmuştur. Zamanla insanların tarım ürünlerine bakış açısı da 
değişmektedir. Gıda ürünleri konusunda bilinçlenmenin artmasıyla güvenilir, yaşam kalitesini artırıcı 
ve besleyici özellikleri yüksek ürünlere yönelik talep her geçen gün artmaktadır. Yeşil tarım, organik 
tarım gibi uygulamalar her geçen gün tüketicinin gündeminde daha yoğun bir biçimde yer almaya 
başlamıştır. Kaynaklar, dünyada organik tarıma yönelik çalışmaların 1930’lu yıllarda, Türkiye’de 
ise 1984-1985 yıllarında Avrupa kökenli ithalatçı firmaların gerçekleştirdiği projelerle başladığını 
bildirmektedir. Türkiye’de organik üretim ilk olarak geleneksel ihraç ürünleri arasında yer alan kuru 
incir ve kuru üzümle başlamış bu ürünlere daha sonra fındık, kuru kayısı gibi yeni ürünler eklenerek 
ürün yelpazesi genişletilmiştir. 1990 yılına kadar organik olarak üretilen tarım ürünlerinin sayısı 
ancak sekiz olmuştur. Türkiye’de organik tarımın gelişmesi öncelikle ihracat talepleriyle başlamıştır. 
Avrupa ülkelerinin tersine 2004 yılına kadar organik üretimin neredeyse tamamı dış pazarlarda alıcı 
bulurken, son yıllarda iç piyasanın gelişmesiyle birlikte tüketicilerin ürün tercihleri değişmiş, ürün 
miktarı ve çeşitliliği iç piyasanın istekleri doğrultusunda şekillenmiştir (Sirat, 2016). Bu kapsamda, 
ilk ham madde olarak pamuk daha sonra ise tekstil ürünleri ihraç edilmeye başlanmıştır. İç pazarın 
gelişme sürecine yönelik ürün çeşitlendirilmesi kapsamında kuru ve kurutulmuş ürünler, işleme süreci 
gerektiren salça, gül suyu, gül yağı ve meyve konsantresi gibi ürünler de ihraç edilen ürünler arasında 
yer almıştır (Çetin, 2016). Türkiye’de organik tarımsal ürün çeşidine, sadece üreticilerin yetiştirdikleri 
bitkiler eklenmeyip bunların yanında doğada kendiliğinden yetişen böğürtlen, kuşburnu, kekik ve 
ahududu gibi ürünler de dâhil edilmektedir. Türkiye’nin bu ürünlerin toplanması ve organik olarak 
değerlendirilmesi noktasında önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. 

Tablo 84. Organik bitkisel üretim

Yıl Ürün Sayısı (adet)
Çiftçi Sayısı Alan Üretim

Adet % Hektar % Ton %

2002 150 12.428 - 89.827 - 310.125 -

2003 179 14.798 19,1 113.621 26,5 323.981 4,5

2004 174 12.751 -13,8 209.573 84,4 377.616 16,6

2005 205 14.401 12,9 203.811 -2,7 421.934 11,7

2006 203 14.256 -1,0 192.789 -5,4 458.095 8,6

2007 201 16.276 14,2 174.283 -9,6 568.128 24,0

2008 247 14.926 -8,3 166.883 -4,2 530.224 -6,7

2009 212 35.565 138,3 501.641 200,6 983.715 85,5

2010 216 42.097 18,4 510.033 1,7 1.343.737 36,6

2011 225 42.460 0,9 614.618 20,5 1.659.543 23,5

2012 204 54.635 28,7 702.909 14,4 1.750.127 5,5

2013 213 60.797 11,3 769.014 9,4 1.620.466 -7,4

2014 208 71.472 17,6 842.216 9,5 1.642.235 1,3

2015 197 69.967 -2,1 515.268 -38,8 1.829.291 11,4

2016 238 67.878 -3,0 523.777 1,7 2.473.600 35,2

2017 214 75.067 10,6 543.033 3,7 2.406.606 -2,7

2018 213 79.563 6,0 626.884 15,4 2.371.612 -1,5

Kaynak: TOB, 2019a 
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Şekil 15. Yıllara göre organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı (adet), alan (ha), üretim miktarı (ton) ve verim 
(ton/ha)

Yıllara göre organik bitkisel üretim miktarları incelendiğinde bazı yıllarda üretim miktarlarının 
düşmesine rağmen genel olarak bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 15). Bu artışın 
organik üretim yapılan alanlarının artmasından ve birim alandan alınan ürün miktarının artışından 
kaynaklandığı söylenebilir.

Tablo 85. Organik hayvansal üretim

Yıllar Çiftçi Sayısı Et (ton) Süt (ton) Yumurta (adet) Bal (ton) Su Ürünleri (ton)

2004 166 450 504 92.500 737 --

2005 131 -- 1.350 270.000 572 --

2006 128 12 2.875 241.940 640 --

2007 165 554 8.711 4.424.000 181 --

2008 124 -- -- -- -- --

2009 185 376 12.994 11.767.400 206 --

2010 296 6.803 11.605 17.889.808 208 --

2011 345 1.358 14.794 26.236.920 221 61

2012 506 481 17.627 36.105.556 517 --

2013 1.911 4.970 54.780 48.040.778 344 --

2014 537 1.406 15.510 64.898.912 280 --

2015 501 2.605 19.739 58.938.769 675 --

2016 449 1.609 21.431 147.600.367 349 --

2017 437 1.352 33.091 161.254.080 393 --

2018 482 1.688 12.884 174.675.362 495 --

Kaynak: TOB, 2019a
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Şekil 16. Yıllara göre organik hayvansal üretim yapan çiftçi sayısı (adet), et üretimi (ton), süt üretimi (ton), 
yumurta üretimi (adet), bal üretimi (ton) 

Organik hayvansal ürünler incelendiğinde et ve süt üretiminin yıllara göre büyük dalgalanmalar 
gösterdiği, yumurta üretiminin ise düzenli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 16).

•	 Organik üretim yapılan alanlar dikkate alındığında 2015 yılında 515.268 ha ile Türkiye dünyada 
en fazla organik tarım yapılan 18.  Avrupa’da 9. ülke konumundadır. İspanya Avrupa’da en fazla 
organik üretim alanına (yaklaşık 2.000.000 ha) sahip ülkedir. En fazla organik tarım alanına sahip 
ilk üç ülke Avusturalya (22.69.000 ha), Arjantin (3.073.412 ha) ve ABD (2.029.327 ha)’dir.

•	 Türkiye toplam tarım alanının %1,3’ünde organik tarım yapmaktadır. Avrupa’da bu oran %2,5’tir. 
Liechtenstein tarım alanlarının %30,2’lik kısmında organik tarım yaparak oransal olarak dünya 
lideriyken, Avusturya %21,3’le ikinci sıradadır. 

•	 Türkiye organik üretim yapan üretici sayısı bakımından dünyada 8. Avrupa’da 1. sıradadır. Hindistan, 
Etiyopya ve Meksika üretici sayısı bakımından dünyada ilk üç sırada yer almaktadır.
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•	 Dünyada kişi başı en çok organik ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Danimarka ve İsveç yer 
almaktadır. İsviçre’de kişi başı organik ürüne 262 euro harcanırken, Danimarka’da 191 euro, İsveç’te 
ise 177 euro harcanmaktadır. Türkiye’de organik yiyecek tüketimi ise kişi başı 1 euronun altındadır. 
Bu da organik ürünlerin iç pazarda tüketiminin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 
gerektiğini göstermektedir.

•	 Türkiye’de organik tarım yıldızı parlayan sektörler arasındadır. Son on yılda sektör büyüme 
göstermiştir. Ancak sektör hızla büyümesine rağmen dünya sıralamasında halen istenilen noktada 
bulunmamaktadır. Türkiye’nin dünya sıralamasında daha üst yerlere gelebilmesi için sektörün 
daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.

12.1.2. İyi tarım

Nüfustaki artış tarım ve gıda ürünlerine talebi artırmakla birlikte girdi miktarının yoğun olarak 
kullanıldığı tarımsal uygulamalara da ilgiyi artırmaktadır. Bu durum, konvansiyonel tarım olarak 
adlandırılan üretim şeklinin yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Tarımda yoğun girdi kullanımına 
dayanan hızlı değişim, tarımsal üretimin daha az iş gücüyle yapılabilmesine olanak sağlamış, ancak 
konvansiyonel tarımdan kaynaklanan önemli çevresel maliyetlerin de ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 

Doğal kaynakların tahrip olmasıyla birlikte, tarımsal ürünlerde dışa bağımlılık, kırsal alandan kentlere 
göç, kırsal toplum özelliğinin yok olması, kırsal ve kentsel nüfus dengesizliğinin artması gibi başlıca 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Konvansiyonel tarımla gündeme gelen bu sorunlar, gelecek nesiller 
için doğal kaynakları koruyan ve çevreye zarar vermeyen tarımsal üretim tekniklerinin kullanıldığı 
sürdürülebilir tarım anlayışını ortaya çıkarmıştır. Tarım ve çevre arasında dengeli bir ilişkinin varlığını 
açıklayan sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların gelecekte de yarar sağlayacak şekilde yönetilmesini 
zorunlu kılmaktadır.

Dünyada artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için, kimyasal girdilerin yoğun kullanıldığı ileri 
teknolojik uygulamalara yer veren yöntemler geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin üretimi artırıcı 
etkilerine karşın, neden olduğu çevresel sorunlar 1960’ların sonu ile 1970’lerin başında artma eğilimi 
göstermiştir. Kalkınma sürecinin başında yerel ölçekli görülen çevresel sorunlar, daha sonra ülke 
sınırlarının ötesine taşmış, ortaya çıkan zararlar ise bölgesel ve uluslararası boyuta ulaşmıştır. Zamanla 
artan bu çevresel sorunlar, mevcut doğal kaynakların etkin kullanımına odaklanan sürdürülebilir 
tarım sistemlerinin geliştirilmesinin ilk adımını oluşturmuştur. Daha sonraki süreçte insan sağlığını ve 
çevreyi koruyan tarımsal üretimin sağlanmasında, sürdürülebilir tarım sistemlerinin yaygınlaştırılması 
önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, günümüzün en yaygın sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri 
olan iyi tarım uygulamaları her geçen gün artmaktadır.

İyi tarım uygulamalarında kimyasal girdi kullanımı söz konusu olmakla birlikte, girdiler insan sağlığına 
ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir. İyi tarım uygulamalarında amaç: çevre, insan 
ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, 
tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. İyi tarım uygulamaları 
kontrollü bir tarımsal faaliyet olup, tüm uygulamaların kayıt altına alınmasını esas almaktadır. Bu 
kayıtlar: ürünün tür ve çeşidi, kullanılan gübre ve zirai ilacın uygulama nedeni, zamanı, miktarı, öneriyi 
yapanın ve uygulayıcının ismi, bu konudaki yetkinliği, ürünün kaç gün sonra hasat edileceği ve su 
kalitesini de kapsayan sulamayla ilgili tüm detayları içermektedir. Böylelikle iyi tarım uygulamalarında, 
izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik yerine getirilmiş olmaktadır.
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Türkiye’de 2007’de başlayan iyi tarım uygulamalarında, üretici sayısı ve üretim alanı bakımından 
özellikle 2013 sonrasında önemli gelişmeler olmuştur. İyi tarım uygulamalarının yapıldığı il sayısı 
2007’de 18 iken, 2018’de 63’e çıkmıştır. İyi tarım uygulanan alan ise 12 yılda yaklaşık 115 kat artış 
göstermiştir.

Tablo 86. Türkiye’de iyi tarım yapılan il sayısı, üretici sayısı, üretim alanı (ha)

Yıl İl Sayısı Üretici Sayısı Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton)

2007 18 651 5.361 --

2008 19 822 6.023 --

2009 42 6.020 170.280 --

2010 48 4.540 78.174 --

2011 49 3.042 49.963 1.717.222

2012 47 3.676 83.717 1.538.556

2013 56 8.170 98.510 1.599.635

2014 53 21.332 214.771 4.151.661

2015 61 39.740 346.569 3.271.239

2016 64 55.609 474.108 5.027.891

2017 64 72.236 624.711 6.898.748

2018 63 73.286 615.614 8.230.026

Kaynak: TOB, 2019a

Şekil 17. Yıllara göre iyi tarım üretici sayısı, üretim alanı (ha), üretim miktarı (ton)

İyi tarım yapan üretici sayısının artmasına paralel olarak iyi tarım alanları ve üretim miktarları da 
artmıştır (Şekil 17).
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12.1.3. Örtüaltı tarım

Örtüaltı tarım, bitkilerin mevsimleri dışına kaydırılarak ya da mevsimleri dışında yetiştirilmesini olanaklı 
kılan bir yetiştiricilik şeklidir. Ticari olarak örtüaltı yetiştiriciliği 20. yüzyılın başlarında kuzey Avrupa 
ülkelerinde başlamış, ancak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişim göstermiştir. Ülkemizde ise seracılık 
1960’lı yıllardan itibaren yayılmaya başlamıştır. Örtüaltı üretimi iklim koşullarından etkilenme düzeyini 
azaltması, daha verimli ve kaliteli üretime olanak sağlaması, dönemsel üretim zorunluluğunu ortadan 
kaldırması ve doğal koşullarda üretimi mümkün olmayan ürünlerin üretilebilir olması gibi nedenlerden 
dolayı üreticiler ve ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Toplam örtüaltı alanımız 2018 yılı 
77.209 ha’a ulaşmıştır. Bu alanın %47,7’si (36.853 ha) plastik sera, %27,4’ü (21.122 ha) alçak tünel 
sera, %14,8’i (11.423 ha) yüksek tünel ve %10,1’i (7.811 ha) cam sera alanlarından oluşmaktadır. Toplam 
örtüaltı alanı son on dört yıl içerisinde 1,6 kat artmıştır. Örtüaltı yetiştiriciliği özellikle iklimin uygun 
olduğu sahil kuşağımızda gelişmiştir. Nitekim 2018 yılı verilerine göre örtüaltı alanlarının %84,97’si 
Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. 1980’li yılların sonuna doğru diğer bölgelerimizde de seracılık 
faaliyetleri başlamıştır ve günümüzde giderek artan bir eğilim göstermektedir. 

Tablo 87. Niteliklerine göre örtüaltı tarım alanları (ha)

Yıllar Cam Sera Plastik Sera Yüksek Tünel Alçak Tünel Toplam

2004 7.170 16.926 6.624 17.055 47.775

2005 6.543 17.104 6.692 16.415 46.754

2006 6.835 18.235 6.983 14.854 46.907

2007 7.579 19.518 6.531 15.796 49.424

2008 8.225 21.168 6.696 18.127 54.216

2009 8.293 22.019 7.705 18.702 56.719

2010 8.077 23.054 8.152 17.097 56.380

2011 7.888 24.796 10.891 17.570 61.145

2012 8.073 27.873 9.510 16.321 61.777

2013 8.074 27.866 9.799 15.774 61.513

2014 8.098 29.865 10.710 15.672 64.345

2015 7.998 30.607 11.267 16.154 66.026

2016 8.014 32.875 11.297 16.987 69.173

2017 8.575 35.512 11.990 19.140 75.217

2018 7.811 36.853 11.423 21.122 77.209

Kaynak: TOB, 2019a
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Şekil 18. Yıllara göre örtüaltı alanı (ha)

Şekil 18 incelendiğinde plastik sera alanlarının yıllara göre önemli oranlarda arttığı, diğer sera 
türlerinde ise kayda değer gelişmelerin olmadığı görülmektedir. 

Tablo 88. Yıllara göre örtüaltı sebze üretimi (ton), meyve üretimi (ton), süs bitkileri üretimi (adet)

Yıllar Sebze Üretimi (ton) Meyve Üretimi (ton) Süs Bitkileri Üretimi (adet)

1997 2.661.208 -- --

1998 3.223.778 -- --

1999 3.507.143 30.753 --

2000 3.677.058 55.031 --

2001 3.663.338 61.978 --

2002 4.160.421 110.843 --

2003 4.404.084 123.543 --

2004 4.181.465 172.765 --

2005 4.271.525 193.818 --

2006 4.489.160 227.702 --

2007 4.817.616 235.180 --

2008 4.811.689 251.576 --

2009 5.257.257 267.520 --

2010 5.478.566 271.900 --

2011 5.851.706 287.231 961.567.892

2012 5.856.199 314.628 1.001.846.812

2013 5.940.751 333.176 1.140.812.426

2014 6.142.078 339.742 1.180.898.910

2015 6.346.770 368.297 1.192.493.082

2016 6.743.085 422.156 1.104.849.894

2017 7.383.880 478.858 1.194.947.340

2018 7.535.511 535.515 1.211.202.223

Kaynak: TOB, 2019a
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Şekil 19. Yıllara göre örtüaltı sebze üretimi (ton), meyve üretimi (ton) ve süs bitkileri üretimi (adet)

2018 yılı verilerine göre örtüaltı alanlarda 7.535.511 ton sebze, 535.515 ton meyve, 1.211.202.223 adet 
süs bitkileri üretimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yaklaşık 30 milyon tonluk sebze üretiminin 7,5 
milyon tonu (%25), 20 milyon tonluk meyve üretiminin 535 bin tonu (%2,6) ve 1,7 milyar adet süs 
bitkisi üretiminin 1,2 milyar adedi (%71) seralarda üretilmektedir. Domates, hıyar ve karpuz örtüaltında 
en fazla üretilen ürünlerdir.

12.1.4. Topraksız tarım

Dünyadaki kaynakların kötü kullanılması ve artan dünya nüfus oranı, gıdadaki arz ve talep dengesini 
uzun yıllardır olumsuz etkilemektedir. Talebi karşılayamayan arz nedeniyle gıdadaki araştırmalar daha 
çok verimi arttırma üzerine odaklanmış bulunmaktadır. Son yıllarda ise üreticiler gelişme gösteren bu 
alan üzerine çalışmalar yapmaktadır. Topraksız tarım, topraklı tarıma oranla daha verimli bir üretim 
şeklidir ve üretim maliyeti de topraklı tarıma oranla daha düşüktür. Topraksız bitki yetiştiriciliği, başta 
sebze ve kesme çiçek üretimi olmak üzere birçok ülkede uygulama alanı bulmuştur. Özellikle dünya 
genelinde 1980’lerden itibaren topraksız tarıma ticari anlamda ilgi artmıştır. Türkiye’de ise 1995’ten 
beri ticari olarak topraksız tarım yapılmaktadır. Bu tekniğin ana avantajları: daha yüksek üretim, 
daha iyi büyüme ve kalite kontrolü, daha verimli su ve gübre kullanımı, toprak kaynaklı patojenlerin 
yayılmasının önlenmesi sayılabilir. 
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Tablo 89. Yıllara göre topraksız tarım alanları (ha)

Yıl Sera Alanı (ha) Topraksız Tarım Alanı (ha) Oran (%)

1995 36.304 10 0,03

2000 42.213 20 0,05

2004 47.774 75 0,16

2007 49.424 185 0,37

2010 56.381 400 0,71

2011 61.145 500 0,82

2012 61.776 700 1,13

2013 61.512 850 1,38

2014 64.344 1.000 1,55

2015 66.027 1.150 1,74

2016 69.172 1.200 1,73

2018 77.209 1.326 1,72

Kaynak: TOB, 2019a

 
Şekil 20. Türkiye topraksız tarım alanlarının yıllara göre değişimi

Topraksız tarım Türkiye’de ilk olarak 1995’te Antalya’da kurulmuş modern seralarda başlamıştır. 
Topraksız tarım alanı 2018’de 1.326 ha olarak belirlenmiştir. Bu alan 77.209 ha olan toplam sera alanının 
%1,72’si kadardır. Topraksız tarım alanının %43,1’i Akdeniz Bölgesi’nde, %36,2’si Ege Bölgesi’nde ve 
%8,6’sı Marmara Bölgesi’ndedir. Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’da 322 ha (%24,3), Mersin’de 152 ha 
(%11,5), Adana’da 87 ha (%6,5); Ege Bölgesi’nde İzmir’de 140 ha (%10,5), Afyonkarahisar’da 109 ha 
(%8,2), Denizli’de 71 ha (%5,4),Manisa’da 66 ha (%5), Aydın’da 66 ha (%5); Marmara Bölgesi’nde 
Yalova’da 71 ha (%5,4) topraksız tarım alanı bulunmaktadır.

Türkiye’deki topraksız tarım işletmelerinin %28,9’u büyük işletme (3 ha’dan büyük), %18,8’i orta 
büyük işletme (1-3 ha), %52,3’ü küçük işletme (1 ha’dan az) şeklindedir.
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Topraksız tarımın bir alt kolu olan dikey tarım yöntemleri de giderek artan bir şekilde ilgi odağı 
olmaktadır.  Dikey çiftçilik ya da dikey seralar aynı taban alanda çok katlı üretim yapılabildiğinden 
birim alanda daha çok ürün almayı sağlayabilir. Bu ürün artışı ya da diğer bir deyişle verimlilik, 
kullanılan katlı sisteme, bitki türüne vb. faktörlere bağlı olarak 2 ila 8 kat daha fazla olabilmektedir. 
Ayrıca bu gibi sistemlerde yapılan üretim hem hobi hem de şehir çiftçiliği gibi farklı yönlere doğru 
evirilebilmektedir. Kırdan kente veya kentten kente mahsul taşıma maliyetlerini azaltıcı, kuraklık ve 
sel gibi olumsuz hava şartlarının etkisini asgariye indirebilecek bir sistem olmasının yanında dikey 
tarım aynı zamanda yakıt, ulaşım ve çevresel maliyetleri düşürme potansiyeline de sahiptir. 15-20 yıl 
içerisinde büyük şehirlerimizin etrafında kurulacak bu seralar önemli bir yatırım alanı oluşturabilir. 
Ancak bu sistemlerin özellikle seralarda kurulması oldukça maliyetlidir. İlk yatırım maliyetlerinin 
yüksek olması nedeniyle, sistem kurulum maliyetlerinin düşürülmesi adına desteklenmesi durumunda 
dikey tarımın yaygınlaşması sağlanabilir. Bazı ülkelerde dikey çiftlikler (örneğin Güney Kore’de) gıda 
güvenliğinin sağlanması amacıyla devlet tarafından desteklenmektedir.

Dikey seralar aynı zamanda topraksız tarıma uygundur. Cocopeat’te (Hindistan cevizi kabuğunun dış 
hasır lifinden elde edilen yan ürün) ve su kültüründe (Hydroponic-bitki köklerinin suyun içerisinde 
olduğu ve ihtiyaçlarını sudan aldığı sistem) bitki yetiştirmeye uygun sistemlerdir. Serada kullanılan 
tüm sistemler bilgisayarlar ile kontrol edilebilir ve otomasyon bütün gereklilikleri kontrol edebilir. 
Bir diğer dezavantaj ise şimdilik sadece küçük işletmeler şeklinde, hobi olarak ya da sadece çabuk 
hasada gelen çilek, marul gibi ürünlerin yetiştirilmesidir. Sistemin yeni gelişmesi nedeniyle her bitki 
türü için yeterli yetiştirme bilgisi oluşturulmamıştır. Düşük iş gücü gerektirmesi nedeniyle tarımdaki 
iş gücünün başka sektörlere kayabileceğinden dolayı eleştirilebilmektedir. Buna karşın, dikey tarım 
sistemlerinin avantajları şu şekilde özetlenebilir: Her mevsimde her bitkiyi yetiştirme olanağı, aynı 
taban alanı için çok katlı tasarımı ile diğer yetiştirme ortamlarına ve sera sistemlerine göre daha 
fazla yetiştirme alanı, işletme giderleri ve enerji kullanımının düşük olması, işçilik maliyetlerinin düşük 
olması, su ve tarımsal ilaç kullanımın daha az olması. 

12.2 Alternatif üretim alan potansiyelinin belirlenmesi ve arz talep dengesi

Organik tarım ihracat, ithalat ve üretim değerleri dikkate alındığında son yıllarda üretim miktarlarının 
yurt içi talebi karşılamadığı, dolayısıyla üretim alan ve miktarının artırılması gerektiği söylenebilir. 
Üretimden tüketime kadar geçen sürede meydana gelen ürün kayıp verilerine ulaşılamadığından 
kayıp değerler göz ardı edilmiştir.

İyi tarım, örtüaltı tarım ve topraksız tarım verilerine ulaşılamadığından hesaplamalar yapılamamıştır. 
Ancak her üç tarım şeklinde de üretim alanlarının her geçen yıl artması, bu alanlarda yapılan üretime 
talebin olduğu ve artırılması gerektiği sonucu çıkarılabilir. Ayrıca bahsi geçen alanlardaki üretimlerde 
ihracat potansiyelinin yüksek olduğu bilinmektedir.
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Tablo 90. Organik tarım ihracat ve ithalat miktarları

Yıllar
Toplam Üretim 

(yumurta hariç) (ton)
İhracat Miktarı (ton) İhracat Tutarı ($) İthalat Miktarı (ton)

Yeterlilik 
Derecesi (%)

1998 -- 8.617 19.370.599 -- --

1999 -- 12.050 24.563.892 -- --

2000 -- 13.129 22.756.297 -- --

2001 -- 17.557 27.243.237 -- --

2002 310.125 19.183 30.878.786 -- --

2003 323.981 21.083 36.932.905 -- --

2004 379.307 16.093 33.076.320 -- --

2005 423.856 9.319 26.230.259 1.235 101,9

2006 461.622 10.374 28.236.617 551 102,2

2007 577.574 9.347 29.359.321 592 101,5

2008 530.224 8.629 27.260.481 33.220 95,6

2009 997.291 7.564 27.502.399 887 100,7

2010 1.362.353 3.593 15.877.324 28.292 98,2

2011 1.675.977 3.371 15.529.388 3.983 100,0

2012 1.768.752 6.258 24.703.607 14.563 99,5

2013 1.680.560 10.495 46.020.389 24.401 99,2

2014 1.659.431 15.553 78.779.537 2.255 100,8

2015 1.852.310 13.549 69.229.817 200.196 90,8

2016 2.496.989 16.819 77.831.368 658.354 79,6

2017 2.441.442 61.689 215.288.186 189.212 95,0

2018 2.386.679 111.691 -- 175.876 97,4

Kaynak: TÜİK, 2018

Şekil 21. Yıllara göre organik tarım ihracat miktar (ton) ve değerleri (1000 $), ithalat miktarı (ton)

12.3. Alternatif üretim sistemlerinin planlama açısından önemi

•	 Doğal kaynakların korunması, 

•	 Ekolojinin bozulmasının önlenmesi, 

•	 Sürdürülebilir tarım, 

•	 Doğal çevrenin korunması, 
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•	 Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, 

•	 Kimyasal kirliliğin önlenmesi,

•	 Ürünlerin kontrollü alanlarda, mevsimlerinin dışında yetiştirilebilmesi,

•	 Birim alandan daha fazla ürün alınabilmesi için

•	 Üretim planlaması yapılırken organik tarım, iyi tarım, örtüaltı tarım ve topraksız tarım gibi alternatif 
üretim sistemlerinin de değerlendirildiği bir planlama yapılmalıdır.

13. İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÜRETİME ETKİSİ

İklim değişikliği: “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 
doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde 
oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.

Bunun nedenleri ise:

•	 Fosil yakıtların yakılması, 

•	 Ormansızlaşma, 

•	 Sanayileşme,

•	 Enerji üretimi,

•	 Hızlı nüfus artışı,

•	 Tüketim eğiliminin artmasıdır.

Son dönemlerde yoğunlaşarak gündemde olan ve “küresel ısınma” şeklinde dile getirilen iklim 
değişiklikleri, günlük yaşamda pek çok sorunun kaynağı olarak gösterilmeye başlanmıştır. Günümüzde 
etkisinin daha da artarak hissedildiği ileri sürülen iklim değişikliklerinin kaynaklarının belirlenmesi, 
söz konusu değişikliklerin olumsuz etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla alınacak 
önlemlerin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel for Climate Change-IPCC) 1988 
yılından bugüne kadar süren çalışmaları sonucunda, iklimde değişimin var olduğunu ve insan kaynaklı 
olduğunu ortaya koymuştur (IPCC,1990; IPCC, 2001; IPCC, 2007). Atmosferdeki birikimleri artmaya 
devam eden sera gazları nedeniyle, kuvvetlenen sera etkisinin oluşturduğu küresel ısınma, özellikle 
1980’li yıllardan sonra daha da belirginleşmiş, 1990’lı yıllarda en yüksek değerlerine ulaşmış ve son 
dönemlerde artmaya devam etmiştir.  Gelecekte hangi olumlu ya da olumsuz sonuçların oluşabileceği 
konusunda bize ışık tutabilecek somut deliller bulunmamakla birlikte, bilim adamlarının bu konuda 
yaptıkları değişik tahminler bulunmaktadır. IPCC tarafından 2030 yılı senaryolarına göre artacak olan 
olası tehlikeler genelde: sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlar, tropikal 
fırtınalar, tarım ve agro-kültür üzerinde etkiler şeklinde sıralanmıştır. IPCC tarafından 2014 yılında 
yayınlanan son “İklim Değişikliği Sentez Raporu”nda ortaya konulan bulgular aşağıdaki gibidir:
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•	 Küresel ortalama yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı verileri, 1901-2012 döneminde yaklaşık 0,9°C’lik 
bir artış göstermiştir. Bu dönem boyunca yerkürenin hemen hemen tüm yüzeyi ısınmıştır.

•	 Geçen 30 yıl, küresel ölçekte 1850’den beri kaydedilen en sıcak ardışık 30 yıl, 21’inci yüzyılın ilk 10 
yılıysa en sıcak 10 yıldır.

•	 Karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazotmonoksit (N2O) gazlarının atmosferik birikimleri 
(konsantrasyonları) bugün itibarıyla en azından son 800.000 yıllık dönemde hiç olmadığı kadar 
yüksek bir düzeye yükselmiştir.

•	 CO2 birikimleri, temel olarak fosil yakıt yanması ve ikincil olarak net arazi kullanımı değişikliğinden 
kaynaklanan salımlar nedeniyle, sanayi öncesi döneme göre %40 oranında artmıştır.

•	 Grönland ve Antarktika buz kalkanları geçen 20 yıllık dönemde kütle kaybetmekte, buzullar (dağ 
vadi ve takke buzulları vb.) neredeyse küresel ölçekte küçülmeyi sürdürmekte ve kuzey kutup 
deniz buzu ve kuzey yarımküre ilkbahar kar örtüsü alansal olarak küçülmelerini sürdürmektedir 
(yüksek güvenirlik).

•	 Okyanuslar atmosfere salınan insan kaynaklı karbonun yaklaşık %30’unu emmiş ve bu da 
okyanusların asitlenmesine yol açmıştır.

•	 Küresel okyanuslardaki ısınma iklim sisteminde biriken enerjideki artışı denetlemektedir. Bu 
kapsamda, 1971-2010 döneminde okyanuslarda biriken enerjinin %90’dan fazlası küresel okyanus 
ısınmasıyla bağlantılıdır. Üst okyanus (0-700 m) 1971-2010 döneminde kesin olarak ısınmıştır ve 
1870’ler ve 1971 arasındaysa olasılıkla ısınmıştır.

•	 Küresel ortalama deniz düzeyi 1901-2010 döneminde 19 cm yükselmiştir. Olasılıkla küresel 
ortalama deniz düzeyi yükselmesini sürdürecektir.

•	 Birçok aşırı hava ve iklim olayında 1950’den beri değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Büyük olasılıkla, 
küresel ölçekte soğuk gün ve gecelerin sayıları azalmış, sıcak gün ve gecelerin sayısı artmıştır. 
Büyük olasılıkla, dünyanın bazı bölgelerindeki sıcak hava dalgalarının sıklığında artış gözlenmiştir. 
Olasılıkla kuvvetli yağış olaylarının sayısının arttığı kara alanları, bu olayların azaldığı karalardan 
daha geniştir.

•	 Küresel ısınma, bir senaryo dışında tüm yeni IPCC senaryolarına dayanarak 2100 yılı sonrasında da 
sürecektir. Isınma, yıllar arası değişkenlikten on yıllık değişkenliklere kadar çeşitli değişkenlikler 
sergilemeyi sürdürecek ve bölgesel olarak türdeş olmayacaktır.

IPCC’nin küresel ölçekteki bulgularına paralel olarak Türkiye’de de ortalama yüzey sıcaklıklarında artış 
eğilimleri gözlenmektedir. Bununla birlikte yağışlarda genel olarak bir artış ya da azalmadan daha 
çok, yağış rejimlerinde düzensizlikler, kurak ve nemli bölgeler arasında, yağışlı ve yağışsız periyotlar 
arasındaki farkların arttığı gözlenmektedir.

Ülkemizde 1981-2010 referans periyoduna göre ortalama sıcaklık 13.5oC’dir. Türkiye ortalama 
sıcaklıklarında 1998 yılından bu yana (2011 yılı hariç) pozitif sıcaklık farkları mevcuttur. En sıcak yıl 
2,0°C’lik sapma ile 2010 yılıdır. En sıcak yıl sıralamasına bakıldığında ilk beş sırada yer alan yıllardan üç 
tanesinin 2010 ve sonrası yıllar olduğu görülmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren sıcaklıkların 
önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 1994-2012 periyodunda 1997 yılı ve 2011 yılları hariç bütün 
yıllarda pozitif anomaliler gözlenmiştir. Özellikle 2010 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmiştir. 
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13.1. İklim değişikliği ve tarımsal üretim üzerine etkileri

İklimsel değişimin en önemli etkilerinden birisi olarak gösterilen kuraklık: Yağışın uzun yıllar 
ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde 
meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır. Diğer ekstrem olaylara kıyasla kuraklık genellikle 
daha yavaş gelişir, sıklıkla daha uzun bir süreklilik gösterir ve doğal afetler içinde tahmini en zor 
olmasıyla birlikte etkileri çok daha geniştir. Günümüzde, dünyada, karşılaştığımız küresel ölçekte en 
büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itibarıyla: fiziksel ve doğal çevre, kent 
yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın 
her aşamasını etkilemektedir. Ekseriyetle, etki derecesine bağlı olarak birbirini izleyen 4 farklı kuraklık 
tanımlanmaktadır: 

1. Meteorolojik kuraklık: Yağış miktarında uzun yıllar ortalamalarına göre meydana gelen azalma,

2. Hidrolojik kuraklık: Uzun süren yağış azlığından dolayı kaynak seviyeleri, yüzey akış ve toprak 
nemi gibi hidrolojik sistemde meydana gelen değişimler,

3. Tarımsal kuraklık: Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması, 

4. Sosyoekonomik kuraklık: Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik etkilere bağlı olarak ekonomik 
ürünlerin arz ve talebinde meydana gelen değişimi ifade eder. 

İklim değişikliği senaryoları ve bu senaryoların ortaya koyduğu beklentilere göre gelecekte, 
atmosferde bir miktar ısınma, buna bağlı olarak buharlaşmanın artması, kar ve yağmur yağışlarında 
mevsimlere göre olan mevcut dağılımın bozulması gibi dünyadaki kullanılabilir su miktarını ve 
tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler beklenmektedir. Bu nedenle, kuraklık ve 
sel bir arada düşünülmeli ve değerlendirmeler, bu iklim olaylarına göre yapılmalıdır. Küresel ısınma 
ile birlikte yaşanması muhtemel tarımsal kuraklıktan, sadece bir coğrafik bölgemizin etkileneceği 
gibi bütün bölgelerimizin de etkilenmesi mümkündür. Artan dünya nüfusu, endüstrileşme ve refah 
düzeyinin artması, suya olan ihtiyacı da artırmaktadır. Endüstride ve yerleşim alanlarında kullanılan 
su miktarındaki artış, tarımda kullanılan su miktarında azalma anlamına gelmekte ve artan nüfusla 
birlikte daha çok su kirlenmektedir. Bütün bu ifade edilen hususlar, tarım alanlarında kullanılan suyun, 
daha etkin kullanımının bir zorunluluk olduğunu göstermektedir. Tarımsal kuraklık sonucu: tarımsal 
üretimde düşüklük, ekonomik kayıplar, ekolojik dengenin bozulması ve sosyal yaşantının etkilenmesi 
kaçınılmazdır.

Tarımsal kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, kuraklık olmadan önceki dönemlerde alınacak 
tedbirler ve kuraklığın yaşandığı dönemlerde yapılacak doğru planlamalarla mümkündür. Dolayısıyla 
kuraklıktan önceki dönemde alınacak tedbirler ve kuraklık yaşanırken atılacak adımlar ayrı ayrı 
planlanmalıdır. Yağışların devamlılığını sağlayarak, su arzını artırmak elimizde olmasa da kuraklıktan 
kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak belirli korunma politikaları ve önlemlerin devreye konulması 
ile mümkündür.

Sonuçta dünyada ve ülkemizde kuraklık yönündeki olumsuz iklim değişimleri ve artan su talepleri, 
kuraklık riskini göz önünde bulunduracak şekilde bir planlama ve yönetimi gerekli kılmaktadır. 
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Bu noktada içinde bulunduğumuz kuraklık, ulusal düzeyde konu ile ilgili önlemlerin alınması 
açısından, bir çalışma yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve işlenmesi önerilmiştir. Bu doğrultuda 
10. Kalkınma Planı’nda kuraklıkla mücadeleye birçok atıfta bulunulmuş, özellikle 2.3.8 Toprak ve Su 
Kaynakları Yönetimi başlığı altında “Çölleşme ve kuraklıkla mücadele alanında hazırlanan strateji ve 
eylem planlarının etkin bir şekilde uygulanması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi, kirliliğin 
önlenmesi, toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi böylece toprağın korunması ve 
verimli kullanılması öncelikli görülmektedir” ifadeleriyle konunun önemi vurgulanmıştır.

11. Kalkınma Planı’nda ise çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre 
ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması amaçlanmıştır.

13.2. İklim değişikliği ile ilgili uluslararası politikalar

İklim değişikliği ve kuraklık, bilinen en eski tarihlerden bu yana yaşanan bir doğal olaydır. İklim 
değişiminin temel nedeni ise, aşırı CO2 birikimi nedeniyle atmosfer ve okyanuslardaki sıcaklığın 
artması olarak tanımlanabilecek küresel ısınmadır. Küresel ısınma ve bunun bir sonucu olan iklim 
değişikliği ve kuraklığın doğal faktörlerden çok, insanların normalin üzerinde sera gazı salımı, toprak, 
su ve biyolojik kaynakların yanlış veya aşırı kullanımı gibi olumsuz uygulamalarının etkisi ile meydana 
geldiği bilimsel olarak ortaya konmuştur. 

Yaklaşık 100 yıldır bilinen ve incelenmekte olan küresel ısınma, toplumun ilgisini son 25 yıl içinde 
çekmeye başlamıştır. İlk kez 1979 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological 
Organization-WMO) öncülüğünde “Birinci Dünya İklim Konferansı” düzenlenmiş ve Konferansta, fosil 
yakıtlardan ve CO2 birikiminden kaynaklanan küresel iklim değişikliği vurgulanmıştır. Daha sonra, 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve WMO’nun ortak girişimiyle 1988 yılında, Hükümetler arası 
İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) kurulmuştur. 1990 yılına 
gelindiğinde, Birleşmiş Milletler ve WMO öncülüğünde “İkinci Dünya İklim Konferansı” düzenlenmiş 
ve aynı yıl yayımlanan 1. IPCC raporu tartışılmıştır. Konferans sonunda, 37 ülke tarafından kabul 
edilen Bakanlar Deklarasyonu yayınlanmış ve bir iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi görüşmelerine 
ivedilikle başlanması kararı alınmıştır.

Konu ile ilgili ilk ciddi girişim ise 5-12 Haziran 1992 tarihleri arasında Rio’da düzenlenen konferans 
olmuştur. Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı sonucunda bir deklarasyon yayınlanmış ve Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 184 ülkenin taraf olduğu, atmosferde 
tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı salımlarının, iklim sistemi üzerindeki olumsuz 
etkisini önlemeyi ve belli bir seviyede tutmayı amaçlayan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi” 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün itibarıyla aralarında ülkemizin de 
bulunduğu 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) de taraftır. Bu Sözleşme kapsamında oluşturulan 
çalışma grupları, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için çeşitli öneriler ortaya koymuşsa da bunlardan 
CO2 ve öteki sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik yükümlülüklerin gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki paylaşımı, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere maddi kaynak ve teknoloji 
transferi, gelişmekte olan ülkelere yapılacak olan kaynak aktarımının biçimi konularında anlaşmazlık 
ortaya çıkmıştır.
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Deklarasyon sonrasında imzalanan diğer bir önemli belge ise Kyoto Protokolü’dür. Protokol 
sanayileşmiş ülke taraflarına bağlayıcı sera gazı salım sınırlama ve azaltım yükümlülükleri getirmiştir. 
Protokolün ülkelerin onayına ve uygulamasına hazır hale getirilmesi için gerekli ayrıntılı uygulama 
kuralları 2001 yılında Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. “Marakeş 
Uzlaşmaları” olarak adlandırılan bu kurallar 2005 yılında Protokol’ün 1. Taraflar Toplantısı’nda 
onaylanmıştır. 16 Şubat 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’ne mayıs 2010 itibarıyla 191 ülke ve 
Avrupa Birliği taraftır. Protokole göre, taraf ülkeler insan kaynaklı CO2 ve diğer sera gazı salımlarını 
2008-2012 döneminde, 1990 düzeylerinin en az %5 altına indirmeleri gerekmektedir. Türkiye 5386 sayılı 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulü ve 13 
Mayıs 2009 tarihli ve 2009/14979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ardından, katılım aracının Birleşmiş 
Milletler’e sunulmasıyla 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. Protokol 
kabul edildiğinde BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, EK-I taraflarının sayısallaştırılmış salım sınırlama 
veya azaltım yükümlülüklerinin tanımlandığı Protokol EK-B listesine dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla, 
Protokol’ün 2008-2012 yıllarını kapsayan birinci yükümlülük döneminde Türkiye’nin herhangi bir 
sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüğü olmamıştır. G. Afrika-Durban 2011 yılında 
yapılan Birleşmiş Milletler taraflar arası toplantıda 2020 yılına kadar uluslararası iklim rejiminde 
bir boşluk yaşanmaması için Kyoto Protokolü’nün 2. yükümlülük döneminin 1 Ocak 2013 tarihinde 
başlamasına ve 31 Aralık 2020 tarihinde de bitmesine karar verilmiştir. İlk dönemde yükümlülüğü 
bulunmayan Türkiye’nin 2. dönemde de herhangi bir sayısallaştırılmış sera gazı emisyon hedefi 
bulunmamaktadır. Protokolün ikinci taahhüt dönemini oluşturan “Doha Değişikliği” ile ilk taahhüt 
döneminden farklı olarak, Ek-B listesinde bulunan tarafların emisyonlarını 2020 yılında 1990 yılına 
göre en az %18 azaltması kararlaştırılmıştır. 

Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Toplantısı (COP 21) (30 Kasım-12 Aralık 2015) sonunda 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir uzlaşma ile Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Paris Anlaşması, 
Kyoto Protokolü’nün sona ereceği yıl olan 2020’de uygulamaya konulacaktır. Şu ana kadar anlaşmayı 
175 taraf ülke imzalamıştır. Türkiye, 22 Nisan 2016 tarihinde Paris Anlaşmasını imzalamış fakat henüz 
meclisten geçirip onamamıştır. Anlaşma ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesiyle kapsayıcı 
aynı zamanda esnek bir anlaşma görüntüsü çizmesiyle çok çabuk kabul görmüştür ancak uygulama 
esasları halen müzakere edilmeye devam etmektedir. 

Türkiye’nin Paris Anlaşması altında Ulusal Katkısı’nı (INDC), 30 Eylül 2015 tarihinde BMİDÇS 
Sekretaryasına sunmuştur. Bu katkıda, Türkiye 2030’a kadar sera gazı emisyonlarında %21’e kadar 
artıştan azaltım yapma niyetini beyan etmiştir. 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) 10. yıl dönümünde 20-22 Haziran 2012’de yine Rio 
de Janeiro kentinde gerçekleştirildi. Ülkemizin de geniş bir heyet ile katıldığı Kalkınma Zirvesinde 
“İstediğimiz Gelecek” başlıklı Sonuç Bildirgesi kabul edilmiştir. Bildiride; iklim değişikliğinin 
günümüzün en büyük problemi olduğu, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin 
iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı savunmasız olduğu ve tüm dünyanın iklim değişikliğinin 
artan etkileri, sürekli kuraklık ve ekstrem hava olayları, deniz seviyesi gibi olayları şimdiden yaşadığı, 
bu nedenle iklim değişikliğine şimdiden acil olarak öncelik verilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda eylül 2015’te BM’ye üye 193 ülke oy birliği ile kabul edilen 
2030 yılına kadar yoksulluğun yok edilmesini, eşitsizliklerle mücadeleyi ve çevrenin korunmasını 
amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin içinde iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için 
acil olarak adım atmak bulunmaktadır.
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13.3. İklim değişikliği ile ilgili Türkiye politikaları

Bu amaçla, ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta 
alınacak tedbirleri belirlemek için ilk olarak, ilgili Bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler 
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu sağlamak ve bu 
çalışmalarda görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Bakanlar 
Kurulunun 2007/12477 sayılı “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ı 07/08/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmasının ardından “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”, Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2008-
2012 dönemi için hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Ancak Bakanlığımızın 03/06/2011 tarihli 
ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yeniden yapılandırılmasıyla Tarımsal Kuraklık 
Yönetimi içerisinde yer alan bazı kurumların mülga olması ve yeni kurulan Genel Müdürlüklerin kurula 
dâhil edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hazırlanan 2012/3191 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karar’ı 06/06/2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılacak çalışmaların koordinasyonu Bakanlığımıza verilmiştir. 
Konu ile ilgili çalışmalar BKK’nın 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca hazırlanan, “Tarımsal 
Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 18/08/2012 tarihli ve 
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Zaman içerisinde değişen ve gelişen 
şartlara göre 2008-2012 dönemini kapsayan Eylem Planı 2013-2017 ve 2018-2022 yılları için yeniden 
güncellenmiştir.

Planın kabul edilebilirliği ve uygulanabilirliği açısından, tüm kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşların 
görüş ve eleştirilerinin programda yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Bulunduğumuz iklim kuşağında 
dönemsel olarak fiziksel, çevresel ve sosyoekonomik riskler oluşturabilen kuraklıkla mücadele için, 
Bakanlığımız, ilgili diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yapacağı çalışmalarda, yatırım 
veya araştırma programlarının hazırlanmasında, kuraklık tedbirlerinin göz önünde bulundurulması 
açısından, bu Strateji ve Plan belgesi yol gösterici olacaktır. Ayrıca, bu belge, kuraklıkla mücadelede 
en önemli mekanizma olarak, illerin kendi dinamiklerine ve özel koşullarına uygun her il için “İl 
Kuraklık Eylem Planı” hazırlanarak, bu Planda yer alacak eylemlerin aktif olarak uygulanmasını da 
öngörmektedir.

Ülkemizde de iklim değişikliği çalışmaları gerek Bakanlık ve gerekse STK’lar tarafından önemli bir 
kamuoyu ile takip edilmekte, çeşitli toplantılar ve projelerle desteklenmektedir. Bu konuda çıkarılan 
bazı önemli belge ve raporlar şunlardır: İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020), İklim Değişikliği 
1. Ulusal Bildirimi (2007), İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023), İklim Değişikliği Müzakere 
Kılavuzu ve Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2008-2012) (2013-2017) ( 2018-
2022).

Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi kapsamında “Ulusal Bildirim” olarak adlandırılan ülkesel raporu düzenli olarak Sözleşme 
Sekretaryasına sunmakla yükümlüdür. Ulusal Bildirim İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) 
tarafından onaylanarak, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunulmuştur. Söz 
konusu rapor, Türkiye’deki sera gazlarının 1990-2004 dönemine ait envanterini hazırlamayı, sera gazı 
emisyonlarındaki artışı hafifletmek için alınabilecek tedbirleri analiz ederek ve iklim değişikliğinin 
ülkemizde yaratabileceği olası etkileri değerlendirerek, uygulanabilecek tedbirleri ortaya 
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koymayı, enerji politikası alternatiflerinin iklim değişikliği üzerinde yaratacağı maliyet ve faydaları 
değerlendirmeyi, sahip olunan bilimsel ve teknik potansiyel ile kurumsal altyapıyı geliştirmek ve 
sürekli bilgi akışı sağlayabilmek için Türkiye’de bir bilgi ve veri ağı oluşturma kapasitesini geliştirmeyi 
amaçlamıştır. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bildirimlerin bir arada bulunduğu 5. Ulusal Bildirim 
ise 2013’te sunulmuştur. Birinci ve İkinci İki Yıllık Raporlar 29 Şubat 2016’da Sekretarya’ya iletilmiş ve 
8 Mart 2016’da revize edilmiştir. Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde 21 Mayıs 
2015 tarihinde İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi İkinci Taslağı ilgili kurumların görüşlerine sunulmuş 
olup, nihai rapor 5 Nisan 2016’da Sekretarya’ya gönderilmiştir. Türkiye ayrıca, 2006 yılından beri 
her yıl Sekretarya’ya ulusal sera gazı envanteri raporu sunmaktadır ve en son raporu 13 Nisan 2019 
tarihinde sunmuştur.

Bakanlığımız Tarafından İklim Değişikliği ile İlgili Yürütülen Proje ve Faaliyetler

Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2012), (2013-2017), (2018-2022) 

Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta alınacak tedbir 
ve politikaları belirlemek için Bakanlığımız koordinatörlüğünde ülkemiz şartlarına uygun olarak 
(2008-2012), (2013-2017), (2018-2022) dönemlerine dair 5’er yıllık “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele 
Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Eylem Planı, sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil, normal şartlardaki alınacak 
önlemleri de içermektedir. Ayrıca kuraklıktan etkilenebilirlik riski ve kuraklık kriz değerlendirme ve 
yöntemleri de Eylem Planı’nın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, önümüzdeki beş yıllık dönemde, ilgili kuruluşların 
karar vericileri ve teknik uzmanları ile üreticiler için aydınlatıcı rehber özelliği taşımaktadır.

Eylem Planı’nın Temel Amaçları:

•	 Kamuoyu bilinç düzeyinin artırılması,

•	 Tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi,

•	 Sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması, 

•	 Kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması,   

•	 Kriz dönemlerinde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi.

•	 Tarımsal kuraklığın izlenmesi için merkezde Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu 
(Müsteşar başkanlığında), İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi ile Risk Değerlendirme Komitesi 
oluşturulmuştur.

•	 Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri (81 il)/İl Eylem Planları hazırlandı.
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•	 Kuraklık Test Merkezi – Konya

•	 Kuraklığa Dayanıklı Bitki Çeşitlerinin Geliştirilmesi (araştırma istasyonları)

Sera gazı salınımının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler:

•	 Arazi Toplulaştırılması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri,

•	 Su Tasarrufu Sağlayacak Modern Sulama ve İşleme Yöntemlerini Destekleme Programı, 

•	 Organik Tarım- İyi Tarım Uygulamaları,

•	 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı (ÇATAK),

•	 Nitrat Direktifinin uygulaması çalışmaları.

Karbon tutumu için yutak alanlarının artırılmasıyla ilgili faaliyetler:

•	 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 

•	 Sertifikalı fidana ve meyve tesisine destek verilmesi, 

•	 Mera ıslahı çalışmaları.

•	 Diğer çalışmalar (araştırma ve uyum faaliyetleri)

•	 Kuraklığa Dayanıklı çeşitler için çalışmalar,

•	 Milli Tarımı Destekleme Modeli,

•	 Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi (Tarım Sigortacılığı «TARSİM» ve Afet Yönetimi ve Çiftçi Eğitim 
ve Yayım hizmetleri),

•	 STATİP-Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti ve Islahı,

•	 Tarım Bilgi Sistemi ve parsel bazında izleme ve değerlendirme (41 modül- 1200 Tarımsal Gözlem 
İstasyonu ile izleme).

Öte yandan, sera gazı salımını azaltıcı ve yutak alanlarımızı artıran tarımsal uygulamaların geliştirilmesi 
konusu iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Bakanlığımızca 39 ili kapsayan 
32 milyon hektarlık bir alanın Bozkır Ekosistem Haritası üretilmiştir. Bu alanlarda doğrudan ekim 
faaliyetleri bu bakımdan hızla önemi artan tarımsal yaklaşımlardır.
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13.4. İklim değişikliğinin tarımsal üretim planı açısından olası senaryoları

Tarım, iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli bir sektördür. Tarımsal sistemlerin 
değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği en başta ortaya konulması gereken bir konudur. 

Ülkemiz, kurak ve yarı kurak bölgede yer almaktadır. Ülkenin %65’i kurak ve yarı kuraktır (51 milyon 
ha). Yıllık ortalama yağış: 632 mm’dir. Arazi yapısı: iklim değişikliği, toprak ve topoğrafya özellikleri 
ile çölleşme ve erozyon için çok hassastır. Bunlarla birlikte insan faaliyetleri arazi bozunumunu 
artırmaktadır.

Günümüzde etkileri giderek daha şiddetli bir şekilde hissedilen kuraklığın etkilerini azaltmak ve 
tarımsal gıda üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için küresel ve ulusal düzeylerde 
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel amaç öncelikle su kıtlığı tehlikesi üzerinde kamuoyunun bilinç 
düzeyini artırmaktır. Ayrıca tüm paydaşların bu sürece dâhil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de 
dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması yapmaktır. Böylelikle 
kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınmasını, kriz 
dönemlerinde ise etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde 
kalmasını sağlamaktır.

Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri:

•	 Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları,

•	 Ekstrem meteorolojik olaylarda artış

•	 Sel, taşkın, şiddetli fırtınalar,

•	 Su kaynaklarında azalma,

•	 Kuraklık artışı, 

•	 Su ve toprak kalitesinin bozulması,

•	 Eko sistemin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması,

•	 Hastalık ve zararlılarda artış,

•	 Tarımsal üretkenlikte azalma.

Küresel ısınma ve kuraklık, bitkisel üretim yanında hayvansal üretimi de tehdit etmektedir.

Sıcaklık artışının hayvanların ısı dengesini ve performansını önemli seviyede etkileyeceği, 

Et sığırlarında:

•	 34 °C üzerindeki her 1 °C’lik sıcaklık artışının kuru madde alımını %0,15 azaltacağı, 

•	 Sıcaklığın 40 °C’ye ulaştığı zaman ise azalmanın %3,25’e ulaşacağı, 
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Süt sığırlarında:

•	 2030 yılında 53-136 kg/baş/laktasyon süt kaybı olacağı ve bunun oransal olarak %1,2 – 2,7 kayba 
karşılık geleceği,

•	 2090 yılı senaryosunda ise minimum kayıp artışının 240 kg, oransal kaybın ise %5,1 – 6,8 
seviyelerine ulaşacağı öngörülmektedir.

Suyun en fazla tarımda kullanıldığı ülkemizde, kuraklık olması durumunda en fazla etkilenecek sektör 
de şüphesiz tarım sektörüdür.

Enerji, su temini ve sulama amaçlı çok sayıda baraj ve gölet gibi depolama yapısı bulunmasına 
rağmen, yeterli miktarda yağış olmadığı koşulda bu yapılar devre dışı kalacaktır. Bu durumda, iklim 
değişikliğinin neden olacağı kuraklık gibi olayların olumsuz etkisini en aza indirmek için su tasarrufu 
ve suyun etkin kullanımını sağlayacak birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir.

14. SÖZLEŞMELİ YETİŞTİRİCİLİK

14. 1. Sözleşmeli üretimin amacı ve tarımsal üretim planlaması açısından önemi

Dünya nüfusuna bağlı olarak artan gıda talebi nedeniyle 21. yüzyılın stratejik sektörleri arasında 
yer alan tarım ve dolayısıyla gıda sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması, gıda güvencesi ve 
güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 
gelecek nesillere doğal, ekonomik ve sosyal açıdan daha yaşanılabilir dünya bırakmak için önlemler 
almak amacıyla belirlenmiştir. Bu hedeflerden ikisi yoksulluğun azaltılması ve sıfır açlıktır.

Tarım sektörü ülkemizde hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir sektördür. Sınırlı kaynaklarla 
tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi kaynak kullanım etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Tarımsal ürünleri ham madde olarak kullanan, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sürdürülebilir üretim 
yapabilmeleri için ise yeterli miktar ve kalitede tarımsal ürüne ihtiyaçları vardır. Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ikisine ulaşabilmenin olmazsa olmaz koşullarından birisi hem 
üretim sürecinde hem de arz zinciri boyunca kayıp ve atık oranlarının en aza indirilmesidir.

Üretim kaynaklarının etkin kullanılması ise ancak üretim planlamasıyla mümkündür. Tarım ürünleri 
talebi ve arzının belirlenmesi ve buna göre üretimin planlanması üretici, sanayici ve tüketici açısından 
büyük önem taşımaktadır. Tarımsal üretimin doğal ve ekonomik koşullara bağlı olması nedeniyle 
arz, talep ve dolayısı ile fiyat gibi ekonomik faktörlerde ortaya çıkabilecek mevsimsel dalgalanmalar 
üretici, sanayici ve tüketiciyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sözleşmeli üretim, üreticiye pazar 
garantisi vererek ürün arzında süreklilik sağlanması, sanayicinin ham madde ihtiyacını kesintisiz ve 
istenen nitelikte temin etmesi, tüketicinin sürekli ve uygun fiyatlarla gıda ürünleri tüketebilmesinde 
etkili olmaktadır (Tosun ve Demirbaş, 2005). Sözleşmeli üretim tarımsal üretim ve pazarlama 
mekanizmasını düzenlemek için oldukça avantajlı bir üretim yöntemidir. Sözleşmeli tarımın giderek 
yaygınlaşmasının ekonomik gerekçelerinden biri de hem üretici hem de sanayici açısından riskin 
yönetilebilir hale gelmesidir (Akçay ve ark. ,2000).
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Sözleşmeli üretim: üretim süreci boyunca üreticinin ve üretilen ürünü temin edecek firmanın aktif 
olarak rol aldığı, üreticinin üretim döneminde ihtiyaç duyacağı tarımsal girdileri ve bu tarımsal 
girdilerin verimli bir üretim için etkin kullanılması amacıyla paydaşlardan danışmanlık alınabilmesi 
açısından tarımsal üretim planlamasında önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Sözleşmeli üretim 
ile üretilecek ürüne ilişkin planlama ve veri toplama aşamaları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Sözleşmeli üretim ile ürünü alacak firma/kooperatif vb. gibi kurumlar ürün alım dönemi ve miktarlarını 
planlayabilmektedir. Sözleşmeli üretimin üreticiye olan faydası ise üretim öncesinde ürününü 
pazarlama kaygısını minimize etmesi ve üretim sürecinde kullanacağı tarımsal girdileri kolay şekilde 
temin edebilmesidir. Ürünün fiyatının oluşmasında, piyasa düzenlenmesinde, üretim kaynaklarının etkin 
kullanımında, küçük ölçekli işletmelere teknoloji transferinde, gıda sanayinin kaliteli ve yeter miktarda 
ham madde ihtiyacının karşılanmasında ve ülkemizin ihracat sürecinde ihtiyaç duyduğu stratejik 
ürünlerin üretilmesinde sözleşmeli üretim modeli önem arz etmektedir. Tüketicilerin istenen kalite ve 
miktardaki talebinin sürekli olarak karşılanabilmesi, modern teknolojinin uygulamaya aktarılabilmesi, 
ham maddenin ucuz, yeterli ve zamanında temin edilebilmesi, finansman olanaksızlığının giderilmesi, 
maliyetin düşürülmesi, tatminkâr ve sürekli pazar sağlanabilmesi, riskin azaltılması vb. nedenler 
sözleşmeli üretimin oluşmasında büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, özellikle küçük tarım 
işletmelerinin hâkim bulunduğu bir yapıda, bunların olumsuz yanlarının giderilmesi istek ve çabaları 
da sözleşmeli üretime yönlendiren önemli bir başka faktördür.

14.2. Türkiye’de sözleşmeli tarımsal üretim potansiyeli  

Ekolojik yapısının uygunluğu nedeniyle Türkiye, önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyelin değerlendirilmesinde ise gıda sanayinin önemli bir işlevi bulunmaktadır. Sözleşmeli 
üretim gıda sanayi için kaliteli ve yeterli miktarda ham madde ihtiyacının karşılanmasında ve üretici-
sanayici arasındaki dikey entegrasyonun sağlanmasında dünya ölçeğinde kullanılan en yaygın üretim 
modelidir. Türkiye’de de uzun bir geçmişe sahip olan sözleşmeli üretim çeşitli bitkisel ve hayvansal 
ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.  

Ülkemizde sözleşmeli üretim, şeker pancarı üretimi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlamıştır. 
Cumhuriyetin ilanından sonra küçük ölçekli imalathanelerden oluşan gıda sanayine yönelik ilk 
büyük yatırım olarak şeker fabrikalarının kurulması, sözleşmeli üretimin başlangıcı olmuş ve daha 
sonra tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ile birlikte bu sistem diğer birçok üründe de uygulama alanı 
bulmuştur. 

Şeker sanayinin ham maddesi olan şeker pancarının sözleşmeli olarak üretilmesi pancarın depolanabilir 
nitelikte bir ürün olmaması ve sadece şeker fabrikasına pazarlanabiliyor olması nedeniyle zaruridir. 
Şeker pancarı diğer tarımsal ürünler (mısır, buğday vb.) gibi piyasada dolaşarak ve depolanarak 
pazar arayan dayanıklı yapıda bir ürün olmadığı gibi alıcısı ve işleyicisi de sadece şeker fabrikalarıdır. 
Bu nedenle, üreticinin (çiftçinin) pancar ekmeyi planlaması için önce pazarı (şeker fabrikasını) garanti 
altına alması, aynı şekilde şeker fabrikasının da üreteceği şekerin ana ham maddesi olan pancarı temin 
etme garantisini sağlaması gerekmektedir. Bunun için fabrikalar hangi yörede, hangi üreticilerle ve 
ne miktarda pancar üreteceğini planlamak, üreticilerle mutabakat temin etmek zorundadırlar. 
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Sözleşmeli üretim ile üretilen bir diğer ürün ise etlik piliçtir. Gelişmiş ülkelerde etlik piliç üreticileri, 
şirket, kooperatif ve birlikler şeklinde örgütlenerek entegre olmuşlar ve faaliyetlerini bu entegrasyon 
çerçevesinde yürüterek tatminkâr bir gelir seviyesine ulaşmışlardır. Söz konusu entegrasyonlar ürünün 
tüketiciye ulaşıncaya kadarki büyük bölümünü veya tamamını kapsayacak şekilde oluşmuşlardır. 
Böylece, yem üretiminden başlayarak damızlık teminine, et üretimine ve bunların işlenmemiş ve 
işlenmiş olarak pazarlanmasına kadar olan tüm faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi sonucu, 
ölçek ekonomisi bakımından, fiyat istikrarı açısından, haksız rekabeti önleme ve ihracat sorunlarını 
çözüme kavuşturma gibi avantajlar sağlanmıştır. Sözleşmeli etlik piliç üretim modeli ilk uygulandığı 
yıldan itibaren hızla benimsenerek yayılmış ve uyumlu iş birliği sonucu bugünkü modern kesimhaneler, 
gelişmiş pazarlama organizasyonları ortaya çıkmıştır. Etlik piliç üretimi entegrasyon modelinin, 
üreticinin finansman, pazarlama ve teknik destek ihtiyacını başarıyla karşıladığını, hayvancılığın diğer 
dallarındaki üretim için örnek gösterilen bir sistemi ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. 

Hem şeker pancarı hem de etlik piliç üretiminin tamamı sözleşmeli üretim yoluyla yapılmaktadır.  

Sözleşmeli üretim meyve ve sebze işleme sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu 
sektörde en fazla üretim sanayi tipi domates yetiştiriciliğindedir. Bunun yanı sıra kapya biber, bezelye, 
fasulye, kornişon vb. ürünler de sözleşmeli olarak üretilmektedir. Meyve ve sebze işleme sanayinde 
sözleşmeli üretim ilk defa 1967 yılında başlamıştır. 

1980’lerden sonra tohumculuk sektöründe başlayan sözleşmeli üretim yıllar itibarıyla giderek artmıştır. 
Günümüzde şeker pancarı ve tütün dışında bitkisel üretimde sözleşmeli üretim yapan üretici sayısının 
en yüksek (%44,4) olduğu sektör tohumculuk sektörüdür. 1984 yılında özel şirketlerin tohumluk 
ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenlemeler sonucunda tohumluk üretim ve 
tedarik sisteminde özel sektörün ağırlığı giderek artmaya başlamıştır. 1998 yılında Dünya Tohumculuk 
Federasyonu (ISF) üyeliği gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmeler neticesinde tohumculuk sektöründe 
uluslararası pazarda rekabet gücü her geçen gün artarak ihracatın ithalatı karşılama oranı giderek 
artmış ve fidan ve süs bitkileri dâhil edildiğinde 2018 yılında %108 olmuştur. (Anonim, 2018b). Tohum 
Yetiştiricileri Alt Birliğinin kayıtlı üye sayısı 31 Temmuz 2019 itibarıyla 42.371 olmuştur. Sözleşmeli 
üretim yapan her yıl yaklaşık 14-15 bin aktif üyesi bulunmaktadır.

Sanayileşme yolunda gelişme gösteren süt sektöründe ise 16/04/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik ile sanayiye arz 
edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması kararlaştırılmıştır.  Bu Yönetmeliğe göre 
sütlerini sanayiciye sözleşme kapsamında satan üretici örgütlerine üye olan süt üreticilerine Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından kg başına destek verilmektedir. 2018 yılında üretilen inek sütünün %50’si 
sanayi tarafından işlenmektedir.

Üretici/ortak sayısı olarak yüksek potansiyele sahip kooperatifler/üretici birliklerinden elde edilen 
sözleşmeli üretim modeli deneyimlerinden ülkemizde birçok üründe sözleşmeli üretim modelinin 
kullanılabileceği öngörülmektedir. Özellikle bakliyat, tohumluk gibi alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı 
destekli projeler, zincir marketlerin tercihi ve son tüketicinin sözleşmeli üretim ile üretilen ürünleri 
pazarda farklı alanlarda konumlandırması nedeniyle gündemde olan konular arasında yer almaktadır. 
Üreticilerimizin bilinçli ve verimli üretim modeli talepleri ve ürün tedarik eden firmaların belirli 
kalite ve miktardaki ürün ihtiyaçları dikkate alındığında ülkemizin sözleşmeli üretim potansiyelinin 
oldukça yüksek olduğu dikkate alınmalıdır. Ticari olarak farklı ürünlerde de sözleşmeli üretim modeli 
uygulanabilir.
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14.3. Tarım sektöründe sözleşmeli üretimin yasal mevzuatı 

Türkiye’de sözleşmeli üretim, Borçlar Kanunu’nda belirlenen, tarafların yasalara aykırı olmamak koşulu 
ile sözleşme yapmakta serbest oldukları hükmüne dayanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
tarımda verim ve kalitenin artırılması, standartlara uygun ürünlerin üretilmesi, planlı ve istikrarlı 
üretim yapılması ve yeni teknoloji ve bilgilerin tarım kesimine aktarılarak uygulanmasına imkân 
sağlanması amacıyla 30/06/1996 tarihinde 22682 sayılı Resmî Gazete’de “Sözleşmeli Tarımsal Ürün 
Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ ile sözleşmede yer alması 
gereken koşullar, muhtemel satış fiyatının saptanması, ödeme, tazminat gibi konular düzenlenmiştir. 
Konu ile ilgili Tebliğ, genellikle bitkisel üretim faaliyetleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Hayvansal 
üretim göz ardı edilmiştir. Ayrıca sözleşmeli üretimde alıcı ve üretici arasında sözleşmeler hem üretim 
hem de satış sözleşmesi niteliğindedir. Tebliğ’de sözleşmeli üretimin daha çok satış sözleşmesi 
niteliği ele alınmıştır. Tarım ile sanayi arasında yapılan sözleşmeli üretimde hem üretim hem de 
satış fonksiyonları genellikle birlikte düzenlenmekte ve bu bakımdan karma bir sözleşme tipi ortaya 
çıkmaktadır. Bununla birlikte Tebliğ’de, sözleşme ile ilgili uyuşmazlık sorunları çözümlenmeden 
ürünün üçüncü kişilere satılamayacağı, üreticilerin alıcılardan ve alıcıların üreticilerden tazminat talep 
edemeyeceği, tarafların sözleşmede belirtilen koşullardan herhangi birine uymamaları halinde durum 
tespit edilerek sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilebilmesinin mümkün olduğu, sözleşmelerin 
iki taraf arasında onaylandıktan sonra tekrar noterde onaylatılması ve masraflarının üreticilere 
ödetilmesi gerektiği, prim sistemine sözleşmede hiç değinilmemesi vb. nedenlerle birçok problemler 
ortaya çıkmaktadır. Tebliğ’in yürürlüğe konulması ile sözleşmeli tarımın yasal açıdan karşı karşıya 
kaldığı birçok belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Tebliğin yaptırım gücünün zayıflığı ve uygulamada 
sağlayacağı yararlar tartışılabilir olsa da Tarım ve Orman Bakanlığının konu ile ilgilenmesi, İl ve İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüklerinin konuya taraf olmaları önemli bir gelişme olmuştur. Bu Tebliğ ile 
ülkede sözleşmeli tarım uygulamalarını disipline etmek, uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak 
ve bu alandaki boşluğu gidermek amaçlanmıştır. Ancak, Tebliğ’in ülke genelindeki uygulayıcı 
kuruluşlarca hemen hemen hiç dikkate alınmadığı ve tarım kuruluşları ile üretici örgütlerinin de 
yeterince konu ile ilgilenmediklerinin saptanması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulayıcı 
kuruluşlardan aldığı görüşlere göre Tebliğ’i yenileme çalışmalarını tamamlamış ve 01/08/1998’de 16 
no’lu “Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce akdedilmiş sözleşmeler için Tebliğ 
hükümleri uygulanmayacaktır. Bu Tebliğ ile 1996 yılında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile bir anlamda 
sözleşmeli üretim yaptıran firmaların yöneticilerince söz konusu Tebliğ’in uygulanmasını sınırladığı 
belirtilen birçok husus yeniden düzenlenmiştir. Bunlardan firmalarca sağlanan girdilere enflasyon 
nedeniyle faiz uygulanması, tohum üretiminde tecrit mesafesi bırakılması dışındaki tüm değişiklikler 
gerçekleştirilerek, firmalarca söz konusu Tebliğ hükümlerinin uygulanabilirliği artırılmıştır. Ancak 
sözleşmeli üretimde alıcı ve üretici olmak üzere iki önemli taraf olduğu bir ölçüde ihmal edilmiş, 
yapılan düzenlemeler ile çoğunlukla üreticilerin mevcut uygulamalardan kaynaklanan birçok sorunu 
çözümlenememiştir. Burada alıcı firmaların çok organize biçimde oluşturdukları baskı gruplarının yeni 
yapılan düzenlemelerde aktif rol alması ve üretici örgütlerinin konuya yeterince taraf olmamalarının 
önemli etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Akçay ve ark., 2000). Sözleşmeli üretimle ilgili olarak 
26/04/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de “Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik tarımsal  üretim yapan  üreticiler veya temsil 
yetkisine sahip üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar arasında akdedilen 
“Tarımsal Üretim Sözleşmesi” ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. Bu Yönetmelikle: sözleşmeli 
üretimin belirli  usul  ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek verim ve kalitenin arttırılması, tarımda 
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sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, plânlı üretim yapılması, yeni 
üretim teknikleri konusunda bilgi aktarılması ve özendirici olunması amaçlanmaktadır. Örgütlü, kayıt 
altına alınmış, kontrollü üretim ve satış koşulları mevzuatlarla belirlenmiş, sözleşmelere bağlanmış, 
teknik ve hukuki altyapıları mevcut olan üretim modelinin uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. Veri tabanı 
üretim planlaması açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Sözleşmeli üretimin en yaygın olarak yapıldığı şeker pancarı yetiştiriciliğinde uygulanan yasal mevzuat 
4634 sayılı Şeker Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve 28/06/2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Ham madde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği”dir. Yönetmelik hükümlerine göre 
Pancar Yetiştirme Sözleşmesi’nde bulunması gereken başlıca konular: ham madde fiyatları ve miktarı, 
üretim şartları, münavebe, tohum, ekim ve mücadele, teslim ve alım şartları, fire tespiti, ham madde 
taşımaları, tarımsal destekler, yan ürünler, bedel ödemeleri, teknik ve cezai şartlar ile anlaşmazlıkların 
çözümüne ilişkin hususlardır.

Etlik piliç yetiştiriciliğinde “Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” uygulanmaktadır. Yönetmelik 27/10/2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanmıştır. 

3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair 
Kanun ile tütünde yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle üretime geçilmiş, ancak 
piyasanın tercihi sözleşmeli üretimden yana olmuş ve üretilen tütünlerin %90’ı sözleşmeli üretim 
yöntemi ile gerçekleşmiştir. Sözleşmenin usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
belirlenmekte ve Tip Sözleşme bastırılarak bedeli karşılığında alıcı firmalara dağıtılmaktadır. Üretici 
ile alıcı arasındaki teknik anlaşmazlıklar Bakanlık tarafından incelenip sonuçlandırılmaktadır. Taraflar 
arasında yapılan sözleşmelerden kaynaklı hak ve yükümlülüklerinin gözetimi ve denetimi Bakanlık 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Tütünde sözleşmeli üretimin bir diğer yönü ise yazılı sözleşme esası 
ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlere para cezası 
yaptırımının uygulanmasıdır.

2004 yılında 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, 2006 
yılında ise 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çıkarılmıştır. 2007 yılında da fikri ve sınaî mülkiyet hakları 
kapsamında yeni bitki çeşitlerinin korunması ve bitki ıslahçı hakları ile ilgili olarak Uluslararası Yeni 
Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) Sözleşmesi onaylanmıştır. 2006 yılında 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 
oluşturulmuştur. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun alt birliklerle ilgili 5. bölümünün, üyelikle ilgili 
olan 17. maddesinde “Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet konuları 
ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.” ifadesi yer almaktadır.

Meyve ve sebze işleme sanayinde de yapılan sözleşmelerin tabi olduğu yönetmelik, 26/04/2008 tarihli 
ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir.  
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Çiğ süt alım satımının sözleşmeli olmasını zorunlu hale getiren yönetmelik 16/04/2015 tarihli ve 29328 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik’tir. 
Yönetmeliğin amacı sanayiye arz edilen çiğ süt ün alım satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/
üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesidir. Bunlara ek olarak: üretim 
ve ham madde temininde sürdürülebilirliğin sağlanması, arz-talep dengesini oluşturulması yoluyla 
üretim planlamasının gerçekleştirilmesi ve çiğ süt üretiminde izlenebilirliğin sağlanması ile ilgili usul 
ve esasların belirlenmesi de amaçlar arasında yer almaktadır. 

15. TARIM ÜRÜNLERİ PİYASA YAPISI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Türkiye’de tarım sektörü büyük bir potansiyele sahip olup, ülke kalkınmasına çeşitli katkılarda 
bulunmaktadır. Nüfusun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde 
sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ulusal gelir ve dış satıma olan etkisi oldukça önemlidir.

Günümüz Türkiye’sinde, serbest pazar ekonomisi gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmakla beraber, 
tarımda önemini hissettirmektedir. Bu nedenle, tarımsal ürün piyasalarının etkinliği arazi, emek, 
sermaye ve girişimcilik gibi üretim faktörlerini kullanan üreticiler açısından önemi artmaktadır. Düzgün 
işleyen tarım ürünleri piyasası ile üretilen ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürede gerçek 
ekonomik değerini bulabilmektedir. Böylece hem üreticisine hem de tüketicisinin refahı üstünde yarar 
sağlamaktadır. Fakat ülkemizde özellikle tarım ürünleri istikrarsız piyasa koşullarına maruz kalması 
üretim ve fiyat dalgalanmalarına neden oluşturmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım ve gıda ürünlerinde önemli fiyat dalgalanmaları görülmektedir. 
Yurt içi fiyat dalgalanmalarında diğer içsel etkenler: 

•	 Tarımsal üretim yapısındaki gelişmeler, 

•	 Küresel ısınma ve kuraklığın etkisi,

•	 Girdi fiyatlarındaki gelişmeler,

•	 Ekim alanlarındaki değişim, verimlilik ve ürün fiyatlarındaki gelişmeler, 

•	 Tarım ürünlerinin gıda dışı talebindeki (karma yem sanayii, biyoyakıtlar vb.) gelişmeler ile

•	 Tarımsal pazarlama yapısı ve spekülasyon etkisi olarak belirtilebilir (Kıymaz ve Saçlı, 2008).

Türkiye’de yurt içi gıda fiyatlarındaki artışların önemli bir kısmı, gıda imalatında kullanılan tarımsal 
ham maddelerin ithalat fiyatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de gıda fiyatlarının artması, 
yurt içi piyasalarda gıda fiyatlarının alternatif satış maliyetini yükselterek yerli üreticilerin yurt içi gıda 
fiyatlarını artırmalarına neden olmaktadır (Başkaya ve ark., 2008). 

Dünya tarım ürünleri ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar Türkiye piyasalarını da etkilemiş, artan 
gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu T.C. Merkez Bankasının hazırladığı enflasyon 
raporunda yer almıştır. Türkiye’nin büyüme performansı ile artan milli gelir gıda ürünlerine yönelik 
talebin artmasını sağlamıştır. Türkiye’de 2004-2015 dönemi arasında gıda fiyatlarında ortalama yıllık 
artış %9,51 iken aynı dönemde ortalama enflasyon artışı %8,31 olarak gerçekleşmiştir. 2007, 2014 ve 
2015 yıllarında gıda fiyatları, enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde artmıştır (TCMB, 2016).
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Tarım ve gıda fiyatlarının yükseldiği dönemlerde ithalatçı ve ihracatçı firmalar, fiyatlara olası bir 
müdahalenin yönünü tam olarak tahmin edemedikleri için kararlarına risk unsurunu da eklemektedirler. 
Bu da belirsizliği artırırken, enflasyon üzerindeki baskıyı da devam ettirmektedir (Erdal ve ark., 2008). 

Bitkisel Ürünler Piyasa Türü Piyasa Fiyatında Etkin Olan Aktörler

Arpa Eksik Rekabet Piyasası<?> Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları (Eskişehir, Konya, Ço-
rum, Polatlı)

Ayçiçeği Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa<?> Edirne Ticaret Borsası

Buğday Eksik Rekabet Piyasası Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları 

Çay Tekelci Rekabet Piyasası<?> ÇAYKUR, Özel firmalar

Çeltik Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Edirne Ticaret Borsası, Samsun Ticaret Borsası

Fasulye (kuru) Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Konya Ticaret Borsası, Karaman Ticaret Borsası

Nohut Eksik Rekabet Piyasası TMO, Ticaret Borsaları (Kırşehir, Ankara, Konya, Karaman, Uşak)

Mercimek Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Ticaret Borsaları-Kırmızı mercimek (Diyarbakır, Urfa), Yeşil merci-
mek (Yozgat, Konya)

Mısır Eksik Rekabet Piyasası Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları 

Pamuk Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa İzmir Ticaret Borsası

Şeker Tekelci Rekabet Piyasası Türkşeker, Pankobirlik, Özel şirketler (33 Fabrika)

Patates Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Haller ve aracılar

Soğan Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Haller ve aracılar

Fındık Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Ticaret borsaları

Üzüm Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa TARİŞ, Manisa Ticaret Borsası

Portakal Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa Haller ve aracılar

Zeytinyağı Tekelci Rekabet Piyasası Aydın Ticaret Borsası, Muğla Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası

Hayvansal ürünler
 

 

Dana eti Eksik Rekabet Piyasası Yerel Mezbahalar, ithalatçı firmalar, Et ve Süt Kurumu

Tavuk eti Tekelci Rekabet Piyasası Ticari tavukçuluk işletmeleri

Süt Tekelci Rekabet Piyasası  Ulusal Süt Konseyi, kooperatifler, firmalar

Kaynak: TOB,2019a; Yavuz, 2005

Tarımsal faaliyetle maliyeti oluşturan faktörler özellikle girdi fiyat hareketleri, tarım ürünleri fiyatlarında 
dalgalanmaya sebep olmaktadır. Maliyet esası yerine başka faktörler dikkate alınarak belirlenen ürün 
alım bedelleri fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Son yıllarda dünyada gıda fiyatlarında, aşağı 
yönlü hareket görülürken, Türkiye’de gıda fiyatları artışını sürdürmektedir. Türkiye’de 2016 hariç hızlı 
yükseliş gösteren gıda fiyatları, enflasyonda hedef değerlerden sapmalara neden olmaktadır. Tarım 
ürünlerinde arz azalışı ilk olarak üretici fiyatlarını, gecikmeli olarak tüketici fiyatlarını artırmaktadır. 
Gıda fiyat artışlarında arz koşullarının etkisi toplam talep koşullarının etkisine göre daha yüksek 
olmaktadır (Başaran, 2017).

Türkiye’de son yirmi yılda tarım-gıda ile diğer sektörlerin ihracat ve ithalatları birbirlerine yakın 
oranlarda büyümüştür. Tarım-gıda dışı sektörlerin faydalandığı ticaret serbestisinden faydalanma 
imkânı olmayan sektörün ihracat başarısı gelecek için ümit vericidir. Sektör bir yandan geleneksel 
ihraç ürünlerinden meyve, sebze ve sert kabukluların ihracatını artırırken, işlenmiş gıda sanayii 
ürünleri ihracatını da küçük adımlarla da olsa artırmayı başarmıştır. Küçük adımların büyümesi 
gerekmektedir, aksi durumda Türkiye hızla değişen dünya tarım-gıda dış ticaretinde bulunduğu 
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pozisyonu kaybedebilir. Eski “tarım”, artık “tarım-gıda” haline gelmiştir ve sektör, diğer sektörlere 
benzer şekilde, ulusal sınırları aşan kurumsal ağ desteği ile dünya piyasasına mal ve ürün arz eden, 
“ticaretin uluslararasılaşmasının” hızla arttığı bir görünümdedir. Bu değişim, çiftçileri, imalatçıları, 
pazarlamacıları, perakendecileri, tüketicileri, mal ve ürün akışına müdahale eden hükümetleri 
etkilemektedir. Tarımsal üretimde, imalat ve dağıtım düzeylerinde teknik gelişmeler iş ilişkilerini 
yeniden yapılandırmaktadır. Tarım ve gıda politikaları yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve 
uygulamaya konulmasında etkili olmaktadır. Rekabetçi tarım ve gıdanın gelişmesi için, önce tarım 
mallarında, kullanılan üretim faktörlerinde ve tarım politikalarında anlayış değişikliklerinin yerleşmesi 
gerekmektedir. Artık tarım dışı sektörlerde olduğu gibi tedarik zincirinde sadece girmek değil, kalıcılık 
sağlamak ve hatta değer zincirinde yer edinmek zorunlu hale gelmiştir. Geçici tedbirlerle sektörde 
rekabetçi kalmanın olanağı yoktur (TİM, 2016).

2008 Dünya Gıda Krizi sonrasında Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke gıda güvenliğini 
sağlamak ve gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmak üzere harekete geçmiştir. Ülkemizde de gıda 
fiyatları uzunca bir süredir ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. İşlenmemiş gıda 
fiyatlarındaki yüksek oynaklık enflasyon görünümünü bozmakta ve enflasyon öngörüleri üzerinde 
önemli bir belirsizlik kaynağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tüketici enflasyonu sepeti içinde yüksek 
ve öngörülemeyen oynaklık sergileyen gıda grubu ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin daha yakından 
takibi kritik önem taşımaktadır. Ülkemizde gıda ve tarım ürünleri piyasalarının daha yakından izlenmesi 
amacı doğrultusunda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, kısa 
adıyla Gıda Komitesi 9 Aralık 2014 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sekretaryasında 
2014/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur. Yaklaşık iki yıllık bir sürenin ardından yeniden 
yapılanmaya giden Gıda Komitesi’nin sekretaryası 27 Aralık 2016 tarihinde 2016/30 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile TCMB’ye devredilmiştir. 

Merkez Bankası, gıda fiyat gelişmelerinin izlenmesi ve önceliklerinin belirlenmesinde Komite’de 
yönlendirici bir rol üstlenmiştir. Merkez Bankası, üstlendiği sekretarya görevi doğrultusunda Gıda 
Komitesi’nde alınan kararları TCMB internet sitesinde yayımlanan basın duyuruları ile kamuoyunun 
bilgisine sunmaktadır.

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkların enflasyon görünümünü bozmasının ve enflasyon 
öngörüleri üzerinde belirsizliğe neden olmasının engellenmesi amacıyla, Gıda Komitesi, çeşitli 
tedbirler uygulamaya koymuştur. Bunları konjonktürel tedbirler ve yapısal tedbirler olmak üzere 
sınıflandırmak mümkündür.

Türkiye’de, genellikle hasat dönemleri dışında gerçekleşen ve üretici maliyetlerinden bağımsız 
yüksek fiyat artışları, üreticiye ve üretime sınırlı yarar sağlamaktadır. Konjonktürel tedbirler, bazı gıda 
ürünlerinin bu şekilde dönemsel olarak aşırı fiyatlanmasını ve spekülatif hareketleri engelleyebilmek 
için yapılmış olan dış ticaret düzenlemeleridir. Düzenlemeler yapılırken, ilgili ürünlerdeki fiyat eğilimleri 
ve beklentileri, piyasadaki arz-talep koşulları ve üretici maliyetleri göz önünde tutulmuş ve aracıların 
stoklama ve beklenmedik fiyat artışları yapma eğilimlerinin önüne geçilerek sağlıklı fiyat oluşumuna 
destek sağlanması hedeflenmiştir (TCMB, 2017).

Komite’nin kalıcı fiyat istikrarının sağlanması yönündeki başlıca yapısal tedbirlerini ise beş başlıkta 
toplamak mümkündür:
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•	 Yaş meyve ve sebzede lojistik süreçlerini iyileştirerek bu ürünlerdeki fire oranlarını azaltmak ve 
nihai tüketime sunulan ürün arzını arttırmak.

•	 Lisanslı depoculuk sistemini geliştirerek uzun süre saklanabilen ve standardize edilebilen tarım 
ürünlerinin depolanmasına ve derin bir piyasada ticaretine imkân vermek.

•	 Tedarik zincirinde pazarlamaya ilişkin fonksiyonların birçoğunun aracılar tarafından yerine 
getirilmesine bağlı olarak üretici birliklerinin tedarik zincirindeki payının sınırlanmasının önüne 
geçmek için bir eylem planı hazırlamak.

•	 Gıda ürünleri piyasalarına ait tedarik zincirinde karşılaşılan aksak rekabetin nihai tüketici fiyatlarını 
yukarı çekmemesi için yapılan denetimleri artırmak.

•	 Tarım sektörüne yönelik finansal ürünleri çeşitlendirmek ve finansman koşullarını iyileştirmek için 
alınacak tedbirleri değerlendirmek.

Yapılan araştırmalara göre gıda fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Aralarında FAO ve 
OECD’nin koordinesinde on uluslararası kuruluş tarafından yapılmış bir çalışmada gıda fiyatlarını 
etkileyen faktörlerin şunlar olduğu tespit edilmiştir:

•	 Gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve gelir düzeyinin artması ile şehirleşmenin artması gelecek 
yıllarda gıdaya olan talebi önemli ölçüde arttıracaktır.

•	 Teknolojinin, politikaların ve geleneksel yakıt fiyatlarının değişmesiyle, biyoyakıt üretimi için 
gıdalık ve yemlik ürünlere olan talep artmaktadır.

•	 Tarımsal emtia fiyatlarının, petrol fiyatları ile olan ilişkisi artmaktadır. Petrol fiyatları hem yakıt 
ve gübre fiyatları yoluyla doğrudan, hem de biyoyakıtların etkisiyle dolaylı olarak tarımsal emtia 
fiyatlarını etkilemektedir.

•	 Stokların yeni arz-talep dengesine olan oranının düşük olması risk oluşturmaktadır.

•	 İklim değişikliğinin belirsizliğinin fiyat beklentileri üzerindeki etkisi artmaktadır.

•	 Bitkisel ve hayvansal ürünlere olan talep hızla artarken, üretim miktarının düşük oranda artması 
ve düşük stok seviyeleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

•	 Döviz kurundaki dalgalanmalar, yerel fiyatlardaki dalgalanmaları etkileyerek küresel fiyatları 
etkileyebilmektedir.

•	 Hükümetlerin kendi yerel piyasalarında dalgalanmaları azaltmak adına aldıkları politika önlemleri, 
dünyanın geri kalanındaki fiyatları yükseltebilmektedir. İç pazarın güçlü bir şekilde izole edilmesi, 
küresel fiyat dalgalanmalarını daha güçlü şekilde tetikleyebilmektedir (FAO, 2011).

Genel olarak gıda fiyatlarını etkileyen faktörler arz ve talep yönlü olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 
Stok seviyesindeki değişiklikler ile hasat miktarı arz yönlü faktörleri oluştururken; nüfus, tüketim 
kalıbındaki değişiklikler ve biyoyakıt amaçlı kullanım da talep yönlü faktörleri oluşturmaktadır. 
Bunların yanı sıra son yıllarda gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışlara yol açan faktörler olarak da 
ihracatçı ülkelerin uyguladıkları ihracat politikaları ile finansal piyasalarda ortaya çıkan spekülatif 
hareketler gösterilmektedir (Koç, 2012). Tablo 91’de, 1971-74, 1994-96 ve 2006-08 kriz dönemlerinde 
gerçekleşen gıda fiyat artışlarının ve dalgalanmalarının nedenleri arz-talep yönlü ve kısa-uzun 
dönemli faktörler olarak yer almaktadır. 
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Tablo 91. Kriz yıllarında gıda fiyatlarını etkileyen faktörler

Faktörler 1971-74 1994-96 2006-08

Uzun Dönem

Talep yönü

İhracat talebindeki artış X X X

Gıda talep artışındaki büyüme X X

Nüfus artışı X

Yeni kullanım/inovasyon: biyoyakıtlar X

Arz yönü

Düşük üretim artışı X X X

AR-GE yatırımlarındaki düşüş X X

Arazilerin işlevini kaybetmesi X X

Kısa Dönem

Talep yönü

Hükümetlerin gıda politikaları X X X

Arz yönü

Hükümetlerin gıda politikaları X X X

İklime bağlı ürün kayıpları X X X

Makroekonomik

Ekonomik büyüme X X X

ABD dolarının değer kaybetmesi X X X

Ham petrol ve enerji fiyatlarının yükselmesi X X

Vadeli piyasalar/spekülasyon X X

Enflasyon X X

Finansal krizler X X

Küresel gıda stoklarının azalması X X X

Kaynak: Huan-Niemi ve ark., 2009; Şimşek, 2015

Üç kriz döneminde de etkili olan uzun dönemli faktörler ihracat talebindeki artış ve düşük üretim artışı, 
kısa dönemli faktörler hükümetlerin gıda politikaları ve iklime bağlı ürün kayıpları, makroekonomik 
faktörler ise ekonomik büyüme ve ABD dolarının değer kaybetmesidir.

Son yıllarda dünyada gıda fiyatlarında aşağı yönlü hareket görülürken, Türkiye’de gıda fiyatları 
artışını sürdürmektedir. Türkiye’de 2016 hariç hızlı yükseliş gösteren gıda fiyatları, enflasyonda hedef 
değerlerden sapmalara neden olmaktadır. Tarım ürünlerinde arz azalışı ilk olarak üretici fiyatlarını, 
gecikmeli olarak tüketici fiyatlarını artırır. Gıda fiyat artışlarında; arz koşullarının etkisi, toplam talep 
koşullarının etkisine göre daha yüksek olmaktadır.

Tarım ve gıda fiyatlarının yükseldiği dönemlerde ithalatçı ve ihracatçı firmalar, fiyatlara olası bir 
müdahalenin yönünü tam olarak tahmin edemedikleri için kararlarına risk unsurunu da eklerler. Bu 
da belirsizliği artırırken, enflasyon üzerindeki baskıyı da devam ettirir.

Türkiye’de etkin işleyen bir tarımsal pazarlama sistemi bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak fiyat 
mekanizmasının nasıl oluştuğu yeterince bilinmemekte ve oluşan fiyatların etkisi de ancak enflasyon 
yönüyle ölçülebilmektedir. Enflasyon rakamları üzerinden yapılan değerlendirmeler de tartışmaların 
başka alanlara kaymasına neden olmakta, sağlıklı sonuçlara ulaşılamamaktadır.
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Fiyat istikrarının sağlanabilmesi öncelikle sektörün tüm süreçlerinde istikrarlı bir yapının kurulmasıyla 
mümkün olabilecektir. Fiyatlardaki dalgalanmalar, tüm ekonomiyi etkilemekte bu nedenle devlet, 
tarım ürünleri piyasalarına müdahale etmektedir. Müdahale yöntemi ne olursa olsun, taraflardan birini 
kısa sürede memnun etse de orta ve uzun vadede kalıcı çözüm olamamaktadır. Çözümü, müdahale 
yerine sektörü düzenlemede aramak gerekir. Gıda fiyatlarının istikrarsız sonuçlarına yine piyasa içinde 
çözüm üretilmeli, sektör; fiyat, rekabet ve ürün arz yönüyle izlenmeli ve yönetilmelidir.

Son yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatında yaşanan artışların yanında kaba yem ile kesif 
yem yetersizliğinin yaşanması, kırmızı et ve süt üretiminde ulusal üretimde düşüşler görülmektedir. 
Buna bağlı olarak geleceğe yönelik üretim planlanmasının yapılabilmesinde güçlükler yaratmaktadır. 
Özellikle et ve süt piyasa düzenleme mekanizmalarının olmayışı, üretim ve pazarlamada düşük 
düzeyde örgütlü bir yapının olması ile aracı sayısının fazlalığı, üretim miktarında dalgalanmalara 
neden olmaktadır.

16. TARIM SEKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI AÇISINDAN NİTEL ANALİZİ (GZFT)

Tarımsal Yapı

Güçlü Yönler Fırsatlar

Tarımsal üretim faaliyetlerinin yönlendirilmesi amacıyla 
çıkartılan Tarım Kanunu’nun varlığı,

Gıda ürünlerine olan talebin gün geçtikçe artması,

Tarımsal üretim planlaması açısından bitkisel ve hayvansal 
üretimle ilgili işletmelere ait veri tabanının bulunması,

Havza ölçeğinde üretim yapılmaya başlanması,

Toprak koruma ve arazi kullanımıyla ilgili mevzuatın varlığı, Tarımsal üretimde gelişen teknolojilerin kullanılması,

Tarım arazilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi temelinde 
tanımlanmış olması,

Arazilerin miras yoluyla parçalanmasının önlenmesine yönelik 
mevzuatın olması

Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri 
çalışmalarının hızlandırılmış olması,

Belirli işletmelerde çiftlik muhasebe kayıtlarının tutulmaya 
başlanması,

Toprak kaynaklarının ve çevrenin korunmasına yönelik artan 
duyarlılık,

Ülkenin nüfus artışına paralel olarak Türkiye’nin özellikle Suriye’den 
kaynaklanan nüfus göçü ile birlikte yıllık ortalama 35-40 milyona 
yakın turisti ağırlaması.

Toprak kirliği ve çevre korumaya yönelik mevzuatın AB uyum 
çerçevesinde yenilenmesi.

 

Zayıf Yönler Tehditler

Ürün pazarlamasında üretici örgütlerinin aktif rol alamaması, Tarım arazilerin çok parçalı ve dağınık olması,

Tarım arazilerinin alım-satımıyla ilgili bir ofis bulunmaması,
İskân ve diğer taleplerle tarım arazilerinin yapılaşma baskısı altında 
kalması,

Tarımsal üretim için uygun olmasına rağmen bazı bölgelerde 
tarım alanlarının tarımsal faaliyetlerde kullanılmaması 
(arazilerin boş kalması),

Tarımsal üretimde rekabet gücünün düşüklüğü,

 Kurumsal anlamda tarım arazisi kullanımı konusunda yetki 
karmaşasının olması.

Tarımsal üretimden elde edilen gelirin diğer sektörlere oranla daha 
az olması,

  Tarımsal üretimde yaşanan hastalık ve zararlılar,

  Tarımsal üretimde etkin olmayan kaynak kullanımı,

 
Tarıma dayalı sanayinin kurulmasında toprak ve su kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımı hususunun tam olarak gözetilmemesi,

  Artan amaç dışı arazi kullanım talepleri.
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Tarımsal Kayıt Sistemleri

Güçlü Yönler Fırsatlar

Uygulamalarda kullanılan kayıt sistemlerinin güncellenebilir 
olması,

Çok sayıda veri tabanına entegrasyonun sağlanabilmesi ve daha hızlı 
bir şekilde ulaşılması,

Tarım Bilgi Sistemi (TBS) kapsamında arazi ve toprağa 
yönelik altyapı veri ve bilgi yapısının oluşturulması,

Bakanlığın, kayıt sistemlerini geliştirmeye yönelik projelerin olması  
(IACS Projesi gibi), 

Kurumlar arası iş birliği ile çok sayıda veri tabanına daha 
hızlı bir şekilde ulaşılması ve tarım alanındaki diğer kayıt 
sistemleriyle entegre olması, 

Kayıt sistemlerini destekleyen yeni teknolojik gelişmelerin olması, 

Tarımsal desteklemelerin, Bakanlık kayıt sistemleri üzerinden 
yapılmasına yönelik yasal mevzuatın olması,

Tarım Bilgi Sistemi (TBS) kurularak, işletme bazlı tarımsal üretim 
kayıt sistemine (TÜKAS) başlanmış olması,

Tarım sigortalarının Bakanlık kayıt sistemleri üzerinden 
yapılması (ÇKS, TÜRKVET, SKS, AKS, ÖKS vb.), 

Ulusal kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,

Tarımsal faaliyet ile ilgili pek çok işlemde kayıt şartının 
aranması (TMO alımları, kredi talepleri vb.) ve e-Devlet 
entegrasyonlarının yapılmış olması,

Yenilenebilir ve güncellenebilir ulusal kayıt sistemlerinin hayata 
geçirilmesi,

Yoğun veri giriş dönemlerinde sistemin ihtiyacı olan otomatik 
destek yapılarına sahip olması, 

Mevcut altyapının ihtiyaca cevap vermeyen kısımlarının geliştirilmesi,

Türkiye’de belirlenen örneklem çerçevesinde işletmelere ait 
muhasebe kayıtlarının tutuluyor olması (ÇMVA),

Tek ödeme sistemine geçilmesinin sağlanması,

Sistemin merkezi olmasından dolayı uluslararası veri 
güvenliğinin olması,

Büyük veri altyapısının oluşturulmuş olması, karar vericilere politika 
oluşturmada yön gösterecek bir veri tabanı oluşturması.

Bakanlık içerisindeki diğer yazılımlarla ve ulusal-uluslararası 
kurumlarla uygun görülen veriler protokoller çerçevesinde 
paylaşılabilmektedir. Kişisel veri güvenliği söz konusu 
olduğunda ise bu verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı 
kısıtlanabilmektedir.

 

Türkiye’de Orman varlığına ait tüm kayıtların tutuluyor olması 
(ORBİS).

 

 Zayıf Yönler Tehditler

Küçük işletmelerin başvuru ve bildirim yapmaktan kaçınması, Veri tabanları sayısının çok fazla olması, 

Tarım işletmelerinin bir kısmının Çiftçi Kayıt Sistemi dışında 
kalması,

Bazı veri tabanlarının veri değişim standartlarının çok eski olması,

Hayvancılık sektöründe kayıt sisteminin tam olarak 
oturtulamamış olması nedeniyle oluşan eksik ve hatalı 
veri tabanının hayvancılık sektöründe etkinlik ve verimliliği 
azaltması,

Kayıt sistemlerinin internet ortamında olması nedeniyle dış tehditlere 
açık olması, 

Güncel ve detaylı bir toprak veri tabanının bulunmaması,
Yoğun veri girişi olduğu dönemlerde kayıtlara erişimde sıkıntılar 
olabilmesi, 

Kayıt sistemine girilen verilerin, beyana dayalı olanlarının 
doğrulanmasında yaşanan sıkıntılar, 

İntikali yaptırılmayan araziler, sahibine ulaşılamayan araziler, ihtilaflı 
araziler gibi mülkiyetten kaynaklanan arazilerin TBS kaydının 
yapılamaması,

Sistem kullanıcılarının veri girişlerinde gerekli hassasiyeti 
göstermemesi, 

Kayıt dışı hareket ve kesimi yapılan ya da bildirimi yapılmayan 
hayvanların HBS’de güncellemesinin yapılamaması.

Verilerin toplanması ve sisteme girişinde görevli personel 
sayısında yetersizlik,

 

Tarımsal işletme çerçevesi bilinmeden örnek çekilerek 
tarımsal yapıyı ortaya koymak, sağlıklı verileri ortaya koymayı 
engellemektedir.

 

Bu kadar verinin analiz edilememesi, risklerin ortaya 
çıkarılamaması.
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Hayvansal Üretim Yapısı

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Türkiye’nin coğrafi durumu iklim ve teknik altyapısının 
hayvansal üretim, farklı ırk ve türler için uygunluğu,

Hayvansal üretimde markalaşma eğiliminin yeterince gelişmemiş 
olması, 

Hayvancılık sektörü birim ürün değerinin yüksekliği nedeniyle 
sermaye birikimi ve kırsal gelirlerin artırılması ile gelirin yıl 
içerisine yayılması,

Başta kanatlı ürünleri olmak üzere hayvan ve hayvansal ürünlerde dış 
ticaretin belirli ülkelere önemli oranda bağlı olması,

Mevcut hayvan varlığı ve sürü kompozisyonu ile son 
yıllarda kaydedilen gelişme, hayvancılık sektörünün gelişme 
potansiyeline sahip olması, 

Örgütlü üretim için bilinç ve ilgi eksikliğinin devam ediyor olması, 
kısa vadede çözümünün zorluğu ya da bu konuda kararlı bir iradenin 
olmayışı,

Var olan yöresel ve bölgesel ürünlerin uluslararası rekabette 
sağladığı avantaj ve ayrıcalıkların değerlendirilebilecek 
gerekli altyapı ve işaretleme çalışmalarının başlamış ve belirli 
aşamaya gelmiş olması,

Döner sermaye ihtiyacının finansmanı için uygun finansman 
kaynaklarının sağlanamaması sonucu ortaya çıkabilen aracı/sanayici 
sözleşme ve uygulamalarının üretici aleyhine dönmesi.

Hayvancılık işletmelerinin üretim, tedarik, pazarlama vb. 
temel işletmecilik ve yetiştiricilik noktalarında sağlamış 
oldukları ilerleme ve gelişmelerin belirli bir düzeye ulaşmış 
olması, 

 

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet açısından 
önemli olan yem bitkileri tarımının yaygınlaşmaya başlaması 
ve üreticilerin bu noktada ulaşmış oldukları bilgi ve bilinç 
düzeyi.

 

Fırsatlar Tehditler

Sahip olduğu coğrafi ve kültür altyapısı itibarıyla dış ticaretin 
geliştirilebilmesi için gerekli şartların varlığı,

Komşu ülkelerinin Türkiye’de hayvan hastalıkları için potansiyel tehdit 
oluşturmaları,

İthalatın sürdürülebilir olmayışı/olamayacağı noktasından 
hareketle artacak olan damızlık ve kasaplık hayvan 
ihtiyacının karşılanması amacıyla işletmelerin sayı ve ölçek 
olarak büyümesi için artacak hayvan talebinin yurt içinden 
sağlanmaya başlamasının oluşturacağı olumlu etki,

Bölgede yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve terörün, hayvancılık 
sektörü için önemli olan sınır güvenliği ve kontrolünün hayvancılık 
sektörü açısından risk unsuru haline dönüştürebilmesi, 

Özellikle büyükbaş hayvan varlığı ve sürü popülasyonunda 
meydana gelen iyileşme ile birim hayvan başına sağlanacak 
olan iyileşmenin sağlayacağı verimlilik artışının işletmelerin 
ekonomik faaliyetlerine sağlayacağı katkı, 

Hayvansal üretimde belirli ırk ve türlerin aşırı derecede ön plana 
çıkarılması sonucu diğer ırk ve türlerin göz ardı edilmesi, özellikle 
küçükbaş hayvancılığın var olan potansiyel ve öneminin yeterince 
değerlendirilemeyişi veya ikinci planda kalması,

Gelişen gıda sanayinin artan ham madde talebi ve bu talebi 
sağlamak için atılacak olumlu adımların işletmeler için 
oluşturacağı teknik ve ekonomik katkı, 

Hayvancılık sektöründe örgütlenme modeli ve uygulaması nedeniyle 
kooperatif ve birlikler arasında var olan uyumsuzluk, 

AB uyum çalışmaları ve AB’de ortaya çıkan gelişmelerin 
Türkiye’nin ihracat olanaklarını geliştirmesine katkı 
yapmasının beklenilmesi.

Artan çevre bilinci ve duyarlılığı ile hayvansal üretim arasında 
kurulmaya çalışılan bağın üretim ve yetiştiricilik üzerine olumsuz 
etkisi ve buna bağlı hatalı uygulamalar, 

 
Pazarlama kanallarının uzaması neticesinde bir yandan nihai ürün 
fiyatlarının yükselmesi diğer yandan üretici eline geçen fiyatın 
maliyet yapısından bağımsız olabilmesi, 

 
Zaman zaman ortaya çıkan fiyat istikrarsızlıklarının çözümünde 
yapısal iyileşme ve gelişmeleri olumsuz etkileyecek popülist politika 
uygulamaları.
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Bitkisel Üretim Yapısı

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Kaliteli bitkisel üretim,
İddialı olduğumuz ürünlerde yüksek oranda kayıp (tarla, hasat, depo, 
muhafaza),

Yüksek ürün çeşitliliği, bazı ürünlerde ihracatta dünya 
sıralamasında yer alınması,

Tarımsal üretimde planlama eksikliği.

Örgütlü üretici potansiyeli,  

Sanayinin talebine uygun bitkisel üretimin sağlanması,  

Sebze ve meyvecilikte ülke ihtiyacının üzerinde bir üretime 
ulaşılması.

 

Fırsatlar Tehditler

İhracattaki talep artışı
İhracatta bazı ürünlerde diğer ülkelerdeki düşük iş gücü ve maliyetler 
nedeniyle rekabet edememe (çay),

İşleme olanaklarının artışı
Üstünlüğümüz olan ürünlerde yeni ülkelerin devreye girmesi ve 
bundan kaynaklanacak rekabet ortamı.

Tarımsal birlik ve kooperatiflerin alternatif yapılanmasının 
gelişmesi ve örgütlenmeye eğiliminin artışı

 

Tarımda Girdi Tedariği ve Yapısı

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Tarımsal üretime verilen girdi desteklerinin (sertifikalı tohum-
fide-fidan, kimyasal gübre, motorin ve tarımsal krediler) 
zaman içinde ayrılan bütçeden giderek artan oranda pay 
alması.

Teknik düzeyde tarımsal üretimin yapılamaması,

 
Girdi kullanımında teknik ve ekonomik optimum düzeylerinin dikkate 
alınmadan üretim yapılması.

   

Fırsatlar Tehditler

Sertifikalı tohumluk ithalatı ile ihracatı arasındaki farkın 2016-
2018 döneminde azalmaya başlaması, 

Bitkisel ve hayvansal üretimde yüksek düzeyde ve bilinçsiz girdi 
kullanımı nedeniyle maliyetlerin artması,

Ülke içinde üretilen tarım alet-makinelerinde yüksek 
teknolojinin artan oranda kullanılmaya başlanması. 

Tarımsal üretimde bilinçsiz girdi kullanımı (su kaynakları, kimyasal 
ve hayvansal gübre, tarımsal mücadele ilaçlarında) ve buna bağlı 
olarak oluşan tarımsal atıklar (gübre çuvalları ve tarımsal mücadele 
ilaçlarının ambalajları) nedeniyle çevre kirliğine neden olunması,

 
Tarımsal girdi ihtiyaçlarında ithalata bağlı girdilerin talebinde 
yaşanan artış.
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Tarımsal İşletmelerin Finansmanı

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Bankaların son yıllarda tarım sektörüne girme çabalarının ve 
deneyimlerinin giderek artması,

Finansal yönetim konusunda bilgi yetersizliği,

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

İhtiyacın üzerinde borçlanma ve borç stokunun fazla olması,

Tarım işletmelerine finansal destek sağlayan kamu kurumları 
arasında, AB Komisyonu tarafından akredite edilmiş ve/
veya uluslararası yönetim ve kontrol sistemleriyle uyumlu iş 
süreçlerine sahip kurumların olması.

Kredinin amaç dışında kullanılması eğilimi,

  Finansmana erişimde çiftçi örgütlerinin kullanılmaması,

  Özel bankaların tarım sektörüne ihtiyatlı davranmaları,

 

İşletmelerin finansal yapısının yetersizliği ve bu konuda işletmelerin 
döner sermaye ihtiyacının sağlanabilmesi için gerekli kredi ve 
desteklemelerin istenilen ve işletme kârlılığın artıracak düzeyde 
olmayışı, 

 

İşletme ölçeklerinin önemli oranda küçük ölçekli olması ve işletme 
ölçeklerinin orta ve uzun vadede de istenilen sayı ve orana ulaşması 
için gerekli ekonomik, teknik ve finansal desteğin yetersizliği ve 
sağlanamayacak oluşu,

 
Tarımsal girdi piyasaları ile finans sektörü arasında değer zinciri 
finansman modellerinin kullanılmaması

 
Çiftçi örgütlerine yönelik tüm bankaların yararlanabileceği bir 
derecelendirme/skorlama sisteminin bulunmaması,

 
Tarım sektörüne destekli kredi kullandırmanın sadece Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) verilmesi,

 
Bankalar arası faiz oranlarının farklılığı ve özel banka faiz oranlarının 
yüksekliği,

 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynak kullanım katkı payının 
yüksekliği,

 
Borç ertelemelerinde uygulanan faizlerin yüksekliği ve masrafların 
(hayat sigortası, komisyon, ipotek, vb.) kredi maliyetini yükseltmesi,

 
Çeşitli nedenlerle ÇKS’ye kaydolamayan çiftçilerin devlet destekli 
kredi kullanamamaları.

   

Fırsatlar Tehditler

Fiyat riskini ortadan kaldırmak amacıyla fiyat sigortası 
üzerinde çalışmaların başlatılmış olması,

İşletmelerdeki sermaye yetersizliği,

Özel bankaların tekrar tarım sektöründe faaliyetlerini 
artırmalarını sağlayacak mekanizmaların tartışılıyor olması,

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

Teminat sorununa yönelik mekanizmaların (KGF vb.) tarım 
sektöründe de yer almaya başlaması,

Banka borçlarını yeni banka kredileriyle kapatma eğiliminin artması,

Üretimde kullandırılan tarımsal kredilerin devlet tarafından 
desteklenmesi.

Girdi fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarındaki artışın üzerinde 
gerçekleşmesi ile kredi borçlarının ödenememesi,

 
ÇKS’ye kaydolamayan veya çeşitli nedenlerle Ziraat Bankası veya 
TKK’dan kredi alamayan çiftçilerin özel bankalardan yüksek faiz 
oranlarıyla borçlanması.
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Tarımsal İnsan Kaynakları Planlama

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Ziraat Fakültelerinde bilgi birikimi ve tecrübeye sahip akade-
misyen ve personelin varlığı,

Kırsal kesimde yaşayan genç nüfusun tarımsal alanda çalışma isteği-
nin ve motivasyonunun olmaması,

Sulamaya açılan alanların artmasıyla tarımsal iş gücüne olan 
talebin ve dolayısıyla istihdamın artması,

Türkiye’de Ziraat Fakültelerinden mezun olan öğrenci sayısının fazla 
olmasına rağmen tarım sektöründe istihdam olanaklarının yetersizli-
ği,

Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayılarının artması nede-
niyle yerelde istihdam olanaklarının artması,

Tarımsal üretim faaliyetlerinin son yıllarda tarım dışı meslek sahipleri 
tarafından yürütülmeye başlaması,

Kadın ve gençlerin istihdamı açısından pozitif ayrımcılığa 
yönelik istihdamın desteklenmesi,

Sahip olunan iş gücü kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yö-
nelik bir üretim planlamasının olmaması ve üretim dönemlerinde iş 
gücü arz-talep dengesizliğinin ortaya çıkması, 

Türkiye’de kırsal turizme yönelik faaliyetlerin çeşitlendirilme-
sini ve bu alanlarda yeni istihdam olanaklarının yaratılmasını 
sağlayacak iş gücü potansiyelin olması,

Tarımsal üretimde teknoloji kullanımının artmasıyla iş gücü talebinin 
azalması,

Küçük aile işletmelerinin herhangi bir alanda istihdam 
edilmeye hazır atıl nüfusu barındırması.

Tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun eğitim düzeyinin düşük 
olmasından dolayı sahip olunan kaynakların etkin kullanılamaması,

 
Ziraat Fakültelerinde uygulamaya yönelik ders sayısının az olması, 
Ziraat Liselerinin kapatılması,

 
Tarım sektöründe diğer sektörlere kıyasla örgütlenmiş bir iş gücünün 
bulunmaması,

  İş gücü ücretlerinin tarım sektöründe düşük olması,

 
Mevsimlik tarım işçilerinin barınma ihtiyacının karşılanması, ücretlen-
dirilmesi ve iş için taşınması sırasında hiçbir güvence altında olma-
ması,

 
Mevsimlik tarım işçilerinin iş ilişkilerinin düzenlenmesinde görev alan 
aracıların işçinin emeği üzerinden gelir elde etmesi,

 
Hayvansal üretimde nitelikli ve yeterli sayıda çoban, hayvan bakıcısı, 
sağımcı ve kâhya ile bu çalışanların sosyal güvencesinin olmaması

Fırsatlar Tehditler

Gıda güvenliği, gıda güvencesi, organik üretim ve iyi tarım 
uygulamaları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çalışacak, 
nitelikli ve tecrübeli iş gücüne ihtiyaç duyulması,

Türkiye’nin genç nüfus potansiyeli yüksek olmasına rağmen gençlerin 
tarımda kalma eğiliminin düşük olması,

Sektörden elde edilen ürünlere yönelik piyasada sürekli bir 
talebin var olması ve dolayısıyla minimum düzeyde de olsa iş 
gücü talebinin piyasada daim olması,

Tarımsal faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerde yaş ortalamasının 
yüksek olması,

Tarımsal girişimcilik faaliyetlerinin yarattığı çalışma alanları 
ve sunduğu yeni imkânların (teknokentler, tarımda start-up 
şirketler vb.) varlığı,

Tarım işletmelerinin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayacak yeterli 
iş gücünü bulamaması,

Marka değeri yaratılabilecek yöresel ürünlerin tarımsal 
girişimcilik faaliyetleri kapsamında değerlendirilebilme 
potansiyelinin artması,

Tarımda start-up faaliyetlerinin yeterince desteklenmesini sağlayacak 
hukuki altyapının olmaması,

Tarımsal insan kaynakları niteliğinin artırılmasında bilişim 
teknolojilerinden yararlanılması.

Türkiye’nin aldığı dış göçler sonucunda oluşan iş gücünün tarım baş-
ta olmak üzere piyasalarda ucuz iş gücü arzı yaratması,

 
İş gücü piyasalarında kayıt dışı istihdamın varlığı ve özellikle tarımda 
istihdam edilen kişi sayısının net olarak bilinememesi,

 
Ekonomideki belirsizliklerin tarım sektöründe yeni yatırımlar ve istih-
dam olanaklarını güçleştirmesi,

 
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal uygulamalar kapsamına tarım 
sektörünün alınmaması,

 
Tarımda çocuk iş gücünden yararlanması nedeniyle, çocukların 
eğitimlerine devam edememesi ve ağır çalışma koşullarında fiziksel 
ve ruhsal olarak yıpranmaları söz konusudur.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

208

Sulama Yönetimi ve Suyun Etkin Kullanımı 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Su yönetimi ve sulama argümanlarının, son iki kalkınma 
planında yerini almış olması ve hukuksal açıdan dikkate değer 
gelişmeler meydana gelmesi,

Su miktarına yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin 
depolanacağı ve ilgili tüm kurumlar tarafından sorgulanabileceği bir 
yapının kullanılmıyor olması,

Ekonomik olarak sulanabilir arazilerin büyük bir bölümünün 
işletmeye açılmış olması, 

Sulu tarım alanlarında: bitki su tüketimi, sulama sistemi, sulama 
yöntemi, üretim değeri, değer zinciri analizi, GSYH vb. parametrelerin 
dikkate alındığı bir planlamanın DSİ haricinde yapılamaması,

Başta DSİ olmak üzere bütün kurumlar klasik (açık) sulama 
şebekelerinden vazgeçip etkin su kullanımı açısından çok 
önemli bir yeri olan borulu sulama şebekelerini tercih 
etmektedirler,

Su ve sulama yönetimi ile üretim destekleme politikalarının 
belirlenmesi konularında kurumlar arasında koordinasyon/eş güdüm 
eksikliği vardır,

Ekonomik ömrünü doldurmuş olan büyük ölçekli klasik 
sulama şebekeleri borulu sulama şebekeleri olarak 
yenilenmektedir,

Hidrolojik havza sınırlarının tüm kurumlarca ortak ölçek/altlık olarak 
kullanılmaması mevzuat ve uygulama açısından uyumsuzluklara 
neden olmaktadır,

Su uygulama randımanı düşük yüzey sulama yöntemlerinden 
vazgeçilerek basınçlı sulama yöntemlerine geçiş hızlanmıştır, 

Üreticilerin, su uygulama randımanı düşük olan sulama yöntemlerini 
kullanmalarını engelleyecek bir mevzuat bulunmamaktadır,

Özellikle DSİ’ce işletilen ve devredilen sulama şebekelerinde 
yeterli olmamakla birlikte su kaynağından şebekeye 
alınan suyun ölçümü amaçlı kullanılan tesislerinin sayısı 
artırılmaktadır,

Su kullanıcı örgütlerinin, sağlıklı veri teminini sağlayacak teknoloji 
düzeyleri yeterli değildir,

Su kullanıcı örgütlerinin büyük kısmının izleme-değerlendirme 
çalışmalarının etkinliği ve sürdürülebilirliğinde artış 
görülmektedir.

Su kullanıcı örgütlerinin yönetim ve işleyişlerinde hukuksal altyapı 
homojen değildir,

 

Alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi ile toprak ve su kaynaklarının 
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
bakımından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “su hasadı” birimi 
bulunmamaktadır,

 
Ürün bazlı desteklemelerde sulama tesislerinin özellikleri ve su 
kaynakları potansiyeli dikkate alınmamaktadır,

 
Su ve sulama yönetimi konularında yapılan çalışmalarda 
koordinasyon ve bilgilendirme eksikliği bulunmaktadır,

 
Ruhsatsız kuyuların kontrolünün zorluğu ve suyun hacim esasına 
göre fiyatlandırılmaması görülmektedir,

 
Terfili (pompajlı) sulama şebekelerinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yeterince faydalanılmamakta ve bununla ilgili 
mevzuatta eksiklikler bulunmaktadır,

 
Tarımda kullanılan su miktarının ve kalitesinin korunması amaçlı ulusal 
bir strateji eylem planı bulunmamaktadır,

 
Tarımsal su tahsisine yönelik kayıt, ölçüm, izleme ve denetim sistemi 
bulunmamaktadır, 

 
Su tahsis uygulamalarını destekleyecek mevzuat yetersiz ve 
yeknesaktır,

 
Havzaların su potansiyeli ile su talebinin dengesizliğinden kaynaklı 
sorunlar bulunmaktadır.

Fırsatlar Tehditler

On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, su kullanım etkinliğin 
artırılmasına, sulanabilir arazilerin sulamaya açılması 
için yatırımların önceliklendirilmesi ve basınçlı sulama 
sistemlerinin desteklenmesine ilişkin kararların alınması. 

İklim değişikliği sonucu su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin azalması,

 

Su kullanıcı örgüt yönetimlerinin dikkate almadıkları izleme-
değerlendirme çalışmaları sonucunda, optimum su iletim ve 
dağıtımının gerçekleşmemesi ve büyük yatırımlar yapılarak inşa 
edil en sulama şebekelerinden beklenen sosyoekonomik faydanın 
sağlanamaması,

 
Çiftçilerin bilinçsiz sulamaya devam etmesi sonucunda sulu tarım 
alanlarında elde edilen verim ve kalitenin beklenenin altında olması. 
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Destek ve Teşvik Olanakları 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

11. Kalkınma Planı’nda tarımsal desteklerin artırılacak 
olmasının yer alması,

Desteklemelerin belirlenen optimum bitki deseni dikkate alınmadan 
yapılması,

Tarımsal desteklerin denetimini sağlayacak teşkilatın var 
olması.

Desteklemelerin üretimi yönlendirecek şekilde bir yıl önceden 
açıklanmaması,

  Destekleme ödemelerinin zamanında yapılmaması,

  Desteklerin amaç dışı kullanımlarımda yaptırımın olmaması,

 
Desteklemelerde bürokratik işlemlerin çokluğundan dolayı küçük 
çiftçilerin destekten yararlanamaması,

 
Tarım Kanunu’nda yer alan “Milli Gelirin %1’lik kısmının tarımsal 
üretime destek olarak aktarılacağı” maddesinin günümüze kadar 
uygulanamamış olması, 

 
Tarım işletmelerinin üretim gücüne ve işletme ölçeğine bağlı olarak 
desteklenmemesi,

 
Tarım politikalarının uygulanmasında uzun vadeli planların 
bulunmaması.

Fırsatlar Tehditler

AB fonları ve Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı 
destekleme araçları

Tarımsal üretim maliyetlerinin yükselmesinden dolayı desteklemelerin 
etkinliğinin düşük olması,

Havza ölçeğinde desteklemelerin planlanmaya başlaması. Kayıt dışı üretimin varlığı,

 
Kırsaldaki nüfusun yaşlanmasından dolayı, desteklerin etkinliğinin 
azalması,

  AB fonlarına erişimde yaşanan güçlükler.

Alternatif Üretim Sistemleri

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Alternatif ürünlerin pazara arz süresinin uzunluğu, Organik tarımın iç piyasa için yeni ve belirsiz bir konu olması, 

İhraç pazarlarına yakın olması, Yetersiz örgütlenme, 

Organik ürünlerin ihraç fiyatının yüksek olması, 
Alternatif üretim sistemlerinin verim düşüklüğünden kaynaklı birim 
maliyetin yüksekliği,

Ülkenin birçok yerinde doğal şartların yılda iki ya da daha 
fazla ürün elde etmeye imkân tanıması, 

Alternatif üretim sistemlerinde eğitim ve yayım çalışmalarının 
yeterince etkili olmaması. 

Organik tarımı destekleyecek geleneksel bilgi ve deneyimin 
fazla olması, 

 

Alternatif üretim sistemleri konusunda ulusal mevzuatın ve 
kayıt sisteminin varlığı,

 

İklim ve doğal şartların alternatif üretim sistemlerine 
uygunluğu,

 

Alternatif üretimle rekabet gücü yüksek ürünlerin 
yetiştirilebilmesi ve devlet desteklerinin olması,

 

Ürünün pazara ulaşması için yaygın nakliye ağı.  

Fırsatlar Tehditler

Ekoturizm ve kırsal turizme yönelik talebin artması, Son yıllarda artan çevresel kirliliğinin olumsuz etkisi, 

Doğal ürünlerin yüksek fiyattan alıcı bulması, tüketici 
bilincinin gelişmesine bağlı olarak sağlıklı, kaliteli ürünlere 
ilginin artması ve sürekliliği olan bir talebin varlığı,

Kimyasal kullanılmadığı için karşılaşılan hastalık ve zararlılar,

Alternatif üretim sistemlerine kredi imkânlarının artması. İklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme ve erozyon.
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İklim Değişikliği

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi konusunda ulusal 
ve uluslararası kuruluşlarla AR-GE çalışmalarında iş birliği 
içinde olması,

Türkiye’nin İklim değişikliğinden en çok etkilenecek Akdeniz 
Havzasında yer alması,

Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinde Ortak Tarım 
Politikalarının (OTP) uyumlaştırılması,

Tarım alanlarında erozyonun yüksek olması,

AB fonlarına erişim,
Tarımsal ekosistem hassasiyetlerinin ve kırılganlıklarının artması, 
bazılarının işlevlerini kaybetmesi,

BMİDÇS mali kaynaklarına Taraflar Konferansı (COP) kararları 
neticesinde Türkiye’nin kısa bir süre dahi olsa da erişiminin 
olması,

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(BMİDÇS) Ek-1 ülkesi olması nedeniyle mali kaynaklara erişimde 
zorluklar,

Çevre konusunda bilinç düzeyinin artması,
Henüz Paris Anlaşması’nın onaylanmaması ve AB katılım sürecinde 
bu durumun bir kriter olarak değerlendirilebileceği, 

“Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı”, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon 
Kurulu (İDHYKK), Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması 
(ÇATAK) Programı vb. programların olması ve uygulanması,

Mali kaynaklara erişmek için yapılacak proje sayısının azlığı,

Gübre Yönetimi ve Nitrat Direktifinin Uygulanması, İklim değişikliği proje çalışmaları için uzman personel sayısı azlığı.

İklim değişikliğinin gelecek iklim projeksiyonlarının tahmin 
edilmesinde Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) hazırlamış olduğu senaryoların kullanılması, 

İklim değişikliği stratejisi ve eylem planının kurumlar tarafından 
uygulanmasında yaşanan zorluklar, izleme ve değerlendirmelerinin 
yapılamaması,

Tarım ve Orman Bakanlığınca Ekosistem Tabanlı Uyum (ETU), 
Ulusal Agro-ekolojik Zon (NAEZ) ve iklim projeksiyonlarını da 
içeren İklim Değişikliği Bilgi Sistemi (idebis) hazırlık ve test 
çalışmalarının devam etmesi, 

Personel hareketliliği (konusunda uzmanlaşan personelin başka 
birimlere geçmesi),

Yağmur hasadı, karbon döngüsü ve biyolojik çeşitliliğin 
sağlanabileceği alanların varlığı,  

Ekosistem tabanlı çevresel ve tarımsal uygulamaların 
yaygınlaştırılmasına yönelik bir yaklaşımın henüz olmaması,

Türkiye’nin coğrafyasındaki çeşitliliğin iklim değişikliğine 
uyum sağlanabilmesinde bir araç olarak kullanılabilmesi.

Koruyucu tarımın yoğun tarım yerine ikame etmesi için yaklaşımların 
olmaması,

 
Arazi kullanım planlamalarının ve bu yönde oluşturulan mevzuatların 
iklim değişikliği senaryolarına göre düzenlenmemiş olması.

Fırsatlar Tehditler

Doğal kaynakların etkin kullanıldığı sürdürülebilir üretimin 
teşvik edilmesi,

İklim değişiklikleri ve doğal afetler,

Coğrafi bölgeler bazında ürün planlaması ve teşvik edilmesi,
Kuraklık sonucu, tarımsal üretimde düşüklük, ekonomik kayıplar, 
ekolojik dengenin bozulması ve sosyal yaşantının etkilenmesi,

Özellikle tarla tarımında koruyucu tarım uygulamaları,
İklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında yeterli miktarda 
ulusal ve uluslararası mali kaynaklara ulaşamamak,

Ekosistem tabanlı çevresel ve tarımsal uygulamalar,
İklim değişikliği konusunda yapılacak çalışmalarının çiftçi tarafından 
kabul görmemesi, yayım çalışmalarının etkisiz olması,

Tarımda biyolojik mücadele,
Yoğun tarımdan koruyucu tarıma geçmenin maliyetinin yüksek 
olması,

Bakanlığımızın iklim değişikliği konularında uluslararası 
kuruşlarla iş birliği halinde olması,

Ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin sunduğu çevresel hizmetlerin 
ekonomik değerinin tam olarak bilinmemesi.

BMİDÇS kapsamında azaltım, uyum ve teknoloji transferinin 
tarıma katkı yapacak olumlu bir yaklaşım ve anlayış olması,

 

Özellikle OTP’nin uygulanması ile tarım konusunda 
ilerlemenin sağlanması,

 

İklim değişikliği azaltım konusunda tarım sektörünün önemli 
bir yutak alan olması,

 

Bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü toprak koruma, arazi 
toplulaştırma çalışmaları.

 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

211

Sözleşmeli Yetiştiricilik

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Üretim ve pazarlama garantisinin olması,
Hasat döneminde ürün fiyatlarının değişmesi halinde üretici veya 
alıcının ürün alım/satımında isteksiz davranması,

Üretim dönemi başında ürün fiyatının ve üretim miktarının 
belirlenmiş olması,

Sözleşme dışı üretilen ürünlerin pazarlanmasındaki sıkıntılar,

Ürün fiyatlarının ürünün kalitesine göre belirlenmesi, Mevzuatın yetersizliği ve güncel gelişmelerin gerisinde kalması,

Üreticilerin ürün tesliminden önce ürün miktarıyla orantılı 
olarak avans alma imkânının olması,

Üretim planlamasının yapılmaması nedeniyle sözleşmeli üretimin 
yaygın olarak kullanılamaması,

Üreticilere alıcı firma tarafından teknik destek (eğitim ve 
denetim, tohum vb.) verilmesi,

Üreticiler arasındaki örgütlenmenin yetersizliğinden dolayı alıcı firma 
ile pazarlık şansının olmaması,

Üreticilerin korunması amacıyla tek tip sözleşmenin 
belirlenmesi ve sözleşmelerin yasal mevzuata dayalı olarak 
hazırlanmış olması,

Sözleşmeli üretimin devlet tarafından yeterince teşvik edilmemesi.

Sanayiye sürdürülebilir miktar ve nitelikte ham madde 
sağlanması,

 

Tarım ürünlerini kullanan gıda sanayinde yeni iş alanları 
oluşturulmasına katkıda bulunulması,

 

Sözleşmeli üretimin kayıt altında olması ve sözleşmeli üretim 
modeli sayesinde üretim planlamasının olması,

 

Deneyimli üretici ve teknik eleman bulunması,  

Kaliteli üretim yapılması.  

Fırsatlar Tehditler

Sürdürülebilir toprak yönetimi açısından münavebede yer 
alan ürünlerin sözleşmeli üretime dâhil edilmesi,

Üreticinin yeterince korunmaması halinde sözleşmeli üretimden 
vazgeçme eğilimi,

Tarımsal ürünlere yeni pazar oluşturması açısından tarım dışı 
alanlarda da sözleşmeli üretim yapılma olanağı,

Üreticilerin örgütlenme konusundaki isteksizliği,

Yeterlilik oranı düşük olan ürünlerde sözleşmeli üretim 
yapılma olanağı,

Fiyat istikrarsızlığı,

Sözleşmeli ürüne verilen desteklerin artırılması. Küresel şirketler karşısında üreticilerin zayıf duruma düşmesi.
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17. HEDEF VE STRATEJİLER

KISA VADELİ HEDEF ve STRATEJİLER

TARIMSAL YAPI 

Yapısal sorunların belirlenmesi 
ve çiftçi eğitim/yayım 
programlarının etkin bir biçimde 
yapılması 

Özel sektör, kamu, üniversiteler ve STK’ların ortak bir program ile daha aktif bir biçimde 
çiftçi eğitimini sürdürmelerinin sağlanması Demostrasyon çalışmaları yoluyla çiftçilere kendi 
bölgelerinde uygulamalı olarak bilgilendirme sağlanması

Tarım danışmanlığı sisteminin daha etkili bir şekilde uygulanması sağlanmalı, çiftçi ile uzman 
arasında güven oluşturacak sistemin oluşturulması ve çalışmaların çiftçilerin gerçeklerinden 
yola çıkılarak yapılması

Araştırma ve eğitim seviyeleri tespit edilerek ihtiyaç alanlarının belirlenmesi, danışmanlığın 
akredite olmuş profesyonel meslek örgütleri ve çiftçiler tarafından verilmesi

Kamu ve özel basın-yayın kuruluşlarınca tarım sektörüne yönelik doğru bilgilendirme ve 
bilinçlendirme yayınlarının artırılması

Tarım Liselerinin tekrar etkinleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne verilmesi, 
çiftçilerin ve danışmanların eğitimde ana rolü üstlenmesinin sağlanması

Çiftçilerin ulusal ve uluslararası (AB) mevzuatlar ve çevre konularında eğitimi ve 
bilgilendirilmesi

İnovasyon ve tarım ürünlerinin muhafazası konularında eğitim ve teknik iş birliğinin 
geliştirilmesi

Çiftçiler WEB sayfası oluşturularak misyonunun, özellikle yeni çiftçilere çiftçilik yapmalarına 
ve üretime devam etmelerine yardımcı olmaları için destek vermek, keşif araçları ile e-ticaret 
ve e-tarım uygulamaları, mevzuatlar, desteklemeler, kaynakların keşfi ve kullanımı ve tarımsal 
üretimin tüm alanları ile ilgili eğitim ve uygulama desteklerinin sağlanması olması

TARIMDA KAYIT SİSTEMLERİ

Tarımsal Kayıt Sistemlerinin 
Kapasitesinin Geliştirilmesi

Kayıt sistemindeki veri entegrasyonuna yönelik standart veri kodlarının belirlenmesi, bu 
kodların tek çatı altında kullanımının sağlanması

Tüm yazılım ve bilişim altyapısının Bakanlık ve teşkilatlarında entegrasyonun yapılması

İşletme yöneticilerinin tarımsal kayıt sistemindeki verilere e-devlet ve e-çiftçi üzerinden ya da 
bir çiftçi portalından ulaşmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması

Tarımsal Kayıt Sistemi’nde her düzeyde (yönetici-araştırmacı-çiftçi) veri ve bilgi ihtiyacını 
karşılayacak raporlamanın yapılabilmesi

Kullanıcının (çiftçi, uzman vb.) akıllı telefon, tablet bilgisayar, e-devlet ortamlarından kayıt 
sistemine girişlerinde karşılıklı eş zamanlanmış sistemler sayesinde mükerrer bildirimlerin 
zorunluluğunun ortadan kalkmasının, tüm desteklemelere ilişkin bildirimlerin mobil ortama 
taşınmasının mümkün hale getirilmesinin sağlanması

Veri toplamanın iyileştirilmesi Veri girişlerinin işletmeler tarafından yapılması doğru bilgi vermesinin sağlanması için 
teşviklerin verilmesi, eksik, yanlış ve usulsüz beyanların tespitinde yaptırımlar uygulanması

Kayıt sistemlerinin güvenliğinin 
artırılması

Veri depolama güvenliği çerçevesinde acil kurtarma merkezlerinin sayısının artırılması, 
altyapısının güçlendirilmesi

Tüm çiftçilerin kaydolabilmesi için 
kayıt şartlarının düzenlenmesi

Bitkisel üretimde; tapuya ve mülkiyete dayalı esaslar yerine fiili kullanıma dayanan esasların 
getirilmesi, bu başvuruları doğrulayacak sistemlerin (Entegre İdare ve Kontrol Sistemi) 
kurularak bütün başvuruların alınması, başvurulmayan alanların da uzaktan algılama 
sistemlerinin de yardımı ile kaydı yapılarak bütün tarım yapılan alanların kayıt altına alınması 

Hayvansal üretimde; HBS ve TÜRKVET kayıtlarından yararlanılarak hayvansal ürün takip 
sistemlerinin oluşturulması
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TARIMSAL ÜRETİM

Arz talep dengesi ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması

İç ve dış pazar için ihtiyaç duyulan ürün miktarlarının reel bir şekilde tespit edilmesi, bu işlemin 
gerçekleştirilmesi için detaylı çalışmaların desteklenmesi

Kurulacak erken uyarı sistemi ile ürünlerin ekim, dikim, vejetasyon ve verim tahminlerinin 
gerçekçi metotlarla izlenerek, zamanında veri tabanına girilmesinin sağlanması

Entegre mücadele uygulamaları ile hastalık ve zararlı kontrolü sağlanarak verim ve kalite 
kaybının azaltılması

Sertifikalı tohumluk kullanımının artırılması

Hayvan hastalıkları ile etkili 
mücadele bilincinin oluşturulması

İşletmelerde sağlık yönetimi ve bilinci ile ilgili eğitim faaliyetlerinin uygulanması

Suni tohumlama ve hayvan besleme konusunda eğitimlerin verilmesi

Hayvan hareketlerinde etkin 
kontrolün sağlanması Hayvan hareketlerinde iki yönlü olarak uygulanan kayıt ve bildirim işlemlerinin etkinleştirilmesi

Hayvan hareketlerinde 
kaçakçılığın önlenmesi

Kolluk kuvvetleri ile sınır güvenliği, yol kontrolleri, kaçak ve belgesiz hayvan hareketleri 
konularında etkin koordinasyon sağlanması

Damızlık sığır yetiştiricileri birliği 
kayıtlarının ıslah ve melezlemede 
etkin kullanımı

Hayvanların verim durumları, ürün fiyatları ve beklentilere göre melezleme veya üretim 
planlaması yapılabilecek şekilde planlamaya yönelik olarak geliştirilmesi  

Örgütlenme bilincinin 
yaygınlaşması 

Destek ve teşviklerle zorunlu kılınan ve dolayısıyla niceliksel olarak yeterli görülen örgütler 
yerine sorunları çözen kaynak yaratan ve hesap soran ve hesap sorulabilir aktif katılımlı yeni bir 
örgütlenme yapısının oluşturulması

Alternatif tarımsal üretimi 
geliştirmek, yaygınlaştırmak ve 
sürdürülebilirliği sağlamak

Alternatif üretim sistemiyle üretilecek ürünlere olan talebin belirlenmesi

Alternatif üretim sistemlerine yönelik çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması

Çiftçilerin amaçlarının ve yaşam tarzı seçimlerinin dikkate alınması

Örtüaltı üretime verilen destek miktarının artırılması

Organik ve İyi Tarım Ürünlerine 
ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve 
güvenilirliği arttırmak

Organik tarım faaliyetlerinin kamu eliyle yürütülmesini sağlayacak mevzuat değişikliğinin 
yapılması ve uygulamaya yönelik etkin bir organizasyon yapısının oluşturulması 

Özellikle taze sebze-meyve ürünlerinde üretim artışının sağlanması

Sürdürülebilir doğal kaynak 
yönetimi, toprak ve su 
kaynaklarının korunmasını ve 
verimli kullanılmasını sağlamak

İklim değişikliği ile ilgili konularda karar verme sürecinde yardımcı olacak iklim değişikliği ile 
ilgili bir bilgi sisteminin kurulması

Ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanması için ekosistem tabanlı çevresel 
ve tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması

Sözleşmeli üretim mevzuatındaki 
eksikliklerin tespit edilmesi ve 
giderilmesi

Sözleşmeli üretim mevzuatının üreticilerin dezavantajlarını giderecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi

Sözleşmeli üretimin artırılması Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılacağı stratejik ürünlerin belirlenmesi

Üretiminde risklerin azaltılması Bitkisel ve hayvansal üretimde tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılması

Etkin girdi kullanımının 
sağlanması

Kimyasal girdi kullanımı konusunda üreticilerin bilgilendirilmesi

Ürünlerin kimyasal kalıntılarının analiz edilerek fiyatlarının belirlenmesi

Üreticilerin mekanizasyon kullanımlarında iş birliğinin artırılarak enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi 

Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin 
azaltılması

Doğal meraların ıslah edilmesi

Bitkisel atıkların hayvan yemi olarak değerlendirilmesi

Etkin münavebenin sağlanması Münavebe programı uygulanan bitkisel üretimde münavebe programının cazibesinin artırılması
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TARIMSAL FİNASMAN VE DESTEKLEMELER

Tarımsal kredi kullanımında alınan 
masrafların azaltılması

Tarımsal kredilerde çeşitli adlar altında yapılan sigorta uygulamalarının disipline edilmesi, 
sigorta bedellerin sınırlanması

İpotek uygulamasının zorunlu olmadıkça talep edilmemesi, bu alanın disipline alınması

Tarımsal kredilerde komisyon alınmaması

Çiftçinin örgütü olan TKK’nın 
sektörün ihtiyacı olan krediyi 
düşük faizle karşılayacak 
finansman gücüne ulaştırılması

TKK’nın daha fazla kredi kullandırabilmesi için mali gücünün artırılmasına yönelik tedbirlerin 
alınması

TKK’nın uzun vadeli yatırım kredisi kullandırma imkânının artırılması

TKK’nın girdi satışına karşılık kullandırdığı kredilerde girdi fiyatlarını düşürmesi

Tarımsal kredilerde faiz yükünün 
hafifletilmesi 

Tarımsal kredilerdeki devlet desteğinin artırılması

Uzun vadeli kredilerin kullanımının kolaylaştırılması

Yeni finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması

Özel bankaların tarımsal kredi faizi oranlarının düşürülmesi için tedbirlerin alınması

Tarım Satış Kooperatiflerinin 
(TSK) sektöre daha fazla kredi 
verebilmesi

Sektöre girdi temini sağlayan TSK’nın mali yapısının güçlendirilmesi

Destekleme konularını, il/
sektör özelliklerini göz önünde 
bulundurarak uygun tanıtım 
araçlarıyla doğru hedef kitleye 
tanıtma

Zengin içerikli ve iyi proje örneklerini içeren eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek

Yazılı, görsel ve sosyal medyada etkin tanıtımın yapılabilmesi için ilgili kurum/kuruluşlarla iş 
birliği içerisinde bulunmak

Tarımsal kredilerinin amacına 
uygun kullandırılması

Kredi kullanımı hakkında eğitim verilmesi

Kullandırılan kredinin denetlenmesi

Tarım dışı sanayilerde ham 
madde kullanımı İşlenmiş tarımsal ürünlerde KDV oranının düşürülmesi

Destek miktarlarının artırılması

Birim destek miktarlarının üretimi yönlendirebilecek düzeye çıkarılması

Birim destek miktarlarının her yıl, asgari, enflasyon oranında artırılması, bu sayede üreticilerin 
önceden destek miktarı hakkında bilgi sahibi olabilmesi

Kısa vadeli finansman 
probleminin çözümlenmesi

Yem giderleri gibi işletme dışı etkenlerle ortaya çıkan finansal dar boğazların hayvancılığın 
stratejik konumu gereği düşük maliyetli olarak çözüme kavuşturulması ve çözümlenmesi 

Tarımsal üretime verilen destek 
miktarlarının artırılması

Tarımsal üretimde uygulanan destek birim fiyatlarının reel olarak belirlenmesi

Tarımsal üretimde maliyetin en önemli unsurlarından olan mazot ve elektriğin birim fiyatlarının 
daha uygun şartlarda belirlenerek çiftçiye sağlanması

Alternatif üretimde destek 
miktarlarının artırılması

Alternatif üretime verilen destek miktarının rekabet edilebilir düzeyde verilmesi ve destek 
miktarının yılda bir güncellenmesi
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TARIMSAL İNSAN KAYNAKLARI

İstihdamın artırılmasına yönelik 
farkındalığın oluşturulması

Eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi (kamu spotu, bilgilendirme toplantıları, genç 
çiftçi akademisi, tarım kampları vb.) Çiftçilerin amaçlarının ve yaşam tarzı seçimlerinin dikkate 
alınması

Kırsal alanda çiftçilerin tarımsal üretim yapısını belirleyecek, üretim faaliyetleri itibarıyla 
önderlik, girişimcilik, yenilikleri benimseme, uygulama gibi vasıfları haiz çiftçi ve aileleri 
belirleyecek çalışmalar yapılması

Tarımsal AR-GE’de genç 
girişimciliğinin özendirilmesi 
(Teknokentler içerisinde tarımsal 
start-up faaliyetleriyle genç 
istihdamın önünün açılması )

Start-up yapıları özendirici ve destekleyici yasal ve yapısal düzenlemeler yapılması

Yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları ve ilgili bakanlıkların 
iş birliği yaparak mevsimlik tarım 
işçilerinin asgari yaşam şartlarını 
sağlayacak, yerleşim alanlarının 
oluşturulması

Bakanlıkların iş birliği stratejilerini kullanarak mevsimlik tarım işçilerine barınma alanları tahsis 
etmesi ve mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi

Nitelikli iş gücü kullanımının 
yaygınlaştırılması Girdi maliyetlerinin azaltılması ile nitelikli iş gücü kullanımının artırılması 

Tarımsal faaliyetleri gerçekleştiren 
kişilerin mesleki tanımlamasının 
yapılması

Yasal mevzuatlar kapsamında mesleğin tanımlanması ve koruma altına alınması 

Yasal mevzuatlarla tarımsal faaliyet yapanların mesleki tanımlamalarının yapılması

Tarımsal üretimde gençleri teşvik, 
yerinde kredilendirme yapılması

Finans kuruluşları tarafından “Genç Çiftçi Kredileri” geliştirilerek, bu kredilerde tecrübe 
yılının aranmaması, kredi faiz oranının düşük tutulması, finansal kuruluşlara bu konuda kamu 
tarafından faiz desteği sağlanması

Gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak finans kaynakları geliştirilmesi

TARIMSAL SULAMA YAPISI

Su kullanıcı örgütlerinin 
tamamının kullandığı çerçevede 
mevzuat hazırlanmalı 

Bütün su kullanıcı örgütlerinin su yönetim etkinliğini artıracak ve bulundukları havzadaki 
sosyoekonomik yapıyı dikkate alacak çerçeve yönetmelik su kanunu içerisinde yer almalı

Su yönetimi ile ilgili farklı 
kurumlar tarafından geliştirilen ve 
kullanılan veri tabanları koordine 
edilerek tek bir kurumun 
yetkilendirilmesi sağlanmalı

Hâlihazırda kullanılan USBS-SUTEM-SVT gibi su yönetimi bilgi edinme yazılımları geliştirilerek 
ilgili tüm kurumların ortak veri tabanı haline getirilmeli ve ortak kullanım için mevzuat 
geliştirilme 

Su yönetimi ile ilgili planlamalarda tek kurum yetkili olmalı

Bu kurum tarafından yapılan planlara ait proje ve uygulamalar ise ilgili kurumlar tarafından 
yapılabilmeli

Yüzey sulama şebekelerinden faydalanan üreticilerin basınçlı sulama yöntemi kullanımlarını 
teşvik edecek su kullanım hizmet bedeli politikaları geliştirilmeli

Yer altı su kaynaklarının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
bakımından kaçak kuyuların 
ruhsatlandırma çalışmaları 
ivedilikle sonuçlandırılmalı

Ruhsatlı, ruhsatsız tüm kuyuların yerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırma çalışmalarını 
hızlandıracak politikalar geliştirilmeli ve ruhsatsız kuyu kullanımı için yaptırım uygulanmalı

Yer altı ve terfili yer üstü 
sulamalarında elektrik tüketimine 
bağlı maliyetler azaltılmalı 
dolayısıyla su temininde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı teşvik edilmeli

Birim alana düşen elektrik maliyetini azaltmak için GES ve RES kullanımı konusunda su kullanıcı 
örgütlerinin yasal zorunlulukları giderilmeli ve desteklenmeli

Tarımsal elektrik kullanımı destekleme kapsamına alınmalı

Tarımsal elektrik fatura tahsilatlarının optimize edilebilmesi için elektrik dağıtım firmaları, 
bankalar ve su kullanıcı örgütler arasında özel anlaşmalara olanak sağlanmalı
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Su kullanıcı örgütlerinde görev 
alan yönetici ve teknik personele 
eğitim ve yayım faaliyetleri 
yapılmalı

Gerek işletmeye yeni açılan gerekse yeni rehabilite edilen sulama şebekelerinin yönetici ve 
teknik personelleri, şebekede sulama başlamadan önce mutlaka eğitim programına tabi 
tutulmalı

Her yıl yapılan izleme-değerlendirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan problemleri dikkate 
alan dinamik ve havza bazlı eğitim programları oluşturulmalı

Eğitmen kadrosu, su yönetimi konusunda uzman olan akademisyenler ve kurum çalışanlarından 
oluşturulmalı

Mevcut durumda hazırlanmış 
olan “Su Kanunu” tasarısının 
kanunlaştırılması

2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunca onaylanan 
Ulusal Su Planı’nda belirlenen politikalar “Su Kanunu” revizyon kapsamında dikkate alınarak 
hayata geçirilmeli

On İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar bu su kanunu ile ilgili 
çalışmaların bitirilmesi sağlanmalı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE PİYASA YAPISI

Tarım ürünlerinde arz ve talep 
dengesinde sürdürülebilirliğin 
sağlanması

İç ve dış pazarlar için talep edilen tarımsal ürün miktarlarının üretim döneminden önce ithalatı 
ve ihracatı dikkate alacak şekilde tespit edilmesi

Erken uyarı sistemleri ile ürünlerin ekiliş ve verim tahminlerinin günümüze uygun yöntemlerle 
izlenmesi, elde edilen verilerin zamanında veri tabanına girilmesinin sağlanması

Sertifikalı tohumluk kullanımının artırılması

Oluşan gıda fiyatlarında üreticinin hak ettiği payı alması için tarımsal örgütlerin ürün 
pazarlamasında aktif olarak rol almalarının sağlanması

Pazarlama verimliliğinin 
artırılması

Pazarlama kanallarında etkinliği artıracak yöntemlerin ve organizasyonların tespit edilmesi, 
pazarlama kanallarında ürün takip sisteminin iyileştirilmesi

ORTA VADELİ HEDEF ve STRATEJİLER

TARIMSAL YAPI 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik verimliliğini ortaya 

koyan, biyoçeşitlilik, iklim 
değişikliği, arazi bozunumu 

etkilerini dikkate alan bir “Toprak 
ve Arazi Veri Tabanı ve Arazi Bilgi 

Sistemi”nin geliştirilmesi

Tarımsal ürün desenini ve üretim planlamasına altlık oluşturmak üzere toprak ve arazi veri 
tabanının oluşturulması, Toprak ve Arazi Veri Tabanı ve Arazi Bilgi Sistemi konusunda daha 

ayrıntılı çalışmaların yapılması

Toprakla ilgili yapılacak çalışmalarda koordinasyon için ilgili bir birimin oluşturulması

Toprak konusunda yapılan çalışmalarda kurumlar arasında yetki karmaşasının ortadan 
kaldırılması

Ulusal ölçekte tarımsal arazi kullanım planlarının tamamlanması

Tarım topraklarının verimliliğini ortaya koyan detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmalarının 
tamamlanması ve veri tabanının oluşturulması

Ayrıntılı toprak etütleri ve haritalama çalışmaları yapılarak toprakların değişik kullanımlar 
karşısındaki davranışlarını esas alan arazi kullanım planları, havzanın ekonomik, ekolojik, fiziki 

ve toplumsal özellikleri göz önüne alınarak arazinin doğal yapısı ve yeteneğine uygun kullanım 
şekilleri, uygun toprak işleme, gübreleme, sulama sistemi, otlatma şekli ve toprak kaybını ve 

bozulmasını önleyen diğer tarımsal teknikleri içermesi

Arazi ve toprak verimliliğini korumaya yönelik tarımsal desteklemelerin uygulanması

Tarım topraklarının verimliliğini ortaya koyan ve tarım dışı taleplere yönelik alternatif alanların 
belirlenmesinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için öncelikle arazilerin ayrıntılı temel toprak 

etütlerinin yapılmış olması

Detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmalarının tamamlanması ve veri tabanının oluşturulması
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TARIMDA KAYIT SİSTEMLERİ

Sağlıklı ve dinamik bir veri 
tabanının oluşturulması

Tarım bilgi sisteminin bir an önce tamamlanarak, işletme bazlı, sağlıklı ve sürekli bir veri akışının 
sağlanması

İstatistiki veriler ile tüm destek miktarlarının Bakanlıktaki tek bir birim eliyle takibinin 
sağlanması

Tarımsal girdi temini ve ürün pazarlamadaki aracılara akreditasyon sisteminin getirilmesi

Tüm işletmelerin kayıt altına 
alınmasının sağlanması

Gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak kayıt tutma zorunluluğu getirilmesi

Tarımsal destekleme ile ilgili müracaatlarda, desteklemeye yönelik bilgilerin yanında alınabilecek 
diğer istatistiki bilgilerin de alınmasının sağlanması

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde muhasebe kayıtlarının tutulmasının zorunlu hale getirilmesi

Mülkiyet sorunlarının giderilmesi Veraset sorunu olan arazilerin mevzuata dayalı sorunlarının giderilmesi

Personel altyapısını iyileştirmek 
ve geliştirmek 

Personelin bilgi ve becerisini geliştirici eğitimlerin verilmesi

Personel dağılımının iş yüküne göre planlanması

Kısıtlı imkânlı bölgede çalışan, katkısı yüksek olan personele liyakati çerçevesinde teşvik edici 
imkânların sağlanması 

TARIMSAL ÜRETİM

Hibrit ve standart tohumlukların 
yurt içinde üretilmesi

Hibrit ve standart tohumlukların yurt içinde üretilmesi için (proje ve AR-GE faaliyetleri) teşvik 
edilmeli ve destek unsurları çeşitlendirilmeli

Yerel popülasyonlar geliştirilmeli

Hayvan ırk ve genotiplerinin 
bölgesel avantaj ve 
dezavantajlarının belirlenmesi 
ve buna uygun yetiştiriciliğin 
özendirilmesi

Genel destek ve teşvik politikalarının bölgesel ve daha yerel seviyede uygulanacak şekilde 
değiştirilmeli

Hayvan ve hayvansal üretimde 
ithalatın yerli üretimle haksız 
rekabet eden yapısının 
durdurulması

Hayvan ve hayvansal üretimde ithalatın sadece zorunlu uygulamalarda üretici ve tüketici 
refahını artırmak amacıyla kısa vadeli bir çözüm aracı olarak düşünülmeli  

Hayvancılık işletmelerinde 
maliyet-fiyat-kalite kavramının 
esas alınmalı ve bunun önemi 
işletmecilere benimsetilmelidir

Üretimin her aşamasının etkili takip kontrol ve analizi teknik, ekonomik ve finansal işletmecilik 
bilincinin yerleştirilmesi ve bunun için paydaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliği ile teknik 
destek oluşturacak uzmanlar yetiştirilmeli

Tüm tarım ürünlerinde sözleşmeli 
üretimi teşvik edecek mevzuatın 
hazırlanması,

Üniversiteler, kamu kurumları, üretici, alıcı ve STK’lar arasında iş birliği ile mevzuatın yürürlüğe 
konması

Sözleşmeli üretime yönelik 
desteklerin artırılması ve 
yaygınlaştırılması

Sözleşmeli üretimin mevzuat altyapısının iyileştirilerek, destek ve teşviklerle özendirilmesi
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Sürdürülebilir tarımsal üretimi 
sağlamak 

Koruyucu tarım metodunun ve iklim dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

Tarımsal üretimde verimi artırma için, ölçme, bilgi ve veri yönetimine bağlı olan hassas tarım, 
koruyucu tarım ve iklim dostu tarım gibi iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

Tarımsal kuraklık ve ürün tahmin sistemlerinin geliştirilmesi

Sahaya ve çiftlik şartlarına uygun olan tür ve çeşitlerin seçilmesi

Çiftliğin biyolojik ve ekonomik istikrarını artırmak için mahsullerin (hayvancılık dâhil) ve kültürel 
uygulamaların çeşitlendirilmesi

Pazarlama politikası olarak bir ürüne odaklanma yerine ürün çeşitliliğine dayalı üretim 
planlaması ve destekleme sisteminin oluşturulması

Tarımda verimliliği artırmak için tohumda ve gübrede girdi desteğinin arttırılması

Ürünlerin ev tipi üretim endüstrisinin geliştirilmesi ile işleme kapasitelerinin artırılması, özel 
sektör ile birlikte iş birliği merkezleri ve tarımsal sanayi merkezleri üzerinden ortak ihracat 
yapılmasının sağlanması

Çiftlik üretim programları, üreticilere fiyat desteği ve teşvik sağlayan uygun bir tarımsal fiyat 
politikası tarafından desteklenmesi

İthal edilen tarımsal ürünlerin 
yurt içinde üretilmesi

İthal edilen tarımsal ürünlere rekabet güçleri göz önünde bulundurularak üretim planlamasında 
yer verilmesi

Çevre ve doğal denge dikkate 
alınarak yapılan üretimin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması

Ülke kaynakları göz önünde bulundurularak sürdürülebilir üretimin yapılması için gerekli 
önlemlerin alınması

Gelir garantili ürün satış sigortası 
sisteminin kurulması TÜRİB’in hayata geçmesinden itibaren hızla satış sigortası sisteminin kurulması

TARIM İŞLETMELERİNİN FİNANSMANI ve DESTEKLMELER

Kredi kullanımındaki hızlı artışın 
önlenmesi

Üretici gelirlerinin artırılmasına, masraflarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması

Gelir koruma sigortasının tarım sektöründe uygulanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması

Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi

Özel banka kredi kullandırmasının 
disipline edilmesinin

Özel banka faiz oranlarının fazla artışının önüne geçilecek tedbirlerin alınması

Kredi kart faizlerinde olduğu gibi kredilerde de üst sınır belirlenmesi

Sürdürülebilir projeleri 
desteklemek

Desteklenen yatırımlar arasında yer alan iyi proje örneklerini eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
aracılığıyla tanıtmak

Danışman firmaların bilgi düzeyini eğitimler aracılığıyla arttırmak

Etkin bir iş planı analiziyle potansiyel sürdürülebilir projeleri seçme olasılığını artırmak

Güçlü bir izleme ve değerlendirme sistemi kurarak desteklerin etkinliğini düzenli olarak ölçmek

Kurulan/kurulacak uluslararası iş birlikleri aracılığıyla, AB ülkeleri bünyesinde tarım ve kırsal 
kalkınma konularında destek veren ilgili kurum/kuruluşların iyi uygulama örneklerinden 
haberdar olmak

Kamu, özel sektör, STK ve çiftçilerin özellikle AB fonlarından daha fazla yararlanılması için ilgili 
mevzuatlar kapsamında teknik, ekonomik, sosyal yönden uyum sağlamaya yönelik araştırma, 
bilgilendirme ve kontrol faaliyetleri yönünden üstlerine düşen roller çerçevesinde uyumlu 
çalışması

Sürdürülebilir üretim 
faaliyetlerinin planlanması

Bölgesel bazlı ürün desenine göre üretim planlaması yapılarak mevsimsel olumsuzlukların 
büyük ölçekle önüne geçilmesi

Düşük faizli finansman 
kaynağının sağlanması Tarım kredi kooperatiflerinin mevduat toplaması
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Havza bazlı destekleme 
modelinin iyileştirilmesi

İdari bölgeler içerisinde alt agro-ekolojik bölgelerin oluşturulması

Belirlenecek coğrafi işaretli ürünlerin destekleme kapsamına alınması

Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel önem arz eden önemli ürünlerin yeniden 
belirlenerek havza bazlı destekleme modeli ile hangi ürünlerin hangi havzada ne kadar 
üretileceğinin tarımsal üretim planlaması sonucunda belirlenmesi

Bölgelerarası verim ve kalite farklılıkları dikkate alınarak ürünlerin destek birim fiyatlarının 
belirlenmesi

Tarım ve İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda tarım sektörüne katkı veren tüm paydaşların yer 
aldığı “Tarımsal Bilgi Paylaşım Platformu” oluşturulması

Girdi desteklerinin üretim aşamasında, ürün desteklerinin ise hasadı takip eden bir ay içinde 
yapılması

Hayvancılık desteklerinin de zaman içinde bu sisteme aktarılması

TARIMSAL İNSAN KAYNAKLARI

Tarım sektöründe kayıt dışı 
istihdamın önlenmesi

Kayıt dışı istihdamla ilgili yasal mevzuatın güncellenmesi ve tarım sektöründe çalışanların da bu 
kapsama alınması gerekmektedir

Girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanacak politikalar sonrasında, maliyetlerin 
azalması, çiftçinin sürdürülebilir bir gelir elde etmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir gelir artışı, 
tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve kayıt dışılığın azaltılmasına da 
doğrudan katkı sağlayacaktır

Tarım sektöründe istihdam edilen iş gücünün örgütlenmesine yönelik birlik ya da kooperatif 
yapısı oluşturulmalı, bu örgütün kayıt sistemi kullanılarak gerçekleştirilen faaliyetler hem işçi 
hem işveren için desteklenmelidir

Göçlerin azaltılması

Yerinde tarım yapma imkânlarının gerçekleştirilmesi ve tarım dışı sektörlerde istihdam 
olanaklarının artırılması gerekmektedir

Arazi kullanımına yönelik politikalar çerçevesinde atıl kalan ya da marjinal alan olarak ifade 
edilen alanların işletim hakkı başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere, tarım sektöründe 
uzmanlık ve tecrübesi yüksek kişilere verilmelidir. Böylece hem tarımsal üretim potansiyeli 
artırılmış olacak hem dış ticaret dengesinde avantaj sağlanacak hem de iç göç engellenmiş 
olacaktır

Tarım sektöründe iş sağlığı ve iş 
güvenliğinin sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına kendi nam ve hesabına çalışanlar/çiftçiler de dâhil 
edilmelidir

Kendi nam ve hesabına çalışan çiftçinin ve mevsimlik tarım işçilerinin sistematik (mevzuata 
dayalı, STK ve ilgili kamu kurumlarının iradesiyle) bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
bilgilendirilmesi, eğitim, sağlık gözetimi gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanması 
sağlanmalıdır

Sektördeki kaza ve hastalıklara yönelik veri kayıt sistemi oluşturulmalıdır

Tarım sektöründe çocuk 
işçiliğinin engellenmesi

Tarımda istihdam edilen çocukların çalışma ve eğitim dönemleri birbiri ile çakışmaktadır. Bu 
çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlayacak yasal zorunluluklara karşılık gerekirse cezai 
yaptırımlar uygulanmalıdır

Tarım sektöründe çalıştırılan çocukların tarım sektöründe yapılabilecek yeniliklere motive 
edilmesi, bu kapsamda atölye çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Çocuklar oluşturulacak 
bu farkındalık sayesinde ileride tarım sektöründe istihdam edilmeyi tercih edebileceklerdir

Ailelerin çalışma saatleri içerisinde çocukların vakit geçirecekleri kreşlerin, gündüz bakım 
evlerinin ve eğitim atölyelerinin oluşturulması gerekmektedir

Nitelikli eleman sayısının 
artırılması

Tarım, orman gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin uygulama, staj ve iş başı 
eğitimlerini tarım işletmelerinde yapmaları zorunlu hâle getirilmeli ve işletmelerce istihdam 
edilmelerini teşvik edici destekler sağlanmalıdır

Teknoloji kullanımı konusunda etkin olan genç nüfusun, yeteneklerini geliştirecek eğitimler ve 
atölye çalışmaları yapılmalıdır. Tarıma ilişkin girişimcilik fikirleri desteklenmelidir
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 TARIMSAL SULAMA YAPISI

Alternatif su kaynaklarının 
geliştirilmesi ile toprak 
ve su kaynaklarının 
korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
bakımından, özellikle kuru 
tarım alanlarında su hasadı 
tekniklerinin kullanılarak 
küçük sulama projeleri için su 
kaynağı oluşturulması amacıyla 
“su hasadı” uygulamalarının 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır

Hâlihazırdaki mevzuatlar gereği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet alanları içerisinde olan 
su hasadı uygulamalarının projeleme ve uygulama sorumluluğu sadece Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü uhdesine verilmelidir

Bu birimde görev alacak personellerden en az birinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü lisans 
mezunu ziraat mühendisi olması sağlanmalıdır

Suyun etkin kullanımı ile ilgili 
plan, proje ve uygulamalarda 
“üretimin su ayak izi” kavramının 
kullanılması yaygınlaştırılmalıdır

Tarımsal üretimde, üretimin su ayak izi hesaplamaları yapılmalı ve bunun su yönetimi ile ilgili 
planlamalarda kullanılması sağlanmalıdır

Su yönetimi ile ilgili yapılacak 
planlamalarda kullanılmak üzere 
ilgili kurumların faaliyetlerini 
dikkate alan havza sınırlarının 
standart hale getirilmesi

Su yönetimi ile ilgili yapılacak planlamalarda ortak kullanılabilecek havza sınırlarının 
belirlenmesi için mevzuat çalışmalarının yapılması

Sulu tarım alanlarında yer altı 
ve yer üstü su kaynaklarını 
kullanarak sulama yapan 
üreticilerin su kullanımlarının 
sağlıklı bir şekilde kayıt altına 
alınması sağlanmalı 

Borulu şebekeler ile su dağıtan su kullanıcı örgütlerinin ön ödemeli sisteme geçişini 
kolaylaştırmak için finans kaynağı sağlanmalı

Yüzey sulama şebekeleri ile su dağıtan su kullanıcı örgütlerinin sifon-saat yöntemi ile suyun 
hacim esaslı ücretlendirilmesi sağlanmalı

Kuyulardan münferit olarak sulama yapan üreticilerin kullandığı su miktarını ölçen teknolojinin 
kullanımı sağlanmalı

Onuncu ve On birinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer alan hedefler doğrultusunda bütün 
sulama şebekelerinde, kullanılan su miktarını belirleyen ölçüm ve kayıt sistemlerinin faaliyete 
geçmesi sağlanmalı

Su kaynaklarının mevcut 
bitki deseni için kısıtlı olduğu 
yerlerde üretim deseninin etkin 
yönlendirilmesi, basınçlı sulama 
yöntemlerinin artırılması

Suyu az kullanan ürünlere daha fazla destek verilmesi, çok su tüketen ürünlerin uygun sulama 
yöntemleri ile desteklenmesi

Basınçlı ve diğer sulama yöntemlerinin tesisi ve işletilmesine daha fazla kaynak sağlanması

Tarımda e-tarım uygulaması 
sağlanarak üretim planlamasının 
yapılması 

Tarım Bilgi Sistemi’nde yer alan yazılımlar, yer istasyonları ve uyduları aracılığıyla güncel 
teknolojileri kullanılarak üretim planlamasının yapılmasının sağlanması

Sulanabilir nitelikteki arazi 
miktarının yeniden tespit edilmesi

Teknik ve ekonomik anlamda sulanabilir arazi miktarının tespit edilmesi için çalışmalar 
başlatılmalı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE PİYASA YAPISI

Piyasa izleme ve müdahalede 
fonksiyonel işleyen kurum ve 
organizasyon yapısı oluşturmak 
ya da etkin hale getirmek

Et ve Süt Kurumu ile üretici birlikleri üretim dönemi belirli aralıklarla geleceğe yönelik 
fiyat beklentilerini ve bunun gerekçelerini taraflarla paylaşarak işletmelerin buna uygun 
planlamalarını yapmaları sağlanmalı ve piyasa fiyat istikrarını oluşturacak yapı oluşturulmalıdır

Tarımsal örgütlerinin etkinliğinin 
artırılması

Üretici örgütlerinin girdi tedariki, ürün pazarlaması, teknik bilgi ve finansman sağlanması gibi 
konularda çalışma yapmalarının özendirilmesi

Özellikle hayvansal üretim yapan üreticilerin tek çatı altında örgütlenmelerini sağlayacak 
yöntemlerin belirlenmesi ve özendirilmesi

Üretici örgütlerinin ihracata yönelik üretim gerçekleştirmesinin özendirilmesi

Tarım eğitimi almış meslek mensuplarının tarımsal örgütlerde görev almalarının sağlanması

Üretici birlikleri medya tanıtım grubunun kurulması, görsel medyada reklamların 
gerçekleştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerine destek verilmesi
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Kooperatif bankacılığının 
kurulması

Dünya örneklerinin incelenerek ülkemiz yapısına uygun sektörün kredi ihtiyacına cevap 
verebilecek kooperatif bankacılık sisteminin uygulanır hale getirilmesi

Kamu kurumları ve özel sektörün 
işlevselliğinin artırılması

Tarıma hizmet veren kamu kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması

Özel sektör, kamu, üniversiteler arasındaki iletişim ve bağın güçlendirilmesi, yeni tarım 
teknolojileri ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması 

Lisanslı depoculuğun 
yaygınlaştırılması ve etkin 
kullanılması

Bugün itibarıyla 4 milyon ton kapasiteyi aşan lisanslı depoların, desteklenen ürün bazında 
yeterli ve uygun kapasiteye ulaşması için etkin yönlendirme yapılması

Lisanslı depoculuk yapan işletmelerin arasında depolama kayıtlarının şeffaf bir biçimde 
paylaşılmasını sağlayacak bir altyapının kurulması

Lisanslı depoculuk tanzim fonu yapısının güçlendirilmesi

Yeni kurulan Türkiye Ürün İhtisas 
Borsasının (TÜRİB) geliştirilmesi

TÜRİB’in geçiş sürecinin bir an önce tamamlanarak sağlıklı bir piyasanın oluşmasının 
sağlanması

Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgelerinin 
yaygınlaştırılması

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşunun özendirilmesi

Yöresel ürünlerin desteklenmesi Rekabet gücü yüksek olan yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması ve bu ürünlerin 
desteklenmesi

UZUN VADELİ HEDEF ve STRATEJİLER

TARIMSAL YAPI

Tarım arazilerinin tarım dışı 
amaçlarla kullanılmasının 
önlenmesi 

Korunması gereken tarımsal alanların tespitinin tamamlanarak, bu alanlarda tarımsal üretim 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması

Mülkiyet problemi olan ve kullanılamayan tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması

5403 sayılı Yasa’daki kamu yararı kararının yeniden gözden geçirilmesi, mutlak tarım 
arazilerinin mutlak bir şekilde korunmasının sağlanması

Arazi kullanım planlarının tamamlanması

Marjinal tarım alanlarının kullanım potansiyelinin belirlenmesi üzerine çalışmaların yapılması

Tarım arazilerinin parçalı ve 
dağınık yapısının iyileştirilmesi

Arazi toplulaştırma yapılırken Miras Kanunu ve Miras Hukuku dikkate alınarak toplulaştırmanın 
yapılması ve sulama gibi altyapı yatırımlarının hızlandırılması

Arazi toplulaştırması çalışmasında parçalanmış arazilerin birleştirilmesi için gerekli teşvik ve 
tedbirlerinin sağlanması

İşletme ölçeklerinin sürdürülebilir 
gelirli işletme büyüklüğüne 
kavuşturulması

Sürdürülebilir gelirli işletme büyüklüğünün sağlanmasına yönelik, düşük maliyetli kredi 
desteğinin sağlanması

Sürdürülebilir gelir seviyesinde üretimini sağlayacak tutarda hanelerin geçimlerini sağlayacak 
düzeyde (ürün miktarı ve üretim alanına göre) hem tarımsal hem de sosyal amaçlı destekler 
verilmesi

Sürdürülebilir tarımsal üretim 
için Toprak Bankacılığı sisteminin 
kurulması

Sürdürülebilir tarımsal üretim yönetimini sağlayacak altyapının oluşturulması için kurum ve 
kuruluşlar arasında gerekli çalışmaların yapılması



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

222

TARIMDA KAYIT SİSTEMLERİ

İzlenebilir ve değerlendirilebilir 
Tarımsal Kayıt Sisteminin 
oluşturulması

Tüm ülkeyi kapsayan tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması

Uydu görüntüleri, yer gözlem istasyonları ve idari kayıt otomasyon sistemini eş zamanlı 
birleştiren tümleşik bir veri kayıt ve bilgi sisteminin oluşturulması

Tarımsal kayıt sistemlerinin uygulamaya dönük olarak tek bir sistem üzerinden (Tarımsal Üretim 
Kayıt Sistemi) kullanımının sağlanması

Altyapısı tamamlanmış olan idari kayıtların, mobil bilgisayar uygulamalarının ve otomatik 
gözlem sistemlerinin bir arada çalıştırıldığı veri yapısına dayalı bir sistemin sürekli olarak 
güncellenmesi

Sistemden alınan verilerin analizi ve değerlendirmesi ile ürün ve yer bazında güncel zirai bilgiye 
dönüşümün sağlanması ve idari kayıtlar ile eşleştirilerek bitkisel ve hayvansal üretimden gıda 
güvenliğine kadar geniş bir kapsamda Tarım Bilgi Sistemi bileşenlerinin verimli işletilmesi

TARIMSAL ÜRETİM

Tohumculukta tekelleşmenin 
önlenmesi

Tohumculuk sektöründe AR-GE çalışmalarının çeşitlendirilmesi

Yerli tohum üreten firmaların rekabet güçlerini arttırıcı yönde teşviklerin verilmesi 

İşletmelerin modernizasyonunun 
desteklenmesi

Mevcut işletmelerde kârlılık ve verimliliği olumsuz etkileyen eksik ve yetersiz yatırımların 
modernizasyonu için gerekli finansal desteğin sağlanması ve yatırımların sürdürülebilir olması 
için önlem alınması

Hayvan refahının sağlanması İşletmelerin modernizasyonunda sevkiyat ve kesimde hayvan refahını dikkate alacak tedbirler 
alınması

Çayır-meraların genişletilmesi ve 
verimli hale getirilmesi

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünün oluşması ve üretimin sürdürülmesi açısından zorunlu olan kaba yem üretimi ve 
açığının ortadan kaldırılması

Meraya dayalı hayvancılığın desteklenmesi ve tahdit işlemlerinin maliyetinin düşürülmesi

Tam olarak izlenebilir ve kayıt 
altına alınmış hayvansal üretimin 
gerçekleştirilmesi

Hayvansal ürünlerin gerek ham madde olarak belirli bir kaliteyi ve güvenceyi sağlaması 
açısından bir yandan da tüketicilerin sağlığının korunması açısından sürdürülebilir bir hayvansal 
üretim yapısının sağlanması 

Sürdürülebilir gıda güvencesinin 
sağlanması

İklim değişikliğinin tarım sistemleri üzerine olası etkilerinin ölçülmesi ve tedbir almaya yönelik 
öneriler geliştirilmesi

Besin döngüsü, azot tespiti, toprak rejenerasyonu, allelopati, rekabet, avlanma ve parazitizm 
gibi biyolojik ve ekolojik süreçlerinin gıda üretim süreçlerine entegre edilmesi

İklim değişikliğinin artan ve 
değişiklik gösteren etkilerine karşı 
yeni yaklaşımların araştırılması

Topraktaki organik karbon stoku ve biyokütlenin belirlenmesi, artırıcı önlemlerin alınması için 
izleme ve yönetim sistemleri geliştirilmesi

TARIMSAL FİNANSMAN VE DESTEKLEMELER

Kırsal kalkınma desteklerinin 
yürütülmesinde tamamlayıcılığı 
tesis etmek

Kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin genel esas ve usulleri gözden geçirmek

Destek sağlanan uygulama alanlarında mevcut olan çok başlılığı giderecek düzenlemeler 
yapmak

Tarımsal desteklemelerin 
planlanmasında, tarımsal üretim 
ile ilgili tüm kurumların görüş ve 
önerilerini dikkate alan çok yönlü 
politikalar geliştirilmeli

Bu desteklemelerde özellikle, havza bazlı su kaynakları potansiyelini dikkate alan optimum bitki 
deseni planları göz önüne alınmalıdır

Ayrıca üreticinin etkin su kullanımını teşvik etmesi ve bilinçli tarım yapmasına olanak 
sağlayacak, en az 5 farklı bölümden (Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme, Tarım Ekonomisi, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri) mezun ziraat mühendislerinin 
görev aldığı tarımsal danışmanlık firmaları destekleme politikaları içerisinde mutlaka yer 
almalıdır
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TARIMSAL İNSAN KAYNAKLARI

Tarım sektöründe sürdürülebilir 
istihdamın sağlanması

Örtüaltı yetiştiriciliğine yönelik teşvikler artırılmalıdır

Hayvancılık işletmeleri desteklenmelidir

Özellikle hayvansal üretim işletmelerinde daimi iş gücü kullanımının avantajlarından 
yararlanılmalıdır

Tarım sektöründe çalışanların sosyal korunmalarının sağlanması ve sosyal güvencelerinin 
ödenmesine yönelik teşvik edilmesi gerekmektedir

Tarım sektöründe sosyal korumanın oluşturulması, sosyal güvenlik primlerinin belirli bir oranının 
devlet tarafından ödenerek emeklilik sisteminin oluşumuna katkı sağlanması, tarım sektörünün 
istihdam alanı olarak tercih edilebilirliğini artıracaktır

Tarım sektöründe iş gücü çeşitlerine göre asgari ücretin hesaplanması ve ücretlerin en az 
belirlenen karşılık üzerinden verilmesi gerekmektedir

Tarımdaki atıl nüfusun yerinde 
istihdam edilmesi

Tarıma dayalı sanayi işletmeleri kırsal alanda kurulmalı ve geliştirilmelidir

Kırsal alanda katma değerli üretime yönelik faaliyetlerle iş çeşitliliğinin artırılmasına 
yönelik yatırımlar yapılmalı, bu alanlarda gerçekleştirilecek istihdamda yerel iş gücünden 
yararlanılmalıdır

Marjinal tarım alanlarının 
kullanılması yoluyla istihdamın 
artırılması

Üretimin planlanmasında atıl kalan veya marjinal özelliklerinden dolayı kullanılamayan alanlar, 
piyasadaki ürün talebine göre özel üretim bölgeleri olarak kullanılmalıdır (organik tarım alanı 
gibi)

TARIMSAL SULAMA YAPISI

Sulanabilir nitelikteki arazilerin 
tamamının sulamaya açılması

Ülkemizde 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin şu anda yaklaşık olarak 6,21 milyon hektarlık 
bölümü sulanabilmektedir. Bu nedenle altyapı yetersizliği nedeniyle sulanamayan 2,3 milyon 
hektarlık alanlarda gerekli altyapılar tamamlanarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine 
imkân sağlanmalıdır

 TARIMSAL ÜRÜNLERDE PİYASA YAPISI

Kamu kurumları ve özel sektörün 
işlevselliğinin artırılması

Kamu kurumları ile birlikte TMO, ESK ve TKK’nın planlamadaki etkinliğinin artırılması 

Özel sektör, kamu, üniversiteler arasındaki iletişim ve bağın güçlendirilmesi

Tarım ürünleri piyasası içinde yer alan kamu kurumları ve özel sektör faaliyetlerini inceleyen bir 
üst kurul kurulması

İhracatçı ülke konumuna gelmek 

Avantajlı olduğu ülkeleri kısa vadeli hedef ülke olarak belirleyip giderek tüm ülkelere her türlü 
tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri ihraç etmek

Üretici örgütlerinin ihracata yönelik faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması

Tüketim alışkanlığının 
değiştirilmesi

Tüketicilerin yığın tüketimden ihtiyaç tüketimine yönelik yazılı, görsel ve sosyal medyayla iş 
birliği içerisinde bulunmak.

Üreticiler ile tüketiciler arasında ürün tüketimi ve kalitesi konusundaki bilgi akış bağının 
güçlendirilmesi
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18. GENEL DEĞERLENDİRME

•	 Kayıt sistemi oluşturulurken tarım arazisini ve ürünü takip etmek yerine bir karar verme birimi 
olarak işletme izlenmelidir. Tarım işletmelerinin tipi, sahip olduğu arazi, sermaye miktar ve 
dağılımı, ürün deseni, verimlilik ve kârlılık göstergeleri vb. hususlar izlenmelidir. Buna ilave olarak 
tarımda iş gücünün üretim bölgelerine göre dağılımı, işletme ve üretici ihtisasları açısından dikkate 
alınmalıdır. Kamu politikalarına yön verecek, piyasa değişkenlerinin izlendiği sistemle entegre 
bir merkezden koordine edilebilecek kayıt sisteminin ve buna dayalı erken uyarı sistemlerinin 
oluşturulması gerekmektedir.  Bu amaca yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
üretim ve piyasa izleme için Genel Müdürlük oluşturulması karar vericileri etkinleştirmek açısından 
önem taşımaktadır. Nitekim tarımsal üretim ve planlama yapabilmek için sağlıklı veriye ihtiyaç 
vardır. Sağlıklı veri ise ancak oluşturulacak karar destek sistemiyle mümkün elde edilebilecektir.    

•	 Arazi toplulaştırmaları, birim parsel başına tek bir varise sürdürülebilir geliri sağlayacak işletme 
büyüklüğü dikkate alınarak ve mülkiyet hakları düzenlenerek yapılmalıdır. Arazi toplulaştırılması 
yapılan yerlerde tüm tarla içi hizmetlerin ve kapalı devre sulama sistemlerinin tamamlanmış 
olması gerekmektedir. Ayrıca toplulaştırma yapılmış alanlarda üretim desenine göre tarla içi 
sulama sistemlerinde basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı zorunlu hale getirilmelidir (Arazi 
parçalanması yerine işletme bütünlüğünün korunması kavramı ön planda tutulmalıdır).

•	 Türkiye tarım bölgelerinin toprak kabiliyetleri, iklimsel özellikleri sosyal, kültürel ve ekonomik 
özellikleri dikkate alınarak homojen tarımsal üretim bölgeleri tanımlanmalıdır. Üretim bölgelerindeki 
toprak yapısı ve iklimsel faktörler yetiştiriciliği yapılması planlanan ürünlerin ekolojik isteklerine 
uygunluk, bölgenin tarıma dayalı sanayi yapısı, pazar olanaklarının, tarım kültürünün, sahip 
olunan kaynakların miktar ve niteliklerinin, iş gücü varlığının ve iş gücü verimliliğinin, işletmelerin 
genel özellikleri ve teknik katsayıların (üretim fonksiyonları), ürün piyasası değişkenlerinin (fiyat, 
nakliye vb.) bilinmesi planlanma açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sosyal yapının 
bilinmesi istihdam olanakları, gerekli iş gücünün temini ve kırsal nüfusun sürdürülebilir istihdamı 
açısından dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla üretim bölgelerinin oluşturulmasında ve planlamada 
sadece toprak yapısı ve iklimsel faktörler değil aynı zamanda sosyoekonomik faktörler (özellikle 
demografik yapı) dikkate alınmalıdır. 

•	 Oluşturulan üretim bölgeleri kendi içerisinde işletmelerin sürdürülebilirliği açısından ölçeklerine 
işletme tipolojilerine göre sınıflandırılmalı ve verilmesi planlanan tüm destekler işletme bazında 
ve sürdürülebilirlik esasına göre olmalıdır. 

•	 Tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı talebi yıl içerisinde birkaç kez tekrarlanarak ölçülmeli ve 
üretim planlamalarında yönlendirici olmalıdır. Tüketim alışkanlıkları bölgesel ve il bazında ölçülmeli 
yıllara göre değişimi takip edilerek değişimi etkileyen faktörler üretim planlaması açısından 
politika aracı olarak kullanılmalıdır (Son yıllarda zorunlu tüketim malları olan hububat, baklagiller 
ile yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanı %13 azalmış, mutlak tüketime ihtiyaç duyulmayan meyve 
üretim alanı aynı süreçte %25 artmıştır). Zorunlu tüketim mallarının ihtiyaçlarının karşılanması 
öncelikli olmakla birlikte ihracat gelirlerini artırmak için katma değeri yüksek ve mutlak üstünlüğe 
sahip olduğumuz ürünlerin planda yer almasına dikkat edilmelidir.

•	 Tarımsal üretimde takvim yılı 1 Ekim-30 Eylül olarak belirlenmeli ve ülkenin ihtiyacı olan tarım 
ürünleri miktar olarak üretim dönemi başlangıcı dikkate alınmalıdır. Üretim döneminde ihtiyaç 
duyulan yurt dışına ihraç edilecek ürün miktarı ve yurt dışı pazarımız olan ülkelerle kısa, orta ve 
uzun vadeli siyasi ilişkiler göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. 
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•	 Tarımda örgütlenme tüm tarımsal üretimi kapsayacak şekilde yeniden planlanmalıdır. Tüm üretim 
örgüt çatısı altında gerçekleştirilmelidir. Örgütlenme tek merkez çatısı altında ürün gruplarına göre 
ihtisas kooperatifleri şeklinde olmalıdır (hububat kooperatifleri, yem bitkileri, endüstri bitkileri, 
yağlı tohumlar, meyve, sebze, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş, kanatlı vs.). Her bir ihtisas 
kooperatifi ürünlerin finansmanı, girdi temini, pazarlaması ve teknik bilgi desteği konusunda 
çalışmalar yapabilmelidir. Bu kooperatiflerin ürün işleme ve piyasa oluşumu konusunda yetkileri 
de olmalıdır. Yurt dışı pazar bulma ve oluşturma konusunda politika geliştirmeli ve hükümet 
politikalarında yönlendirici olma yetkisi bulunmalıdır. 

•	 Tarımsal üretimin tüm yönlendirmeleri örgütler üzerinden yapılmalıdır ve destekler örgüt 
üzerinden verilmelidir.  Nitekim örgütlerin kamu tarım politikalarına aracılık edebilecek bir nitelikte 
olması önem arz ettiğinden örgütlerin sürdürülebilir bir yönetim yapısında olması sağlanacaktır. 
Bu uygulama yarı devlet vesayeti olup kooperatiflerin yüksek kontrol mekanizması içerisinde 
denetlenecek ve kişisel hatalardan kaynaklanan başarısızlıkların önüne geçilebilecektir. Ayrıca 
kooperatiflerin amaç dışı alanlarda da faaliyet göstermeleri engellenmiş olacaktır. 

•	 Söz konusu örgütler işletmelere yatırım ve üretim yönetimi ile teknik konularda danışmanlık 
hizmeti verebilmeli ve yönlendirilmelidir. Bağlı örgüt onayı almayan yatırım planlamaları 
desteklenmemelidir. Böylece arz dalgalanmalarına sebebiyet verecek atıl yatırımlar önlenmiş 
olabilecektir. 

•	 Ürün ihtisas kooperatifleri kapsamında kırsalda kanatlı ve diğer hayvan türlerinin yetiştiriciliği 
alternatif gelir (iyi tarım, arıcılık, ipek böcekçiliği, organik tarım, permakültür tarım, topraksız 
tarım vb.) sağlaması açısından desteklenmeli ve geliştirilmelidir. 

•	 Üretim bölgelerinde sulama organizasyonu tek bir yapı altında toplanmalıdır. Fiyatlar, su yönetimi 
ile ilgili ürün ihtisas kooperatifleri ile birlikte koordineli olarak belirlenmelidir. 

•	 Üreticiler için mesleki tanım yapılmalı ve hukuki olarak kabul edilmelidir. Tarımsal işletmecilik 
belgesi oluşturulmalı, üretim bölgesinin özellikleri dikkate alınarak üreticinin ve işletmenin ihtisası 
yazılmalıdır. Bu belge verilirken üreticinin ikinci bir işi (memur, tüccar vs.) olmamasına dikkat 
edilmelidir. Aynı anda birden fazla gelir getirici işle meşgul olması kanuni olarak engellenmelidir. 
Bu durum tarımsal üretime odaklanmayı sağlayacak ve tarım işletmelerinde ölçek büyümesi 
yönetim ve kaynak kullanım etkinliğini beraberinde getirecektir. 

•	 Türkiye’nin doğal ve suni mera potansiyeli ve atık bitkisel ürünlerden uygun hayvansal yem 
yapabilme potansiyelinin belirlenmesi ile hayvansal üretim maliyetleri düşürülerek sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturulmalıdır. Doğal ve atık bitkisel ürünlerden oluşabilecek yem ve mera 
potansiyeli ile beslenme özelliğine sahip hayvan ırklarının kullanımı ve gelişimi sağlanmalıdır. Arz 
fazlası sütün oluşmaması için yüksek yem ihtiyacına ve dolayısı ile yüksek bakım maliyetine sahip 
hayvan ırkları üretimde tercih edilmemelidir. Nitekim yurt içi süt talebi arzı karşılayacak düzeyde 
olmadığı gibi yurt dışı süt talebi de bu arzı karşılayacak nitelikte değildir. 

•	 Tarımsal altyapı yatırımlarında işletme bazlı üretim ve yatırım planlaması yapılmasında makro 
hedefler belirlenmeli ve dikkate alınmalıdır. Birim işletme gelirinin artırılması, bölge ve ülke 
ekonomisine katkı, ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması, kırsal istihdamın artırılması, 
üretimin artırılması gibi makro hedeflere hizmet eden kamu politikaları birbirinden bağımsız 
uygulanabilmektedir. Örneğin süt sığırcılığının desteklenmesinde, süt arz açığı bulunmazken 
işletme gelirini artırmak için işletme yatırımları desteklenerek yüksek maliyetli üretim sistemine 
geçildi. Bu gibi durumlarda makro hedefin belirlenmesi ve mikro politikaların makro politikaların 
tamamlayıcısı olacak şekilde bölgesel ve ülkesel amaç dışı kaygılardan uzak olarak geliştirilmesi 
önemlidir. 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

226

•	 Genç çiftçilerin kırsalda kalabilmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde kırsal alanın sosyal ve kültürel özelliklerine yönelik 
davranış biçimi konusunda yönlendirici çalışmalar yapılmalıdır. Gençlerin kırsalda kalmasını 
sağlayabilecek sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi ve tarımda iş gücü veya girişimci olarak 
çalıştıkları süre çerçevesinde sosyal güvencelerinin devlet tarafından garanti altına alınmasının 
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu sayede üretim planlamasının gerçekleşmesi için gereken 
üretici ve iş gücü yerinde (bölgesinde) sağlanmış olacaktır.

•	 Tarım arazilerinin üretim kabiliyetleri belirlenmeli, savaş, doğal afetler vs. olağanüstü haller dışında 
kamu yararı ilkesi de dâhil olmak üzere tarımsal üretim dışına hiçbir gerekçeyle çıkarılmamalı ve 
bu durum anayasada korunma altına alınmalıdır. 

•	 Tarıma dayalı sanayi işletmeciliği oluşturulan üretim planlarına ve üretim bölgelerine göre yurt 
içi ve yurt dışı rekabet gücü oluşturabilecek düzeyde yönlendirilmelidir. Örgütlenme modelleri 
ürün gruplarına göre yapılmalı ve ürün ihtisas kooperatifleri ile işleme ve pazarlamada koordineli 
çalışmalıdırlar. Bu kapsamda ihtisas kooperatifleri ile koordineli sözleşmeli üretim olanağı 
sağlanarak başta yurt dışı olmak üzere tüm pazarlarda ülkesel ürün marka etkinliğinin artırılması 
sağlanmalıdır. 

•	 Tarım sektöründe iş gücü örgütlenmeleri gerçekleştirilmelidir. Yurt içi ve ihtiyaç duyulduğunda 
yurt dışından tarımda istihdam edilmek üzere iş gücü temin edilmelidir. Özellikle yurt dışından 
resmi yollarla seçilerek kırsal iş gücü arz eksiği karşılanması sağlanmalıdır. İş gücü örgütleri hem 
iş gücünün özlük haklarının korunmasında ve tarım sektörünün çalışılmasının teşvik edilmesini 
sağlayacak hem de iş gücünün ilgili ürün yetiştiriciliğinde eğitimini üstlenerek iş gücü verimliğinin 
ve ürün kalitesinin artırılmasını sağlayacaktır. 

•	 Bakanlık bünyesinde ürün izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmeli ve bunda kooperatifler 
üst düzeyde görev almalıdırlar. Haftalık, aylık fiyat takipleri yapılmalı ve fiyat değişimlerinin 
gerekçelerine zamanında müdahale edilmelidir. Tedarik zincirinde bulunan tüm aktörlerin katma 
değer analizi gerçekleştirilmeli ve kooperatif destekli çalışmalar yapılmalıdır. 

•	 Üretim bölgelerinin ve yetiştirilmesi planlanan ürünlerin özellikleri dikkate alınarak yüksek 
teknolojili üretim sistemleri kullanılmalıdır. Bu teknoloji ürün ihtisas kooperatifleri aracılığı ile 
sağlanmalı ve kaynakların etkin kullanımı ile en düşük masraflı üretim düzeyi hedeflenmelidir.  

•	 İhtisas Kooperatifleri Merkez Birliği TARSİM Yönetim Kurulunda en az bir üye ile temsil edilmelidir. 
Kooperatif üyesi tüm üreticiler için gelir, verim ve bölgesel olarak gerçekleşme olasılığı yüksek 
olan riskler için tarım sigortası zorunlu olmalıdır. 

•	 Kooperatifler ile üreticiler arasından girdi temini, finansman, teknik bilgi sağlama, ürün alımı 
ve politika yönlendirmelerine uyma konusunda sözleşme yapılmalı ve üreticinin kooperatif 
yönlendirmelerine uymaması durumunda yaptırımlar (destek, sübvansiyonlu girdi veya kredi 
verilememesi, ürün alınmaması vb.) uygulanmalıdır.  

•	 Politika geliştirilmesinde yerel özelliklerin dikkate alınması, politikaların benimsenmesinde etkili 
olacaktır. Bu nedenle tarım sektörü için geliştirilen politikalarda yerel tarımsal teamüller (örfi 
hukuk), bölgesel yetiştiricilik uygulamaları ve üreticilerin yetiştiricilik bilgi seviyeleri dikkate 
alınmalıdır. 

•	 Tarımsal üretim planlaması devlet politikası haline getirilmeli ve kanunla güvence altına 
alınmalıdır. Üretim planlaması kapsamında üretimi yönlendirme etkisi olan altyapı, kırsal kalkınma 
ve üretim desteklerinin tek bir çatı altında koordine edilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
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gerekmektedir. Farklı kurumlar tarafından uygulanan destekleme araçlarının tek merkezden 
ve ortak amaçlar doğrultusunda üreticiye ulaştırılabilecek şekilde düzenlenmesi hem kamu 
kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak hem de kanunla belirlenen üretim planlamasının 
gerçeklemesine olanak sağlayacaktır.  
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1.GİRİŞ

Son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere artan nüfus, daralan tarım alanları ve kullanılabilir 
su miktarında yaşanan azalmalar, yaşlanan tarımsal nüfus ve göçler gibi sorunlar gıda ve tarımsal 
üretimde gelecekte bazı darboğazların olacağına işaret etmektedir.  Ayrıca arazi bozulması ve doğal 
afetlerin artması, sınırı aşan hastalıklar, yetersiz beslenme ile tarımsal ticaret politikalarında yaşanan 
gelişmelerin de tarım sektörü üzerinde baskı oluşturması olasıdır.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan “Dünya Nüfus Beklentisi» başlıklı raporda 
yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında iki milyar artarak 9,7 milyara yükseleceği ifade 
edilmektedir. Bu durum beraberinde daha fazla gıdaya, daha fazla suya, daha fazla enerjiye ihtiyaç 
duyulacağının habercisidir (Anonymous2019a).

Arz ve talep tarafındaki bu beklentiler gelecekte tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sorununun ortaya 
çıkacağına işaret etmektedir. Bu durum tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan üretim artışının nasıl 
mümkün olabileceği, mevcut kayıpların nasıl en aza indirileceği ve birim alandan daha fazla verimin 
nasıl sağlanacağı gibi konuları ülkelerin en önemli öncelikleri arasına sokmaktadır. Bu noktada ülkeler 
AR-GE ve inovasyon hamlelerinde tarımda teknolojik bir dönüşüme önemli oranda kaynak aktarmaya 
başlamışlardır.

İnsanoğlunun bireysel gereksinimlerini karşılamak için başlattığı tarımsal üretim zaman içerisinde 
ekonomik faaliyete dönüşmüş ve artan nüfusun gereksinimlerini karşılama yönünde değişim 
göstermiştir. Küreselleşme süreci ve artan rekabetle birlikte tarım işletmeleri üretimde geliri artırmak 
ve maliyeti azaltmak için teknolojik yeniliklere çok daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. İşletme 
yapısının küçük işletmelerden daha büyük küresel üreticilere doğru bir eğilim göstermesiyle birlikte 
ülkemizde de daha önce tarım alanında yaygınlığı çok fazla olmayan birçok teknoloji kullanılabilir 
hale gelmiştir.

Tarımda yüksek teknolojilerin kullanımıyla birlikte çiftçilerin daha az maliyetle daha fazla tarımsal 
ürün üretmesine, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir gıda üretimine katkı sağlamaktadır. Bu kapsam da 
tarımsal değer zinciri içerisinde topraktan çatala tüm aşamalarda akıllı tarım uygulamaları ve diğer 
birçok bilgi iletişim teknolojileri (cep telefonları internet, uydu görüntüleri, uzaktan algılama, ses 
dalgaları, robotlar, ileri düzey makineler vb.) kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede iş gücüne olan 
ihtiyaç azalmaya başlamış ve verilerin daha sık ve doğru bir şekilde toplanarak işlenebilir olmasının 
önü açılmıştır. 

Ülkemizde tarımsal üretimin yanında pazarlama kanallarından kaynaklanan birçok yapısal problem de 
mevcuttur. Bahsi geçen teknolojik dönüşüm eğer doğru ve kalıcı politikalarla desteklenirse bu problem 
için de önemli faydalar sağlayacaktır. Bu kapsamda bir taraftan lojistik sürecindeki dijital gelişmeler 
bir taraftan tarımsal e-ticaret uygulamalarının yaygınlaşması ile hem kârlılığın hem de izlenebilirliğin 
sağlanabilmesi mümkün olacaktır. Tarım sektöründe teknoloji kullanımı, diğer sektörlerde olduğu 
gibi değişmekte ve bilgi yoğun bir dönüşümle devam etmektedir. Bu dönüşümle, geleneksel üretim 
sistemlerinin modern teknolojiyi kullanan, daha üretken ve yenilikçi sistemlere evirileceği aşikârdır. 
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Küresel ölçekteki şirketlerin özellikle teknolojiyi yoğun olarak kullanması endüstriyel ve uzun süre 
dayanıklı paketleme sistemine geçmesi, dayanıksız ve kısa sürede tüketilmesi gereken ürünleri 
dayanıklı ve uzun süreli beklemeli ürünler şekline dönüştürebilmesine imkân sağlamıştır.  Bilgi 
teknolojileri güncel yaşamın her alanında insan yaşamını kolaylaştırıcı, insan işinin bir bölümünü ya da 
tamamını yüklenici, konforunu artırıcı yönde yer almaktadır. Bu değişim tarımsal üretimde kullanılan 
teknolojilerde de keşiflerin ve icatların geliştirilmesine yol açmıştır. Son onlu yıllarda yaşanan hızlı 
gelişmelerle birlikte bilgi teknolojilerinin yaşam alanımızdaki etkisi derinleşerek ve genişleyerek 
artmaktadır. Bilişim teknolojileri, yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, son yıllarda tarım alanında 
da yer almaktadır. Son on yılı aşkın süredir devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayalı 
ürünler ve hizmetler tarım sektörünün kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca küresel ticarete konu olan tarımsal üretimde finans kaynaklarının çeşitlenmesi ile birlikte 
küresel şirketlerin bu kaynaklara ulaşması kolaylaşmış ve maliyetlerinde ciddi azalmalar yaşanmıştır. 
Bu durum küçük işletmelerin rekabet edebilirliği üzerine olumsuz etkiye sahip olmuştur. Diğer 
yandan, tarımsal üretim, gıda ihtiyacının yanı sıra diğer sektörlere yönelik olarak alt sektör vazifesi 
de görmektedir. Ayrıca, kendisinin de içinde bulunduğu ulusal ekonomiyi oluşturan birçok sektöre 
katma değer sağlama konumundadır. Şöyle ki endüstriyel üretimin temel ham maddelerinin tarıma 
dayalı olduğu düşünüldüğünde, tarımsal üretimi sadece gıda sektörüne indirgemek yanlış bir bakış 
açısı olabilir.

Öte yandan tarım sektörü ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğunu etkileyen sosyal ve ekonomik bir 
alandır. Nitekim sektörde yaşanan bir olumsuzluk başta tüketiciler olmak üzere ilişkili tüm paydaşları 
etkilemektedir. Bu açıdan sektöre yönelik etkin bir tarım politikasının uygulanması ve izlenmesi son 
derece önemlidir.  Bu politikaların en başında gelmesi gerekenlerden birisi de tarımda teknolojik 
dönüşüm temelli politikalardır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke dijital çağın gereklerinden 
hareketle politikalarına teknolojik alanda yapılması gereken hamleleri yansıtmaktadırlar. Türkiye’nin 
de bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için hem mekanizasyon kullanımı hem dijital teknolojilerin tarıma 
entegrasyonu hem de değer zincirinin önemli bir ayağını oluşturan tarım ürünleri ticaretinde e-ticaret 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve politik öncelik olarak belirlenmesi son derece önemlidir. Bu 
kapsamda raporda detaylı GZFT analizi yapılmış ve belirlenen hedefler doğrultusunda stratejiler 
oluşturulmuştur. 

1.1. Türkiye’de Tarımın Mevcut Durumu

Tarih boyunca tarım, insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri 
barındıran iş alanı olmanın ötesinde bir sosyal alan olarak da önemli olmuştur. Günümüzde tarım, 
önemli bir iktisadi sektör olması yönüyle harcanabilir gelirinin büyük bir kısmını gıdaya harcamak 
zorunda olan gelişmemiş ülkeler için de gıdaya erişimin çok daha kolay olduğu gelişmiş ülkeler için 
de hâlâ önemini korumaktadır. Türkiye’de tarım bu açıdan değerlendirildiğinde vazgeçilmez öneme 
sahiptir. 
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1.1.1. Üretim ve Arazi Varlığı Açısından Durum

Geniş bir ürün yelpazesinin yetiştirilmesine olanak sağlayan iklim, ekoloji ve coğrafi özellikleriyle 
tarımsal üretim açısından dünyadaki en avantajlı ülkelerin arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye tarım 
arazi varlığı açısından ele alındığında sahip olduğu 77,8 milyon ha arazinin 26,5 hektarı tarımsal 
üretime imkân veren önemli bir tarım ülkesidir. DSİ verilerine göre 25,75 milyon ha sulanabilir 
nitelikteki arazinin 5,9 milyon hektarı sulamaya açılmış ve sulu tarım yapılmaktadır (Anonim 2018a). 
Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Türkiye’de arazilerin yaklaşık üçte biri işlenebilir vasıftadır.

Tablo 1.Türkiye’de Arazi Varlığının Niteliksel Dağılımı 

Özelliği Alan (Milyon Hektar) (%)

Toplam İşlenebilir Alan 26,5 34,1

İşlenmeyen yaş veya kaya çıkışlı düz arazi 0,1 0,2

İyi mera, iyi orman 10,8 13,9

Bozuk mera, bozuk orman 35,8 46,0

Toplam 46,8 60,1

Tarıma elverişsiz arazi 4,5 5,8

Toplam 77,8 100

Kaynak: Anonim,2014

Tablo 2’de toplam işlenen araziye dair bilgiler verilmiştir. Buna göre Türkiye’nin toplam arazisinin 
yaklaşık 2/3’ünün tarla bitkilerine ayrıldığı, nadas alanlarında bir azalmanın meyve üretim alanlarında 
ise bir artışın olduğu görülmektedir.

Tablo 2.Türkiye’de İşlenen Tarım Arazisinin Dağılımı 

Tarım Alanı
2015 2016 2017

(1000 ha) % (1000 ha) % (1000 ha) %

Tarla Bitkileri 15.723 66,0 15.575 65,7 15.532 66,4

Nadas 4.114 17,2 3.998 16,9 3.697 15,8

Sebze 808 3,4 804 3,4 798 3,4

Meyve 3.284 13,7 3.329 14,0 3.343 14,3

TOPLAM 23.934 100 23.711 100 23.375 100
Kaynak:2018b

Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 5,9 ha iken 2001 tarım sayımı verilerine göre Türkiye’deki 
işletmelerin %94,1’i yirmi hektarın altında tarım arazisine sahiptir (Tablo 3).
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Tablo 3. Arazi Varlığına Göre Tarım İşletmelerinin Büyüklüğü 

İşletme Büyüklüğü İşletme Sayısı %

<5ha 1.959.123 64,8

5-10ha 560.049 18,5

10-20ha 327.363 10,8

20-50ha 153.685 5,1

50-100ha 17.429 0,6

>100ha 4.478 0,2

Toplam 3.022.127 100

Kaynak: Anonim 2001

Türkiye önemli bir hayvancılık ülkesidir. 2017 yılı itibarıyla toplamda 20.699.894 ton süt üretimi ve 
1.126.403 ton et gerçekleşmiştir. Öte yandan 19.281 milyon adet yumurta 2.136.734 ton kanatlı eti 
üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yaklaşık 8 milyon kovan mevcudu ve 114.471 ton bal üretimi vardır. 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 338 bin baş, toplam küçükbaş 
hayvan sayısı ise 47 milyon 362 bin baştır. Küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık 36 milyonu koyun, 11 
milyonu ise keçi varlığıdır. Yine TÜİK verilerine göre kümes hayvanı sayısı 346 milyon adet, et tavuğu 
sayısı 219 milyon 257 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı 121 milyon 115 bin adettir (Anonim 
2018c).  

Şekil 1. Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı

Kaynak: 2018ç
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Büyük ve küçükbaş hayvan varlığının işletme büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde Türkiye’deki 
büyük baş hayvancılık işletmelerin %93,8’i 20 baştan daha az hayvan varlığına sahip iken bu oran 
küçükbaş hayvancılık işletmelerinde %46,6’dır (Tablo 4). 

Tablo 4. Hayvan Sayılarına Göre Tarım İşletmelerinin Büyüklüğü 

Büyükbaş hayvan sayısına göre işletme bü-
yüklüğü (baş) Büyükbaş hayvanı olan işletme (adet) Küçükbaş hayvanı olan işletme (adet)

1-4 59,7 18,6

5-9 21,3 10,8

10-19 12,8 17,2

20-49 5,4 25,3

50-149 0,7 21,1

150-299 0,0 5,6

300 + 0,0 1,5

Toplam 100,0 100,0

Kaynak:2018d

1.1.2. Tarımsal İstihdam Açısından Durum

Tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan en önemli unsurlardan biri de iş gücüdür. Tarım, 
yapısı gereği iş gücüne önemli oranda ihtiyaç duyan bir sektördür. Her ne kadar tarımda modern 
teknolojilerin kullanımı iş gücüne olan ihtiyacı azaltmış olsa da hâlâ Türkiye’de nitelikli iş gücüne 
önemli oranda ihtiyaç vardır. Ancak Türkiye’de tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne 
doğru bir kayma söz konusudur. Gençlerin tarımı terk etmeleri ve tarımda kalan nüfusun yaşlanması 
ülkeleri bazı önlemler almaya itmektedir. Gençlerin tarımda kalmasını sağlamaya yönelik olarak 
Türkiye birtakım projeler yürütmektedir. Teknolojik dönüşüm politikaları da gençlerin tarımda 
kalmasını sağlayacak araçlardan biri olarak görülebilir. Türkiye’de tarımda çalışanların %63,5’ i kırk 
yaş üzerindedir (Tablo 5). 

Tablo 5. Türkiye’de Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

  Ülke
Toplam Tarım

15-39 40-64 65 + 15-39 40-64 65 +

Türkiye 57,5 39,8 2,7 36,5 53,5 10,0 

Kaynak: Anonim 2018b

Teknoloji kullanımı konusunda çiftçilerin eğitim seviyesi önemli bir ölçüttür. Nitekim dijital okuryazarlık 
oranı gençlerde daha yüksektir. Bu açıdan tarımda çalışanların eğitim seviyeleri Tablo 6’da verilmiştir. 
Çizelgeye göre tarımda çalışanların eğitim seviyeleri düşük düzeydedir. 
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Tablo 6.Çalışanların Eğitim Seviyesine Göre Dağılımı 

  Toplam İş gücü Tarımsal İş gücü

Eğitim Seviyesi Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek

Türkiye 57,4 20,3 22,4 90,1 7,7 2,2

Kaynak: Anonim 2018b.  

İstihdam açısından tarım değerlendirildiğinde 2017 yılı itibarıyla ülkemizin toplam istihdamı yaklaşık 
28,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Toplam istihdam içerisinde sektörlerin payına bakıldığında tarım 
%19,4’lük, sanayi %19,1’lik paya sahip olup inşaat ve hizmetler sektörünün payı ise %61,5 olarak 
gerçekleşmiştir. Son 10 yıllık dönemde tarımsal istihdam artarken toplam istihdam içerisindeki payı 
19,4’e kadar gerilemiştir. Türkiye gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi kırsal alandan kente 
hızlı göç sorunuyla karşı karşıyadır. Bu aynı zamanda tarımdan başka sektörlere kaymanın da bir 
açıklayıcısıdır. Tablo 7’den anlaşıldığı üzere tarımdan ayrılan nüfus sanayiden ziyade inşaat ve 
hizmetler sektörüne doğru kaymaktadır.

Tablo 7. Türkiye’de İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı 

YIL

(1000 Kişi)

Toplam 
İstihdam Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler

 (1000 Kişi) Kişi  Payı 
% Kişi  Payı 

% Kişi  Payı 
% Kişi Payı 

%

2007 20.209 4.546 22,5 4.403 21,8 1.231 6,1 10.029 49,6

2012 23.937 5.301 22,1 4.903 20,5 1.717 7,2 12.016 50,2

2017 28.189 5.464 19,4 5.383 19,1 2.095 7,4 15.246 54,1

Kaynak: Anonim 2018e

Türkiye’de kadınlar her ne kadar tarım işletmelerinin yönetiminde çok fazla söz sahibi olmasalar da 
tarımsal istihdamda kadının rolü oldukça fazladır. Tablo 8 incelendiğinde toplam istihdam içerisinde 
kadın iş gücünün payı %31,2 iken bu oranın tarımda %42,5 olduğu görülmektedir. Bu bulgudan 
hareketle Türkiye’de diğer sektörlere nazaran tarımda kadın istihdamının çok daha yaygın olduğu 
söylenebilir.

Tablo 8. Türkiye’de Cinsiyete Göre İş Gücüne Katılım 

15 Yaş Üstü Toplam Erkek Kadın

Nüfus 60.415 29.914 30.500

İş Gücü 31.520 21.377 10.142

İstihdam 28.166 19.379 8.787

Tarımsal İstihdam 4.983 2.864 2.120

İş gücüne Katılım Oranı (%) 52,2 71,5 33,3

İstihdam Oranı (%) 46,6 64,8 28,8

Kaynak: Anonim 2018f
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Türkiye’nin zaman içinde genç nüfus yapısından yaşlı nüfus yapısına geçiş yaptığı görülmektedir. 
1950’li yıllarda nüfusun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan 15 yaşından küçük nüfusun, günümüzde yüzde 
26 seviyesine gerilediği görülmektedir. Buna karşılık yaşlı nüfusun, yani 65 yaş ve üstü nüfusun payının 
aynı dönemde yüzde 3’ten yüzde 8 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu durum tarımda istihdam 
edilen gençlerin yeni yaşam alanı olarak kentleri tercih ediyor olması ile birlikte değerlendirildiğinde 
Türkiye’de tarımda çalışanların yaş ortalamalarının giderek yükseldiği sonucuna varılabilir.

1.1.3. Gayri Safi Yurt içi Hasıla Açısından Durum

Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), bir ülkede belirli bir dönem içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin 
para cinsinden değerini ölçme yoluyla o ülkenin ekonomik büyüklüğünü gösteren önemli ölçütlerden 
biridir.

Tablo 9. Türkiye’de Tarımsal GSYH ve Tarımın Payı 

Yıl Tarımsal GSYH              
(milyar dolar)

GSYH İçerisinde 
Tarımın Payı (%)

Yıl Tarımsal GSYH  
(milyar dolar)

GSYH İçerisinde 
Tarımın Payı (%)

2008 57,2 7,48 2013 63,9 6,73

2009 52,4 8,13 2014 61,6 6,59

2010 69,7 9,03 2015 59,4 6,90

2011 68,6 8,24 2016 53,4 6,18

2012 67,8 7,75 2017 51,7 6,08

Kaynak: Anonim 2018ç

GSYH, farklı şekillerde hesaplanmakla birlikte, genel eğilim üretim (katma değer) yoluyla hesaplanması 
doğrultusundadır. Türkiye’deki durumu ortaya koyarken bu değer yaşam kalitesi için önemli ipucu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin tarımsal GSYH oranları dikkate alındığında dünyada ilk onda 
yer almaktadır. Çizelge 9’da görüldüğü üzere Türkiye’nin tarımdan elde ettiği hasıla 51,7 milyar dolar 
olup tarımın toplam hasıla içerisindeki payı %6,08’dir.

1.1.4. Dış Ticaret Açısından Durum

Tarımın ülkelerin dış ticaretlerindeki oranı her ne kadar azalma eğilimi içerisinde olsa da bugün tarım 
ürünleri dış ticarette hâlâ önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de tarımın toplam ticaret içerisindeki 
payı yaklaşık %10 civarlarındadır. 2017 rakamlarına göre tarımsal ürünlerde ithalatçı pozisyonda yer 
alan Türkiye’nin bu durumu Çizelge 11’de yer alan verilere göre değerlendirildiğinde, canlı hayvan 
ve gıda maddeleri bakımında net ihracatçı olmasına karşın tarımsal ham madde konusundaki dışa 
bağımlılığından dolayı ithalatçı pozisyona düşmektedir. 
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Tablo 10. Türkiye’de Tarımsal Dış Ticaret 

Sektör
İhracat    

(milyon dolar)

Toplam İhracat 
İçindeki Payı (%)

İthalat  

(milyon dolar)

Toplam İthalat 

İçindeki Payı (%)

Tarım 17.592 12,8 18.324 7,8

Maden 10.850 6,4 52.926 22,6

Sanayi 121.145 79,3 145.338 62,3

Diğerleri 7.468 1,5 17.204 7,3

Toplam 157.055 100 233.792 100

Kaynak: Anonim 2017

Tablo 11. Türkiye’de Ürün Gruplarına Göre Tarımsal İhracat 

I-Gıda Maddeleri 16.654 I-Gıda Maddeleri 12.320

Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 14.275 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 8.318

İçkiler, tütün ve mamulleri 1.262 İçkiler, tütün ve mamulleri 749

Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar 223 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar 1.741

Yağlı tohumlar ve meyveler 894 Yağlı tohumlar ve meyveler 1.511

II-Tarımsal Ham maddeler 938 II-Tarımsal Ham maddeler 6.003

Toplam Tarım Ürünleri İhracatı 17.592 Toplam Tarım Ürünleri İthalatı 18.324

Kaynak: Anonim 2017

1.2. Tarımda Teknolojinin Önemi

Bilgi ve iletişim teknolojileri: verinin üretilmesi/edinilmesi, işlenmesi/değerlendirilmesi, depolanması, 
aktarılması ve kullanılmasını kapsayan geniş bir yelpazedeki eylemleri kapsamaktadır. Veri işleme ve 
kullanılabilir forma dönüştürme süreçlerine ilişkin sensörler, mikro-işlemciler, bilgisayarlar, uydular 
ve yazılımlar gibi birçok araç ve gereç hâlihazırda geliştirilmekte  olup son kullanıcıya sunulmaktadır. 
Ham veri belirli bir amaç doğrultusunda derlenerek, matematiksel ve istatistiksel yollarla işlenerek 
enformasyona çevrilmektedir. İnsanoğlu, üretilen enformasyon yardımıyla sadece ve sadece aklında 
bilgi üretmektedir. Diğer yandan, verinin işlenmiş hali olan enformasyonun ve insan aklında üretilmiş/
üretilmekte olan bilginin paylaşımında internet teknolojisi ve bu teknolojinin kullanımına olanak 
sağlayan iletişim teknolojileri de önemli rol oynamaktadır. Tarımsal üretimde görev alan üretici/
yöneticilerin teknik tarım bilgisi (bitki ve hayvan yetiştirme esasları, hastalık ve zararlı ile mücadele, 
tarımsal mekanizasyon vb.), tarım politikaları ve uygulama kararları, üretim girdi piyasaları ve girdi 
fiyatları, ürün piyasaları ve ürün fiyatları, mevzuat ve yasal düzenlemeler ve diğer konuları da içeren 
oldukça geniş bir alanda bilgiye sahip olmaları ve kullanmaları gerekmektedir. Bu bilgilere ulaşımın 
yanı sıra kullanımı için de sağlıklı, güvenilir, güncel verilere gereksinim duyulmaktadır. Tarım ve bilgi 
teknolojilerinin kaynaştırılmasıyla, bu kompleks yapının yönetilmesi ile son onlu yıllarda önemli 
teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle birçok yeni teknik terim günlük hayatta duyulmaya 
başlanmıştır. Bu terimlere örnek olarak akıllı tarım, hassas tarım, dijital tarım, e-tarım, çiftlik yönetimi 
yazılımları ve sürücüsüz (otonom) araçlar verilebilir. 
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Günümüzde, tarımsal üretim girdilerinin çevreye etkileri ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki 
baskılar, gelişen teknolojiyle birlikte gittikçe artmaktadır. Bu baskı, tarım arazilerinin fiziksel ve 
coğrafi değişkenlikleri, tekdüze olmayan toprak, ürün ve çevre faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve 
maliyetlerinin yükselmesi karşısında artan bir yoğunluk göstermektedir. Akıllı tarım, girdilerin etkin 
(gereken miktarda) kullanımıyla tarımsal üretimde verimliliği artırarak “net gelir”i (gelir – gider) en 
büyümeyi ve bu yolla çevreye olan etkilerini de azaltmayı öngörmektedir. Bu durum aynı zamanda, 
yüksek ürün kalitesine ve ürün kalitesinde de tekdüzeliğin sağlanmasına katkıda bulunabilmektedir.

Tarımsal teknoloji, bitkisel ve hayvansal üretim yapılan tarım işletmelerinde ürün ve iş verimini 
artırmak için yeni ve ileri üretim teknolojilerinin gereği olarak kullanılan her türlü modern araçları ve 
ilgili tüm hizmetleri kapsamaktadır. Tarım teknolojileri, insan iş gücünün verimini artırarak yapılan işin 
maliyetini düşürürken işletme yönetimini kolaylaştırmaktadır.

1.3. Kavramsal Yapı 

Günümüz dünyasının en büyük sorunu hızla artan dünya nüfusunun, yerkürenin toprak ve temiz 
su gibi kısıtlı kaynaklarından elde edilecek tarımsal ürünlerle beslenirken, çevrenin korunumu 
ve üreticilerin yaşam refahının yükseltilmesi. Bu sorunun oluşmasında gerek geleneksel tarım 
uygulamalarının doğasından gerekse dış kaynaklı birçok bileşen etkilidir. Bugüne kadar sürdürüle 
gelen geleneksel tarım uygulamalarının ardındaki felsefe tarımsal girdilerin üretim yapılan parsellerin 
her noktasına eşit (tek düze) olarak uygulanmasıdır. Bu kabulün aksine, doğa var oluşu gereği 
çeşitlilik içermektedir; heterojen yapıdadır. Geleneksel tarım, felsefesi gereği, söz konusu ayrışıklığı 
göz önünde bulundurmadan girdileri uygulamayı gerektirmektedir. Bu felsefeyi desteklemek üzere 
geliştirilen teknolojiler de doğanın ayrışıklığını dikkate almadan tek düze girdi uygulamalarına izin 
veren araç ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle üreticiler birim alana gereğinden fazla gübre, 
ilaç, tohum vd. girdiler uygulayarak ürün verimini olanaklar elverdiğince en yükseğe taşınmasını 
tercih etmektedir. Üreticiler her ne kadar yüksek verim değerlerine ulaşsalar da “düşük verimlilik” 
ekonomik baskıların öncellikli kaynakları arasında yer almaktadır.  Verimlilik, üretimde kullanılan girdi 
ile kullanılan çıktı (tarımsal ürün) arasındaki oran şeklinde tanımlanır. Geleneksel tarımdaki aşırı girdi 
kullanımı ve düşük verimlilik çevre üzerinde tarım kaynaklı baskıların da öncelikli nedenidir. Bu durum 
ve nedenler gereği geleneksel tarım felsefesi tarımsal üretimde çözümsüzlüğü artırmaktadır.

Akıllı tarım: felsefesi doğanın heterojen yapısını yöneterek üretim yapmak olan, bilgi tabanlı tarımsal 
üretim yaklaşımıdır.  Bu felsefenin şekli doğru yere, doğru zamanda, doğru miktarda girdiyi; doğru 
yöntemle uygulamaktır. Bu felsefeyi ise üretim alanı ve deseni, işletme ölçek büyüklüğü vb. değişkenlerin 
dikkate alınarak seçilen akıllı tarım teknolojileri (dijital tarım teknolojileri) desteklemektedir. Bu 
teknolojiler, üretim alanı ile ilgili verilerin toplanmasından başlayarak, veri analizi ve sonrasında elde 
edilen enformasyon ile bilgiye dayalı girdi uygulama teknolojilerini kapsamaktadır. 

Öte yandan son zamanlarda akıllı tarım kavramı yanında e-Tarım ifadesi de kullanılmaya başlanmıştır. 
e-Tarım: akıllı tarım, Tarım 4.0, hassas tarım, dijital tarım ve tarımda bilgi iletişim teknolojileri (İCT-
Agri) kavramlarını bütüncül bir bakış açısı ile ele alan ve FAO tarafından kullanılan şemsiye bir terimdir. 
e-Tarım, tarım-gıda zinciri içerisinde üretimden tüketime tüm aşamalarda, internet, uydu görüntüleri, 
uzaktan algılama, ses dalgaları, robotlar, ileri düzey makineler vb. kullanımına yoğunlaşmakta ve 
ilaveten tarımsal yayımda dijital teknolojilerin kullanımı, kamusal internet hizmetlerinde kırsal nüfusun 
durumu, cep telefonu aplikasyonları, lojistik süreçlerinin uydudan takibi, e-ticaret uygulamaları gibi 
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konuları da içeriğinde barındırmaktadır. Daha spesifik olarak, e-Tarımın bilgi iletişim teknolojilerini 
kırsal alanda kullanmak için yenilikçi bir şekilde tarımsal alana odaklanan kavramsallaştırma, tasarım, 
geliştirme, değerlendirme ve uygulama yöntemlerini içerdiği ifade edilmektedir (Anonim 2019b). 

1.4. Küresel Etkenler ve Eğilimler

Dünyada kişi başına düşen (işlenebilir) tarım arazisi alanı, 1961’den 2011’e, son 40 yılda, yarı yarıya 
azalmış, 2 dekara düşmüştür. 2023 yılında, alt ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaklaşık 900 
milyon insanın, gıda güvenliğinden yoksun olarak yaşayacağı, yaklaşık 1,8 milyar insanın ise temiz 
suya erişiminin kısıtlı olacağı öngörülmektedir. Diğer yandan, 2050 yılında dünya nüfusunun 
ortalama bir doğurganlık düzeyi ile yaklaşık 9,2-9,8 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik 
büyümenin sürdürülebilir seviyede gerçekleştiği bir senaryoda bu nüfus artışı, tarımsal üretime olan 
talebi bugüne göre %50 düzeyinde artıracaktır. 2050 yılında dünya nüfusunun yarısı, su sıkıntısı 
çekecektir. Gelecekte, gıda ürünlerinin fiyatlarında beklenen yüksek artış nedeniyle, Afrika ve birçok 
3. dünya ülkesinde, gıda savaşlarının baş göstermesi beklenmektedir. Birlemiş Milletler›e göre 2025 
yılına gelindiğinde Afrika, nüfusunun sadece %25›ini besleyebilecektir. Dünya nüfusu artarken küresel 
gıda talebinin değişmeyen hatta azalan kaynaklarla nasıl karşılanacağı endişe ve tedirginliğe neden 
olmaktadır.

Yapılan değerlendirmelere göre, gelecekte artan nüfus ve zenginleşen orta sınıfın gıda ve kısmen enerji 
ihtiyaçlarının karşılanması için, bugünkünden çok daha fazla tarımsal üretim yapılması gerekecektir. 
Vatandaşlarının gıda ihtiyacı bugün bile tam olarak karşılayamayan ülkelerin çoğunluğunda, nüfus 
artışındaki ivmenin süreceği beklenmektedir. Yine bu ülkelerin bazılarında, ekonomik büyümeye 
paralel olarak alt gelir grubundan, orta gelir grubuna doğru büyük bir nüfus kayması görülmektedir. 
Bu da proteince zengin, daha kaliteli gıdaya olan talebin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. 
İnsanların büyük bir bölümünün, gelecekte daha az tahıl tüketeceği ve daha çok oranda et, meyve, 
sebze ve işlem görmüş gıda yiyeceği tahmin edilmektedir. Bu da doğal kaynaklara olan baskıyı 
artıracaktır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Uzak Doğu ülkeleri özellikle 
Çin ve Hindistan, değişimde başrolü oynamaktadır. Bu ülkelerde milli gelir artışı ile daha çok et, balık, 
sebze ve meyve tüketilmektedir. Bu değişimle birlikte birim alan başına elde edilen net gelirin sebze 
ve meyve üretiminde oldukça yüksek olması hububat alanlarını kısıtlayacaktır.

Dünya tarım pazarındaki büyüme coğrafi olarak gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. Zengin 
(gelişmiş) ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden tarım arazisi kiralama ve satın alma yoluyla tarım 
nüfusunu, sektörün içinde tutmayı ve artan gıda ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Buna göre, 
gelişmiş ülkelerin satın aldığı veya kiraladığı tarım alanlarının toplamı, Türkiye’nin toplam alanını 2,9 
tarım alanlarını ise 9,5 kat geride bırakmıştır. Biyoenerji kullanımındaki talebe bağlı olarak enerji 
bitkileri tarımı yapılan alanların genişlemeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu değişimler arz 
fazlalığının egemen olduğu bir dönemden, arz açığının egemen olduğu bir döneme geçilmekte 
olduğunu işaret etmektedir.

Bu değişim beraberinde riskler getirmektedir. Özellikle gelir düzeyi düşük olan bireylerin sentetik, 
kabul edilebilir sınırların üzerinde ilaç kalıntısı içeren, olumsuz koşullarda depolanmış hatta son 
kullanma tarihi geçmiş, kalitesi düşük ürünleri içeren gıda tüketimi artacaktır. Bitkisel gıdaların 
temininde yaşanacak sıkıntılar, hayvansal yemde de söz konusu olacaktır. Dolayısıyla hayvansal 
gıdaların üretiminde yaşanması olası zorluklar, gıda güvenliğini olumsuz yönde etkileyecektir, diğer 
yandan beslenme ve sağlık sorunları da beraberinde gelecektir. 
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İnsanlığın önünde, dünyadaki tarıma elverişli alanların ve kullanabilir su kaynaklarının sınırlı olmasına 
karşılık, gıda üretiminin artırılma zorunluluğu önemli bir engel olarak durmaktadır. Tarıma elverişli 
alanlar giderek azalmaktadır. Son yıllarda kişi başına düşen tarım arazisi, gelişmekte olan ülkelerde, 
gelişmiş ülkelere göre neredeyse 3 kat azalmıştır. Kişi başına düşen tarım arazisi miktarının (2,3 
dekar), 2050 yılında 1,5 dekara kadar düşeceği öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen 
tarım arazisi, 1960’ta 7 dekar iken 2008’de 4,6 dekara düşmüştür. 2050 yılında ise 4 dekara kadar 
gerileyecektir.

Gelişmekte olan ülkelerde 1960’ta 3,4 dekar, 2008’de 1,9 dekar olan bu değerin, 2050 yılında 1,39 
dekara düşeceği tahmin edilmektedir. Sadece Avrupa’da, her yıl “Berlin şehri büyüklüğünde bir alan” 
kentleşmektedir.

Geniş tarım alanları, iklimsel değişime ve küresel ısınmaya bağlı olarak, çölleşme ve erozyon nedeniyle 
hasar görmeye devam edecek ve tatlı su kıtlığı ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Bir insanın günlük su 
ihtiyacı 4 lt iken, günlük gıdasının üretimi için 2.000 lt su gerekmektedir (1 kg buğday üretimi için 
750 litre suya ihtiyaç duyulmaktadır). Diğer yandan, dünya üzerinde sulanan alanların büyüklüğünün, 
2004 yılından itibaren azalmaya başladığı da bilinmektedir. 

Tarımsal üretimde yıllık yükseliş trendi, yeterli seviyede değildir. 2003-2012 yılları arasında dünyadaki 
tarımsal üretimin yıllık ortalama artışı %2,1 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına kadarki dönem için artış 
hızının, %1,5 seviyesinde kalacağı öngörülmektedir. İklim değişikliğinin su, gıda, sağlık, üretim alanları 
ve çevreyi tehdit ettiği bir gerçektir. Sıcak dalgası, sel, fırtına, buzulların erimesi gibi değişimlerin, 
özellikle tarımsal verimi ve tarımsal üretim alanlarını büyük ölçüde daraltması muhtemel bir gelişme 
olacaktır. Artan nüfus, daha kaliteli gıdaya erişim gereksinimi gibi beklentileri de bu kısıtlar da dikkate 
alındığında, insanlığın kendi geleceği için en küçük fırsatları değerlendirmesi kaçınılmazdır.

Çeşitli matematiksel iklim modelleri, iklimde başlayan değişikliklerin gelecekte de süreceğini 
göstermektedir. Bunun olumsuz birçok sonucunun olacağı öngörülmekle birlikte, beklenen en kritik 
olumsuzluğun, bitkisel ve hayvansal gıda arzının azalması ve sağlıklı gıda ürünlerinin temininde 
yaşanacak zorluklar olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle tatlı su kaynaklarının azalması, tarımsal 
üretimde önemli ölçüde verim ve kalitenin düşmesine neden olacaktır. Artan dünya nüfusu ve 
azalan tarım alanlarına bağlı olarak, tarımsal üretimin düşmesi ve gıda ihtiyacının karşılanamaması, 
gelecekte gıda ve su savaşların çıkmasına, büyük göç dalgaların yaşanmasına neden olabilecektir ki 
bu çatışmalar günümüzdeki doğal kaynaklar üzerine olanlardan daha şiddetli olacağı açıktır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında hem gıda güvenliği hem de ekonomik boyutu ile stratejik önemi çok 
yüksek olan ülkemiz tarım sektörünün kendine yüklenen ve beklenen sorumlulukları ve görevleri 
yerine getirebilmesi için mevcut durumunun analizine bağlı olarak güçlü ve zayıf yönleri, özellikle 
karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışma raporu, belirlenen zayıf yönlerin ve 
risklerin yönetiminde kullanılacak olan teknolojik dönüşümde odaklanılması gereken yöntem ve 
araçları, uygulama şeklini ve sürecin çerçevesini çizmektedir.
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2. Mevcut Durum

2.1. Dünyada Tarımda Teknolojiye Dayalı Uygulamalar

Huawei şirketinin 2017 yılında yaptığı “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. Bu da pazarın, 5 yıl içerisinde 2 kat değerlenmesi anlamına gelmektedir. 

CEMA (Avrupa Tarım Makineleri Birliği) Tarım 4.0: Tarımın Geleceği Raporu’nda, 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. Aynı Rapor’a göre, Avrupa’da satılan yeni tarım ekipmanlarının %70 
ile %80’inde hassas tarım teknolojisi bileşeni yer almaktadır. Akıllı tarım uygulamalarının 2030 yılına 
kadar, tarım sektörünü en fazla etkileyecek olan faktör olacağı ve AB tarımının sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında itici rol oynayacağı, bu Rapor’da vurgulanan bir başka noktadır. Tarımda teknoloji 
kullanımında önde ülkelerden olan ABD’nin, Federal Tarım Departmanı’na bağlı olan Ulusal Tarım ve 
Gıda Enstitüsü; fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki araştırmalara, tarım araçları, sensör ve 
yazılım üretimi ile çiftçilere teknolojiyi nasıl kullanacaklarına dair eğitimlere destek olmaktadır. Öte 
yandan, ABD Federal Tarım Departmanı hem üretim için entegre teknolojilere teşvikler vermekte 
hem de çiftçilere tarımsal teknoloji kullanabilmeleri için çeşitli destek imkânları sunmaktadır. Bu 
teşvik ve destekler ile Amerika’da, bugün yılda yaklaşık, 300 milyar dolar değerinde tarımsal gıda 
ürünü üretilmektedir.  İsrail, tarım teknolojilerinden özellikle sulama sistemleri, biyoteknoloji ve atık 
suyun yeniden kullanımına yönelik teknolojileri desteklemektedir. Öyle ki tarım teknolojileri alanında 
yapılan araştırma geliştirme harcamaları, İsrail’in bütçesinin %17’sini oluşturmaktadır. İsrail tarım 
sektörünün dönüşümünde, tarım teknolojisi alanındaki yeni teknolojik girişim şirketlerinin etkisi 
büyüktür. Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığının yayınladığı Gıda, Tarım ve Kırsal Alanlar 
Yıllık Raporu’na (2016) göre, girdi maliyetlerinin azaltılmasında en önemli etken olarak tarımsal 
teknolojiler görülmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde, Japonya’nın tarım ihracatı %24 artarak 
35 milyar dolarlık gelir sağlanmıştır. Japonya hükümeti, tarımsal teknolojiler sayesinde hem sektörün 
istihdamını hem de ülkenin rekabetçiliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 

AB’de Mevcut Durum: AB’nde tarımsal işletmelerin, %86’sı 20 ha’ın altında bir alana sahiptir.  Avrupa 
kırsal ekonomisi, büyük ölçüde küçük tarımsal işletmelere bağlıdır. Bununla birlikte, mevcut durumda 
çiftçilerinin %25’inden daha azı akıllı tarım teknolojilerine erişim sağlayabilmektedir. Bu konuda 
CEMA-Avrupa Tarım Makineleri Birliği tarafından bir Görüş Belgesi (Position Paper) hazırlanmıştır 
ve “Bütün İşletmeler İçin Akıllı Tarım” isimli dokümanda*, 100 ha’ın altındaki çiftlikler (AB’deki 
tarım işletmelerinin %97’si) için akıllı tarım teknolojilerinin alımını destekleyecek bir eylem planının 
olmaması halinde, bu çiftliklerin ABD, Kanada ve Yeni Zelanda’daki çiftliklerle rekabet edebilmesinin 
zorlaşacağına vurgu yapılmıştır. Dokümanda, söz konusu durumun bu tür teknolojilere yatırım 
yapan, büyük tarımsal işletmelerin de sorunu olacağı belirtilmiştir. Görüş Belgesi’nde ayrıca, 2020 
sonrasında yürürlüğe girecek Ortak Tarım Politikaları’nda, akıllı tarım teknolojilerinin Avrupalı bir 
çiftçiye (50-100 ha arası işletmeler) ulaşabilmesi için alınacak önlemler, akıllı teknolojilerin tarımda 
sürdürülebilirliği, çevre korumayı artırmadaki rolü ile hangi akıllı tarım teknolojilerinin teşvik edileceği 
hususunda öneriler yer almaktadır (Anonim2017a). 

2.2. Türkiye’de Teknolojik Dönüşüme Yönelik Uygulamalar

Akıllı tarım: üreticiler (çiftçiler), özel sektör (imalatçılar, teknoloji tedarikçileri), birlik ve kooperatifler 
ile kamu ve üniversitelerden oluşan ortak alanı kapsamaktadır.
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Üreticiler, akıllı tarım konusunda; uydu ve uyarı sistemleri ile hava koşullarının tahmini, çiftlik yönetim 
sistemleri hastalık ve zararlılarla mücadele, işçi ve üretim giderlerinde azalma, tarımsal girdilerin ve 
kaynakların verimli kullanılması, teknolojik ekipmanlar sayesinde yorgunluğun azalması, çalışma ve 
yaşam konforunun artması, hayvanların konforunun artması ürün kalitesi ve verimin artması, doğaya 
ve insan sağlığına önem veren üretim yönünden bu kavramın içindedirler. Akıllı tarım teknolojilerinin 
kullanıcısı rolünü üstlenmektedir.

Kamu ve üniversiteler, akıllı tarım felsefesini destekleyecek her türlü bilginin üretilmesi, bu bilgiye 
dayalı teknolojilerin geliştirilmesi ve taraflar tarafından kullanımını destekleyecek eğitim ve politikaların 
oluşturulması ve yürütülmesinde görev almaktadır. Çalışmalarını bu alanlarda sürdürmektedirler.

Teknoloji firmaları, gerek kamu gerekse son kullanıcının gereksinim duyduğu verinin toplanması, 
enformasyona çevrilmesi ve taraflar arasında paylaşılmasının yanı sıra bu paylaşımda ve üretimde 
kullanılacak akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde rol oynamaktadır.    

Birlik ve kooperatifler ise akıllı tarım uygulamalarının üretim aşamasından, hasat ve işleme teknolojileri 
ile pazarlama sürecine kadar olan her aşamasında, uygun bilgisayar teknolojisi, drone, sensörler vb. 
gibi bilişim teknolojilerinin gerek yayımı ve kullanımı gerekse kamu, üniversite, özel sektör arasında 
köprü görevini üstlenmektedir.

2.2.1. Tarım ve Orman Bakanlığında Mevcut Durum

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 veri tabanı sistemleri gibi birçok teknoloji ve bilişim 
altlığını kullanarak, uygulamaya aktarmada önemli aşamalar kaydetmiştir. 

Bu çerçevede, tarımsal üretimin tüm bileşenlerinde oluşturulmuş veri tabanları ile planlamalar 
için esas olacak, veri analizleri ve raporlamalar yapılabilmektedir. Doğal ve iklimsel faktörler bir 
yana ekonomik, sosyolojik ve endüstriyel birçok parametrenin şekillendirdiği tarım sektöründeki 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda Bakanlığımız, hızla dönüşen teknolojik ve dijital sürecin fırsatlarından 
faydalanmaya çalışmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda, belli başlı örnek sayılabilecek uygulamaları ile tarım 
teknolojileri alanındaki araştırmaları aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

•	 Coğrafi Bilgi Sistemi ile köy veri tabanı, tarım parsellerinin sayısallaştırılması, uydu görüntülerinin 
işlenmesi, tarımsal üretim ve kayıt sistemi,

•	 Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ile Arazi Parsel Tanımlama Sistemi’nin sayısallaştırılması 
ile hava ve uydu görüntülerinin işlenmesi vb. çalışmalar,

•	 Tarım Bilgi Sistemleri ile Tarım Sistemi Entegre Yönetim Sistemi, 52 adet Entegre Bilgi Sistemi, 
tarımsal gözlem istasyonları, Tarımsal Üretim ve Kayıt Sistemi, Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi, 
Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi vb. bilgi sistemleri, 
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•	 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ile 6.000 işletmeden yapısal, fiziki ve mali bilgilerle oluşturulan veri 
ağı gibi birçok alt tarımsal verilerin işlenmesi, raporlanması, otomasyonu ve diğer sistemlerle 
entegrasyonuna olanak sağlanmaktadır. 

Bütün bu sıralanan sistemler, Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 
yönetilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitülerinde, bu konuda yapılmış belli başlı çalışmalar aşağıda 
özetlenmeye çalışılmıştır:

•	 İlk olarak 2002 yılında, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü (MAE) 
tarafından, “Hassas Tarım Teknikleri Kullanılarak Hububat Ekim Alanlarında Verime Etki Eden 
Değişkenliklerin Belirlenmesi” projesi AOÇ arazisinde yürütülmüştür. 

•	 Bu proje, TÜBİTAK başarı ödülü almış olup arazideki farklılıkların yönetimi ve projenin uygulamaya 
aktarılması amacıyla, “Çukurova’da Sulu Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli, Alana 
Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi” projesi başlatılmıştır.

•	 Uygulama projesi çalışmaları, TAGEM-Toprak Gübre ve Su Kaynakları MAE, A.Ü. Ziraat Fakültesi 
Tarım Makineleri Bölümü ve çiftçi iş birliği ile Adana-Aşağı Seyhan Ovası’nda çiftçi tarlalarında 
gerçekleştirilmiştir. Projede Türkiye’de ilk defa, yerli makinelerle gübre miktarını arazi içerisinde, 
bitkinin ihtiyacına göre verebilen uygulamalar yapılmıştır. Tarla uygulamaları 3 yıl devam eden 
çalışma sonuçlarına göre taban gübresinden ortalama %40 tasarruf edilirken, üst gübreden ise 
%15-22 tasarruf sağlanmıştır. 

•	 2010 yılı verileri itibarıyla, yapılan değişken oranlı gübreleme ile çiftçi uygulaması kıyaslandığında 
hektara gübre gideri, çiftçi uygulamasında 935 TL iken, değişken oranlı uygulama ile 575 TL’ye 
düşmüştür. Sistemin getirdiği ilave yatırım maliyetleri yaklaşık, 1.400 TL/ha olup Çukurova 
koşullarında, mısır tarımında değişken oranlı gübre uygulama sistemlerinin maliyetlerinin, 1 yılda 
geri dönüşümü için 160 ha alanın yeterli olduğu belirlenmiştir.

•	 Gübre kullanımında yaklaşık, %30 tasarruf sağlayan çevre dostu “Hassas Tarım Teknolojileri” 
konusunda, enstitü ve üniversite iş birliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, “Bitkisel Üretimde 
Hassas Tarım Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Entegre Projesi” 
hazırlanmıştır. Bu proje, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü olmak üzere, Ankara ve Konya illerinde yürütülmektedir.

Bu çalışma ile:

•	 Hassas tarım verilerinin, konuma dayalı olarak zamansal ve mekânsal olarak elde edilmesi,

•	 Tarımsal girdilerin, aşırı ve etkin olmayan kullanımının engellenerek, üretim maliyetinin ve çevre 
kirliliğinin azaltılması, 

•	 Çiftçi tarafından yaygın kullanılması için, yöreye göre adaptasyon stratejilerinin saptanması,
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•	 Tüm verilerin tutulduğu, çiftçilerin kendi arazilerinin durumunu web tabanlı izlediği bir veri tabanı 
oluşturulması,  

•	 Çiftçiye, ileri teknoloji ürünler ile ilgili danışmanlık bilgilerinin üretilmesi için kapasite geliştirilmesi, 

•	 Tarımda verimliği artırmak için, sanal toplulaştırma çözümünün sunulması,

•	 Halen, üniversitelerce geliştirilmiş hassas tarım teknolojilerinin uygulamaya aktarılması,

•	 Ülkemiz için, hassas tarım üretim çözümlerinin ortaya konulması,

•	 Geleneksel tarım ve hassas tarım uygulamalarının, ürün bazında karşılaştırılması ve hassas tarımın 
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için, tarımsal mekanizasyonda uzmanlaşacak enstitüler ile birlikte; arazi 
büyüklüğü ve makine altyapısı yeterli olan, Aydın/Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet 
içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü de hassas tarım projesinin yaygınlaşması için önem arz etmektedir.

Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tarım ve orman alanında geliştirilen uygulamalara 
bazı örnekler aşağıda listelenmektedir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sistemi (TYDBİS): Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde yürütülen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleriyle ile ilgili Bakanlık merkez 
ve taşra birimleri ile Bakanlık dışında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların 
kullanabileceği yazılım yazılması amaçlanmaktadır.

Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS): Ülkemiz koşullarına uyumlu koyun-keçi ırkları elde etmek için 
planlanan ıslah çalışmalarını takip etmek ve yönetmek için geliştirilmiştir. Soy kütüğü, ön soy kütüğü, 
koç-teke havuzu ve soy ağacı gibi modülleri içermektedir. Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve 
Geliştirme Daire Başkanlığı ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İl Birlikleri 
tarafından kullanılmaktadır.

Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Anaç koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi 
yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Hayvan Bilgi Sistemi/TÜRKVET ve Koyun Keçi Bilgi Sistemi’ne 
(KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez destekleme ödemesinin hazırlandığı 
sistem olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Milli Hayvancılık Destekleme Sistemi: Milli Tarım Mera Hayvancılığı hibe desteği kapsamında 
kombine/etçi ırk gebe düve desteğinin başvuru sürecinden hibe ödenmesine kadar tüm süreçlerin 
sistem üzerinden takibi sağlanabilmektedir. Düve destekleme kapsamında kombine/etçi ırk gebe 
düve desteğinin başvuru sürecinden hibe ödenmesine kadar tüm süreçlerin sistem üzerinden takibi 
sağlanabilmektedir.

Hayvancılık İstatistikleri Bilgi Sistemi (HİBS): Ülkemizde bulunan işletme sayıları, hayvan sayıları, 
kurbanlık hayvan sayıları, kurbanlık hayvan pazar fiyatları ve üretilen et miktarları gibi verilerin 
Bakanlık veri tabanında toplanması bu sistem aracılığıyla yapılmaktadır.
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Av Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS): Avcılıkla ilgili bütün işlemlerin gerçekleştirildiği ve avcıların av 
için rezervasyon yapabildiği bir web uygulamasıdır. Günlük 40.000 işlem sayısına ulaşan sistem, 
Bakanlığımızın vatandaşlarımız tarafından en çok kullanılıp işlem yaptığı uygulamalardan biridir.

Nuh’un Gemisi-Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı: Ülkemizde biyolojik çeşitlilik 
envanter ve izleme çalışmaları yoluyla toplanan verilerin aktarıldığı ve yönetildiği internet tabanlı, 
kamuoyuna açık, bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ülkemiz biyolojik zenginliğinin “türler” ve “özellikli 
alanlar” özelinde sorgulama yapılabilmesine ve üyelerinin kendilerine özgü haklarla verilere 
erişebilmesine imkân tanımaktadır. Buradaki veriler: Türkiye’nin doğa korumasına katkıda bulunmak 
isteyen sivil toplum kuruluşları, bilim adamları, araştırmacılar gibi tüm ilgi grupları ile vatandaşlarımızın 
kullanımına açıktır.

Cites Yönetim Bilgi Sistemi (CITES): Yaban hayvanları ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile 
bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, 
ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere 
dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde, bu izin ve belgelerin 
verilmesini sağlayan sistemdir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Ankara, İstanbul, 
İzmir, Antalya), Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından izin belgesi verilmektedir.

Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi (Doğada bırak): Ülkemizde bulunup diğer coğrafyalarda 
bulunmayan türleri veya bu türlere ait genetik kaynakları elde etmeyi hedefleyen kişilerin işledikleri 
bu suçların kayıt altına alındığı bir bilgi sistemidir. 

Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi (HAYBİS): Hayvan barınaklarındaki sahipsiz hayvanların 
sahiplendirilmesi, rehabilitasyonu (aşılaması, kısırlaştırması ve muayene) işlemlerinin kayıt altına 
alındığı sistemdir. Sokak hayvanları mikroçip veya kulak küpesi numarası ile sisteme kaydedilmekte 
bundan sonra bu hayvanlar üzerindeki her türlü işlem Bakanlığımızca izlenmektedir. Hayvanat 
bahçelerinde tutulan hayvanların kayıtlarının tutulduğu ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin etik 
kurullarınca (üniversite klinikleri) sistemde kayıt altına alındığı bir uygulamadır.

Yaban Hayatı Bilgi Sistemi (YABİS): Yaban hayatının ve yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik 
plan ve projeler oluşturmak, uygulamak, kontrol etmek, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarının 
planlama çalışmalarını yapmak, türlerin korunması ile ilgili Köy Tüzel Kişilikleri ile iş birliği yapmak; 
korunması gereken türlerin eski yaşam alanlarını tespit etmek; tabiattan türlerin alınması ve yeniden 
yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak; yaban hayvanları ile ilgili kafesleme, halkalama, 
markalama ve vericilerle izleme çalışmaları yaptığı iş ve işlemlerin kaydedilip takip edildiği bir 
sistemdir.

Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi: Merkezi bir laboratuvar bilgi yönetimi sistemi olan GKLS 
sayesinde analiz hizmetlerindeki işlemlere ilişkin standardizasyon ile laboratuvarlar arası olası farklı 
uygulamaların önüne geçilmekte, hızlı, doğru ve güvenilir veri akışı sayesinde zaman ve iş gücü kaybı 
minimize edilerek istatiksel değerlendirmelere olanak sağlanmaktadır.

Tarım İletişim Merkezi Çağrı Yönetim Sistemi (ALO 180): Bakanlığımızın iletişim ve çağrı merkezi 
olan TİMER’de kullanılmak üzere oluşturulmakta olan vatandaş çağrılarının ve taleplerinin sisteme 
kaydedilmesinden, ilgili birime aktarılmasına, cevabın vatandaşa iletilmesine kadarki tüm süreçlerin 
yönetildiği sistemdir.
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Küpe Sorgulama Mobil Uygulaması: Kurban satın alırken kurbanlık hayvana ait tür, ırk, cinsiyet, doğum 
tarihi, aşı durumları gibi bilgilere uygulama üzerinden hızlıca erişilebilmektedir. Uygulama içerisinden 
hayvanın kulağında takılı olan barkod okutularak zahmetsizce hayvana ait bilgiler görüntülenebilmekte 
ve bu sayede almak istenilen hayvan hakkındaki resmi bilgilere erişebilmektedir.

Hayvan Sağlığı & Refahı Mobil Uygulaması (HAYSAG): Bakanlığımızın kurumsal uygulamasıdır. Bu 
uygulama ile hayvan hastalıkları hakkında bilgi edinilmesi, hayvan hareketleri kontrol belgelerinin 
görüntülenmesi, hayvan refahı yönetmelikleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe numarasından 
sorgulanması, tespit edilen hastalıkların ilgili en yakın İl Müdürlüğü’ne bildirimi gerçekleştirilmektedir. 

Ava Avcı Mobil Uygulaması: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre avcılık belgesi almış avcılara 
yöneliktir. Avcı online olarak rezervasyon yaptırabilir ve iptal ettirebilir. Avcının izin aldığı avlakta olup 
olmadığı online ve offline olarak izlenebilir. Aldığı iznin görüntüsünü izin belgesi olarak kontrolde 
memura gösterebilir. Haber, duyuru ve etkinlikler ile bilgi sahibi olabilir. Acil durumlarda yardım 
talebinde bulunabilir. Yangın, kaçak avcı ve biyokaçakçılık konularında ihbar hattı olarak kullanabilir. 
Avcı, avcıları ilgilendiren her türlü dokümana ulaşabilir.

Milli Parklar Mobil Uygulaması: Ülkemizdeki milli park, tabiat parkı vb. sahaları ziyaret etmek isteyen 
vatandaşlarımıza kılavuzluk etmesi için tasarlanmıştır. Bütün doğaseverlerin keyifle kullanabileceği bir 
uygulama olup, milli park, tabiat parkı vb. sahalarımızı ziyaret etmek isteyen bütün vatandaşlarımıza 
yöneliktir. Ziyaretçilerimiz, milli parklarımız hakkında detaylı bilgi edinebilir, fotoğraf galerisi yardımıyla 
ilk izlenimlerini elde edebilirler. Milli parklarımızda düzenlenen etkinlikler, haberler, duyurular hakkında 
bilgi alabilirler. Milli parklarımızda tabiatın güzelliklerini, manzara, bitki ve hayvanları fotoğraflayıp 
gönderebilir, uygulama içinde yayınlanmasını sağlayabilirler.

Bitki Koruma Ürünleri Mobil Uygulaması: Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı uygulaması ile 
Bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerine ait ruhsat, kullanım bilgileri, aktif madde, zararlı 
organizma, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili birden fazla konuya hızlı bir şekilde erişim sağlanabilecek 
ve bu verilere çevrim dışı (offline) internet olmayan ortamlarda da kolaylıkla ulaşılabilecektir.

ALO 174 Gıda Hattı Mobil Uygulaması: Bakanlığımız ALO 174 GIDA uygulamasıdır. Gıda güvenilirliği ile 
ilgili her türlü ihbar, şikâyet, bilgi vb. konularında bu mobil uygulama yolu ile başvuru yapılabilmektedir.

CORINE (Coordination of Information on the Environment-Çevresel Bilginin Koordinasyonu): AÇA 
(Avrupa Çevre Ajansı) tarafından belirlenen Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırmasına göre (44 sınıf), 
uydu görüntüleri üzerinden bilgisayar destekli görsel yorumlama metodu ile üretilen arazi örtüsünün 
kullanım verisidir.

Akıllı Tarım AR-GE Çalışmaları: 2015 yılında, ASELSAN tarafından Bakanlığımız TAGEM AR-GE 
Destekleri’ne sunulan 3 projenin desteklenmesine karar verilmiştir (Yaklaşık 1 milyon TL, ASELSAN 
katkısı hariç). Amaç, ASELSAN’ın insansız sistemler, haberleşme projeleri ile trafik ve otomasyon 
sistemlerinde edindiği birikimlerini, milli tarım otomasyonu uygulamaları alanına aktarmasını 
sağlamaktır. 
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Akıllı tarım konusundaki bazı örnek projeler aşağıda verilmiştir:

a) Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol (OTAK) Sisteminin Geliştirilmesi Projesi: Bu 
teknoloji ile istenilen arazi profiline bağlı olarak, otomatik kontrol sağlanmış ve tamamen yerli 
bir otomatik dümenleme sistemi prototipi oluşturulmuştur. 

b) Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi: Tarım araçları üzerindeki uluslararası ISO 11783 
Standart arayüzünde toplanan mesajların, telsiz linki üzerinden uzak mesafeye aktarılarak ha-
berleşilmesine, toplanan verilerin harita üzerinde işlenmesine, tarihsel olarak görüntülenme-
sine ve analiz edilmesine imkân sağlayacak yazılım geliştirilmiştir. 

c) İnsansız Hava Aracı ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları Projesi: ASELSAN’ın 
ARI-1 Döner Kanatlı İnsansız Uçan Sistemi ile toprak, kuraklık, gübre durumu, hasat tahmini, 
rekolte hesabı ve farklı ürünler için bir kütüphane oluşturulmasına yönelik altyapı kurulacaktır. 
Altyapı kurulduktan sonra, tarım sigortalarına yönelik hasar tespit çalışmalarında da kullanım 
imkânları doğabilecektir.

d) Buğday Hasadında Dane Kayıplarının İzlenmesi ve Takibine Yönelik Sistemin Geliştirilmesi: 
Biçerdövere monte edilen sensörler ve GPS ile bir ana modüle bağlı GSM/GPRS üzerinden, 
uzaktan izleme merkezine veri aktarımı gerçekleştirilmiştir. Sistem, internet tabanı ile entegre 
olarak bir merkezden hizmet verecek şekilde hazırlanmıştır. Bu projenin ardından, devamı ni-
teliğinde olan “Bulut Tabanlı Verim Görüntüleme, Haritalama ve Takip Sisteminin (ülkemizde 
kullanılan biçerdöverler için) Geliştirilmesi Projesi” de yürütülmektedir.

e) Küçükbaş Hayvan Islahına Yönelik Akıllı Ölçüm Platformu Prototipinin Geliştirilmesi: Küçük-
baş hayvanların kimliklendirilerek izlenmesi ve hayvan ıslahına yönelik verilerin, bir kayıt 
sistemi oluşturularak toplanması amacıyla, tamamen yerli, akıllı ölçüm platformu prototipi 
oluşturulacaktır. Geliştirilecek sistemde, hayvanların en az irritasyonla ve güvenilir olarak 
özelliklerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Böylece, hayvanların 
kimliklendirilmesi için RFID (Radio Frequency Identification Device)’li kulak küpeleri hayvan-
lara takılarak ıslaha yönelik dinamik tartılmalarını ve görüntü işleme tekniği kullanılarak vücut 
ölçülerinin güvenilir, hızlı ve kolay yapılmasını mümkün kılan bir sistem amaçlanmaktadır. 

Dünyada, Smart Farming (Akıllı Tarım) olarak tanımlanan uygulamalar, Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüler tarafından yakından takip edilerek ülkemizin teknoloji 
seviyesinin arttırılması, bu sayede tarımsal girdilerin optimize edilerek, kârlılık oranının yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 

2.2.2. Üniversitelerde Akıllı Tarım Araştırmaları

Türkiye’de bugün, 40’a yakın yüksek öğretim kurumu tarım alanında eğitim, öğretim, araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüz gereksinimleri doğrultusunda, bu kurumların 
birçoğu ismini, “Biyosistem Mühendisliği” ve “Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü” 
gibi isimlerle değiştirmiştir. Bu kurumlar, aynı zamanda birçok alanda sanayi, özel sektör, TÜBİTAK, 
TAGEM ve benzer kamu kurumlarıyla ortak proje ve araştırmalar da sürdürmektedir. Diğer yandan, 
üniversitelerimizin hemen tamamına yakınında teknokentler, araştırma uygulama merkezleri, 
teknoloji transfer ofisleri bulunurken, bazılarında tarımda teknolojik dönüşüm ile ilgili firmaların 
faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Bununla birlikte bazı yüksek öğretim kurumlarında agroparklar da 
yer almaktadır. 
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yeni vizyonunda, uluslararası düzeyde 
kabul gören, fikirden ticari ürüne dönüşme sürecini bir ile on arasında sınıflandırmayı benimsemiştir. Bu 
sürecin tamamında yer alan üniversiteler sürecin ilk altı seviyesinde (THS 1-6) yönetici durumundadır. 
Bu bağlamda THS 1-3 seviyelerinde ticarileşme riski nedeniyle özel sektör yer almazken araştırmalar 
devlet desteği ile kamu ve üniversiteler tarafından yürütülebilmekte, THS 4-6 seviyeleri üretilen 
bilginin teknolojiye dönüştürüldüğü aşamayı tanımlamakta ve buradan itibaren firmalar AR-GE 
projelerinde yer almaya başlamaktadır. Bu seviyelerde yürütülen projeler teknolojik ürünlerin ilk 
prototiplerini verebilmektedir. En son seviyelerde ise özel sektör yönetici durumunda iken diğer 
paydaşlar destekleme rolünü üstlenmektedir.

Şekil 2. Yenilik Zinciri: Bilimden Ticarileşmeye THS Ayrımı

Ülkemizin ilgili yüksek öğretim kurumlarının birçoğunda akıllı tarım teknolojileri ile ilgili veri toplama, 
analiz etme ve uygulama aşamalarını kapsayan tüm teknolojik bileşenler ile ilgili AR-GE çalışmaları 
yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Bu sürecin özellikle araştırma üniversiteleri üzerinden ilerletilerek 
son ürüne dönüştürülme noktasında özel sektör ile ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sü-
reç için araştırma üniversitesi, kamu ve özel sektör kümelenmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
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2.2.3. Özel Sektördeki Uygulamalar

Ülkemizde, bu alanda mevcut uygulamalara bakıldığında, gelinen noktada daha çok ortak iş birliğine 
dayanan projeler göze çarpmaktadır. Özellikle, üniversite-sanayi iş birliği projeleri niteliğindeki bu 
çalışmalar, kısmi üretim alanlarındaki teknoloji uygulamaları şeklindedir. 

Tarım sektöründeki çoğu firma, oldukça gelişmiş teknolojik altyapı ve imalat süreçlerine dâhildir. 
Bununla birlikte, söz konusu bu firmaların Tarım 4.0 ölçeğinin temel parametreleri yönünden, hangi 
düzeyde bulunduklarına ilişkin, bir araştırma veya istatistik de mevcut değildir. 

Bu konuda yürütülen kimi projeler ise tarımsal bir bölümü olmayan kimi üniversitelerle, “Prosperity 
Fund” gibi dolaylı ilgisi olan uluslararası kuruluşlarla yapılmıştır. Dolayısıyla mevcut durumda, Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Fakültelerinin ve özel sektörün etkin olması gereken bu alan, sahipsiz 
ve plansızdır.  

Bütün bunların yanında, girişimde bulunan, önemli gelişmeler kaydeden özel sektör kuruluşları da 
ümit vericidir. Bu doğrultuda, örnek faaliyetler içeren bazı proje ve çalışmalara da aşağıda örnekler 
verilmeye çalışılmıştır:

Gebze Teknik Üniversitesi, özel sektör-üniversite iş birliğine dönük, Hektaş ile iş birliği protokolü 
imzalamıştır. Protokol kapsamında: teknik, laboratuvar altyapıları ve bilim insanlarının ortak katkılarıyla 
bitki koruma, bitki besleme, akıllı tarım uygulamaları ve tohum ıslahı ile ilgili AR-GE çalışmaları 
gerçekleştirilerek, tarımda verimin artırılması amaçlanmıştır. Çalışmalar sonucu ortaya çıkarılacak 
yeni ürünlerin, sadece Türkiye’de kullanılması değil, ihraç edilmesi de planlanmıştır (Anonim 2019a).

Bu alanda, bir diğer faaliyet ise Toros Tarım tarafından 2016 yılında, çiftçilerin bilgisayar, akıllı cep 
telefonu veya tabletleri yoluyla, ücretsiz olarak kullanabilecekleri “Toros Çiftçi” adlı geliştirdiği 
uygulamadır. Yaklaşık 7.000 çiftçi, 7.500 tarla ve 800 adet bayinin dâhil olduğu uygulamada, tarımda 
önemli verim artışı sağlanması amaçlanmıştır (Anonim 2019b).

Fon destekli projeler kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Rekabetçi Sektörler 
Programı” ile Karatay Üniversitesi ve Tarım Makineleri Birliği (TARMAKBİR) “Akıllı Teknolojiler Tasarım, 
Geliştirme ve Prototipleme Merkezi Projesi” başlatılmıştır (Anonim 2019c).

Öte yandan, Türk Telekom Grubunun, kurumsal müşterilere sunduğu BuluTT iş çözümleri arasında yer 
alan M2M Servisleri, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilere de büyük kolaylıklar sağlamak üzere 
oluşturulmuştur. Hayvancılık sektöründe, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığını etkileyebilecek her 
türlü değeri takip etmek ve düzenlemek üzere özellikle mobil tarafta, işletmelere “Hayvan Barınağı 
Kontrol ve Takip Çözümleri” geliştirilmiştir. Isı takibi ve kontrolü, hastalık önleyici gözlem ve alarm 
sistemleri, kontrollü aydınlatma, yemleme ve giriş takibi konusunda, üreticilere uzaktan akıllı yönetim 
imkânı sunulmuştur. 
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Ayrıca, tarım arazilerinin ve ürünlerin doğru bakımı konusunda da BuluTT çözümleri sunulmuştur. 
Ekim alanı yönetimi, don habercisi, ısı takip sistemi, sulama yönetimi, kuraklık habercisi ve izinsiz giriş 
takibi gibi tarımda devrim yaratan bu uygulamalarla, çiftçiler üretim süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi 
edinirken, gerekli önlemleri doğru zamanda alarak topraklarından daha çok verim alma imkânına 
sahip olmuşlardır. 

Ayrıca Turkcell’in akıllı tarım çözümleri sera takip çözümü ile çiftçilerin, tarım alanlarının sıcaklık ve 
nem seviyelerini uzaktan takip edebilmeleri; seralarına gitmeden iklimlendirme ünitelerini çalıştırarak 
gerekli ısı seviyesini korumaları; böylece, verimliliğin artması hedeflenmiştir. Sulama pompalarının 
da araziye gitmeden açılıp kapanmasını ve tüm operasyonlarının merkezden yönetilmesini sağlayan 
çözümlerle, doğru zamanda ve optimum seviyede toprak neminin korunması, yine geliştirilen bu 
sistemle mümkün olmuştur.

Bir diğer uygulama ise kümes takibi uygulamasıdır. Tavuk çiftlikleri, Turkcell ve iş ortaklarının sıcaklık 
takip ürünlerinin konumlandırılmasıyla, gerekli durumlarda yetkili kişilere SMS veya çağrı merkezleri 
üzerinden alarm iletimiyle, mevcut iklimlendirme sistemlerinin kontrolü sağlanabilmiştir. Böylece, 
kümeslerde civciv ölümlerinin önüne geçilmiş, kontrol ve verimlilik artmıştır (Anonim 2019ç).

Bunların yanında, İstanbul Ticaret Odası iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi çatısı altındaki 
girişimlerden biri olan ve İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ tarafından da desteklenen 
ForFarming girişimi ile bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kendi ürünlerini 
üretebileceği akıllı, topraksız tarım çözümleri sunulmuştur. Tarıma elverişsiz atıl alanları, verimli ve 
katkısız ürün yetiştirilebilen alanlara dönüştürebilen bu girişim, geliştirdiği yazılım ve kullandığı 
sensörler aracılığıyla, her bitki tipi için gereken su ve besin miktarlarını otomatik olarak belirlemektedir. 
Böylece, akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden, kontrol edilebilir bir ortamda sağlıklı ve katkısız 
ürünlerin, verimli şekilde üretilmesine olanak sağlanmaktadır (Anonim 2019d).
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3. GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER

1- Genç nüfusa sahip olmanın 
teknoloji kullanımına imkân 
vermesi

2- Ürün çeşitliliği, coğrafi genişlik 
ve iklimsel avantajlar

3-Bilişim teknolojilerinin 
(cep telefonu, internet) hızlı 
yaygınlaşması

4- Çiftçilik, AR-GE ve kamusal 
tecrübenin fazla olması

5- Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Pankobirlik ve TZOB gibi ülkesel 
ağa sahip örgütlü yapılara sahip 
olunması

6- Bakanlıkta uzaktan eğitim alt 
yapısının mevcut olması

7- Teknolojik dönüşüm 
konusunda eğitim ve yayım 
faaliyetlerini gerçekleştirebilecek 
kurumsal altyapıların bulunması

1-Genç nüfusun tarıma 
yönlendirilememesi ve yaşlanan 
tarımsal nüfus

2- Dijital uçurum, iletişim ve bilgi 
altyapılarına erişimde yaşanan 
sorunlar

3- Teknolojik dönüşüme yönelik 
finansal desteklerin yeterince 
etkili, yaygın ve sürdürülebilir 
olmaması

4- Teknoloji kullanımı ve 
teknolojik okuryazarlık eğitim 
programlarının yeterli olmaması

5- Tarımsal verinin sahadan 
toplanmasında yaşanan sorunlar 
ve tarımsal verilerin büyük veri-
açık veri politikasına uygun 
toplanmaması  

6- Tarımda bilişim teknolojilerinin 
kullanımı konusunda sahada 
nitelikli insan kaynağının yeterli 
olmaması

7- İşletmelerin parçalı ve küçük 
olması

1- Genç nüfus ve teknoloji iştahı

2-Teknoloji geliştirme konusunda 
verilen AR-GE destekleri

3- Türkiye’de teknolojinin gelişimi 
ile e-devlet gibi platformların 
gelişmesi

4- Teknoloji kullanımı ile birlikte 
çevre odaklı tarımsal üretim 
imkânlarının sağlanması (Akıllı 
tarım)

5- Akıllı tarım teknolojileri, 
yenilikçi ve çevreci üretim 
tekniklerinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesinin 11. Kalkınma 
Planı’ndaki politika ve tedbirlerde 
yer almış olması

6- Tarımda kullanılacak 
teknolojik ürünlerin üretim ve 
çeşitliliğin artması bu doğrultuda 
maliyetlerin düşmesi

7- Teknoloji üreten yerli firmalar 
için Orta Doğu, Orta Asya ve 
Afrika pazarının varlığı

1- Veri güvenliği konusunda 
olası sakıncalar

2- Bazı teknolojilerde 
dışa bağımlılık, bazı 
teknolojilerde ise yerli ve 
milli tercihinin yapılmaması

3-Tarımın gençler arasında 
popülaritesinin giderek 
azalıyor olması 

4-Tarım teknolojilerinin 
desteklenme konusunda 
düzenleyici etki 
analizlerinin olmayışından 
kaynaklı ileride çıkabilecek 
sorunlar (teknoloji 
çöplüğü)

5- Tarım sektöründe çalışan 
insan gücüne gereksinimin 
azalmasına bağlı istihdam 
problemleri

6- Mevcut desteklerin 
içinde teknoloji kullanımının 
yeterince yer almaması

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER
8- Bakanlık olarak yaygın teşkilat 

ağına sahip olunması

9- Başta Tarım ve Orman 
Bakanlığı olmak üzere bilişim 

teknolojileri ile ilgili güçlü kamu 
altyapısının, yüksek öğretim 

kurumlarının ve özel firmaların 
varlığı

10- Bakanlık bünyesinde güçlü 
AR-GE birimlerinin varlığı

11- Güneş ve rüzgâr gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları 

konusunda sahip olunan 
avantajlar

12. Toplumun büyük kesiminde 
kaynakların etkin kullanımı ve 

çevreyi koruma bilincinin varlığı

8- Veri odaklı tarımın anlaşılmamış 
ve yeterince kullanılmıyor olması

9- Üreticiler arasında örgütlenme 
ve ortak hareket etme yönündeki 

eksiklikler

10- Tarımda teknoloji kullanımına 
yönelik desteklerin yetersiz 

olmasından dolayı fiyat baskısı

11- Ülkemizde tarımda teknoloji 
kullanımına yönelik bir envanterin 

olmaması

12- Kamu eliyle yapılan AR-GE 
çalışmalarının ticarileştirilme 

noktasındaki yetersizlikler

13- Teknoloji ediniminde finansal 
yetersizlikler

14- Ülkemize bir Akıllı Tarım 
Enstitüsünün olmayışı

15- Çevre ve doğal kaynakların 
korunmasına yönelik desteklerin 

yetersiz ve politikaların 
önemsenmiyor olması

16-Tarımsal girdilerde kayıt dışılık

8- Bazı kamu kurum ve özel 
sektör şirketlerinin tarım 

teknolojileri geliştirmeye yönelik 
başlattığı çalışmalar

9- Azaltılmış girdi kullanımının 
getireceği maliyet avantajı 

(girdilerin optimize edilmesi)

10- Dijital tarım uygulamalarına 
yönelik örneklerin mevcut olması

11- Son yıllarda tarımsal AR-GE’ye 
ayrılan kaynağın artması

12- Mobil teknolojilerin üretici 
tarafından yaygın kullanılmasının 

tarıma yönelik aplikasyonların 
geliştirilmesine imkân sağlaması

7- Küçük işletmelerin 
büyük işletmelere göre 

teknolojiye erişim, 
kullanabilirlik ve uyum 

sorunlarından doğan olası 
gelir eşitsizliği

8-Rakip ülkelerin uygulamış 
oldukları bit politikalarının 

ülkemize olası etkileri

9- Üreticinin net gelirinin 
negatif olması
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4. HEDEFLER VE STRATEJİLER

4.1. Hayvansal Üretim

Hedefler Stratejiler

•	 Girdi olarak üreticinin kârını büyük ölçüde azaltan 
kalemlerden biri olan sağlıklı ve yeterli yemin miktarını 
artırmaya yönelik teknolojilerin geliştirilmesi. 

•	 Yemin üretilmesi, hazırlanması ve sunulmasına yönelik yerli 
teknolojiler desteklenmelidir.

•	 Hayvancılık işletmelerinin veri temelli işletilmesinin 
sağlanması.

•	 Verime ilişkin ölçüm yapacak teknolojik destek sağlanmalı 
ve veriler bilgi sistemine kaydedilmelidir. Sistemin yapay 
zekâ ile işletme varlıklarındaki gidişatın optimizasyonu için 
düzenleyici önerileri yetiştiriciye sunması sağlanmalıdır.

•	 Kimliklendirmede yaşanan problemlerin çözülerek verim, 
hayvan sevkleri, sağlıkları, doğumları-ölümlerinin takip 
edilmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi.

•	 Pasif RFID, IoT, GSM teknolojileri, implante teknolojiler, 
giydirilebilir teknolonojiler gibi teknolojilerden daha efektif 
olarak nasıl faydalanabileceğimiz araştırılmalı ve bu alanlarda 
yeni teknolojiler geliştirilmelidir.

•	 Döl tutmama, yavru atma, meme körelmesi gibi hayvan-
cılığın gelişmesini engelleyen problemlere bilgi ve iletişim 
temelli çözümler üretilmesi. 

•	 Kayıtlar bilgi sistemlerinde tutularak ve yapay zekâ 
ile değerlendirilerek verimi düşen hayvanlar sürüden 
ayrılmalıdır. Hastalıkları kolay tespit etmeyi sağlayan sahada 
kullanılabilecek teşhis kitleri geliştirilmelidir. 

•	 Ülkemizde gelişmiş bir sektör olan kanatlı sektörünün 
anaç ve yem bakımından dışa bağımlılığının giderilmesine 
yönelik paydaşlar arası veri ağı oluşturulmasına yönelik 
teknolojilerin geliştirilmesi. 

•	 Bu sektörde yerli etçi ve yumurtacı hatların üretilmesi 
elzemdir. Bu konuda yapılan çalışmalar sadece Bakanlık 
içindekilerle kalmamalı, sektör üstyapıları bu işlere bütçe 
ayırarak teknoloji geliştirmelidir. Stok, girdi maliyetleri, 
toptan çıktı fiyatları ve hastalıklara yönelik kanatlı 
sektöründen Bakanlığa veri sağlayan merkezi bilgi sistemi 
kurulmalıdır.

•	 Bal dışında diğer arı ürünlerinde yeterli üretim için 
teknolojik çalışmaların yapılması.

•	 İleri teknolojili kovanların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır. 

4.2. Bitkisel Üretim

Hedefler Stratejiler

•	 Tarımsal planlamanın yapılmasına yönelik çalışmaların 
gerçekleştirilmesi.

•	 Bitkisel üretimde tüm alanların sayısallaştırılması, anlık ve 
doğrulanabilir veriler üretilerek izlenebilirlik sağlanmalıdır.

•	 Tarımsal desteklerin su bütçesi ve üretim planlamasına 
entegre edilmesi.

•	 Bu entegrasyon için teknolojinin imkânları kullanılarak tüm 
araziler sayısallaştırılmalıdır. Akıllı sulama teknikleri konusun-
da üreticiler bilinçlendirilmelidir.

•	 Ekosisteme dost etkili üretim teknikleri uygulamalarındaki 
eksikliklerin giderilmesi.

•	 Geliştirilecek hassas tarım uygulamaları ile ilaçlama, gübrele-
me, toprak işleme tekniklerinin yaygınlaştırılması.
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4.3. Balıkçılık ve Su Ürünleri

Hedefler Stratejiler

•	 Ülkemizde bulunan mevcut su kaynaklarından maksimum 
şekilde yararlanma, suyun sınırlı olduğu yerlerde su ürünleri 
üretimini sağlama ve farklı balık türlerinin üretimine olanak 
sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla 
çevre dostu, yüksek teknolojili kapalı sistem üretim modellerinin 
yaygınlaştırılması.

•	 Kapalı sistem üretim modellerinin ülke genelinde 
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yatırım 
desteği sağlanmalıdır.

•	 Yetiştiricilik tesislerinde kafeslerin kontrolü amacıyla yapılan 
dalışların oluşturduğu hayati risklerin giderilmesine yönelik 
teknolojilerin hayata geçirilmesi.

•	 Dalgıçlar yerine kontroller için su altı dronlarının 
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

•	 Stok tespiti amacıyla kafes veya havuzlarda bulunan balıkların 
sayısının belirleneceği teknolojilerin geliştirilmesi.

•	 Kafes veya havuzlarda bulunan balık stoklarını 
tespit edecek cihazların kullanımına yönelik altyapı 
çalışmaları hızlandırılmalıdır.

•	 Su ürünlerinde av kapasitesini artıran yüksek teknolojilerin stok-
lar üzerinde oluşturduğu av baskısının giderilmesi.

•	 Etkin kontrol ve denetimlerin yapılması, kullanılan 
teknolojiye bazı kısıtlamaların getirilmesi (ışık gücü 
kısıtlaması gibi) ve bunun yanında yer zaman ve tür 
bazlı önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

•	 Avcılığa tamamen kapalı olan koruma alanlarında yasa dışı avcılı-
ğın önlenmesine yönelik teknoloji kullanımının artırılması.

•	 Avcılığa tamamen kapalı alanların izlenmesinde dron, 
harekete duyarlı sensörler ve uyarı sistemi yöntemleri 
yaygınlaştırılmalıdır.

4.4. Orman Yönetimi

Hedefler Stratejiler

•	 Orman köylerinde yaşayan nüfusun azalması, iş gücü 
yetersizliğine çözüm olabilecek teknolojik dönüşün sağlanması.

•	 Orman ürünleri üretiminde mekanizasyon kullanımı 
artırılmalı ve orman köylüleri ve kalkınma kooperatifleri 
mekanizasyon kullanımı konusunda desteklenmelidir.

•	 Orman ürünleri üretiminin yurt içi ihtiyacı karşılamamasına 
yönelik teknolojik alt yapının oluşturulması.

•	 Orman ürünlerinin üretiminde Orman Bilgi Sistemi uygu-
lamalarından yararlanılması ve üretim sürecinin teknolojik 
ürünlerle izlenmesi.

•	 Teknoloji kullanımı sayesinde orman yangınları ile biyotik ve 
abiyotik zararların önüne geçilmesi.

•	 Orman yangınları ile mücadelede yapay zeka, erken uyarı 
sistemi ve insansız hava araçlarının kullanımı artırılmalı, 
uzaktan algılama yöntemi ile yangınların tespiti ve 
müdahale süresinin kısaltılması için tedbirler alınmalı, 
biyotik ve abiyotik zararlıları ve zarar görülen alanların 
ileri teknolojik teknik ve aletlerle izlenmesi sağlanmalıdır.

•	 Orman ekosisteminin küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden 
etkilenmesi en aza indirmeye yönelik teknolojilerin yaygınlaştı-
rılması.

•	 Orman ekosisteminin uzaktan algılama teknikleri ile 
izlenerek sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.
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4.5. Tarımsal Veri

Hedefler Stratejiler

•	 Verilerin analiz edilmesi ve anlamlı enformasyona ve bilgiye 
dönüştürülmesine yönelik çalışmaların artırılması. •	 Veri analizi konusunda kapasite oluşturulmalıdır.

•	 Anlık, doğru ve yeterli parametrede veriye sahip olmak 
ve politika oluşturma sürecinde bu verilerin kullanımının 
sağlanması.

•	 Veriler teknolojinin imkânlarından yararlanılarak doğru 
ve anlık olarak toplanmalı ve veri analistleri istihdam 
edilerek karar destek sistemi oluşturulmalıdır.

•	 Tarımsal planlamada bilgi teknolojilerinden ve coğrafi bilgi 
sistemlerinden yeter miktarda istifade edilmesinin sağlanması.

•	 Konuyla ilgili kamu kurumlarının eş güdüm halinde 
çalışması sağlanmalı ve sayısal verilerin standardize 
edilerek tek bir veri tabanında toplanması sağlanmalıdır.

4.6. Üretici 

Hedefler Stratejiler

•	 Akıllı tarım konusunda yetişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman 
sayısındaki yetersizliklerin giderilmesi.

•	 Ziraat Fakültelerinde akıllı/teknolojik eğitim programları 
hayata geçirilmelidir.

•	  Tarımda nüfusun yaşlanması ve teknoloji eğilimli gençlerin 
tarımdan uzaklaşmasının olumsuz etkilerini gidermek için 
politikalar geliştirilmesi.

•	 Çiftçi kökenli ailelerin çocuklarına üniversite giriş 
sınavlarında öncelik sağlanmalı ve (burs, kontenjan, 
ilave puan vb.) tarımla ilgili bölümlerden mezun 
gençlere arazi ve teknolojik hibe desteği sağlanmalıdır.

•	 Tarımda yeni teknolojilerin üretici düzeyince yeterince uygulan-
masının sağlanması.

•	 Üreticilerin teknoloji kullanım envanteri çıkarılmalı, 
teknoloji kullanımı düzeyleri belirlenmeli ve ihtiyaca 
göre eğitim ve yayım faaliyetleri desteklenmelidir.

•	 Üreticilerin ortak kullanımına konu teknolojileri (teknolojik alet 
ve ekipmanlar, veri ağı, uyarı sistemleri vb.) yeterince kullanımı 
için çalışmaların yapılması.

•	 Ortak teknoloji kullanımı temelinde üretici örgütleri 
desteklenmektedir.

•	 İşletmelerin küçük ve parçalı olmasının teknolojik dönüşüm 
açısından oluşturduğu dezavantajların giderilmesi.

•	 İşletme ölçeğinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır.

•	 Hayvancılık işletmelerinde 7/24 desteğe ihtiyaç duyulduğundan 
hayvancılık işletmelerine bakıcı bulunamamaktadır. Bu ihtiyacı 
azaltacak teknolojilerin yaygınlaştırılması.

•	 İşletmeler insan ihtiyacını ve hastalıkları azaltan, verimi 
artıran sensörlerle, robotlarla ve yazılımlarla çalışan tam 
otomasyon sistemleriyle kurulmalıdır. 

4.7. Pazarlamada Teknolojik Dönüşümler

Hedefler Stratejiler

•	 Tarımsal pazarlama süreçlerinde teknoloji kullanımının artırıl-
ması.

•	 e-Ticaret uygulamaları, blok zincir ve mobil ödeme 
desteklenerek yaygınlaştırılmalıdır.
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4.8. Yenilenebilir Enerji ve Çevre

Hedefler Stratejiler

•	 Alternatif enerji kaynağı kullanımı konu-
sunda yetersizliklerin giderilmesi.

•	 Alternatif enerji kaynakları tarımda daha fazla desteklenmeli ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

•	 Tarımda teknolojik dönüşümü kısıtlayan 
enerji maliyetinin azaltılması.

•	 Yerli olarak üretilecek küçük ölçekli güneş panelleri yaygınlaştırılmalı, 
biyodizel üretimi desteklenmeli, yerel ve ulusal çapta biyogaz tesisleri 
kurularak enerji üretimi sağlanmalı, enerji kooperatifleri ve yöresel enerji 
çiftlikleri kurulmalıdır.

•	 Çevre için önemli oranda sorun teşkil eden 
tarımsal atıklar için teknolojik çözümlerin 
üretilmesi.

•	 Tarımsal atıkların takibi için dijital ağ oluşturulmalı ve tarımsal atık borsası 
kurulmalıdır.

•	 Tarımsal işletmelerin çevreye duyarlılık performansını değerlendirecek 
bir yazılımın geliştirilerek tarımsal atıkların çevreye duyarlı şekilde 
depolanmasını ve kullanımını esas alan bir yapının oluşumunu sağlayacak 
teşvik ve destekler verilmelidir.

•	 Tarımda kimyasal gübre ve pestisitlerin bi-
linçsiz, kayıt dışı ve aşırı kullanımını engel-
lemeye yönelik teknolojilerin geliştirilmesi.

•	 Kimyasal gübre ve pestisit satışlarının reçete sistemi ve parsel bazlı olarak 
kayıt altına alınmasını sağlayacak bir sistem oluşturularak girdi kullanımları 
olması gereken düzeyde kontrol altına alınmalıdır.

4.9. Eğitim, Yayın ve Yayımda Teknolojik Gelişmeler

Hedefler Stratejiler

•	 Çiftçilerin teknolojik gelişmelerden yeter miktarda 
haberdar olmasının sağlanması. 

•	 Bakanlık taşra teşkilatları kanalıyla teknolojik gelişmeler çiftçiye 
aktarılmalıdır. Üniversitelerde yapılan akademik araştırmaların 
ve sonuçlarının çiftçiye aktarılması YÖK tarafından kuvvetle 
desteklenmelidir.

•	 Yeni teknolojilerin kullanımını gerçekleştirecek 
insan kaynağının artırılması ve sahaya yayılması-
nın sağlanması.

•	 Konu paydaşı tüm bakanlıkların birbirini destekleyen eğitim ve yayım 
faaliyetlerini yürütmesi, eğitim ve yayım faaliyetlerinin kendisinin de 
çağımıza uygun bir yaklaşımla ileri teknoloji içeren bazı geliştirmelere 
tabi tutulması sağlanmalıdır.

•	 Araştırmacı, yayımcı ve çiftçi bağının güçlendiril-
mesi

•	 Eğitim, yayım, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinde 
dijitalleşmenin sağlanmasının yanında bu faaliyetlerde sosyal 
medyanın ve gençlerin kullandığı çevrim içi uygulamalarının 
etkinliği artırılmalıdır. Çiftçilere yönelik  olarak basılı/yazılı ve 
görsel eğitim içeriklerinden oluşan bir eğitim kütüphanesi 
oluşturulmalıdır.  Bakanlık personeline yönelik faaliyet gösteren 
HİEBİS (Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi) geliştirilmeli, benzer 
uygulamalar, çiftçiler, tüketiciler ve çocuklara yönelik olarak faaliyete 
geçirilmelidir. Bakanlık personeline/paydaşlara yönelik eğitimlerde 
uzaktan eğitim/dijital yayım kavramının yer alması sağlanmalıdır. 
Sanal gerçeklik, artırılmış sanal gerçeklik teknolojileri, simüle eğitim 
modellerinin tarımda da kullanılabilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Eğitim ve yayımı destekleyici mobil uygulamalar geliştirilmelidir.
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4.10. AR-GE ve İnovasyon

Hedefler Stratejiler

•	 Teknoloji geliştirmeye yönelik AR-GE 
çalışmalarında finansmana erişimde yaşanan 
zorlukların giderilmesi.

•	 Sermayesi olmayan girişimcinin de desteklenmesi sağlanmalıdır.

•	 Tarımda teknolojik dönüşüme yönelik bir araştır-
ma kuruluşunun olmamasından doğan eksiklikle-
rin giderilmesi.

•	 Bir akıllı tarım enstitüsü kurulmalıdır.

•	 Su ürünleri üretimi ve avcılığı konusunda ithal 
edilen teknolojilerin yerlileştirilmesi.

•	 Balıkçı teknelerindeki sonar/radar tarayıcıların askeri teknolojilerden 
edinilen tecrübe ile sivil kullanıma yönelik versiyonları geliştirilmelidir.

•	 Offshore balık üretim çiftliklerinde çevreye zararın azaltılması için 
yeni kafes tasarımları ve üretimleri gerçekleştirilmelidir. 

•	 Yemden yaralanmayı artıracak gen ve yem üretim teknolojilerinin 
üzerinde çalışılmalıdır. 

•	 Yemlerde kullanılabilecek daha ucuz ama kaliteyi düşürmeyecek 
ikame besin maddelerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar 
gerçekleştirilmelidir.

•	 Bölgesel türevleri olan hastalıklarda yeterli 
olmadığı sahada tecrübe edilen ithal aşılara 
alternatif oluşturmaya yönelik teknolojilerin 
geliştirilmesi. 

•	 İlaç, aşı, serum üretiminde; gen teknolojilerine, taşıt madde, 
uygulama teknolojilerine ve üretim proses teknolojilerine yatırım 
yapılmalı, yerlileştirme ve yerel sorunlara eğilme sağlanmalıdır. Aşı 
suş bankalarının oluşturulması ve aşıların bölgemizi tehdit eden 
suşlara özgü olarak yerli imkânlarla üretilmesi elzemdir. 

•	 Hayvansal üretimle ilgili teknolojilerin ekseriyetle 
ithal ve pahalı olmasından kaynaklı sorunların 
giderilmesi. 

•	 Hayvansal üretimde ve hayvan sağlığında stratejik yatırım alanları 
belirlenip, uygun fiyatlı, yaygın olarak kullanılabilecek yerli teknolojiler 
geliştirilmelidir.

•	 Biyoteknolojik çalışmalar ile yerli büyükbaş ırkların 
genetik olarak geliştirilmesine ağırlık verilmesi ve 
bu ırkların üretiminin teşvik edilmesi.

•	 Yerli ırkların geliştirmek üzere kamu çalışmalarının yanında özel 
şirketlerin biyoteknoloji yatırımları yapması desteklenmelidir. 
CRISPR teknolojisinden hastalıklarla mücadele, verim artırımı, ıslah 
gibi konularda yararlanmak ve bu teknoloji ile elde edilmiş ulusal 
güvenliği hedef alan tehditlere karşı tedbir alınmasını sağlamak adına 
istifade edilmelidir. Klonlama teknolojisi üzerinde mutlaka deneysel 
olarak çalışılmalıdır.
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5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üçüncü Tarım Orman Şûrası kapsamında Tarım ve Ormanda Teknolojik Dönüşümler Çalışma Grubu 
olarak yapılan toplantılar neticesinde çok önemli bulgulara erişilmiştir. Yapılan tespitlerde önemli 
oranda genç nüfusa sahip olmanın ve ülkemizin sahip olduğu coğrafi ve iklimsel avantajların bu 
dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayabileceği belirlenmiştir. Öte yandan bilişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması ile birlikte bilgiye erişimin de önemli oranda arttığı ve bu durumun fırsata çevrilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Bakanlık olarak bu alanda yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sağlanan destek miktarındaki 
artış olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte daha fazla destek sağlanmasının ve özellikle geliştirilen 
teknolojilerin ticarileşme sürecine katkı sağlamasının önemine vurgu yapılmıştır. Akıllı tarım 
teknolojileri, yenilikçi ve çevreci üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinin 11. Kalkınma 
Planı’ndaki politika ve tedbirlerde yer almış olması bir fırsat olarak görülmüştür. Mevcutta gerek 
mobil teknolojilerin gerekse diğer dijital altyapıların günlük hayatta yaygın kullanımının teknoloji 
adaptasyonuna katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Teknolojik dönüşüm süreci kamu politikalarının 
dışında düşünülemeyecek kadar önemli bir süreçtir. Zira birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bu 
alanda hamleler yapmaya başlamıştır.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda teknolojik dönüşüm politikamızda ülke gerçeklerinden 
hareketle aksiyon alınması doğru olacaktır. Nitekim ülkemiz her ne kadar görece genç tarımsal nüfusa 
sahip olsa da genç nüfusun tarıma yönlendirilememesi ve göçlerle birlikte yaşlanan bir tarımsal 
nüfusa sahip olduğumuz gerçeği dikkatten uzak tutulmamalıdır. Öncelikle bu alanla ilgili politikalara 
önem verilmelidir. Zira demografik olarak bakıldığında genç nüfusun teknoloji iştahı yaşlı nüfusa göre 
daha fazladır. Diğer yandan teknolojik dönüşüm, karşılaşılacak engeller açısından ülkesel boyutta 
değerlendirildiğinde, ülkemiz gelişmiş ülkelerden farklı olarak, yatırım ve planlama dönemindedir. 
Teknolojilerin son kullanıcıları yönünden değerlendirildiğinde ise yerli tedarikçilerin yetersizliğinin 
yanı sıra talep düşüklüğü de teknoloji tedarikçisi firmalar için önemli bir problem olarak görülmektedir. 
İlgili kamu kurumları, özel sektörü dijital dönüşüm yolculuklarında desteklemek için, etkinleştirici ve 
hızlandırıcı mekanizmalar ile programlar oluşturmalıdır. Bu doğrultuda kamu sektörü, sanayide dijital 
dönüşümü hızlandırmak için gerek duyulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla 
şirketleri teşvik etmelidir.

Mevcutta ülkemizde özellikle dijital teknoloji kullanımına yönelik bir envanter söz konusu değildir. 
Bu durum etkin politika oluşturma sürecinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu kapsamda envanterin en 
kısa sürede oluşturulması ve bu envanter doğrultusunda stratejilerin hayata geçirilmesi son derece 
önemlidir. Ülkemizde dijital okuryazarlık altyapısının da bu kapsamda belirlenmesi ve bu kapasitenin 
artırılmasına yönelik politika geliştirilmesi sağlanmalıdır. Belirtildiği üzere dünyada bu dönüşüm 
sürecine yönelik eylemler ivmelenerek artmaktadır. Ülkemizin bu bağlamda çağın gerisinde kalmaması 
için atacağı en önemli adımlardan birisi de konuyla ilgili AR-GE altyapısını güçlendirmek olmalıdır. 
Bu noktada dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edecek ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak 
gerekli teknolojileri geliştirecek bir “akıllı tarım enstitüsünün” bir an önce kurulması gerekmektedir. 
Kamunun görevi, ülkemiz için odaklanılması gereken teknolojileri belirleyerek teknolojik dönüşümü 
planlamak ve kurumları bu alanlara yönlendirecek teşvik mekanizmalarını oluşturmaktır. Böylece, 
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güçlenen yerli girişimcilerin küresel rekabetçiliği ve marka olma potansiyelleri artırılacaktır. Kurulacak 
akıllı tarım enstitüsü dijital dönüşümde ve akıllı tarımda yol almış Singapur, Japonya ve Almanya gibi 
ülkeler model alınarak başarılı olmuş kamu, akademi ile sanayi arasında köprü olmalıdır. Bu köprü 
sürdürülebilir inovasyon sistemini mümkün kılacaktır.

Teknolojik dönüşüm hiç şüphesiz tüm ülkelerin farklı düzeylerde yaşayacağı bir süreçtir. Fakat 
teknoloji bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Örneğin teknolojiyle birlikte verilerin çok daha 
hızlı, sağlıklı ve büyük miktarda toplanabilmesi ve bu verilerle karar destek sistemleri oluşturulması 
sağlanabilirken veri güvenliği gibi önemli bir sorun alanı doğmaktadır. Bu açıdan bu konularla ilgili 
yasal düzenlemeler de bir an evvel hayata geçirilmelidir. Öte yandan teknoloji kullanımına yönelik 
sağlanacak muhtemel desteklemelerde sektörün bir teknoloji çöplüğüne dönme riskini ortadan 
kaldırmak için düzenleyici etki analizleri yapılmalıdır. Yatırımların sürdürülebilir olmasını sağlamak için, 
gelecekte karşılaşılabilecek nitelikli insan kaynağı, veri güvenliği ve teknoloji altyapısı gibi potansiyel 
kısıtlar, bugünden tespit edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Kurulacak akıllı tarım enstitüsü ile 
çiftçilere ve üretici birliklerine, akıllı tarım veya dijital tarım konusunda farkındalık eğitimleri verilmeli, 
özellikle öncü çiftçiler donanımlı hale getirilmelidir. AR-GE ve üretim maliyeti yüksek dijital tarım 
unsurlarının üniversite, kamu ve sanayi iş birliği ile üretilmesinin teşvik edilmesi, üretildikten sonra da 
uzun vadeli krediler, hibe ve desteklerle çiftçilere benimsetilmesi önem taşımaktadır.

Ayrıca kamunun ve Ziraat Fakültelerinin sahiplenemediği akıllı tarım konusunda, tarımla ilgisi 
olmayan farklı disiplin ve uzmanlık alanlarındaki uluslararası değişik fon kuruluşları ve araştırmacılarla, 
“İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları” şeklinde ve teknoloji projeleri olarak faaliyetlere 
girişilmiş bulunmaktadır. Bu durumda acil şekilde, Bakanlığın, üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin ve 
özel sektörün yasal düzlemde sorumluluk alanları çizilmelidir. Bu alanda, gerçek sektörel muhataplar 
veya ilgili kurumlar haricinde, dolaylı bile sayılamayacak çok farklı sektörel kuruluşlar, söz ve karar 
sahibi olmaya başlamışlardır. Bir an önce, doğrudan akıllı tarımla ilgili ve sorumlu olan kurum, kuruluş 
ve STK’lar kanuni, idari ve organizasyonel düzeyde bir araya gelmelidir. Bundan sonra, izlenecek yol 
haritası için alınacak kararları ise Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Fakülteleri ile sektör ve üretici 
temsilcisi STK’lar tarafından belirlenmelidir.

Şûra kapsamında teknolojik dönüşüm süreci değer zincirinin dört temel halkası dikkate  alınarak 
irdelenmiştir. Bunlar girdi tedarik süreci, tarımsal üretim, lojistik ve pazarlama son olarak da nihai 
tüketici tarafıyla konu ele alınmıştır. 
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1. GİRİŞ

Bu çalışma grubu, aşağıda belirtilen 9 adet alt çalışma grubuna ayrılmış ve alt çalışma gruplarından 
gelen raporların derlenmesi sonucunda “Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar Çalışma 
Grubu”nun nihai raporu Şûra’ya sunulmak üzere hazırlanmıştır. Söz konusu alt çalışma grupları: 

•	 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Kapasite Gelişimi,

•	 Dünya Ticaret Örgütü ile İlişkiler,

•	 Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Uyum Çalışmaları,

•	 Tarım ve Orman Ürünleri Ticareti,

•	 Gümrük Birliği,

•	 Uluslararası Alanda Rekabet Edebilirliğini Artırmak İçin Uygulanan Politika Araçları,

•	 Yürütülen Uluslararası Projeler ve Yardımlar,

•	 Ülkelerle İkili ve Çoklu İlişkiler ve Tarım Diplomasisi,

•	 Uluslararası Tanıtım ve İletişim Planlaması’dır.

Devletlerarasındaki sınırların görünmez olmaya başladığı küreselleşen dünyada, uluslararası ilişkiler 
artık iki taraflı temasların yanı sıra çok taraflı ilişkilerle de yürütülmektedir. Günümüzde ulusal ve 
küresel politikalara devletlerin yanı sıra uluslararası kuruluşların da yön vermekte olduğu göz ardı 
edilemez bir gerçektir. 1990’lı yıllardan günümüze, küreselleşen dünya ekonomisi içinde, ülkeler 
ekonomik krizlere ve dalgalanmalara karşı kendi ekonomilerini korumak için tek başlarına hareket 
etmek yerine, iş birliğine gitmeyi tercih etmişlerdir.

Ancak son yıllarda, ülkeler arasında yaşanan ticaret savaşları ve küresel büyüme, teknolojinin sunduğu 
olanakların artması ile özellikle büyük güçlerin bireyselleşme eğiliminde oldukları ve korumacılığın 
arttığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, ticaretin düzenlenmesi sürecinin çok taraflı kuruluşlardan 
ülkelerarası ikili platformlara geçeceği ve mevcut durumun güçlü ülkelerin lehine değişeceği 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde ülkelerin birçok alanda kendi kendine 
yeterli hale gelme çabalarının artacağı öngörülmektedir. 

Diğer taraftan 2050 yılına kadar 9 milyarı aşması beklenen dünya nüfusunun gıda ihtiyacının ise yaklaşık 
%50 oranında artması beklenmektedir (FAO, 2009). Artan gıda ihtiyacının nasıl karşılanacağı hususu 
küresel gündemi meşgul etmeye başlamıştır. Tarım, ormancılık ve gıda gibi artık ülke sınırlarını aşan 
konulara ilişkin problemlerin uluslararası platformlarda ele alınarak çözümler aranması her geçen gün 
artan bir gereklilik haline gelmektedir. Çevresel endişelerin arttığı günümüzde, sürdürülebilir arazi 
yönetimi, doğal kaynakların korunması, ormanlar ve ormancılık konusu önem arz etmeye başlamıştır.

Ulusal düzeyde küresel kararların dışında ve gerisinde kalmamak, söz sahibi olmak ancak uluslararası 
kuruluşların tüm mekanizmalarını ülkemiz lehine işletebilmek ve karar alma süreçlerinde etkin rol 
almak ile mümkündür. Aynı zamanda, diğer ülkeleri yakından takip etmek ve iş birliği olanaklarını 
geliştirmek de önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin tarım ve orman alanında küresel anlamda etkinliğini daha da artırarak 
uluslararası karar alma süreçlerinde etkin rol sahibi olmak, bölgesel liderlik konumunu güçlendirmek, 
Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakerelerini yürüttüğü bu süreçte AB’ye uyum yükümlülüklerini 
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gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara devam etmek, küresel ticaret potansiyelimizi geliştirmek ve 
yeni pazarlar, iş birlikleri oluşturmak genel hedeflerimizdir.

Ülkemiz, dünyanın önde gelen tarımsal üreticilerinden birisi olup, OECD verilerine göre tarımsal 
üretim değeri olarak Avrupa’da 1’inci ve dünyada 7’nci sırada yer almaktadır. Başta meyve ve sebze 
olmak üzere birçok ürünün üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasındadır. Gerçekleştirmiş olduğu 
yüksek üretimle Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde önde gelen tarımsal 
ürün ihracatçıları arasında yer almaktadır. Eurostat verilerine göre, orman ve diğer kereste alanları 
bakımından Avrupa Birliği’nde dördüncü sırada yer almaktadır. Ağaçlandırmada dünyanın en başarılı 
3 ülkesi arasında olup, orman yangınlarıyla mücadele ve yangına ilk müdahalede lider ülkedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) bünyesinde farklı uluslararası kuruluşlar ile iş birliği halinde 
birçok uluslararası proje yürütülmekte ve uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler’e bağlı uluslararası 
kuruluşlardan FAO, IFAD ve UNDP ön plana çıkan kuruluşlar olurken, Avrupa Birliği Programları 
(Horizon2020-Erasmus vb), Küresel Çevre Fonu (GEF) vb. proje bazlı iş birliği yapılan diğer önemli 
uluslararası kuruluşlardandır. 1990’lı yıllardan sonra yardım programlarının da çoğunlukla proje bazlı 
olarak yapılmaya başlandığı gözlenmektedir. Proje bazlı yardım ve programlar, doğrudan bir sorunun 
çözümüne yönelik AR-GE faaliyeti olabileceği gibi, sektörel gelişim, kapasite artırımı ve kalkınma 
amaçlı da olabilmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra TOB tarafından yürütülen uluslararası proje 
sayısı artmış ve bu kapsamda iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar çeşitlenmiştir.

2019-2023 dönemi için hazırlanan 11. Kalkınma Planı, Türkiye’nin her alanda verimliliğini artırarak, 
milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer 
üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir.

Günümüzde uluslararası ilişkiler uluslararası ticaretteki başarılarla ölçülmekte ve ülkelerin uluslararası 
alanlarda rekabetçilikleri birçok konuda uluslararası ilişkilerdeki güçlerini de yönlendirmektedir. 
İnovasyon kapasitesi ve rekabetçiliği yüksek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamış uluslar, birçok alanda 
olduğu gibi tarımda da söz sahibi olmaktadırlar. İkili ve çok taraflı ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi, 
yüksek katma değerli mal ihracatı, mevcut pazarlarda pay artışı ve yeni pazarlara giriş ve markalaşmaya 
gidilmesi ihracatta finansman imkânlarının güçlendirilmesi bu yönde atılacak önemli adımlardır. 
Bunun yanı sıra tarım alanında faaliyet gösteren yurt dışı kurum ve STK’larla iş birliği de yine ihracat 
kapasite artışı ve buna bağlı olarak rekabetçiliğin artmasını beraberinde getirecektir (TİM, 2019).

Türkiye tarım ve gıda alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. Gerek 
tarımsal hasılası gerekse bu hasılanın çok üzerindeki potansiyeli ile küresel düzeyde dikkate alınması 
gereken bir ülkedir. 

Bugün artık küresel mal ticareti yaklaşık 20 trilyon dolar düzeye ulaşmıştır (WTO,2018). FAO 
rakamlarına göre dünya tarımsal mal ticareti 2000 yılından bugüne üç kattan fazla artmıştır. Ayrıca 
genel olarak küresel refah düzeyinde görülen belirgin yükseliş, mutlak yoksulluğun nispi azalışı 
ve genel üretim artışıyla birlikte gıda mallarına olan talebin de yükselen bir eğilim içinde olması 
geleceğin stratejik sektörünün “gıda” sektörü olacağını işaret etmektedir.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının (TOB) uluslararası alandaki çalışmalarına yön verecek 
kısa ve orta vadeli politika ve stratejiler, yukarıdaki başlıklar kapsamında ilgili kurum, kuruluş, 
üniversite ve STK temsilcileriyle birlikte ele alınmış, ülkemizde yerleşik yabancı misyonların uygulama 
ve öngörüleri de alınarak yapılan çalışmaların sonuçlarına bu çalışma belgesinde yer verilmiştir. 
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2. MEVCUT DURUM

2.1. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler ve Kapasite Gelişimi

Küresel ve bölgesel düzeyde tarım ve ormancılık alanında yaşanan gelişmeler Tarım ve Orman 
Bakanlığı (TOB) tarafından yakından takip edilmekte olup, TOB bu konularda uluslararası düzeyde 
faaliyet gösteren birçok kuruluşa üyedir. 

TOB, Yirmiler Grubu (G20), İktisadi İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İslam İş birliği Teşkilatı (İİT), 
Birleşmiş Milletler (UN) Kuruluşları gibi dünya gündemine yön veren küresel uluslararası kuruluşların 
faaliyetlerine aktif katılım sağlamakta; Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ), Ekonomik İş birliği 
Teşkilatı (EİT), Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı (Forest Europe) gibi bölgesel 
kuruluşların çalışmalarını yakından takip etmektedir. Aynı zamanda taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) 
ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmeleri (BMÇMS) ve alt protokolleri kapsamında 
yapılan taraflar toplantılarına da TOB kurumları aktif katılım sağlamaktadır.

Tarım ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
ile TOB yakın temas halinde çok çeşitli alanlarda çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Bölgesinde 
öncü bir role sahip olan Türkiye’de, 11 Temmuz 2007 tarihinde, FAO Orta Asya ve Alt Bölge Ofisi 
açılmıştır. Ofis’in kurulmasıyla birlikte FAO-Türkiye Ortaklık Programı (Gıda ve Tarım Alanında Ortaklık 
Programı-FTPP) yürürlüğe girmiştir. Böylece, FAO’nun ilgili konulardaki uzmanlığı ve hizmetlerinin 
ülke ve alt bölgeye ulaşımı geliştirilmiş ve kolaylaştırılmıştır.

Türkiye’nin de dâhil olduğu Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan’dan sorumlu olan Alt Bölge Ofisi’nin donörü ülkemiz olup, 5’er yıllık dönemler 
itibarıyla bahse konu ülkelerde yürütülecek projelerde kullanılmak amacıyla, FTPP’nin birinci dönemi, 
ikinci dönemi ve ormancılık alanında kullanılmak üzere 10’ar milyon ABD doları ödeme yapılması 
taahhüdünü vermiştir.

05 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da TOB ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma 
Fonu (IFAD) arasında “IFAD Orta Asya ve Doğu Avrupa Merkezi-Ev Sahibi Ülke Ofisi Anlaşması” 
imzalanmıştır. Hâlihazırda IFAD uzmanları, İstanbul’da UNDP Bölge Ofisinde fiili olarak çalışmalarına 
başlamıştır.

TOB, EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Programı’nın (ECO-RCC) ise yürütücüsüdür. 2010 yılında düzenlenen 
19. EİT Bakanlar Toplantısı’nda ECO-RCC’nin Sekretaryasının Türkiye’de kurulmasına karar verilmiştir. 
ECO-RCC, 2 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da TOB bünyesinde kurulmuştur.

2017 yılında düzenlenen Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ) Tarım Bakanları Toplantısı’nda, 
KEİ bünyesinde “Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bölgesel İş birliği Merkezi”nin kurulmasına 
yönelik olarak Türkiye’nin verdiği öneri kabul edilmiş olup, merkezin sekretarya faaliyetleri Türkiye’de 
yürütülecektir.

2.2. Yürütülen Uluslararası Projeler ve Yardımlar

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması, tarımda istihdam edilen nüfus oranının diğer gelişmekte olan 
ülkelerden daha yüksek olması özellikle tarım alanında birçok yeni proje ve birçok yeniliğe imza 
atma zorunluluğunu getirmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin genç nüfusunu kırsalda tutmak amacıyla 
kırsaldaki tarımsal alt yapıyı revize etmek ve geliştirmek için birçok projeye ve finansman desteğine 
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Diğer taraftan, bu geniş sorumluluk alanı içerisinde tarımda birçok uluslararası projeye imza atmış 
olan TOB, söz konusu projeler ile bölgedeki etkinliğini artırmış ve donör ülke statüsüne kavuşmuştur. 
Gerçekleştirdiği projelerle kazanmış olduğu tecrübeleri de know-how aktarımıyla bölgesindeki diğer 
ülkelerle paylaşmaktadır. 

Bu çerçevede, TOB hem ülkemizde hem de ortaklaşa proje yürüttüğümüz ülkelerde birçok uluslararası 
projede yer almaktadır. Hâlihazırda içinde yer aldığımız projelerin toplam bütçesi 1 milyar doların 
üzerindedir. Bunlar, hibe nitelikli fonlar (IPA, GEF vb.), krediler (Dünya Bankası, JICA vb.) ve ikili 
anlaşmalar kapsamında (FAO, UNDP vb.) finanse edilen projelerdir. 

TOB, hâlihazırda 200’e yakın projenin ortağıdır. Çeşitli finansman kaynakları ile yürütülen bu 
projeler ile personelin uluslararası kuruluşlarla proje hazırlama-uygulama ve izleme aşamalarındaki 
yetkinliğinin artırılmasına, söz konusu kuruluşlarda istihdam olanakları sağlanmasına, Bakanlık 
kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Bakanlık stratejisini destekleyen faaliyetler yürütülmesine 
katkı sağlanmıştır. Keza bu projelerle Türkiye, hem dış politikasında önceliklendirdiği ülkeler hem de 
uluslararası kuruluşlar nezdinde görünürlüğünü artırmaktadır. 

2.3. Ülkelerle İkili ve Çoklu İlişkiler ve Tarım Diplomasisi

Stratejik önemi günden güne artan tarım sektörünün dünyada meydana gelen gelişmeler çerçevesinde 
geliştirilmesi, sektörün sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir nitelik kazanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. 

1990’lı yıllarda başlayan küreselleşme sürecinin son yıllarda çok taraflı işbirliklerinden ülkelerarası 
ikili platformlara geçtiği görülmekte ve mevcut durumun güçlü ülkelerin lehine değişeceği 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde ülkelerin birçok alanda kendi kendine 
yeterli hale gelme çabalarının artacağı öngörülmektedir. 

Bireyselleşen dünyada, tarımın rekabet gücünü artırmak üzere, Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmasını 
sağlamak, teknolojik dönüşümünü tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü, en yeni üretim 
teknolojilerine hâkim tarımıyla, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye hedeflenmektedir. 

Tarımda ihracatın karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm bulmak ve tarım piyasalarındaki olası 
kırılganlıklara karşı önlem alarak tehditleri fırsata dönüştürmek için, gerek uluslararası ve gerekse 
ülke bazlı olarak dünya tarımındaki tüm gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Ülke olarak bu kapsamda birçok adım atılmış olup, tarım ve hayvancılık alanında 81 ülkeyle; çevre, 
orman, su ve meteoroloji alanında ise 45 ülke ile iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar ile 
tesis edilen Tarım Yürütme Komiteleri (TYK) çalışmaları tarım alanındaki iş birliğimizi geliştirmekte, 
tarımsal ticaretin önünde yer alan teknik engelleri azaltmaktadır. Bu sayede, yeni tarımsal ticaret 
alanları açılmakta ve bunların dışında da ülkemizin tarım ve orman alanında sahip olduğu deneyim 
ve bilgi birikimi diğer ülkeler ile paylaşılarak görünürlüğümüzün artırılması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülen Karma Ekonomik Konsey (KEK) Toplantıları’na 
sağladığımız katkılarla benzer iş birliği alanları genişletilmiştir. Bu sayede, ortaya konulan Eylem 
Planları ile birçok sorun çözülmekte ve ticarete engel olan hususlar ortadan kaldırılmaktadır.

İş birliklerimiz TYK ve KEK Toplantıları ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi (YDSK) Toplantıları 
gibi muhtelif platformlarda devam etmektedir.
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Ayrıca Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) sayesinde, pazar açılım imkânlarının sağlanması, karşılıklı 
yatırımların artması, ucuz ve kaliteli girdi temin edilmesi, ticarete konu ürünlerin çeşitlenmesi, 
tarife dışı engellerin azalması ve ticari ilişkilere hukuki çerçeve kazandırılması gibi kazanımlar elde 
edilmektedir. STA’lar her ne kadar iki ülke arasında imzalansa da zamanla ülkenin görünürlüğünü 
arttırmakta ve ticari olarak elimizi güçlendirmektedir. 

Tarım diplomasisi, bir ülkenin tarımsal anlamda gerek ikili ilişkilerinde gerekse uluslararası kuruluşlarda 
kendi çıkarlarını koruyabilme ve uluslararası kamuoyunu kendi çıkarları çerçevesinde yönlendirebilme 
kapasitesidir. Bu çerçevede, tarımsal diplomasinin aktörleri, öncelikle ülke çıkarlarına ve bu çıkarlar 
doğrultusunda uluslararası kamuoyunu yönlendirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip 
olmalıdır. Dolayısıyla, orta ve uzun vadede tarım diplomasisinin geliştirilmesi ve tarım diplomatlarının 
yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin kurumsal takibi, planlanması ve programlanması gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra, tarım diplomasisine yönelik faaliyetler, birçok farklı platformda ve genellikle ikili ve 
çoklu anlaşmalar aracılığıyla yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, TOB personeline başta DTÖ olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların 
mekanizmalarının tanıtılması, bu kuruluşlarda ülkemizin etkinliğinin artırılması amacıyla “Uluslararası 
Tarımsal Diplomasi Akademisi Kurulması Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında, tarım 
alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile DTÖ kural ve uygulamaları hakkında farkındalık 
yaratılması amacıyla, projenin hedef grubu içinde bulunan tarım müşavirleri başta olmak üzere kamu 
görevlileri, üreticiler, tarımsal ticarette yer alan özel sektör mensupları ile uluslararası kuruluşlarda 
beraber hareket edilebilecek çevre ülkelere yönelik eğitim modülleri geliştirilmesi, bu kurumların 
uygulamalarına ilişkin eğitimler düzenlenmesi ve çalışma ziyaretleri organize edilmesi gibi faaliyetler 
bulunmaktadır. 

Türkiye adına yürütülen tarım diplomasisine yönelik çalışmalar, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin yanı sıra büyükelçiliklerdeki ilgili personel ile birlikte, 
tarım ve ticaret müşavirleri vasıtasıyla sürdürülmektedir.

2.4. Dünya Ticaret Örgütü ile İlişkiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, DTÖ ile kurumsal olarak kurulduğu günden beri birçok çalışmada yer 
almıştır. DTÖ, uluslararası ticareti düzenleyen, taraflar üzerinde yaptırım gücü olan ve bu sebeple 
sürekli takip gerektiren, son derece dinamik bir yapıdır. 

DTÖ mekanizmaları içerisinde etkin bir şekilde var olmanın ülke çıkarlarına pozitif etkileri olurken 
mekanizmalara katılmayan, çalışmaları yönlendirmeyen ve ülke söylemlerini gerekli platformlarda 
dile getirmeyen bir tutumun negatif sonuçlarının olabileceği aşikârdır.  Buradan hareketle, TOB, 
kendi personel altyapısını DTÖ mekanizmalarını kullanabilen, yönlendirebilen, tarım diplomasisinin 
tüm unsurlarını bu örgütte etkin kullanabilen bir seviyeye çıkarma yönünde çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu çerçevede, son yıllarda Ticaret Bakanlığı ile TOB yetkilileri, DTÖ’nün tarım ile ilgili rutin 
komiteleri olan “Tarım Komitesi” ve “SPS Komitesi”ne, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla 
koordinasyon halinde hazırlanarak aktif katılım sağlamaktadır.

TOB, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların, kural ihlallerinin karara bağlandığı merci olan ve 
tarım, uluslararası hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi birçok farklı disiplini bünyesinde barındıran 
“Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması”na tarımsal ürünlerle ilgili olarak müdahil olma yolunda 
çalışmalarına da başlamıştır. 
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Tarım Anlaşması şeffaflık taahhütleri kapsamında her ülke tarafından iç destek bildirimlerinin DTÖ 
Sekreteryasına zamanında iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye, iç destek bildirimlerini 2017 
yılında 2002-2004 yılları için, 2018 yılında ise 2005-2009 yılları için gerçekleştirmiştir (TOB,ABDGM, 
2019).  Bu gelişme ile birlikte, tarım müzakereleri sürecinde ülke durumunun açık bir şekilde ortaya 
konabilmesinin önü açılmıştır.

Tarım ve balıkçılık üzerine devam eden müzakerelerin yanı sıra, Tarım Anlaşması’nın uygulanmasının 
takip edildiği Tarım Komitesi ve DTÖ’yü kuran Anlaşmalardan bir tanesi olan Sağlık ve Bitki Sağlığı 
(SPS)  Anlaşması’nın uygulanmasının takip edildiği SPS Komitesi toplantıları da her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu toplantılara Ticaret Bakanlığı ile TOB yetkilileri, öncesinde ilgili 
sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla koordinasyon halinde hazırlanarak katılım sağlamaktadır.

2.5. Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Uyum Çalışmaları

En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik için gerekli müktesebat uyum 
süreci Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda yer alan konular bazında Ekim 2005 tarihinden 
itibaren yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, müzakere fasıllarından TOB’un sorumluluk alanında 11 no’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma, 
12 no’lu Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, 13 no’lu Balıkçılık Fasılları ile 27 no’lu Çevre ve 
İklim Değişikliği Faslı’nın Doğa Koruma ve Su Kalitesi Alt Sektörleri ve 28 no’lu Tüketici ve Sağlığın 
Korunması Faslı’nın ilgili konuları yer almaktadır. 

Bunlardan Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı, Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı ile Çevre 
ve İklim Değişikliği Faslı’nın müzakereye açılması için açılış kriterleri belirlenmiştir. Buna karşın, Fasıl 
11 ve Fasıl 13, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 11 Aralık 2006’da almış olduğu karar çerçevesinde 
“Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak” (Kıbrıs Şartı) müzakerelere açılmamakta 
ve askıya alınan 8 fasıl arasında yer almaktadır.

Askıya alınmayan Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı ile Çevre ve İklim Değişikliği 
Faslı, açılış kriterlerinin yerine getirilmesini müteakip, açılış kriterleri belirlenmeyen Tüketici ve 
Sağlığın Korunması Faslı fiili müzakerelere açılmıştır. Bu fasıllarla ilgili, tarafımıza sunulan Ortak 
Tutum Belgesi’nde kapanış kriterleri yer almaktadır. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı: Bu fasıl altında, AB’nin Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında yer 
alan tarımsal destekler, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, üretici örgütleri, tarım ürünleri dış 
ticaretine ilişkin kurallar ve kırsal kalkınma politikası ile OTP’nin uygulanması için gereken sistemler 
ve idari araçlar bulunmaktadır. 

Bu fasılda uyum çalışmaları öncelikli olarak AB tarafından Türkiye’ye iletilen 5 adet açılış kriterinin 
yerine getirilmesine yönelik yapılmaktadır. Bu kapsamda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu kurulup akreditasyonu tamamlanmıştır. “Tarım Arazilerinin Tespiti ve Ulusal Çiftçi Kayıt 
Sisteminin Nasıl Geliştirilebileceğine İlişkin Bir Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. 

Organik tarım ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı’nın kurulması ve işletilmesi konularında AB mevzuatına 
uyumumuz ileri seviyededir. Diğer yandan coğrafi işaretler konusunda AB nezdinde 3 adet ürünümüz 
tescil edilmiştir. Bunlar Antep baklavası/Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısıdır. Ayrıca 
15 adet ürünümüz için AB nezdinde tescil başvurusunda bulunulmuştur.

Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı: Gıda güvenilirliği mevzuatı, tüketicinin 
korunması ve bilgilendirilmesine yönelik hijyen ve sunum kuralları, gıda güvenilirliğinin teminine 
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yönelik mekanizmalar ve denetimlere yönelik düzenlemeleri içermektedir. Veterinerlik mevzuatı 
ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin topluluk içi ticareti, hastalık kontrol ve eradikasyonu, AB 
dışındaki ülkelerden gelecek hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin teknik ve idari düzenlemeler ve 
hayvansal ürünlerin üretiminin kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bitki sağlığı alanında: 
bitki ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların kontrolü, dikim amaçlı bitkilerin ticaretinde bitki 
pasaportunun kullanılması, zirai mücadele ilaçlarının ruhsatlandırılması işlemleri, iç ve dış karantina 
tedbirleri, bitkisel kökenli ürünlerde zirai mücadele ilaçları kalıntıları, tohum ve fide kalitesi ve bu 
ürünlerin pazarlanmasına ilişkin kurallar yer almaktadır.

Fasıl ile ilgili müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için belirlenen 6 adet Kapanış Kriteri 
kapsamında Türkiye’de 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. Çiğ Süt Eylem planı hazırlanmış olup 
değerlendirme aşamasındadır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) ve AB’nin Hayvan Hastalıkları 
Bildirim Sistemi’ne (ADNS) hayvan hastalıkları bildirimi yapılmaktadır. AB hayvan refahı mevzuatı 
büyük ölçüde iç hukuka aktarılmış olup uygulamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Resmi 
kontrollere yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup bu alanda, “Resmi Kontroller, Risk İletişimi ve 
Analizi, Hayvan Refahı, Zoonoz Hastalıklar ve Hayvansal Yan Ürün Yönetimi Konularında Kapasite 
Oluşturma” adlı bir AB projesi yürütülmüştür. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda mevzuat uyum 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Balıkçılık Faslı: AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) çerçevesinde Avrupa balıkçılık filolarının 
sürdürülebilir yönetimi ve balık stoklarının korunmasına ilişkin kurallar ele alınmaktadır. OBP: Balıkçılık 
Yönetimi (Koruma Politikası), Pazarlama ve Ticaret Politikası (Ortak Piyasa Düzeni), Uluslararası 
Politika ve Yapısal Politika (OBP’nin Finansmanı) bileşenlerinden oluşmaktadır.

Balıkçılık Faslı siyasi nedenlerle kapalı olan 8 fasıldan birisidir. Komisyon tarafından Tarama Sonu 
Raporu iletilmemiş, herhangi bir açılış kriteri de belirlenmemiştir. Bununla birlikte, bu fasılda ülke 
öncelikleri doğrultusunda uyum çalışmaları devam etmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde, AB’ye uyumlu olarak çevre dostu su ürünleri yetiştiriciliği yöntemleri 
kullanılmaktadır. Denetim açısından ise AB ile uyumlu olarak gemi izleme sistemi (BAGİS), kayıt 
defteri, otomatik tanımlama sistemi gibi farklı kontrol sistemleri bulunmaktadır. Son dönemde AB ile 
iş birliği bağlamında “Akdeniz Balıkçılığının Sürdürülebilirliği Bakanlar Konferansı” (MedFish4Ever) ve 
“Karadeniz’de Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğine İlişkin Yüksek Düzeyli Konferans”ında bildiriler 
Türkiye adına imzalanmıştır.

Çevre ve İklim Değişikliği Faslı: Doğa koruma alt sektörü ile biyoçeşitliliği ve doğayı korumaya yönelik 
düzenlemeler ile su kalitesi alt sektörü ile suların miktar ve kalitesinin düzenli olarak izlenmesi ve 
iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Doğa koruma alt sektöründe, Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi’nin uyumlaştırılmasına ilişkin olarak 
“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” tasarısı teknik açıdan bütünüyle tamamlanmış olup, 
kanunun yasalaşması akabinde ikincil mevzuat hazırlanacaktır. 

Su kalitesi alt sektöründe, Su Çerçeve Direktifi’ne uyumda önemli ölçüde ilerleme sağlanmakla 
birlikte çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’deki 25 nehir havzası için, Havza Koruma Eylem Planları 
2013 yılında tamamlanmıştır. Böylelikle, su kalitesi sektörüne ilişkin kriterlerden birinin temel şartları 
karşılanmıştır. 25 nehir havzası için tamamlanan Havza Koruma Eylem Planları, Havza Yönetim 
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Eylem Planı hazırlık sürecinde kullanılmaktadır. Havza Yönetim Eylem Planları 5 nehir havzasında 
tamamlanmış ve diğer 6 nehir havzasında ise çalışmalar devam etmektedir. Havza bazında su 
kaynaklarının hem nitelik hem de nicelik olarak daha iyi yönetilmesine olanak sağlayacak şekilde Su 
Kanunu Taslağı hazırlanmış olup, yasalaşma aşamasındadır.

Tüketici ve Sağlığın Korunması Faslı kapsamında Bakanlığımız faaliyet alanına giren yüksek zifir 
oranları ve ağızdan kullanılan tütün ile ilgili olarak,2001/37/EC sayılı Tütün Mamulleri Direktifi’nin 
“zifir oranı” ve “ağız yoluyla kullanılan tütün” ile ilgili maddeleri 25 Kasım 2008 tarihli ve 27065 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan  “Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, 
Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile uyumlaştırılmıştır.

AB Tarafından Sağlanan Mali Yardımlar

Türkiye, adaylık statüsü kazanmasından sonraki dönemde 2002 yılından günümüze kadar tarım 
sektörü altında AB’ye uyum sağlamak amacıyla 2002-2006 döneminde 18 proje, Avrupa Birliği Mali 
Yardım Aracı IPA I (2007-2013) döneminde 41 proje ve IPA II (2014-2020) döneminde 2 adet proje 
olmak üzere toplam 61 adet kurumsal kapasite geliştirme projesi uygulamış olup, bu kapsamda 
kullanılmış olan AB hibe tutarı yaklaşık 290 milyon avrodur (TOB, ABDGM, 2019).

Diğer yandan, doğa koruma ve su kalitesi sektörlerine ilişkin toplam tutarı 32,3 milyon avroluk 8 proje 
yürütülmüş olup, 1 adet projenin uygulaması devam etmektedir. IPA II Dönemi (2014-2020) için ise 
hazırlık çalışmalarının devam ettiği 12 proje için 53.050.000 avroluk bir bütçe öngörülmektedir. IPA 
II döneminde toplam bütçesi 15,5 milyon avro olan 4 adet projenin ihale süreçlerine başlanılmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 
yürütülen IPARD I kapsamında 2007-2013 yılları döneminde 10694 adet proje desteklenerek 
789.633.030 avro hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2014-2020 yıllarını kapsayan ve uygulaması 
halen devam etmekte olan IPARD II kapsamında ise 3602 proje desteklenmiş ve 95.514.254 avro 
hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. IPARD III programı hazırlık çalışmaları Türkiye ve AB Komisyonu 
nezdinde devam etmektedir (TKDK, 2019).

2.6. Gümrük Birliği

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiş 
olup,1 Ocak 1996 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Gümrük Birliği, taraf ülkelerin mallarının tek bir gümrük alanı içinde, her çeşit tarife ve eş değer 
vergiden muaf biçimde,  serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların, üçüncü ülkelerden gelen ithalata 
yönelik olarak da aynı tarife oranlarını ve aynı ticaret politikasını uygulamalarıdır. 

Türkiye-AB Gümrük Birliği, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta olup, 
tarım ürünleri kapsam dışı bulunmaktadır. İşlenmiş tarım ürünlerinde tarım payı ile sanayi payı 
ayrılmakta ve sadece sanayi payı vergi muafiyetine tabi tutulmaktadır. Tarım ürünlerine yönelik 
ticaret 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tercihli ticaret sistemi ile düzenlenmiştir. 

AB’nin 2004 yılında Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’ni bünyesine katmasının ardından ülkemizin bu 
ülkelerden bazıları ile imzalamış olduğu STA’lar, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği nedeniyle 
feshedilmiştir. Bu itibarla, feshedilen STA’lardaki birincil tarım ürünleri tavizlerini yeni duruma göre 
yeniden düzenlemek için 1/98 sayılı OKK’nın ekleri 2/2006 sayılı OKK ile işlenmiş tarım ürünleri 
tavizleri için ise 1/97 sayılı OKK’nın ekleri 1/2007 sayılı OKK ile yeniden belirlenmiştir. 
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“Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi” konusu ilk olarak, Ekim 2013 tarihli Dünya Bankası 
raporu ile gündeme gelmiştir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile Türkiye’nin AB’nin karar alma 
organlarında yer alması, AB’nin Türkiye’ye uyguladığı karayolları kotalarının kaldırılması, AB tarafından 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin doğrudan katılımı, Gümrük Birliği’nin hizmetler 
ve kamu alımları gibi yeni alanlara genişletilmesi ile 2/2006 ve 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları 
ile tesis edilen ikili tarım tavizlerinin genişletilmesidir.

Gerçekleştirilen toplantılarda Türkiye ile AB’nin sürecin, ikili tarımsal tavizlerin geliştirilmesi ve tam 
üyelik gerçekleşmeden tarım ürünlerinin Gümrük Birliği’ne dâhil edilmemesi şeklinde olması yönünde 
karar alınmıştır. 2016 yılı Aralık ayı sonunda Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi 
müzakerelerini başlatmak için Konsey’den yetki talep etmiştir. Avrupa Komisyonu’nun yetki belgesini 
alması akabinde müzakerelerin başlaması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca ürün taviz listelerine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

2.7. Tarım ve Orman Ürünleri Ticareti

Türkiye tarımsal gayri safi hâsıla yönünden dünyada 7’nci Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. 

Türk tarım sektörü 82 milyon vatandaşımız, 3,5 milyondan fazla göçmen ve 50 milyon turistin gıda 
ihtiyacını karşılamakta ve buna ilaveten 1.730 çeşit tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmektedir. 
Ülkemiz tarım ürünlerinde 2018 yılında 12,8 milyar dolar ithalata karşılık 17,7 milyar dolar tarımsal 
ihracat gerçekleştirmiş genel ticaretin aksine 4,9 milyar dolar fazla vermiştir.

TÜİK verilerine göre, önemli tarım ürünleri açısından ihracatta ilk sırada fındık ürünü yer alırken, 
kuru üzüm, kuru kayısı, portakal, limon, domates, kiraz, kırmızı mercimek; ithalatta ise bazı yıllarda 
canlı hayvanlar olmak üzere arz açığı verdiğimiz soya, ayçiçeği gibi yağlı tohumlar, kırmızı mercimek, 
nohut, ceviz, pirinç, badem ve muz gibi ürünlerin yanında önemli ölçüde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 
kapsamında yapılan buğday ithalatı ve pamuk önde gelmektedir (TÜİK).

Diğer yandan gümrük tarifesi istatistik pozisyonlarını konu alan tarım ve gıda maddelerinin birlikte 
sınıflandırıldığı harmonize sınıflamada TÜİK verilerine göre, Türkiye 5,8 milyar dolara kadar dış 
ticaret fazlası vererek ülke dış ticaret dengesine pozitif katkı yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye, 2006-2016 döneminde dünya tarım ve gıda maddeleri 
ihracatından aldığı payı, %35 artırarak %0,88’den, %1,23’e çıkarmayı başarmıştır (FAO, 2008).

Tarım, orman ve gıda ihracatın ülke kompozisyonuna göre 2017 yılında Türkiye değer olarak ihracatının 
%55’ini dünyanın 10 ülkesine yapmaktadır.

2.8. Uluslararası Alanda Rekabet Edilebilirliği Arttırmak için Uygulanan Politika Araçları

Tarım sektörü, zengin toprak kaynakları, biyolojik çeşitlilik, elverişli iklim ve jeolojik şartlardan dolayı 
Türkiye için her zaman önde gelen bir sektör olmuştur. Son dönemlerde, özel girişimcilerin tarım 
sektöründe yatırım yapmaya olan ilgileri artmaktadır. Tarım sektörü nüfusun büyük çoğunluğunun 
gıda ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye’yi dış kaynaklara bağımlı olmaktan korumakta, tarıma bağlı diğer 
sektörlerin ham madde tedarikini de gerçekleştirerek Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişiminde 
çok önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte tarım ve gıda ürünlerimiz, tüm dünyada talep gören, 
yüksek fiyat aralığında pazarlanan ve prestijli olarak tabir edebileceğimiz düzeydedir. 

Ülke olarak tarım ürünlerinin rekabet koşullarının iyileştirilmesi anlamında Bakanlık ve özel sektör 
kapsamında birçok adım atılmıştır.
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Ürünlerin kalite standartlarının AB ile uyumlu hale gelmesi, yetiştirmeden pazarlamaya kadar birçok 
alanın kayıt altına alınması işlemleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte ürün girdi maliyetlerinin 
azaltılması adına elektrikli traktör, dijital kulak küpesi, hasat ve seyyar sağım makineleri gibi birçok 
proje geliştirilmiştir. Tarım alanında uluslararası arenadaki yenilikler sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

Diğer taraftan ormanlar doğal zenginlik kaynaklarımızdan olup, ormancılık bilim ve tekniğinin 
gerektirdiği şekli ile sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde işletilmesi ve yönetilmesi durumunda 
yenilenebilir kaynak haline gelmektedir. Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak odun üretim kaynağı 
olarak görülen ormanlar, son yıllarda odun dışı orman ürünleri, ekolojik (toprak koruma, su üretimi, 
biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, karbon tutma gibi) ve sosyal fonksiyonlarından (otlatma-yem, 
rekreasyon, bilimsel araştırma) oluşan hizmetleri ile gündeme gelmektedir.

Tarım ve ormancılıkta iklim ve iklim değişikliği politika ve stratejilerinin önemi gelecek için tartışılmaz 
bir unsurdur. Ülke olarak bu alanda da gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle yapılan yeni orman 
ve orman dışı ağaçlandırmalar bunun en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz orman 
varlığını artıran ender ülkeler arasında yer almaktadır. 

2.9. Uluslararası Tanıtım ve İletişim

Ülkemiz tarım potansiyelinin uluslararası tanıtım ve görünürlüğünün artırılması amacıyla bugüne 
kadar birçok etkinlik, kongre, fuar ve sempozyuma ev sahipliği yapılmıştır. Bunlar arasında öne 
çıkanlar, G20 Tarım Bakanları Zirvesi (2015), Afrika Tarım Bakanları Zirvesi (2017), İzmir AGROEXPO 
Tarım Fuarı, KEİ Bakanlar Konferansı vb.dir. Diğer taraftan, ürünlerin en fazla görünürlüğünü sağlayan 
coğrafi işaretler konusunda AB nezdinde 3 adet ürünümüz tescil edilmiştir. Bunlar Antep Baklavası/
Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısıdır. Ayrıca 15 adet ürünümüz için AB nezdinde 
tescil başvurusunda bulunulmuştur. 

Uluslararası tanıtım ve iletişim, modern dünya kamu idarelerinin son derece teknik ve kurumsal olarak 
yaklaştığı bir alan haline gelmiştir. Gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarının son yirmi yıldaki evrimi 
(sosyal medya) ile birlikte konvansiyonel iletişim araçları dijital platformlara doğru yönelmiş ve bu 
durum kendi içinde riskleri ve fırsatları da yaratmıştır.

Bu kapsamda, uluslararası medya ve kitle iletişim araçlarının kurumsal olarak takip edildiği ve 
yönlendirildiği yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak, kurgulanacak olan uluslararası tanıtım 
ve iletişim yapısının, ülkenin tarımsal ürünlerinin uluslararası imajını bozabilecek ve kamuoyunu 
etkileyebilecek haberleri takip ve gerekirse tekzip edebilecek şekilde tasarlanması önemlidir. Bu 
doğrultuda öncelikle uluslararası tanıtım ve iletişim stratejisinin oluşturulması, daha sonra bu stratejiyi 
uygulayacak kurumsal yapının kurulması ve ardından bu strateji doğrultusunda bir “Eylem Planı”nın 
hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, tarım ürünlerimizin tarladan sofraya nihai halinin tanıtımı, son yıllarda popüler hale 
gelen gastronomi turizmi ile dünyaya tanıtmak mümkün olabilecektir. Dünya Yiyecek ve Seyahat 
Birliği (The World Foodand Travel Association) verilerine göre gastronomi her yıl yaklaşık 150 milyar 
dolarlık ekonomi yaratmaktadır (Anonim a, 2019). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu 
(UNWTO) gastronomi turizmine ilişkin küresel raporunda, destinasyonların %87’sinin, gastronomiyi 
imaj ve marka tanımlarının stratejik bir parçası olarak gördüklerini ortaya koymaktadır (Anonim b, 
2019).

Türk mutfağı olağanüstü tarihi zenginliği ve çeşitliliği ile bir dünya markası olabilecek özelliklere 
sahiptir. Yöreden yöreye farklılık gösteren ürünleriyle Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan Türk 
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mutfağında 2 binden fazla yiyecek ve içecek çeşidi bulunmaktadır. Gastronomi faaliyetleri ile bölgesel 
ürünleri markalaştırmak, Anadolu’ya özgü ürünlerimizin yemek kültürümüzün, Türk mutfağının 
zenginliğini uluslararası platformda tanıtmak ve bu sayede kırsal ve tarımsal faaliyeti teşvik etmek 
mümkün olmaktadır. Tüm bu hususların paralelinde, uluslararası ortamda Bakanlığın görünürlüğünü 
artırmak amaçlı Uluslararası Tarım ve Orman İletişim Stratejisi (UTİS) oluşturulması bir gereklilik 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER

Güçlü Yönler:

•	 Coğrafi konum ve lojistik altyapı

•	 Geniş ürün yelpazesi

•	 Tarihsel dış ticaret kültürü

•	 Uluslararası ticarette rekabet gücü yüksek ürünlerin varlığı

•	 Uluslararası kuruluşların ülkemizde alt bölge ofislerinin bulunması (FAO, IFAD, RCC)

•	 Mevcut ikili iş birliği anlaşmaları ve teknik iş birliği platformları

•	 Küresel etkinliği olan uluslararası kuruluşlara üyelik

•	 AB ile olan ilişkiler ve kazanılan deneyimler

•	 Bakanlığın sahip olduğu teknik kapasitesi ile bölgedeki diğer ülkelere bilgi ve know-how aktarımı

•	 Bakanlık içerisinde uluslararası ilişkilerin tamamının AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde 
koordine edilmesi

•	 AB uyum sürecinde gerekli yasal ve yapısal düzenlemelerin büyük ölçüde gerçekleştirilmesi

•	 Uluslararası kuruluşlara katkı payı ödeyerek donör ülke konumunda olmak

•	 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan ürünlerimizin bulunması ve Avrupa 
Konseyi Kültürel Rotaları içinde yer almamız

•	 Bilişim teknolojilerine yönelim, iş ve işlemlerde hız ve mobilizasyon

Zayıf Yönler:

•	 Tarım sektörünün, ülkelerin gelişmişliklerinden bağımsız olarak birçok politik, çevresel ve ekonomik 
risklerin hepsini barındırması

•	 Markalaşmanın yetersiz olması

•	 Uluslararası platformlarda yetersiz tanıtım

•	 Uluslararası kuruluşların yönetim mekanizmalarında Türkiye’nin yeterince temsil edilememesi ve 
istihdam edilen personel sayısının az olması

•	 Gümrük Birliği’ni ilgilendiren alanlarda AB’nin karar alma mekanizmalarına dahil olunamaması

•	 Mal ticareti ile ilgili anlaşmalarda (STA, GB, TTA vb) ileri düzey teknik analiz çalışmalarının eksikliği
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•	 Uluslararası proje yazıp yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip personelin sayıca az 
olması

•	 Yürütülen uluslararası program ve projelerin performans ve etkinliklerine yönelik ihtiyaç ve etki 
analizlerinin yetersiz olması

•	 İhracatçıların ve ilgili birliklerin DTÖ mekanizmalarının işlevleri hakkındaki farkındalığının az olması

•	 Dış finansmanlı projelerin izleme ve değerlendirme mekanizmalarındaki eksiklikler

•	 Avrupa Birliği nezdinde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerin az olması 

•	 Gastronomi açısından önemli olan ürün envanterinin bulunmaması

Fırsatlar:

•	 Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu

•	 Küresel ticaret savaşları

•	 Artan dünya nüfusu

•	 Türkiye’nin Orta Asya ve Afrika’daki etkinliği ve birçok ülke tarafından rol model haline gelmesi

•	 Sağlıklı beslenme, güvenli gıda tüketimi ve GDO’suz ürünlere yönelik artan eğilim

•	 İyi tarım uygulamaları ve organik tarıma yönelik artan talep

•	 Doğaya ve kırsala talebin artması

•	 Dinamik, teknik bilgiye sahip özel sektör yapısı

•	 Taraf olunan sözleşmeler sayesinde daha fazla uluslararası iş birliği yapma imkânı

•	 Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) ile üretilen ürün ve hizmetlerde yaşanan talep artışı

•	 Ormanların tür, yapı, genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği bakımından zengin olması

•	 Tarım ve orman ürünleri işleme sanayinin gelişmiş olması

•	 Türkiye-AB mali iş birliği kapsamında ülkemize tahsis edilen AB fonları

•	 AB ülkelerinde yaşayan Türk nüfus (gastronomi, ürün talebi, temsil ve tanıtım vb.)

•	 Helal gıda ürünlerine yönelik talebin ivmelendiği bir dönemde yeterli üretimi yapabilecek 
-altyapıya sahip olma

•	 Türkiye’nin son zamanlarda çeşitli ülkelere yaptığı maddi ve teknik yardım-katkılar ile saygınlığının 
artması

•	 Kurumların ve kurumlarda çalışan uzmanların uluslararası projelerde geçmişe göre daha deneyimli 
olması

•	 Ülkemiz mutfağının tarihsel geçmişi ve coğrafik konumu nedeniyle gastronomik zenginliğe sahip 
olması
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Tehditler:

•	 Bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar, göçler

•	 Küresel ticaret savaşlarının olumsuz yansımaları

•	 Döviz kurundaki dalgalanmalar

•	 İklim değişikliği ile şiddetlenmesi beklenen kuraklık ve sel gibi hava koşulları

•	 AB uyum sürecinin siyasi ilişkilerden etkilenmesi ve AB üyeliğine kamuoyu desteğinin giderek 
azalması

•	 AB uyum sürecinin yüksek maliyet gerektirmesi

•	 AB menşeili ürünlerin ülkemize girişi ile sektörlerimizin olumsuz etkilenmesi

•	 Üretim maliyetlerindeki artışın rekabete olumsuz yansımaları

•	 Uluslararası firmaların güçlü yapısı ve tekelleşme

•	 Hedef ihracat pazarlarımızın korumacı politikalar belirleyerek giriş engelleri yaratması

•	 İhracatçı ülkelerin ürünlere ve üreticilere sağladığı yüksek orandaki desteklerden dolayı yaratılan 
haksız rekabet ortamı,

•	 İhracat pazarının belli ülkelere yoğunlaşması nedeniyle bu pazarlarda oluşan herhangi bir sıkıntının 
kısa vadeli sıkıntılara yol açması,

•	 Kurumlar arası eş güdüm eksikliği

•	 Kurumlarda uluslararası nitelikte insan kaynaklarının yeterince planlanmaması, dolayısıyla 
performans düşüklüğü

4. GENEL DEĞERLENDİRME

Günümüzde uluslararası platformlarda en çok çalışma yapılan konular arasında küresel gıda güvenliği 
ve güvenilirliği, çölleşme ile mücadele ve arazi bozulumu, sürdürülebilir tarımsal üretim, tarımsal ve 
kırsal kalkınma, tarım ürünlerinin uluslararası ticareti, biyogüvenlik, doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği, gıda kayıpları ve israfı ile mücadele gibi konular 
yer almaktadır.

Tarım ve ormancılık alanlarında dünyada söz sahibi bir ülke konumumuzu daha ileriye taşımak için ikili 
ilişkilerin yürütülmesinin yanı sıra uluslararası platformlardaki çalışmalarda aktif rol sahibi olunmasının 
önemi aşikardır. Özellikle beşeri sermayeye yatırım yaparak, iyi derecede yabancı dil bilen uzman 
personel sayısı arttırılmalı ve uluslararası toplantılar ve süreçler aktif şekilde yakından takip edilerek 
ülke çıkarlarımız göz önünde bulundurulmalı ve böylece Türkiye’nin uluslararası platformda daha 
etkin rol alması sağlanmalıdır. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda çalışan Türk uzman sayısının 
arttırılmasına yönelik lobi faaliyetlerinin yürütülmesi öncelikli olmalıdır. 

Bölgesinde örnek ülkelerden biri olarak Türkiye’nin yürütülmekte olan ve gelecekte başlatılacak iş 
birliği çalışmaları: kuruluşlara üye diğer ülke ve kuruluşlarla teknik iş birliğimizin güçlendirilmesi, teknik 
bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, küresel sorunlara ortak çözümler üretilmesi, araştırmaların 
geliştirilmesine ve gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sunacaktır.    
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Özellikle 2000’li yıllardan sonra TOB’un yararlanabileceği uluslararası fon kaynakları arttığı gibi bu 
gelişmeye paralel olarak Türkiye’nin bu programlara yaptığı finansal katkı da yükselmiş ve böylece, 
Türkiye donör ülke olarak bu platformdaki yerini almıştır. 

TOB’un farklı birimleri uzun yıllardır uluslararası projeler yürütmekte olup, bu alanda önemli bir 
kapasiteye ulaşmıştır. Elde edilen deneyimlerin genç uzmanlara aktarılması ancak deneyimli 
araştırmacı/uzmanların yanında bu projelerde yer almaları ile mümkün olabilir. Uluslararası fon 
kaynaklarından yararlanma TOB stratejik hedefleri arasında yer almalı bu doğrultuda gerçekleşecek 
faaliyetler araştırmacılar/uzmanların kişisel gayretlerinin ötesine giderek kurumsal politikalarla 
desteklenmelidir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın mevcut uluslararası kapasitesinden hareketle, gelecek stratejilerinin 
oluşturulması gündemi ile yapılması planlanan Şûra çalışmaları tüm birimlerin katkıları ile başlatılmıştır.

III. Tarım Orman Şûrası kapsamında yapılan çalışmalara destek olacak bir fikir alışverişi platformu 
oluşturabilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
önderliğinde üç gün süreyle devam eden bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Bakanlık ilgili birim 
temsilcileri ile 10 ülkenin tarım ve ticaret müşavirleri (Irak, Almanya, Japonya, Macaristan, Hollanda, 
Fransa, İtalya, ABD, Rusya), AB Delegasyonu ve FAO Alt Bölge Ofisi Temsilcisi katılım sağlamıştır. Söz 
konusu toplantılarda bu ülkelerin, ülkemizin tarım ve ormancılık sektörünü bir dış göz olarak nasıl 
gördükleri, diğer taraftan ülkelerinin güçlü yönlerinin nasıl şekillendiği yönünde değerlendirmeler 
alınmıştır. Buna ek olarak benzer şûra çalışmalarının bu ülkelerde nasıl yapıldığı ve nasıl sonuçlandığı 
yönünde elde edilen bilgilere bu çalışmada yer verilmiştir. Genel olarak yapılan değerlendirme 
toplantısında Şûra çalışmaları ile Türkiye’nin vizyoner bakış açısı gözler önüne serilmiş olup ele alınan 
temel konular:

•	 Tarım ve Ormancılık alanında süre gelen ilişkilerin ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda da 
ticari ilişkilerin arttırılması,

•	 “Bal Ormanları” konusunda yürütülen iş birliğinin devamlılığı, ekoturizm ve avcılık konularında 
ortak çalışmaların yapılması,

•	 Karşılıklı mevcut ticari ilişkilerin artırılması,

•	 AB’ye uyum sürecinde mevzuat uyumlaştırmasının devam etmesi,

•	 Küresel iklim değişikliği, kooperatifçilik, tarım ve turizm ile gıda israfı konularında ortak 
çalışmalar yapılması,

•	 Tarımsal teknolojinin kullanımı, 

•	 Tohum ve gen bankaları konusuna birçok kurum ile çiftçilerin ortaklaşa ve eşit düzeyde 
katılım sağlayacakları bir yapı oluşturulması,

•	 Coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

•	 Gastronomi turizmine önem verilmesi şeklindedir.

Bugün Türkiye’nin uluslararası platformlarda gelişmiş ülkeler kadar inisiyatif alan ve gündem 
belirleyen, benzer konumdaki ülkeler ile ortak hareket edip uluslararası güçleri yönlendiren bir 
yapı kurabilmesi için önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Türkiye mevcut eğitim ve kamu 
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kurumları ile birlikte uluslararası alanda, inisiyatif alabilecek insan gücüne, mali kaynaklara ve idari 
mekanizmalara sahiptir.

AB’ye tam üyelik Türkiye’nin halen gündeminde olan bir konudur. Bu doğrultuda gerek kurumsal, 
gerek beşeri, gerekse toplumun her kesimini ilgilendiren kriterlerin sağlanmasına yönelik stratejiler ve 
hedefler ortaya konularak sonuca gitme doğrultusunda oluşturulacak yol haritası ortaya çıkartılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğu fasıllara ilişkin mevzuat yükü AB müktesebatının 
yaklaşık yarısını oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda daha fazla AB fonuna ihtiyaç duyulacağı 
aşikardır. Hâlihazırda kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca AB’ye uyum çalışmaları için yoğun bir mesai 
harcanmaktadır. Ayrıca fasıllara ilişkin konular toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı gıdaya erişimi, su 
kaynakları ve doğanın korunması açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, bu fasıllarda yapılan 
uyum çalışmaları vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin, yani genel olarak Türkiye’nin de faydasına 
yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 

Gümrük Birliği’ne tarım ürünlerinin dâhil edilmesi durumunda Türkiye’nin sebze meyve ürün grubu 
dışındaki tarım sektörünün olumsuz etkileneceği, bununla birlikte pazar açılımının ardından tüketici 
fiyatlarının önemli ölçüde gerilemesi ile tarım istihdamının başka sektörlere kayması beklenmektedir. 
Söz konusu tarımsal tavizlerin Türkiye’deki sektörünün AB ile arasındaki rekabeti artırabileceği 
düşünülmektedir. AB’ye göre yüksek maliyette üretim yapılan bazı tarım ürünlerinin yerini AB’den 
yapılan düşük maliyetli ithal ürünler alabilecektir. Tarım sektörünün liberalizasyonu daha az gümrük 
vergisi ve rekabetçi olmayan sektörlerde daha az istihdam ve üretim anlamına gelebilecektir.

Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması için sektördeki arazi parçalılığı, küçük işletme sayısının fazlalığı 
ve sulama gibi yapısal sorunların giderilmesi, verimliliğin artırılması, örgütlenmenin etkinleştirilmesi 
ve AR-GE ile markalaşma gibi hususların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, süreç içerisinde 
ortaya çıkabilecek olumsuzlukların giderilmesi için öncelikle sağlık ve bitki sağlığı kriterlerinin 
karşılanamamasından kaynaklı sorunlar ile teknik engellerin kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.

Genel dış ticaret, her yıl açık verirken, tarım, orman ve gıda maddeleri toplamda dış ticaret fazlası vererek 
dış ticaret dengesine önemli katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan Şûra Raporu’nun içerisinde ele 
alınan ikili ilişkiler kapsamında küresel anlamda ortaya konulan yeni hedefler, uluslararası dengelerin 
çok taraflı yapılardan ikili yapılara doğru yönelen seyri çerçevesinde ülkemizin hâlihazırdaki hedefleri 
belirlenmiş, bu kapsamda yeni ikili iş birliği anlaşmalarına, ortak çalışma gruplarına, bölgesel etkinliğin 
en üst seviyeye çıkarılması anlamında mevcut bilgi birikiminin diğer ülkelere aktarımına dair hedefler 
ve yol haritaları ortaya konmuştur.

Bir başka husus ise işlenmemiş tarım ürünlerindeki dış ticaret açığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
ürünlerin ithalatındaki artışta arz açığı ürünlerin ithalatının yanı sıra Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) de 
etkisi vardır. DİR kapsamında ithal edilen ürünlerin yurt içinde işlenip katma değer yaratılarak ihracatı 
gerçekleşse de ihtiyacın yerli üretimle karşılanması yolunda üretim desteklenmelidir. İşlenmemiş 
ürünlerdeki açığın önemli bir bölümü pamuk ithalatından gelmektedir. Diğer yandan pamuk işlenerek 
tekstil ve konfeksiyon sanayinde önemli dış ihracat geliri sağlamaktadır. İhracatın içinde işlenmiş gıda 
ürünleri oranı artmaktadır. Türkiye bu açıdan net ihracatçı konumunu sürdürmektedir.

Türkiye coğrafi konum, iklim şartları, ekolojik yapısı ve sahip olduğu biyoçeşitlilik sayesinde oldukça 
geniş bir tarım ve orman ürünleri yelpazesine sahip olup bu ürünlerin dünya ticaretinde önemli 
ölçüde avantaja sahiptir. Ülkemiz, bu ürün ve üretim potansiyelini ihracata yönlendirmede sıkıntı 
çekmektedir. 
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Ülke olarak tarım ve orman ürünlerinde ihracata bağlı büyüme prensibi çerçevesinde hareket etmesi 
önem arz etmektedir. Arz açığı ürünlerin üretiminin artırılması için prim destekleri artırılmalı, ülke 
üreticisi korunmalı ve ithalat risklerine karşı üretimin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Tarım ürünleri 
ithalatında uygulanan koruma oranları tespit edilirken sektörün görüşleri alınmalıdır.

Tarım ve ormancılık alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğin uluslararası ticaretteki 
başarılar ile doğru orantılı olduğu kabul edilmeli ve üretimde kaliteyi sağlamaya yönelik istihdam 
niteliği, AR-GE kapasitesi arttırılmalı, yeni pazarlara girişler için çalışmalar yapılmalı, sürdürülebilir 
ihracat hedeflenmelidir. Bununla birlikte tanıtıma ve markalaşmaya ilişkin çalışmalara ağırlık verilmeli 
ve yaratılan yeni markalar ile yeni pazarlar hedeflenmelidir.

Mevcut pazarlarda yaşanabilecek sıkıntılar dikkate alınarak alternatif pazarlar tespit edilmeli, siyasi 
öncelikler ve ekonomik beklentiler çerçevesinde bu ülkelere yönelik sürdürülebilir mikro ihracat 
politikaları belirlenmelidir. Ayrıca, tarım ve gıda ürünleri üretim politikalarımız, mevcut ve alternatif 
pazarlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden oluşturulmalıdır. İlaveten, tarım, gıda ve ormancılık 
ürünlerimizin yüksek fiyattan alıcı bulması amacıyla kalite standartları oluşturularak ihracatta 1. 
sınıf ürünlerin diğerlerinden ayrılması, bunların prestijli ürün olarak adlandırılması ve söz konusu 
ürünlerin üretiminin artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Bu çerçevede coğrafi işaretli ürün 
sayısının artırılarak uluslararası pazarlarda ürünlerimizin korunması sağlanmalı, ürünlerimizle birlikte 
sahip olduğumuz kültürün de ihracat olanakları geliştirilmelidir. Gastronominin de bu kapsamda ele 
alınarak nihai ürüne ham madde temin eden tarım ve orman sektörünün pazarlama unsurları arasına 
derç edilmesi sağlanmalıdır.

Diğer taraftan, ormanların nicelik ve nitelik olarak korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın sağlanması, zengin kaynak değerlerine sahip ormanların sunduğu imkânlardan 
daha fazla faydalanılması önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında öncelik sahibi 
olan ormanların çevre ve ekosistemin korunması açısından değerlendirilmesi çalışmaları artırılmalıdır. 
Bu kapsamda TOB’un vazgeçilmez bileşeni orman ve orman kaynaklarının yönetiminden sorumlu 
kurumlar; doğayla uyumlu sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı çerçevesinde ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve genişletilmesi, topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde işletilmesi görevlerini 
yürütmek durumundadır. 

İklim değişikliğinin etkilerinin önümüzdeki yıllarda artması beklenmekte olup, iklim değişikliğine 
uyum çalışmalarına ağırlık verilmeli ve belirlenen politikalar uygulanmalıdır. Bu kapsamda Bakanlık 
olarak iklim değişikliğinden etkilenebilecek tarım ve orman ürünlerinin değişen iklim şartlarına 
adaptasyonu için uluslararası iş birliği içinde çalışmalar yürütülmelidir. İklim değişikliğiyle mücadele 
için TOB tarafından tarım arazilerinin toplulaştırılması sonucunda yakıt tasarrufu sağlanması, mera 
ıslah çalışmaları yürütülmesi, gübrenin kontrollü kullanımı ve iyi tarım uygulamaları, minimum toprak 
işleme metotlarının desteklenmesi, yutak alanların artırılması ve arazi bozulumunun önlenmesi, 
Orman Rehabilitasyon Eylem Planı ve Ağaçlandırma Seferberliği’nin uygulanması çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Uluslararası platformlarla yakın ilişkinin sağlanması, süreçlerin kendi çıkarlarımız doğrultusunda 
yürütülebilmesini teminen, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin daha da geliştirilmesi, 
bu kurum ve kuruluşlar içerisinde istihdam edilecek personel sayısının artırılması, söz konusu 
personelin yönetim kademelerinde görev alabilmesi için lobi faaliyetlerinin yürütülmesi gereklidir. 
Ayrıca, buralarda istihdam edilecek temsilcilere gerekli bilgi birikimi ve donanımın sağlanmasına 
önem verilmelidir. İlaveten, yakın gelecekte büyük bir ekonomik güce dönüşecek olan gastronomi 
ekonomisinin paydaşlarının içinde tarım, hayvancılık, balıkçılık üst sıralarda yer aldığından, dünya 
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gastronomi haritasında Türkiye’nin payının artırılmasına ilişkin tüm paydaşlar iş birliği içinde çalışmalı, 
bu çalışmalara tarım ve kültürel çeşitlilik yönüyle katkı sağlanmalıdır. Çok çeşitli gıdayı üretmeye 
elverişli olan verimli Anadolu toprakları, zengin bir yemek kültürünün temelini oluşturmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi kadar söz konusu çalışmaların hedef kitlelerimize 
düzgün aktarılabilmesi amacıyla tanıtım çalışmalarına ayrı bir önem verilmelidir. Modern dünyada 
kamu yönetiminin en etkili araçlarından birisi olan medya ve iletişimin Türk tarım ve orman sektörü 
için de uluslararası arenada etkin bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Avrupa’nın en genç nüfusuna 
sahip olan Türkiye, coğrafi konumundan doğan avantajı, giderek artan teknolojik potansiyeli, eğitimli 
ve donanımlı iş gücünü, sahip olunan ürün çeşitliliği ve iklim çeşitliliğini fırsata çevirerek küresel 
dünya pazarında hak ettiği yeri hiç şüphesiz alacaktır.

Ek 1: Tarım ve Orman Bakanlığının Yakın Temasta Olduğu Uluslararası Kuruluşlar ile Taraf Olunan 
Sözleşme ve Anlaşmalar

KURULUŞLAR

•	 FAO-BM Gıda ve Tarım Örgütü

•	 İİT-İslam İş birliği Teşkilatı

•	 EİT-Ekonomik İş birliği Teşkilatı

•	 G20-Yirmiler Grubu

•	 OECD-İktisadi İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı

•	 D8-Gelişen Sekiz Ülke

•	 KEİ-Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü 

•	 ISTA-Uluslararası Tohum Test Birliği 

•	 UPOV-Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği 

•	 CIHEAM (MAYZEM)-Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarımsal Araştırmalar Merkezi

•	 IRIWI-Uluslararası Buğday Geliştirme Girişimi

•	 CGIAR -Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu 

•	 CIMMYT-Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi

•	 ICARDA-Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi

•	 IFPRI-Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü

•	 AARINENA-Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği 

•	 ECP/GR-Bitki Genetik Kaynakları Avrupa İş birliği Programı 

•	 EUFMD-Şap Hastalığı Avrupa Komisyonu (FAO) 

•	 EPPO-Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma Örgütü 

•	 OIE-Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
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•	 IOBC-Uluslararası Zararlı Hayvanlar ve Bitkilerin Biyolojik Mücadele ve Entegre Kontrol 
Örgütü 

•	 GFCM-Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu 

•	 EuroFISH-Orta Doğu Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütü 

•	 ICCAT-Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu 

•	 CACFISH-Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu 

•	 OIV-Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü

•	 ICC-Uluslararası Hububat Bilimi ve Teknolojisi  

•	 IGC-Uluslararası Hububat Konseyi 

•	 GAFTA-Hububat ve Yem Ticaret Birliği

•	 BIPEA-Uzmanlar Arası Analitik Çalışmalar Ofisi 

•	 IFAD-Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 

•	 ICA-Uluslararası Kooperatifler Birliği 

•	 COPA-COGECA-Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu 

•	 IRU-Uluslararası Raiffeisen Birliği 

•	 ICC-Uluslararası Ticaret Odası 

•	 WVA-Dünya Veteriner Hekimleri Birliği

•	 IUCN-Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği

•	 CIC-Uluslararası Avcılık ve Av Hayvanlarını Koruma Konseyi 

•	 EUMETSAT-Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı

•	 WMO-Dünya Meteoroloji Örgütü

•	 ALADIN-Ulusal Meteorolojik Araştırma Merkezi

•	 ECMWF-Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi

•	 ICOLD-Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu 

•	 WWC-Dünya Su Konseyi

•	 UNECE-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 

•	 ITTO-Uluslararası Tropikal Orman Ürünleri Organizasyonu 

•	 UNEP-Uluslararası Çevre Programı 

•	 WTO-Dünya Ticaret Örgütü 

•	 UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
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•	 UNIDO-Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı

•	 ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü 

•	 WB-Dünya Bankası 

•	 IUFRO-Uluslararası Ormancılık Araştırma Enstitüleri Birliği 

•	 EFI-Avrupa Ormancılık Enstitüsü 

•	 CIFOR-Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezi 

•	 EEA-Avrupa Çevre Ajansı 

•	 FSC-Orman Bakım Konseyi 

•	 PEFC-Orman Sertifikalandırma Programı Konseyi 

•	 NATO-Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü

•	 JICA- Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı

•	 Sözleşme ve Anlaşmalar

•	 ITPGRFA-Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması

•	 UNCCD-Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 

•	 Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS)

•	 BMBÇS, Biyogüvenlik Kartagena Protokolü Güvence Fonu 

•	 BMBÇS, Nagoya Protokolü

•	 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 

•	 Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi

•	 CITES-Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (TOB, ABDGM, 2016)
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KISALTMALAR

MCPFE : Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı 

OGM   : Orman Genel Müdürlüğü

ODOÜ  : Odun Dışı Orman Ürünleri

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı 

TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu 

UOP  : Ulusal Ormancılık Programı

AKAKDO : Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık Sektörü 

OATİAM : Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SÜSBİR : Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği

EPPO  : European and Mediterranean Plant Protection Organization

ICP  : Ormanların İzlenmesi Programı
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1. GİRİŞ

Dünyada yaklaşık 2 milyar insan barınmak, geçinmek, su ve yiyecek temin etmek için ormanlara bağlı 
yaşamakta, 3 milyar insan da ısınmak ve yemek pişirmek için yakacak olarak odun kullanmaktadır. 
Ormanlar önemli bir ham madde kaynağıdır. Çeşitli endüstri dalları, odun ve odun dışı ürünler için 
ormanlardan yararlanmaktadır. Odun ham maddesi yanında çeşitli meyveler, ilaç elde edilen bitkiler, 
bitki suları ve bitki yağları gibi ürünler de orman endüstrisinin önemli tedariklerindendir. Dünyada 60 
milyon insan orman endüstrisinde istihdam edilmektedir. 

Dünya orman alanı yaklaşık olarak 4 milyar hektardır. 1990-2015 yılları arasında dünya orman alanının 
%3,1’i (129 milyon hektar) çeşitli sebeplerle tahrip edilerek yok edilmiştir. Bu dönemin başında, 1990’lı 
yıllarda küresel orman kaybı yıllık ortalama 7,6 milyon hektar iken bu rakam 2010-2015 yılları arasında 
azalarak 3,3 milyon hektara gerilemiştir (FAO,2016).                                                                                                  

Ormancılık, bir yandan toplumun orman ürünlerine olan ihtiyacını karşılayan, diğer yandan toprağın 
korunması, su rejiminin düzenlenmesi, iklim, halk sağlığı, yurt savunması, rekreasyon, turizm, yaban 
hayatının korunması vb. konularda önemli işlevleri olan sosyal ve kültürel hizmetler sağlamak 
suretiyle, başka sektörlerce yerine getirilmesi mümkün olmayan ve kendi aralarında bir bütün teşkil 
eden faaliyetler topluluğudur. 

Sürdürülebilir orman yönetimi: Ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve küresel düzeylerde, 
biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini, kendini yenileme kabiliyetini ve yaşama enerjisini, ekolojik, ekonomik 
ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini şimdi ve gelecekte her türlü tehdit ve 
tehlikelere karşı güvence altına almayı öngörmektedir.

Doğal kaynaklar arasında önemli bir yer tutan ormanlar, insan ihtiyaçları için yüzyıllardır kullanıldığı 
halde, bu değerli kaynağın korunması ve geliştirilmesi konusu çok daha yeni bir kavramdır. Özellikle 
günümüzdeki sürdürülebilir ormancılık anlayışından hareketle ormanların gelecek kuşaklara sağlıklı 
bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle sınırlarının belirlenmesi ve korunması gerektiği açıktır. 
Dünyada ve Türkiye’de, ormanların ve diğer tüm taşınmazların sınırlarının ve mülkiyetinin belirlenmesi 
kadastro ile sağlanmakta olup, kadastrosu yapılan taşınmazlar tapu siciline kaydedilerek güvence 
altına alınmaktadır. Ancak ülkemizde henüz ormanlar ve diğer taşınmazların tamamının kadastrosu 
yapılamamış ve tapu siciline kaydedilememiştir.

Türkiye’de orman mülkiyetinin temelleri Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında atılmıştır. Gerek 
ormanların korunmasını sağlama ve bu kaynaktan planlı yararlanmayı düzenleme çabaları ve gerekse 
de arazi ve dolayısıyla ormanların sahip ve sınırlarının tespiti amacıyla 1839 tarihinden itibaren 
mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Özellikle 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ve 1870 tarihli Orman 
Nizamnamesi önemli kilometre taşlarıdır. Arazi Kanunnamesi ile özel toprak mülkiyeti teşvik edilirken 
bir kısım devlet ormanlarının da sahiplenildiği görülmektedir. Orman alanlarının özel mülkiyete konu 
edilmesi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar sürmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte, bir taraftan ormansızlaşmanın ülkenin yaşanılabilir 
olmaktan çıktığı endişesi ile bu doğal kaynağın korunması için çabalar sarf edilirken diğer yönden 
de göçmenlerin orman içlerine yerleştirilmesi, yeterli kontrol sağlanmadan halka tapular verilmesi 
neticesinde orman içi ve yakınındaki halkın orman örtüsünün tahribi sürmüştür. 

Ülke ormanlarının sahip ve sınırlarının belirlenmesini de içeren ilk kapsamlı kanun 1937 yılında 
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yürürlüğe konulmuştur. Sonrasında ise 1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanun ile o tarihte var olan özel ve 
tüzel ormanların tamamına yakını devletleştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, gerek 3116 sayılı Kanun’a 
göre ve gerekse de 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre orman teşkilatı tarafından orman tahdit ve 
kadastro çalışmaları sürdürülmüştür.  

Ülkemiz orman varlığı, 1963-1972 yılları arasında, ilk defa tüm ormanları kapsayacak şekilde 
düzenlenmiş olan Orman Amenajman Planları’nın değerlendirilmesi ile tespit edilmiş ve 1980 yılında 
yayınlanmıştır. Orman varlığımız, 1973 yılında 20,2 milyon hektar, 2004 yılında 21,1 milyon hektar, 
2012 yılında 21,7 milyon hektar, 2015 yılında 22,3 milyon hektar, 2018 yılı verilerine göre de 22,6 
milyon hektara ulaşmıştır. Bu süreçte orman alanlarının ülke alanına oranı %26,1’den %29’a çıkmıştır. 
Buna göre orman alanlarında son 45 yılda yaklaşık 2,4 milyon hektar artış olmuştur. Verimli orman 
alanlarının oranı ilk plan döneminde %43 iken son dönemde %56 olmuştur. Ormanlarımızın %50’si 
ekonomik, %42’si ekolojik ve %8’i sosyokültürel fonksiyonlara göre planlanmıştır.

Türkiye hem ekolojik hem de silvikültürel açıdan oldukça zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olup 
Avrupa, Kafkasya ve Asya menşeli bitki türleri Türkiye’de bir arada yayılış göstermekte, bu floristik 
zenginliğiyle de Türkiye, ülkeden çok kıta özelliği taşımaktadır.

Ülke toplam alanımızın %29’luk kısmını oluşturan ve toplam alanı 22,6 milyon hektara ulaşan orman 
alanları biyotik ve abiyotik birçok tehdit ve tehlike altındadır. Bu sebeple, ormanlarımızın korunması 
büyük önem arz etmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığımızın, orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı koruma, 
doğaya yakın bir anlayışla geliştirme, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir 
faydalar sağlayacak şekilde yönetme misyonu bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından insana, doğaya 
ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olma vizyonu 
altında, toplumun ormanlardan beklentilerinin devamlı bir şekilde ve optimum düzeyde karşılanması 
ve ormanların gördüğü hizmetlerin gelecek nesillerin yararına sunulması amaç edinilmiştir.

Anayasanın 169. maddesi ve yürürlükteki mevzuata göre, Tarım ve Orman Bakanlığının en önemli 
görevlerinden biri ormanların korunması ve geliştirilmesidir. Bu temel ilke doğrultusunda orman 
koruma olgusu:

(1) ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, 

(2) orman yangınları, zararlı organizmalar ve hastalıklarla mücadele edilmesi ve 

(3) orman ekosistemlerinin izlenmesi olmak üzere geleneksel üç eksene oturtulmuştur. 

Ülkemizde ormanların korunması ve sürekliliğini sağlayacak şekilde yönetimi ve işletilmesi görevi 
Orman Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Türkiye karasal alanının yaklaşık %29’una tekabül eden 22,6 milyon hektar orman alanı özellikle Avrupa 
orman alanları ile mukayese edildiğinde ve uluslararası orman tanımı bakımından da incelendiğinde 
yetersiz olduğu bilinmektedir. Geçmişte ormanlar, odun üretimi sağlanan doğal kaynaklar olarak 
görülmüş ve birçok fonksiyonu göz ardı edilmiştir. Ancak günümüzde ülkemiz ormancılığı, orman 
ekosistemlerini, Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı (MCPFE) Helsinki sürecinde 
tanımlanan sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında; biyolojik çeşitliliğin, verimliliğin, gençleşme 
kapasitesinin, sağlık ve hayatiyetini muhafazası ve geliştirilmesine imkân sağlayacak ekolojik, 
ekonomik ve sosyal fonksiyonları dikkate alan yaklaşımlarla planlanmaktadır. 
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Ormanların odun üretimi dışında sağladığı diğer hizmet ve işlevlerin giderek artması nedeniyle, odun 
üretimi yapılacak doğal orman alanları da daralacaktır. Nitekim, 1960-2000 yılları arasında dünyada 
kişi başına ortalama odun tüketimi esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2050 yılında 2,5 milyar 
m3 odun ham maddesi arz açığının olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, sadece odun üretimi 
bakımından bakılsa bile, toplumun odun ihtiyacının karşılanması için yapılacak ağaçlandırmalarla 
orman alanlarının genişletilmesinin kritik önemi bulunmaktadır. 

Ülkemiz orman varlığı incelendiğinde, ağaçlandırma çalışmalarının ormancılığımızın öncelikli ve önem 
taşıyan çalışmalarından birisi olduğu görülmektedir. Orman alanlarımızın yaklaşık yarısı boşluklu, 
diğer yarısı ise normal veya verimli orman olarak kabul edilmektedir (OGM 2014). Verimli veya 
normal ormanlardan yapılan üretim ülke talebini tam olarak karşılayamamaktadır. Orman ürünlerine 
olan talebin doğal kaynaklardan karşılanabilmesi için bir yandan mevcut ormanların bakım ve ıslah 
çalışmaları ile daha verimli hale getirilmesi diğer taraftan da ağaçlandırma çalışmalarının devamlılığı, 
özellikle endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilmesi gerekmektedir. 

Ülke istihdamının artmasında da kritik önemi olan ağaçlandırma çalışmalarının, erozyon, sel ve 
taşkınların önlenmesi, barajların ekonomik ömürlerinin uzatılması, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 
beslenmesi, çölleşme ile mücadele edilmesi için önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu hususlar, ekim 
ve dikim yapılarak bizzat insan eliyle gerçekleştirilecek her türlü orman kurma ve endüstriyel 
ağaçlandırma çalışmalarının zamanında planlanıp yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı 
ormancılığımızda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına hız verilmiş, odun ve odun dışı 
ürün ve hizmetlerin karşılanması için çalışmalarda olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

Biyolojik ve ekolojik hususlara dikkat edilerek, ekonomik ve etkin ağaçlandırma çalışmalarının 
yapılmasında, tohum ve ağaç ıslahı ile fidan üretim çalışmalarının önemli yeri bulunmaktadır. 
Söz konusu ormancılık çalışmalarında, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli ilerlemeler 
kaydedildiğini gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır. Öte yandan, ülkemizdeki potansiyel 
ağaçlandırma alanlarının önemli bir bölümünün yarı kurak karakterde oluşu ve bu alanlarda başka 
ekolojik sorunların bulunması (eğimli arazi, yüksek rakımlar, ekstrem sıcaklıklar, düşük nem, erozyona 
uğramış, aşınmış ve yıkanmış toprak, sığ ve taşlı toprak yapısı vb.), ağaç ıslahı çalışmaları ile fidanlık 
çalışmalarının önemini daha da arttırmaktadır. Bütün bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, 
yetişme ortamına uygun, genetik olarak ıslah edilmiş, morfolojik ve fizyolojik olarak üstün nitelikli 
fidan materyali kullanımına bağlıdır. 

Ülkemizde odun ham maddesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik ağaçlandırma çalışmaları 
yanında, erozyonla mücadele ve diğer toplum ihtiyaçları (peyzaj, kent içi ağaçlandırma vb.) 
amacıyla da kullanılmak üzere, tohum kaynakları ve fidanlıkların geliştirilmesi önem taşımaktadır. 
Bu çalışmaların amaçlarına ulaşabilmesi için öncelikle mevcut tohum kaynaklarının kullanılması, 
yenilerinin oluşturulması ve bu kaynaklarla ilgili ıslah çalışmalarının sürdürülmesi bir zorunluluktur. 
Devamında, tohum kaynaklarından materyal toplanması, depolanması ile bu materyallerden fidan 
üretimine yönelik her türlü teknik fidanlık altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 
fidanlıklarda üretilen fidan materyalinin, ağaçlandırmaların başarısını arttıracak ve diğer piyasa 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genetik, morfolojik ve fizyolojik olarak üstün nitelikte olması, bu 
sürecin en önemli öğesini oluşturmaktadır. 
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Ülkemiz Ulusal Ormancılık Programında, odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) ve bu ürünlerden 
sürdürülebilir faydalanılması konusundaki endişelerin yanı sıra, “Orman köylülerinin odun ve ODOÜ 
ihtiyaçlarının, ormanların kapasitesi dâhilinde yasal yollardan mümkün olduğunca karşılanması, orman 
köylülerinin ormanların odun dışı ürün ve hizmetlerinden faydalanma ve gelir elde etme imkanlarının 
geliştirilmesi” şeklinde bir politikaya ve bu politikaya yönelik stratejilere yer verildiği görülmektedir 
(UOP, 2004-2023, Anonim 2004). ODOÜ’nün ithalattaki ağırlığını, kauçuk ve baharat ürünleri ile 
işlenmiş mamul ürünler oluşturmaktadır. İthal edilen ürünler arasında en büyük harcamalar, tabii 
kauçuk, bitkisel hülasalar ve çiçek soğanları için yapılmaktadır. İhraç gelirleri içinde önemli yeri olan 
ürünler arasında ise kekik, çam fıstığı, defne yaprağı, mantarlar, keçiboynuzu, kimyon, ardıç, kişniş vb. 
yer almaktadır (DPT 2007). ODOÜ üretim (tohum, çelik, soğan vb.) kaynaklarının oluşturulması ve 
fidanlıklarda üretimi, yeni ve oldukça kapsamlı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye, özellikle son yüzyılda ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişiminin olumsuz etkilerinden 
en çok etkilenen ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu sebeple çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklık 
riski ve zararlarının etkilerinin azaltılması için yoğun bir çalışmaya girilmiştir. Dünyamızda, en önemli 
karbon yutaklarından biri olan ormanlar büyük bir hızla azalırken, bugüne kadar yapmış olduğu 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirmesi çalışmaları ile orman varlığını 
artıran nadir ülkelerdendir. 

Ormanların geliştirilmesi kapsamında: araştırma enstitüleri ve üniversitelerin yürüttüğü araştırma 
sonuçlarından da faydalanarak, doğaya yakın bir anlayış ve ekosistem bütünlüğü içerisinde, topluma 
çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ormancılık 
araştırma enstitüleri bir AR-GE kuruluşu olarak, köklü bir geçmişe ve önemli bir deneyime sahiptir. 
Bugüne kadar 800’den fazla teknik bülten, çok sayıda teknik rapor, kitap, makale, bildiri ve çeşitli 
yayınlar üretilmiştir. Genetik ıslah ve biyoteknoloji çalışmaları, orman gen kaynaklarının in-situ ve 
ex-situ korumaları sağlanarak, orman ağacı tohumlarının kalite kontrol ve sertifikasyon çalışmaları ve 
ayrıca yoğun kültür teknikleri ve ıslah edilmiş tohum kullanarak, hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırmaya 
dayalı verim gücü yüksek ormanlar tesis edilmektedir. Bu yolla doğal ormanlar üzerindeki odun 
üretim baskısını azaltmak mümkün olabilecektir.

Dünyamızın şu anda ve gelecekte karşı karşıya olduğu en önemli ekolojik problemlerinden biri 
iklim değişimidir. Ülkemiz, bulunmuş olduğu coğrafi konumu itibarıyla, iklim değişiminden önemli 
oranda olumsuz etkilenmesi beklenen ülkelerin başında gelmektedir. Bu etkiler yavaş yavaş kendini 
göstermeye başlamıştır. 

Ülkemizin gelecekteki sıcaklık ve yağış durumuna ilişkin öngörülere göre, 2071-2100 yılları arasında 
batı bölgelerdeki yaz sıcaklıkları artarken yağışlar azalacaktır. Bu durum, ülkemizde kuraklığın 
gelecekte daha da önemli bir problem haline geleceğine, kuraklık şiddetinin, süresinin ve etkilerinin 
daha da artacağına işaret etmektedir.

İklim değişikliğinin olası etkilerinden en fazla etkilenecek sektörlerden biri de ormancılıktır. Orman 
ekosistemleri hem iklim değişikliğinden etkilenen hem de iklim değişikliğini etkileyen konumundadır. 
Ormanların hem iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenmesi hem de ormansızlaşma ve 
ormanların tahrip olmasının önemli bir sera gazı kaynağı olması, ormanların korunmasının önemini 
arttırmıştır. Orman alanlarının genişletilmesiyle atmosferdeki CO2’nin depolanabileceği yutak alanların 
genişlemesi de ormanların iklim değişikliği ile mücadeledeki önemini pekiştirmiştir. Nitekim Kyoto 
Protokolü ve Paris İklim Anlaşması’nda ormansızlaşma ve ormanların bozulmasından kaynaklanan 
emisyonların azaltılması ile yutak alanların genişletilmesine yer verilmiştir.
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İklim Değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında 2004 yılından itibaren mülga Çevre ve Orman 
Bakanlığı AR-GE Dairesi Başkanlığınca yürütülen LULUCF “Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği 
ve Ormancılık Çalışma Grubu(AKAKDO)”nun koordinatörlük görevi 2008 yılından itibaren Orman 
Genel Müdürlüğünce üstlenilmiştir. 2006 yılından itibaren ise ormanların yıllık olarak atmosferden 
alarak depoladığı karbon miktarı hesaplanmakta ve sera gazları ulusal raporları olarak her yıl BMİDÇS 
sekretaryasına gönderilmektedir. 2019 yılında gönderilen ve enerji, endüstriyel süreçler ve ürün 
kullanımı, tarım, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (LULUCF/AKAKDO) ve atık 
sektörlerinden kaynaklanan sera gazı salımları/tutulumları içeren rapora göre ülkemizin toplam sera 
gazı salımı 526,3 milyon ton CO2 eş değeri kadardır (TÜİK, 2019). AKAKDO Sektörü haricinde tüm 
sektörler sera gazı salım kaynağıyken AKAKDO ile her yıl 100 milyon ton CO2 eş değeri sera gazı 
atmosferden geri alınmaktadır (TÜİK, 2019).

Sürdürülebilir orman yönetimi: ekolojik, biyolojik, teknik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları 
içermektedir. Sürdürülebilir orman yönetiminin ulusal setimiz bakımından kriter ve göstergeleri 
Pan Avrupa ve Yakın Doğu süreçleri esas alınarak son yıllarda yürütülen önemli projelerle ortaya 
konulmuştur. Bu konuda sürdürülebilir ormancılık için sürdürebilirliğin değerlendirildiği 6 kriter, 40 
nicel gösterge, 109 alt gösterge, 205 değişken ve 11 nitel gösterge tanımlanmıştır. Her bir kriter birçok 
nicel ve nitel gösterge kullanılarak ölçülmektedir. Ülkemiz sürdürülebilir ormancılık ulusal setinde yer 
alan 6 kriter aşağıda verilmiştir:

•	 Orman kaynaklarının muhafazası ve uygun şekilde zenginleştirilmesi ve bunların küresel karbon 
döngülerine katkısı,

•	 Orman ekosisteminin sağlığının ve canlılığının korunması,

•	 Ormanın üretime yönelik işlevlerinin (ahşap ve ahşap olmayan) muhafazası ve teşviki,

•	 Orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin muhafazası, korunması ve uygun şekilde 
zenginleştirilmesi,

•	 Orman yönetimindeki koruyucu işlevlerin (özellikle toprak ve su) muhafazası, korunması ve uygun 
şekilde zenginleştirilmesi,

•	 Diğer sosyoekonomik işlev ve koşulların muhafazası.

2. MEVCUT DURUM

Ülkemizde mülkiyet sorunları ve orman alanlarından verilen izinler ve ormanlara etkisine ilişkin 
olmak üzere: özellikle coğrafi konum, değişik topoğrafya ve iklim tiplerinden kaynaklanan ve ülkemiz 
biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık yarısını barındıran orman ekosistemlerine sahiptir. Ayrıca, çeşitli hassas 
orman ekosistemlerinin varlığı ve endemizm oranlarının yüksekliği ülkemiz orman kaynaklarının 
Avrupa ve dünya ölçeğinde önemini daha da arttırmaktadır. Türkiye karasal alanının yaklaşık %29’una 
tekabül eden 22.621.935 hektar devlet orman alanı bulunmaktadır (OGM-2018). Ülkedeki özel orman 
alanı ise 17.768 hektar olup, tüm alanın %0,08’ine denk gelmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye’deki orman alanları (OGM, 2018)

Devlet Ormanı (Ha.) Özel Orman (Ha.) Toplam (Ha.)

22.621.935 17.768 22.639.703
Kaynak: OGM, 2018
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Devlet ormanlarında kapalılık (araziyi örtme derecesi), %43 oranında boşluklu, %57 oranında da 
normal kapalıdır.

2018 yılı sonu orman kadastro çalışmaları sonucunda, 19,8 milyon ha ormanın tescili sağlanmış ve 
580.000 ha 2/B sahası orman sınırları dışına çıkarılmıştır.

Orman sayılan alanlardan 2019 yılına kadar verilen izinler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Orman sayılan alanlardan verilen izinler

İzin Grubu
Ormanlardan verilen izinlerin dağılımı

Sayısı (adet) Alanı (hektar)

16. madde izinleri (Maden izinleri) 21.548 71.249,6

17. madde izinleri (Enerji hariç ) 45.639 402.160,4

17. madde enerji izinleri 15.596 230.375,0

18. madde izinleri 6.225 862,7

TOPLAM 89.008 704.647,7

Anayasa’nın 169’uncu maddesinde yer alan “Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir” hükmü çerçevesinde ülkemiz topraklarının %29’una tekabül eden ülke orman varlığının 
%99’unu teşkil eden devlet ormanları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilip işletilmektedir. 
Ayrıca, özel ormanların planlanması ve işletilmesi de devletin (OGM) kontrol ve denetimi altında 
yürütülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yer alan “Devlet ormanı sayılan yerlere ait her 
çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır” şeklindeki ifadeyle bu görev Orman 
Genel Müdürlüğüne (OGM) verilmiştir. Aynı şekilde “4 nolu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum 
ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 
24’üncü bölümde ormanların işletilmesine ilişkin görev ve tanımlamalar yapılmıştır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ormanları tehdit eden en önemli etkenlerden birisi ormanlarda 
etkili olan zararlı organizmaların yapmış olduğu tahribattır. Akdeniz coğrafyası iklim kuşağında yer 
alan ülkemiz ormanları, özellikle yaz aylarında yoğun bir yaz kuraklığı altında bulunmakta ve kabuk 
böcekleri başta olmak üzere çok sayıda zararlının önemli miktarda tahribatı sonucu bireysel ve kitlesel 
ağaç ölümleri ile artım ve büyüme kayıpları yaşanmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü, toplumun ve gelecek kuşakların ormanlardan beklentilerini sürdürülebilir 
şekilde karşılamak için örgüt yapısını sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik alanlarda değişen ve 
gelişen koşullar paralelinde yeniden düzenlemiş ve bu amaçla kanun dışı müdahalelerin yoğun olduğu 
bölgelerde özel koruma tedbirleri alacak planlamalar yapmıştır. Ormanlarımız, 28 Orman Bölge 
Müdürlüğü 263 Orman İşletme Müdürlüğü ve 2.140 Orman İşletme Şefliğinde 2.181 Toplu Koruma 
Ekibi ve 14 Hassas Alanlar Koruma Ekibinde toplam 3.700 teknik eleman ve 4.244 orman muhafaza 
memuru ile korunmaktadır. 

Ülkemizde, ormancılıkla ilgili düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 1937 yılından 2018 yılı sonuna 
kadar; usulsüz kesme, nakil, açma ve yerleşme, işgal/faydalanma, bulundurma, sarf ve izinsiz otlatma 
gibi yasa dışı fiillere ait suç sayılarında son yıllarda çok belirgin bir azalma meydana gelmiştir. Kanun 
dışı fiillerin son 10 yıllık (2009-2018) durumu incelendiğinde, yıllık ortalama suç sayısı 12 bin adettir.
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Kar kırması, rüzgâr devriği, heyelan, sel ve kuraklık gibi etkenlerden oluşan abiyotik zararların 
sonuçlarına ait istatistiki veriler 1995 yılından beri toplanmaktadır. Ormanlarımızda çeşitli abiyotik 
etkenlerden dolayı 1995-2018 döneminde 4.464.913 hektar sahada 16.970.948 m3 ibreli ve 12.886.371 
m3 geniş yapraklı olmak üzere toplam 29.857.319 m3 dikili ağaç zarar görmüştür.

Ormanlarımızda ve orman bitki türlerinde 70 kadar zararlı böcek teşhis ve tanısı yapılmış, 
mücadelesine ait esaslar belirlenmiştir.  Zararlı böcekler, mantar, akar, bakteri, virüs gibi diğer zararlı 
organizmalara karşı yılda ortalama 250 bin hektarlık alanda mücadele çalışmaları yürütülmekte ve bu 
çalışmalar için yıllık ortalama 8 milyon TL harcama yapılmaktadır. Böceklerin ormanlardaki zararının 
yangın zararından 5 kat daha çok olduğu belirtilmekte, böcek zararı nedeniyle ormanlarda artımdaki 
azalmanın yanında, ağaçların kuruması sonucu yıllık 200 ile 300 bin m3 arasında olağanüstü eta 
alınmaktadır.

Uluslararası ticaretin gelişmesi ve diğer yollarla yurt dışı kaynaklı zararlı böcek türlerinin ülkemize girişi 
son yıllarda ciddi olarak artmış bulunmaktadır. Bunlardan çam kozalak emici böceği (Leptoglossus 
occidentalis) fıstık çamı ormanlarında çam fıstığı üretiminde, kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus) 
ise kestane meyvesi üretiminde önemli düşüşlere neden olmaktadır.

Türkiye ormanlarında Phytophthora spp., Cryphonectria parasitica, Heterobasidium annosum gibi 
15’e yakın önemli hastalık etmeni zarar yapmaktadır. Bunlardan kestane dal kanseri (Cryphonectria 
parasitica) ile kök ve kök boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) gibi hastalıklar, ülkemiz kestane 
üretimi miktarında son yıllarda önemli düşüşlere neden olmaktadır.

Orman zararlılarıyla mücadele, biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal mücadele yöntemleri ile bu 
yöntemlerin birlikte kullanıldığı entegre mücadele yaklaşımlarını kapsamaktadır. Kimyasal ilaçların 
ekosistemi olumsuz yönde etkilemesinden dolayı, 2007 yılından itibaren zehir etkisine sahip sentetik 
kimyasalların ormanlarda kullanılması yasaklanmış olup bunun yerine biyolojik preparatların, doğal 
organik bileşiklerin ve gelişmeyi önleyici ilaçların kullanılması kabul edilmiştir. 

Ülkemizde kırsal alanda, mevcut hayvanların çok büyük bir kısmı orman içi ve civarındaki otlak 
alanlarda ve ormanlarda otlatılmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler ve hazırlanan uygulama mevzuatı 
ile ülkemiz ormanlarında planlı otlatmaya geçilmiştir. Günümüzde ormanların ekolojik fonksiyonları 
ile odun dışı orman ürünleri, odun üretiminin önüne geçmiştir. Bu nedenle ormanlarda, koruma 
kullanma dengesi ve sürdürülebilir yönetim anlayışı daha fazla önem kazanmıştır.

Ağaçlandırma çalışmaları için büyük önem taşıyan orijin konusuna 6831 sayılı Yasa’nın 67. maddesinde 
ilk defa dikkat çekilmiş, devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiştirmek 
maksadıyla ekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresinin kontrolü altında toplanmış, muayene 
edilmiş ve menşe şahadetnamesi (sertifika) verilmiş tohumlardan olması hükme bağlanmıştır. 

Fidan üretiminde kullanılacak tohumların kalite kontrollerini yapmak üzere 1964 yılında Orman 
Tohumları Laboratuvar Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Müdürlük 1969 yılında üstün nitelikli kaynaklardan 
tohum sağlamak için tohum meşceresi seçimi, tohum bahçesi tesisi ve orman ağacı tohumlarının 
ihracatı ve ithalatı ile görevlendirilerek Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü adını almıştır.

1973 tarihli Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi (Madde 69) “Maktalı orman formuna göre düzenlenmiş 
amenajman planları detaylı silvikültür planlarına göre uygulanır” ve “detaylı silvikültür planları, 
amenajman planları ile verilen genel prensip ve esaslar dâhilinde, mahalli kuruluşlarca düzenlenir” 
hükmü ile amenajman silvikültür ortaklığı sağlanmaya çalışılmıştır. 1974 yılında gençleştirme alanları 
için silvikültür planları yapılmaya başlanmıştır.
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Silvikültür planlarının sağlıklı ve uygulanabilir bir seviyede düzenlenmeleri ve izlenmeleri amacıyla: 
1983 yılında, “Ormanların Gençleştirilmesine İmar Islahına ve Bakımlarına Ait Silvikültürel Esaslar” 
konulu 177/A sayılı Tebliğ ve ekleri yürürlüğe konulmuştur. En son 2014 yılında yürürlüğe giren 
“Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esas ve İlkeler” isimli tebliğ (298) ile silvikültür planları 
amenajman planları ile eş zamanlı olarak düzenlenmeye başlanmıştır.

Ormanların geliştirilmesinde en önemli çalışmalardan birisi de idare süresini dolduran ormanların 
yenilenmesi amacıyla yapılan gençleştirme çalışmalarıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde:

•	 Geçmişten bugüne elde edilen deneyimler ve yapılan araştırmalar sayesinde, gençleştirmeyi 
başarılı kılacak temel faktörler başta asli ağaç türleri olmak üzere belirlenerek, başarılı 
gençleştirme örnekleri ortaya konmuş ve gençleştirmedeki başarı oranı önemli derecede 
artırılmıştır. Nitekim 1972-2018 yılları arasında 958.550’i doğal, 857.363’ü yapay olmak üzere 
toplam 1.815.913 hektar alanda gençleştirme yapılmıştır.

•	 Ancak asli türler dışında kalan orman ağaçları ile karışık ormanların gençleştirilmesi konusunda 
gerek araştırma sonuçları gerekse uygulama tecrübeleri bakımından önemli eksiklikler 
bulunmaktadır. Bunların en kısa zamanda giderilmesine yönelik çalışmalara başlanmalıdır. 
Zira ülkemiz bulunduğu coğrafi konum gereği biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin olup 
sürdürülebilirliği önemlidir. 

•	 Biyolojik, ekolojik ve ekonomik sebeplerden dolayı ormanların gençleştirilmesinde uygulanacak 
yöntemler: yetişme ortamına, meşcerenin durumuna ve yerel gençleştirme amacına uygun 
olarak belirlenmelidir. Ancak ülkemizde, yetişme ortamının ve buna paralel olarak da bitki 
toplumlarının çok kısa mesafede değişmesi uygulamada güçlükler yaratmaktadır. Bu 
bakımdan adım başı yetişme ortamının, buna paralel olarak da bitki toplumlarının çok sık 
değiştiği ülkemizde, yerel bilgi birikimi ve deneyimlerin sürekliliğinin sağlanması çok önemli 
görülmektedir.

Ülke ormanlarının yaklaşık yarısının (%43) boşluklu orman formunda olması nedeniyle, bu alanların 
ağaçlandırma ve diğer imar çalışmaları ile rehabilitasyonu, uzun yıllardır Türkiye ormanlarının 
geliştirilmesi çalışmaları içinde özel bir öneme sahip olmuştur. Ülkemizde son yıllarda yapılan 
orman içi ve orman dışı ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla verimli orman alanımız 
12,9 milyon hektara yükselmiştir. Bozuk ya da boşluklu 9,7 milyon hektar orman alanının %40’ı 
fonksiyonel bakımdan verimli, %60’ı verimsiz olup bunun ancak %20’si ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü ve rehabilitasyon yapılabilecek niteliktedir. Geri kalan boşluklu alanlar ise teknik bakımdan 
çalışılamayacak niteliklerdedir. Bu durum ormanların geliştirilmesinde öncelikle mevcut ormanların 
iyileştirilmesi ve verim gücünden maksimum fayda sağlayacak şekil ıslah ve bakım çalışmalarını 
gerektirir. Diğer yandan da yeni alanların kazanılması için her türlü ağaçlandırma çalışmalarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Verimli orman varlığı yönünden sınırlı olan ülkemiz ormanlarının, bir an önce 
geliştirilmesi ve genişletilmesi, stratejik olarak önem arz etmektedir. 

Verimli orman alanlarının artırılmasının yolu ağaçlandırmalar, yüksek üretim yapılabilen ormanlar 
kurmanın yolu da endüstriyel ağaçlandırmaların tesis edilmesi ile sağlanır.

Türkiye’de yapılan bitkilendirme çalışmalarında ana amaç ormanlaştırmak ve birim alandan maksimum 
faydalanmaktır. Bu gayeye ulaşmak için ağaçlandırma çalışmalarında:

•	 Yetişme ortamı şartları iyi olan ve özellikle yoğun kültür metotlarının uygulanabileceği sahalarda 
hızlı gelişen türlerle yapılacak dikimlere önem verilmektedir.
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•	 Monokültürden kaçınmak için en az % 30 oranında yapraklı türlere yer verilmektedir. Bu oranın 
sağlanmasında doğal yapraklı türlerin gelişme özellikleri, yangına karşı dirençleri ve yetişme 
ortamı özellikleri dikkate alınmakta, mevcut yapraklı türlerin muhafazası ve yeni yapraklı tür 
dikimi suretiyle karışım sağlanmaktadır.

•	 Ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik önlemler olarak da:

•	 Doğal vejetasyon içerisindeki endemik türler ile ıhlamur, kestane, ardıç, yabani kiraz, alıç, 
üvez, porsuk, şimşir gibi türlerin yanı sıra tıbbi ve aromatik özellik taşıyan türler,

•	 Göl, gölet ve baraj havzasındaki mevcut doğal türler,

•	 Yüksek meyilli alanlardaki doğal türler,

•	 Dere içi vejetasyonu, tür ve vasıflarına bakılmaksızın münferit veya gruplar halinde 
muhafaza edilmekte ve ıslah önlemleri alınmaktadır.

•	 Orman köyleri civarındaki ağaçlandırma çalışmalarında, yeterli genişlikte tampon saha 
bırakılmaktadır. Bu tampon sahalar gerektiğinde özel ağaçlandırmalara konu edilmekle birlikte, 
yetişme muhiti şartlarının elverdiği ölçüde odun dışı ürün veren ve yöre halkının dikilmesini 
istediği ceviz, badem, kestane, ıhlamur, fıstık çamı, Antep fıstığı, delice(zeytin), keçiboynuzu ya 
da hızlı gelişen kavak, akasya, okaliptüs vb. türlerle plantasyonlar yapılmaktadır.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, doğal ve yapay gençleştirme çalışmalarında 
tohum ve fidan temel girdidir. Bu çalışmalarda beklenen amaçlara ulaşılması, uygun tohum ve fidan 
materyalinin sağlanmasına bağlıdır. Ormancılık çalışmalarında ihtiyaç duyulan tohumun, uygun ve 
ıslah edilmiş kaynaklardan sağlanması konusunda önemli adımlar atılmıştır.

1960’larda başlatılan ıslah çalışmalarıyla birlikte, tohum transfer zonlarına uygun olarak, tohum 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve özellikle ekonomik önemi yüksek olan kızılçam, karaçam, 
sarıçam, sedir ve kayın türleri başta olmak üzere toplam 28 türde, 349 adet ve toplam 46.358 
hektar alan tohum meşceresi seçilmiştir. Kızılçam, karaçam, sarıçam ve sedir türlerinde ise tohum 
meşcerelerinden genetik olarak daha üstün tohum kaynakları olan tohum bahçeleri tesis edilmiştir. 
2018 yılı sonu itibarıyla toplam 11 ağaç türünden, 180 adet 1.411,4 hektar tohum bahçesi ve 15 ağaç 
türünden  17 adet ve toplam 45,2 hektar tohum plantasyonu kurulmuştur. Yine 33 ağaç türünden 
317 adet ve 41.991,9 hektar tohum meşceresi,  61 ağaç türünden 312 adet ve 42.329,4 hektar gen 
koruma ormanı seçilmiştir (OATIAM 2018). Temin edilen tohumlar, ülkemizin ekolojik durumu ve 
fidanlıkların dağılımı göz önüne alınarak 21 ilde bulunan 340 ton kapasiteli soğuk hava depolarında 
stoklanmaktadır.

Fidan yetiştirme ve fidan ticareti konusunda özel sektör fidancılığı, orman teşkilatının da finans ve 
teknik desteği ile gün geçtikçe kurumsallaşmakta, kayıt altına alınmakta, ürün kalitesini arttırarak 
ihracat imkânları artırılmaktadır. Bu bağlamda, süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda, özellikle son 
yıllarda, hem orman fidanlıklarında ve hem de özel fidanlıklarda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) verilerine göre özel sektörün 2018 yılı süs bitkileri üretim 
değeri yaklaşık 6 milyar TL’dir. 2018 yılında, 60,9 milyon $ fidan ithalatı, 71,2 milyon $ fidan ihracatı, 
olduğu belirlenmiştir (TÜİK,2018). Özellikle ihracata yönelik çalışmalar arttıkça dünyadaki 50-60 
milyar $  park-bahçe ağacı ve süs bitkileri pazarından ülkemizin 3-5 milyar $ pay alması için hiçbir 
engel bulunmamaktadır.
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Ülkemizde, kamunun yaptığı ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak fidanların %98’i devlet 
fidanlıklarında, %2’si özel sektör fidanlıklarında üretilmektedir. Özel ve tüzel kişiliklerin ihtiyaç duyduğu 
park-bahçe ve süs bitkilerinin üretiminin %25-30’u devlet fidanlıklarında üretilirken %70-75’i özel 
sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte bugün için süs bitkileri ithalatına önemli 
paralar harcanmaya devam edilmektedir. Ülkemiz koşullarında kolayca üretilebilecek süs bitkileri 
giderek azalmakla birlikte hala ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bunda, devlete ait fidanlıklar ile özel 
fidanlıkların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince önem vermemesi önemli bir etkendir. 
Oysa zengin bitki çeşitliliğimiz ithalatın ötesinde fidan ihraç edebilme potansiyeline sahiptir. Bunun 
için de özel fidanlıklara arazi temini, kredi ve teknik destek sağlanması konusundaki yapılanmanın 
üzerinde durulmalıdır.  

Gelir getirici türler ile ODOÜ açısından Türkiye çok zengin olmasına karşın özellikle yetiştirme 
teknikleri veya kültüre alma konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Yetiştirme teknikleri konusunda 
bilgi ve deneyim eksiklikleri aşıldığında, eş zamanlı olarak gelir getirici türler ile ODOÜ’de orman 
ağaçları tohum kaynakları sistemine benzer altyapı kurulup, hedeflenen gelişmeler sağlanabilecektir.

Ormanların geliştirilmesi amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, odun ham maddesi üretimine 
ilaveden, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini artırmak maksadıyla, gelir getirici 
türlerden, ceviz, badem ve fıstık çamı gibi türlerle yaptığı ağaçlandırmalarla, orman köylüsünün 
daima yanında olduğu bilinmektedir. 

Ormanların geliştirilmesi kapsamında araştırma enstitüsü müdürlükleri tarafından yapılan araştırma 
çalışmaları, günümüzde çok daha büyük önem kazanmış, yoğunlaşmış ve karmaşıklaşmış sorunlara 
bilim ve tekniğin ışığında çözümler üretmeye başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 
faaliyetlerini yürüten, 3 adedi konu bazında, 9 adedi de genel ormancılık konularında olmak üzere 12 
adet araştırma enstitüsü müdürlüğünce: orman toprağı ve ekolojisi, bitki beslenmesi, toprak koruma 
ve havza ıslahı, çevre sorunlarının orman ekosistemleri üzerindeki etkileri, orman ağaçlarının ıslahı, 
orman gen kaynaklarının korunması ve tohum kalite kontrolü, kavak ve hızlı gelişen türler, orman ve 
orman kaynaklarının her türlü tehlikelere karşı korunması, doğaya yakın bir anlayışla geliştirilmesi, 
ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde 
yönetilmesi, orman kaynaklarının planlanması ve silvikültürü konularında araştırmalar yapılmakta, 
araştırma sonuçları yayınlanmakta ve uygulamaları izlenmektedir.

Günümüzde, Türkiye genelinde 28 orman fidanlık müdürlüğü ve fidanlığı olan 57 işletme müdürlüğüne 
bağlı toplam 138 adet orman fidanlığı bulunmakta olup fidanlıklar yurdumuzun 7 coğrafi bölgesinde 
yayılmış durumdadır. Orman fidanlıklarının toplam alanı 3.290 hektardır. Bu fidanlıklarda Bakanlığımız 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü orman 
ağaç ve ağaççıklarının fidan, çelik ve tohumlarının üretimi yapılmaktadır.

Ülkemizdeki ormanların durumuna ilişkin olmak üzere ormancılık sektörünün politika, plan ve strateji 
dokümanlarının iklim değişimi ve uyum açısından mevcut durumu aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Ulusal Ormancılık Programı iklim değişimi ile doğrudan ilgili politikalar içermemektedir. Ancak, 
ilgili politikaların altındaki bazı stratejiler dolaylı olarak iklim değişimi ile ilgilidir. Bunlar: 

- Ormanların biyotik ve abiyotik zararlara karşı korunması (Politika 3.1.3., s. 52)

- Mevcut orman alanlarının geliştirilmesi (Politika 3.2.1., s. 52)

- Orman alanlarının genişletilmesi (Politika 3.2.2., s. 53)
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2. OGM’nin Stratejik Planı (2017-2021) dolaylı olarak iklim değişimine değinmektedir. Dolaylı           
olarak ilgili stratejiler ise: 

- Stratejik Amaç 1: Orman ve orman kaynaklarını biyotik ve abiyotik zararlara karşı korumak (s. 
76)

- Stratejik Amaç 2: Ormanları geliştirmek, verim güçlerinin iyileştirmek ve alanlarını genişletilmesi. 
(s. 87).

3. Ulusal İklim değişimi Strateji Belgesi (2010-2020) ormancılık sektörü için iklim değişimine dönük, 
kısa, orta ve uzun vade stratejiler içermektedir. 

4. “Ulusal İklim Değişimi Eylem Planı (2007)” iklim değişimi konusunda en kapsamlı belge 
niteliğindedir. Belge, iklim değişimi konusunda ormancılık ve arazi kullanımı sektörlerini birlikte 
değerlendirmektedir. Planda bu sektörlere dönük ana amaçlar şu şekildedir: 

- Amaç O1. Ormanlar tarafından tutulan karbonun artırılması (s. 69)

- Amaç O2. Ormansızlaşmanın ve orman zararlarının azaltılması (s. 69)

- Amaç O3. Arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliklerinin (örneğin orman, çayır, tarım ve 
yerleşim alanlarındaki değişikliklerin) iklim değişimi üzerine olan negatif etkilerinin azaltılması 
(s. 69)

- Amaç O4. Arazi kullanımı ve ormancılıkla ilgili mevzuat ve kurumsal yapının güçlendirilmesi 
(s. 69)

Amaç O4 bu raporun konusu ile doğrudan ilgilidir. Bu amaç iki adet hedef içermektedir. Bunlar: 

- Hedef O4.1. Ormancılık ve Arazi Kullanımı konularında iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 
gerekli yasal düzenlemelerin 2013 yılı sonuna kadar yapılması

- Hedef O4.2. Ormancılık ve arazi değişimi ile ilgili kurumlarda iklim değişimi ile ilgili kurumsal 
kapasitenin 2014 yılı sonuna kadar güçlendirilmesi (s. 69).

Bu iki amacın kapsadığı eylemler ise:

•	 O4.1.1.1. Mevzuatta yer alan orman tanımının AKAKDO tanımında yer alan kriterler açısından 
değerlendirilerek değiştirilmesi

•	 O4.1.1.2. 6831 sayılı Orman Kanunu’na, iklim değişikliği ile mücadele konusunu temel amaçlar 
içinde sayan “amaç” maddesinin eklenmesi

•	 O4.1.1.3. Karbon piyasalarına yönelik düzenlemelerin orman mevzuatına eklenmesi

•	 O4.1.2.1. Özel ağaçlandırma politikasının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün 
değerlendirilmesi, orman alanları dışında yapılacak özel ağaçlandırmalarda yaşanan sorunların 
çözümüne ve bu ağaçlandırmaların özendirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması

•	 O4.1.2.2. Orman alanlarının ormancılık dışı faaliyetlere tahsisini düzenleyen mevzuatın gözden 
geçirilmesi; orman alanlarının zarar görmesine yol açabilecek yasal düzenlemelerin yeniden 
düzenlenmesi
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•	 O4.1.2.3. Nehir havzaları bazında çalışmayı yönlendirecek normların mevzuata dâhil edilmesi 

•	 O4.1.2.4. İklim değişikliğinin orman amenajman planlarına entegrasyonuna ilişkin çalışmaların 
tamamlanması 

•	 O4.1.2.5. Farklı arazi kullanımlarını (mera, orman, yerleşim alanları, sulak alanlar, vb.) düzenleyen 
mevzuatın sera gazı emisyonları ve yutaklar ilişkisi bağlamında gözden geçirilmesi ve izleme, 
denetim, yaptırım konularında etkin bir sistem oluşturulması

•	 O4.1.2.6. Araştırma ve gen koruma ormanlarının işletme ve yönetimi konusundaki birimler 
arasındaki yetki karmaşasını önleyecek mevzuat eksikliklerinin giderilmesi

•	 O4.2.1.1. OGM içinde oluşturulan İklim Değişikliği ve Biyoenerji Çalışma Grubu’nun diğer ilgili 
grupları (su, biyoçeşitlilik vb.) da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması

•	 O4.2.1.2. Oluşturulan birimin ve tüm orman teşkilatının iklim değişikliğine uyum, karbon tutma 
ve ekosistem hizmetleri konularına ilişkin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, kapasite geliştirme 
programları oluşturulması ve uygulanması

•	 O4.2.1.3. Ormancılık konularına odaklı teknopark kurulması ve mevcut teknoparklarda 
ormancılık konularının yer almasının sağlanması

Plan aynı zamanda ekosistem hizmetlerinin biyolojik çeşitliliğin ve ormancılık sektörünün iklim 
değişimine adaptasyonuna dönük amaç ve hedefler de içermektedir. Bu amaçlar: 

- Amaç UO1. İklim değişikliğine uyum yaklaşımının ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve 
ormancılık politikalarına entegre edilmesi

- Amaç UO2. İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi ve izlenmesi (s. 72)

Bu iki amaç doğrultusundaki hedeflere baktığımızda ise: 

Hedef UO1.1. Mevcut stratejilerin iklim değişimine uyum noktasında gözden geçirilmesi: iklim 
değişimi ile doğrudan ilişkilidir. Fakat, bu hedefin altındaki eylemlere baktığımızda Ulusal Kalkınma 
Planı, Ağaçlandırma Eylem Planı, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı, Ulusal Çölleşme ile Mücadele 
Eylem Planlarının stratejilerinin iklim değişimine uyum doğrultusunda değişiminin öngörülmediğini 
görmekteyiz. 

Ayrıca eylem planı hassasiyet analizlerinin yapılmasını ve iklim değişiminden olumsuz etkilenecek 
orman, çayır, sulak alan ve kıyı alanlarının yer ve miktarlarının belirlenmesini öngörmemektedir. Plan 
ayrıca ekolojik açıdan su ve kara ekosistemleri için hayati öneme sahip ve karbon depolama açısından 
çok önemli olan dere kenarı alanları (riparian alanlar) için iklim değişimi konusunda mevzuat ve 
araştırma anlamında bir önlem içermemektedir. 

Ayrıca iklim değişimi kapsamında önemle üzerinde durulması gereken hususlardan biri de fidanlıklarda 
kullanılan tohumların geldiği tohum meşcerelerinin yerleridir.  Tohum meşcereleri, türlere göre 
değişmekle birlikte, ağırlıklı olarak yüksek rakımlardadır. Oysaki iklim değişimine uyum kapsamında 
alçak rakımlarda daha çok tohum meşceresine ihtiyaç vardır. 

5. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı (2007-2023) kapsamında “1.3.7. nolu stratejik eylem” iklim 
değişimi ile ilgilidir (s. 125). Bu eylem şu şekildedir:
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“Stratejik Eylem 1.3.7. İklim değişiminin biyolojik çeşitlilik üzerine olan etkilerinin belirlenmesi, bu 
etkilerin izlenmesi ve olumsuz etkilenebilecek ekosistemlerin ve türlerin korunması için gerekli 
önlemlerin alınması”

Ayrıca, planda yer alan ve biyolojik çeşitliliğin iklim değişimine karşı korunmasını hedefleyen “Stratejik 
Eylem 5.2.7.”, iklim değişimi eylem planında da yer almalıdır. İlgili eylem şu şekildedir: 

“Stratejik Eylem 5.2.7. Sıcaklık artışı ve yağış değişimi gibi farklı iklim değişimi senaryolarına göre nesli 
tehlike altına girecek türlerin belirlenmesi ve tohumlarının toplanarak gen bankalarında korunması.” 

OGM’nin yıllık programları iklim değişimi ile doğrudan ilişkili faaliyetler içermemektedir. Fakat 
OGM’nin gençleştirme, koruma ve ağaçlandırma gibi faaliyetleri dolaylı olarak iklim değişimine 
uyumu desteklemektedir.  

Ormancılık sektörünün ve orman ekosistemlerinin iklim değişimine uyumuna yönelik bazı proje ve 
bilimsel araştırma çalışmaları mevcuttur (MENA Projesi, Seyhan Projesi, GEF Projesi etc.). MENA 
Projesi’nde iklim değişiminin orman ekosistemlerine etkileri ve alınması gerekli önlemler özet olarak 
Tablo 3’te sunulmuştur (Tüfekçioğlu, 2012). 

Tablo 3. İklim değişimi adaptasyon önlemleri, mevzuat ve planlarda yapılması gerekli değişiklikler 

Faktör Etki Adaptasyon Önlemi OGM’nin Stratejik 
Planı’nda 
Yapılması 
Gereken 
Değişiklikler 

Mevzuatta 
Yapılması Gereken 
Değişiklikler 

Büyüme 
mevsiminin 
uzaması 

Tomurcukların 
erken patlaması 
ve geç oluşması, 
yaprak aynasında 
daha fazla büyüme 

Fidan veya tohum 
orijinlerini dona karşı 
hassas olmayan 
türlerde, sahanın 
3º güneyindeki 
enlemlerden, az bir 
kısmını da 6º güney 
enlemlerinden seç

Stratejik Amaç 
I ve II’de 
adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Adaptasyon 
önlemine göre 
Ağaçlandırma 
Yönetmeliği’nde 
gerekli değişikliği 
yap

Daha ılık büyüme 
mevsimi, CO2 
konsantrasyonunda 
artış 

Büyüme oranında 
artış,
Odun üretiminde 
artma

Daha sıcak bir iklimde 
iyi gelişim gösterecek 
yapraklı ve ibreli türleri 
seç fakat dona karşı 
hassas türlerde don 
riskini göz önünde 
bulundur

Stratejik Amaç 
I ve II’de 
adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Adaptasyon 
önlemine göre 
Ağaçlandırma 
ve Amenajman 
Yönetmeliklerinde 
gerekli 
değişiklikleri yap

Daha az donlu 
günler daha ılık 
kışlar

Sürgünlerde kış 
sertleşmesinin 
azalması, geç 
dormansi, büyüme 
mevsiminin 
uzamasından 
ötürü dona hassas 
türlerin sonbahar 
donlarından zarar 
görmesi 

Tür seçiminde 
dondan fazla zarar 
görmeyen türlere 
öncelik verilmesi, 
sürgün sertleşmesi için 
fazla soğuğa ihtiyaç 
duymayan türlere 
öncelik verilmesi, 
genetik çeşitliliğin 
artırılması

Stratejik Amaç 
I ve II’de 
adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Amenajman 
Yönetmeliği’nde 
gerekli 
değişiklikleri yap
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Yaz yağışlarında 
azalma 

Daha kurak yazlar, 
büyümede azalma, 
kuraklık stresinde 
artış, kuraklık 
stresi sonucu 
böcek ve hastalık 
salgınlarında 
artış, orman 
yangınlarında artış

- Tür değişikliğine 
giderek, hassas 
alanlarda kuraklığa 
dayanıklı türleri seç 
veya onlarla mevcut 
türlerden karışım 
oluştur,
- Su ihtiyacını 
azaltmak için 
aralamayı artır,
- Yangınla ilgili acil 
müdahale planları 
oluştur ve düzenli 
eğitimler ver,
- Konuyla ilgili 
kamuoyunda 
bilinçlenmenin 
artırılması

Stratejik Amaç 
I ve II’de 
adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Yangın gözetleme 
ağının ve 
sistemlerinin 
artırılması, 
Amenajman 
Yönetmeliğinde  
gerekli 
değişiklikleri yap 

Büyüme 
mevsiminin 
uzaması

Böceklerin bir 
yılda birden çok 
generasyon vermesi 

- Karışık meşcere 
oluşturulmasına 
öncelik verilmesi
- Ormanların daha 
gelişmiş tekniklerle 
izlenmesi ve gerekli 
müdahalelerin 
yapılması

Stratejik Amaç 
I’de adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Ormanların 
izlenmesi, böcek 
ve hastalık 
zararlarına 
karşı korunması 
tedbirlerinin 
artırılması, 
zararlılara karşı 
mücadeleyle 
ilgili bilimsel 
çalışmaların 
artırılması 

Daha ılık kışlar, 
daha sıcak büyüme 
mevsimi, artan CO2 
konsantrasyonu

Odun veriminde 
artış, yaban hayatı 
popülâsyonunda 
artış, böcek 
zararlarında ve 
hastalıklarda artış, 
yabancı türlerin 
istilası

- Gelişmiş böcek ve 
hastalık izleme ve 
müdahale sistemi, 
- Karışık meşcere 
oluşturma 

İlgili Stratejik 
Amaç’ta 
adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Amenajman 
Yönetmeliği’nde 
tür değişikliğine 
izin verilmesi için 
gerekli değişikliği 
yap

Rüzgârlarda artma Rüzgâr 
devriklerinde 
artma ve bunun 
sonucunda kabuk 
böceklerinde artma

Karışık meşcereler 
oluşturarak ve aralama 
bakımlarını düzenli 
yaparak riski azaltma

Stratejik Amaç 
I ve II’de 
adaptasyon 
önlemini göz 
önünde bulundur

Amenajman 
Yönetmeliği’nde 
bakım 
çalışmalarının 
aksatılmadan 
yapılmasını 
destekleyecek 
düzenlemeleri 
kontrol et, 
gerekirse değiştir
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Ormancılığın finansman yapısı ve mali kaynaklarına (bütçe ve fonlar, sürdürülebilir iş gücü, ürün 
devamlılığı, üretimin planlanması, fiyat istikrarı) ilişkin olmak üzere Orman Genel Müdürlüğü 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu’na ekli II. Sayılı Cetvelde yer aldığı şekliyle özel bütçeli bir kuruluştur. 
Bilindiği üzere Özel bütçe: bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek 
üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma 
esasları özel kanunla düzenlenen kamu kurumlarıdır. Dolayısıyla özel bütçeli bir kuruluş olan Orman 
Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip olması nedeniyle gelirleri ile elde edilen taşınır ve taşınmazlar 
doğrudan Orman Genel Müdürlüğü adına tescil olunur. 

Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri:

a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, 

b) Devlet ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler,

c) Döner sermayeli işletme gelirleri,

ç) Hazinece sağlanacak gelirler,

d) Hizmet ve işletme gelirleri,

e) Orman tarife bedelleri,

f) Müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler,

g) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

ğ) Diğer gelirler

şeklinde sıralanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir kuruluş olmakla birlikte; Devlet ormanlarının işletilmesi, 
imarı, bakımı, korunması, amenajman planlarına ve iktisadi icaplara göre teknik usullerle ve devamlı 
bir şekilde işletilmesi işlemleri, döner sermaye bütçesi ile yürütülmektedir. Döner sermaye bütçesinin 
yılsonu kârları ise özel bütçe gelir hesaplarına aktarılmaktadır.

Özel bütçe ile belirlenen programların ve faaliyetlerin bir kısmı öz gelirleri ile kalan kısmı hazine 
yardımı olarak karşılanmaktadır. Özel bütçede, bütçe ile hedeflenen öz gelirlerden fazla elde edilen 
gelirler bütçeleştirilerek ihtiyaç olan gider kalemlerine ek ödenek olarak da kaydedilmektedir. 
Özel bütçe ödenekleri merkezi yönetim bütçesi ile belirlenmekte ve yılı bütçe kanunu ile kesinlik 
kazanmaktadır. Dolayısıyla bütçe büyüklüğünün tespitinde idarenin serbest hareket etme kabiliyeti 
bulunmamaktadır. Özel bütçe gelirleri ağırlıklı olarak izin irtifak gelirlerinden meydana gelmekte 
olup, sözleşme dönemlerinde bedeller kurumun hesaplarına yatırılmaktadır. Son yıllarda bazı yasal 
değişiklikler nedeniyle izin irtifak gelirlerinde bir azalma meydana gelmiştir. Döner sermaye gelirleri 
ise, yılsonunda elde edilen kârlardan vergi ve fonlar düşüldükten sonra kalan tutarlar nakit imkânları 
dâhilinde özel bütçe hesaplarına aktarılmaktadır. Tarife bedeli ve müsadereli emval satışları ile ilgili 
olarak ise döner sermaye içerisinde özel bütçe adına yapılan borç ve alacak kaydı neticesinde oluşan 
olumlu farklar da yine yılsonlarında nakit imkânları dâhilinde özel bütçeye aktarılmaktadır. 
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Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe ve döner sermaye bütçesinin son 5 yıllık bütçe ve gerçekleşmeleri 
aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir. Aşağıdaki tablo incelendiğinde de görüleceği üzere merkezi 
yönetim bütçesindeki daralmaya bağlı olarak 2018 yılında özel bütçe %3,4 oranında artış gösterirken 
döner sermayedeki artış oranı %8,6 olup, yıl içinde yapılması planlanan ek bütçe ile bu oran daha da 
artış gösterecektir. Döner sermaye gelirlerinin %90’ı orman ürünlerinin satışlarından elde edilmektedir. 
Dolayısıyla döner sermayedeki bütçe büyüklüğü merkezi yönetim bütçesine bağlı olmasa da genel 
piyasa şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği göz ardı edilmemelidir. OGM’nin son 5 yıllık Özel 
Bütçe-Döner Sermaye durumu aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 4. OGM’nin Son 5 Yıllık Özel Bütçe - Döner Sermaye Durumu (bin TL)

YILI ÖZEL BÜTÇE GERÇ. DÖN. SERM. GERÇ.

2015

Öz Gelir 925.000 1.402.616

2.768.000 2.805.592Hazine Yardımı 1.641.630 1.338.795

Toplam 2.566.630 2.741.411

2016

Öz Gelir 1.100.000 1.707.898

2.988.000 2.999.406Hazine Yardımı 1.762.021 1.404.826

Toplam 2.862.021 3.112.724

2017

Öz Gelir 1.550.000 1.893.347

3.282.000 3.349.229Hazine Yardımı 1.563.820 1.495.411

Toplam 3.113.820 3.388.758

2018

Öz Gelir 1.630.000 1.927.643

4.180.000 4.573.555Hazine Yardımı 1.560.729 1.152.759

Toplam 3.190.729 3.080.402

2019

Öz Gelir 1.900.000 1.545.900

4.850.000 2.745.277 Hazine Yardımı 1.400.410  

Toplam 3.300.410  

Modern yaklaşımların orman kaynakları yönetiminde uygulanması, günümüz doğal kaynak yönetim 
ve planlama tekniklerinin en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Modern orman kaynakları planlama 
ve yönetimi optimizasyon tekniklerinin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını önemsemektedir. Bu 
kapsamda geliştirilecek olan planlama ve yönetim anlayışlarının odağında orman kaynaklarının 
alan, servet, artım gibi ilişkileri son derece önem arz etmektedir. Özellikle, büyüme ve artım ilişkileri 
ile ekosistem hizmetlerinin orman kaynakları yönetiminde gelişmenin en önemli göstergelerinden 
olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, yapılan orman envanter çalışmalarına göre 2018 yılında yıllık cari 
artımın toplamda 47 milyon m3 ve hektarda 2,1 m3 olduğu hesaplanmıştır. 

Orman kaynaklarında özellikle bakım ve koruma ile gençleştirme çalışmalarının sonucunda alan 
ve ağaç servetinin artışının yanı sıra büyüme ve artım ilişkilerinde de olumlu gelişmelerin olduğu 
görülmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak, orman kaynaklarının modern 
planlanması ve optimizasyon tekniklerine göre yönetiminin sağlanabilmesi için bazı uygulamaların 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ormancılık bilim ve tekniğinin gerektirdiği 
orman bakım tedbirleri, silvikültürel uygulamalar ile ekosistem tabanlı ve fonksiyonel amenajman 
yaklaşımlarının bir sonucu olarak, 2010-2015 döneminde yıllık ortalama 545.975 hektar alanda 
bakım çalışması yapılmış ve Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı (2012-2016) ve Orman 
Ağaçlarında Budama Eylem Planı (2015-2019) uygulamaya aktarılmıştır.
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3. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (FIRSATLAR ve TEHDİTLER)

Güçlü Yönler:

•	 Tüm ormanların 180 yıllık, köklü, güçlü, disiplinli ve kurumsal bir teşkilat olan OGM’nin plan, 
yönetim ve kontrolü altında olması,

•	 OGM’nin Anayasa’dan kaynaklı güçlü bir mevzuat altyapısının olması,

•	 Gelişen her türlü teknoloji ve bilgi sistemlerinin kullanılması,

•	 Ormancılık idare ve uygulamalarına ait tüm değişikliklerin OGM tarafından değerlendirilerek 
uygulamaya aktarılması,

•	 OGM’nin tüzel kişilik olarak güçlü uygulama yetkisinin bulunması,

•	 Ormancılık ana amaçlarının, politika ve stratejilerinin belirlenmiş olması,

•	 Havza bazında planlamaya ve entegre çalışmaya elverişli teşkilat yapısının varlığı,

•	 Ülkemizin orman varlığı haritasının yapılarak sayısal ortama aktarılmış olması,

•	 Orman alanlarının tamamına yakınının devlet mülkiyetinde olması ve orman teşkilatı tarafından 
yönetilmesi,

•	 Kurumun güçlü ve dinamik mali yapıya sahip olması,

•	 Kurumun biyolojik, teknik, sosyal ve ekonomik tüm verilerinin tutulduğu Orman Bilgi Sistemi’nin 
mevcut olması,

•	 Orman işletmelerinin optimal işletme büyüklükleri esas alınarak planlanmış olması,

•	 Orman kurma ve ağaçlandırma çalışmalarında son yıllarda giderek artan mekanizasyon 
tekniklerinin kullanımı,

•	 Endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları konusunda plantasyon teknikleri, ıslah, bakım ve koruma 
çalışmaları ile eğitim ve bilinçlendirme konusunda önemli mesafelerin alınmış olması,

•	 Endüstriyel amaçlı özel ağaçlandırma çalışmalarında gerçek ve tüzel kişilere doğrudan saha 
tahsisinin getirilmiş olması, 

•	 Odun dışı orman ürünlerinin geliştirilmesine yönelik olarak envanter çalışmaları ve eylem 
planlarının hazırlanmış olması, 

•	 Orman fidanlıklarında tesisleşme ve iklim avantajı ile birlikte fidan üretimi konusunda önemli 
aşamaların kaydedilmiş olması,

•	 Özel fidanlık sayısının artması ve fidan borsası kurulmuş olması, 

•	 Yangına hassas ormanlarda yanıcı maddenin azaltılması ve odun kalitesine yönelik bakım 
çalışmalarının artarak devam ettirilmesi,

•	 Gen kaynaklarının ve tohum materyalinin güvenilir olmasına yönelik ıslah çalışmalarının yürütülüyor 
olması,
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•	 Ülkemiz biyoçeşitliliğinin çok zengin olması nedeniyle bitkisel üretim materyalinin kolay temin 
edilebilmesi,

•	 Orman ürünleri sektöründe değişim ve yeniliklere açık bir özel sektör yapısının bulunması,

•	 OGM’nin doğrudan ve dolaylı olarak iklim değişikliği stratejilerini içeren bir planının olması,

•	 Kısa, orta ve uzun vadeyi kapsayan ulusal iklim değişikliği strateji planının mevcut olması,

•	 Ormanların iklim değişimine adaptasyonu ile ilgili yapılmış bazı pilot projelerin mevcut olması,

•	 OGM’nin erozyon ve çölleşme konularında entegre havza yönetimini öne çıkaran büyük ölçekli ve 
çok paydaşlı projeler uyguluyor olması,

•	 Teknolojik gelişmeleri takip eden ve yatırım yapan güçlü bir teşkilat yapısının olması,

•	 Kurumun piyasanın ihtiyacı olan orman ürünleri talebinin büyük bir kısmını karşılıyor olması,

•	 Orman varlığının alan, servet ve artım yönünden olumlu yönde gelişme göstermesi,

•	 Ülkedeki devlet orman teşkilatı ve ormancılık araştırma-eğitim birimlerinin köklü bir geçmişe ve 
derin bir kurum kültürüne sahip olması,

•	 Orman kaynakları yönetiminde ekosistem tabanlı planlamaya geçilmesi ve planlara biyolojik 
çeşitliliğin entegrasyonu ile ilgili önemli adımların atılmış olması.

Zayıf Yönler: 

•	 Orman kaynaklarının planlamasında alınan kararların, bu kaynaklarla iç içe yaşayan yerel halkın 
sosyoekonomik yapısı ile ilişkisinin örtüşmemesi,

•	 Orman planlaması yapılırken farklı konularda uzman (flora, fauna, yaban hayatı vb.) personelin 
yeterince bulunmaması,

•	 İzin sahalarının terk edilmesi sonucu doğaya yeniden kazandırılmasında teknik ve yasal zorlukların 
olması,

•	 İzin verilen maden sahalarının yıllık ayrıntılı rehabilitasyon planının kontrolünün ve yıllık 
raporlamalarının yeterince yapılmaması,

•	 Ormanlar kaynaklarından usulsüz yararlanmaların azalmakla birlikte devam ediyor olması,

•	 Plantasyon sahalarında tür ve orijin seçiminde yapılan hatalardan ortaya çıkan entomolojik ve 
fitopatolojik sorunların bulunması,

•	 Kırsal nüfusun şehirlere göçü ile birlikte şehirler etrafındaki ormanlarda sosyal baskının artmış 
olması,

•	 İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklık ve kuraklığın ülkemiz ormanlarını olumsuz etkilemesi,

•	 Ormanlarımızda son yıllarda yabancı istilacı türlerin artması ve ormancılık karantinasında 
uygulamada sorunların yaşanması,

•	 Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde, araştırma çalışmalarında bulunmak üzere laboratuvarda ve 
deneme sahalarında (arazide) teknisyen olarak görev yapacak/çalışacak yeterince yardımcı ara 
eleman bulunmaması, 
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•	 OGM’nin yaptığı uygulamalara ait sonuçların izleme ve değerlendirme bileşeninin yeterli düzeyde 
olmaması,

•	 Orman köyleri ve yakın çevresinden sürekli göç olması nedeni ile her türlü ormancılık faaliyetinde 
iş gücü sıkıntısı yaşanması ve yerel orman iş gücü potansiyeli ile ilgili veri tabanının bulunmaması,

•	 Ülkemizin zengin bitki çeşitliliğinin çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmalarına yeterince 
aktarılamaması ile tohum ve fidancılık konusunda üniversite, araştırma ve uygulama iş birliğinin 
istenen düzeyde sağlanamamış olması,

•	 ODOÜ yetiştirme ve kültüre alma konusunda net bir strateji ve öncelik bulunmaması, yetiştirilmesi 
konusunda da özel sektörün yeterince teşvik edilmemesi,

•	 Özel sektör fidanlıklarında uluslararası standartlara uygun fidan üretiminin istenen seviyelerde 
gerçekleştirilememesi ve iç piyasanın talep ettiği, doğal taksonlarımızın fidanlıklarda yeterince 
üretilemeyişi,

•	 Özel sektörün ormancılık konusunda AR-GE çalışmalarına yeterince finans ayırmaması,

•	 Devletin özel sektöre tahsis ettiği arazileri 10 yıl gibi kısa sürelerle vermesi, OGM tarafından 
ormanlık alanlardan orman fidanı yetiştirmek üzere özel sektöre yer tahsisi yapılamaması,

•	 Süs bitkisi ihracat ve ithalat aşamasında bürokratik işlemler, analiz ücretlerinin yüksek olması, 
ihtisas gümrüklerinin yeterli sayıda olmaması,

•	 Özel fidanlıkların envanteri bulunmadığından, süs bitkileri üretiminde kısa, orta ve uzun vadeli bir 
üretim programlaması yapılamaması,

•	 Fidan ve süs bitkileri ithalatı ve ihracatı konusunda kontrol ve denetim altyapısının yetersizliği ile 
kurumlar arasındaki yetki belirsizliği, özel sektör fidancılığının gelişimini engellemesi, 

•	 Karbon piyasalarının düzenlemesine ilişkin mevzuatın bulunmaması,

•	 Arazi yetenek sınıflarına göre arazi kullanımının olmaması,

•	 İklim değişimi ve adaptasyon konusunda mevcut ormancılık mevzuatında bazı eksiklerin olması,

•	 Asli orman ağacı türlerimizin iklim değişimine adaptasyonu ile ilgili bilimsel çalışmaların yetersiz 
olması,

•	 İklim değişikliğinin etkileri ve alınması gereken önlemler konusunda kurumsal ve kamuoyu 
bilgilendirme eksikliğinin bulunması,

•	 Mülkiyet sorunlarının yeterince çözülememiş olması,

•	 Ulusal Orman Envanterini sağlayan veri setlerine dayalı izleme, değerlendirme ve raporlama 
sistemindeki yetersizlikler,

•	 Sürdürülebilir orman yönetimi açısından sertifikasyon sisteminin geliştirilmesindeki eksikliklerin 
olması,

•	 Orman Kanunu’nun 40. maddesinin uygulamasında sürdürülebilir istihdam ve sosyal güvenlik 
eksikliğinin bulunması,
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•	 Ormanların sağladığı faydaların ekonomik değerlendirmesinde zayıflıkların bulunması, ekolojik 
ve sosyal etkilerinin yeterince ölçülememesi, bunların izleme ve değerlendirilmesi ile ulusal 
muhasebe sistemine aktarılmasında eksikliklerin bulunması,

•	 Orman kaynaklarının ürettiği çıktıların bir kısmının kayıt dışı kalması ve sayısal karşılıklarının 
hesaplanamaması,

•	 Sektörü oluşturan kurumlar ve ilgi grupları (özel sektör, üniversite ve STK’lar) arasında iş birliği ile 
koordinasyonun yeterli düzeyde bulunmaması,

•	 Başta ormanın tanımı olmak üzere, ormancılık sektörü ile ilgili mevzuat hükümleri ile uluslararası 
düzenlemeler arasında uyumsuzluğun bulunması,

•	 Sektörün en önemli yuvarlak odun üreticisi olan devlet orman teşkilatında üretim maliyetlerinin 
yüksekliği, diğer ülkeler ile rekabet sorunlarının olması,

•	 Ormancılık sektöründe araştırma ve geliştirmeye yönelik araştırma enstitülerindeki çalışmaların 
kalite ve insan kaynağı bakımından problemlerinin bulunması,

•	 Orman Fakültelerindeki eğitim sırasında uygulanan müfredat programı içerisinde yabancı dil 
kapasitesinin yetersiz olması ve dil bilen teknik personelin az sayıda bulunması.

Fırsatlar:

•	 Ormancılık faaliyetleri için tesis, araç ve tekniklerin (teknolojinin) imkânlar ölçüsünde 
kullanılabilirliği,

•	 OGM’nin teknolojik gelişmeleri transfer ve uygulamada adaptasyon yeteneğinin bulunması,

•	 Birçok sektöre ham madde sunan ormancılığın ileri bağlantı oranının yüksek olması, 

•	 Orman ürün ve hizmetlerine yönelik tüketici bilincinin gelişiyor olması,

•	 Devletin kırsalda teşvik uygulaması ile istihdamı artırması sonucu göçün önlenmesi,

•	 Kadastro çalışmalarının bitirilmesine yönelik güçlü irade ve eylem planlarının olması,

•	 Devletin özel fidancılığa destek olmak amacıyla hazineye ait alanları kiralaması,

•	 Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği vb. projeleri ile sektörü destekleyen teşviklerin olması,

•	 Küresel iklim değişikliğinden en az etkilenebilecek ağaç türlerinin ülkemizde doğal olarak 
bulunması,

•	 Fidan üretim alanlarında yararlanılabilecek jeotermal, güneş, rüzgâr vb. enerji kaynaklarına sahip 
olunması,

•	 Avrupa, Orta Doğu ve Yakın Doğu gibi pazar ülkelere yakınlık, 

•	 Millet bahçelerinde %95 yerli üretim fidanların tercih edileceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının kararı ve bu karar doğrultusunda TOKİ’nin çalışmalarının olması,

•	 Ülkemizin biyolojik çeşitlilik yönünden zenginliği, iklim ve ekolojik özelliklerinin uygunluğu, orman 
varlığı içinde doğal ormanların oranının yüksekliği,

•	 OGM’nin yasal gücünü Anayasanın 169-170. maddelerinden alıyor olması, ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve devamlılığı konusunda bir güvence olması,
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•	 Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin önemi konusunda artan bilinçlenme,

•	 Ürün ve hizmet çeşitliliğinin bulunması,

•	 Başta kaliteli ve temiz su kaynakları olmak üzere orman ekosistem hizmetlerine artan talep,

•	 Orman sayılan yerlerin içinde ve bitişiğinde yaşayanların orman ekosistemleri üzerindeki 
baskılarının giderek azalması,

•	 Avrupa Birliği ve ülkemizin taraf olduğu ormancılıkla ilişkili uluslararası anlaşmalarda ormanların 
ve ormancılık sektörünün öneminin artması,

•	 Coğrafyasında, ormancılık konusunda zayıf ve geliştirilmeye açık ülkelere komşu olması ve bu 
ülkelerin beklentilerinin yüksek olması,

•	 Karbon piyasaları, uluslararası bağışlar, ortak girişimler, zorunlu katılım araçları (vergi, harç 
vb.), gönüllü katılım araçları (bağışlar, gönüllü hizmetler, piyasa alışverişleri vb.) yeni finansman 
olanaklarının gelişmesi ile bazı ormancılık ürün ve hizmetlerinin sektöre kazandırılma olanaklarının 
doğması,

•	 Sürdürülebilir kalkınma anlayışının, çevre ve ormana yönelik bilincin dünyada ve ormancılık dışı 
sektörlerde gelişiyor olmasının bir sonucu olarak sektöre ilginin artması, yeni finansman ve proje 
olanaklarının doğması,

•	 Türkiye ormancılık sektörünün ürettiği ekosistem hizmetlerine (su koruma, biyolojik çeşitliliğin 
sürekliliğini sağlama, iklim değişimi vb.), odun dışı orman ürünlerine yönelik ulusal ve uluslararası 
artan ilgi ve bu ilgiyi karşılayabilecek potansiyelin varlığı,

•	 Orman endüstrisi alanında özel sektörün güçlenmesi ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin artması.

Tehditler: 

•	 Maden sahalarında yıllık ayrıntılı rehabilitasyon planlarının uygulanması ve denetiminde yaşanan 
sorunların bulunması,

•	 Orman alanlarında verilen izinlerin bazılarında ekosistemin bozulmasının söz konusu olduğu 
durumlarda doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımının tehlikeye girmesi,

•	 Orman alanlarından verilen izinlerde, iznin verildiği köylere yeterli payın yansıtılamaması,

•	 Kırsal kesimden şehre plansız göçün sonucu olarak ormancılık sektöründe yeterli iş gücünün 
temin edilememesi,

•	 Artan enerji, maden ve diğer talepler konusunda ormanlar üzerindeki baskıların artması,

•	 Özel sektörün ihracata yönelik çalışmasında bazı Avrupa ülkelerinde stok esaslı çalışan, 
kurumsallaşmış ve 100 yılı aşkın süredir üretim yapan rakiplerinin bulunması,

•	 Devlet fidanlıklarında ücretsiz fidan dağıtımı vb. kampanyaların stok esaslı çalışmayı engellemesi,

•	 İthalatı yapılan bitkilerde zararlılarla ilgili gümrüklerde yeterince titizlik gösterilmemesi, ülkemize 
gelerek mevcut türlere bulaşan böcek, mantar vb. zararlıların ülkemizdeki biyolojisinin bilinmeyişi 
nedeniyle yeterince mücadele edilemeyişi,

•	 Fidan üretiminde özel sektörde sigorta sisteminin bulunmayışı ve KDV oranının %18 olması,
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•	 Hava kirliliği, endüstriyel atıklar ve iklim değişikliğinin orman kaynakları üzerinde olumsuz 
etkilerinin olması,

•	 Orman Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki kısıtlardan kaynaklı iş gücü ve üretim maliyetlerinin 
artması, orman köylerinde genç nüfusun azalması,

•	 Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve eğitim düzeyinin düşüklüğü,

•	 Orman ekosistemlerinin enerji nakil hatları, otoyollarla parçalılığın (fragmantasyon) artması, 
parça genişliklerinin azalması,

•	 Sektör kurumları arası veya sektör dışı ilgililerin yetki ve sorumlulukları arasında çatışma veya 
boşlukların bulunması,

•	 İklim değişikliği sonucu orman yangınlarında artış, yarı kurak ve kurak alan miktarının yükselmesi 
ve ormancılık maliyetlerinin artması.

4. GENEL DEĞERLENDİRME 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalışma Grubu bünyesinde 6 alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu 
çalışma grupları:

•	 Mülkiyet sorunları ve orman alanlarından verilen izinler ve ormanlara etkisi,

•	 Orman zararlılarıyla mücadele ve orman ekosistemlerinin sağlığının korunması, 

•	 Ormanların geliştirilmesi,

•	 İklim değişikliği ve uyum açısından ormanların durumu, 

•	 Ormancılığın finansman yapısı ve mali kaynaklar,

•	 Sürdürülebilir ormancılık yönetimi açısından geleceğe yönelik yeni eğilimler ve açılımlardır.

Çalışma gruplarının değerlendirmeleri “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Komisyon Raporu”nda 

•	 Mülkiyet sorunları ve orman alanlarından verilen izinler ve ormanlara etkisi konusunda, 1 
hedef ve 2 strateji,

•	 Orman zararlılarıyla mücadele ve orman ekosistemlerinin sağlığının korunması konusunda 
2 hedef ve 6 strateji,

•	 Ormanların geliştirilmesi konusunda 2 hedef ve 12 strateji,

•	 İklim değişikliği ve uyum açısından ormanların durumu konusunda 3 hedef ve 6 strateji,

•	 Ormancılığın finansman yapısı ve mali kaynaklar konusunda 1 hedef ve 4 strateji ile

•	 Sürdürülebilir ormancılık yönetimi açısından geleceğe yönelik yeni eğilimler ve açılımlar 
konusunda 3 hedef ve 5 strateji olmak üzere toplamda 12 hedef ve 35 strateji şeklinde 
verilmiştir.
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1. GİRİŞ

1.1. Ormanların Önemi

Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli bir bölümü ormanlarda bulunmakta veya ormanlara bağlı 
olarak yaşamaktadır. Ormanlar, biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde, havanın ve suyun temizlenmesinde, 
insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yeryüzündeki hayatın çok önemli bir öğesidir. 
Ormanlar: havayı temizler, su rejimini düzenler, toprağı yerinde tutar ve yaban hayatına yaşama alanı 
sağlar. Dünya ormanları, atmosferde bulunanın iki katı gibi çok büyük miktarlarda, karbondioksit 
biriktirirler. Ağaçlar azot oksitleri, kükürt dioksit, karbon monoksit ve hava kirliliğini destekleyen yer 
yüzeyi ozonunu emerek havayı temizler. 

Dünyada yaklaşık 3 milyar insan ısınmak ve yemek pişirmek için yakacak olarak odun kullanmaktadır. 
Ormanlar önemli bir doğal kaynaktır. Çeşitli endüstri dalları, odun ve odun dışı ürünler için ormanlardan 
yararlanmaktadır. Odun ham maddesi yanında çeşitli meyveler, ilaç elde edilen bitkiler, bitki suları ve 
bitki yağları gibi ürünler de orman endüstrisinin önemli tedariklerindendir. Dünyada 60 milyon insan 
orman endüstrisinde istihdam edilmektedir. 

Dünya karasal alanlarının toplam alanı 14,9 milyar hektar iken toplam ormanlık alan 4 milyar hektarın 
biraz üzerindedir. Ormanların, Grönland ve Antarktika dışında, toplam kara alanlarının %26,6’sını 
kapladığı hesap edilmektedir (Şekil 1). Bu ormanların %66’sı on ülkede yer almaktadır. Bu ülkeler 
Rusya, Brezilya, Kanada, ABD, Çin, Avustralya, Kongo, Endonezya, Peru ve Hindistan’dır. Türkiye, 
dünyadaki verimli orman alanları sıralamasında %2’lik paya sahiptir (FAO, 2005).

Dünya orman alanlarının %3,1’i (129 milyon hektar) 1990-2016 yılları arasında çeşitli sebeplerle yok 
olmuştur. 1990’lı yıllarda küresel orman kaybı yıllık ortalama 7,6 milyon hektar iken bu rakam 2010-
2016 yılları arasında 3,3 milyon hektara gerilemiştir (FAO, 2016). Ülkemiz 1990-2015 yılları arasında 
orman varlığını artırabilmiş ülkeler arasında yer almaktadır (Şekil 2). 

Şekil 1. Dünya orman alanları

Kaynak: FAO,2016
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Dünya ormanlarının %34,1’i üretim, %9,3’ü toprak ve su koruma, %11,7’si biyolojik çeşitliliğin korunması, 
%3,7’si toplumsal hizmetler ve %33,8’i çok amaçlı yararlar için planlanmış durumdadır. Dünyada yıllık 
en yüksek (>%0,5) orman artış oranı Çin ve civar Doğu Asya ülkeleri ile Güney Avrupa, Adriyatik ve 
Balkan ülkelerinde olmuştur (FAO, 2016). 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi: ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve küresel düzeylerde, 
biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini, kendini yenileme kabiliyetini ve yaşama enerjisini, ekolojik, ekonomik 
ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini şimdi ve gelecekte her türlü tehdit ve 
tehlikelere karşı güvence altına almayı öngörmektedir. 

Şekil 2. Dünya orman alanlarının 1990-2015 yılları arasındaki değişimi

Kaynak: FAO,2017

1.2. Orman Varlığımız

Ülkemizde orman varlığımız ile ilgili veriler, 1963-1972 yılları arasında ilk defa tüm ormanları 
kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan Orman Amenajman Planları’nın değerlendirilmesi ile tespit 
edilmiş ve 1980 yılında yayınlanmıştır. Orman varlığımız, 1963–1972 dönemindeki 20,2 milyon ha, 
2004 yılında 21,1 milyon ha, 2012 yılında 21,7 milyon ha, 2018 verilerine göre ise 22,3 milyon hektara 
çıkmıştır. Aynı dönemde orman alanlarının ülke alanına oranı %26,1’den %28,6’ya çıkmıştır. Buna göre 
orman alanlarında son 44 yılda yaklaşık 2,1 milyon hektar artış olmuştur. Verimli orman alanlarının 
oranı ilk plan döneminde %43 iken son dönemde %52 olmuştur. Ormanlarımızın %50’si ekonomik, 
%42’si ekolojik ve %8’i sosyokültürel fonksiyonlara göre planlanmıştır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Orman Yangınları

Ormanda bulunan yanıcı maddeleri (ağaçlar, dikili ve yatık kütükler, ot, ibre, yaprak, kuru ağaçlar/dallar 
vb.) kısmen veya tamamen yakan ve etrafının açık olması nedeniyle serbest yayılma eğilimi gösteren 
yangınlara “orman yangınları” denmektedir. Orman ekosistemlerimizin şekillenmesinde etken olan 
faktörlerin en önemlilerinden birisi şüphesiz orman yangınlarıdır. Bir taraftan bazı ekosistemlerin 
ayrılmaz bir parçası olan yangınlar, diğer taraftan her yıl binlerce hektar verimli orman alanının 
tahrip olmasına, milyonlarca liralık yangınla savaş giderlerine, mal ve hatta bazen can kayıplarına 
yol açmakta ve ormana bağlı birçok değerden yeterince yararlanılamamasına sebep olabilmektedir. 
Nitekim Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle ülkemiz özellikle yaz aylarında yoğun bir 
yangın tehdidi altında bulunmakta ve buna bağlı olarak her yıl çıkan orman yangınları sonucu önemli 
miktarda orman alanı zarar görmektedir. 

Şekil 3. Orman işletme müdürlüklerinin yangına hassasiyet durumu

Orman alanlarımızın 12,6 milyon hektarlık kısmı yangına çok hassas bölgelerde yer almaktadır. Bu 
alanların 7,67 milyon hektarı 1. derecede, 4,91 milyon hektarı 2. derecede yangına hassas işletmelerde 
bulunmaktadır (Şekil 3). Hatay’dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul’a kadar 
uzanan kıyı bandı, yangınlar için en riskli bölgeyi oluşturmaktadır.

Anayasa’nın 169. maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 68-76. maddeleri orman yangınlarının 
önlenmesi ve söndürülmesine ilişkin özel hükümleri ihtiva etmekte ve Kanun bu konuda organizasyon 
oluşturma görevini Orman Genel Müdürlüğüne vermektedir.
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2.2. Orman Yangınları ile İlgili Yasal Mevzuat

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesiyle ilgili her türlü faaliyet 01.01.1995 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren 285 sayılı “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları 
Tebliği”ne göre yürütülmektedir. Ayrıca orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli 
memurlarla gönüllülerin görecekleri görev ve hizmetler, 6831 sayılı Yasa’nın 69. maddesi hükmüne 
göre düzenlenmiş “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri 
İşler Hakkında Yönetmelik” içerisinde tarif edilmiştir.

2.3. Ülkemiz Orman Yangınları İstatistikleri

Ülkemizde ilk orman yangın kayıtları 1937 yılında tutulmaya başlamıştır. Bu kayıtlara göre ülkemizde, 
1937 yılından 2018 yılı sonuna kadar olan dönemde toplam yanan alan 1.679.670 hektardır. 

Ülkemizde gerçekleşen yangınların son 10 yıllık periyodu incelendiğinde yıllık ortalama 2365 adet 
orman yangını çıktığı ve yılda ortalama 8.763 hektar alanının yangından zarar gördüğü anlaşılmaktadır. 
Yangın başına düşen birim saha miktarı ise 3,7 hektardır (Şekil 4, Tablo 1).

Şekil 4. Orman yangınlarının 1937-2018 yılları arasındaki alan ve adet olarak dağılımı

Tablo 1.  Orman yangınlarının 2008-2018 yılları arasındaki dağılımı

Yıllar Adet Alan (ha) Yangın başına düşen alan (ha)

2008 2135 29749 13,9

2009 1793 4679 2,6

2010 1861 3317 1,8

2011 1954 3612 1,8

2012 2450 10454 4,3

2013 3755 11456 3,1

2014 2149 3117 1,5

2015 2150 3219 1,5

2016 3188 9156 2,9

2017 2411 11993 5,0

2018 2167 5644 2,6

10 YILLIK ORTALAMA 2364,8 8763,3 3,7
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Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklıdır. Son 10 yıllık verilere göre yangınların alansal 
olarak %63,2’si ihmal, dikkatsizlik ve kaza, %7’si kasıt, %2’si doğal sebepler (yıldırım) sonucu çıkmış, 
%27,8’lik bölümünün ise çıkış nedeni belirlenememiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Son 10 yılda (2008-2018) yangınların çıkış sebeplerine göre dağılımı

Orman yangınlarının çıkış sebepleri incelendiğinde ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar 
arasında %30’luk oran ile anız, %24’lük oran ile sigara ateşi, %16’lık oran ile piknik ateşi ve %8’lik oran 
ile çoban ateşinin yer alması dikkat çekmektedir.

Yangın çıkış sebeplerindeki değişkenlik yangınların çıkış yer ve zamanlarını da etkileyebilmektedir. 
Örneğin taşıt sayısındaki artışa bağlı olarak trafik kazası veya araç yangınlarından kaynaklanan orman 
yangınlarında artış görülürken, lokomotiflerin modernizasyonu sonucu demiryolu kökenli yangınlarda 
azalmalar gözlenmekte, elektrik hatlarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ormanlık alanlardan 
geçen hatların kopması sebebiyle trafo ve enerji nakil hattı kaynaklı yangın sayısında önemli artışlar 
kaydedilmektedir.

2.4. Ülkemiz Orman Yangınları ile Mücadele Stratejisi

Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü 3 temel strateji kullanmaktadır. 
Bunlar: önleme, söndürme ve rehabilitasyondur (Şekil 6).

Şekil 6. Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele stratejisi
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2.4.1. Orman Yangınları Gözetleme, Haberleşme ve Müdahale Organizasyonu

2.4.1.1. Orman Yangınları Gözetleme Organizasyonu

Orman Genel Müdürlüğü mevcut 776 adet yangın kulesi ile gözetleme, 605 adet haber merkezi ile 
haberleşme hizmetlerini sürdürmektedir. Gözetleme hizmetlerinde 1.517, haberleşme hizmetlerinde 
ise 894 olmak üzere toplam 2.411 personel görev yapmaktadır.

Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinde 2016 yılında 8 adet insansız kulede gözetleme 
sistemleri kurularak denemeleri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı itibarıyla insansız kule sayımız 56’ya 
ulaşmıştır.

Yangın gözetleme kulelerinin ulaşımını sağlamak amacıyla 2018 yılı sonu itibarıyla 1.582 km kule yolu 
yapılmıştır. 

Tüm hava ve kara araçlarının yangın anında anlık takibini yapmak ve orman yangınlarını daha etkili 
yönetmek amacıyla 2007 yılından itibaren “Yangın Yönetim Sistemi” kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 
7). İhtiyaçlar doğrultusunda sistem geliştirmeleri devam etmektedir. 

Ülkemizin herhangi bir yöresinde çıkabilecek orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan tüm 
araçların yönetilmesi, yangınlara daha koordineli ve etkin müdahale edilmesi sağlanmaktadır.

Şekil 7. Yangın yönetim sistem ara yüzü

Yangına hassas Orman Bölge Müdürlüklerinde çıkan orman yangınlarının kısa bir süre içerisinde 
tespit edilmesini sağlamak amacıyla Yangın Erken Uyarı Sistemi kurulmuştur. 

Bu sistem 2018 yılı sonu itibarıyla 125 kulede 250 kamera ile çalışmaktadır (Şekil 8).
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Şekil 8. Yangın erken uyarı sistemi

Kameralı sistemle birlikte, 2017 yılında 25, 2018 yılı içinde de 20 adet gözetleme kulesine “Fotovoltaik 
Güneş Enerjisi” sistemi kurulmuştur. 2018 yılı sonu itibarıyla 149 adet gözetleme kulesinde “Fotovoltaik 
Güneş Enerjisi” kullanılmaktadır. 2018 yılından itibaren İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinde “Mobil 
Yangın Gözetleme Sistemleri” kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerde güneş enerjisi kullanılmakta 
olup riskli ve mevcut kulelerimizin görüş alanı dışına konuşlandırılarak gözetleme yapılmaktadır.

2.4.1.2. Orman Yangınlarında Haberleşme Organizasyonu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 1958 yılından itibaren lambalı telsizler kullanılmaya 
başlanmıştır.  1970’li yıllarda kristalli telsizlerin kullanılmaya başlamasıyla 4 ve 6 kanal kapasitesine 
erişilmiştir. Kanal kapasitesi 1970’lerin sonunda ve 80’li yılların başında 12 ve 16 kanala ulaşmıştır. 
1970’lı yıllarda Genel Müdürlüğümüzde 450 adet telsiz bulunmakta iken 2018 yılı itibarıyla 32.000 
adet telsiz mevcuttur.

2.4.1.3. Orman Yangınları Müdahale Organizasyonu

Yıllar içerisinde Orman Genel Müdürlüğünün kara ve hava gücü büyümüş, personel sayısı artmış, 
mücadele kapasitesi teknolojik altyapı ile güçlendirilerek büyük yatırımlar yapılmıştır (OGM, 2019) 
(Tablo 2). Bunun sonucu olarak çıkan yangınlara ilk müdahale süresi önemli oranda düşürülmüş, etkin 
bir mücadele stratejisi ile orman yangınlarının büyük bölümü büyümeden söndürülmüştür.
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Tablo 2. Orman Genel Müdürlüğünün 1970’li yıllardan itibaren orman yangınlarıyla mücadelede işçi, ekip-
ekipman bilgileri

Yıl / adet Arazöz İşçi Sayısı Dozer Greyder İlk Müdahale Aracı Kiralık Su Atar Helikopter

1970-1980 25 - 176 111 - -

1981-1990 66 - 142 112 - -

1991-1995 161 - 135 103 - 6

1996-2001 580 24.911 135 103 - 14

2003 656 20.374 194 147 - 15

2004 645 20.099 140 129 - 16

2005 645 18.973 142 129 - 17

2006 636 17.768 144 129 - 20

2007 656 17.097 144 129 - 23

2008 936 17.301 146 128 - 13

2009 935 16.883 146 128 147 21

2010 940 16.55 161 128 467 21

2011 973 19.254 165 128 467 21

2012 970 22.424 176 137 466 23

2013 973 22.071 175 138 504 26

2014 976 22710 184 156 504 24

2015 979 22.71 185 177 534 24

2016 979 20.800 185 178 559 24

2017 1010 20.500 189 179 559 24

2018 1010 20.500 189 179 559 24

2.5. Orman Yangınlarının Çıkmasını Önleme Çalışmaları

Orman yangınlarının çıkmasına mâni olmak için halkımız ve OGM personeline verilen eğitim çalışmaları 
yıl boyunca devam etmektedir. 

2.5.1. Hedef Kitlelere Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri

Orman yangınlarının çıkmasına mâni olmak için halkımıza verilen eğitim çalışmaları yıl boyunca 
devam etmektedir. Bu kapsamda:

•	 Özellikle okul çağındaki kitlelere yönelik eğitimlerle, çocuklarımız ve gençlerimizde orman 
sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesi, artırılması ve onlara orman ekosisteminin öğretilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kitlelere yönelik yapılan çalışmalar, gelecekte ormanların korunması ve 
devamlılığının sağlanması konusunda daha duyarlı bir toplum oluşmasına katkı yapacaktır. 
Bu amaçla eğitim sezonunda Orman Bölge Müdürlüklerince, okullarda çeşitli konferanslar 
düzenlenmekte, Sincap Çocuk Tiyatrosu kanalı ile tiyatro gösterileri yapılmakta, orman konulu 
broşür, afiş ve tanıtım materyalleri öğrencilere dağıtılmaktadır. 

•	 Çocukları bilgilendirmenin en etkili yollarından biri olan tiyatro oyunlarıyla doğru bilgilerin 
çocuklara aktarılmasına çalışılmıştır. Bu amaçla amatör tiyatro gruplarıyla çocuklara, doğa ve 
orman sevgisi kazandırmaya yönelik oyunlar sergilenmektedir. 
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•	 Ülkemizde ormanların içinde ve bitişiğinde 21 bin köy bulunmakta ve buralarda yaklaşık 7 milyon 
insan yaşamaktadır. Orman halk ilişkilerinin niteliği ve yoğunluğu, yangınların önlenmesi ve 
söndürülmesi çalışmalarının başarılı olmasında önemli bir faktördür. Tarımsal faaliyetlerini orman 
içinde ve bitişiğindeki alanlarda sürdüren orman köylüsü, zaman zaman ormanlar üzerinde 
olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Özellikle yangına neden olan bu tutum ve davranışların 
en aza indirilmesi amacıyla orman köylülerimize yönelik Orman Bölge Müdürlüklerince yerinde 
bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülmektedir. 

•	 Orman Köylülerine Yönelik Eğitimler Eylem Planı kapsamındaki bölge müdürlüklerinin son on 
yıllık yangın istatistikleri incelenmiş ve orman yangınlarının belirli yörelerde yoğunlaştığı tespit 
edilmiştir. Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Özel Yangın Önleme Bölgeleri 
olarak belirlenen bu yörelerdeki halkın orman yangınlarına karşı eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve 
uyarılmasına yönelik olarak yürütülen “Seyyar Eğitim Ekipleri Vasıtasıyla Halkın Eğitimi” projesine 
devam edilmektedir. Bu uygulama ile orman köylülerinin birebir eğitimi sağlanmaktadır. 

•	 Kitlelere ulaşmada etkin bir rol oynayan yerel radyo, internet yayınları ve televizyonlardan 
azami ölçüde yararlanmak amacıyla, izlenme ve takip oranı yüksek saatlerde ormanlarımızı ve 
ormancılığımızı anlatan programların düzenlenmesi sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün 
mesajları özellikle yangına hassas yörelerde bulunan yerel radyo ve televizyonlar vasıtasıyla 
kamuoyuna iletilmektedir. Radyo, internet ve televizyonlarda kullanılmak üzere hazırlanan orman 
konulu belgesel ve spotların özellikle yerel TV ve radyo kanallarında yangın mevsimi süresince 
gösterimi sağlanmaktadır. 

•	 Askeri birliklerimiz özellikle yangın söndürme çalışmalarında teşkilatımıza büyük destek 
sağlamaktadır. Yangında sevk ve idare ile mücadele yöntemi önemli olduğundan, askeri birliklere 
söndürme teknikleri, koordinasyon ve can güvenliği ile ilgili konularda eğitim verilmektedir. Yerel 
itfaiye teşkilatları da yangın söndürme çalışmalarında önemli bir destek sağlamaktadır. Söz konusu 
itfaiye teşkilatlarının şehir yangınları konusunda deneyimleri olmasına karşın orman yangınları 
konusunda yeterli tecrübeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle orman yangınları davranış şekilleri, 
söndürme teknikleri ve yangın esnasında koordinasyonun sağlanması konularında bilgilendirme 
toplantıları düzenlenmektedir.

•	 Halkın dikkatini çevrenin önemine çekmek, doğa ve orman kaynaklarına karşı sevgi aşılamak, 
doğa turizmi ve sportif amaçlı olarak kentin stresli ortamından insanları uzaklaştırmak amacıyla 
“Ormanla Kucaklaşma ve Doğa Yürüyüşleri” organize edilmektedir.

2.5.2. Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimler

Orman yangınlarında başarılı olabilmek, yangın çıkmasına mâni olmak için OGM personeline verilen 
hizmet içi eğitim çalışmaları yıl boyunca devam etmektedir. Bu kapsamda:

•	 Teknik personelin eğitimi amacıyla: orman yangınlarının çıkmaması yönünde halkın bilinçlendirilmesi, 
olası orman yangınları ile mücadele metotları, GPS kullanımı, araç takip sistemleri ve ilk yardım 
gibi konulara ağırlık verilmektedir. Eğitimlerde bir önceki yangın sezonundan edinilen tecrübe 
ve kaydedilen görüntülerden yararlanılmaktadır. Bu kapsamda, orman yangınlarıyla mücadelede 
alınması gerekli önlemlerin değerlendirileceği Orman Yangınlarıyla Mücadele konulu eğitimler 
yapılmaktadır. Bu eğitimlere Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Bölge Müdür Yardımcıları, 
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürleri, Koruma Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Müdür 
Yardımcıları ve İşletme Şefleri katılmaktadır. 
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•	 Yangın işçilerinin eğitimi amacıyla: dönemler halinde orman yangın işçilerinin özellikle yangın 
söndürme teknikleri, ilk yardım ve diğer teknik konularda eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Yine 
dönemler halinde arazöz operatörleri “İleri Sürüş Teknikleri” konusunda uygulamalı eğitime tabi 
tutulmaktadırlar. 

•	 Orman yangınları yönünden hassas olan Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarıyla mücadele 
faaliyetlerinden sorumlu Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulan bir ekip vasıtasıyla Bölge 
Müdürlüğü mıntıkasındaki tüm İşletme Şefleri, Müdür Yardımcıları ve diğer teknik elemanların 
orman yangınları konusunda yerinde işbaşı eğitimleri yapılmaktadır (Şekil 9).

•	 Özellikle yangın işçileri, işe alındıkları günden itibaren ilgili Bölge Müdürlüklerince işbaşı eğitimine 
tabi tutulmakta her an göreve hazır halde bulundurulmaktadır. Daha önceki yangınlar esnasında 
yapılan kayıtlardan da yararlanılarak hazırlanan ders videoları ve eğitici broşürler ile bu eğitimler 
desteklenmektedir. Yapılan işbaşı eğitimlerinde işçi eğitim merkezlerinde yangınla mücadele 
konusunda eğitim görmüş olan usta işçilerden de yararlanılmaktadır.

•	 Orman yangınları ile mücadelede, tim komutanı, cephe amiri, cephe sorumlusu, yangın amiri, kara ve 
hava araçları sorumluları ile tedarik işlerini yürüten teknik personelin bilgisayarlı eğitim simülatöründe 
eğitim görebilmeleri amacıyla, Antalya’da bulunan Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi 
(UOYEM) tesislerinde kullanılmak üzere, Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Simülatör (OYMES) 
projesinin, Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi (BİTES) bölümü 2014 yılında tamamlanarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Simülatör bölümü ise 2015 yılının mart ayında tamamlanarak kullanıma sunulmuştur.

Şekil 9. Antalya Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezinde (UOYEM) teknik personele verilen teorik (a, 
b) ve uygulamalı (c, d) eğitimler
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Şekil 10. Antalya Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezinde (UOYEM) teknik personele verilen Orman 
Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Simülatörü (OYMES) eğitimleri (a, b).

2.5.3. Orman Yangınları Mücadele Tesisleri ve Silvikültürel Uygulamalar

Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli ormancılık faaliyetlerini yürütmek amacı ile planlanan orman yolu 
şebeke ağının uzunluğu 302.000 kilometre olup, bu şebeke ağı uzunluğunun 272.723 kilometrelik 
kısmı gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen ağın 173.993 kilometrelik kısmı, orman yangınlarına birinci 
derecede hassas işletmelere sahip Bölge Müdürlüklerinde yer almaktadır. Bu yol ağı, orman yangınları 
ile mücadelede en temel unsuru oluşturmaktadır. Orman yolları, yangın mevsiminin başlangıcı olan 1 
Mayıs’tan önce ulaşıma açık hale getirilmektedir. Bu işlem teşkilatımızın elinde bulunan yeni greyderler 
yanında piyasadan ve diğer resmi kurumlardan sağlanacak iş makineleri ile gerçekleştirilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 25.002 kilometre yangın emniyet 
yolu yapılmış olup, bunların hizmet verir durumda tutulabilmesi için gerekli olanların bakımları 
yangın mevsimi başlamadan önce gerçekleştirilmektedir. “Yangın Emniyet Yolları”nın kenarlarında 
yangınların yayılmasını engelleyici görev yapan yangına dayanıklı türlerden meydana gelen şeritler 
oluşturulmasına devam edilmektedir. Bu tesislerden rüzgâr perdesi olarak da yararlanıldığından, 
budama çalışmaları da aksatılmadan yapılmaktadır.

Tepeye sıçrayan yangınların kontrolünü sağlamak için, yangınların çıkma ve yayılma riskinin yüksek 
olduğu işletmelerde 285 sayılı Tebliğ esaslarına uygun olarak “Yangın Emniyet Şeritleri”nin yangın 
mevsiminden önce bakımları yapılmaktadır. 

Özellikle yangına birinci derece hassas Orman Bölge Müdürlüklerinde blok ibreli genç meşcereler ile 
yangına ikinci derecede hassas ancak orman yangını açısından büyük risk oluşturan genç Kızılçam 
ve Karaçam meşcerelerinin blok olarak yer aldığı büyük vadilerde koruma bandı ve yangın mücadele 
cephesi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla mevcut olan Yangın Emniyet Yolları ve Yangın 
Emniyet Şeritlerinden de faydalanılmaktadır.

Ülke düzeyindeki yangına hassas alanların belirlenmesi ve bu alanlar için uygulanacak planların ve 
projelerin tespitine yönelik olarak OGM tarafından çıkarılan 10.02.2010 tarihli ve 6665 sayılı Tamim 
ile 01.08.2012 tarihli ve 6859 sayılı Tamim yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Kısa adı 
YARDOP olan “Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi”, 
6976 sayılı Tamim kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile yangın önleyici tesisler bu Tamim’deki 
teknik ve idari esaslara göre yürütülmektedir. 
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YARDOP projeleri: 

a) Yanan ormanlık sahalarda, 

b) Yangına hassas olup dirençli hale getirilecek ormanlık sahalarda ise öncelikle genç (a, ab, b gelişme 
çağındaki) meşcerelerde yapılmaktadır. 

Bununla beraber proje sahasına isabet eden ve orman yangınları açısından önem arz eden c ve 
d gelişme çağındaki meşcerelerde de proje ve uygulama bütünlüğünün sağlanması için çalışma 
yapılabilmektedir.

Şekil 11. Ülkemizde gerçekleştirilen YARDOP projeleri (a) Serik, (b) Taşağıl.

2.5.4. Orman Yangınlarına Müdahale

2.5.4.1. Orman Yangınlarına Müdahale Ekipleri

Orman yangınlarına müdahale çalışmalarında uluslararası iş birliği doğrultusunda yeniden yapılanmaya 
gidilerek 1 adet ilk müdahale aracı, 3 adet arazöz, 1 adet su tankeri, gerektiğinde 1 yer ekibinden 
olmak üzere tim sistemi kurulmuştur (Şekil 12). 

Şekil 12. Orman yangınları ile mücadele timi
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Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında daha organize yapıya sahip olmak ve ekiplerin birbirine 
olan güvenini artırmak, iş birliğini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için özellikle 
yangına birinci derece hassas bölgelerden başlamak üzere uzman tim komutanı yetiştirme gayesi ile 
10 yıldır çalışmalar sürdürülmektedir. 

Hava şartlarının orman yangınları açısından kritik olduğu zamanlarda, 654 adet motosikletli 
ekip tarafından devriye görevi yapılmaktadır. Yangına 1. derecede hassas her işletmede, acil 
müdahalelerde bulunmak amacıyla, üst düzeyde eğitime cevap verebilecek şekilde en az ikişer özel 
ekip oluşturulmuştur. Orman yangınlarının erken tespiti ve erken müdahalesi, yangınların büyümeden 
söndürülmesini sağlamaktadır. Ekipler çıkabilecek orman yangınlarına en geç 15 dakika içerisinde 
müdahale edecek şekilde konuşlandırılmıştır. Yangın mevsimi dışında (aralık-nisan arasında) 
çıkabilecek yangınların söndürülmesi için de mevcut kadrolu personelden Acil Müdahale Timleri 
kurulmaktadır. Bu çerçevede mevcut kadrolu şoförlerin tamamına arazöz kullanma, bütün işçi ve 
memurlara ise arazözle yangına müdahale yeteneği kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir. 

2.5.4.2. Orman Yangınlarına Müdahale Araçları

Mevcut durum itibarıyla hâlihazırda orman yangınlarında kullanılmakta olan kara araçlarından ilk 
müdahale araçları, arazözler, iş makineleri ve hava araçları ile bu araçların su aldığı doğal ve yapay su 
göletleri ve yangın havuzları aşağıda tanıtılmıştır. 

a) İlk Müdahale Araçları: Yangına hassas yörelerden başlanmak üzere, yangına kısa sürede ve daha 
etkin müdahale etmek amacıyla, üzerinde en az 350 lt su ve 25 lt köpük tankı bulunan arazili ilk 
müdahale araçlarıyla desteklenmektedir. Bu amaçla, 2018 yılı sonu itibarıyla öncelikle yangına 
1. derece hassas işletmelerde kullanılmak üzere 586 adet ilk müdahale aracı alınmıştır. Bu araçlar 
yangına erken müdahale için etkili bir şekilde kullanılmakta, yangın sezonunda başka işlerde 
görevlendirilmemektedir.

b) Arazözler: Yangınların söndürülmesinde etkili olan su ve köpüğün, yangınlara uygulamasını 
sağlamada büyük yararları görülen arazözlerin verimli kullanımına özel çaba gösterilmektedir. OGM 
envanterinde bulunan 1.076 adet arazözden etkin biçimde yararlanılmakta, arazözlerin yangınla 
mücadele faaliyetleri dışındaki işler için kullanımına izin verilmemektedir. Orman yangınları ile 
mücadelede hayati önemi olan ve çok zor temin edilebilen bu araçların, bilgili ve yetenekli elemanlarca 
kullanılması sağlanmakta, personelin verim gücü yapılacak eğitimlerle sürekli geliştirilmektedir. 
Orman yangınlarında kullanılan suyun etkisini 8-10 kat arttırdığı bilinen A sınıfı yangın köpüğünün 
her yıl ihtiyaç duyulduğu kadar temini sağlanmaktadır.

c) İş Makineleri: Büyüme eğilimi gösteren yangınların kontrol altına alınmasında en önemli araçlardan 
birisi de kuşkusuz iş makineleri ve özellikle dozerlerdir. OGM’ye ait 182 adet dozer yaz döneminde orman 
yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmaktadır. Dozerler, haziran-temmuz-ağustos-eylül 
aylarında konuşlanma yerlerinde beklemeye alınarak, yangınla ilgili işler dışında çalıştırılmamaktadır. 
İşletmelerimizde mevcut 235 adet greyder de öncelikle yangına hassas birimlerin orman yollarıyla, 
yangın emniyet yollarının bakımında kullanılmaktadır.

d) Hava Araçları: Orman yangınlarına erken müdahalede ve yangın söndürme çalışmalarını 
yönlendirmede çok etkili olan hava araçlarının kullanımına bu yıl da devam edilecektir. 2019 yılında 
kiralık 30 adet yangın söndürme helikopteri ve OGM’ye ait 6 adet helikopter orman yangınlarında 
görev almaktadır. 2016 yılında kiralık su atar helikopterlere monte edilen kameralar sayesinde orman 
yangınları anlık olarak takip edilmiştir. Anlık olarak alınan görüntüler sayesinde yangınlara hızlı ve 
etkin müdahale edilmiştir. 
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e) Havuz ve Göletler: Muhtemel yangınlarda su ikmali yapmak üzere tesis edilmiş bulunan havuz 
ve göletlerin miktarı 2018 yılı sonu itibarıyla 28 Bölge Müdürlüğünde toplam 3.793 adet olup bu 
tesislerin miktarları  OGM tarafından orman yolları yapım çalışmaları esnasında uygun yerlerdeki 
dereciklerin önleri setlenerek, teşkilatımız haricindeki kuruluşlar tarafından da hâlihazırdaki tesislerin 
bitişiğindeki uygun yerlerine su ikmal yolları yapmak suretiyle her yıl artırılmaktadır. 

3. KAYDEDİLEN GELİŞMELER

3.1. Orman Yangınları Gözetleme, Haberleşme ve Müdahale Organizasyonunda Yeni Gelişmeler

Orman yangınları gözetleme, haberleşme ve müdahale organizasyonunda yeni gelişmeler maddeler 
halinde aşağıda verilmiştir:

a) Orman yangınlarının tespiti ve müdahale ekiplerine en kısa sürede bildirilmesi için yangın gözetleme 
kuleleri modernize edilmektedir. Bu kapsamda orman yangınlarının uzaktan algılanması ve otomatik 
yangın bulma sistemleri olarak 125 gözetleme kulesinde 250 kamera kullanılmaktadır. Ayrıca, insansız 
15 adet Gözetleme Kulesi (akıllı kuleler) faaliyete geçmiş ve 25 adet yerli üretim olan Mobil Yangın 
Gözetleme Kulesi (insansız ve güneş enerjili) İstanbul ve İzmir OBM’de kullanıma alınmıştır.

b) Sayısal telsiz kullanımına geçilerek yeni teknolojilerin teşkilatımıza kazandırılması sağlanmıştır.

c) Orman Yangınları Yönetim Sistemi geliştirilerek tüm kayıt, takip ve raporlama işlemlerinin web 
tabanlı olarak yapılabildiği üstün bir yazılım haline getirilmiştir. Ayrıca, Yangın Yönetim Sistemi, 
ORBİS’e (Ormancılık Bilgi Sistemi) entegre edilmiştir.

d) ORBİS (Ormancılık Bilgi Sistemi) projesi kapsamında: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 
daha önce kullanılan program ve sistemlerin, orman yangınları modülüne entegrasyonu başarıyla 
tamamlanmıştır. Kişisel koruyucu donanım malzemelerinin bölgelerden talep edilmesinden başlayarak 
alımının yapılması ve stok takibine kadar devam eden süreç için yeni bir otomasyon programı 
geliştirilmiştir. Personelin eğitimi ile ilgili tüm süreç ORBİS’ten takip edilebilmektedir. Hava araçlarının 
görev ve uçuş takipleri ORBİS modülünden yapılabilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Aylık 
ve anlık meteorolojik yangın riski haritaları orman yangınları modülüne entegre edilmiştir. Elektronik 
ve haberleşme ile ilgili arıza, bakım, stok işlemlerinin ORBİS modülü üzerinden takip edilebilmesine 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, mekânsal analiz modülü üzerinden orman yangını risk 
haritalarının yapımı çalışmalarına devam edilmektedir.

3.2. Orman Yangınlarının Çıkmasını Önleme Çalışmalarında Yeni Gelişmeler

Orman yangınları çıkmasını önleme çalışmalarında yeni gelişmeler, maddeler halinde aşağıda 
verilmiştir:

a) Orman yangınları konusunda toplumun her kademesinde etkin iletişim araçları kullanılarak 
bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu kapsamda, çocuklara ve yetişkinlere yönelik kamu spotları 
hazırlatılmış ve prime-time’da yayınlatılması sağlanmıştır. Orman yangınlarına hassas alanlarda 
bilboardlar için yeni afişler hazırlatılarak, orman yangınları konusuna bilgi ve uyarılara yer verilmiştir. 
Ayrıca, yeni seyyar tanıtım tırı yaptırılıp, hazırlatılan 3 boyutlu film ile orman yangınları konusunda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır. 

b) Antalya’da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde yerli ve yabancı kursiyerlere, orman 
yangınları konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmeye devam edilmektedir.
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c) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı ile izinler verilmeden önce istişareler yapılarak orman yangınları 
konusunda izin olurlarına gerekli hükümler konulmakta ve enerji üretim ve dağıtım şirketleri personeline 
orman yangınları konusunda eğitimler verilmekte, rüzgâr tribünlerinden uygun görülenlere kamera 
taktırılarak ormanlar izlenmektedir.

d) Meteorolojik veriler yıllık, aylık ve günlük olarak değerlendirilmekte, hazırlanan raporlar ile işletme 
müdürlüğü kademesine kadar ilgili tüm birimler sürekli ve düzenli olarak uyarılmaktadır. Ayrıca son 
20 yıllık yangın istatistikleri dikkate alınarak işletme müdürlükleri yangın hassasiyet sınıflandırması 
yeniden değerlendirilmiş ve geçmiş yangınlara yönelik yangın hassasiyet haritası güncellenmiştir.

e) Aylık yangın risk haritaları oluşturulmuş olup her yıl güncellenmektedir. Hem Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü (MGM) hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ayrı ayrı hazırlanarak kullanılmaya 
başlanan alternatif Meteorolojik Yangın Risk ve Tehlike Tahmin Programları OGM sunucularına 
yüklenmiştir. Bu kapsamda geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.

f) Değişken ve sabit çevre faktörlerine bağlı olarak çok kriterli Yangın Risk Haritalarının yapımı 
ile ilgili olarak ORBİS kapsamında çalışmalara başlanmış olup 2019 yılı sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır.

3.3. Orman Yangınları Mücadele Tesisleri ve Silvikültürel Uygulamalarda Yeni Gelişmeler

Orman yangınları mücadele tesisleri ve silvikültürel uygulamalarda yapılan yeni gelişmeler maddeler 
halinde aşağıda verilmiştir:

a) Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Projesi (YARDOP) ile ilgili tamim 
yenilenmiştir. Bu bağlamda, sanat yapısı, üstyapı, helikopter pisti, su kaynakları vb. tesisler de 
eklenerek yangın önleyici tesislerin yapımını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.

b) “Genç Meşcereler Bakım Eylem Planı” kapsamında orman bölge müdürlüklerinde eğitim ve 
tatbikatlar yapılmaktadır. Meşcere bakımları ile yanıcı madde miktarı azaltılarak örtü yangının tepe 
yangınına dönüşmesini engelleyici tedbirler alınmış ve bu kapsamda faaliyetler devam etmektedir.

c) Yangın Yönetim Planı yapılması ile ilgili seçilen pilot işletmeler için, KTÜ Orman Fakültesi ile iş 
birliği yapılarak Yangın Yönetim Planı Taslakları oluşturulmuştur. 2017 yılında, İstanbul Orman Bölge 
Müdürlüğünde bulunan 10 adet İşletme Müdürlüğünün Yangın Yönetim Planı yapılarak uygulamaya 
konulmuştur.

d) Yanıcı madde miktarı ve yangın tehlikesinin azaltması için kontrollü yakmalar yapılmaktadır. Bu 
konuda yeni çalışmalar da planlanmaktadır.

3.4. Orman Yangınlarına Müdahale Çalışmalarında Yeni Gelişmeler

Orman yangınlarına müdahale çalışmalarında yapılan yeni gelişmeler, maddeler halinde aşağıda 
verilmiştir:

a) Orman yangınları ile mücadelede ihtiyaç olarak tespit edilen makine ve teçhizat alımları 
tamamlanmıştır. Ayrıca, ekonomik ömrünü tamamlamış, kaza-kırım neticesi pert olmuş araçlarımız 
da bütçeye konularak düzenli şekilde yenilenmektedir.

b) İhtiyaç duyulan yerlerde her 4 km’de bir olacak şekilde yangın havuz ve göletleri yapımı 
tamamlanmış ve ülke genelinde havuz ve gölet sayısı 3.793’e ulaştırılmıştır.
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c) Kiralık yangın söndürme helikopterlerine kurulan kameralar sayesinde orman yangınları anlık 
olarak takip edilmektedir. Bu durum, yangınlara hızlı ve etkin müdahale çalışmalarında önemli katkılar 
sağlamaktadır.

d) Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında, 
T-70 (Skorsky Black Hawk) helikopterinin sözleşme ve tedarik süreci devam etmektedir.

4. ŞÛRA ÇALIŞMALARI

Şûra çalışma grubu olarak yapılan ilk toplantıda iki alt çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. 
Bu grupların çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Orman Yangınlarını Önleme Alt Çalışma Grubu Çalışma Konuları        

1- Orman içi ve kenarındaki mesken ve iş yeri ruhsatlandırmalarında yangın güvenliği açısından gerekli 
yasal düzenlemelerin oluşturulması.

2- Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesinde kurumlar arası iş birliği ile 
gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması.

3- Orman-iskân ara kesitindeki alanlar ve enerji nakil hatları, kara yolları ve demir yolu hatları boyunca 
önleyici tedbirlerin artırılması.

4- Ulusal Yangın Tehlike Oranları Sisteminin geliştirilmesi.

5- Orman yangınlarında geniş alan gözetleme sistemlerinin araştırılması.

6- Halkın orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

4.2. Orman Yangınlarıyla Mücadele Alt Çalışma Grubu Çalışma Konuları

1- Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının araştırılması.

2- Orman yangınlarıyla mücadelede köpüğe alternatif kimyasalların kullanım imkânlarının araştırılması.

3- Gönüllülük sistemi altyapısının geliştirilmesi.

4- Uzmanlık gerektiren kadroların rotasyon dışı bırakılması konusunun değerlendirilmesi.

5- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği.

6- Orman işçilerinin nitelik ve niceliğinin artırılması.

7- 285 sayılı Tebliğ’in güncellenmesi.

5. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İLE FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Güçlü Yönler:

•	 Ülkenin tüm bölgelerine yayılan, güçlü bir örgüt yapısının olması, yurt geneline yayılmış tüm kara 
ve hava araçları ile personelin tek bir kurum tarafından koordinasyon içerisinde yönetilmesi,

•	 Orman yangınlarıyla mücadele konusunda kuruma ait eğitim merkezlerinin yüksek teknolojik 
altyapıya ve köklü bir tecrübeye sahip olması, yurt dışından gelen teknik personele de yangın 
uzmanlık eğitimi veriliyor olması,
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•	 İş güvenliği konusunda ciddi bir teknik altyapıya sahip olunması ve orman yangınlarıyla 
mücadeleye katılan tüm personelin dünya standartlarında Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) 
ile donatılmış olması,

•	 Yangın yönetim merkezlerinde bilgi teknolojileri açısından çok güçlü bir altyapının kurulmuş ve 
en üst seviyede kullanılıyor olması.

Zayıf Yönler:

•	 Orman yangınları ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden olan arazöz ve yer ekiplerinin, orman 
yangın işçilerinin azalması nedeniyle yeterli sayıda oluşturulamaması, 

•	 Orman yangın işçilerinin yaş ortalamalarının yükselmiş olması nedeniyle fiziksel özelliklerinin 
yeterli olmaması, 

•	 Orman yangınları konusunda uzmanlaşmış teknik personelin rotasyonla başka görev ve yerlere 
atanması nedeniyle orman yangınları konusunda kurumsal hafızanın zayıflamış olması,

•	 Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından orman yangınları konusunda 
Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli çalışmaların yapılamaması, 

•	 Kamuoyunun orman yangınları konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaması.

Tehditler:

•	 Yangın işçilerinin yaş ortalamasının sürekli olarak yükselmesi ve işçi sayısının sürekli azalmakta 
olması,

•	 Orman köylerinde genç nüfusun azalmış olması sebebiyle yangına müdahale edecek gönüllü 
kalmaması,

•	 Köyden kente göçün artarak devam etmesi sebebiyle boşalan köylerde yanıcı madde birikiminin 
aşırı şekilde çoğalması,

•	 Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak orman yangın sayısının ve şiddetinin artması, yangın 
sezonunun uzaması, yarı kurak ve kurak alan miktarının yükselmesi, orman yangınlarıyla mücadele 
maliyetlerinin artması,

•	 Orman içi ve yakınında turistik tesisler ile yazlık türü yerleşimlerin hızla artması ve bu yerleşimlerin 
orman yangınları ile ilgili tedbirleri almaları konusunda icbar edici bir mevzuat bulunmaması,

•	 Artan enerji ihtiyacı ile birlikte orman içlerine inşa edilen alternatif elektrik üretim tesisleri sayısının 
hızla artması,

•	 Bağ bahçe temizliği, anız yakma gibi sebeplerle meydana gelen kırsal alan yangınları konusunda 
caydırıcı bir düzenleme bulunmaması.
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Fırsatlar:

•	 Ormanların izlenmesi ve orman yangın yönetimi konularında yeni teknolojilerin gelişmekte olması,

•	 Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülük ve alternatif insan kaynaklarından faydalanılması 
konularında yenilikçi yaklaşımlar olması,

•	 Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında köpük ve reterdanta alternatif olacak yeni ve 
çevreci söndürme kimyasalları konusunda araştırmaların devam etmesi,

•	 Nüfusumuzun vatanperver, milli-dini hassasiyetlere ve çevre duyarlılığına sahip genç, dinamik 
bireylerden oluşması,

•	 Ormanların çok yönlü faydalarının ortaya çıkması ve bu durumun toplumun tüm kesimleri 
tarafından kabul görmesi.

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

OGM’nin, Akdeniz ülkeleri içerisinde orman yangınları ile mücadelede erken müdahale açısından 
yıllar içerisinde önemli bir yol kat ettiği ve başarılı olduğu görülmektedir. Araç, gereç ve donanım 
altyapı kapasitesi bakımından ideal standartlara yaklaşılmıştır. 

Tüm dünyayı etkileyen küresel iklim değişimi kaynaklı ekstrem meteorolojik olaylara rağmen, orman 
yangınları ile mücadelede iyi sonuçlar alınmaktadır. Ancak, orman yangınlarını önleme çalışmalarının 
çeşitlendirilmesi ve bölgesel tedbirler alınması gerektiği açıktır. 

Yangınlarla mücadele organizasyonu, fazlasıyla yangına müdahaleye odaklıdır. OGM’nin yıllar içerisinde 
artan orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi ve yapılan yatırımlarla yangına ilk müdahale süresi 12 
dakikaya kadar düşürülebilmiştir. Her yıl çıkan yangın sayısındaki artış devam etse de kullanılan etkin 
mücadele teknikleri ile yangın başına düşen alan miktarında azalma görülmektedir. Yangın öncesi 
planlamalar, yangınlara karşı hazırlıklı olma ve yangınların önlenmesi çalışmalarında çok önemli bir 
yere sahipken, bunun için ayrılan bütçe kısıtlıdır. 

Orman-iskân ara kesitinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Toplumun sosyoekonomik yapısındaki 
iyileşmelere paralel olarak kırsal kesimde, ormana yakın ya da orman içi arazilerde artan bir şekilde yeni 
yerleşim alanları oluşturulmaktadır. Yeni yerleşimciler çoğunlukla yangın bilincine sahip değillerdir. Bu 
durum, yangın risk ve tehlikesini artırmaktadır. Bu kapsamda orman-iskân ara kesitindeki alanlar ile 
enerji nakil hatları, kara yolları ve demir yolu hatları boyunca önleyici tedbirlerin alınması hususunda 
yasal ve idari çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Orman yangınları ile mücadelede mevcut yangın işçilerinin sayısı azalmış ve yaşları ilerlemiştir. 
Sürdürülebilir bir mücadele için işçilerin sayıları artırılmalı, çalışma periyodu uzatılmalı ve yaş 
ortalaması düşürülmelidir. İhtiyaç halinde bu konudaki eksiklikler hizmet alımı ile giderilebilmelidir.
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Yangın sonrası yeniden ormanlaştırma çalışmalarında biyolojik çeşitliliğin tüm unsurları dikkate 
alınmalıdır. Ekolojiyi dikkate almadan, ekonomik ya da başka kaygılarla ekosistemlerin yapısını 
değiştirmeye yönelik uygulamalar, uzun dönemde olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir.

Sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri için toplumun farkındalığı ve bilinç düzeyinin artırılması önemli 
bir faktördür. Bu sebeple okul öncesi eğitimden başlayıp eğitim hayatının her kademesinde çevre ve 
orman konularına daha fazla yer verilmelidir. Medya ve sosyal medya mecraları ile diğer yöntemlerin 
daha etkin ve yaygın kullanılması sağlanmalıdır.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan teknik personelin bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına 
yönelik olarak lisansüstü eğitimlerinin teşvik edilmesi ve kurumsal olarak desteklenmesi sağlanmalıdır. 
Bununla birlikte orman yangınlarıyla mücadelede bölgesel tecrübeler göz ardı edilmemelidir. Özellikle 
orman yangınları konusunda uzmanlaşmış personelin mümkün olduğu kadar benzer yörelerde aynı 
uzmanlık alanında görev yapması sağlanmalı, uzmanlık gerektiren kadrolar kesinlikle rotasyon dışı 
bırakılmalıdır. Bu konuda ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

Özellikle tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesinde kurumlar arası iş 
birliği ile gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması sağlanmalıdır.

Yangına hassas alanlarda bulunan milli parklar ve mevzuat çatışması bulunan diğer korunan alanlarda, 
yangın yönetim planlarının yapılması ve uygulanması sağlanmalıdır.

ORBİS ile entegre çalışan bir veri tabanı sistemi ile bir karar destek sistemi olarak Ulusal Yangın 
Tehlike Oranları Sistemi, ivedilikle tamamlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Orman yangınları için kullanılan erken uyarı sistemlerinin günün şartlarına göre sürekli olarak 
geliştirilerek güncel tutulması sağlanmalı, yeni teknolojiler takip edilerek özellikle yerli teknolojilerden 
yararlanılması teşvik edilmelidir. Ayrıca orman yangınlarının geniş alan gözetleme sistemleri ile 
kayıtlarının tutulması ve yanan alanları kapsayacak şekilde hava halleri verilerinin eş zamanlı olarak 
kaydedilmesi sağlanmalıdır. Üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapılarak yangın yayılış 
modelleri geliştirilmelidir.

Orman yangınlarıyla mücadelede alternatif olarak daha etkili, yerli, yeni nesil çevreci kimyasal 
çözeltilerle ilgili araştırmalar yapılmalı, araştırma sonuçlarına göre tescili yapılan ürünlerin kullanılması 
sağlanmalı ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.

Orman yangınları ile mücadelede çalıştırılmak üzere, hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda 
gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanarak, ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.
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1. GİRİŞ

Ülkemiz ormanları farklı sektörlerin ihtiyacını karşılamak üzere başta odun ve odun dışı orman ürünleri 
olmak üzere ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonları yoluyla parayla ölçülen veya ölçülemeyen pek 
çok mal/hizmet üretimi sunmaktadır. Ormancılık sektörü, diğer sektörler için vazgeçilmez bir altyapı 
oluşturmakta ve onlara pek çok girdi sağlamaktadır. Aynı zamanda ormanlar devamlı ve güvenli 
istihdam oluşturması ve kırsal fakirliği önlemesi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Bakanlığımız kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla 
yapılacak III. Tarım ve Orman Şûrası’nın çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hedefleri, işleyişi 
ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla Tarım Şûrası Yönetmeliği 17.05.2019 tarihli ve 3077 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım ve ormancılık alanında meydana gelen gelişmeleri gözden geçirmek, yeni talep ve ihtiyaçlara 
göre güncel politikalar oluşturmak üzere “III. Tarım ve Orman Şûrası–2019”un Ekim ayında toplanması 
kararlaştırılmıştır.

Tarım ve Orman Şûrası kapsamında ilgili Bakanlık birim temsilcileri ve teknik uzmanlardan oluşturulan 
Şûra Çalışma Gruplarından birisi de “Orman Kaynaklarından Faydalanma Çalışma Grubu” dur. Çalışma 
grubu 43 kişiden oluşmaktadır. Grup Başkanı Hayati ÖZGÜR, Başkan Yardımcısı Ahmet AYDIN, 
Raportör Bülent GÜNEŞ ve Raportör Zafer FİLİZ olarak belirlenmiştir. Grup üyelerinin: 20’si OGM’den 
olmak üzere 21’i TOB, 12’si üniversiteler,  7’si STK ve 3’ü de özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.

Şekil 1. Orman kaynaklarından faydalanma çalışma grubu üye dağılımı

Çalışma grubumuz 3’ü geniş katılımlı olmak üzere 5 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar 
elektronik posta aracılığı ile grup üyeleriyle paylaşılmış, üyeler kendi ilgi alanına giren konulara ait 
görüşlerini ileterek raporun oluşturulmasına katkı sağlamışlardır. Orman Kaynaklarından Faydalanma 
Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla 27.08.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantı 
neticesinde Şûra Sekretaryasına iletilmek üzere çalışma grubu üyelerinin üzerinde uzlaşma sağladığı 
rapor (şûra çalışma belgesi) aşağıda yer almaktadır.

2. MEVCUT DURUM

Odun ham maddesi, ormanlardan elde edilen en önemli ticari mal olma özelliğini sürdürmektedir. Bu 
yüzden endüstriyel ve yakacak odun üretiminin sürekliliği sürdürülebilir orman yönetiminde kritik bir 
rol oynamaktadır. Odun üretimi sonucu yapılan satışlar sürdürülebilir orman yönetiminin finansmanı 
ile de doğrudan ilişkilidir. Ancak bu üretimin ormanlardaki odun servetini tehdit etmeyecek ölçülerde 
koruma ve kullanma dengesi içerisinde yapılması gerektiği aşikârdır. 2018 yılı envanter rakamlarına 
göre ülkemiz ormanlarının toplam serveti 1,7 milyar m3, artımı ise 47,0 milyon m3tür. Buna karşılık 
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ormanlarımızdan alınan toplam eta bu rakamların altında olup, bugüne kadar yıllık en fazla 25 milyon 
m3 alınmıştır. 2019 yılı programı ise 30 milyon m3’tür. 

Ormanlardan üretilen bir başka önemli değer ise odun dışı ürün ve hizmetlerdir. Son zamanlarda odun 
dışı orman ürünlerinin pek çok açıdan değer kazanmakta olması bu ürünlere daha çok önem verilmesine 
neden olmaktadır. Odun dışı orman ürünleri konusu uzun süre ihmal edilmiş olması nedeniyle yapılan 
üretimin miktar ve değer açısından ölçülmesinde yerleşik bir sistem oluşturulamamıştır. 

2.1. Odun Ürünlerinde Mevcut Durum

2.1.1. Mevzuat

Anayasa’nın 169. maddesinde yer alan “Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir” 
hükmü çerçevesinde ülke orman varlığının %99’unu teşkil eden devlet ormanları OGM tarafından 
yönetilip işletilmektedir. Ayrıca, özel ormanların planlanması ve işletilmesi de devletin (OGM) kontrol 
ve denetimi altında yürütülmektedir.

Orman işletmeciliği ile ilgili temel esasları belirleyen 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 6. maddesinde 
yer alan “Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve 
yaptırılır” şeklindeki ifadeyle OGM’ye verilerek istihsal (üretim) ve satış işleri ile ilgili genel esaslar 
26–44. maddeleri ile belirlenmiştir. Yine 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle OGM görev ve 
faaliyet alanlarıyla teşkilat yapısına ilişkin hususların tanımlamaları yapılmıştır.

Yukarıda özetlenen mevzuat çerçevesinde, ülkemizdeki üretim işleri Orman Kanunu’nun 40. 
maddesine göre öncelikle iş yerinde ve civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve 
köylülere, iş yerine olan mesafeleri ve iş güçleri dikkate alınarak gördürülmektedir. Diğer taraftan 34. 
maddeyle de Orman İdaresince üretimin yaptırılması halinde köylülere ve kooperatiflere tanınacak 
kanuni haklar belirlenmiştir. 

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin genel esasları ise 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 30. maddesi ile 
belirlenmiş olup, pazarlamada açık artırmalı satışların esas olduğu, ancak lüzum ve fayda görülen 
hallerde orman ürünlerinin tahsis yoluyla da satılabileceği belirtilmiştir. Açık artırmalı, Tahsisli ve 
Orman Kanunu’nun 31, 32 ve 33. maddelerinde belirtilen kanuni haklardan doğan indirimli satışlara 
ilişkin ayrıntılı hükümler ise “Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları” hakkında yönetmelik ile 
belirlenmiştir. Orman ürünleri, açık artırmalı ve tahsisli satışların dışında çeşitli kanunlar ile belirlenmiş 
hak sahiplerine indirimli olarak da satılmaktadır. 

2.1.2. Yuvarlak Odun Piyasası ve Arz-Talep Durumu

Ülkemizde yaklaşık olarak 23 milyon m³ endüstriyel odun ve 10 milyon ster yakacak odun tüketilmektedir. 

Bu tüketim, devlet ormanları ve özel mülkiyetteki orman ve ağaçlık alanlardan yapılan üretim ve ithalat 
yoluyla karşılanmakta olup, arz kaynaklarına göre üretim ve tüketim miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 
En büyük odun arz kaynağı olan devlet ormanlarından yapılan üretim toplam ülke tüketiminin %75’ini 
oluşturmaktadır. 2010-2018 döneminde yurt içi endüstriyel odun üretimi %51, toplam tüketim ise %30 
oranında artmıştır. Yakacak odun tüketiminde ise düşüş trendi devam etmektedir.
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Tablo 1. Endüstriyel ve yakacak odun üretim ve tüketim eğilimleri

Üretim ve Tüketim Kaynakları
Birim

YILLAR

1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018

OGM endüstriyel odun üretimi 000 m3 6.781 6.581 7.329 12.569 16.638 17.010 17.153 19.080

Özel sektör endüstriyel odun 

üretimi

000 m3 1.549 2.100 3.262 3.300 3.370 3.380 3.400 3.400

Toplam endüstriyel odun arzı 000 m3 8.330 8.681 10.591 15.869 20.008 20.390 20.553 22.480

Devlet ormanlarından 

endüstriyel odun tüketimi

000 m3 6.272 6.670 7.453 12.792 16.097 17.346 17.008 19.060

Özel mülklerden endüstriyel 

odun tüketimi (tahmini)

000 m3 1.549 2.100 3.262 3.300 3.370 3.380 3.400 3.400

Net ithal edilen endüstriyel odun 000 m3   836 2.061 1.823 1.840 1.676 1.264 882

Toplam endüstriyel odun 

tüketimi

000 m3 7.821 9.606 12.776 17.915 21.308 22.402 21.672 23.342

OGM yakacak odun üretimi 000 ster 21.949 12.145 7.861 7.194 5.023 4.877 4.706 4.890

Özel sektör yakacak odun 

üretimi (tahmini)

000 ster 1.556 1.720 1.920 2.053 2.160 2.520 2.546 2.533

Toplam yakacak odun arzı 000 ster 23.505 13.865 9.781 9.247 7.183 7.397 7.252 7.423

Devlet ormanlarından yakacak 

odun tüketimi

000 ster 21.202 9.759 8.149 7.313 5.032 4.877 4.762 4.806

Özel mülklerden yakacak odun 

tüketimi (tahmini)

000 ster 1.556 1.720 1.920 2.053 2.160 2.520 2.546 2.533

Net ithal edilen yakacak odun 

(cips dahil)

000 ster     326 2.136 3.788 3.008 2.594 2.524

Toplam yakacak odun tüketimi 000 ster 22.758 11.479 10.395 11.502 10.980 10.405 9.902 9.863

Toplam odun üretimi 000 m3 25.958 19.080 17.927 22.804 25.395 25.938 25.992 28.047

Toplam odun tüketimi 000 m3 24.889 18.215 20.572 26.542 29.543 30.206 29.098 30.739

2.1.3. OGM Üretim ve Pazarlama Durumu 

Ülkemiz ormanlarının tamamına yakınının devletçe yönetilmesi ve yurt içi yuvarlak odun arzının 
yaklaşık %82’sinin devlet ormanlarından sağlanması nedeniyle OGM üretim ve satışlarının yakından 
incelenmesi gerekmektedir.

2.1.3.1. OGM Üretim Durumu

OGM üretim rakamları incelendiğinde 2000 yılında 7,3 milyon m3 olan endüstriyel odun üretiminin 
yanında yakacak odun üretiminin 7,9 milyon ster olduğu görülmektedir. 2000 yılından itibaren 
endüstriyel odunda üretim trendi yukarıya dönmüş olup, 2018 yılı sonunda 19,1 milyon m3e ulaşmıştır. 
Böylece 2000 yılından bu yana OGM endüstriyel odun üretimi %160 artmış, yakacak odun üretiminde 
ise %38’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Ürünler itibarıyla üretim incelendiğinde farklı trendler göze 
çarpmakta olup, üretim miktarının sanayideki talep gelişimi ve artan genç meşcere bakımları 
paralelinde fakat ormanların potansiyelinin limiti dâhilinde şekillendiği görülmektedir. 
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Tablo 2. Endüstriyel odun üretimi 

Ürün cinsi / Yıllar 2000  % 2015 % 2018  %

Dikili damga (D.K.G.H.) (m3) 8.880   21.241   24.438  

Tomruk (m3) 3.007 41 5.904 35 7.153 37

Tel direk (m3) 155 2 54 0 71 0

Maden direk (m3) 413 6 664 4 732 4

Sanayi odunu (m3) 830 11 764 5 875 5

Kağıtlık odun (m3) 1.533 21 2.375 14 2.875 15

Lif-yonga odunu (m3) 1.371 19 6.866 41 7.362 39

Sırık (m3) 19 0 10 0 13 0

Endüstriyel odun toplamı (m3) 7.329   16.638   19.080  

Yakacak odun (ster) 7.861   5.023   4.890  

Bu etkenler altında 2000 yılından bu yana lif yonga odun üretiminde 5 kat artış gerçekleştirilmiştir. 
2000 yılında sanayide kullanılan lif-yonga odunu üretiminin, toplam endüstriyel odun üretimindeki 
payı %19 (1,4 milyon m3) seviyesinde iken, 2018 yılı sonunda bu pay %39’a (7,4 milyon m3) ulaşmıştır 
(Şekil 2). Lif ve yonga levha sanayindeki güçlü talep artışının devam etmekte olması ormanlarımızın 
(bilhassa genç meşcerelerin) bakımı için önemli avantaj sağlamaktadır. 

2000 yılından öncesi uzun yıllar 3 milyon m3 seviyesinde seyreden tomruk üretiminin, ormanların 
sınırlı potansiyeline rağmen, %137 oranında artarak 7,2 milyon m3e yaklaşması da önemli bir gelişmedir. 
Diğer yandan tel direği, maden direği, sanayi odunu ve sırıkta önemli bir artış olmaması talep gelişimi 
ile ilgilidir.

Şekil 2. Lif-yonga odunu üretimi (bin m3)

1980-2001 döneminde yakacak odun üretiminin hızlı bir şekilde düşmesinde: alternatif enerji 
kaynaklarının yaygınlaşması, kırsal alandaki nüfusun azalması, yakmada nispeten daha verimli 
teknolojilerin kullanılması, endüstride ince odunların da değerlendirilme imkânının artması ve 
levha sanayiden gelen güçlü talebin baskısı gibi etkenler rol oynamıştır. Son 10 yılda yakacak odun 
üretimindeki düşüş azalmış ve son 6 yılda 5 milyon ster seviyesinde neredeyse yatay trende girmiş gibi 
görünmektedir (Şekil3). 
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Şekil 3. Yakacak odun üretimi (bin ster)

2.1.3.2. OGM Satış Durumu ve Pazarlama

OGM’nin satış miktarları (stok değişimleri dışında) üretim rakamlarına paralel olarak seyretmektedir. 
Satışlar ürün çeşidi ve satış şekline göre makta, rampa ve son depolardan yapılmakta bazen de 
işaretlenmiş ağaçlar dikili olarak satılmaktadır. Son yıllarda OGM satışlarının yaklaşık %30’u “dikili 
ağaç satışı” yolu ile yapılmaktadır. Bunun avantajları:

•	 Müşterinin orman ürününü kendi kullanım alanına en uygun olacak şekilde yapabilmesi,

•	 Mükerrer istif ve yüklemenin önlenerek üretim masrafları ile taşıma maliyetlerinin azaltılması,

•	 Kesilen ağaçlardan elde edilen ürünlerin en kısa sürede kullanım alanına ulaştırılmasıyla, diğer 
satış şekillerinde uzunca bir zamana tekabül eden kesim ile ürünün kullanılması arasında geçen 
sürede ortaya çıkan bozulma ve kalite kayıplarının önlenmesi,

•	 Dikili olarak satılan ağaçlardan çıkan ince dallar ile diğer üretim artıklarının en iyi şekilde 
değerlendirilmesinin sağlanması şeklinde özetlenebilir.

Dikili ağaç satışı, orman köylüsü, kooperatiflere ve yıllık üretim kapasitesi 25 bin m3 ve üzeri fabrika 
ve tesislere tahsisli olarak, diğer isteklilere ise açık artırmalı satış yolu ile yapılmaktadır. 

2.1.3.2.1. Yeni Satış Teknikleri

2.1.3.2.1.1. Odun Ürünlerinin Elektronik Ortamda Satışının Yapılması

Orman ürünlerinin satışları 20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman 
Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmiş olup, bu 
Yönetmeliğin 5. maddesinde “İhtiyaç ve fayda görülen hallerde orman ürünlerinin ihale ve satışı 
elektronik ortamda da yapılabilir. Bu satışlarda uygulanacak usul ve esaslar Genel Müdürlükçe 
belirlenir.” hükmü getirilmiştir. 
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Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları hakkındaki 303 sayılı Tebliğ’de “İhtiyaç 
duyulması halinde elektronik altyapının oluşturulmasını müteakiben, orman ürünlerinin ihalesi 
ve satışı elektronik ortamda yapılabilir. İhale ve satışların elektronik ortamda nasıl ve ne şekilde 
yapılacağına dair esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.” şeklinde yer verilmiş olup, bu konu ile ilgili 
ORBİS projesinin 2. modülünde çalışmalara başlanılmıştır. Modül yazılımı tamamlandığında bu satış 
yönteminin uygulanma süreci de başlatılmış olacaktır. 

Elektronik satış yönteminin yeni bir satış metodu olarak devreye girmesiyle bu satış metodunu tercih 
eden müşterilerin zaman israfına yol açan ihale salonuna gelme zorunluluğu ortadan kaldırılarak 
kendi işlerini takip etmeleri için zaman tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

2.1.3.2.1.2. Odun Ürünlerinin Çok Yıllık Olarak Satışının Yapılması

Orman ürünlerinin satışları 20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman 
Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmiş olup, bu 
Yönetmeliğin 7. maddesinde “Orman ürünlerinin satışları yürürlükte olan amenajman ve silvikültür 
plan verileri ve süreleri dikkate alınarak beş yılı aşmamak üzere çok yıllık olarak da yapılabilir. Bununla 
ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.” denilmektedir.

Çok yıllık satışlarla ilgili çalışmalar başlatılmış, ihtiyaç durumuna göre uygulanmaya başlanılacak olup, 
amenajman planı ve silvikültür planında yer alan ve kesilmesi öngörülen etaların sadece bir yıllık 
süre kapsamında değil beş yılı kapsayacak şekilde satışının planlanması sağlanmış olacaktır. Bunun 
sonucunda müşterilerimize ürün garantisi sağlanarak ham madde tedarikinde önlerini görmeleri 
temin edilecek ve yurt dışından yapılacak ithalatın azaltılması sağlanmış olacaktır.

2.1.3.2.1.3. Odun Ürünlerinin Tahsisli Satışları

Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 9. maddesi 1. fıkrası (ö) bendi 
gereğince: Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilerin iş güçleri ve 
tahsisli dikili ağaç satış talepleri de dikkate alınarak yıllık odun ham madde işleme kapasitesi yirmi 
beş bin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere, yıllık kapasite kullanım miktarlarına göre 
Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun ve 6831 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca belirlenen 
dikili ağaçlar tahsisen satılabilmektedir. 

2.1.3.3. OGM Satış Gelirleri 

Üretimdeki artışın yanında piyasa şartları ve talebini temel alan pazarlama politikaları sayesinde OGM 
satış gelirleri artmakta olup, yıllar itibarıyla OGM satış geliri Şekil4’te verilmiştir. 

Şekil 4. OGM orman ürünü satış geliri (milyon TL)
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2.1.4. Odun Ürünleri Dış Ticareti

Ülkemizin endüstriyel odun ithalatı 1 milyon m³  civarındadır. Hâlihazırda endüstriyel odun ithalatının 
yaklaşık olarak %40’ı Ukrayna’dan yapılmaktadır. Ülkemizdeki lif ve yonga levha sektörlerinin hızla 
büyümesine bağlı olarak 2000 yılında 1,4 milyon m³ olan lif-yonga odunu üretimi 2018 yılı sonunda 
7,4 milyon m³e çıkarılmıştır. Ancak sektörün büyümesi neticesinde ihtiyacın karşılanabilmesi için 2,5 
milyon m³ odun ham maddesi ithal edilmektedir.

Ahşap ve ahşap ürünleri dış ticaretinde ham madde ihracatının yok denecek kadar az olduğu, katma 
değeri yüksek mamul ürünlere doğru ihracatın artarak ithalatı karşıladığı görülmüştür. Ahşap mobilya 
sektöründe ise ihracat hızla artarak 2018 yılında ithalatın 2,5 katına ulaşmıştır.

2.1.5. Oduna Dayalı Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu

Geleneksel küçük işletmelerden oluşan oduna dayalı orman ürünleri sanayi genelde kırsal kesimde 
olmak üzere yurdun her tarafına dağılmış olup, emek yoğun teknolojiler ile çalışmaktadır. Bu 
özellikleri nedeniyle bu sanayi dalı istihdam ve kırsal alanda yaşayan insanların yerinde işlendirilmesi 
ve kalkındırılmasını bakımından stratejik öneme sahiptir. 

Oduna dayalı orman ürünleri endüstrisinin alt dalları büyüme potansiyeli yönünden önemli farklılıklar 
göstermektedir. Lif ve yonga levha sanayi hızla büyürken, kereste imalat sanayi ve masif parke üretimi 
ile kaplama ve kontrplak sanayinde uluslararası alanda rekabet gücü düşüktür.  Oduna dayalı orman 
ürünleri sanayisinin alt sektörleri itibarıyla ham madde kullanım durumu Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5: Sektörlerin ham madde kullanım durumu (bin m3)

 

2.1.6. Odun Üretiminin Artırılması

Orman alanlarında zaman içerisinde önemli bir değişimin olmadığı düşünüldüğünde artan yurt 
içi ihtiyacın karşılanması ve ithalatın azaltılması için en önemli yol birim alandan elde edilen odun 
üretiminin artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda OGM endüstriyel odun üretimini hem 
kalite hem de kantite olarak arttırmaya yönelik tedbirler almış ve bu kapsamda baltalıkların koruya 
tahvili, bozuk ormanların imar ve ihyası, orman bakımlarına ağırlık verilmesi ve üretim sırasında 
odun değer kayıplarını azaltacak dikili ağaç satışının arttırılması gibi politikalar uygulamaktadır. 
Bunlara ilave olarak, GM 2013-2023 dönemi için “Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı” 
hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Eylem planı iyi bonitetli yerlerde yoğun silvikültürel yöntemleri 
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de kullanarak endüstriyel odun üretimini hedeflemiş ve orman arazileri, hazine arazileri ve tarım 
arazileri potansiyel alanlar olarak sayılmış, özellikle orman arazilerinde kızılçam, sahil çamı, kızılağaç, 
dişbudak, kavak ve okaliptüs ile ağaçlandırma yapılması öngörülmüştür. Endüstriyel ağaçlandırma 
yapılabilecek alan özellikleri bakımından düşünülerek söz konusu eylem planında iyi bonitetli (I. ve 
II. bonitet), eğimin nispeten düşük olduğu, edafik ve fizyolojik şartların uygun olduğu ve en az 5 ha 
büyüklüğündeki alanlar potansiyel alan olarak belirlenmiştir. Bu kriterler çerçevesinde 2013 yılında 
OGM tarafından yapılan bir tespite göre 13 OBM’de toplam 164.922 ha potansiyel saha belirlenmiştir.

2.1.7. Sertifikasyon Çalışmalarında Mevcut Durum Analizi

OGM, ülkemiz ormanlarının sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi 
kapsamında en önemli yardımcı araçlardan birisi olarak değerlendirilen sertifikasyon çalışmalarına 
2010 yılında başlamıştır. Bu kapsamda 2019 yılı sonu itibarıyla 4,3 milyon hektar orman alanına “FSC 
- Orman Yönetim Sertifikası” alınacaktır.

2.1.8. Orman Üretim İşçiliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Çalışmaları

Tehlikeli işler sınıfında yer alan orman üretim işçiliği alanında 2014 yılında sektörün tüm taraflarının 
katılımıyla hazırlanan ve MYK’ca Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Üretim 
İşçiliği Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik kapsamında belgelendirme faaliyetleri MYK’ca 
yetkilendirilen kuruluşlar tarafından orman işçilerine Mesleki Yeterlilik Belgelendirme çalışmalarına 
başlanılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 11/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanan 2018/1 Tebliği ile belge zorunluluğu getirilen meslekler arasına alınmıştır.

2.2. Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerdeki Mevcut Durum 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen talepler doğrultusunda doğaya ve doğal ürünlere 
olan gereksinimler artarak devam etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler gıda, baharat, ilaç sanayi, 
kozmetik vb. gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tıbbi bitkilere yönelik talepler ayrı bir pazar 
oluşturmuştur. WHO verilerine göre, dünyada tıbbi ve aromatik bitki sayısı yaklaşık 20.000 dolayında 
olup, bunlardan 4000 drog yaygın olarak kullanılmaktadır. Halen dünyada 2000, Avrupa’da ise 500 
kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır. Türkiye florasına baktığımızda: ekolojik olarak 7 coğrafik 
bölgede yaklaşık olmak üzere, 12.000 bitki türü bulunduğu, 4000’inin endemik olduğu, 1700’ünün 
tıbbi özellik gösterdiği, 500’ünün ise tıbbi ve aromatik özelliğinin iyi bilindiği görülmektedir. Dünya 
üzerindeki tıbbi bitkilerin yaklaşık %6’sı ülkemizde bulunmaktadır.

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük kısmı doğadan toplanmakta, doğrudan tüketilmekte, iç 
pazarda satılmakta veya ihraç edilmektedir. Ülkemizin sahip olduğu bitki türlerinin tıbbi ve aromatik 
maksatlı kullanıma konu edilme oranı %3’tür. Dünyada önde gelen tıbbi ve aromatik bitki üreticisi 
ülkelerin bitki tür sayıları ile kullanıma konu edilme oranları ortalaması ise %12,5’tir. 

Tıbbi bitkilerdeki etken maddelerin sentetik yolla elde edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü 
olduğunun tespiti, bu bitkilerin önemini artırmıştır. Bitkisel ilaçların bütün dünyadaki toplam pazar 
payının, 2018 yılı için 110 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Ülkemiz orman alanlarında odun dışı orman ürünü niteliği taşıyan türlerin tespit, teşhis ve verimlilik 
çalışmaları yapılmaktadır. Arazi çalışmaları ile elde edilen envanter ORBİS sistemine aktarılarak sistem 
üzerinden faydalanma planları yapılabilmektedir. Bugüne kadar 1.610.000 ha alanda odun dışı orman 
ürünü varlığı tespit edilmiştir. Gerek ihracata ve gerekse iç tüketime konu edilen en önemli 20 türe 
ait envanter verileri Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3.  En önemli ODOÜ ihracata ve iç tüketime konu türler

S.no Türkçe adı Bilimsel adı Yayılış alanı (ha) Verim miktarı (Ton)

1 Kekik Thymus, Thymbra, Origanum, Satureja spp. 213.065 55.414

2 Defne Laurus nobilis 152.135 202.493

3 Laden Cistus spp. 115.680 81.128

4 Kuşburnu Rosa canina 78.931 9.366

5 Adaçayı Salvia spp. 68.993 8.887

6 Fıstık çamı Pinus pinea 52.435 21.592

7 Kocayemiş Arbutus spp. 38.055 30.660

8 Mersin Myrtus comminus 34.933 19.989

9 Alıç Crataegus spp. 30.131 8.857

10 Funda Erica spp. 24.197 16.876

11 Dağ çayı Sideritis spp. 24.195 1.871

12 Yabani elma Malus sylvestris 18.967 19.666

13 Kestane Castanea sativa 17.587 48.181

14 Ahlat Pyrus spp. 17.334 18.034

15 Ihlamur Tilia spp. 17.219 530

16 Keçiboynuzu Ceratonia siliqua 13.000 3.277

17 Sumak Rhus coriaria 8.336 1.869

18 Sıklamen Cyclamen spp. 7.698 588

19 Biberiye Rosmarinus officinalis 6.208 12.103

20 Göl soğanı Leucojum aestivum 1.017 1.116

2013 yılından bu yana ülkemizin farklı illerinde ve KKTC’de düzenlenmekte olan MESMAP’ta Genel 
Müdürlüğümüz ODÜHDB katılımcı ve destek veren kuruluş olarak yer almakta, ülkemiz ve yurt dışında 
TAB sektöründeki gelişmeler yakinen izlenmektedir. 

2014 yılında yenilikçi orman ürünlerinin geliştirilmesi gayesiyle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
artırılması ile ilgili olarak, Afyonkarahisar ilimizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kurulmuştur. 

2015 yılında Trüf ormanı, Mavi yemiş, Salep, Sakız ve Defne Eylem Planları kapsamında öngörülen 
eğitim programları ile 4.500 kişiye eğitim verilmiştir.

22 adet ODOÜ’nün eğitici nitelikte video ve animasyonları BAU iş birliğinde hazırlanarak internet 
sitesi üzerinden yayınlanmış olup, üniversitelerimizle aromaterapi ve fitoterapi mastır programlarının 
açılması için görüşmeler yapılmıştır. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı, 10.000 hekime bitkisel ilaç reçete 
etme eğitimleri vererek uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda halen 21 adet GETAT Eğitim Merkezi 
(27 Haziran tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen) hekimlere eğitim vermektedir. 
Bu eğitimlerin sürekliliği ve etkinliği ülkemizde bitkisel ilaçların kullanımı, yaygınlaştırılması ve böylece 
bitkisel ürünlerin üretimi konusunda önümüzdeki süreçte ciddi katkılar sağlayacaktır.

Reçine ve türevlerinin ülkemizde üretilmesi açısından üretim maliyetleri ve verimlilik hususunda 
çalışmalar ile 2018 yılında 45.000 sahil çamı ağacında 175.000 kg reçine üretimi yapılmıştır. 

Dünyada ve ülkemizde, orman kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesinin temel koşulu, yöre 
halkına alternatif gelir kaynakları sunmaktır. Bu kapsamda Sakız (2014-2019), Salep (2014-2018), 
Trüf Ormanı (2014-2019), Mavi Yemiş-Likapa (2015-2020), Defne (2016-2020), Reçine(2017-2021), 
Bal Ormanı (2013-2017) ve Yabanıl Meyveli Türler (2015-2020) Eylem Planları yapılarak uygulamaya 
konmuştur. 
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2015 yılında Afyonkarahisar’da l. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlenmiştir. Afyonkarahisar’da 
yapılan TAB Çalıştayı doğrultusunda uzman akademisyenlerin başkanlığında 5 çalışma grubu 
kurulmuş, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Mevzuat, Eğitim, Üretim, 
Kalite Kontrol ve Güvenlilik Kriter Belirleme, Analiz Raporlama, Projelendirme konu başlıkları altında 
58 maddelik sonuç raporu yayımlanmıştır. TAB Çalıştayı kitabından 1.000 adet,  basımı yapılarak 
dağıtılmıştır. 2016 yılında ise TAB sektörünün geliştirilmesi ve ürün arz ve katma değerinin artırılması 
gayesi ile Afyonkarahisar ilinde 2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı yapılmıştır. 

2016 yılı içerisinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin katkısı ile Fethiye-Muğla’da 5. Uluslararası 
Muğla Çam Balı ve Arıcılık Kongresi düzenlenmiştir. Tüm tarafların etkin katılımı ile sorunlar ve çözüm 
önerileri belirlenmiştir. OGM’ce “Türkiye Salgı Ballarının Araştırılması” konusundaki araştırmaya da 
destek verilmektedir.

2016 yılında AKÜ ile yapılan iş birliği kapsamında odun dışı ürün niteliğinde 14 tür için TABÇAG adı 
ile el kitapçıklarından 2.000 adet basımı yapılarak dağıtılmıştır.

2018 yılında ise Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık 
Bakanlığının katılımı ile düzenlenen I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katkı ve 
etkin katılım sağlanmıştır.

17 Ekim 2018 tarihinde Muğla ilinde III. Ormanlarımız ve Arıcılık Çalıştayı düzenlenmiştir. Geniş 
katılım sağlanan Çalıştay’da arıcılar, akademisyenler, sektör temsilcileri ve kurum çalışanları bir araya 
gelmiştir. 

Değişen mevzuat hükümleri ve uygulamadaki ihtiyaçlar çerçevesinde 297 sayılı Tebliğ’in yeniden 
düzenlenmesi sonucu 302 sayılı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve 
Satış Esasları Tebliği hazırlanarak uygulamaya konmuştur. 

2018 yılında Afyonkarahisar’da III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
toplantılar sonucunda: halk sağlığı ve tüketici güvenliği, kalite kontrol ve güvenlilik kriterleri belirleme, 
üretim, mevzuat ve ruhsatlandırma, eğitim, ulusal ve uluslararası iş birliği, projelendirme, pazarlama 
konu başlıkları altında 55 karar alınmıştır.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının tıbbi-aromatik bitkilerin geliştirilmesi, üretim ve pazarlama 
olanaklarının arttırılmasına yönelik projesine paydaş kuruluş olarak katılım sağlanmıştır.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, bunlardan hazırlanmış olan bitkisel ilaçların/ürünlerin, tıbbi bitki çaylarının 
ve takviye edici gıdaların hekim, eczacı ve halkımız tarafından kullanılabilirliğini sağlamak, kalite, etki 
ve güvenliliğini garanti altına almak amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir araya getirdiği akademisyenler, kurum çalışanları 
ve sektör temsilcileri iş birliği ile ortak çalışma programı yapılmıştır.

Katma değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerden endüstriyel ürün üretimi için teşvik 
uygulamalarının geliştirilmesi gayesiyle ilgili Bakanlıklarla çalışılmalar yürütülmektedir.

13-14 Mart 2019 tarihinde, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kurum çalışanlarının 
katılımıyla Defne Çalıştayı yapılmıştır. Defneden faydalanma yöntemi, katma değerli endüstriyel ürün 
üretimi ve defnenin pazarlama stratejileri, iç pazarın geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetleri başlıklarında 
2 çalışma grubu oluşturulmuştur. 
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Ekoturizm Faaliyetleri

2003 yılında başlayan ve orman içi veya bitişiğinde yaşayan insanların doğa ile baş başa kalmalarını 
sağlayabilmek amacıyla OGM’ce şehir ormanları ve mesire yerleri kurma çalışmaları kapsamında 
bugüne kadar toplam 133 adet şehir ormanı ve 1394 adet mesire yeri halkımızın hizmetine sunulmuştur. 

Orman Bölge Müdürlüklerimizde ekoturizm ile ilgili projeler yapılmakta olup 2015 yılında Akseki-
İbradı Bölgesinde Botanik Turizminin Geliştirilmesi Projesi’nde 140 km yürüyüş güzergâhı işaretlenmiş 
ve tabelaları dikilmiş; yürüyüş parkurlarının fiziki temizliği, harita basımı ile doğa rehberliği eğitimi 
verilmiştir. Gelişen taleplere uygun olarak, gittikçe önemi artan ormanların odun dışı işlevlerinden 
biri olan ekoturizmin planlanmasındaki boşlukların giderilmesine katkıda bulunmak ve özellikle 
ekoturizm fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının nasıl yönetileceği hususlarında çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Akdeniz Entegre Orman Yönetimi (GEF-5) Projesi kapsamında pilot bölgelerden Adana OBM Pos 
OİM ve Muğla OBM Köyceğiz OİM’de ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesi programımız devam 
etmektedir. Her iki bölgede mevcut ya da uygun olabilecek ekoturizm alanları tespiti ile bu alanlar 
üzerinde neler yapılması gerektiği tespitleri yapılmıştır.

OGM ile ONF arasındaki iş birliği ile 2016 yılında ortak ekoturizm çalışması başlanmıştır. İzmir ve 
Zonguldak OBM’de ise ekoturizm planlama işlemlerimiz devam etmektedir.

2016 yılında OGM’nin ilk Avrupa Birliği destekli projesi olan “ECOACT” projesi başlatılmış olup Bolu, 
Kastamonu, Giresun ve Artvin illerimizde yer alan ekoturizm ile ilgilenen kuruluşlara gerekli eğitimler 
verilmiş ve sertifikasyon sürecinin detaylı bilgilendirilmesi gerekli kuruluşlar ile paylaşılmıştır. Avrupa 
Birliği ülkeleri ve Avrupa ekoturizm ağı tarafından kullanılan “EETLS” ülkemize adapte edilmeye 
başlanılmıştır.

OGM 2019-2023 Stratejik Planı’nın “Stratejik Amaç (A3): Ormanların Ürettiği Mal ve Hizmetlerden 
Toplumun Optimum Düzeyde Faydalanmasını Sağlamak” başlığı altındaki hedeflerden bir tanesi 
“Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretimi artırılacaktır” 
kısmıdır. OGM ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ekoturizm üzerine yoğunlaşan beklenti 
ve talepleri karşılamak gayesiyle yeni yönetim alanları planlanarak ülkemiz turizmine kazandırılmasını 
stratejik bir hedef olarak belirlemiştir.

OGM ODÜHDB’ce hazırlanıp 2017 yılında yürürlüğe konulan 308 sayılı Ekoturizm Fonksiyonlu 
Alanların İdaresine Ait Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca; Sakarya-Kartepe, Bursa-Termal ve Oylat, 
Adana-Aladağ, Konya-Derbent, Muğla-Köyceğiz, İzmir-Nazarköy ve Zonguldak-Süzek Kanyonu ile 
Yenice bölgelerimizde Ekoturizm Yönetim Planları hazırlanmıştır. 

Bakanlığımız himayelerinde OGM’ce 9 -10 Nisan 2019 tarihinde Ekoturizm Çalıştayı gerçekleştirilmiş 
olup, alınan kararlar doğrultusunda ekoturizm eylem planı icra edilecektir. Ayrıca GM ORKÖYDB 
uygun olan yerlerde ekoturizm projelerine pansiyonculuk kredisi verilebilmektedir.

Özelikle turizm bölgelerimizde turizm faaliyetleri çeşitlilik göstermekle beraber, ekoturizm 
etkinliklerinin hem bu yörelerde hem de ülke genelinde turizme kazandırılması ile beraber ülkemiz 
açısından önemli bir gelir kaynağı olması beklenmektedir. 

20-21 Şubat 2019 tarihinde, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kurum çalışanlarının 
katılımıyla Mesire Çalıştayı yapılmıştır. 
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Odun Dışı Ürün ve Hizmetler ile İlgili Diğer Gelişmeler

ODOÜ’leri bazı ülkelerde veya ülkelerin bazı yörelerinde odun ürünlerinden daha fazla önem arz 
etmekte, dış ticarette önemli gelir kaynakları arasında yer almakta ve özellikle kırsal fakirliği azaltma 
ve yerel ekonomik gelişmeyi sağlama açısından önemli katkılar sağlamaktadır. 

2018 yılında Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri sektöründen en fazla ihracat yaptığı ülke ABD olup, 
sırasıyla Almanya, Polonya ve Japonya takip etmiştir. Odun dışı orman ürünü kapsamında ihracata 
konu edilen türlerden en fazla gelir elde edilenler: kekik, defne, çam fıstığı ve doğal mantarlardır.

Mantarlar: ormanlarımızdan toplanarak tüketilen ve ticarete konu edilen önemli odun dışı orman 
ürünlerimizdendir. Ülkemiz ormanlarında kanlıca, kuzu göbeği, sedir, bolet ve trüf mantarı başta olmak 
üzere bugüne kadar yapılan envanter kayıtlarımıza göre yaklaşık 70.000 hektar alanda faydalanılabilir 
mantar bulunmakta olup, envanter ve faydalanma planlama çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye defne ihracatında bir numaralı ülke konumundadır. Kekikte ise dünya talebinin yarısından 
fazlası ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Adaçayı, biberiye, mantar, çiçek soğanları önemli ihraç 
ürünleri olarak yer almaktadır. Çam fıstığı, keçiboynuzu, kestane gibi meyveli ürünlerde de ihracat 
devamlı artış eğilimindedir. Ülkemizde tıbbi ve aromatik, gıda vb. kullanıma konu edilebilecek 
potansiyel tür sayısı 500 civarındadır. Ayrıca ülkemizde yirmiye yakın ilde organik olarak tıbbi ve 
aromatik bitki türleri üretilmekte olup bunlar sırasıyla keçiboynuzu, kekik, şerbetçi otu, lavanta, oğul 
otu, çörek otu, adaçayı ve kişniştir.

Dünya ölçeğinde odun dışı orman ürün ve hizmetlerinin envanteri ve planlaması çalışmaları ile ilgili 
belirli bir standart ve yöntem bulunmamaktadır. Ülkemizde defne gibi ekonomik öneme sahip bazı 
türlerin envanteri ve planlamasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılmış olmasına karşın bu alanda 
yapılan çalışmalar son derece yetersizdir.

Şekil 6. OGM yıllar itibarıyla ODOÜ üretim miktarları (bin ton)
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Şekil 7. Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri ihracatı (milyon $)

Dünyada odun dışı orman ürünleri ihracatında Çin ilk sırayı almaktadır. Onu Hindistan, ABD, Almanya 
ve Mısır takip etmektedir. Odun dışı orman ürünleri ithalatında ABD ilk sırada olup, ABD’yi Almanya, 
Japonya, Fransa ve Hong Kong takip etmektedir.

OGM odun dışı orman ürünlerinin yönetimini 6831 sayılı Kanun’a dayalı düzenlenen 302 sayılı Tebliğ 
esaslarına göre yapmaktadır.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca odun dışı orman ürünlerinin bir bölümünün 
(reçine, sığla yağı, sırık, şimşir, çubuk, çıra ve çıralı kök odunu) üretim ve piyasaya arzı doğrudan OGM 
tarafından yıllık üretim programlarına göre gerçekleştirilmekte ve muhammen bedelle satılmaktadır. 
Aynı Kanun’un 40. maddesi hükmüne göre ise üretim programında bulunmayan ve üretimi özel 
teknik gerektirmeyen her türlü odun kökenli diğer orman ürünlerinin faydalanma hakları mahalli 
orman köylerine ve kooperatiflerine, orman köylüleri ve kooperatiflerin istememeleri halinde diğer 
istek sahiplerine tarife bedeli karşılığı ve OGM gözetiminde verilmektedir. 

Ülkemiz arıcılığını geliştirmek için bal ormanları tesis edilmektedir. Ülkemizin bal ihracatının neredeyse 
tamamını oluşturan çam balı ile kestane, ıhlamur, orman gülü ballarının tamamı, akasya, yayla ve 
kekik balları ise büyük oranda ormanlardan üretilmektedir. Ülkemizde bal üretiminin %85’i ormanlık 
sahalardan, %15’i tarım alanlarından sağlanmaktadır.

Ormandan sağlanan hizmetlerin insan hayatındaki rolü gün geçtikçe artmaktadır. Orman kaynakları 
planlamasında ekoturizm ve rekreasyon değerlerini belirlemek ve halkın taleplerini karşılayacak 
şekilde planlamak-yönetmek ihtiyacı hasıl olmuştur.

Şekil 8. Yıllar itibarıyla şehir ormanı sayısı (adet)
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Şekil 9. Yıllar itibarıyla mesire yeri sayısı (adet)

Orman ekosistem hizmetleri değerlemesi çalışmaları günümüz ormancılığında öne çıkan konular 
arasında olup, ülkemizde bu çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. 

Ekosistem hizmetlerinin değerlemesine yönelik en önemli çalışma “Binyıl Ekosistem Değerlemesi” isimli 
toplantıdır. 2005 yılındaki bu toplantıya 95 ülkeden 1300 bilim adamı katılmış ve çevresel hizmetlerin 
%60’ının kendini yenileyebildiğinden çok daha hızlı bir şekilde yıprandığını vurgulamışlardır.

2.3.Orman Köylülerinin Sosyoekonomik Yapısı, Ormanlara Etkisi ve Üretim İlişkisi Mevcut Durum 

Orman köylerinde sosyoekonomik kalkınmanın desteklenmesi maksadıyla, 2003-2018 yılları arasında 
ferdi destek olarak sosyal nitelikli projelerle 160.663, ekonomik nitelikli projelerle 65.250 olmak üzere 
toplam 225.913 aileye destek verilmiştir. Bu projelerle 21.928 adam/yıl istihdam sağlanmış, 980.000 
ster odunun yakacak amaçlı kullanılmasının önüne geçilmiştir.  Aynı dönemde 199 adet kooperatif 
projesine destek verilmiş, 350 adam/yıl istihdam sağlanmıştır.

Ülkemizde son verilere göre 30 büyük şehirdeki 10.571 orman mahallesinde 3.959.961,  51 ildeki 12.276 
orman köyünde 2.867.539 orman köylüsü yaşamaktadır. Toplam olarak ifade edilirse 22.847 orman 
köy/mahallesinde 6.827.500 orman köylüsü yaşamaktadır.

1985 yılı verilerine göre 10,2 milyonun yaşadığı orman köylerinde, bu yıldan itibaren nüfus azalması 
başlamış ve günümüze kadar bu azalma artarak devam etmiştir. Kırsaldan kente göçün en önemli 
nedeni, yetersiz gelir imkânları, altyapı ve sosyal hizmetler nedeniyle düşük refah seviyesi ve 
yoksulluktur. Sürekli ve mevsimsel göç, özellikle genç erkek nüfusça gerçekleştirildiğinden, orman 
köylerinde mevcut nüfusun büyük bölümünü kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturmaktadır. 

Orman köylerinin yaklaşık %17’si kıyı, %14’ü plato, %69’u da dağlık alanlarda yer almaktadır. Doğal 
olarak bu köylerde arazi yetersiz, parçalı, engebeli, verimsiz ve erozyon tehlikesine maruzdur. Yerleşim 
yerlerinin şehirden uzak, sarp ve yüksek yerlerde olması ulaşım ve haberleşmenin aksamasına neden 
olmakta, buna iklim şartları da eklendiğinde sağlık ve eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir.

Bir yandan ormanlarımızın varlığını sürdürmemiz gerekirken, diğer yandan ormanlarla iç içe yaşayan 
orman köylümüze de alternatif geçim kaynakları sağlayarak sosyal ve ekonomik kalkınmalarına 
katkıda bulunmak gerekmektedir. Bütün bunların yanında ülkemizde, ormanların korunması ve 
orman köylülerinin kalkındırılmaları, Anayasamızın 169 ve 170.  maddeleri kapsamında devlet eliyle 
yürütülmektedir.
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Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini sağlamak üzere ormanların korunması, geliştirilmesi, 
işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak için orman köylerinde yaşayan halkın ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına katkıda bulunarak; onları üretici durumuna getirmek ve 
ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmaya çalışmakla yükümlü birim ise OGM bünyesindeki 
ORKÖYDB’dir. 

21 Şubat 1970 tarihinde GM olarak kurulan, sonrasında farklı yapılanmalar geçiren, 645 sayılı KHK ile 
2011 yılından itibaren OGM bünyesinde daire başkanlığı olarak faaliyetlerine devam eden ORKÖYDB, 
hedef kitlesi olan orman köylüsü ve orman köyünde kurulu bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerine 
geçmişten günümüze destekte bulunmaktadır.

ORKÖYDB’nin faaliyetleri, ferdi destekler ve kooperatif destekleri olmak üzere iki başlık altında 
incelenebilir.

a) Ferdi destekler kapsamında:

1. Sosyal amaçlı projeler: dam örtülüğü, dış cephe mantolama, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, kat 
kaloriferi sistemi gibi projelerdir. Bu projeler faizsiz olup, kredi geri dönüşü yılda bir taksit olmak 
üzere proje türlerine göre 3-7 yıl arasında değişmektedir. Sosyal projelerle orman köylüsünün 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, odun tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak da ormana olan 
baskının azaltılması hedeflenmektedir.  

2. Ekonomik amaçlı projeler: büyük ve küçükbaş hayvancılık, fenni arıcılık, seracılık, kültür 
mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği vb. projelerdir. Bu projelerle 
orman köylüsünün yeni tarım uygulamalarıyla buluşturulması, gelir seviyesinin iyileştirilmesi, 
istihdama katkı sağlanması, kırsal alandan şehirlere göçün önlenmesi ve ormana olan baskının 
azaltılması hedeflenmektedir.  

3. Yeni projeler: OGM 2019 yılı üretim programının 30 milyon m3e ulaşmasıyla birlikte ormancılık 
faaliyetlerinde çalışan orman köylülerini, üretim mekanizasyonu anlamında ORKÖY kapsamında 
desteklemek maksadıyla, öncelik üretim faaliyetlerinin ve talebin yoğun olduğu bölgelerimizde 
olmak üzere yeni projeler üretilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu bağlamda, üretimde fiilen görev alan orman köylülerinin taleplerinin tomruk çekici vinç 
(tambur), traktör, tomruk yükleyici-istifleyici ve motorlu testere (kabuk soyma aparatlı) vb. 
üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Orman köylülerinin talepleri doğrultusunda destekleme 
çalışmaları devam etmektedir.

b)Kooperatif destekleri kapsamında: Orman köylerinde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri 
proje bazında desteklenmektedir. Süt işleme tesisi, zeytin salamura tesisi, orman işçiliğine yönelik iş 
makineleri, orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, kereste tesisleri 
vb. 

ORKÖYDB bugüne kadar yaklaşık 500 bin aileye 5,5 milyar TL tutarında ferdi kredi, 600 kooperatif 
projesine 870 milyon TL civarında kooperatif kredisi desteğinde bulunmuştur (Tutarlar 2019 yılı 
deflatörlüdür).

2016 yılından itibaren ORKÖY desteklerinden yararlanan köylülere yönelik yapılan anket 
değerlendirmeleri neticesinde, destekten yararlananların:
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•	 %62’si 40-65 yaş aralığında,

•	 %66’sı hanelerindeki kişi sayısının 1-4 kişi, 

•	 %74’ü ilköğretim mezunu,

•	 %58’i sosyal güvenceye sahip,

•	 %77’si yıllık 5-20 bin TL gelire sahip,

•	 %64’ü 0-10 dekar araziye sahiptir.

ORKÖYDB iş ve işlemlerini, 13.06.2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman 
Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütmektedir. 
Aşağıda belirli yıl aralıkları itibarıyla ORKÖY desteklemelerine ilişkin bazı grafikler sunulmuştur.

Şekil 10. Sosyal ve ekonomik amaçlı destekleme faaliyetleri  (2019 yılı fiyatları ile)

Şekil 11. Sosyal ve ekonomik amaçlı destekten yararlanan aile sayıları (2003-2018 yılları arası)
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Tablo 4. Proje türlerine göre destekleme faaliyetleri (2003-2018)

PROJE 
TÜRÜ

YILLARA GÖRE AİLE SAYISI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dam 
örtüsü

  65 193 495 741 508 443 529 204 301 1.942 1.039 1.215 1.878 886 960

Isıtma pişirme 
(kuzine 
soba-mantol-
ama-kat 
kalorifer 
sistemi)

- - - - -   40 - - 28 563 664 726 1.299 1.160 589

Ev içi 
elektrik 
tesisat

-  -  -  -  -  -  -   - -  -  -  -  -  40 107 -

2 KWP 
kap. 
elektrik 
üretim

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8 - -

Güneş 
enerjisi 

  31 558 4.607 14.611 20.684 20.735 25.413 18.831 14.936 11.644 4.889 2.356 2.142 1.936 667

Fenni 
arıcılık

18 245 227 - - 39 114 40 53 57 1.331 1.049 1.040 776 340 311

Hayvancılık 2.404 3.299 4.022 4.062 2.164 1.621 1.244 1.130 2.403 2.319 5.249 4.398 4.567 5.882 5.722 5.896

Tesis 
edindirme 
çevirme

98 68 334 100 113 60 105 113 86 74 211 226 348 217 137 66

El ve ev 
sanatları

10 - - - - - - 7 - 160 141 273 169 67 15 30

TOPLAM 2.530 3.708 5.334 9.264 17.629 22.912 22.681 27.232 21.577 17.875 21.081 12.538 10.421 12.309 10.303 8.519

Şekil 12.Ekonomik amaçlı ferdi destekleme faaliyetleri ile sağlanan istihdam (2003-2018)

Not: Ekonomik nitelikli kredilerin tip projesine göre adam/ay istihdam hesaplanmıştır.

Orman köylülerine tahsis edilen ekonomik amaçlı desteklemeler ile yerinde kalkınmanın sağlanması 
ilkesi doğrultusunda son 16 yılda 217.860 adam/ay istihdam sağlanmıştır.
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Şekil 13. Kooperatif desteklerinin yıllara göre dağılımı (2003-2018)

Not: Kredi tutarı 2018 yılı fiyatları ile hesaplanmıştır.

ORKÖYDB kurulduğundan bugüne kadar 563 kooperatife 599 proje uygulanmış ve 25.745 adam/ay 
istihdam sağlanmıştır.

3. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (FIRSATLAR VE TEHDİTLER)

Çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ve ülkemiz ormancılığının mevcut durumu 
ile geleceğe yönelik eğilimleri ve beklentileri dikkate alınarak çalışma grubu konuları hakkında fırsat 
ve tehditler ile güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. 

Fırsatlar:

•	 Yasal gücünü Anayasa’nın, 169-170. maddesinden alıyor olması, ormanların korunması, geliştirilmesi 
ve devamlılığı konusunda bir güvence olması

•	 Zengin biyoçeşitlilik kaynaklarının varlığı ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir 
yönetiminin önemi konusunda artan bilinçlenme

•	 Ürün ve hizmet çeşitliliğinin bulunması

•	 Orman kaynağının yenilenebilir olması

•	 Orman sayılan yerlerde yaşayanların orman ekosistemleri üzerindeki baskılarının giderek azalması

•	 Ormanların tür, yapı, genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği bakımından zengin olması, orman 
varlığı içinde doğal ormanların oranının yüksekliği

•	 Güçlenen sivil toplum hareketleri

•	 Bilgi ve iletişim teknolojileri yaygınlaşması ve teknoloji kullanmanın giderek kolaylaşması



Orman Kaynaklarından Faydalanma Grubu Çalışma Belgesi

23

Tehditler:

•	 Kamu personel politikası

•	 Sosyal ve politik baskıların yoğunluğu

•	 Orman Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki kısıtlardan kaynaklı iş gücü ve üretim maliyetlerinin 
artması, orman köylerinde genç nüfusun azalması

•	 Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve eğitim düzeyinin düşüklüğü

•	 Global eğilimler, ekosistem hizmetlerinin ticarete konu edilmesi (yeşil ekonomi, karbon ticareti 
vb.)

3.1. Odun Ürünlerinde Güçlü-Zayıf Yönler

Güçlü Yönler:

•	 Piyasada artan talepleri karşılamak üzere odun üretimi son 5 yılda %21 artırılmıştır.

•	 Ormanlarımızdan birim alandan elde edilen odun ürününü artırmaya yönelik hızlı büyüyen türlerle 
ve iyi bonitetli alanlarda tesis edilecek endüstriyel ağaçlandırma programı başlatılmıştır.

•	 Profesyonel üretim işçiliğini artırmak ve piyasanın taze ürün ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
dikili ağaç satışları yaygınlaştırılmaktadır.

•	 Üretim işçiliğinde iş sağlığı ve güvenliğine ait eğitimler tamamlanmış, MYK kapsamında 
belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

•	 2017 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ORBİS yazılımı sayesinde üretim sürecinin takip, 
raporlama ve gerektiğinde anlık müdahale imkânı artmıştır.

•	 Ülkemizde sertifikalı orman alanı miktarı 3,1 milyon ha (ülkemiz ormanlarının %19) alan olup, 2019 
sonunda bu alanın yaklaşık 4,3 milyon ha’a ulaşması hedeflenmektedir.

Zayıf Yönler:

•	 Ülkemizde sertifikalı orman alanlarımıza ve ham maddesine sahip olmamıza rağmen bu ham 
maddeye dayalı ulusal ve uluslararası standartlara uygun, ihracat kabiliyeti olan sertifikalı üretim 
yapan yeterli işletme bulunmamaktadır. 

•	 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 40. maddesine göre uygulanan modelde, üretim işlerinin öncelikli 
olarak orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve köylülere yaptırılması öngörüldüğünden, 
ormancılık tekniğinin gerektirdiği üretim ve pazarlama modellerinin geliştirilmesinde zorluklarla 
karşılaşılmaktadır.
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•	 Üretimde çalışan orman köylüsünün vahidi fiyat usulü çalıştığından sosyal güvencesi 
bulunmamaktadır. Bu durum profesyonel üretim işçiliğinin gelişmesine engel olmaktadır. 

•	 Ülkemizin henüz ulusal orman yönetimi standardı, masif ahşabın verimli ve katma değerli 
kullanımının önünü açacak yapısal ahşap kullanımı ve ahşap yapı standart ve yönetmelikleri ile 
yeşil bina standardı ve bunlarla paralel olarak ulusal bir sertifikasyon sistemi bulunmamaktadır. 

•	 Oduna dayalı orman ürünü üretiminde mekanizasyon istenilen seviyede değildir.

3.2. Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerdeki Güçlü-Zayıf Yönler

Güçlü Yönler:

•	 Odun dışı ürün ve hizmetlere yönelik kurumsal farkındalık ve kapasite artmaktadır.

•	 Odun dışı ürün ve hizmetler sektöründe yaklaşık 500 bin kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam 
imkânı sağlanmaktadır. 

•	 Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir potansiyele sahiptir. 

•	 1,6 milyon hektar orman alanında 210 farklı türe ait ODOÜ varlığı tespit ve teşhis edilerek 
faydalanma planları yapılmıştır. 

Zayıf Yönler:

•	 ODOÜ envanteri ve planlama çalışmalarında yetişmiş ve yeterli sayıda teknik eleman 
bulunmamaktadır. 

•	 ODOÜ‘nün üretimi noktasında kooperatif ve birliklerin sermaye yetersizliği, iş gücü ve bilgi 
eksikliği bulunmaktadır. 

•	 Ürün geliştirme hususunda AR-GE faaliyetleri yetersiz olup, çalışmalar uygulamaya 
aktarılamamaktadır.

•	 Ülkemiz ODOÜ’lerin ihracatı daha çok ham madde niteliğinde olup, yüksek katma değerli ürünlerin 
üretimi ve ihracatı istenilen düzeyde değildir. 

•	 Odun dışı orman ürünlerinden yapılan düzensiz ve plansız faydalanma yeterli düzeyde denetim 
altına alınamamaktadır. 

•	 ODOÜ potansiyelimizin önemli bir kısmı üretime konu edilememektedir. ODOÜ üretimi esnasında 
bilinçsiz ve hatalı toplama sonucu bu ürünlerde ekonomik kayıplar oluşmaktadır. 

•	 Orman alanlarından toplanan mantar türlerinin birçoğu kayıt altına alınamamaktadır. Mantarların 
tür teşhisleri de doğru yapılamadığından ihracata konu edilen mantarların türleri ve ülke 
ekonomisine katkıları tam olarak belirlenememektedir.
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•	 Mikroorganizmaların ormancılıkta kullanımı çalışmaları sınırlıdır.

•	 ODOÜ işleyen tesisler sürdürülebilir bir şekilde ham madde temininde zorlanmaktadır.

•	 İç tüketim ve ticaretine yönelik istatistiki veri sağlıklı olarak toplanamamaktadır. 

•	 Ülkemizin sahip olduğu zengin ekoturizm potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir. 

•	 ODOÜ sektöründe yeterli girişimci bulunmamaktadır.

3.3. Orman Köylülerinin Sosyoekonomik Yapısı, Ormanlara Etkisi ve Üretim İlişkisi Güçlü-Zayıf 
Yönler 

Güçlü Yönler:

•	 OGM orman köylüsünü iyi tanıyan, bütünleşen ve iş birliği yapabilen bir kurumdur.

•	 OGM program ve projelerini gerçekleştirebilmek için orman köylüsü, kooperatif, STK ve yabancı 
kuruluşlarla (GEF, UNDP vb.) çalışabilmektedir.

•	 Zayıf Yönler:

•	 Orman köylüsüne verilen kredi ve hibe destekleri bütçe şartlarından dolayı talebi 
karşılayamamaktadır. 

•	 Orman köylerinde iş gücü potansiyelini oluşturacak genç nüfus olmadığından sosyoekonomik 
yapı olumsuz etkilenmektedir.

4. HEDEFLER VE STRATEJİLER

4.1. Odun Ürünlerinde Hedefler ve Stratejiler

HEDEF 1- Odun üretiminde çalışanlar eğitilerek belge sahibi kişilerce üretim yapılacak, üretimde 
profesyonelleşme sağlanacak ve mekanizasyon artırılacaktır.

STRATEJİLER

S1.  Odun üretiminde çalışanların eğitilmesi ve belgelendirilmesi sürecine devam edilmesi, 

S2.  Odun üretiminde iş gücünün giderek azalması nedeniyle mekanizasyon tercihlerinin ön plana 
çıkarılması, ORKÖY kredileri ile mekanizasyonun üretim içerisindeki ağırlığının artırılması, 

S3.  Odun üretiminde kalite ve kantitenin artırılması için üretimde çalışan kurum personelinin 
eğitilmesine devam edilmesi, 

S4. Profesyonel üretim işçiliği geliştirilmesi, bu maksatla serbest ormancılık ve orman ürünleri 
büro ve şirketlerinin bünyesinde olanlar da dâhil olmak üzere üretim şirketlerinin oluşturulması 
ve işlendirilmesi sürecinin desteklenmesi,
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S5. Profesyonel üretim işçiliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 34. 
ve 40. maddelerinin yeniden düzenlenmesi. 

HEDEF 2- Orman Genel Müdürlüğünün üretim ve satış politikaları ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.

STRATEJİLER

S1. Üretimde sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ve planların elverdiği ölçüde ormanlardan 
faydalanmaya yönelik çalışmalara devam edilmesi,

S2. Piyasanın talebi doğrultusunda kaliteli odun üretiminin artırılması,

S3. Elektronik ortamda orman ürünleri satışı çalışmalarına hız verilmesi,

S4. Ahşap sektörünün odun ürünlerine olan talebinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi ve 
geleceğe yönelik planlanabilmesi için çok yıllara sâri satışların da yapılabilmesi,

S5. Odun ürünleri üretim ve satışlarında, maliyetlerin düşürülmesi, odun ham maddesinin temininde 
ve nihai ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmaların taraflarca yapılması,

S6. Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, yapısal ahşap standartlarının belirlenmesi ve ahşap 
yapı mevzuatının düzenlenmesi,

S7. Dikili ağaç satışlarının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulama ve mevzuat çalışmalarına devam 
edilmesi,

S8. Planlanmış olan orman yol ağının hızla tamamlanması, mevcut orman yollarının rehabilite 
edilmesi ve standartlarının yükseltilmesi,

S9. Özellikle orman endüstri kuruluşlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hızlı büyüyen 
türlerle, kısa idare süreli, endüstriyel ağaçlandırmalara devam edilmesi,

S10. Ham madde kullanımında verimliliğin artırılması ve uluslararası trendler de göz önünde 
bulundurularak, odun ham maddesinin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlamak 
için AR-GE faaliyetlerine devam edilmesi,

S11. OGM tarafından yürütülen orman yönetim sertifikasyon çalışmalarına piyasa ihtiyaçlarına 
göre artırılarak devam ettirilmesi.

4.2. Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerdeki Hedefler ve Stratejiler

HEDEF 3- Odun dışı orman ürün ve hizmetlerinin çeşitliliği ve miktarı artırılacak, özel sektör tarafından 
katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

STRATEJİLER

S1. Odun dışı orman ürünlerindeki katma değerin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
sektör temsilcilerinin de odun dışı orman ürünleri üretimini desteklemesi ile beraber ürünün 
yerinde işlenmesi ve bu yolla yöre halkının refahının artırılması,

S2. Ormanlarımızdan üretilerek iç ve dış ticarete konu edilen odun dışı ürün niteliğindeki bitki 
ve mantar ürünlerinin envanter çalışmalarına devam edilmesi, bu gayeye uygun uzman personel 
istihdamı sağlanması,
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S3. Ülkemiz orman biyolojik çeşitliliğine yönelik tespit, teşhis ve envanter çalışmalarının yapılarak 
koruma hedefleri doğrultusunda amenajman planlarına entegre edilmesi,

S4. Ülkemizde arıcılığın geliştirilmesi gayesiyle ilgili kurum, kuruluş, üretici ve özel sektörle 
beraber çalışmalar yapılmaya devam edilmesi,

S5. Ekoturizm potansiyeli yüksek alanların katılımcı yaklaşımla hazırlanmış planlar dâhilinde 
yönetilmesi sonucunda düzenli ve sürdürülebilir bir faydalanma sağlanması,

S6. Orman köylülerine tıbbi aromatik bitkilerin toplama, kurutma, depolama ve pazara hazırlama 
konularında verilen eğitimlere devam edilmesi,

S7. Toprak ve bitki verimliliğini artıran, bitki sağlığında kullanılan mikrobiyal gübrelere kaynak 
teşkil eden, orman toprağında bulunan mikroorganizmaların teşhisi ve kullanım imkânlarının 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

S8. Orman Genel Müdürlüğünce biyolojik çeşitliliğin ana bileşenlerinden biri olan tür çeşitliliğin 
korunması, izlenmesi, ulusal ve uluslararası önemleri hakkında bilincin sağlanması, odun dışı 
ürünler kapsamında sürdürülebilir kullanımının ve kırsal kalkınmanın sağlanması, bu ürünlerden 
katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi kapsamında her ilde sayısı 3’ü geçmeyecek şekilde 
“Bayrak Türler” belirlenmesi.

4.3. Orman Köylülerinin Sosyoekonomik Yapısı, Ormanlara Etkisi ve Üretim İlişkisi Hedefler ve 
Stratejiler

HEDEF 4- Orman köylülerinin gelir seviyesinin artırılmasına yönelik uygulamaya konulan 
sosyoekonomik destekler geliştirilerek artırılacak ve sürekliliği sağlanacaktır.

STRATEJİLER

S1. Kırsal alanda yaşayan orman köylülerinin refah seviyelerinin yükseltilmesine yönelik kredi ve 
hibe desteklerinin artırılması,

S2. Orman köylüleri tarafından orman kaynaklarından elde edilen faydalanmanın artırılması ve 
geliştirilmesi,

S3. Verilen kredi ve hibe destekleri, bölgesel bazda ve çeşitleri itibarıyla incelenerek uygulama 
sonuçları raporlanması, orman köylüsüne en fazla gelir sağlayan desteklere öncelik verilmesi.

5. GENEL DEĞERLENDİRME 

5.1. Odun Ürünlerinde Genel Değerlendirmeler

Kırsal alanda yaşayan nüfusun gün geçtikçe azalmaya başlaması ve yaşlanması, köylerde yaşayan 
aktif nüfusun daha da hızlı azalması ve önümüzdeki süreçte bu azalmanın süreceği beklentisi, iş 
gücü planlamasında bu hususun göz önüne alındığı yeni modellerin uygulamasında idarenin kararlılık 
içerisinde olmasını gerektirmektedir. Köylü ve kooperatifler eliyle işçi işveren ilişkisinin söz konusu 
olmadığı vahidi fiyat esasına dayalı işlendirmede köylü ve kooperatiflere de gerekli tedbirleri almada 
yükümlülükler düşmektedir. İdare de bu konuda gerekli uyarıları yapmada ve gerekli tedbirleri almada 
üzerine düşeni yapmalıdır. 
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Odun üretiminde mevcut sistemde ortaya çıkan yeterli eğitimin olmadığı, gerekli profesyonelleşmenin 
sağlanamadığı, üretimde zaman ve mekân düzenlemesinin yapılamadığı gibi sorunların kısmen 
çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaların yanında alternatif olarak dikili satışın yaygınlaştırılması, 
önümüzdeki süreçte üretimde mekanizasyon tercihleri yeni metot arayışları olarak değerlendirilebilir.

Orman yollarımız orman ürünlerinin ormanlarımızdan piyasaya devamlı ve düzenli bir biçimde 
sunulmasını sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. 

TOKİ tarafından kentsel dönüşüm projeleri ve kamu binaları yapılmakta ancak uygulamalarda ahşap 
kullanımı ve kamuoyunda ahşabın önemine yönelik farkındalık çalışmaları yetersizdir. TOKİ’nin 
başta kamu binaları olmak üzere iklim değişikliğine olumlu etkileri açısından gelecek dönemdeki 
projelerinde ahşap malzeme kullanımına öncelik ve ayrıcalık tanımalıdır.

Sektörün ihtiyaçları ve mevcut uluslararası standartlar da göz önünde bulundurularak odundan elde 
edilen orman ürünlerinin standardizasyonuyla ilgili eksiklikler giderilmelidir.

OGM’nin gerek kendisinin ürettiği, gerekse dikili satışa müteakip müşteriler eliyle yapılan üretim 
sürecinde etkin izleme ve denetimi artırılmalıdır. 

Yasa ve mevzuatlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı vasıflı orman işçiliği yapılamamakta, zaman, 
değer kayıpları ve iş kazaları olmakta, ürünlerde kalite düşüşü meydana gelmektedir. 

Ormancılık faaliyetlerini daha verimli kılmak ve bu faaliyetlerin takibini kolaylaştırmak üzere etkin bir 
orman ürünü takip zinciri mevcut değildir.

Kamuoyunda ilgili sektör temsilcileriyle birlikte binalarda ahşap kullanımının özellikle iklim değişikliği 
üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapan farkındalık çalışmaları yürütülmesi uygun olacaktır.

5.2. Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerde Genel Değerlendirmeler

ODOÜ’nün katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmeden ticarete konu ediliyor olması en önemli 
husustur. İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşların AR-GE faaliyetleri, beklentileri karşılayamamaktadır. 
Uluslararası piyasada rekabetin en temel unsurlarından biri de maliyetlerin düşürülmesidir. 
ODOÜ’nün mamul ya da yarı mamul olarak yerinde işlenmesi, üretim maliyetleri ve değer kayıplarının 
olması, mahallinde ODOÜ işleme tesisi sayısının azlığı ile mevcutlarının rekabet gücünün eksikliği 
belirlenmiştir.

ODOÜ’nün sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınması sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Odun dışı 
orman ürünlerinde kayıt dışılığın süratle kayıt altına alınması gerektiği tespit edilmiştir.

ODOÜ envanteri ve planlaması çalışmalarında eğitim almış, uzman personel eksikliği bulunmaktadır. 
Ekonomik ve stratejik öneme sahip bazı türlerin envanteri ve planlama yöntemleri hususunda uygun 
metotlar belirlenerek ülke genelinde envanter çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

Uluslararası düzeyde piyasa değeri olan odun dışı orman ürünlerinin potansiyellerinin ve ürün 
değerlendirilmesinde yeterli düzeye gelinemediği görülmektedir.

Ülkemizde ormanlık sahalar üzerinde birbirinden bağımsız ekoturizm faaliyetleri yapılmakta ancak bu 
faaliyetler bir yönetim anlayışı dâhilinde olmamaktadır. Bu durum denetimsizliği ve hukuki boşlukları 
beraberinde getirmektedir. Ormanlık sahalarda yapılacak ekoturizm planlaması ve uygulamaları ile 
bu durumun ülke bazında gelişmesi ve koordineli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır. 
Bununla beraber sosyal-ekonomik durumu da olumlu bir şekilde etkilemesi beklenmektedir.
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Toprak ve bitki verimliliğini artıran, bitki sağlığında kullanılan mikroorganizmaların teşhisi ve kullanım 
imkânları çalışmaları yetersizdir.

Arıcılığın geliştirilmesinde katkı sağlayan bal ormanları ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla 
çeşitli platformlarda bir araya gelinmiş olup, bu sektörün gelişmesi ile ilgili kararlar alınmıştır. Bal 
ormanlarının geliştirilmesinin ülkemizin sosyal-ekonomik durumunu olumlu etkileyeceği belirlenmiştir.

5.3. Orman Köylülerinin Sosyoekonomik Yapısı, Ormanlara Etkisi ve Üretim İlişkisi Genel  
Değerlendirmeler

OGM’nin 2019 yılı üretim programının 30 milyon m3 olarak hedeflenmesinden dolayı, bu hedefe 
ulaşmada fiilen orman emvali üretiminde çalışan orman köylülerinin üretim mekanizasyonuna yönelik 
taleplerini karşılamak için, tomruk çekme vinci (tambur), traktör ve motorlu testere vb. tip projelerin 
ferdi olarak desteklenmesine karar verilmiştir. Orman köylülerinin talepleri doğrultusunda destekleme 
çalışmalarına devam edilecektir.
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