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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. 
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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).

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 arazilerinim 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. 
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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-
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) 



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

14

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.

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. 
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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.

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.

18
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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. 
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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. 
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• Küçük parsellere yatırım yapılamamaktadır. 

• 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.  

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).
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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).  

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).  
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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

 
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. 
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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).

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. 
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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. 

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)
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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).

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

37

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
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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.

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.
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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. 

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
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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.

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.
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• Devlet hizmetlerine ve desteklerine erişimi kolaylaştırır.

• 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. 
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Tarım sektöründe toplam iş gücü kapasiteleri, üretim faaliyetlerine göre iş gücü dönemleri, çalışılabilir 
iş günleri yine kayıtlardan çıkarılabilir.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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• 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.

• 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 
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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.

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 
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(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, 
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 
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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.

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
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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).

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.
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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).

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.
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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.

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
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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.  

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
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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 
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
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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.

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. 
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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.
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Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında yumurta ve kanatlı eti üretiminde meydana gelen sayısal 
değişme ve gelişmeler oluşturulan endeks yardımıyla Tablo 31’de verilmiştir.

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.
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• 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).

• 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:
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• Yem sanayinden karma yem ve yem katkı maddeleri, 

• Bitkisel üretimden kaba ve dane yemler, 

• 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 
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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 
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 göre11-12-16 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. 
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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.

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.
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• 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.

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. 
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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.

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.
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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.  

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
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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 
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).
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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. 

• 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.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

84

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 
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.
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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 
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.
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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.

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
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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).

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 
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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. 
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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. 
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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.

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. 
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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.

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.
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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

‘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
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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.

• 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.
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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.

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.
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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. 

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 (%)
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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



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

105

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.
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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           
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• Zeytin %10-20            

• Soya %40             

• İncir %28                

• Fındık %36

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. 
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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).

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
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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

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 
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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 
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kapsamına alınmıştır. Ancak dünyadaki eğilimlere paralel olarak devletin kredilerin verilmesinden 
çok düzenlenmesinde bulunmasının alternatif politika olarak düşünülmesi yararlı olacaktır (Yavuz ve 
Dilek, 2019).

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. 
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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. 

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. 
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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

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  
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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). 

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. 
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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

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
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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.

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.
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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. 

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, 
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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.

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. 
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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. 

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.
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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).

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).
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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. 

• 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).
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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 
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.
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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

 
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. 
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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 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.
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-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).

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.
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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. 

İşletme Kredileri

Yatırım Kredileri



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

142

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 
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. 
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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.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

144

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
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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).
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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.
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Sonuç itibarıyla, ülkemize IPARD II kapsamında çağrılar devam etmekte olup tahsis edilen 793 milyon 
avroluk fonun 140 milyon avrosu hibe olarak yatırımcılarla buluşturulmuştur.

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 Pazar-
lanması 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, İşlen-
mesi 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.
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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 
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.
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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.

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
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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.

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.
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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    

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.
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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 
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.
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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.

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.
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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.  

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.
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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 
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). 
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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.

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.
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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 
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. 
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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.

9.4. Tarımda iş güvenliği ve iş sağlığı uygulamaları

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 
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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.

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.

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.
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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. 

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.
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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

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.
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.

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.
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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. 

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
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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 
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.
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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. 

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. 

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.
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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). 

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.
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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.

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.
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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.

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 
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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.

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.
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• 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. 

• 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.
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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.

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 nerdeyse 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. 
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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 

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.
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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

Şekil 16. Yıllara göre organik hayvansal üretim yapan çiftçi sayısı (adet), et üretimi (ton), süt üretimi (ton), 
yumurta üretimi (adet), bal üretimi (ton)
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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.

• 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 
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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.

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
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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).

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. 
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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

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. 
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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

Şekil 19. Yıllara göre örtüaltı sebze üretimi (ton), meyve üretimi (ton) ve süs bitkileri üretimi (adet)
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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. 

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
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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.

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.
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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.

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
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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, 

• 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.
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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:

• 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.
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• 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. 

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 
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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. 
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 
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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.

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 
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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.

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, 
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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 
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.
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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.

• 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.
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• 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.

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, 
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• 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, 

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.
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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).

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. 
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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. 

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.
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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.

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 
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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 
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, 
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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.  

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). 
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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).

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 Piyasası1 Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları (Eskişehir, Konya, Ço-
rum, Polatlı)

Ayçiçeği Tam Rekabet Piyasalarına Yakın Piyasa2 Edirne Ticaret Borsası

Buğday Eksik Rekabet Piyasası Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları 

Çay Tekelci Rekabet Piyasası3 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

1 Eksik Rekabet Piyasası: Piyasa fiyatını etkileyemeyecek sayıda alıcı ve satıcı, hükümet müdahalesinin gerçekleşmediği, 
yeterli sayıda ticaret borsasında işlem gören piyasalar.
2 Tam Rekabet Piyasasına Yakın Piyasa: Piyasa fiyatını etkileyemeyecek sayıda alıcı ve satıcı, hükümet müdahalesinin 
minimum düzeyde ya da hiç gerçekleşmediği, yeterli sayıda ticaret borsasında işlem gören, dış ticarette kısıtlayıcı 
önlemlerin az ya da kaldırılmış olduğu piyasalar.
3 Tekelci Rekabet Piyasası: Piyasa fiyatını etkileyemeyecek sayıda alıcı ve etkileyecek sayıda satıcı barındıran piyasalar ile 
reklam yoğunluğu ve ürün farklılaşma düzeyi düşük ürünlerin yer aldığı piyasalar.
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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 
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.
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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:

• 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.
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• 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. 

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
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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.

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.



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

208

16. TARIM SEKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI AÇISINDAN NİTEL ANALİZİ (GZFT)

Tarımsal Yapı

Güçlü Yönler Fırsatlar

Tarımsal üretim faaliyetlerinin 
yönlendirilmesi amacıyla çıkar-
tılan Tarım Kanunu’nun varlığı,

Gıda ürünlerine olan talebin gün geçtikçe artması,

Tarımsal üretim planlaması açı-
sından bitkisel ve hayvansal 
üretimle ilgili işletmelere ait veri 
tabanının bulunması,

Havza ölçeğinde üretim yapılmaya başlanması,

Toprak koruma ve arazi kullanı-
mıyla 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 çalışmala-
rının hızlandırılmış olması,

Belirli işletmelerde çiftlik muhasebe kayıtlarının tutulmaya başlanması,

Toprak kaynaklarının ve çevre-
nin 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 koruma-
ya 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 ol-
masına rağmen bazı bölgelerde 
tarım alanlarının tarımsal faali-
yetlerde kullanılmaması (arazi-
lerin boş kalması),

Tarımsal üretimde rekabet gücünün düşüklüğü,

 Kurumsal anlamda tarım ara-
zisi 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 hususu-
nun tam olarak gözetilmemesi,

  Artan amaç dışı arazi kullanım talepleri.
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Tarımsal Kayıt Sistemleri

Güçlü Yönler Fırsatlar

Uygulamalarda kullanılan kayıt sistemlerinin güncelle-
nebilir 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 siste-
mine (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 işletmele-
re 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 oluştur-
mada yön gösterecek bir veri tabanı oluşturması.

Bakanlık içerisindeki diğer yazılımlarla ve ulusal-ulus-
lararası kurumlarla uygun görülen veriler protokoller 
çerçevesinde paylaşılabilmektedir. Kişisel veri güvenliği 
söz konusu olduğunda ise bu verilerin üçüncü şahıslar-
la 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 verim-
liliği azaltması,

Kayıt sistemlerinin internet ortamında olması nedeniyle dış tehditlere açık 
olması, 

Güncel ve detaylı bir toprak veri tabanının bulunma-
ması,

Yoğun veri girişi olduğu dönemlerde kayıtlara erişimde sıkıntılar olabilmesi, 

Kayıt sistemine girilen verilerin, beyana dayalı olanları-
nın doğrulanmasında yaşanan sıkıntılar, 

İntikali yaptırılmayan araziler, sahibine ulaşılamayan araziler, ihtilaflı araziler 
gibi mülkiyetten kaynaklanan arazilerin TBS kaydının yapılamaması,

Sistem kullanıcılarının veri girişlerinde gerekli hassasi-
yeti göstermemesi, 

Kayıt dışı hareket ve kesimi yapılan ya da bildirimi yapılmayan hayvanların 
HBS’de güncellemesinin yapılamaması.

Verilerin toplanması ve sisteme girişinde görevli perso-
nel 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 nede-
niyle 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 Ban-
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) verilmesi,

 
Bankalar arası faiz oranlarının farklılığı ve özel banka faiz oranları-
nın yüksekliği,

 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynak kullanım katkı payının yük-
sekliği,

 
Borç ertelemelerinde uygulanan faizlerin yüksekliği ve masrafla-
rın (hayat sigortası, komisyon, ipotek, vb.) kredi maliyetini yük-
seltmesi,

 
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 ör-
gütlenmelerinin zayıf kalması,

Teminat sorununa yönelik mekanizmaların (KGF vb.) tarım sektö-
ründe de yer almaya başlaması,

Banka borçlarını yeni banka kredileriyle kapatma eğiliminin art-
ması,

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 
akademisyen ve personelin varlığı,

Kırsal kesimde yaşayan genç nüfusun tarımsal alanda çalışma isteğinin ve 
motivasyonunun olmaması,

Sulamaya açılan alanların artmasıyla tarımsal iş gücü-
ne olan talebin ve dolayısıyla istihdamın artması,

Türkiye’de Ziraat Fakültelerinden mezun olan öğrenci sayısının fazla olmasına 
rağmen tarım sektöründe istihdam olanaklarının yetersizliği,

Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayılarının artması 
nedeniyle yerelde istihdam olanaklarının artması,

Tarımsal üretim faaliyetlerinin son yıllarda tarım dışı meslek sahipleri 
tarafından yürütülmeye başlaması,

Kadın ve gençlerin istihdamı açısından pozitif ayrım-
cılığa yönelik istihdamın desteklenmesi,

Sahip olunan iş gücü kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik bir 
üretim planlamasının olmaması ve üretim dönemlerinde iş gücü arz-talep 
dengesizliğinin ortaya çıkması, 

Türkiye’de kırsal turizme yönelik faaliyetlerin çeşitlen-
dirilmesini 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, ücretlendirilmesi 
ve iş için taşınması sırasında hiçbir güvence altında olmaması,

 
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 bili-
şim teknolojilerinden yararlanılması.

Türkiye’nin aldığı dış göçler sonucunda oluşan iş gücünün tarım başta 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 istihdam 
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.
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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 kullanılma-
ması 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 yete-
rince faydalanılmamakta ve bununla ilgili mevzuatta eksiklikler bulunmaktadır,

 
Tarımda kullanılan su miktarının ve kalitesinin korunması amaçlı ulusal bir strate-
ji eylem planı bulunmamaktadır,

 
Tarımsal su tahsisine yönelik kayıt, ölçüm, izleme ve denetim sistemi bulunma-
maktadır, 

  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 sula-
maya 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 artırı-
lacak olmasının yer alması,

Desteklemelerin belirlenen optimum bitki deseni dikkate alınmadan yapılması,

Tarımsal desteklerin denetimini sağlayacak teşki-
latın 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 des-
tekten 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 desteklenme-
mesi,

  Tarım politikalarının uygulanmasında uzun vadeli planların bulunmaması.

Fırsatlar Tehditler

AB fonları ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygu-
ladığı 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 yetiştirilebilme-
si 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 Havza-
sında yer alması,

Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinde Ortak Tarım Politikaları-
nın (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 Pla-
nı”, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu 
(İDHYKK), Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇA-
TAK) 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 sağla-
nabileceği alanların varlığı,  

Ekosistem tabanlı çevresel ve tarımsal uygulamaların yaygınlaştırıl-
masına 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 ol-
ması,

Bakanlığımızın iklim değişikliği konularında uluslararası kuruş-
larla iş birliği halinde olması,

Ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin sunduğu çevresel hizmetlerin eko-
nomik 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.
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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 edilmeme-
si.

Sanayiye sürdürülebilir miktar ve nitelikte ham madde sağlanma-
sı,

 

Tarım ürünlerini kullanan gıda sanayinde yeni iş alanları oluşturul-
masına 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 programları-
nın 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 bölgele-
rinde 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 bilinç-
lendirme yayınlarının artırılması

Tarım Liselerinin tekrar etkinleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne verilmesi, çiftçile-
rin 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 geliştirilme-
si

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 üre-
timin tüm alanları ile ilgili eğitim ve uygulama desteklerinin sağlanması olması

TARIMDA KAYIT SİSTEMLERİ

Tarımsal Kayıt Sistemlerinin Ka-
pasitesinin 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 siste-
mine girişlerinde karşılıklı eş zamanlanmış sistemler sayesinde mükerrer bildirimlerin zorunlulu-
ğunun 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 teşvikle-
rin verilmesi, eksik, yanlış ve usulsüz beyanların tespitinde yaptırımlar uygulanması

Kayıt sistemlerinin güvenliğinin 
artırılması

Veri depolama güvenliği çerçevesinde acil kurtarma merkezlerinin sayısının artırılması, altyapı-
sının 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) kurula-
rak 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 sistem-
lerinin oluşturulması
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TARIMSAL ÜRETİM

Arz talep dengesi ve sürdürülebi-
lirliğin 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 ger-
çekçi metotlarla izlenerek, zamanında veri tabanına girilmesinin sağlanması

Entegre mücadele uygulamaları ile hastalık ve zararlı kontrolü sağlanarak verim ve kalite kaybı-
nın azaltılması

Sertifikalı tohumluk kullanımının artırılması

Hayvan hastalıkları ile etkili mü-
cadele 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 kaçakçılı-
ğın önlenmesi

Kolluk kuvvetleri ile sınır güvenliği, yol kontrolleri, kaçak ve belgesiz hayvan hareketleri konula-
rında etkin koordinasyon sağlanması

Damızlık sığır yetiştiricileri birliği 
kayıtlarının ıslah ve melezlemede 
etkin kullanımı

Hayvanların verim durumları, ürün fiyatları ve beklentilere göre melezleme veya üretim planla-
ması yapılabilecek şekilde planlamaya yönelik olarak geliştirilmesi  

Örgütlenme bilincinin 
yaygınlaşması 

Destek ve teşviklerle zorunlu kılınan ve dolayısıyla niceliksel olarak yeterli görülen örgütler ye-
rine sorunları çözen kaynak yaratan ve hesap soran ve hesap sorulabilir aktif katılımlı yeni bir 
örgütlenme yapısının oluşturulması

Alternatif tarımsal üretimi geliş-
tirmek, yaygınlaştırmak ve sürdü-
rülebilirliği 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 yapıl-
ması ve uygulamaya yönelik etkin bir organizasyon yapısının oluşturulması 

Özellikle taze sebze-meyve ürünlerinde üretim artışının sağlanması

Sürdürülebilir doğal kaynak yö-
netimi, toprak ve su kaynaklarının 
korunmasını ve verimli kullanıl-
masını 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 düzenlen-
mesi

Sözleşmeli üretimin artırılması Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılacağı stratejik ürünlerin belirlenmesi

Üretiminde risklerin azaltılması Bitkisel ve hayvansal üretimde tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılması

Etkin girdi kullanımının sağlan-
ması

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, sigor-
ta bedellerin sınırlanması

İpotek uygulamasının zorunlu olmadıkça talep edilmemesi, bu alanın disipline alınması

Tarımsal kredilerde komisyon alınmaması

Çiftçinin örgütü olan TKK’nın sek-
törün 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 bulun-
durarak 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 mad-
de 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 problemi-
nin çözümlenmesi

Yem giderleri gibi işletme dışı etkenlerle ortaya çıkan finansal dar boğazların hayvancılığın stra-
tejik 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 mik-
tarlarının artırılması

Alternatif üretime verilen destek miktarının rekabet edilebilir düzeyde verilmesi ve destek mik-
tarının yılda bir güncellenmesi

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 önder-
lik, girişimcilik, yenilikleri benimseme, uygulama gibi vasıfları haiz çiftçi ve aileleri belirleyecek 
çalışmalar yapılması

Tarımsal AR-GE’de genç girişim-
ciliğinin özendirilmesi (Tekno-
kentler içerisinde tarımsal start-
up faaliyetleriyle genç istihdamın 
önünün açılması )

Start-up yapıları özendirici ve destekleyici yasal ve yapısal düzenlemeler yapılması
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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 yay-
gınlaştırılması Girdi maliyetlerinin azaltılması ile nitelikli iş gücü kullanımının artırılması 

Tarımsal faaliyetleri gerçekleşti-
ren kişilerin mesleki tanımlaması-
nın 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 tarafın-
dan faiz desteği sağlanması

Gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak finans kaynakları geliştirilmesi

TARIMSAL SULAMA YAPISI

Su kullanıcı örgütlerinin tamamı-
nın kullandığı çerçevede mevzuat 
hazırlanmalı 

Bütün su kullanıcı örgütlerinin su yönetim etkinliğini artıracak ve bulundukları havzadaki sosyo-
ekonomik yapıyı dikkate alacak çerçeve yönetmelik su kanunu içerisinde yer almalı

Su yönetimi ile ilgili farklı ku-
rumlar tarafından geliştirilen ve 
kullanılan veri tabanları koordine 
edilerek tek bir kurumun yetkilen-
dirilmesi 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 geliştiril-
me 

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 sür-
dürülebilirliğinin sağlanması 
bakımından kaçak kuyuların ruh-
satlandırma çalışmaları ivedilikle 
sonuçlandırılmalı

Ruhsatlı, ruhsatsız tüm kuyuların yerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırma çalışmalarını hız-
landıracak politikalar geliştirilmeli ve ruhsatsız kuyu kullanımı için yaptırım uygulanmalı

Yer altı ve terfili yer üstü 
sulamalarında elektrik tüketimine 
bağlı maliyetler azaltılmalı 
dolayısıyla su temininde yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımı 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, ban-
kalar ve su kullanıcı örgütler arasında özel anlaşmalara olanak sağlanmalı

Su kullanıcı örgütlerinde görev 
alan yönetici ve teknik personele 
eğitim ve yayım faaliyetleri ya-
pılmalı

Gerek işletmeye yeni açılan gerekse yeni rehabilite edilen sulama şebekelerinin yönetici ve tek-
nik 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
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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 pazarla-
masında aktif olarak rol almalarının sağlanması

Pazarlama verimliliğinin artırıl-
ması

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 ko-

yan, 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 taba-
nının 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 kaldırıl-
ması

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 kar-
şısındaki 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 etütle-

rinin yapılmış olması

Detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmalarının tamamlanması ve veri tabanının oluşturulması

TARIMDA KAYIT SİSTEMLERİ

Sağlıklı ve dinamik bir veri tabanı-
nın 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 sağlanma-
sı

Tarımsal girdi temini ve ürün pazarlamadaki aracılara akreditasyon sisteminin getirilmesi

Tüm işletmelerin kayıt altına alın-
masının 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 
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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 genotiple-
rinin bölgesel avantaj ve 
dezavantajlarının belirlenmesi 
ve buna uygun yetiştiriciliğin 
özendirilmesi

Genel destek ve teşvik politikalarının bölgesel ve daha yerel seviyede uygulanacak şekilde de-
ğiştirilmeli

Hayvan ve hayvansal üretimde 
ithalatın yerli üretimle haksız 
rekabet eden yapısının durdu-
rulması

Hayvan ve hayvansal üretimde ithalatın sadece zorunlu uygulamalarda üretici ve tüketici refahı-
nı artırmak amacıyla kısa vadeli bir çözüm aracı olarak düşünülmeli  

Hayvancılık işletmelerinde ma-
liyet-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 des-
teklerin artırılması ve yaygınlaş-
tırılması

Sözleşmeli üretimin mevzuat altyapısının iyileştirilerek, destek ve teşviklerle özendirilmesi

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 planla-
ması 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 ya-
pılmasının 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
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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 destek-
lemek

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 haber-
dar 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 çalış-
ması

Sürdürülebilir üretim faaliyetleri-
nin planlanması

Bölgesel bazlı ürün desenine göre üretim planlaması yapılarak mevsimsel olumsuzlukların bü-
yük ölçekle önüne geçilmesi

Düşük faizli finansman kaynağı-
nın sağlanması Tarım kredi kooperatiflerinin mevduat toplaması

Havza bazlı destekleme modeli-
nin 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 üretile-
ceğinin tarımsal üretim planlaması sonucunda belirlenmesi

Bölgelerarası verim ve kalite farklılıkları dikkate alınarak ürünlerin destek birim fiyatlarının belir-
lenmesi

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 istih-
damın 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 azal-
ması, 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
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Göçlerin azaltılması

Yerinde tarım yapma imkânlarının gerçekleştirilmesi ve tarım dışı sektörlerde istihdam olanak-
larının artırılması gerekmektedir

Arazi kullanımına yönelik politikalar çerçevesinde atıl kalan ya da marjinal alan olarak ifade edi-
len alanların işletim hakkı başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere, tarım sektöründe uzman-
lık 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 bil-
gilendirilmesi, eğitim, sağlık gözetimi gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanması 
sağlanmalıdır

Sektördeki kaza ve hastalıklara yönelik veri kayıt sistemi oluşturulmalıdır

Tarım sektöründe çocuk işçiliği-
nin 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 edil-
mesi, 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 evle-
rinin ve eğitim atölyelerinin oluşturulması gerekmektedir

Nitelikli eleman sayısının artırıl-
ması

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

 TARIMSAL SULAMA YAPISI

Alternatif su kaynaklarının gelişti-
rilmesi ile toprak ve su kaynakla-
rının korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
bakımından, özellikle kuru tarım 
alanlarında su hasadı teknikle-
rinin kullanılarak küçük sulama 
projeleri için su kaynağı oluş-
turulması amacıyla “su hasadı” 
uygulamalarının yaygınlaştırılma-
sı sağlanmalıdır

Hâlihazırdaki mevzuatlar gereği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mü-
cadele 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 belirlenme-
si için mevzuat çalışmalarının yapılması
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Sulu tarım alanlarında yer altı ve 
yer üstü su kaynaklarını kullana-
rak sulama yapan üreticilerin su 
kullanımlarının sağlıklı bir şekilde 
kayıt altına alınması sağlanmalı 

Borulu şebekeler ile su dağıtan su kullanıcı örgütlerinin ön ödemeli sisteme geçişini kolaylaştır-
mak 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 yönlendi-
rilmesi, basınçlı sulama yöntemle-
rinin 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 tekno-
lojileri kullanılarak üretim planlamasının yapılmasının sağlanması

Sulanabilir nitelikteki arazi mikta-
rının yeniden tespit edilmesi

Teknik ve ekonomik anlamda sulanabilir arazi miktarının tespit edilmesi için çalışmalar başlatıl-
malı

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 bek-
lentilerini 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

Kooperatif bankacılığının kurul-
ması

Dünya örneklerinin incelenerek ülkemiz yapısına uygun sektörün kredi ihtiyacına cevap verebi-
lecek 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 yaygınlaştı-
rılması ve etkin kullanılması

Bugün itibarıyla 4 milyon ton kapasiteyi aşan lisanslı depoların, desteklenen ürün bazında ye-
terli ve uygun kapasiteye ulaşması için etkin yönlendirme yapılması

Lisanslı depoculuk yapan işletmelerin arasında depolama kayıtlarının şeffaf bir biçimde payla-
şılmasını 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 sağlanma-
sı

Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgelerinin yaygınlaştı-
rılması

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşunun özendirilmesi

Yöresel ürünlerin desteklenmesi Rekabet gücü yüksek olan yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması ve bu ürünlerin des-
teklenmesi
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UZUN VADELİ HEDEF ve STRATEJİLER

TARIMSAL YAPI

Tarım arazilerinin tarım dışı 
amaçlarla kullanılmasının önlen-
mesi 

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 arazileri-
nin mutlak bir şekilde korunmasının sağlanması

Arazi kullanım planlarının tamamlanması

Marjinal tarım alanlarının kullanım potansiyelinin belirlenmesi üzerine çalışmaların yapılması

Tarım arazilerinin parçalı ve dağı-
nık 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 ka-
vuşturulması

Sürdürülebilir gelirli işletme büyüklüğünün sağlanmasına yönelik, düşük maliyetli kredi desteği-
nin 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

TARIMDA KAYIT SİSTEMLERİ

İzlenebilir ve değerlendirilebilir 
Tarımsal Kayıt Sisteminin oluştu-
rulması

Tüm ülkeyi kapsayan tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması

Uydu görüntüleri, yer gözlem istasyonları ve idari kayıt otomasyon sistemini eş zamanlı birleşti-
ren 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 göz-
lem sistemlerinin bir arada çalıştırıldığı veri yapısına dayalı bir sistemin sürekli olarak güncellen-
mesi

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 mo-
dernizasyonu 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
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Tam olarak izlenebilir ve kayıt 
altına alınmış hayvansal üretimin 
gerçekleştirilmesi

Hayvansal ürünlerin gerek ham madde olarak belirli bir kaliteyi ve güvenceyi sağlaması açı-
sından 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 yap-
mak

Tarımsal desteklemelerin plan-
lanmasında, 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 sağlaya-
cak, 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

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 yararlanıl-
malıdır

Tarım sektöründe çalışanların sosyal korunmalarının sağlanması ve sosyal güvencelerinin öden-
mesine 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 belir-
lenen 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 ya-
tırımlar yapılmalı, bu alanlarda gerçekleştirilecek istihdamda yerel iş gücünden yararlanılmalıdır

Marjinal tarım alanlarının kulla-
nılması yoluyla istihdamın artı-
rılması

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



Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi

229

 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 değiştiril-
mesi

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.
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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.  
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• 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 
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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