
TARIM SEKTÖRÜ ÖNERİ PAKETİ 

TARIM SEKTÖRÜ 

Ülkemizin mevcut nüfusu 82 milyon olup nüfusumuz 2023 yılında 86 milyon, 

2069 yılında da 107 milyona ulaşması beklenmektedir. 

Nüfus artışı ve üretim metotlarımız bu şekilde devam ederse 25-30 yıl sonra bu 

günkünün  % 70 fazlası bir gıdaya ihtiyacımız olacaktır. İhtiyacın artması ürün 

fiyatlarını ciddi manada artıracaktır. 

Ülkemiz kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alırken nüfusun artması, artan 

nüfus karşısında üretimin yetersiz kalması ve benzeri birçok sorundan 

kaynaklanan sebeplerden dolayı Tarım ve Hayvancılık sektörümüz ihtiyaca 

cevap veremez hale gelmiştir. 

Ülkemiz; kendi coğrafyasına uygun tarımsal ve hayvansal bir modeli 

uygulaması gerekmektedir. 

Buğday, Mısır, Nohut, Ay çekirdeği, Mercimek, Ceviz, Ketçap, Havuç, Tavuk 

Yumurtası, Piliç Eti, Kuru Meyve (Erik, Hurma, Dut, Elma, İncir, Kayısı), 

Kurutulmuş Üzüm, Öğütülmüş Zencefil, Fasulye, Meyan Kökü, Toz Zerdeçal, 

Keten Tohumu, Bitkisel çay, Çörek otu… 

Saydığım bu ürünler 2018 yılı içerisinde amma az, amma çok ithal edilmiştir. 

Karşılığında da döviz ödenmiştir. BUTSO olarak; üretimini yapabileceğimiz 

hiçbir ürünün ithal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. 

Üretim planlaması 

Ölçemediğimiz hiçbir şeyi de yönetemeyiz.  

Toprak analiz laboratuvar sayıları artırılmalı, Toprak analiz sonuçlarına göre 

ürün  verimliliği esas alınarak üretim planlamaları yapılmalıdır. Planların tespiti 

ve uygulamasında; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili müdürlükleri, Ziraat 

Odaları ve Muhtarlar sorumluluk üstlenmeli konu ile ilgili verilecek eğitimlerle 

STK, Kooperatifler  ve Muhtarlar bilinçlendirilmelidir. Toprak analizlerini 

 Ziraat Odalarının da yapabilmeleri için gerek makine teçhizat ve gerekse 

kalifiye personel desteği sağlanmalıdır. 

 

 



Girdi Maliyetleri 

Çiftçinin bitkisel üretimde en büyük sorunu mazot ve gübre, Hayvansal 

üretimde ise yem maliyeti gelmektedir. Yemin içindeki bazı hammaddelerin ve 

zirai ilaçların büyük bölümünün ithal ediliyor olması, kurda yaşanan 

olumsuzluklar sebebi ile çiftçiyi mağdur etmektedir.   

Yeterli kontrollerin olmaması sebebi ile ithal edilen ürünlerdeki kur artışları 

ürüne yansıtılırken, kur düşüşlerinin ürüne yansıtılmadığına dair sık sık 

şikâyetlere şahit olmaktayız.  

Bu sebeple;  

 Mazot desteklemeleri daha çok kuru tarım yapılan bölgelere verilmelidir. 

 Gübre hammaddesin de  %90 yurt dışına bağımlılığa acilen çözüm 

bulunmalıdır. Dövizdeki artış gübre fiyatlarında istikrarı bozmaktadır. 

 Yem oluşumundaki dışa bağımlılık yem fiyatlarına olumsuz 

yansımaktadır. 

 Tarım desteklerinin tarla sahibine değil; üreticiye verilmesi sağlanmalıdır.  

Mazot, Gübre, Yem fiyatları günün şartlarına göre belirlenirken ürün çıktısı olan 

çiğ süt günün rayicine göre belirlenememektedir. Bu durum üreticiyi olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca; süt alımı yapan işletmelerin üreticilere yönelik yemi de 

bizden alacaksın dayatmaları üreticiyi olumsuz yönde etkilemektedir.  

İthalatın olumsuz etkisi  

Sen üretmezsen bende ithal ederim duygusunu üreticiye hissettirmemek 

gerekmektedir. İthalat baskısı üreticiyi moral açısından çökertmektedir. İthalat 

tabi ki yapılması gerekir ancak istatistiki veriler dahilinde ekemediğimiz, 

üretimini gerçekleştiremediğimiz ürünlerin ithalatını yapmamız gerekmektedir. 

Yetersiz üretimleri planlanmalı, ekim ve dikimler teşvik edilmek sureti ile 

gerçekleştirilmelidir.  

Lisanslı Depoculuk 

Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem 

oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarını emniyete almak ve kalitesini korumak 

olan Lisanslı Depoculuk yaygınlaştırılmak sureti ile üreticinin haklarının 

korunması sağlanmalıdır.    



Tohum  

Yabancı hibrit tohumların yerini, devlet desteği ile yerli hibrit tohum üretimi 

almalıdır. Devlet üretme çiftliklerinde yerli tohumların üretimine hız verilmeli, 

Yerli hibrit Tohum Desteğinde KDV oranı % 0 olarak belirlenerek sektör 

desteklenmelidir. Yerli hibrit Tohumun zararsız olduğu, verimin artırılmasına 

yönelik kullanıldığı üreticiye ve bilhassa muhtarlar ve kooperatifler tarafından 

anlatılarak bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır.  

Örnek Sera Uygulaması 

Örnek sera uygulamaları ile seracılık teşvik edilmeli, desteklenmelidir.  

Ruhsatsız İlaç Kullanımı 

İnsan sağlığına zarar verebilecek bazı zirai ilaçlar yasaklanmıştır. Ancak 

Yasaklanan ilaçlar yerine ikame edilecek ilaçlar belirlenmemiştir. Zirai 

hastalıklara çözüm bulamayan üretici kendince alternatif ilaç kullanarak 

sorununa çözüm aramaktadır. Bu sefer üründe yabancı ilaç kullanıldığı sebeple 

ilgili makamlar tarafından cezai işleme tabi tutulmaktadır. Ruhsatsız ilaç 

kullanımının önüne geçebilmek için mutedil ilaçların belirlenmesinde fayda 

bulunmaktadır. Örneğin; Gövde Kurdu, Bakla zındığı ve toprakaltı haşeratları 

ile ilgili etkin ilaçlar yoktur.    

Ayrıca; Zirai ilaçlarda son kullanma tarihleri minimum 3 (üç) yıl olarak 

belirlenmelidir. 

Açık ve kapalı alanda 8-10 ay gibi üretim yapan kişilere ve işletmede bizatihi 

çalışanlara yıpranma verilmek sureti ile kısmi de olsa erken emekliliğe hak 

kazanmaları sağlanmalıdır. 

Tarım Sigortası 

Üretici ve bilhassa Muhtarlar tarım sigortalaması ile ilgili bilgilendirilmeli, 

sigortalamanın yapılmadığı ürünler için ödeme yapılmayacağı üretici tarafından 

bilinmelidir. Büyük afetlerde Devlet; ürününü sigorta etmeyen üreticinin 

zararını karşılamaktadır. Bu durum ürünü sigorta yaptıranlar üzerinde olumsuz 

etki oluşturmakta, bir sonraki yıl ürününü sigortalatmak istememektedir.  Tarım 

sigortasının yaygınlaştırılması için Ziraat Odası, kooperatif, muhtarlar aracılığı 

ile farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir. 

 



Saha Kontrolleri 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi (Mühendis, tekniker vb.) periyodik saha 

denetimleri ve uygulamalı bilgilendirmeler de bulunmalıdır.   

Müşteri Temsilcisi 

İl Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki Müşteri Temsilcileri daha aktif ve 

işlevsel hale getirilmelidir. Köylerin büyüklüklerine göre bir veya birkaç köyün 

müşterek Müşteri temsilcisi olmalıdır. Bakanlık, Müşteri temsilcilerine yönelik 

performans sistemi uygulamalı, ödüllendirme ile sistemi cazip hale getirmelidir. 

Ne yazık ki kamu çalışanları bürokratik süreci takip etmekten,  hizmet 

üretememektedir. 

Üretici Kayıt Defteri, ÇKS 

Birçok üreticinin Çiftçi Kayıt Defterinden haberi bulunmamaktadır. İhracat ve 

hallere satış yapan her üretici için Üretici kayıt defteri zorunlu olmalıdır. Çiftçi 

kayıt sistemine kaydolan veya herhangi tarım desteğine başvuran herkes sisteme 

kayıt olması sağlanmalıdır. İl Tarım ve Orman Müdürlükleri bu defter olmadan 

işlem yapmamalıdır.  

Konserve, Kuru meyve ve sebze ve Soğuk Hava Tesisi 

Ürünlerin taban fiyata düştüğü zamanlarda üreticiyi korumak ve kollamak adına 

soğuk hava tesisi, konserve fabrikaları ve kurutulmuş meyve-sebze tesislerinin 

kurulumu teşvik edilerek, desteklenmelidir.   Ürünlerin ihraç edilecek şekilde 

hazırlanması gerektiği üreticilere verilecek eğitim ve çalışmalarla farkındalık 

oluşturulmalıdır.  

Bu tesislerin işletme maliyetleri de teşvik edilerek çiftçinin ürününü daha uygun 

fiyatlarla soğuk hava deposunda saklanmasına zemin hazırlanmalıdır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri - Ziraat Odaları   

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Odası gibi kuruluşlar tohum satmak yerine 

çiftçinin ürettiği ürünleri satın almalı, satmalı, alım – satım, ihracatına aracılık 

etmek ve mamul hale getirilmek (Salça, Konserve Fabrikası, vb.)  sureti ile 

üretime ve fiyat istikrarına katkıda bulunmalıdır. 

 

 



Kooperatifleşme 

Bilhassa Yaş sebze ve meyve de Kooperatifleşme teşvik edilmelidir. Nüfus 

yoğunluğu olan büyük illerde Kooperatif Birlikleri kurulmalı bu birlikler 

aracılığı ile narenciye ürünlerinin pazarlaması gerçekleştirilmelidir. 

Kooperatifleşme ile üretici karşısında muhatap bulacağı için geçmişte yaşanan 

fiyat istikrarsızlığının da önüne geçilmiş olunacaktır. 

Kooperatif Kuruluşu ve Denetimleri 

Kooperatiflerin denetimleri oldukça sağlıksızdır. Kooperatif üyesi birçok insan 

bundan dolayı da mağdur olmaktadır. Belirlenecek kıstaslar içerisinde her köyde 

bir ve birden fazla kooperatif kurmak yerine ilçelerde amaca uygun kooperatifler 

kurulmalı, kurulan kooperatifler de Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri 

tarafından periyodik olarak denetlenmek sureti ile sürdürülebilirliği 

sağlanmalıdır.    

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri 

Üreticilerin üretim maliyetlerini düşürebilmek amacı ile Yenilenebilir Enerji 

Kooperatif kuruluşları teşvik ve desteklenerek yayınlaştırılması sağlanmalıdır.  

Bilimsel çalışmalar, Eğitimler ve AR-GE Çalışmaları 

Üniversite ve akademik kişiler tarafından oluşturulan çalışmalar raflarda 

kalmamalı, halkın anlayacağı dille muhtarlar, kooperatifler ve üreticilere 

aktarılması sağlanmalıdır. 

Kooperatif ve Üretici birliklerinin eğitimi başta olmak üzere, AR-GE 

çalışmalarına hız verilmeli, ihracatın önemi anlatılarak ve ürün çeşitliliği 

geliştirilmeli, Kalitenin ve verimliliği artırıcı eğitimler ve çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Üreticinin en büyük eksikliği eğitimsizliktir. Hala ataerkil metotlarla ekim dikim 

yapılmaktadır.  Üreticilerimiz eğitildiklerinde daha fazla verim ve kazanç 

sağlayacağını bilmelidir. 

Üreticilerimiz, Kooperatif yetkilileri ve bilhassa köy muhtarları periyodik 

eğitime tabi tutulmalıdır. Köy kahvehanelerine afiş ve broşürler asılmak sureti 

ile sürekli bilgilendirilmelerde bulunulmalıdır.   



Ziraat Odası başta olmak üzere ilgili STK’lar bünyelerinde çalıştıracakları 

nitelikli elemanlar ile sürekli sahaya çıkmalı, üreticiye yerinde 

bilgilendirmelerde bulunmalıdır. 

Ülkemiz açısından Tarım ve Hayvancılık sektörünün önemi, üretimde yapılan 

yanlış veya aksaklıklar eğitimlerle ve yerinde uygulamalarla giderilmeye 

çalışılmalıdır.  

Orta Öğretim, Lise, Üniversite 

Gençlerin kırsaldan hızlı kopma süreçleri tarım ve hayvancılık sektörünün 

önünü tıkamaktadır. Yapılacak çalışmalarla kırsalın ve üretimin özendirilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple; Orta öğretimde seçmeli ziraat ve tarım dersleri 

verilirken,  Lise kısmında ise Ziraat ve Tarım Liseler özendirilmek sureti ile 

ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır.  

Ne yazık ki ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin uygulamalarda 

yetersizliği gözlemlenmektedir. Bunun için; 4 yıllık bir okul için 3 yıl ders 

işlenirken son 1 yılı uygulamalı ve yerinde çalışmalarla meslek tecrübesi 

kazandırılmalıdır. 3 yıllık eğitim süreci içinde de haftada 1 gün yerinde 

uygulamalı ders görmesi sağlanmalıdır.    

Bu mümkün olmayacak ise; haftada 1 gün, yaz tatilinde ise 30 ila 60 gün 

aralığında yerinde ve uygulamalı derslerle pratik kazandırılmalıdır. 

Meslek Okullu İş Sahiplerine Kredi ve Desteklemeler 

Destekler; illerin coğrafi şartları, iklimleri, ürün çeşitliliği ve verimlilikleri 

dikkate alınmak sureti ile Ziraat Odaları ve STK’lardan oluşacak Komisyon 

aracılığı ile belirlenmelidir.    

Aynı yerde aynı işi yapan ve daha çok verim elde eden örnek üreticilere daha 

fazla destek verilerek, ödüllendirilmelidir.  

Üretimin artırılması ve üreticinin özendirilmesine yönelik; üreticilere bir defaya 

mahsus 0 (sıfır) faizle kredi verilmesi, verilen kredinin de kontrolünün 

sağlanması gerekmektedir. 

Arz açığı olan tarım ürünlerinin ekimi için verilen teşvikler planlama 

sonuçlanana kadar devam etmelidir. Desteklemeler yıllık üretim miktarları, 

piyasa şartları da dikkate alınmak sureti ile hesaplanarak açıklanmalıdır.  



Çiftçiyi üretim planları dahilindeki ürünleri ekmeye teşvik ederken, üretim 

maliyetlerini de düşürmek sureti ile tarımı sürdürülebilir hale getirmek 

gerekmektedir. 

Tarım ve Hayvancılık ile ilgili mesleki okullardan mezun olmuş ve kendi 

sektöründe faaliyet gösterecek, Üniversite mezunu, Tekniker, Teknisyen ve 

Mühendis gibi müteşebbislere kalite ve verimliliği artırabilmek, sektöre örnek 

olabilmeleri adına daha cazip kredi ve desteklemelerde bulunulmalıdır.  Bu 

teşvik ve desteklemeler sektörün daha bilinçli yapılmasına zemin 

hazırlayacaktır.  

Özel Bankalarca sağlanan kredi 

Tarım ve Hayvancılık kredileri sadece devlet bankaları tarafından verilmektedir. 

Özel bankalar tarafından arazilerin teminat olarak gösterilmesi engellenmelidir.  

Üreticinin elindeki hayvan varlığı sigorta güvencesi ile teminat altına alınmak 

sureti ile kredi verilmesi sağlanmalıdır. 

Tarım Kredileri 

Tarım sektöründeki kredi vadeleri en az 24 ay olmalıdır. Bir sezonda yaşanan 

olumsuz üretim veya sair sorunlar diğer sezonda telafi edilebilmelidir. Tarım 

kredilerinde 6 ayda bir faiz ödemesi yapılmak sureti ile sektör desteklenmelidir. 

Verilen tarım ve hayvancılık kredilerinin yerinde kullanılıp kullanılmadığı 

kontrol edilmelidir. 

TKDK – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  

TKDK tarafından genel olarak büyük işletmeler desteklenmektedir. Ama sektöre 

yön veren ve sürekliliğini sağlayan işletmeler küçük ve orta ölçekli 

işletmelerdir. Bu sebeple sektörün sürekliliği açısından TKDK destekleri 

yeniden gözden geçirilmelidir.  

 

Tarım Cezaları ve Kontrol 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan idari para cezaları yüksektir.  

Rakamın yüksek olması tahsilatı mümkün kılmamaktadır. Cezalar caydırıcı ve 

ödenebilecek rakamlardan oluşması gerekmektedir.  



Bu sebeple; belirlenecek kıstaslar dahilinde ceza oranları yeniden 

düzenlenmelidir. (Kıstas işletmenin büyüklüğü, cirosu, kusurun birden fazla 

işlenmesi vb.) 

Sertifikasız üretilen fidelerin iller arası pazarlara girişinde yeterli denetimler 

bulunmamaktadır. Fidelerdeki hastalık ve zararlılar kolaylıkla diğer illere hızlı 

bir şekilde yayılabilmektedir. Bunu önlemek adına bakanlık adına görev yapan 

görevliler belirlenecek dönemler itibari ile 7/24 yol denetiminde bulunmaları 

gerekmektedir.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri 

Kare kodlu satışların yapılmasına rağmen Bakanlık dört birim tarafından 

denetim yapmaktadır.  

Örneğin; Gübre kare kodlu satılmaktadır. Satış ile bilgiler sisteme düşmesine 

rağmen hala haftalık, aylık rapor istenmektedir. Zirai ilaçlarda da altı ayda bir 

rapor istenmektedir.  

Kare kodlu satışlardaki rapor verme sonlandırılmalıdır. Böylelikle işletmelerin 

üreticilere daha fazla zaman ayırmaları mümkün olacaktır. 

TMO – Toprak Mahsulleri Ofisi 

Toprak Mahsulleri Ofisinden Tarım ve Hayvancılık sektöründeki küçük 

işletmelerin de ürün alabilmelerine imkân sağlanmalıdır. 

Hayvansal Gübre 

Suni gübre yerine doğal gübrelerin (hayvansal atık) kullanımı yapılacak 

eğitimlerle özendirilmelidir.   

 


