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Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
5.2. Rekabet Gücünün Artırılması
5.2.8. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
179. VIII. Plan dönemi başında GSYİH içerisinde yüzde 14,1 olan tarımın payı,
2005 yılında yüzde 10,3’e gerilerken, tarımsal istihdamın toplam istihdam
içerisindeki payı 2000 yılındaki yüzde 36 seviyesinden 2005 yılında yüzde 29,5
seviyesine inmiştir.
180. Tarımsal işletmelerde genel olarak hayvancılık ve bitkisel üretim bir arada
yapılmakta olup, işletmelerin küçük ölçekli ve çok parçalı yapıda olması verimliliğin
düşük seviyelerde kalmasına yol açmaktadır. 2001 yılında çıkarılan 4721 sayılı
Türk Medeni Kanununun miras hukukuna ilişkin hükümleri, yeterli tarımsal
varlığa sahip olmayan tarımsal işletmelerin paylaştırma dışında bırakılması
konusunu düzenlemiş ve arazi parçalılığı sorununun daha da ağırlaşmasını
engellemiştir.
181. Son on yılda tarım dışına çıkarılan yüksek verimli tarım alanları toplamı 1,26
milyon hektara ulaşmış iken, 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu toprak kaynaklarının etkin kullanımı konusunda önemli
bir gelişme sağlamıştır.
182. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (KHGM) kapatılması, arazi
toplulaştırma, drenaj, toprak muhafaza, gölet, yeraltı suyu ve yerüstü suyu
sulaması yatırımlarının yürütülmesi konusunda ilave önlemler alınması ihtiyacını
ortaya çıkarmıştır.
183. Sulama tesislerinin faydalananlara devrinin yaygınlaştırılması ile 2005 yılı
sonuna kadar geliştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü sulamalarının
yüzde 95’inin işletme ve bakım hizmetleri çeşitli organizasyonlara devredilmiştir.
Ancak, bu yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması için hizmetlerin devredildiği
organizasyonların yasal düzenlemeye kavuşturulması ihtiyacı devam etmektedir.
184. 2002 yılından bu yana fiyat desteği yerine uygulanmakta olan Doğrudan
Gelir Desteği ödemeleri ile üretici gelirlerinde belirli bir istikrar sağlanması
amaçlanmıştır. 2004 yılında YPK Kararı ile “Tarım Stratejisi 2006-2010” belgesi
kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu
ile, üreticiler için, üretim planlaması yapabilmelerini sağlayacak öngörülebilir ve
istikrarlı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Üretici ve üretim düzeyini
risklere karşı korumak amacıyla 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 2005 yılında
çıkarılmıştır. Piyasaların oluşması ve risk yönetimine katkı sağlamayı amaçlayan
Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Kanunu da 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.
185. Yasal altyapısı 2004 yılında Organik Tarım Kanunu ile oluşturulmuş olan
organik tarım üretimi hızla artmaktadır. Ayrıca, yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi,
bu bitkiler ile bunların ıslahçı haklarının korunması amacıyla 2004 yılında Yeni
Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çıkarılmıştır.
186. Türkiye’de, hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup, birim hayvan
başına elde edilen verimler düşük, yem bitkileri üretimi yetersiz ve suni tohumlama
sayısı uluslararası ortalamaların altındadır. Plan döneminde, hayvan başına
verimlerin yükseltilerek, hayvancılık üretiminin artırılması amaçlanmasına rağmen,
bu alanda sınırlı düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.

187. Kıyı balıkçılığına dayalı avcılık üretimi ile içsu balıkçılığında kaynak
yönetiminin doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına odaklı olarak yapılması
gerekmektedir. Yetiştiricilik faaliyetlerinde ise çevre açısından sürdürülebilirlik
sorunları yaşanmaktadır.
188. Halen kamu eliyle yürütülmekte olan eğitim ve yayım hizmetlerine üretici
örgütlerinin katkısı sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra, kamu ana hizmet
kurumları tarafından yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini
destekleyici şekilde düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
189. Üreticilerin örgütlenmesinin geliştirilmesi amacıyla 5200 sayılı Tarımsal
Üretici Birlikleri Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen,
üreticilerin değişik amaçlara uygun şekillerde örgütlenmelerini destekleyici bir
çerçeve oluşturulamamıştır.
190. Su ve odun üretimi ile biyolojik çeşitliliğin temel kaynağı ormanların
sürdürülebilir yönetimi çalışmalarına devam edilmiştir. Endüstriyel ve toprak
muhafaza ağaçlandırmaları 2000 yılında toplam orman alanının yüzde 10’u
seviyesinde iken 2005 yılı sonunda yüzde 12’si seviyesine yükselmiştir. Ayrıca 52
ilde bazı orman sahalarının kent ormanı şeklinde hizmet vermesi sağlanmıştır.
Ancak VIII. Plan döneminde ağaçlandırılan alanların yaklaşık yüzde 9’u kadar bir
alan yangınlarla tahrip olmuş, yüzde 17’si kadar bir alan da orman rejimi dışına
çıkartılmıştır. Kaydedilen gelişmelere rağmen sektörde kadastro çalışmalarının ve
yol altyapısının tamamlanamaması, milli park ve benzeri korunan alanların azlığı,
odun dışı ürün ve hizmetlere gereken önemin verilmemesi, orman bakım
çalışmalarının yetersizliği ile erozyonu önleyici ve uzun dönem odun arz-talep
dengesini sağlayıcı yıllık ağaçlandırmaların düşüklüğü önemli sorunları
oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, ekosistem ağırlıklı eğitim noksanlığı ve
faaliyetlere paralel uzmanlaşmış teknik personel ile işçi açığı olması gibi sorunlar da
kaynağın sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı dahilinde değerlendirilmesinde ve
odun işleme sanayilerinin rekabet güçlerinin artırılmasında önemli darboğazları
oluşturmaktadır.
191. Kurum içi ve kurumlar arası eşgüdüm eksikliği ile kurumsal kapasite
yetersizliği gibi nedenler hayvan ve bitki sağlığı ile gıda güvenliği politikalarının
uygulanmasında sorunlara yol açmaktadır. Bu kapsamda, AB’deki hayvan sağlığı,
yem ve gıda mevzuatını bir arada ele alan gelişmelere paralel olarak hayvan sağlığı
ve zabıtası, yem, zirai mücadele ve karantina ile gıda konularındaki mevzuatın
bütüncül bir şekilde ele alınması önem arz etmektedir.

7. Temel Amaçlar: Gelişme Eksenleri
7.1. Rekabet Gücünün Artırılması
7.1.9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
494. Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal
yapı oluşturulacaktır.
495. Üretimin talebe uygun olarak yönlendirilmesini sağlayacak politika araçları
uygulanırken, ülkemizin AB’ye üyeliği sonrasında Birlik içinde rekabet edebilmesi
için tarımsal yapıda gerekli dönüşüme öncelik verilecektir.
496. Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması,
tarım topraklarından, tahlillerle belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru
tarım teknikleri ile faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım planlaması ve yaygın
erozyonun önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının etkin kullanımı esas
alınacaktır.
497. Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza
temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta
esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar
arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş
kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su
kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir.
498. Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde;
yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla
maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi
parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları
yaygınlaştırılacaktır.
499. Tarım Kanunuyla çerçevesi belirlenen tarım destekleme politikaları, üretimde
verimliliği artırmaya yönelik yeni uygulama unsurlarıyla zenginleştirilecektir.
500. Tarım ürünleri ihracatında rekabet gücünün artırılması amacıyla, ihracat
destekleri dış ticarete konu ve markalı ürünlere yönlendirilecektir.
501. AB Katılım Öncesi Yardımlardan da yararlanılarak, tarımsal işletmelerde
ölçek büyüklüğünün artırılması yanında, başta üretim teknikleri ve üretim
koşullarının iyileştirilmesi olmak üzere, tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyon
çabaları, belirlenecek öncelikler çerçevesinde desteklenecek ve tarım-sanayi
entegrasyonu özendirilecektir.
502. Tarımsal kredi sübvansiyonları ile destekleme ödemelerinin üreticilere çeşitli
kanallardan ulaştırılması sağlanarak tarım sektörüne yönelik finansal hizmetler
çeşitlendirilecektir.
503. TİGEM işletmeleri, özel sektör faaliyetlerinin bulunmadığı veya kısıtlı
faaliyetlerde bulunduğu alanlara yönlendirilecek ve ihtiyaç fazlası işletmeler özel
sektöre kullandırılacaktır.
504. Tarımsal istatistiki verilere dair nitelik ve nicelik sorunları, söz konusu
verilere dayalı farklı bilgi toplama ve işleme sistemlerinin AB’de kullanılan
Bütünleşik İdare ve Kontrol Sistemine benzer bir yapıda konsolidasyonu suretiyle
giderilecektir. Ayrıca, tarım sektöründe toprak piyasalarının işlemesini sağlayan ve

tarım politikalarının idare ve kontrolüne altyapı oluşturan kadastro bilgilerinin
tamamlanarak sayısallaştırılması çalışmaları bitirilecektir.
505. Verimliliğin ve üretici gelirlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla,
çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması yönünde tarımsal üretim ve
pazarlama aşamalarında başta ilaç ve gübre ile nitelikli tohumluk kullanımı,
sulama, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere çeşitli konularda eğitim
ve yayım hizmetleri artırılacaktır. Söz konusu hizmetlerin genç ve kadın çiftçileri de
kapsayacak şekilde ve yapıları güçlendirilmiş üretici örgütleri tarafından
yürütülmesine ağırlık verilecektir.
506. Görece katma değeri yüksek ürünler elde edilen hayvancılık faaliyetlerinde;
hayvan ıslahına, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, meraların ıslahının
ve kullanımının düzenlenmesine, kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılmasına ve
yayım hizmetlerine ağırlık verilerek, AB’ye katılım öncesi rekabet gücünün
artırılması hedeflenecektir. Sınırlarımızdaki yasal olmayan hayvan hareketleri
engellenecektir.
507. Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit
çalışmalarının yapılarak avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin
oluşturulması, son dönemde sağlanan destekler ve artan talebe paralel olarak hızla
gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari
yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esas alınacaktır.
508. Doğal orman ekosistemini; başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli
faktörlere karşı, etkin şekilde korumak; koruma-kullanma dengesi, biyolojik
çeşitlilik, gen kaynakları, orman sağlığı, odun dışı ürün ve hizmetler ile ekoturizmin
geliştirilmesi
gözetilerek,
çok
amaçlı
ve
verimli
şekilde
yönetilmesi
amaçlanmaktadır.
509. Öncelikle çölleşme ve toplum sağlığı dikkate alınarak, havza bazında
endüstriyel ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları, rehabilitasyon çalışmaları, kent
ormancılığı
ve
tarımsal
ormancılık
yapılmasıyla
arazilerin
daha
iyi
değerlendirilmesi, özel ağaçlandırmaların geliştirilmesi ve toplumun bu konularda
bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.
510. Üretici örgütlenmesine ilişkin mevzuat yeniden ele alınarak, üreticilerin
değişik amaçlara uygun şekillerde; verimliliği ve pazarlamada rekabet gücünü
artırıcı yönde örgütlenmeleri desteklenecektir.
511. Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili
kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır.
512. Kamunun, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği konularında sunduğu
hizmetler bütüncül bir çerçevede yürütülecektir. AB müktesebatına uygun şekilde,
kontrol ve denetim faaliyetlerinde etkinlik artışı ve bu amaçla izleme ve
müdahalenin tek merkezden gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlar arası
eşgüdüm sağlanacaktır.

