TARIM VE MÜHENDİSLİK

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIM ORGANI
ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR
YEREL SÜRELİ YAYIN
ISSN-1300-0071
SAHİBİ
Özden GÜNGÖR
SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Murat ASLAN
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Prof. Dr. Mehmet MERT
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU
Prof. Dr. Nedim UYGUN
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU
Prof. Dr. Uygun AKSOY
Prof. Dr. Ali TOKGÖZ
Prof. Dr. Zeliha BARUT
Prof. Dr. Kamil SAÇILIK
Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL
Prof. Dr. Serap PULATSÜ
YÖNETİM YERİ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Karanfil Sokak 28/18 Kızılay / ANKARA
Tel: 444 1 966 - Faks: 0 (312) 418 51 98 www.zmo.org.tr zmo@zmo.org.tr
BASIM
Özdoğan Matbaa Yayın Hed.Eşya San.Tic. Ltd.Şti.
Matbaacılar Sitesi 558. Sokak No. 29 İVEDİK OSB Yenimahalle/ ANKARA
TEL: 0 312 395 85 00
TASARIM - DİZGİ
ZMO
5.000 Adet Basılmıştır. 20.07.2014
YAZI YAYIN KOŞULLARI
Gönderilen yazılar yayınlansın, yayınlanmasın yazarına geri verilmez.
Özgün derleme yazılarda fikir ve görüşler yazarına, çeviriden doğacak sorumluluklar ise çevirene aittir.
Ziraat Mühendisleri Odası ve Tarım ve Mühendislik Dergisi yazılardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Yayın Kurulu gönderilen yazı üzerinde gerekli gördüğü değişikliği yapmaya yetkilidir.
Dergide yayımlanmış yazılar kaynak gösterilmek koşuluyla başka yayım organlarında kullanılabilir ya da aktarılabilir.

1

İÇİNDEKİLER
ODA’MIZDAN KISA KISA... ................................................................................................................... 4
GTHB MÜSTEŞARI İLE RÖPORTAJ: TARIM ARAZİLERİ ARTIK BÖLÜNEMEYECEK!.......................................... 6
Bahar TANRISEVER YALÇIN
TOPRAK BAYRAMI NEDENİYLE KAMUOYUNA AÇIKLAMA ........................................................................ 9
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6357 SAYILI KANUN ................. 10
Mahir GÜRBÜZ
BASIN AÇIKLAMASI: ZEYTİNLİK ALANLARIN TALANINA HAYIR! SOMA FACİASI ORTADA! ............................ 14
YAP + BOZ =TÜRKİYE’NİN ZEYTİNCİLİK POLİTİKASI............................................................................. 15
Ahmet ATALIK
SON YILLARDA UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI AÇISINDAN TÜTÜN .................................................... 22
VUSLAT BEKTAŞ
KURULUŞUNDAN BUGÜNE: ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI.................................................................... 27
Hamdi ARPA
TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...................................... 31
Yener ATASEVEN
CİTTA SLOW (SAKİN KENT) SEFERİHİSAR VE YAŞANABİLİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ........................ 40
Emre AKYÜZ
PATATESTE FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ................................................................... 44
Prof.Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN
TÜRKİYE BALIKÇILIĞINDA AKARYAKIT DESTEKLEMELERİ...................................................................... 50
Hamdi ARPA
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN............. 54

2

SUNUŞ

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım,
Tarım ve Mühendislik Dergisi’nin 106. sayısı ile sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Hepinize, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, içtenlikle sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Sevgili Meslektaşlarım, geride bıraktığımız dönemde ülkemiz ve ODA’mız için büyük önem
taşıyan iki önemli seçim süreci gerçekleştirilmiştir. Birincisi, 30 Mart 2014 tarihinde mahalli
idareler seçimi yapılmıştır. Seçimlerden sonra 1592 belediye ile yaklaşık 16 bin köyü kapatan
Büyükşehir Yasası da yürürlüğe girmiştir. Hemen ardından, ODA’mızın yasanın ilk gündeme
geldiği günden beri kırsal kesimde ve tarım üzerinde yıkıcı etkiler yapacağı yönündeki uyarılarına koşut olarak, kapatılan
köy ve belediyelerde düzenlemenin olumsuz sonuçları görülmeye başlanmıştır. Türkiye’nin her yanında hizmetlerin
aksadığına yönelik şikayetler yoğun biçimde dile getirilirken, büyükşehirlerde il özel idarelerinin kapatılması nedeniyle,
burada çalışan Ziraat Mühendisi meslektaşlarımız dâhil çok sayıda personelin kadrolarının aktarılmasında sorunlar
yaşanmıştır.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, meslektaşlarımız ve üreticilerin
mağduriyetini engellemek ve tarım sektörüne yönelik olumsuz sonuçların önüne geçebilmek için konuyu yakından
izleyerek, ilgili kurumlar ve kamuoyunu bilgilendirme ve uyarma görevini yerine getirmeye devam edecektir.
Sevgili Üyelerimiz, ikinci seçim süreci de ODA’mızın 44. Dönem Olağan Kurulu ile TMMOB mevzuatı ve Oda’mız Ana
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca yürütülen süreç içinde demokratik bir olgunluk ve örgütlülük bilinci içinde
gerçekleştirdiğimiz seçimdir. Kocatepe Kültür Merkezi`nde 8 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul ve 9 Mart 2014
tarihindeki seçimlerin ardından ODA’mızın yeni yönetimi göreve başlamıştır.
Değerli Meslektaşlarım, başarı, onur ve gururla 60 yılı geride bırakmanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu onur ve coşku; Ziraat
Mühendisleri Odamızın şanlı geçmişinin, onurlu duruşunun, ilkeli hareketinin, ülke tarımının ve tarımcılarının onur
ve coşkusudur. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyemiz Hamdi ARPA’nın ODA’mız tarihini özetleyen “Kuruluşundan
Bugüne: Ziraat Mühendisleri Odası” başlıklı makalesini Dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
Sevgili okurlarımız, geçtiğimiz dönemde tarım arazilerinin korunması adına önemli bir adım atılmıştır. Resmi Gazete’de
15 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan kanun ile tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçilmiştir.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan ve tarım arazilerinin
toplulaştırılmasını öngören düzenleme ile yüksek maliyetler aşağıya çekilerek, çiftçinin kazancını artırmak ve tarımı
sürdürülebilir kılmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat
MİRMAHMUTOĞULLARI ile yaptığımız röportajı sizlerin bilgisine sunuyoruz. Konuyla ilgili basın açıklamamızı da
Dergimizde bulabilirsiniz.
TBMM gündeminde bulunan ve zeytinlik alanların yatırım, elektrik üretim tesisi ve madencilik faaliyetlerine açılmasını
öngören yasa tasarısı ile Türkiye’de zeytinciliğin durumunu Ahmet ATALIK, “Türkiye’nin Zeytincilik Politikası = Yap
+ Boz” başlıklı makalesi ile değerlendiriyor. Tütün alanında uygulanan politikalar ve konuyla bağlantılı olarak ManisaSoma’da yaşanan facianın nedenlerini de Vuslat BEKTAŞ, “Son Yıllarda Uygulanan Tarım Politikaları Açısından Tütün
Üretiminin Değerlendirilmesi ve Manisa-Soma Örneği” başlıklı yazısı ile sorguluyor.
Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN’ın “Patateste Fiyat İstikrarsızlığı ve Düşündürdükleri”, Dr. Yener
ATASEVEN’in “Türkiye’de Organik Tarımda Yaşanan Gelişmelerin Değerlendirilmesi”; Hamdi ARPA’nın “Türkiye
Balıkçılığında Akaryakıt Desteklemeleri” ve Emre AKYÜZ’ün “Citta Slow (Sakin Kent) Seferihisar ve Yaşanabilir
Sürdürülebilirlik Üzerine: Romantizm mi? Gerçek mi?” başlıklı makalelerine de Dergimizde yer veriyoruz.
Değerli Meslektaşlarım, önümüzdeki dönemde; Odamızın saygınlık ve ağırlığını daha da artırmak, meslektaşlarımızın
haklarını daha fazla korumak, çevremize-doğamıza-toprağımıza yönelik ilgimizi aynı duyarlılık ve kararlılıkla sürdürmek,
tarım ile uğraşanların hak ve çıkarlarını korumak; emekten, üretimden, özgürlükten yana ilkeli tavrımızı sürdürmek temel
ilkelerimiz ve önceliklerimiz olmaya devam edecektir.
Yeni dönemde ODA çalışmalarında etkililik ve katılımcılığı artıracak, daha fazla gündemde kalacak, tarım sektörü ve
mesleğimizle ilgili kararlarda söz sahibi ve belirleyici olmak için çalışacağız. Gücümüzü ve cesaretimizi üyelerimizden
alacak, hep birlikte başaracağız. 44 üncü dönem ODA Yönetim Kurulu olarak en büyük dileğimiz alınan kararların ODA
örgütlülüğümüz ve kurumsal kimliğimiz için olumlu sonuçlar üretmesidir.
Bugüne kadar sürdürdüğümüz bilimden, emekten, üretimden, mühendisten yana tavrımız ve çabamız, titizlik ve kararlılıkla
sürdürülecektir.
Tüm üyelerimize, selam ve saygılarımı sunarım.
Özden GÜNGÖR
Başkan
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ODA’MIZDAN KISA KISA...
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 44. Dönem Olağan
Genel Kurulu, 8 Mart 2014 tarihinde Kocatepe Kültür
Merkezi’nde yapıldı. Büyük ilgi gören Genel Kurulumuzda,
pek çok delege söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.
Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni ODA Başkanı Özden
GÜNGÖR olurken, Yönetim Kurulu üyeliklerine Hamdi
ARPA, Melahat AVCI BİRSİN, Bülent GÜLÇUBUK, Murat
ASLAN, Caner AKSAKAL ve Vuslat BEKTAŞ getirildi.

Mustafa TUNA, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih DURUAY,
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel YILDIZKAYA, Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat ANLI, Gıda ve Kontrol
Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan EROL’u ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundular.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan GÜNAYDIN, Bursa
Milletvekili İlhan DEMİRÖZ, AÜZF Dekanı Prof. Dr. Ahmet
ÇOLAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ŞAHİN, Gıda Mühendisleri
Odası Başkanı Yusuf SONGÜL, Kimya Mühendisleri Odası
Başkanı Ali UĞURLU, SÜRKOOP Genel Başkanı Ramazan
ÖZKAYA, TÜSKOOP-BİR Genel Başkanı Halis UYSAL,
Zootekni Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU
da ODA’mızı ziyaret ederek, yeni Yönetim Kurulumuzu
kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler.

ZMO 1. Bölge Çalıştayı 10 Mayıs 2014 tarihinde Diyarbakır’da,
2. Bölge Çalıştayı da 14 Haziran 2014 tarihinde Bursa’da
yapıldı. ODA çalışmalarının değerlendirilerek, gelecek dönem
faaliyetlerinin planlandığı söz konusu toplantılara önümüzdeki
dönemde de devam edilecektir.

Genel Kurulun ardından ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve önceki dönem başkanlarımızdan Gökhan GÜNAYDIN,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat
MİRMAHMUTOĞULLARI, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi (AÜZF) Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK,
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, Çankaya
Belediye Başkanı Alper TAŞDELEN, Mamak Belediye
Başkanı Mesut AKGÜL, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr.
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ODA’mızca düzenlenen etkinlik kapsamında, Aksaray
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ
tarafından 26 Nisan 2014 günü, “Türkiye’de KuraklıkÇölleşme Gerçeği ve Biyoçeşitlilik Tehdidi” konulu konferans
verildi. Etkinliklerimiz, 7 Haziran 2014 Cumartesi günü
“Sevgili Dünyamızı Tüketirken” konulu söyleşi ile devam
etti. ODA’mız ayrıca 23 Haziran 2014 günü Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde “İklim Değişikliği – Tarım – Çevre Etkileşimi”
konulu Paneli gerçekleştirdi.

Mahkeme kararlarına rağmen AOÇ arazisi üzerinde
Başbakanlık binası inşaatına devam edilmesi üzerine,
TMMOB’a bağlı diğer meslek odaları ve sivil toplum
örgütleriyle birlikte protesto eylemleri düzenledik ve konuyu
Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık.

Geçtiğimiz dönemde ODA’mız tarafından Toprak Koruma
Proje Eğitimi, Mera Geri Dönüşüm Proje Eğitimi, Bağ Hastalık
ve Zararlıları Eğitimi, Detaylı Toprak Etüt ve Haritalama
Eğitimi düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 23 Haziran 2014
Pazartesi günü yapılan 2013-2014 Mezuniyet Törenine
katılarak, dereceyle mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler
verdik.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü tarafından 16-18 Nisan 2014 tarihlerinde
Erzurum’da düzenlenen ‘‘Bitki Koruma Ürünleri ve
Makinelerinin Arzı ve Kontrolü’’ konulu çalıştaya katılım
sağladık.
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TARIM ARAZİLERİ ARTIK BÖLÜNEMEYECEK!

Bahar TANRISEVER YALÇIN*
Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyecek
yasa, 15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
ile Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan ve tarım
arazilerinin toplulaştırılmasını öngören düzenleme ile yüksek
maliyetler aşağıya çekilerek, çiftçinin kazancını artırmak ve
tarımı sürdürülebilir kılmak amaçlanıyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları, 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ve gündemdeki diğer konularla ilgili sorularımızı yanıtladı.
Bakanlığın küçük bir ormanı andıran bahçesinde yaptığımız
röportajda Mirmahmutoğulları’nın sorularımıza verdiği
yanıtlar şöyle:
- Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyecek
düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlatır mısınız?
- Çok geçmiş kalmış bir düzenlemeydi. Bu benim yüreğimi
sızlatıyor. 1926 yılında İsviçre’den medeni kanun alınırken,
bunun içerisinde tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi de
vardı. İsviçreliler bakıyorlar ki iş felakete gidiyor, 2 yıl sonra
bunu kaldırıyorlar. Bizse o günden bugüne, babadan evlada
tarım arazilerini parçalıyoruz. Parçalaya parçalaya öyle bir
hale geldi ki, her 10 yılda bir, 2 milyon hektar tarım arazisi
atomize oluyor. Geçimlik ihtiyacı karşılayamayacak kadar
küçüldüğü için de terk ediliyor. 10 yılda 2 milyon hektar ne
demek? Minimum verimi 8 kg olarak alsanız (örneğin dane
mısırda biz 1200, 1300, 1500 kg/dekar alıyoruz), bu kaybedilen
alanda Türkiye’nin 4 yıllık dane mısır ihtiyacı karşılanabilirdi.
2 milyon hektar alan neredeyse bir Belçika büyüklüğünde
ama onun üretim değeri önemli. Bu alanda en kurak şartlarda
mısır yetiştirseniz, Türkiye’nin hayvancılık sektörünün 4 yıllık
mısır ihtiyacını karşılıyor. Biz bu bölünmeyi seyrettik. Her 10
yılda bir 2 milyon hektar alanın bölünerek kullanılamaz hale
gelmesi korkunç bir tablo.
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Söz konusu yasa ile
getirilen düzenlemeler hakkında bilgi verir misiniz?
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*ZMO Basın Danışmanı

- Burada 4 tane alternatif var. Örneğin babanızın 300 dekar
arazisi bulunuyor, siz de 5 kardeşsiniz. Bunu belirli bir
büyüklüğün altına bölemezsiniz. Bölgelere göre değişiyor
bu ama kuru şartlarda 160 ile 180 dekar; sulu şartlarda 80
dekarın aşağısına bölünemeyecek. Peki ne olacak? Biriniz
işleyeceksiniz. Nasıl anlaşacaksınız? Kardeş değil misiniz,
anlaşın. Anlaşamadınız, biri ben süreyim dedi, diğeri ben;
hanginiz ehilsiniz, ehil olanın olacak işleme hakkı. O işleyecek
ama karını paylaşacak. Burada da gene anlaşamadınız, aile
malları ortaklığı diye bir kanun var. Aileler oraya ortak, ister
aileden biri kullansın, ister versinler bir tanesine o kullansın,
işlesin orayı. Biri işletir, aileden olmayabilir de bu, işletir
onun gelirini paylaşırsınız ama sınır koymayacaksınız. Bütün
mesele sınırdan kaynaklanıyor. Bu anlaşmayı 1 yıl içinde
yapmanız gerekiyor. Burada da anlaşamadınız, mahkemeye
gidiyorsunuz. Mahkeme ehil olana bunu veriyor. Peki
mahkemede de ehil çıkmadı, hiçbir şekilde anlaşamadınız. Bu
durumda mahkeme araziyi satıyor ve bedelini paylaştırıyor.
Bu en son şık, hiç anlaşılamaması durumunda yapılacak şey.
Böyle 4 tane seçenek var. Bunun için uzlaşmayla geçti genel
kuruldan. Güzel bir uygulama.
- Parçalı arazilere yönelik bir maliyet çalışmanız var
mı? Arazilerin bölünmesinin önlenmesi ne gibi faydalar
sağlayacak?
- 2001 yılında TÜİK bir sayım yaptı, bir de şimdi sayım
yapıyor, biz de yardım ediyoruz çünkü gerçek değer nedir
bilelim, onun üzerinde proje geliştirelim diye... 2001 yılında
Türkiye’de işletmelerin arazi büyüklüğü 59 dekardı, bu da 5
ila 7 parçaydı. Şimdi işletmelerin arazi büyüklüğü 50 dekarın
da altına düştü ve 10 parça. Arazi küçük olduğu için 2 soklu
traktör kullanabiliyorsunuz. Arazi büyük olsa 14 tane alet aynı
traktörde ve bir gidişte toprağa aktarabiliriz. Yani 7 kat daha
büyük bir alan sürüyor olacaktık aynı mazotla. 7 bin dekarlık
bir alan üzerinde saha çalışması yaptık. Parçalı arazide 121
tane traktör kullanıldı ve 5.2 TL/dekar mazot harcandı. Bu
alanı toplulaştırdığınız, sınırları kaldırdığınız zaman 121
traktör ihtiyacı 24’e düşüyor, mazot gideri de 5.2 TL/dekardan
0,9 TL/dekara iniyor. 14 soklu pulluğu kullanırsanız eğer, 121
traktörün gördüğü işi 3 traktör görüyor, dekar başına mazot
gideri de 5.2’den 0.3 TL’ye düşüyor. Girdi maliyetlerini bu
kadar aşağıya çektiğinizde sizinle dünyada hiçbir ülke rekabet
edemez. Kaldı ki o ölçek büyüklüğündeki alanda katma değeri
yüksek ürün üretme şansınız var. Hiçbir şey bilmiyorsanız,
sertifikalı tohum üretirsiniz. Çiftçinin kazancını ve ülkenin
kazancını görebiliyor musunuz? Bölünme nedeniyle Türkiye
rekabet gücünü kaybetti ama buna rağmen insanlarımızın
karnını doyuruyoruz. Aslında Türkiye bölgenin gıda ambarı
olabilecek potansiyeli olan bir ülke.
- Bölünmüş arazilere yönelik projeleriniz var mı?
- Bölünmüş olanları toplulaştıracak, ölçek büyüklüğüne
taşıyacağız. Bunu taşırken çeşitli enstrümanları da devreye
sokacağız. Mesela sübvansiyonlu kredi kullandıracağız.

Bakanlığın bünyesinde arazi edindirme ofisi işlevini görecek
bir birim oluşturuyoruz. Sizin ölçek büyüklüğünü kaybetmiş
araziniz varsa, bunu satıyorsanız, satın alan ölçeğini büyütmek
amacıyla alırsa sübvansiyonlu kredi vereceğiz. Alan yoksa,
devlet olarak biz alıp, ihtiyacı olan vatandaşa tekrar onu
satacağız. Bütün mesele araziyi ölçek büyüklüğüne taşıyarak,
üretim maliyetlerini aşağıya çekmek.
- Bugüne kadar yürütülen toplulaştırma çalışmaları ile ilgili
bilgi verebilir misiniz?
- Türkiye’de toplulaştırma 1961 yılında başladı ve 2003 yılına
kadar 450 bin hektarlık alan toplulaştırıldı. Biz geldiğimizde
baktık ki toplulaştırılacak 14 milyon hektar alanımız var.
Bunun 450 bin hektarlık alanı toplulaştırılmış, geri kalanı
duruyor. Toplulaştırmaya çok önem verdik, kaynak aktardık
ve 2003 yılından bugüne kadar 4 milyon hektar alanı
toplulaştırdık. Bu yılın sonuna kadar 2 milyon hektar alanın
daha bitmesi planlanıyor. Böylece 11 yılda 6 milyon hektar
alan toplulaştırılmış olacak. Bu güzel ama yetmiyor ki... Şu
anda işletme başına düşen arazi miktarı 50 dekar dolayında. Bu
3 yıl kadar önce 53 dekardı. Daha bunun ilerisine taşımamız
lazım.
- Toplulaştırma çalışmalarının kırsal hayata etkileri nelerdir?
- Toplulaştırma ile bir noktaya kadar göçü önlüyorsunuz. Arazi
miktarı yine aynı ama birleştirilmiş. Maliyetler düştüğü için
çiftçinin karnı doyuyor, varoşlara gitmiyor. Vatandaş arazisini
kiraya verirse 10 katı kadar gelir elde ediyor. Ürünü kitlesel
büyüklükte üretirseniz, endüstriyi de oraya çekiyorsunuz.
Endüstri hammadde kaynağına yakın olmak ister. Hele hele
tarım gibi pahada az, yükte ağır olan bir ürünün endüstrisi
mutlaka o hammadde kaynağına yakın olmak ister. Bir örnek
vereyim. Ben Sivaslı’yım. Sivas’ta üretilen bir ürünün dünya
pazarıyla buluşabilmesi için katma değere dönüştürülmesi
lazım. Yani ağırlığı azaltması, raf ömrünü uzatması lazım.
Siz sütü Avrupa pazarıyla kolay kolay buluşturamazsınız.
Sütü süttozuna çevirirseniz, 10 kilo sütten 1 kilo süttozu elde
edersiniz; süt 1 saatte bozulur, süt tozu haftalarca bozulmaz.
Böylece süttozunu Avrupa pazarıyla buluşturabilirsiniz.
Meyveyi kolay kolay Avrupa pazarıyla buluşturamazsınız.
Sivas’tan kalkan bir tır Viyana’ya gideceği zaman o yola o
meyve dayanmaz. Ama meyve suyuna çevirirseniz, bu katma
değerini 1 birim artırır, meyve tozuna çevirirseniz katma değeri
10 birim artar. Meyve tozunu Çin pazarıyla buluşturabilirsiniz.
Sütü de süt tozu yaparak Çin pazarıyla buluşturabilirsiniz,
kazein yaparak (27 kilo sütten 1 kilo kazein çıkar) bütün dünya
pazarlarıyla buluşturabilirsiniz ve raf ömrünü de korkunç
derecede artırmış olursunuz. Anadolu’nun tarımsal endüstri ile
donatılmasının yolu kitlesel üretim yapmaktan geçer. Kitlesel
üretim yapmanın yolu da sınırları kaldırmaktan geçer ki katma
değeri yüksek ürün üretesiniz, üretim maliyetlerini aşağıya
çekesiniz. Bu benim hayalim...
- GAP bölgesindeki toplulaştırma çalışmaları ve mayınlı
arazilerin son durumu hakkında bilgi verir misiniz?
- Mayınlı arazilerde şimdilik bir çalışma yok. Henüz mayınlar
temizlenmedi. Mayınlar temizlendiği zaman onunla ilgili
tedbirler getirilecek. Toplulaştırma GAP’ta tabi daha yaygın
biçimde devam ediyor. GAP bölgesinde olduğu için hükümet

olarak da öncelik veriliyor. Ayrıca KOP, DAP gibi projeler
de uygulanıyor. Toplulaştırılması gereken bütün alanlar 14
milyon hektar, 2023’e kadar bunu tamamlayacağız ama
mayınlı araziler için bir tarih veremem.
- Zor koşullarda üretim yapmaya çalışan Türk çiftçisini
desteklemek yerine, yurtdışında arazi kiralanarak tarım
yapılması sizce ne kadar doğru?
- Türkiye nüfusu artıyor, bir taraftan da alan küçülüyor.
Dünyada 2008 yılında yaşanan kuraklık gıda krizini de
beraberinde getirdi. Anlaşıldı ki, gıda güvenliği en stratejik
konu. Dünyada 3 türlü mücadele veriliyor. Bir, enerji arz ve
pazarını yönetme mücadelesi. İki, su arz ve pazarını yönetme
mücadelesi. Üç, gıda arz ve pazarını yönetme mücadelesi.
En yoğun, en ağır, en çok ARGE yapılan konu da gıda
arz ve pazarını yönetme mücadelesi. Çünkü her şeysiz bir
müddet idare edebiliyorsunuz ama gıdasız hiçbir şekilde
idare edemiyorsunuz. Sektörü yönetenler yani bizlerin birkaç
nedenle yurtdışında üretici olması lazım. Şu anda o ürünlerle
ilgili ithalatçıyız. Mesela kauçuk bir tarımsal ürün. Türkiye
otomotiv sanayi için çok ciddi şekilde kauçuk ithal ediyor. Peki
kauçuk ihraç eden ülkeler, ‘Kauçuk ihraç etmiyorum’ derse,
siz otomotivinizi nasıl yürütürsünüz? Hadi, ‘İhraç ediyorum
da senin hatırına, 5 katına ihraç ediyorum, işine gelirse’, derse
nasıl yürütürsünüz? Türk girişimcileri nasıl dişiyle, tırnağıyla
müteahhitlik sektöründe dünyada yerlerini aldılar? Çin’den
sonra dünya ikincisi şu anda Türkiye müteahhitlik sektöründe.
Türk üreticisi, mühendisleri artık ithal eden değil, dışarıda
üreterek, ürettiğini ülkesine ithal eden konuma gelmeli.
Bakın, dünyanın tarihindeki en yüksek buğday stoku olduğu
halde 2010’da Rusya, ‘Buğday ihraç etmiyorum’ dediği anda
spekülatörler piyasaları alabora etti. Makarnalık buğday fiyatı
%155, arpa fiyatı %105, mısır fiyatı %89 arttı. Bunları ithal
eden yani gıdada dışa bağımlı olan ülkelerin gıda harcamaları
korkunç yükseldi. O ülkelerde artık talanlar olmaya başladı.
İşte bu nedenle sektörü yönetenlerin, halkın gıda güvenliğini
güvence altına alması lazım.
Biz Sudan’dan 870 bin hektar arazi kiraladık. İngiliz kumaşını
marka eden pamuk, dünyada Sudan’da üretilir. Mavi Nil ile
Beyaz Nil’in birleştiği vadide üretilen pamuk, dünyanın en
kaliteli ve en uzun lifli pamuğudur. Pamuktan ipek gibi kumaş
üretiyor Türkiye artık. Sektörün hammadde ihtiyacı artıyor
ama pamuk üretim alanı sınırlı. Tekstilde bu kadar kapasite
oluşturdunuz, teknolojiye, yatırıma kaynak ayırdınız ama
hammaddede dışa bağımlı iseniz, bunu nasıl risksiz olarak
sürdürülebilir kılarsınız? Ya dışarıdaki hammadde üreticisinin
parmağında oynatılıyor olacaksınız ya da o hammaddeyi
spekülatif yolla elde edenlerin oyuncağı haline geleceksiniz.
Bizimki Sudan ile ortaklık. Başka ülkelerin yaptıkları
arazileri satın almak. O farklı bir olay, onu emperyal olarak
eleştirebilirsiniz ama biz ortaklık yapıyoruz.
- Kiralanan arazi üzerinde şu anda ne yetiştiriliyor?
- Şu anda hiçbir şey yok, daha ekmedik. Sudan’da özel sektörün
gidip çalışması kolay değil. Para transfer edemiyorsun, karını
aktaramıyorsun, bir müddet sonra hükümet seni dışlayabiliyor,
ülkeden çıkartmak için bahaneler uydurabiliyor. Devlet olarak
yapalım dedik. TİGEM’e, sen git oradan arazi kirala dedik.
Senin kullanabildiğin kadarını kullan, geri kalan kısmını da
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kendi insanına, özel sektörüne, üreticine kirala. Şimdi orada
Ziraat Bankası açılıyor. Bizim yaptığımız anlaşmada, kar
transferinin önünde herhangi bir engel yok. Yeni kanunlar
koyduk, müeyyideler getirdik. Bu ülkemizin gıda güvenliğini
sağlamak açısından hayati önem taşıyor. Bunu yapmakta
geç bile kaldık. Korkunç derecede geniş alanlar var. Orada
en muazzam şeker kamışı yetişiyor. Siz dünyanın en pahalı
şekerini tüketiyorsunuz. Neden? Çünkü maliyet yüksek. Şeker
kamışının şeker oranı daha yüksek, daha az su tüketiyor ve
neredeyse yarı fiyatına şeker pancarının. Senin alanlarında
daha çok suya ihtiyaç var. Japonya’dan sonra en pahalı şeker
tüketen ülkeyiz. Tüm tüketiciler şeker fiyatlarını sübvanse
ediyor. Ben eğer şeker kamışını, Sudan’da üretip de şeker
ihtiyacımın bir kısmını oradan karşılıyorsam, buradaki şeker
pancarı alanlarının bir kısmını tasarruf ediyorum demektir.
Bunu da fırsat maliyeti daha yüksek olan alanlara transfer
ediyorum ve şeker üretiminde de rekabet edebilir düzeye
geliyorum demektir. Yüksek maliyeti nedeniyle biz şeker ihraç
edemiyoruz, ancak katma değere dönüştürerek şekerleme ihraç
edebiliyoruz.
- Buğday, mısır, arpa ve pirinç ithalatı için TMO’ya
yetki verilmesi eleştiriyle karşılandı. Bu konuyu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
- TMO piyasa düzenlemesiyle görevli bir kuruluş. Biz Et ve
Süt Kurumunu da bu hale getirdik. Üreticinin ürettiği ürünlerin
pazarını güvence altına alalım dedik. Bakınız 2010’da buğday,
mısır ve arpa fiyatları arttığında Türkiye neden sıkıntı çekmedi,
çünkü TMO yani Türkiye’nin bir piyasa düzenleme kurumu
vardı. Piyasa düzenleme kurumu vaktinde tedbir alır. Piyasa
düzenleme kurumu, bana yetki ver, ben bu yetkiyi elimde
bulundurayım diyor. Bakanlar Kurulu’ndan yetki istiyor.
Bunun birkaç tane faydası vardır. Bir, spekülatörler, piyasa
aktörleri, tüccarlar stok yapmış olabilirler -ki yapıyorlar dasiz TMO olarak bu tür tedbirleri almazsanız, onun ekmeğine
yağ sürmüş olursunuz. İçerideki ürünün fiyatını birden bire
yükseltebilirler. Artık üreticinin elinde mal yok ki. Üretici
mal stok edebilir mi? O üretiyor, vakti geldiğinde satıyor
ve yıllık ihtiyaçlarını karşılıyor. Onu alan iki tane yer var.
Biri TMO, biri tüccar. TMO’nun aldığı sınırlı. TMO piyasa
düzenleme amacıyla fiyatları aşağıya düşürmemek için alır,
hasat döneminde piyasaya yığar. TMO almazsa tüccar hemen
fiyatı indirir, onu alır stoklar, fiyatlar yükseldiği zaman da
satar. TMO’nun görevi tüketicinin gıda güvenliğini sağlamak.
Yani tüketicinin yediği pahalanmasın, tüccar spekülatif kar
elde etmesin. Benim de dünyadaki konjektürel gelişmelere
karşı stokum olsun, tedbirim olsun. Yani bu yetki TMO’nun
elinde bir enstrümandır.
- 90’lı yıllarda dünya ihracatında söz sahibi olan, hatta
bakliyatta dünya şampiyonluğu bulunan Türkiye, nasıl oldu
da bugün ithalatçı bir ülke haline geldi?
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- Genel tarım açısından bakalım önce. Bu sene gene bakliyatta
dünya şampiyonu olacağız inşallah. Şimdi bu yağışlar
ilkbaharda ekilen ürünler için ilaç gibi. Kurak arazilerde de,
sulak arazilerdeki gibi rekolte yüksek olacak. Bu yıl bakliyatta
çok ciddi bir ekim oldu. Geçen yıl fasulyedeki spekülatif
dedikodular vatandaşı fasulye üretimine itti. Patateste de
aynı şey oldu. Spekülatörler bizim sırtımızdan kazanıyor ve

bedelini tüketici ödüyor. Bir de bunlarla mücadele ediyoruz.
Gelelim baklagile; baklagil üretimi o yıllarda daha yüksekti
ama o alan baklagil üretmediğiniz için boş durmuyor. Hangi
ürünün geliri yüksekse ona yöneliş oluyor. Mercimeğin en
çok üretildiği yer Güneydoğu’dur. Güneydoğu’da pamuk da
üretiliyor, mısır da. Verilen destekler de bu konuda etkili.
Türkiye hiçbir zaman ithalat yapmadı, kendi kendine yetti,
o zaman ihracatçıydı, sizin söylediğiniz gibi. Vatandaş
mercimekten mi daha çok kar ediyorum, pamuktan mı,
mısırdan mı diye mukayesesini yapıyor. Bundan 10 yıl önce
mısır üretimi 2.1 milyon tondu, şimdi 6 milyon ton. Bunun bir
kısmı işte o alanlarda ekilerek elde ediliyor. Benim dönemimin
mukayesesini yapayım. Bundan 10 yıl önce Türkiye’nin nüfusu
9 milyon daha azdı. Yılda 1 milyon artıyor. Turisti de daha
azdı. O zaman Türkiye 23 milyar dolarlık bir tarımsal hasıla
üretiyordu ve dünya 11. idi. 4 milyar dolarlık tarımsal ürün
ihraç ediyordu, 1.6 milyar dolar da gıdada ihracat fazlası vardı.
Şimdi Türkiye 20 milyon ilave turist ve 9 milyon kişi fazlasıyla
tüm nüfusunu doyuruyor, ihracat hasıla değerini de 23 milyar
dolardan 62 milyar dolara çıkardı. Tarımsal ürün ihracatını 4
milyar dolardan 17.7 milyar dolara; ihracat fazlasını da net
6 milyar dolara çıkardı. Dünyanın 11. sırasından 7’ye çıktı.
Tarımsal hasıla değeri itibariyle Avrupa’nın 4. idi, 5 senedir
Avrupa’nın birincisi. Fransa Türkiye’den 10 milyon hektar
daha büyük tarım alanına sahip. Fransa, Türkiye 23 milyar
dolarlık hasıla üretirken, 35 milyar dolarlık üretiyordu. Şimdi
Türkiye 62 milyar dolarlık üretirken, Fransa 46 milyar dolar
üretiyor. Fransa’yı nasıl geçmişiz. Şu anda Türkiye gıdada da,
tarımsal ürünlerde de salt kendine yeten bir ülke, ama ülkemin
potansiyeli bundan daha büyük. Arazi parçalanması ülkemin
verimliliğini kırıyor, maliyet yönünden rekabet üstünlüğünü
kırıyor, onun sürdürülebilirliğini kırıyor.
- Gıdada kendine yeten bir ülkeysek, neden bu kadar çok
ithalat yapılıyor?
- Tarım ürünlerinde aklınıza o gelebilir. TÜİK’in iki tane
değerlendirme ölçüsü var. Harmonize sistemde tarımda
kullanılmayan ithalatları dışarıda bırakır. Çünkü onun ihracatını
da tarımda göstermiyorsun. Mesela kauçuk bir tarım ürünü
ama kauçuğu Türkiye’ye getirdiğinde tarımda kullanmıyorsun,
otomotiv sanayinde kullanırsın. İthalatı tarımda görünür,
ihracatı endüstride görünür. TÜİK bunları ayırıyor, buna göre
tarımda kullanılmayanları bir tarafa koyduğunuz zaman 6.1
milyar dolar tarımda ihracat fazlası var. Otomotiv endüstrisi
21 milyar dolarlık kauçuk ithalatı yapıyorsa, kauçuk ithalatı da
benim ithalatımda görünüyorsa ben suçlu mu oluyorum sektör
olarak? Onun için tarımda gıda fazlasına bakılır. Türkiye şu
anda 17 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç ediyor, 11 milyar
dolarlık da ithal ediyor. İhracat fazlası 6 milyar dolar.

“TOPRAK BAYRAMI” NEDENİYLE KAMUOYUNA AÇIKLAMA:

YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TOPRAĞIN
KORUNMASINA BAĞLIDIR...
14 Haziran 2014
TBMM tarafından 1 Haziran 1945 tarihinde kabul edilen 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, toprağı olmayan ya da
yetmeyen çiftçilerin aileleriyle birlikte geçimlerini sağlayacak ve işgüçlerini değerlendirecek ölçüde toprak edinmeleri amacıyla
çıkarılmıştır. Kanun bazı önemli eksiklikler ve yöntem yanlışlıkları yüzünden istenen sonucu verememiştir. Bu süreçte daha
sonradan Demokrat Parti`nin kurucularından başta Adnan Menderes, Cavit Oral, Emin Sazak, Halil Menteşe olmak üzere,
büyük toprak sahibi bazı milletvekillerinin Kanun`a karşı duruşları etkili olmuştur. Bu milletvekilleri o dönemde tek parti
olan Cumhuriyet Halk Partisi‘nden ayrılarak mecliste bir muhalefet grubu kurmuş ve Demokrat Parti‘nin kuruluş sürecinin
hızlanmasında etkili olmuşlardır. Türkiye`de Toprak Reformu`ndan istenen sonuçların alınmamasında başta bu milletvekilleri
olmak üzere büyük arazi sahiplerinin etkisi büyük olmuştur.
TBMM, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu sonrasında kabul ettiği 4760 Sayılı Toprak Bayramı Kanunu ile “Çiftçiyi Topraklandırma
Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden Pazar gününü”, “Toprak Bayramı” olarak ilan etmiştir.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu`nun yürürlükten kalkması nedeniyle uzun yıllardır kutlanmayan Toprak Bayramı, son birkaç
yıldır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Toprak Bayramı bugün çıkarılış amacından
farklı olarak kutlanmakla birlikte; toprak konusunun gündeme getirilmesi, öneminin ortaya konması ve kamuoyunun
bilgilendirilmesine katkı sağlaması nedeniyle ODA`mızca önemli görülmekte, bu kapsamdaki kutlamalara katkı sağlanmaktadır.
Ziraat Mühendisleri Odası büyüme ve kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında “ülkemizin toprak varlığının
ve arazi kaynaklarının korunarak yönetilmesi” ve “yaşamın sürdürülebilirliği” ilkelerini vazgeçilmez koşul olarak görmektedir.
Ne var ki; erozyon ve benzeri doğal yitim süreçlerinin yanında, her şeyi rant ve kolay kazanç sayan ve bu nedenle doğa ve
çevre değerlerini hoyratça kullanarak bozan ve yok eden “sorumsuz siyaset anlayışları” nedeniyle, toprak varlığı ve arazi
kaynağımızın sorunları daha da ağırlaşmıştır. Toprak gelecekte de varlığını korumak adına adeta alarm vermektedir.
Tarım arazilerimiz bugün itibariyle potansiyel sınırına ulaşmış, bir “avuç” yeni arazi olanağı neredeyse kalmamıştır. Alt
yapının götürüldüğü her arazide, her türlü yatırımın gerçekleştirilmesi mümkün iken, “tarım dışı amaçla arazi talanı” giderek
hızlanmıştır. Uygulanan yanlış tarım politikalarının da etkisiyle, TÜİK verilerine göre 2002`de 26,5 milyon hektar olan toplam
tarım arazimiz, 2012`de 2,8 milyon hektar azalarak 23,7 milyon hektara inmiş, yani son on yılda toplam tarım arazilerinin %10`u
üretim dışı kalmıştır.
Oysa bırakınız başka tarım ürünlerini, gelecek on, on beş yıl içinde yüz milyona yaklaşacak ülkemizin temel besin maddesi
olan ekmek ihtiyacının karşılanması için, ilave altı milyon ton buğday üretimi yapılması gerekmektedir. Bu ise, toplam ekim
alanlarının dörtte bir kadar artışını gerektirecektir.
Miktar bakımından bu ölçüde kısıtlı hale gelmiş arazi varlığımız “çölleşmeden, kirlenmeye, sanayileşmeden, kıyı yağmalamasına”
kadar üretim gücünün azalmasına yol açan bir dizi yeni sorunla da yüz yüzedir. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen; toprak ve
arazi varlığımız bakımından umutlu olmayı gerektirecek “önemli yeni bir gelişmenin” altını çizmek de, sivil toplum sorumluluğu
açısından gerekli görülmektedir. Uzun dönemlerden bu yana devam eden ve giderek ağırlaşan “tarım arazilerimizin parçalanması”
sorununun çözümüne, 30 Nisan 2014`de TBMM`de kabul edilen 6357 sayılı Kanun önemli bir katkı sağlayabilecektir.
Kanun`un uygulanmasıyla; arazinin “aile malları ortaklığı biçiminde kullanımı, aileden ehil birine devri, işletilmesi için limited
şirketler kurulabilmesi, mirasçılara satışı, bunların yapılamaması halinde ise yargının belirleyeceği mirasçıya değeri üzerinden
devri ya da satışı” mümkün olabilecek ve sonuçta tarım arazilerinin parçalanma süreci durabilecektir.
Yerinde bir yaklaşımla yasalaşmış olan bu Kanun`un başarıya ulaşması için;
• Kanun uygulamasıyla açığa çıkacak işgücüne istihdam sağlayıcı kırsal ve kentsel ekonomik ve sosyal politikalar uygulanmalı,
• Kırsal toplumun gelişimi için, tarım politikaları dışındaki ekonomik ve toplumsal yaklaşımlar gündeme getirilmeli,
• Tarım arazilerinin daha fazla bölünmemesi amacı, “küçük üreticiliğin tümden tasfiye edilmesi” sonuçlarına yol açmamalı,
• Ekonomik koşulları uygun olmayan, buna karşılık tarımsal üretime devam edecek üreticilere yönelik özel destekleme
mekanizmaları oluşturmalı,
• Arazi parçalılığı ve dağınıklığı sorunu, ilkeli ve yeterli bir “arazi toplulaştırması politikası” ile aşılmalı,
• Kanunun çözemeyeceği ve çözme iddiasında da olmadığı “küçük tarım işletmeciliği sorunu” demokratik üretici örgütlenmesi
temelinde giderilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
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TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6357 SAYILI
KANUN HAKKINDA DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Mahir GÜRBÜZ*

1.GİRİŞ
Bilindiği gibi, “mevzuatın arazi mirası hükümleri nedeniyle, tarım arazilerimizin giderek daha da küçülüp cüceleştiği
ve artık üretemez koşullara bırakılan arazi kaynaklarının boş bırakılıp üretkenlikten çıkarıldığı ya da o koşullarda
yapılmaya çalışılan üretimle toprağa önemli zararlar verildiği” yolundaki doğru görüş ve eleştiriler yıllardan bu yana dile
getirilmektedir.
Tanımlanan sorunun çözümüne katkı niyet ve amacı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 2006 da başlatılan bir çalışma
ile “arazilerin daha fazla bölünmesini önlemek” için hukukumuzdaki miras hükümlerini değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu
amaca ulaşmak için hazırlanan kanun tasarı taslağında, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik ve Kanuna
eklemeler öngörülmüştür. Aşağıda, üç ayrı metin halinde önce Kanunun tanıtımı amaçlı özet bir açıklama, ardından Kanunun
olumlu yönlerini özetle belirten bir değerlendirme, daha sonra ise Kanun uygulanması sürecine dönük önerileri de içeren ve
konuya ilişkin yapılabilecek bir kamuoyu açıklamasında yer alabilecek görüşler ifade edilmeye çalışılmıştır.

2.TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6357 SAYILI KANUN HAKKINDA KISA TANIMLAMA
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu önemli maddeleri içeren bir kanun olup, kanunun ele alınma süreci ve ana içeriği
aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda 2006 yılında başlatılan yasa hazırlama çabaları, hazırlanan tasarının TBMM Genel Kurulunun 30 Nisan 2014 günlü oturumunda kabul edilmesiyle 6357 sayılı Kanun olarak sonuçlanmıştır.
• Kanun yürürlük ve yürütme hükümleri dâhil on iki maddeden oluşmaktadır.
• Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun yedi maddesinde değişiklik ve eklemeler yapılmakta
ve bu Kanuna bir ek madde getirilmektedir. Bu ek madde şöyledir;
• -5403 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı birinci ve “Kapsam” başlıklı ikinci maddelerine ortaklaşa olarak “tarımsal arazi ve
yeter gelirli tarımsal arazi asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve arazilerin bölünmelerinin önlenmesi” hükmü eklenmektedir. (6357: 1 ve 2)
• Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesinde de amaç ve kapsam değişikliklerine uygun biçimde “asgari tarımsal arazi
büyüklüğü ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” tanımlarına yer verilmektedir. (6357:3)
• Kanunun “Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi” başlıklı sekizinci maddesinin
başlığı, “Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi” biçiminde değiştirilmektedir. (6357:4)
• Kanunun “Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi” başlıklı sekizinci maddesine,
arazilerin mirasla parçalanmasını önleyeceği düşünülen hükümleri içeren on dört ayrı bent eklenmektedir. (6357:5)
Bu hükümlere göre; mirasçılar arasında anlaşma sağlanması durumunda uygulama özetle aşağıdaki gibi olacaktır.
a. Arazinin “aile malları ortaklığı” biçiminde kullanımı sürdürülebilecek ve mümkün olacaktır.
b. Arazinin işletilmesi için limitet şirketler kurulabilecektir.
c. Arazinin mirasçılara satışı da mümkün olabilecektir.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması halinde uygulama aşağıdaki gibi olacaktır.
a. Arazi yargının belirleyeceği mirasçıya değeri üzerinden devredilecektir.
b. Ehil nitelikte mirasçı yok ise arazi en yüksek teklifi veren mirasçıya devredilecektir.
c. Ehil ve istekli mirasçı yok ise arazi yargı yoluyla satılacaktır.
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• Kanunun “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı” başlıklı on üçüncü ve “Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması” başlıklı on dördüncü maddesinde tüzükle düzenlenmesi öngörülen uygulamaların, yönetmelikle
düzenlenmesi hükmü getirilmiştir. (6357:6)
• Kanunun “Arazi toplulaştırması ve dağıtımı başlıklı” on yedinci maddesine, Bakanlık yetki ve görevlerine açıklık getiren
hükümler eklenmiştir. (6357:7)
• Getirilen geçici maddede, yasaların uygulama süreçleriyle ilgili kimi istisnalar getirilmiştir.
• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 659-660-661-662-662-663-664-665-666-667 ve 668’inci maddeleri ile 3083 sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi ve Toprak Reformu Kanununun on üçüncü maddesi son fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır. (6357:9)
• Yeni Kanunun onuncu maddesi kadro düzenlemelerine, on birinci maddesi “yürürlüğe” on ikinci maddesi ise “yürütmeye”
ilişkin olarak düzenlenmiştir.

3. 6357 SAYILI KANUNA İLİŞKİN OLUMLU DEĞERLENDİRME ALANLARI
Toprak varlığımızın ve arazi kaynağımızın korunarak yönetimi” yaklaşımı çerçevesinde, Kanunun yasalaşması sürecinde gözlenen ve Kanun metninde saptanan olumlu yönlere ilişkin olarak aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır.
• Konuya ilişkin tasarı taslağının hazırlanması ve geliştirilmesi sürecinde, kamu dışı sivil toplum kesiminin görüş ve önerilerinin yeterince ve özgürce açıklandığı gerçekten “demokratik bir tartışma” süreci gerçekleşmiştir. Devlet adına yapılan
çalışmalarda sıkça rastlanmayan bu yaklaşım, Bakanlığın siyasal ve bürokratik yönetiminin demokratik katılımcılığa açık
olmaları anlamında son derece önemli bulunmuştur.
• Kanunun amacı ve kapsamının “tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesi” gibi temel bir anlayışı net ve açık biçimde ifade etmesi, “yaşamın sürdürülebilmesinin ön koşulunu oluşturan toprak varlığı ve arazi kaynağının korunarak yönetilmesi”
yaklaşımı bakımından son derece önemli bulunmuştur.
• Kanunun diğer maddelerinde de bu yaklaşıma eş düşen uygulama hükümlerinin yer alması da son derece yerinde olmuştur.
• 5403 sayılı Kanundaki “asgari tarımsal arazi parsel büyüklüğü” yaklaşımın geliştirerek, “asgari tarımsal arazi büyüklüğü
ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” gibi kavramları tanımlayan ve öngören anlayışı da, somut sorunların çözümünde
kullanılacak etkin araçlar olarak görmek gerekmektedir.
• Kanunun temel amacını oluşturan “tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi” öngörüsünün hayata geçmesi için getirilen düzenlemelerin de yerinde olduğu düşünülmektedir. Sorunun, mirasçıların anlaşmaları ya da anlaşamamaları olasılıklarına göre değişik seçeneklerle çözülebileceğini getiren hükümler de, “hem radikal ve hem de rasyonel” düzenlemeler olarak
değerlendirilmiştir. Kanunun ilkeli ve doğru uygulanması durumunda “tarım arazilerimizin daha da parçalanmasının büyük
ölçüde önlenebileceği” umut edilmektedir.
• Tasarının yasalaşması sürecinde sivil toplum kuruluşları tarafından önerilen ve üstte belirtilen “uygulamadan sonra ortaya
çıkacak tarımsal işletme yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi politikalarının uygulanması, bu kapsamda yeni yapılara
dönük özel desteklemelerin yapılması, özel kredilerin verilmesi ve arazi alım satımlarında aracılık yapılması” gibi anlayışların Kanunda yer alması da yararlı olmuştur.

4. SONUÇ YERİNE: KANUNDAN BEKLENEN YARARLARIN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÖNERMELER
A. Kanun uygulamasıyla açığa çıkacak işgücüne istihdam sağlayıcı kırsal ve kentsel politikalar uygulanmalıdır.
Kanunda yer alan olumlu yönlendirme ve destekleme yaklaşımlarının, “açığa çıkacak kitlesel işgücüne istihdam sağlayıcı,
kırsalda tarım dışı istihdam olanaklarını geliştirici ve optimal tarım işletmelerine yönelik radikal arazi düzenlemelerini öngörücü”
politikalarla güçlendirilmesi gerekir.
B. Kırsal toplumun yapısına yönelik bu türden müdahalelerin etkin olması için, öngörülen yapıyı özendirici ve tarım
politikaları dışındaki ekonomik ve toplumsal yaklaşımların gündeme getirilmesi de gerekir.
Ülkemizde ilgili her çevrenin yıllardır dile getirdiği “optimal tarımsal üretim için uygun işletme ölçeklerinin oluşması
gereği” bakımından, “arazilerin ve işletmelerin parçalanmasının önlenmesi” yaklaşımı özünde doğrudur. Ne var ki; yapılan
bu doğru saptama ile tanımlanan sorunun, yalnızca hukuksal bir düzenlemeyle çözümünü beklememek gerekir. Çünkü; bir
sorunun ekonomik, toplumsal, teknolojik, finansal, kültürel ve doğal olarak siyasal nitelikleri bulunuyor ise o sorunun çözümü
yalnızca hukuksal düzenlemeyle gerçekleştirilemez. Çünkü; optimal ölçekli tarım işletmelerinin oluşturulması gibi bir amaç,
böylesi bir yapı oluşumuna dönük ve ekonomik ve toplumsal nitelikli bir çok süreç ve dinamiği de gerektirmektedir. Bunu
aşağıda verilen örneklerle açıklayabiliriz.

11

• Örneğin, tarımda yoğunlaşan ve bir ölçüde azalması gereken kırsal nüfusun yeterli gelire kavuşarak yaşamını sürdürmesinin, sadece tarım sektörünün sorumluluğu olmadığının kavranması ve tarımdan çıkacak iş gücüne tarım dışı sanayi ticaret
ve diğer hizmet sektörlerinde uygun istihdam olanakları yaratılması için, bu sektörlerin öncelikle gelişmesi gerektiği anlaşılmalıdır.
• Örneğin, mirasla ilgili düzenleme yapılırken, kendilerine arazi kalmayacak kırsal işsiz kitleleri için, kırsalda tarım dışı gelir
olanaklarının geliştirilmesi gerekir.
• Örneğin, kırsalda ekonomik optimumda bir işletme yapısının egemen olması için, çok büyük arazili işletmeleri optimuma
yönlendirecek caydırıcı ve özendirici araçlar kullanılabilir.
• Örneğin, optimal işletme arazi büyüklüğüne erişmek için, hazine arazilerinden, arazisini satmak isteyenlerin arazilerinden,
kentlerde oturan ve tarım yapmayanların arazilerinden ve çok küçülüp cüceleştiği için ekonomik nitelikli tarım yapılmasına
olanak bulunmayan ve sahipleri tarafından terkedilmiş arazilerden yararlanılarak, “Arazi Ofisi” türünde bir sistemin oluşması düşünülebilir.
• Örneğin, Devletin bu süreçlerde hem aracılık yapması hem de optimal ölçekli işletmeleri öngören yeni tarımsal destekleme
politikalarını uygulaması düşünülebilir.
Tümü tartışılabilir olan bu türden ekonomik ve toplumsal nitelikli dönüşüm senaryoları uygulanmadan, salt buyurgan özellikli
hukuksal düzenlemelerle “asgari işletme büyüklüklerini yaygınlaştırmanın” mümkün olamayacağını fark etmek gerekir.
C. Tarım arazilerinin daha fazla bölünmemesi ve asgari işletme büyüklüğünün sektörde egemen olması amaçları, “küçük
üreticiliğin tümden tasfiye edilmesi” sonuçlarına yol açmamalıdır.
Kanunda yer alan “işletme ve arazilerin daha fazla küçülmemesi, işletmelerin optimum ölçeklere yaklaştırılması, işletme
sayılarının ve kırsal nüfusun azaltılması” yaklaşımlarının tümü yerinde ve doğrudur. Ama uygun olan bütün bu öngörülere
ulaşmak, beraberinde küçük üreticiliğin tasfiyesi gibi bir sonucu da kesinlikle yaratmamalıdır. Oysa, Kanun uygulamasıyla, mirasçıların çoğunluğu kaçınılmaz olarak sektörden koparılacaktır. Böyle bir uygulama sonucunda; geçerli olacak “asgari
büyüklükte işletme ölçeğine” göre ülke çapında kapsama alınacak işletme sayısı değişecek olmakla birlikte, mirasçılardan
çoğunluğu, kırsal yaşam ortamından ve daha önemlisi yaşamını sürdürecek gelir olanağından yoksun bırakılacaktır. Doğal olarak kırsal nüfusun çoğunluğunu oluşturacak böylesi bir kitlenin durumu ne olacaktır? Kente kitlesel göç zorunlu sonuç olacak
ise bu kitlenin kent varoşlarında neden olacağı ekonomik ve toplumsal maliyetler hesaplanabilir mi, karşılanabilir mi? Bu kitleye kırda tarım dışı gelir kaynakları yaratılamaz ise var olan yoksulluk çok daha derinleşir mi? Sorunu çözmesi umulan bir
düzenleme ülkesel ölçekte bir ekonomik ve toplumsal bunalım ve kaosa yol açar mı? Bu tür soruların kamu yararı, sektörün
ve kırsal toplumun gelişme gerekleri gözetilerek, rasyonel çözümlerle yanıtlanması gerekir. Bu noktada çoğu kez özel amaçlı
ve yanlış olarak dile getirilen “küçük işletmecilik tarımda gelişmenin en önemli engelidir” olarak özetlenebilecek görüşü
de irdelemek de yarar vardır. Tarımda optimal verim ve kalitede üretim yapılması, yapılan üretimin değerinin üretenin eline
geçmesi, üreticinin tüm katma değerlerden emeğinin hakkını alması ve “ÜRETKEN ve YARIŞABİLİR” bir tarım dokusunun
oluşması bakımından, emeği ve diğer girdileri ekonomik kılan, uygun ölçekli tarım işletmelerinin yaygınlaşması kuşkusuz doğru
bir yaklaşımdır. AB entegrasyonu bakımından, ülkemizdeki işletme yapısı küçüklüğünün sorun olduğu da söylenebilir. Ne var
ki, bütün bu anlayışlar “küçük işletmeler = verimsizlik” anlamına kesinlikle gelmemektedir. Girmeye heveslendiğimiz AB’nin
önemli üyelerinden İtalya ve Yunanistan’da işletme ölçeklerinin, ülkemizdekinin benzeri olduğunu ve o koşullarda verimlilik ve
üretkenlik sağlandığını bilmek gerekir. O nedenle “küçük işletmecilik en önemli sorundur. Bunu çözmenin yolu da onları
tasfiye etmektir. Bu amaçla mirasçıların bir dışında kalanları kırdan koparmak gerekir.” türünde bir yaklaşım haklı ve
doğru değildir. Miras yolu ile bölünmüş parsellerden oluşan bir tarım işletmesi ile küçük işletme kavramları arasında ekonomik
bakımdan algılanma benzer gibi görünse de arazi ve toprak nitelikleri bakımından ele alındığında farklılık vardır.
D. Arazi parçalılığı ve dağınıklığı sorunu ilkeli ve yeterli bir “arazi toplulaştırması politikası”  ile aşılabilir.
Kanun için yapılan gerekçe açıklamalarında, çok doğru bir saptama ile belirtilen “arazi parçalılığı ve dağınıklılığı” sorunu,
asgari işletme öngörüsü ile değil ancak doğru   toplulaştırma yaklaşımıyla çözülebilir. Kaldı ki, 5403 sayılı yasada bu
konuya özgü ve oldukça kapsamlı özel hükümler de bulunmaktadır. Ne var ki; anılan yasanın 17. maddesinde yer alan bu
hüküm, toplulaştırma için devlete açık net görev vermesine rağmen, konuya gereken özenin gösterilmemesi ve gereken
kaynak ayrılmaması nedenleriyle bu zorunluluk bir türlü yerine getirilmemektedir. Kaldı ki bu konuda veri tabanı yetersizliği
en önemli hususlardan biridir. Geliştirilmiş detaylı toprak etüt haritaları çalışmaları tamamlanmamış olan ülkemizde arazi
toplulaştırmalarının çok sağlıklı yapıldığı söylenemez.
E. Kanunun çözemeyeceği ve çözme iddiasında da olmadığı “küçük tarım işletmeciliği sorunu” demokratik üretici
örgütlenmesi temelinde giderilebilir.
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örgütlenmesi olduğu unutulmamalıdır. Devletin kösteklemediği ve gerçekten desteklediği “ekonomik nitelikli demokratik
kooperatifçilik “ temelinde bir örgütlemenin ülke düzeyinde yaşama geçirilmesi durumunda, bugün küçük işletmeleri için
söylenenlerin çoğunun giderileceğinin anlaşılması gerekir.
F. “Üretici örgütlenmesi ve arazi toplulaştırması” göz ardı edilerek sadece asgari büyüklük senaryosuna bel bağlanmasının umulan sonucu veremeyeceği görülmelidir..
Bilindiği gibi, ülkemizde tarım işletmelerinin ortalama arazi büyüklüğü yaklaşık 60 dekar düzeyindedir. 2001 Tarım Sayımı
verileri işletmelerin %65 inin arazi büyüklüğünün 60 dekarın altında kaldığını, ama daha da ilginci toplamın üçte ikisin oluşturan
bu kitlenin ortalama arazi büyüklüğünün ise 18 dekar olduğunu göstermektedir. Hiç kuşkusuz bu büyüklüklerin ekolojiye, coğrafi
bölgelere, toprağın niteliğine, arazinin yeteneğine, yeryüzü biçimlerine, ürün guruplarına ve sulu-kuru tarım koşullarına göre
farklı anlamları bulunmaktadır. Asgari büyüklükte işletme yaklaşımının bu ölçütleri gözetmesi gerekir. “Ülkemizdeki ortalama
işletme büyüklüğü olan 60 dekar, verimli etkin tarım yapmak açısından zaten yetersizdir ve AB ölçülerinin yarısından da
küçüktür. O nedenle “asgari işletme büyüklüğü bu ölçünün altına inmemelidir.” türünde ve esasen yanlış olmayan bir anlayış,
doğal olarak arazileri 60 dekarın altında kalan üçte ikilik büyük kitleyi, çıkacak yasanın kapsamı dışında bırakacaktır. “Türkiye
ortalaması olan 60 dekar da yetersizdir. Verimli tarım yapmak için AB işletme büyüklüklerine erişmek gerekir. Dolayısıyla
asgari büyüklükteki işletme ölçeklerinin de bu düzeyle ilişkili olması gerekir” biçiminde bir değerlendirme yapıldığında ise
asgari büyüklüğün AB ortalaması olan 130 dekarla ilişkilendirilmesini gerektirecektir. Böylesi bir değerlendirmenin ise, yasa ile
kapsama alınacak işletme sayısını daha da azaltacağı açıktır. Bütün bu nedenlerle ve özetle; asgari büyüklüğün AB ortalamasıyla
ilişkilendirilmesi durumunda, çıkmış olan Kanunun ülkenin önemli bölümünde uygulama alanı bulamayacağını görmek gerekir.
Asgari büyüklüğün ülke ortalaması olan 60 dekarla ilişkilendirilmesi durumunda ise, ortalama büyüklüğü 18 dekar olan üçte
ikilik büyük kitlenin doğal olarak kapsam dışı kalacağını da fark etmek gerekir. Asgari büyüklüğün üçte iki kitlenin ortalaması
olan 18 dekarla ilişkilendirilmesi durumunda da, muhtemelen işletmelerin çoğu yasa kapsamına girecektir. Ama, bu kez de
“18 dekarlık işletmenin ekonomikliği” tartışmalara konu olacaktır. Kanunun temel amacını oluşturan “mevcut işletmelerin
arazilerinin daha fazla parçalanması önlenmesi öngörüsü, rasyonel hükümlerle gerçekleştirilebilir. Ne var ki; gelişmiş
ülkeler ortalamalarına uygun ya da yakın ölçeklere sahip “asgari işletme büyüklüklerini belirlemek” üstte açıklanmaya
çalışılan küçük işletme yapısı nedeniyle mümkün değildir.
G.Tarımsal işletmelerin sınıflandırılmasının neden gerekli olduğu, uygulamalarla ortaya koyulmalıdır.
Kanunda tarımsal işletmelerin sınıflandırılmasına dönük hükümler de bulunmaktadır. Ne var ki, tasarı gerekçesinde bu sınıflama
için yeterli bir açıklama yapılmadığı gibi, Kanun metninde de sınıflamanın hangi ölçüt ve yaklaşımlara göre yapılacağı gereğince
ortaya koyulmamıştır. Bilindiği gibi; tarımsal işletmeler için büyüklüğe, üretim niteliklerine ve biçimlerine göre çok çeşitli
sınıflamalar yapılabilir. Üstelik bu niteliklere göre yapılan gruplandırmalar, bölgelerin ekoloji ve tarımsal koşullarına bağlı olarak
da değişiklikler gösterebilir. Örneğin; büyüklük ölçütüne göre büyük, orta, küçük tanımlamaları yapılabilir ve bu tanımlar
bölgelere göre değişik ölçütlerde yapılabilir. Örneğin: üretim niteliğine göre bitkisel üretim işletmesi-hayvancılık işletmesi,
daha da ileri gidilerek tarla ziraatı işletmesi-bağ bahçe işletmesi ya da büyükbaş işletmesi-küçükbaş işletmesi-kanatlı işletmesi
türünden tanımlamalar da yapılabilir. Belirtilmeye çalışılan nedenlerle; önce işletme sınıflandırmasının neden yapılacağının
yeterince gerekçelendirilmesinde, ardından da ne için ne gibi ölçütler kullanılarak hangi sınıflamaların yapılacağının Kanun
uygulama sürecinde yapılabilecek diğer hukuksal ve yönetsel düzenlemelerle olarak ortaya koyulmasında yarar bulunmaktadır.
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BASIN AÇIKLAMASI:

ZEYTİNLİK ALANLARIN TALANINA HAYIR!

SOMA FACİASI ORTADA! DAHA KAÇ İNSANIMIZIN ÖLMESİ GEREKİYOR...
20 Haziran 2014
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 16 Haziran 2014 günü “Toprak Bayramını” kutlamışken, hazırlanan kanun değişikliği
ile zeytinlik alanları talana açıyor. Halen TBMM gündeminde bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı öz itibarı ile değerlendirildiğinde,
son yıllarda rant odaklı ticari faaliyetlerin göz bebeği olan enerji şirketlerinin karlılığını artırmayı, çevreyi ve doğayı hiçe sayarak
en az maliyetle yatırımlarda bulunması önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçladığı görülüyor.
Yasa tasarısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca hazırlanmış görülmekle birlikte, zeytinlik alanlarla ilgili kısmın, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlandığı, Bakanlığın daha önce yaptığı yönetmelik değişikliğinden açıkça
anlaşılıyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmelik ile Zeytinciliğin
Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gidilmişti. Yapılan değişiklik, zeytinyağı fabrikası hariç hiçbir
tesis yapımına izin verilmeyen zeytinlik alanlarda; jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, kamu yararı kararı alınmış plan
ve yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri ile savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlara yönelik tesisler yapılabilmesini
içeriyordu.
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna açıkça aykırı olan yönetmelik değişikliğine
karşı ODA`mız ve Peyzaj Mimarları Odası ile çevre örgütleri tarafından açılan davalar sonucu, Danıştay 8. Dairesi tarafından
yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Yönetmelik değişikliği ile ulaşılamayan amaca, 3573 sayılı Kanunda yapılacak
değişiklik ile ulaşılmak ve aynı zamanda “yatırımların önünde engel görülen” 3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümlerden
kurtulmak isteniyor.
3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümler, tarım dışı amaçla arazi kullanımı, metalik madenciliğe yönelik faaliyetler ve HES
uygulamalarına karşı açılan çok sayıdaki davanın kazanılmasında, yargı tarafından dikkate alınan çok önemli bir gerekçe
oluşturmuştu.
Yapılmak istenen değişiklik ile madencilik faaliyetlerinin, elektrik üretimine yönelik yatırımların ve bu yatırımlar ile ilgili her
türlü yapıların, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerinin, yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinin zeytinlik sahalarında
yapılmasının yolu açılıyor. Milletlerarası antlaşma hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi öngörülen elektrik üretimine yönelik
yatırımlar ve bu yatırımlar ile ilgili her türlü yapılar hakkında Kanun kapsamındaki sınırlayıcı hükümlerin uygulanması
engelleniyor. 3573 sayılı Kanunda yer alan “zeytincilik sahaları daraltılamaz” hükmü işlemez hale getiriliyor.
Yatırıma yönelik talepleri masum bir kılıfa sokmak için, bu konuda karar verme yetkisi, Vali Başkanlığında 9 kişiden oluşan
bir kurula bırakılıyor. En az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alabilen kurulun ilginçtir ki, 5 üyesi valinin emrindeki kamu
görevlilerinden oluşuyor. Benzer yapıdaki Toprak Koruma Kurulları tarafından alınan kararlarla, çok sayıda tarım alanı için,
tarım dışı amaçla kullanım izni verilmiş, bu alanların pek çoğu, ODA`mız tarafından açılan davalarla korunmuştu.
Tasarının kanunlaşması halinde, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve HES`ler ile talan edilen, yok edilen toprak ve su
kaynaklarımıza, zeytinlik alanlar da eklenecektir. Soma faciasında yitirdiğimiz yüzlerce kişinin acısıyla yüreklerimiz halen
kor gibi yanarken, madenlere düzen getirmek yerine, daha fazla kazanç uğruna, zeytin alanlarının da madencilik faaliyetlerine
açılması asla kabul edilemez.
Bilimin ve tekniğin gösterdiği ve gerektirdiği yol yerine, yasalarla açılan çıkmaz tali yoldan gidilmesinin, sadece rant çevrelerine
faydası olabilir. Yaşananlar toprak ve su kaynaklarımıza, doğal kaynaklarımıza her zamankinden daha fazla değer vermenin
gerekliliğini açıkça gösterirken, rant odaklı yaklaşımlarla verilen zararlara yenilerinin eklenmesine karşı mücadelemizi
kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yüce meclisi zeytinlik alanları talana açacak yasa değişikliğine izin vermemeye çağırıyoruz.
Saygılarımızla
Özden GÜNGÖR
Başkan (Yönetim Kurulu adına)
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YAP + BOZ =

TÜRKİYE’NİN ZEYTİNCİLİK POLİTİKASI
Ahmet ATALIK*

1. GİRİŞ: ANADOLU TOPRAKLARINDA ZEYTİN
Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla tarımsal açıdan şanslı ülkelerden biridir. Pek çok bitkinin anavatanı Anadolu topraklarıdır.
Bunlardan bir tanesi de zeytin bitkisidir. Mardin, Hatay, Suriye, Filistin ve Kıbrıs adasını içine alan bölge zeytin bitkisinin
anavatanı olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 900 milyon zeytin ağacının %98’i Akdeniz Havzası’nda yer
almaktadır. Zeytinyağı üretiminin de %95’i yine Akdeniz ülkelerinde gerçekleştirilmektedir.
Cumhuriyet sonrası ülkemizde tarımın en önemli faaliyet alanlarından biri zeytincilik olmuştur. Atatürk’ün 1929 yılında Yalova
bölgesine yaptığı bir gezide zeytinciliğe gereken önemin verilmesine yönelik direktifleri ile ülkemizde zeytincilik seferberliği
başlatılmıştır. Bu kapsamda zeytincilik konusunda araştırmalar yapmak üzere 1937 yılında Bornova Zeytincilik Araştırma
Enstitüsü kurulmuştur. Diğer yandan 1939 yılında 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanun yürürlüğe girmiştir. Böylelikle zeytin, bahçesine bakmayan ve bakım yaptırmayan üreticilere ceza verilmesini sağlayan
bir kanuna sahip tek bitki olmuştur. Yurt dışında eğitim görmüş uzmanlar tarafından yeni, bakımlı, sağlıklı ve verimli bahçeler
tesis edilmiş, sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri kurulmuştur. Atılan bu adımlarla ülkemizde zeytincilik büyük bir hızla
gelişmiştir.
Ülkemizde ilk resmi istatistiklere göre zeytincilik 1943/44 - 1944/45 kampanyasında 286 bin hektar alanda, 29,4 milyon ağaç
sayısı, 127.025 ton dane zeytin, 12.817 ton sofralık zeytin ve 24.056 ton zeytinyağı ile başlamıştır.
Zeytinciliğe verilen önem 1950’li yıllarla birlikte yavaşlamasına karşın Türkiye ilk zeytinyağı ihracatını 1961-62 döneminde
yapmıştır. Zeytinyağı ilk kez 1966 yılında destekleme alımı kapsamına alınan 24 tarımsal üründen biri olmuştur. 1970’li yıllarda
verimin düşük ve maliyetin yüksek oluşu zeytinciliğimizi son derece olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde tamamen doğal olan
zeytinyağının insan sağlığı yönünden ne kadar değerli olduğu anlatılarak teşvik edileceği yerde, rafinasyon ile elde edilen diğer
bitkisel yağların üretimi ve tüketimi teşvik edilmiştir. 1980’li yıllar ve sonrasında zeytinlikler sökülerek, kıyı turizmine feda
edilmiş, otel, motel ve villalar zeytinliklerin yerini almaya başlamıştır. Aynı süreçte zeytin üreticisi başka tarımsal faaliyetlere
yönelmiştir. Oysa aynı dönemde geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin ekonomik olmadığının farkına varan İspanya ve İtalya
modern zeytinciliğe yönelmiştir.

2. ZEYTİNCİLİK POLİTİKASIZLIĞI (!)
Zeytinyağı ülkemizde ilk kez 1966 yılında destekleme alımı kapsamına dahil edilmiş ve 4.10.1966 tarih ve 6/7148 sayılı
Kararname ile İzmir Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri zeytinyağı destekleme alımı ile görevlendirilmişlerdir.
Destekleme alımları 1973/74 ve 1979/80 dönemleri dışında 1987/88 dönemine kadar aralıksız devam etmiş, 1987-1990 yılları
arasında destekleme kapsamından çıkarılmıştır. 1991 yılında yeniden destekleme kapsamına alınan zeytinyağı bu kez de 5
Nisan 1994 Ekonomi İstikrar Paketi çerçevesinde destekleme alımlarının kaldırılmasıyla tekrar destekleme kapsamı dışında
bırakılmıştır. Devlet tarafından destekleme alımlarının yapılmadığı dönemlerde Birlik alım fiyatları uygulamasına geçilmiş,
26.11.1998 tarih ve 98/12122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme ödemeleri prim ödemelerine dönüştürülmüştür.
Böylelikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve AB Ortak Tarım Politikalarına uyum sağlanmış, ekonomi kayıt altına alınarak vergi
gelirleri arttırılmış, tarımsal kayıt ve envanter tutulması sağlanmış, üretici ve sanayici korunarak üretim teşvik edilmiştir.
Zeytin üreticilerine genel bir destekleme sistemi olan ve üretimden bağımsız Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kapsamında
2000-2008 yılları arasında gelir desteği ödemesi yapılmıştır. Zeytin üreticilerine ayrıca üretim maliyetini düşürmek amacıyla
2.5.2003 tarihli Resmi Gazete’de (RG) yayımlanan Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi
Yapılması ve 7.9.2003 tarihli RG’de yayımlanan Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar
Kurulu Kararları ile mazot ve gübre desteği sağlanmaya başlanmıştır. Sertifikalı zeytin fidanı dikimini ve en az 10 dekarlık
kapama zeytin bahçesi oluşturulmasını yaygınlaştırmak amacıyla 15.4.2005 tarihli RG’de yayımlanan “Sertifikalı Tohumluk ve
Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde de zeytin üreticileri
desteklenmektedir.
DTÖ Tarım Anlaşması çerçevesinde ülkemizce ihracat desteği verilebilecek 44 ürün/ürün grubu içerisinde zeytinyağı ve sofralık
zeytinin de bulunması dolayısıyla Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun
2012/2 nolu Tebliği uyarınca ihraç edilen ürünlerden daha yüksek katma değer sağlanması, ihracatta markalaşmanın teşvik
edilmesi ve kutulu ihracatın arttırılabilmesi amacıyla küçük ambalajlarda ve markalı olarak yapılan zeytinyağı ve sofralık zeytin
ihracatında ihracat iadesi ödemesi yapılmaktadır.
Ülkemizde üretici organizasyonlarının örgütlenmesi 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun, 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında gerçekleşmektedir. Zeytin ve
*ZMO İstanbul Şube Başkanı
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zeytinyağı üreticilerinin büyük bölümü tarım satış kooperatifleri birlikleri çatısı altında örgütlenmişlerdir. Bu alanda faaliyet
gösteren birlikler Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Marmarabirlik ve Güneydoğubirliktir. Birlikler doğrudan alım yaparak
sektörün içinde üretim, işleme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilirler. Ayrıca ana üretim girdilerinde ortaklarına ayni kredi
verdikleri gibi nakdi kredi de verebilmekte, eğitim ve yayım çalışmaları da yapabilmektedirler.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 1949 yılında kuruldu. Günümüz itibarıyla 32 kooperatife ve yaklaşık 24 bin üretici ortağa
sahiptir. Kooperatiflerine bağlı 29 işletmede 3.160 ton işleme kapasitesine, 75 bin ton/yıl rafinasyon kapasitesine sahip modern
rafineriye, 3 bin ton/yıl kapasiteli sofralık zeytin paketleme tesisine, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tarafından akredite
edilmiş laboratuara, 55.500 ton/yıl zeytinyağı ambalajlama kapasitesine, 55.092 ton/yıl zeytinyağı depolama kapasitesine
sahiptir.
Marmarabirlik 1954 yılında kuruldu. Günümüz itibarıyla 8 kooperatife ve yaklaşık 30 bin üretici ortağa sahiptir. Sofralık
salamura siyah zeytinde piyasanın üreticiler lehine düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Birliğin 70 bin ton sofralık zeytin
depolama kapasitesi mevcuttur. Ayrıca 5 bin tonluk zeytinyağı deposu ve 13 bin tonluk sofralık zeytin deposu inşa ederek
sektörde önemli bir kapasiteye ulaşmıştır.
Güneydoğubirlik 1940 yılında kuruldu, 1989 yılında şimdiki mevcut adını aldı. Günümüz itibarıyla 9 kooperatife ve 17.500
üretici ortağa sahiptir. Ancak, Birlik 3 kooperatifi üzerinden zeytinyağı alımı gerçekleştirmektedir ve bu yönde yaklaşık 5 bin
ortağa sahiptir. Birliğin Silifke, Kilis ve Nizip’te kontinü zeytin sıkma tesisleri vardır. Ayrıca Birlik Gaziantep’te 15 ton/gün
kapasiteli sızma zeytinyağı dolum tesisine ve 1.250 ton depolama kapasitesine sahiptir.
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun çerçevesinde ekolojik yönden uygun bölgelerde
ve zeytin yetiştiriciliğine elverişli sahalarda zeytinlik kurulmasını sağlamak, mevcut zeytinliklerde ürünün miktar ve kalitesini
yükseltmek ve maliyeti düşürmek, birim alandaki verimi arttırmak, zeytinyağı ve sofralık zeytin işletmelerindeki teknolojik
yapıyı günün koşullarına uygun hale getirmek üzere gerekli teknik, ekonomik, ticari ve sosyal tedbir ve organizasyonları
sağlamak amacı güden Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik 3 Nisan 2996 tarih ve 22600
sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
5488 sayılı Tarım Kanunu’nda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere zeytin ve zeytinyağı
üreticileri ile zeytin bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların
oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikler ile zeytin ve zeytinyağı ile ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek
odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi kurmalarını
sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik 5 Nisan 2007 tarih ve 26484 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 21
Mayıs 2007 tarihinde kurulan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ilk kurulan ürün konseyi olarak tarihe geçmiştir.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde zeytin ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın
bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, lisanslı depo işleticilerinin kişiler
arasında ayrım yapmaksızın depolanmak üzere zeytin kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden, satışını
ve teslimini sağlayan, teminat olarak verilebilen ürün senedi çıkartmak ve standartları, kalitesi belirlenmiş zeytin depolanması
hizmetini sunan lisanslı depo işletmelerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan
Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği 4 Aralık 2010 tarih ve 27775 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yine aynı amaçları taşıyan Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği de aynı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.1. Türkiye’de Zeytin Alanları
Cumhuriyet tarihi boyunca zeytin ve zeytinyağı sektörünü geliştirmek için sarf edilen çabaların bir sonucu olarak ülkemizdeki
zeytin ağacı sayısında hızlı bir artış sağlanmış, günümüzde 167 milyon adete ulaşmıştır (Tablo:1). Ege, Marmara, Akdeniz
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri önemli zeytin üreticisi bölgeler olup zeytin ağaçlarının %97’si İzmir, Balıkesir, Çanakkale,
Bursa, Manisa, Aydın, Muğla, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da
bulunmaktadır.
Tablo.1 Türkiye Zeytin Ağacı Sayısı (000 Adet)
1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Sofralık

80.600

89.200

96.625

111.398

117.941

120.820

129.161

Yağlık

5.960

8.570

16.555

45.758

37.486

37.084

37.869

Toplam

86.560

97.770

113.180

157.156

155.427

157.904

167.030

Kaynak: TÜİK

Zeytinlik alanlarımız özellikle 2005 yılı sonrasında %25 gibi hızlı bir artış oranıyla 806 bin hektara ulaşmıştır (Tablo:2). Bu
zeytinlik alan genişliği ile ülkemiz İspanya, Tunus, İtalya, Fas ve Yunanistan’ın ardından altıncı sırada gelmektedir.
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Tablo.2  Zeytinlik Alan Büyüklüğü (000 Ha)
Ülke

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

İspanya

2.064

2.119

2.300

2.465

2.475

2.504

2.428

Tunus

1.392

1.460

1.387

2.100

1.689

1.780

1.800

İtalya

1.134

1.107

1.162

1.169

1.191

1.144

1.125

Fas

365

415

540

600

830

901

968

Yunanistan

691

709

781

785

834

914

934

Türkiye
Dünya

537

543

594

644

743

786

806

7.410

7.657

8.350

9.657

9.771

10.114

10.201

Kaynak: FAO

Ülkemizin zeytin ağacı sayısındaki artışa paralel olarak zeytin üretimimizde de önemli miktarda artış sağlanmış ve TÜİK
verilerine göre zeytin üretimimiz 2013 yılı itibarıyla 1,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo:3). Ülkemizde üretilen zeytinin
yaklaşık %30’luk bölümü sofralık olarak tüketilirken, yaklaşık %70’lik bölümü yağlığa ayrılmaktadır.
Tablo.3 Türkiye Zeytin Üretimi (000 Ton)
1990 - 1999
ortalaması

2000 - 2009
ortalaması

2010

2011

2012

2013

Sofralık

282

431

375

550

480

390

Yağlık

670

914

1.040

1.200

1.340

1.286

Toplam

952

1.345

1.415

1.750

1.820

1.676

Kaynak: TÜİK

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2012 yılı verilerine göre ülkemiz 1,8 milyon tona ulaşan zeytin üretimiyle
İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın ardından dördüncü sırada yer almaktadır (Tablo:4). Türkiye dünya zeytin üretiminin yaklaşık
%10’luk bölümünü karşılamaktadır.
Tablo.4 Dünya Zeytin Üretimi “Sofralık+Yağlık” (000 Ton)
Ülke

2000 - 2004 ortalaması 2005 - 2009 ortalaması

2010

2011

2012

İspanya

5.775

5.677

7.198

7.820

3.627

İtalya

3.430

3.430

3.171

3.182

3.018

Yunanistan

2.337

2.437

1.810

1.874

2.081

Türkiye

1.330

1.360

1.415

1.750

1.820

Dünya

16.627

17.711

19.512

20.421

16.555

Kaynak: FAO

Ulusal Zeytin Konseyi verilerine göre Türkiye yaklaşık 400 bin tonluk sofralık zeytin üretimiyle İspanya’nın ardından ikinci
sırada yer almaktadır (Tablo:5). Dünya sofralık zeytin üretiminin yaklaşık %20’lik bölümünü sağlayan ülkemiz, yaklaşık 300
bin tonluk tüketimiyle de dünya lideri konumundadır (Tablo:6).
Tablo.5 Sofralık Zeytin Üretimi (000 Ton)
Ülke

2000/01-2004/05
ortalaması

2005/06-2009/10
ortalaması

2010/11

2011/12

2012/13*

2013/14**

İspanya

511

490

609

522

488

513

Türkiye

168

282

330

400

410

430

Mısır

167

383

350

385

375

400

1.609

2.091

2.563

2.433

2.425

2.575

Dünya

Kaynak: International Olive Council (* Tahmin, ** Öngörü)
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Tablo.6 Sofralık Zeytin Tüketimi (000 Ton)
Ülke

2000/01-2004/05
ortalaması

2005/06-2009/10
ortalaması

2010/11

2011/12

2012/13*

2013/14**

Türkiye

122

218

300

350

350

355

Mısır

132

304

300

300

288

290

ABD

202

219

240

210

210

210

İspanya

189

179

150

218

187

220

1.583

2.070

2.466

2.552

2.529

2.668

Dünya

Kaynak: International Olive Council (* Tahmin, ** Öngörü)

Ege Bölgesi zeytin ağaç varlığımızın yaklaşık %50’sine sahiptir. Bu bölgemizdeki zeytin üretimimizin yaklaşık %80’i yağlık
olarak işlenmektedir. Marmara Bölgesi’nde ise üretimin yaklaşık %90’lık bölümü sofralık olarak işlenmekte olup ülkemizin
sofralık zeytin ihtiyacının yarıya yakın bölümünü bu bölgemiz sağlamaktadır. Akdeniz Bölgesi üretiminin yaklaşık %70’i,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yaklaşık %85’i yağlık olarak işlenirken, Karadeniz Bölgesi’nde daha ziyade öz tüketime
yönelik sofralık zeytin üretimi yaygındır.
Ülkemiz zeytinyağı üretiminde de dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye yaklaşık 190 bin tonluk zeytinyağı
üretimi ile dünya sıralamasında İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın ardından dördüncü sırada yer almaktadır (Tablo:7). Türkiye
dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık %6’lık bölümünü gerçekleştirmektedir. Özellikle 2005 yılı sonrası sağlanan destekler
sonucu zeytinyağı üretimimiz %50’nin üzerinde artış göstermiştir.
Tablo.7 Zeytinyağı Üretimi (000 Ton)
Ülke
İspanya

2000/01-2004/05
ortalaması

2005/06-2009/10
ortalaması

2010/11

2011/12

2012/13*

2013/14**

1.130

1.121

1.392

1.615

616

1.537

İtalya

673

521

440

399

416

450

Yunanistan

389

349

301

295

358

230

Türkiye

121

125

160

191

195

180

2.815

2.739

3.075

3.321

2.425

3.098

Dünya

Kaynak: International Olive Council (* Tahmin, ** Öngörü)

Zeytinyağı üretimindeki önemli artış tüketimimize de olumlu yönde yansımıştır. Tüketimimiz 2005 yılından günümüze yaklaşık
%80 oranında artış göstererek 150-160 bin ton seviyelerine yükselmiştir (Tablo:8). Türkiye zeytinyağı tüketiminde de İtalya,
İspanya, ABD ve Yunanistan’ın ardından beşinci sırada yer almaktadır.
Tablo.8 Zeytinyağı Tüketimi (000 Ton)
Ülke

2000/01-2004/05
ortalaması

2005/06-2009/10
ortalaması

2010/11

2011/12

2012/13*

2013/14**

İtalya

772

734

660

610

590

600

İspanya

607

527

554

574

513

580

ABD

200

246

275

300

293

294

Yunanistan

273

251

228

200

200

185

57

87

131

150

160

150

2.737

2.796

3.061

3.086

3.041

3.057

Türkiye
Dünya

Kaynak: International Olive Council (* Tahmin, ** Öngörü)

Zeytinyağı üretim ve tüketimimize paralel olarak ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi de 2005 yılı sonrası süreçte yaklaşık
1 kilogramdan 2 kilograma artış göstermiştir (Tablo:9).
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Tablo.9 Kişi Başına Zeytinyağı Tüketimi (Kg)
Ülke

1995

2000

2005

2010

2013

Yunanistan

19,6

24,1

25,7

20,6

18,0

İspanya

10,7

12,5

14,2

11,7

10,9

İtalya

11,8

12,5

14,3

11,2

9,7

Türkiye

0,9

0,9

0,9

1,5

2,1

Dünya

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

NOT: Hesaplamada FAO ve IOC verileri kullanılmıştır.

Türkiye 30 bin tonluk zeytinyağı ihracatıyla İtalya, İspanya ve Tunus’un ardından dördüncü sırayı almaktadır (Tablo:10).
TÜİK’in verilerine göre 2013 yılı itibarıyla 295 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. Sektörün 2023 yılı zeytinyağı ihracat
hedefi 700 bin tondur.
Tablo.10 Zeytinyağı İhracatı (000 Ton)
Ülke

2000/01-2004/05
ortalaması

2005/06-2009/10
ortalaması

2010/11

2011/12

2012/13*

2013/14**

İtalya

181

184

224

233

216

243

İspanya

107

142

196

248

178

228

93

132

108

130

175

60

Tunus
Türkiye

67

39

12

20

30

50

Dünya

534

618

696

803

765

755

Kaynak: International Olive Council (* Tahmin, ** Öngörü)

2.2. Zeytincilik Mevzuatı ve Uygulamaları
Zeytin ve zeytinyağı üretimini bu denli teşvik eden ülkemiz, zeytincilik konusunda son derece koruyucu bir de mevzuata sahiptir;
“Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”. Bu kanuna göre;
• Zeytinlik alanlarımız daraltılamaz.
• Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta
koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır.
• Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli tarımsal sanayi
işletmeleri hariç zeytinliklerin bitkisel gelişimine ve üremesine engel olacak kimyevi atık, toz ve duman bırakan tesis
yapılamaz ve işletilemez.
• Zeytinliklerine bakmayan üreticiye ağaç başına 10 TL idari para cezası verilir.
• İzinsiz zeytin ağacı kesenlere veya sökenlere ağaç başına 60 TL idari para cezası verilir.
Böylesine sıkı hükümlerle korunan, bırakın küçültülmesini bakımını yapmayan üreticinin dahi cezalandırılması gibi özellikleri
olan zeytinliklerimizi amacı dışında kullanmayı hedefleyen birçok girişim daha önce de olmuş, her seferinde üretici, tüketici,
meslek örgütü, sendika, demokratik kitle örgütü ve üniversite beraberliğiyle bu girişimler sonuçsuz bırakılmıştı. Kanunda
değişiklik yapamayacağını anlayan zihniyet konuyu yönetmelik değişikliği çözme yoluna gitmiştir. Son olarak 3 Nisan 2012
tarih ve 28253 sayılı RG’de yayımlanan Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kanunda bulunmayan bir takım tanımlamalar ve zeytinlikleri amacı dışında kullanmayı
sağlayacak imtiyaz maddeler getirilmiştir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları
Odası’nın Danıştay nezdinde açıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20 Haziran 2013 tarihli 2013/157 sayılı kararı ile
bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durduruldu.
Zeytinlik alanlar bir kez daha yok edilme tehdidi altında! Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 16 Haziran 2014 tarihinde
TBMM’ye gönderilen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” zeytinlik sahalar açısından oldukça olumsuz hükümler içermektedir.
Tasarıda, kanunda bulunmayan “kurul1, küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmesi2, tarımsal işletme3 ve zeytinlik saha4” gibi yeni
1 Kurul: Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu.
2 Küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmesi: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin üretimi için tarımsal faaliyet yapan ve işletme
içerisinde tarımsal ürünlerin üretimden sonra koruma ve/veya işlemesini yaparak mamul veya yarı mamul hale getirmeye yönelik ekonomik faaliyette bulunan
elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden işletme.
3 Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak bitkisel ve/veya hayvansal ve /veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu
tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletme.
4 Zeytinlik saha: Orman sınırları dışında bulunan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, Antep fıstığı ve harnupluklar ve her nevi sakız
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tanımlamalar getirilmiştir. Getirilen zeytinlik saha tanımlamasıyla artık 25 dekardan daha küçük zeytinlikler zeytinlik saha
olarak kabul edilmeyecek. Kanun tasarısının ne genel gerekçesinde ne de madde gerekçelerinde böyle bir sınırlamanın ne
amaçla getirildiğinin bir açıklaması yer almamaktadır. Getirilen sınırlamanın hiçbir bilimsel temeli bulunmamaktadır. Oysa
AB’nin konuyla ilgili 2366/98 EC mevzuatında 1 dekarın üzerindeki alanlar “zeytin yetiştirilen parsel” olarak tanımlanırken,
“zeytin ağaçları ile kaplı alanlar” ise asgari olarak 100 metrekare olarak boyutlandırılmaktadır. Ülkemizdeki zeytin bahçelerinin
ortalama büyüklüğünün 12 dekar civarında olduğu dikkate alındığında, sadece bu tanımlama dahi ülkemizin zeytinliklerine,
zeytin ve zeytinyağı üretimine indirilmiş büyük bir darbe niteliğindedir. Bu şekilde zeytinlik sahalarımızın çok büyük bölümü
kanunun koruyuculuğunun dışına çıkarılmış olacaktır.
Kanunda zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede sadece zeytinyağı fabrikası kurulma imtiyazı yer alırken,
zeytinliklere zarar verecek kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılmasına ve işletilmesine izin verilmezken,
tasarıda bu imtiyaz kaldırılmış, buna karşın pek çok yeni imtiyazlar yer almıştır. Yeni oluşturulacak Zeytinlik Sahaları Koruma
Kurulu’nun uygun görmesi şartıyla jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, ilgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış
madencilik faaliyetleri, elektrik üretimine yönelik yatırımlar, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya
yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, kamu yararı gözetilerek yol altyapı
ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunulacak yatırımlar için zeytinlik sahalarda yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Böylelikle kanunda yer alan zeytinlik sahaların daraltılamayacağı kesin hükmü, tasarıyla
getirilen birçok imtiyazın dışında daraltılamayacağı şeklinde yumuşatılmıştır.
Sertifikalı zeytin fidanı dikimini ve en az 10 dekarlık kapama zeytin bahçesi oluşturulmasını yaygınlaştırmak amacıyla Devlet
zeytin üreticisini 2005 yılından bu yana desteklerken, 25 dekardan küçük zeytinliklerin zeytinlik saha olarak kabul edilmeyecek
olması bugüne kadar verilen desteklerin sokağa atılması, bundan sonrası için de böyle bir desteğin verilmeyeceği anlamına
gelmektedir.
Kanunda zeytinlik sahalarda ve bu sahalara en az 3 km mesafede toz ve duman çıkaran tesislerin kurulmasına izin verilmezken,
tasarıda bu sınırlama kaldırılmıştır. Böylelikle sadece üzerinde faaliyette bulunulan zeytinliklerin yok edilmesinin yanında toz
ve duman çıkaran tesislere izin verilmek suretiyle civardaki zeytinliklerin de bitkisel gelişimine ve üremesine olumsuz etkide
bulunulacaktır. Zarar sadece tarım dışı faaliyete tahsis edilen bölgeyle sınırlı kalmayacaktır.
Zeytinlik sahalara hayvanların girişi yasaklanırken, ancak madencilerin ve enerji yatırımı yapacakların girişi serbest hale
getiriliyor. Zeytinliklere hangisi daha fazla zarar veriyor?
Tasarıda belirtildiği üzere Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu valinin başkanlığında, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürünün
başkan yardımcılığı ve sekreteryasında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ildeki üst düzey temsilcilerinden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın merkez
teşkilatındaki ilgili birimlerinden birer üye ile üniversite, ziraat odası, zeytincilik konularında ulusal ölçekte faaliyette bulunan
kamu kurumu niteliği haiz meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcilerinden iki üye olmak üzere toplam
9 üyeden oluşacak. Kurulun 7 üyesinin kamu görevlilerinden oluşması ve 5 üyenin aynı yöndeki oyu ile kararların alınacak
olması zeytinlik alanların sağlıklı bir şekilde korunacağı yönündeki kaygıları arttırmaktadır. Zira, Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu çerçevesinde oluşturulan İl Toprak Koruma Kurullarının kritik konularda genellikle Ziraat Mühendisleri
Odası ve TEMA temsilcilerinin itirazlarına karşın oy çokluğu ile karar alması bu kaygımızı kuvvetlendirmektedir. Kamu
görevlileri tarım arazilerini amaçları dışında kullanacak yatırımlar için son derece basit ve kolay bir şekilde alınabilen kamu
yararı kararı karşısında tarım arazilerini genellikle çok kolay gözden çıkarabilmektedirler. Oysa yargı, en üstün kamu yararının
tarım arazilerini korumak olduğunun altını büyük bir hassasiyetle çizmektedir. Bu nedenle de bağımsız yargı büyük önem
taşımaktadır.

3. SONUÇ YERİNE: HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE AÇISINDAN NASIL BİR ZEYTİNCİLİK?
Zeytincilik, Türkiye’de yaklaşık 500 bin ailenin geçim kaynağını oluşturan bir sektördür. Zeytinlik sahalar meyvelik alanlarımızın
%25’lik bölümünü oluşturmaktadır. Zeytin üretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdam ve diğer sanayi kollarına
pazar yaratmakta, yüksek katma değeriyle doğrudan ya da dolaylı yoldan 10 milyon kişinin geçimini sağlamakta, tarımsal ve
sosyoekonomik yönden ciddi bir önem taşımaktadır. Diğer yandan Anadolu aynı zamanda zeytin ağacının genetik anavatanıdır.
Böyle bir konumu olan ülkemizde zeytinlik alanlarımız bir takım bilimsel olmayan tanımlar ve imtiyazlarla amaç dışı kullanımlara
açılmamalıdır.
Tüm bu konuların dışında diğer önemli bir konu ise halkımızın sağlığıdır. Zeytin meyvesi önemli miktarda bitkisel kökenli
antioksidanlar, mineraller ve vitaminleri içerir. Oleik asit ve palmitoleik asit gibi kandaki kötü kolesterolü düşüren ve iyi
kolesterolü yükseltmeye yardımcı tekli doymamış yağ asitlerini ihtiva eder. İçerdiği antioksidanlarla kanser, kalp hastalığı, kimi
sinir hastalıkları ve şeker hastalığına karşı koruyucu özelliği vardır. İyi bir E vitamini kaynağıdır. Ayrıca A ve K vitaminleri ile
demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri ve amino asitleri içerir. Bünyesinde az miktarda B vitamini komplekslerini
de barındırır. Yüksek miktarda lif içeriğine sahiptir.
Zeytinyağı kalp ve damar dostudur. Kolesterolü azaltarak damar tıkanıklıklarını önler. Kötü kolesterolü azaltırken iyi kolesterole
dokunmaz. Mide asitliğini azaltarak gastrit ve ülsere karşı koruyucu rol oynar. Bağırsaklar tarafından en iyi emilen yağdır,
bağırsaklardan geçişi düzenler. Safra taşı oluşumunu azaltır ve taşların erimesine yardımcı olur. Kemik ve dişlerin gelişmesini,
hücre ve dokuların yenilenmesini sağlar. Yaşlanmayı geciktirir. Hamile ve emziren annelerin beslenmesinde en uygun yağdır.
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çeşitleri veya şahıs arazisi olan tapuda bu şekilde kayıtlı sahalar ile orman sınırları dışında olup da 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun kapsamında bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli makilik ve fundalıklardan oluşan en az 25 dekarlık alan.

Zengin antioksidan içeriğinden dolayı yaşlılarda ve bebeklerde
beyin ve sinir sisteminin gelişim ve yenilenmesinde önemli rol
oynar. A, D ve E vitaminlerince zengindir. Hazmolma derecesi
en yüksek yağlardandır. Diğer yağlara göre yüksek sıcaklıklara
daha dayanıklıdır, kızartmalarda kullanılabilecek en sağlıklı
yağdır.
Söz konusu tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda
zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın yükselen yıldızı
konumundaki ülkemiz bu konumunu hızla kaybedecektir.
Zeytinlik alanlarımız hızla daralacak ve tahrip olacaktır.
Cumhuriyet tarihi boyunca zeytine ve zeytinyağına verilen
emek ve destekler bir çırpıda silinecektir. Halkımızın sağlık
kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı tüketimimiz hızla düşecek,
halkımızın sağlık sorunları artacaktır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan
ve tarım arazilerinin önemini anlatmak üzere televizyonlarda
yayınlanan bir kamu spotunu hatırlayalım; “Domates, biber,
patlıcan; gelecek nesiller sadece resimlerini görebilir. Tarıma
elverişli alanların tarım dışı kullanımı geleceğimize indirilmiş
büyük bir darbedir. Bu gidişe siz de dur deyin. Ülkemizde
yeterince uygun alan var. Binalar tarım alanlarına değil,
imara uygun alanlara yapılmalı. Tarım alanlarına yapılacak
tarım dışı faaliyetlere ruhsat verilmeyeceğini kamuoyunun
bilgisine saygılarımızla sunarız”. Ancak, diğer kamu spotları
Bakanlığın web sayfasında yer alırken, bu kamu spotunun
sayfada yer almıyor olması (son kez 6.7.2014 günü kontrol
edilmiştir) da biraz düşündürücüdür!
Meclis çatısı altında görev yapan siyasi partilerin söz konusu
tasarıyı son derece dikkatli incelemeleri gerekiyor. Yasalarımız
üretimimizi ve sağlığımızı olumsuz yönde hedef almamalı,
doğayı tahrip etmemeli, halkımızın takdirini alacak güzellikleri
sağlamalıdır.
Kaynakça
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SON YILLARDA UYGULANAN TARIM
POLİTİKALARI AÇISINDAN TÜTÜN ÜRETİMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE MANİSA-SOMA ÖRNEĞİ
Vuslat BEKTAŞ*

1. GİRİŞ
Türkiye’de tütün üretimi ağırlıklı olarak dört bölgede Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılmaktadır.
Tütün ülkemiz topraklarında 400 yıldır tarım ve ticarete konu olmuş, istihdam sağlamış, gelenekselleşmiş önemli bir ürünümüzdür.
(İdris 2008 )
Ülkemizde % 40’ı Ege Bölgesi’nde olmak üzere toplam 5 bin civarında köyde tütün üretilmekte, 215.000 aile geçimini tütünden
sağlamakta olup, tütün tarımı ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfus, aile bireyleri ile birlikte 1,5 milyonu bulmaktadır.
( Özkul 2008 )
Tütün üretimimizin %98‘ni oluşturan Oriental (şark) tipi tütün Dünyada Türk tipi tütün olarak bilinen ve aranan bir çeşittir.
Şark tipinin yanında ülkemizde dark air-cured (Sigar), flue-cured (Virginia) ve light air-cured (Burley) tipi tütün üretimi de
yapılmaktadır. (Gül 2006)
Ülkemiz tütün üretimi alanlarının % 66’sı Ege Bölgesi’ndedir. Ege tütünü kendine özgü ince, küçük yapraklı, iyi yanan ve hoşa
giden aroması olup, özellikle bu bölgede yetişen Karabağlar, Kokulu Ege, Çıtır, Sarıbağlar çeşitleri sert tütünlerin sertliğini
düşürmeleri, harmanları tatlılaştırma ve koku verme sebebiyle dış piyasalarda aranan ihracat değeri olan çeşitlerdir. (Karalar
1996)
Ülkemizde üretilen şark tipi tütün sulanmayan, kurak alanlarda geleneksel yöntemlere göre üretilmektedir. Senenin büyük bir
kısmında devamlı çalışmayı ve ayrıca makine gücünden ziyade insan gücünü kullanmayı gerektiren bir emek yoğun tarımsal
faaliyet şeklidir.
Tütün yaprakları elle hasat edilmekte ve yalnızca arazi hazırlığı aşamasında mekanizasyondan yararlanılmaktadır. Bu nedenlerle
tütün, küçük aile işletmelerine özgü bir tarımsal üründür.

2. TÜRKİYE’DE SON YILLARDA UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE TÜTÜN ÜRETİMİ
Tütün üretimi için son yıllar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılırsa Tablo 1’den de görüleceği gibi, 2000 yıllında yaklaşık
580 bin kişi tütün üretiminde bulunurken 2013’de bu miktar 85 bin kişiye düşmüş, üretim ise % 57 oranında gerileyerek, 90 bin
ton düzeyinde gerçekleşmiştir.
Tablo.1.Türkiye Tütün Üretimi
Yıllar

Ekilen Alan            ( ha)

Üretilen Miktar   ( ton)

Üretici sayısı

2000

237.722

208. 001

583 474

2002

191.000

152.856

318.333

2005

185.342

135.247

252.312

2008

146.874

93.403

181.588

2011

76.658

45.435

50.685

2012

107.698

73.285

69.343

2013

136.233

90.000

85.102

KAYNAK : TÜİK Verileri
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Türkiye’de tütün üretimindeki azalma, tütün ekili alanların terk edilmesi, şark tipi tütün üretiminin bırakılması, ithalat artışı ile
gelinen nokta aslında Türkiye’de son yıllarda uygulanan tarım politikalarının bir sonucudur. Türkiye’de tarım politikalarında
reform süreci 2000’li yıllarda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) gözetiminde tarımda gerçekleştirilen
birtakım yasal ve kurumsal değişiklikler ile başlamıştır.
1998’den itibaren IMF’ye verilen taahhütler, 2001 ekonomik krizi arkasından başlayan tarımda yeniden yapılandırma ve
reform dönemi ile ürün bazında yapılan destekleme alımları kaldırılmış, üretimden bağımsız Doğrudan Gelir Desteği (DGD)
uygulamasına geçilmiştir. 2001 yılında başlayan Tarım Reformu Uygulama Projesi
(ARIP) kapsamında tütünde ayrı bir
yer almıştır.
Tütün konusunda yeni piyasa düzenlerinin oluşturulması amacıyla 9 Ocak 2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 4733 sayılı Tütün Kanunu çıkarılmıştır.
4733 sayılı Kanun ile tütünde destekleme alımları kaldırılmış, sözleşme esası getirilmiş ve 2008 yılında TEKEL özelleştirilmiş,
piyasanın düzenlenmesi, gözetimi ve denetimine ilişkin görevleri yerine getirmek üzere Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu (TAPDK) kurulmuştur.
Tütünde Alternatif Ürün Projesi (AÜP) üretim fazlalığı olan ve destekleme alımları nedeniyle bütçeye büyük yük getiren, tütün
üretim alanlarının azaltılması ve bu alanlarda üretim açığı olan ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla 2002-2008 yılları arasında
11 ilde uygulanmıştır (Gül 2006). Daha sonra TEKEL‘in de özelleştirilmesiyle proje 2008-2011 yılları arasında 9 ilde Adıyaman,
Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon’da 120 TL/dekar olarak uygulanmıştır.
TEKEL’in 2008’de özelleştirilmesi ile bu bölgede tütün alımını tamamen sona erdirmesi üzerine de, 2009 ve 2011 yılları
arasında, 9 ilde (Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon) alternatif ürün yetiştirmek
üzere dekar başına destekleme ödemesi yapılmıştır (Kutlu 2014).
Tablo 2’de yer alan tütün dış ticareti rakamlarına göre; Türkiye’de tütün ithalatı 1988 yılında 610 ton ile başlamıştır. Tütün dış
alımı 2008 yılında en yüksek miktara ulaşmış (80.000), son yıllarda da 60.000 tonun altına inmemiştir.
2008’de TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi, TEKEL’in tütün piyasasından çekilmesi ve Tütün Fonunun kaldırılması
yanında sigara harmanlarında tüketici tercihi olarak yerli tütün kullanımının azalması sonucunda, Türkiye “net ithalatçı ülke”
konumuna gelmiştir. Türk tütün üreticisi, sigara piyasasının ulusötesi tütün şirketlerine karşı korunamamıştır.
Tablo.2 Türkiye Tütün Dış Ticareti
Yıllar

İthalat  Miktarı
( ton)

İthalat Değeri
(Bin dolar)

İhracat Miktarı
( ton)

İhracat Değeri
(Bin dolar)

2000

62.195

308.183

100.194

372.990

2002

54.750

214.700

88.850

279.871

2005

67.120

272.475

134.534

476.377

2008

83.677

372.680

152.033

428.442

2011

67.050

393.446

68.686

372.138

2012

60.697

359.985

75.124

427.092

2013

61.099

378.574

57.511

439.352

KAYNAK : TÜİK Verileri

Türkiye’de açığa çıkan söz konusu süreçler, dünyanın birçok başka bölgesinde de gözlemlenmiştir. Sigara şirketleri, gelişmiş
ülkelerde daralan pazarlarını telafi etmek ve daha fazla büyümek amacıyla yeni pazar arayışlarına girmişlerdir. IMF, DB, Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde yürüttükleri lobi faaliyetleri sonucunda, daha önce yabancı sigara
markalarına ve üreticilerine kapalı olan ülkelerin ulusal pazarlarına sızmayı başarmışlardır. Türkiye de söz konusu ülkelerden
birisi olmuştur (Karakaş 2014).

3. MANİSA İLİNDE TÜTÜN VE TARIMSAL FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Manisa sahip olduğu iklimsel özellikler ve topoğrafik yapısıyla yılın 12 ayı bitkisel üretime uygundur. Ülkemizde bu özelliklere
sahip il sayısı sınırlı olup Manisa, bu zenginlikleri sayesinde diğer illere en az göç veren; fakat en çok göç alan iller arasındadır.
Manisa sulanan alanlarda her türlü tarımsal faaliyetin yapılmasına uygun bir ilimizdir Meyvecilikte üzüm ve kiraz üretimi önde
gelirken, üretilen pamuğun lif kalitesi dünyaca ünlüdür. Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde de önemli bir yere sahiptir.
Manisa ilinde üretilen yüksek kalitedeki tütün ise sigara üretiminde harmanlarda aranan niteliğe sahip özel aroması ile yüksek
kalitededir. Ülkemizde son yıllarda ihraç edilen tütünün yaklaşık %90’ı Ege tütünüdür.
Manisa tütünü; yüksek kalitesi, sulama imkanının olmadığı alanlarda üretilebilmesi, emek yoğun işgücü istemesi, yıl boyunca
aile işgücünün kullanılması, alım garantisi ve ihracat gelirleri nedeniyle bölgede önemli bir tarımsal faaliyet alanı yaratmaktadır.
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Bu özelliklerinden dolayı tütün yakın geçmişe kadar kurak alanlarda küçük aile işletmelerinde bir ailenin geçimini sağlayabildiği
en önemli ürün olmuştur.
Ancak tütün üretimini sınırlayan politikaların uygulamaya konulduğu 2000’li yıllarda, üretimin taban arazide mi, yoksa
sulanamayan kırsal alanda mı yapılıp yapılmadığına bakılmadan üretim kısıtlamasına gidilmiştir. TEKEL özelleştirilmiş, fiyat
garantisi kaldırılmış, fiyat desteği olmayan küçük üretici de tarımdan kopmuş ve köyünü bırakıp sanayisi gelişmiş ilçelere göç
etmiştir. Akhisar, Kırkağaç, Soma, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi, Kula kısacası Manisa’nın 17 ilçesinin özellikle de dağ
köylerinde artık sadece yaşlılar kalmıştır. Kentte “vasıfsız işçi” olan üretici ise madenlerde çalışmaya başlamıştır...
Böylece tütün ve asırlardır bir yaşam şekli olan tütüncülük unutulmuştur.
Son birkaç yıldır, bölgede tütüne ilişkin bir hareketlilik yaşanmaya başlamıştır. 2000 yılında 616.280 dekar alanda tarımı
yapılan tütün üretimi yaklaşık 1/3 oranında azalarak, 2011 yılında 250.133 dekara düşmüştür. 2013 yılında ise artarak 432.764
dekara çıkmıştır. Ancak üretim tamamen piyasa koşullarında gerçekleşmekte; üretici sözleşme yaptığı firmaların insafına
bırakılmaktadır.
Manisa’da tütün ve pamukta yaşanan sıkıntılar nedeniyle son yıllarda zeytin alanlarında da artış olmuştur. Zeytin dışında kiraz,
ceviz ve diğer meyvelik alanlarda da gelişme görülmektedir. Genelde sulama olanağından yoksun küçük parseller şeklinde olan
tütün alanlarına zeytin ve kiraz dikilmiştir.
TÜİK verilerine göre Manisa’da 2000 yılında tarla bitkileri üretim alanı 2.840.430 dekar, zeytin ve meyvelikler 1.259.060
dekar iken, 2013 yılında tarla bitkileri alanı % 7 oranında azalarak, 2.640.000 dekara düşmüş, zeytin ve meyvelikler ise % 50
oranında artarak 1.907.930 dekara ulaşmıştır.

3.1. Manisa İlinde Tütün Üretimi
Manisa’da 1993 yılında yaklaşık 800.000 dekar üzerinde 70.000 tonluk tütün üretimi yapılırken, 2000’li yıllardan itibaren
uygulanan politikalar sonucunda tütün ekili alanlar giderek daralmıştır. 2007’de tütün ekili alanlar 250 bin dekara, üretilen
tütün miktarı 15 bin tona, üreticisi sayısı da 17.400’den 5.300’e gerilemiştir. Tütün alanları 2011 yılından sonra bir miktar
artış gösterse de, son 20 yıl değerlendirildiğinde 2013 yılındaki tütün üretim alanları ve tütün üretim miktarı 1993 yılındaki
rakamların ancak yarısına yaklaşmıştır (ZMO 2014).
Tekelin özelleştirilmesi, Yaprak Tütün İşletmelerinin tasfiyesi ve tütünde destekleme alımlarının sona ermesinin ardından Manisa
Bölgesi’nde tütün üretimi 11.000 tondan 4.700 tona düşmüş, tütün üreticisi de özel sektörün insafına terk edilmiştir.
Grafik 1. Manisa’da 1991-2013 Yılları Arasında Tütün Ekili Alanlar ve Üretim Miktarı

Manisa’da olduğu gibi Soma’da da 2011 yılına kadar tütün tarımı yapılan alanlarda toplamda 7500 dekara kadar azalma olmuştur.
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Soma’da ekilen tütün alanları giderek azalırken, üretilen kaliteli tütün miktarı da düşmüştür. 2004 yılında yaklaşık 23 bin dekar
alanda 2 bin ton tütün üretilmişken, 2011 yılına tütün üretimi 2 bin tondan 500 tonun altına gerilemiştir.

Tablo.3 Manisa İlinde İlçeler Düzeyinde Tütün Ekili Alanların Dağılımı (dekar)

Kaynak: Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2011 yılından sonra Soma’da yeni ekilen tütün ekim alanları ve üretimdeki artış ne yazık ki önceki yılların çok altındadır.
Bugün gelinen noktada bölgenin en önemli tarımsal faaliyeti olan, aile işgücünün değerlendirildiği, küçük çiftçinin geçimlik
olarak yürüttüğü, ihracat değerine sahip tütüncülük, uygulanan politikalar ile bölge için özendirici olmaktan uzaktır. Soma’da
tütüne bağlı bir yaşam şekli ve gelenek bitirilmiştir.
Çizelge.2 Soma’da 2000--2013 Yılları Arasında Tütün Ekili Alanlar ve Üretim Miktarı
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ülkemiz genelinde ve Ege’de tütün sulama imkanı olmayan kır arazilerinde ve aile işgücüne dayalı olarak yapılmaktadır.
Bölgede işlenen arazinin %35’inde tütün üretimi yer almaktadır. Tütün arazilerinin yaklaşık %75’i sulanamayan kır alanlardadır.
Tütün tarımının yapıldığı arazilerde başka bir ürünün yetiştirilmeme nedeni bu arazilerde toprak koşullarının en karlı olarak
ancak tütüne elverişli olmasındadır.
Uzun yıllar fiyat garantisi ile devlet desteği uygulanan TEKEL aracılığı ile piyasa düzenlerinin oluşturulduğu tütünde ne yazık ki
üretim alanları muhafaza edilememiş, geçmişte uygulanan yüksek fiyat politikaları nedeniyle, ekolojisini aşarak taban arazilere
de kaymıştır (Gül 2006).
4733 sayılı Yasada tütün tarımıyla uğraşan köylülerin sorunlarını çözümleyecek bir düzenlemeye yer verilmemiş ve bu eksiklik
Alternatif Ürün Projesi ile tamamlanmaya çalışılmışsa da, bu proje beklenen başarıyı sağlayamayan göstermelik bir uygulama
olarak kalmıştır. Sektörü terk eden üreticiler alternatif ürün ekimine ya da tarım dışı sektörlere yönelmek durumunda kalmış ve
bu süreç birtakım sıkıntılara yol açarak, büyük şehirlere artan göçü beslemiştir (Bor 2011).
Ege’de ise tütüne alternatif ürün ve faaliyetlere belli yerlerde belli ölçülerde geçiş sağlanırken, bu bölgeler dışında, coğrafi,
iklimsel vb. nedenlerle tütüne alternatif ürün söz konusu olmamıştır.
Sulanmayan kırlık alanlarda tütünden başka bir bitkisel ürün veya hayvancılıkla işletmelerdeki işgücünün ve toprakların tütün
kadar ekonomik değerlendirilmeyeceği anlaşılmıştır.
Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerimizin büyük bir kısmı Soma, Kınık, Savaştepe, Kırkağaç ve İvrindi ilçeleri ve
köylerinde yaşamaktadırlar. Bu ilçelerimizin ortak özelliği Ege Bölgesi’nin önemli tütün üretim merkezleri olmalarıdır.
2003 yılında Dünya Sağlık Örgütüne üye ülkeler tarafından imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile halk sağlığı
açısından sigara ile mücadele süreci başlamakla beraber bu süreçte ülkemiz tütün tüketiminin yurt dışından sağlanması yoluna
gidilmiştir (Seydioğulları 2012).
Halihazırda Türkiye’deki sigara tüketiminin kaynağı kendi tütün üretimimiz olmayıp, sigara üretiminde kullanılan tütünün
%90’a yakını yurtdışından ithal edilmektedir.
Birleşmiş Milletler dünyada küçük çiftçiliğin önemsenmesi konusuna dikkat çekmek amacıyla 2014 yılını Aile Çiftçiliği yılı
olarak ilan edilmiştir. Tütün üretimi de tipik bir aile tarımı olması nedeniyle bu anlamda önem taşımaktadır. Bu konuda çiftçimizin
yeni destekleme mekanizmaları ortaya konularak desteklenmesi ülke tarımız ve tarımdan kaynaklanan genel sorunların (göç,
çevre, sürdürülebilir kalkınma, vb) çözümü için önem taşımaktadır.
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KURULUŞUNDAN BUGÜNE:

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Hamdi ARPA*

1. GİRİŞ YERİNE: TMMOB’NİN KURULUŞU VE ZMO SÜRECİ
Mühendislik meslek disiplinleri TMMOB’nin kuruluşu öncesi çeşitli cemiyetlerde örgütlenme yoluna gitmiştir. Bu kapsamda
Ziraat Mühendislerinin örgütlendiği en eski örgüt, 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri
Birliği’dir (TZYMB). TMMOB’nin kuruluşu ile bütün mühendislik disiplinleri ortak bir çatı altında toplanmıştır.
TMMOB’nin kuruluşu, Demokrat Parti Konya Milletvekili Himmet Ölçmen (Mühendis) ve Gaziantep Milletvekili Süleyman
Kuranel’in (Mimar) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki kanun tekliflerinin Bayındırlık ve Adalet komisyonlarında
görüşülmesi sonrası hazırlanan raporun TBMM’nin 27 Ocak 1954 tarihili toplantısında görüşülüp kabul edilmesi ile başlamıştır1.
Kabul edilen kanun 4 Şubat 1954 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 16 ncı maddesinde “Orman ve ziraat yüksek mühendis
ve mühendisleri de mensup bulundukları cemiyetlerin umumi heyetleri kararı ile oda kurarak Birliğe dâhil olurlar” hükmü
yer almaktadır. Aynı Kanunun Muvakkat 2 nci maddesinde faaliyet halinde bulunan mesleki birliklerce gönderilecek ikişer
temsilcinin katılımı ile Odalar Birliği talimatname tasarısının görüşülmesi hususuna yer verilmiştir.
Odalar Birliği talimatname tasarısının görüşülmesi ve kanunen yapılması gereken diğer hazırlıkları tamamlamak Bayındırlık
Bakanlığında toplantılar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından katılım
sağlanmıştır. 22 ve 23 Şubat 1954 tarihlerinde gerçekleşen toplantılarda Birlik adına katılan iki temsilciden biri o dönem Doçent
olan daha sonra Ege Üniversitesine geçen ve Dekanlık (1974-1977) görevi de yapmış olan Tarım Makineleri Bölümü öğretim
görevlilerinden Prof. Dr. Emin MUTAF, diğeri ise Halis ALAGÖZ’dür.2,3
Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğince, 6235 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği karar almak üzere olağanüstü toplantıya
gidilmiştir. Toplantı 27 Haziran 1954 tarihinde Ziraat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir4. Olağanüstü toplantıda
Divan Başkanlığını İçel Milletvekili Hidayet SİNANOĞLU yapmıştır. TMMOB’ye katılma ilişkin teklif, meslek açısından
öneminin vurgulandığı konuşmalar sonrası oybirliği ile kabul edilmiştir. Daha sonra TMMOB birinci olağan genel kuruluna
katılacak delegelerin seçimine geçilmiştir. 6235 sayılı yasanın Muvakkat 2 nci maddesindeki kayıtlı üyelerin yüzde beşi
nispetinde delege seçilmesi hükmü gereği, Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin 1220 üyesi bulunması nedeniyle 61 delegenin
seçimi yapılmıştır. Delegeler dışında TMMOB Yönetimi için Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK asil, Doçent Dr. Mustafa ULUÖZ ve
Doçent Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ yedek üye olarak, Onur Kurulu için İçel Milletvekili Hidayet SİNANOĞLU, Denetleme Kurulu
için ise Trabzon Milletvekili İsmail Şener seçilmiştir5. O dönemde ziraat mühendislerinin mensup olduğu cemiyet olan Ziraat
Yüksek Mühendisleri Birliğinin 27 Haziran 1954 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunca alınan karar ile Ziraat Mühendisleri Odası
kurulmuştur.
6235 sayılı kanunun Muvakkat 1 inci maddesi ile “Türkiye’de mevcut bilumum yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis
ve mimarlar bu kanunun neşrinden itibaren iki ay içinde Bayındırlık Vekâletinden alacakları birer beyannameyi doldurarak
bulundukları yer bayındırlık müdürlüklerine veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekâletine” verme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda kurulmuş olan 10 Oda’nın üye yapıları ile üyelerinin çoğunlukta oldukları illere göre ilk Genel Kurul tarihleri
aşağıdaki Çizelge-1’de yer almaktadır.

* TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Yönetim Kurulu Üyesi
1 TBMM Tutanak Dergisi, 27.1.1954, s.394-400
2 Ziraat Dergisi, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmak üzere”, Mayıs 1954, Sayı:121, s. 52
3 TMMOB 50. Yıl Andacı, s.21
4 Ziraat Dergisi, “Birliğimizin fevkalade genel kurul toplantısı”, Haziran 1954, sayı:122, s.64
5 Ziraat Dergisi, “Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine katıldık”, Temmuz 1954, sayı:123, s.61-62
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Çizelge-1 İlk Kurulan ODA’ların Üye Yapısı ve Genel Kurul Tarihleri 6, 7

TMMOB’nin ilk Genel Kurulu 18 Ekim 1954 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir. Ziraat Mühendisleri Odası’nın ilk Genel
Kurulu ise 15 Ocak 1955 tarihinde Ankara’da, Kızılay Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.8
Odamızın ilk seçilen yönetim organları Çizelge-2’de yer almaktadır.
Çizelge-2 ZMO’nun İlk Seçilen Yönetim Organlarında Görev Alanlar9

2. ZMO’nun ÜYE ÖRGÜT VE İDARİ YAPISI
TMMOB’yi oluşturan ilk Odalardan biri olan ZMO, kuruşundan bu yana geçen 60 yıllık süreçte yaşana sorunlar ve
olumsuzluklara karşın, örgütsel yapısını gerek üye sayısı gerekse örgütlülük açısından önemli ölçüde geliştirmiş, kurumsal bir
yapıya kavuşmuştur.

2.1. ZMO’nun İdari Yapısı
ODA Yönetim Kurulu, hâkim gözetiminde yapılan seçimlerle Genel Kurul delegeleri tarafından seçilmektedir. Başkan, II. Başkan,
Yazman ve Sayman olarak görev yapacaklar, Yönetim Kurulunun kendi içinde yaptığı toplantıdaki seçimle belirlenmektedir.
Çizelge-3’de bugüne kadar görev alan Oda Başkanları yer almaktadır.
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6 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Birinci Devre Çalışma Raporu
7 TMMOB 50. Yıl Andacı, s.24
8 Ziraat Dergisi, “Türk Ziraat Mühendisleri Odası kuruldu”, Ocak 1955, sayı:129, s.7
9 Ziraat Mühendisleri Odası Talimatnamesi, Ankara 1955, s.1

Çizelge-3 Genel Kurul Tarihleri ve ODA Başkanları
Genel Kurul Tarihi

Oda Başkanı

15 Ocak 1955

Prof. Dr. Kerim Ömer ÇAĞLAR

9 Ocak 1956

Prof. Dr. Kerim Ömer ÇAĞLAR

Prof. Dr. Sedat KANSU (14.6.1956)
13 Ocak 1957

Kemal GÖKÇORA

13 Ocak 1958

Fahri KÖŞKEROĞLU

13 Ocak 1959

Fahri KÖŞKEROĞLU

26 Şubat 1960

Fahri KÖŞKEROĞLU

Prof. Dr. İsfendiyar Esat
KADASTER (14.6.1960)

26 Şubat 1977

Prof. Dr. Cemal TALUĞ

25 Şubat 1978

Mahir GÜRBÜZ

Dr. Ali KARABULUT (5.4.1978)
24 Şubat 1979

Dr. Ali KARABULUT

23 Şubat 1980

Sami DOĞAN

18 Nisan 1981

Sami DOĞAN

24 Nisan 1982

Sami DOĞAN

25-26 Şubat 1984

Sami DOĞAN

1-2 Mart 1986

Şerafettin TAV

5-6 Mart 1988

Mahir GÜRBÜZ

3-4 Mart 1990

Mahir GÜRBÜZ

24 Şubat 1961

Behram ÖCAL

7-8 Mart 1992

Mahir GÜRBÜZ

26 - 27 Şubat 1962

Behram ÖCAL

26-27 Şubat 1994

Mahir GÜRBÜZ

20-21 Şubat 1963

Behram ÖCAL

22-23 Şubat 1996

Prof. Dr. Gürol ERGİN

27-28 Şubat 1964

Adnan AKER

21-22 Şubat 1998

Prof. Dr. Gürol ERGİN

Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ (6.4.1964)

19-20 Şubat 2000

Prof. Dr. Gürol ERGİN

25-26 Şubat 1965

Mehmet YÜCELER

9-10 Şubat 2002

Prof. Dr. Gürol ERGİN

23-24 Şubat 1966

Kemal GÖKÇORA

Gökhan GÜNAYDIN (5 Mayıs 2003)

17-18 Şubat 1967

Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ

21-22 Şubat 2004

Gökhan GÜNAYDIN

22-23 Şubat 1968

Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ

11-12 Mart 2006

Gökhan GÜNAYDIN

21-22 Şubat 1969

Mehmet Yüceler

08-09 Mart 2008

Gökhan GÜNAYDIN

24-25 Şubat 1970

Ali BAYAZIT

13-14 Mart 2010

Gökhan GÜNAYDIN

25- 26 Şubat 1971

Cemil KALELİ

Dr. Turhan TUNCER (5.10.2010)

24-25 Şubat 1972

Cemil KALELİ

10-11 Mart 2012

Dr. Turhan TUNCER

19-20 Şubat 1973

Dr. Avni BAŞDOĞAN

8-9 Mart 2014

Özden GÜNGÖR

25-26 Şubat 1974

Dr. Duran TARAKLI

24-25 Şubat 1975

Orhan AKBULUT

21-22 Şubat 1976

Orhan AKBULUT

2.2. ZMO Örgütlüğünün Yapısı
6235 sayılı TMMOB Kanununda 1983 yılında yapılan değişiklikle kamu kuruluşlarında çalışanların zorunlu üyeliği, isteğe bağlı
hale getirilmiş, bakanlıkların Odalara idari ve mali denetim yapmasına ilişkin ekleme yapılmıştır. Aynı yıl içinde yapılan başka
bir değişiklikle de her yıl yapılmakta olan Oda Genel Kurulları iki yıla çıkarılmıştır.
ODA’mızın 27 Şube Başkanlığı ve 53 İl Temsilciliği bulunmaktadır. Ankara’da şube örgütlenmesi bulunmayıp, çalışmalar Genel
Merkez tarafından yürütülmektedir.
ODA organlarında gönüllülük ilkesi esas olup, görev alacakların tümü demokratik yollarla ve hâkim gözetiminde yapılan
seçimlerle belirlenmektedir. Bu amaçla her iki yılda bir, birinci aşamada 81 ilde şube ve temsilcilik idari organlarında görev
alacaklar ile Genel Kurul delegeleri seçilmektedir. İkinci aşamada ise ODA Genel Kurulunda da seçilmiş olan delegeler
tarafından, Genel Merkez idari organlarında görev alacaklar ile TMMOB’da görev alacak ODA temsilci adayları ve TMMOB
Genel Kurul delegeleri seçilmektedir.

2.3. ZMO Üye Yapısı
İlk kuruluşunda 733 olan üye sayısı, 1960 yılında 2000’i geçmiştir. 1979 yılı sonunda 10.000, 1997 yılında 20.000, 2011 yılı
sonunda 50.000 sicil numarasına ulaşılmıştır.
ODA üyelerinin % 70,7’si erkek, % 29,3’ü kadın üyelerdir. (Grafik-1)
ODA üyelerinin % 11,5’i Ankara’da, % 9,8’i İzmir’de % 6,3’ü Antalya’da, % 6,1’i İstanbul’da, % 4,9’u Adana’da yaşamaktadır.
(Grafik-2)
ODA üyelerinin % 32’si 1998 tarihinden önce üye olmuşken, bu oran 1998-2002 tarihleri arasında % 14, 2003-2007 tarihleri
arasında % 23, 2008-2012 tarihleri arasında %25,1 olmuştur.
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Grafik-1 Cinsiyet Açısından Üye Yapısı 		

Grafik-2 ODA Üyelerinin İllere Göre Dağılımı

3. SONUÇ YERİNE: ODA’NIN GELECEĞİ
TMMOB’ye bağlı bir ODA olan Ziraat Mühendisleri Odası’nı, TMMOB’den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle
ZMO’ya ilişkin değerlendirme, TMMOB kapsamında ele alınacaktır.
TMMOB ve bağlı ODA’larda üç özellik öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi Anayasa’nın 135’inci maddesinde
tanımlanmış olan “kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü” olma özelliğidir. Diğer iki özellik ise “demokratik kitle örgütü” ve
“sivil toplum örgütü” olma özellikleridir.
TMMOB ve bağlı ODA’lar, “kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü” olmanın gereği olarak, kamu kaynaklarının, bir ülkedeki
halkın bütünü olan kamunun çıkarlarına uygun olarak kullanılması ve korunması mücadelesinde öne çıkmakta, sorumluluk
almaktadırlar. Nerede kamu kaynaklarına yani doğaya, doğal kaynaklara, çevreye, suya, toprağa karşı bir durum varsa, orada
TMMOB ve bağlı ODA’ların güçlü karşı duruşu vardır. TMMOB ve bağlı odalar bunu her şeyden önce her türlü mesleki
çıkarlarını korumak ve gözetlemek durumunda olduğu üyeleri aracılığıyla yapar.
TMMOB ve bağlı ODA’lar güçlerini, demokratik seçim süreçleri sonunda idari organlarda görev alanların, bu görevlerini
hiçbir maddi çıkar beklemeksizin gönüllük esası ile yerine getirmelerinden almaktadırlar. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Yüksek
Denetleme Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı rapora, şaşkınlık yaratacak ifadeler ve değerlendirmelerle yansımıştır.
Maddi bir çıkar beklemeksizin görevlerin yerine getirilmesi, aynı zamanda ODA’ların “demokratik kitle örgütü” olma niteliğini
pekiştiren bir özelliktir. TMMOB ve bağlı ODA’lar ülkede demokrasinin, insan haklarının gelişmesi mücadelesinde her zaman
ön saflarda yer almıştır. “Sivil Toplum örgütü olma” özelliği ise, TMMOB ve bağlı ODA’ların yaptıkları faaliyetlerin, sürdükleri
mücadelenin gereğidir. Bu özellik, iktidarların yanlış yaptıkları işlere karşı duruş sergilenmesine ilişkin olarak getirilen eleştirilere
karşı gösterilecek en önemli niteliktir. Sivil toplu örgütü ifadesi, batıdaki “hükümet dışı örgüt (NGO) ” ifadesinin karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin görevi, yürütme görevini sürdüren hükümetlerin yanlış uygulamalarına
karşı, demokratik eleştiri ve toplumsal tepkileri ile ortaya koymaktır. Ancak bu özellik demokrasinin ve eleştiri kültürünün
gelişmediği toplumlarda bir suçlama nedeni olmakta, bu özellikteki örgütler susturulmaya ve yıldırılmaya çalışılmaktadır.
TMMOB ve bağlı ODA’ların güçlerini azaltmaya yönelik olarak yapılan idari ve hukuki düzenlemeler ve girişimleri, buna en iyi
örnek olarak göstermek mümkündür.
Kurulduğu günden bu yana birçok sorun yaşamış, bu sorunları üyesinin desteği ve gücü ile aşmış olan ODA’mız; kamudan,
tarımdan ve tarımcıdan yana olan tavrını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, nice 60 yıllara başarı ve gururla ulaşacaktır.
Kaynakça:
TBMM Tutanak Dergisi, 27.1.1954, s.394-400
TMMOB 50. Yıl Andacı, s.21, s.24
Ziraat Dergisi, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmak üzere”, Mayıs 1954, Sayı:121, s. 52
Ziraat Dergisi, “Birliğimizin Fevkalade Genel Kurul Toplantısı”, Haziran 1954, sayı:122, s.64
Ziraat Dergisi, “Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine katıldık”, Temmuz 1954, sayı:123, s.61-62
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Birinci Devre Çalışma Raporu, Ankara.
Ziraat Dergisi, “Türk Ziraat Mühendisleri Odası kuruldu”, Ocak 1955, sayı:129, s.7
ZMO Talimatnamesi, Ankara 1955, s.1
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TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMDA YAŞANAN
GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yener ATASEVEN*

1. GİRİŞ
Tarımsal faaliyetlerde kimyasal girdilerin kullanımının hızla artması, enerji maliyetlerinin yükselmesi, toprağın yoğun
kullanımından dolayı verimliliğinin düşmesi, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi ve gıda kalitesinin düşmesi gibi nedenler
çevreyi ve bununla beraber insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı özellikle gelişmiş
ülkelerdeki üreticiler ve tüketiciler çevreye zarar vermeyen ve insanlar ve hayvanlar üzerinde olumsuz etki yapmayan tarım
ürünlerini üretime ve tüketme yoluna gitmektedirler.
Genel anlamı ile; tarımsal faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerine yapabileceği olumsuz etkilerin engellenmesi için ortaya
konulan organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar neticesinde zarar gören veya yok olan doğal dengenin yeniden
kurulmasına yönelik olarak insan, hayvan ve çevre dostu tüm üretim sistemlerini içermektedir. Organik tarım, aynı zamanda tüm
canlılarla beraber ortak yaşama anlayışı ile birlikte bir yaşam felsefesi olarak değerlendirilmelidir.
Günümüzde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Kanada, Avustralya gibi gelişmiş ülkeler
başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkede çevre dostu üretim teknikleri ile üretilen sağlıklı gıdaları tüketmeye yönelik tercihler
giderek artmaktadır. Bu çevreye dost üretim tekniklerinden birisi olan organik tarım, dünya genelinde birçok ülkede uygulama
alanı bulmakta hem alan hem de üretici sayısında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Üretim alanının ve miktarının artışına
bağlı olarak ticaret hacmi de gelişmektedir. Gelişmiş ülkeler hem üretim hem de ticaret anlamında bu sektörde önde gelirken
gelişmekte olan ülkeler ise üretimini yaptıkları organik ürünleri daha çok ihraç etme yoluna gitmektedirler.
Dünyada organik tarım alanında yaşanan gelişmeler Türkiye’yi de etkilemiştir. Özellikle, AB’den Türkiye’nin geleneksel ihraç
ürünlerinin talep edilmesi ile 1980’li yılların ortasında başlayan organik tarım faaliyetleri zaman içerisinde üretim alanı ve
miktarı, üretici sayısı bakımından önemli gelişmeler göstermiştir. Türkiye’nin toprak ve su kaynakları, kimyasal girdiler ve diğer
kirleticilerle nispeten daha az kirlenmiş olduğu için Avrupa ülkelerine göre organik üretimde önemli avantaja sahiptir.
Bu çalışmada, organik tarımla ilgili dünyadaki son gelişmeler değerlendirilerek Türkiye’de organik tarım konusunda yaşanan
gelişmeler ve uygulanan politikalar incelenmiş, bu konuda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değinilmiş ve mevcut
durumun ortaya konulmasına, kısacası Türkiye’nin bu konudaki fotoğrafının çekilmesine çalışılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışma literatüre dayalı olarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, organik tarım ile ilgili kaynaklardan, yasal
düzenlemelerden (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararları vs.), kitaplardan, raporlardan, veri tabanlarından ve
internet kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışma yöntemi ise 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, konu ile ilgili
olarak kaynak taraması yapılmıştır. İkinci aşamada ise incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli açılardan değerlendirilmesi
ve sentezlenmesi yolu ile Türkiye’de organik tarıma yönelik uygulanan mevcut politikalarının neler olduğu ve gelecek yıllardaki
muhtemel gelişmeler ele alınarak Türkiye’yi bekleyen politikaların açıklanması amaçlanmıştır.

3. ORGANİK TARIMIN VE ORGANİK ÜRÜNÜN TANIMI VE KAPSAMI
Organik tarım dil farklılıkları nedeniyle farklı ülkelerde farklı isimlerle ifade edilmektedir. Örneğin, İngiltere’de organik
(organic), Almanya’da ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik (bioloque) kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak, bunlar genel
olarak birbirleriyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır (Demiryürek 2004).
Organik tarımın literatürde çok sayıda tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar organik tarıma değişik açılardan yaklaşmaktadır. Bazı
tanımlarda organik tarımda girdi kullanımı ile ilgili yaklaşım ön planda iken bazı tanımlarda da çevresel, sosyal ve ekonomik
anlamda sürdürülebilirlik konusu vurgulanmaktadır. Organik tarım konusundaki çalışmaların bir anlamda üst yapılanması olan
*Dr, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 06110 Dışkapı, Ankara, e-mail: yenerataseven@hotmail.com
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IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu) yıllar içinde yapılan çeşitli tanımlamaların sonucu olarak kendisi
de bu konuda bir tanım yapmıştır. IFOAM tarafından organik tarım; toprağı, ekosistemi ve insan sağlığını sürdüren bir üretim
sistemi olarak tanımlanmıştır. Organik tarım; olumsuz etkileri olan girdilerin kullanımı yerine ekolojik süreçler, biyolojik
çeşitlilik ve yerel koşullara uyum sağlamış döngülere dayanmaktadır. Organik tarım paylaşılan çevreye fayda sağlamak, adil
ilişkileri ve herkes için iyi bir yaşam kalitesi desteklemek için geleneği, yeniliği ve bilimi bir araya getirmektedir (Anonymous
2014).
“Organik ürünün” tanımı ve kapsamı ise oldukça geniştir. Bu alanda öncelikle et ve süt ürünleri, ekmek, taze ve kurutulmuş
sebze ve meyveler, dondurulmuş gıdalar, fırınlanmış gıdalar gibi doğal ürünler; kozmetik yağlar, vücut bakım ürünleri gibi
doğal kozmetik ürünler; sabun, deterjan gibi temizlik malzemeleri; çocuk bezleri, medikal bitkiler gibi sağlık gereçleri; kitap,
mobilya gibi kağıt ve orman ürünleri; kırtasiye, bilgisayarlar gibi ofis gereçleri ve tekstil ürünleri ve doğal iplik gibi ürünler akla
gelmektedir. “Organik gıdalar” denildiğinde ise basit olarak yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik mühendisliğin, yapay
ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü ilaçlarının, büyüme düzenleyicilerinin, hormonların,
antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerinin ve kimyasal
ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleri anlaşılmalıdır. Organik gıdalar, bitkisel ve hayvansal gıdaları içerir.
Ayrıca, bir ürünün organik olabilmesi için GTHB (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) tarafından yetkilendirilmiş kontrol
ve/veya sertifika kuruluşu tarafından gerekli kontrollerinin ve sertifikalandırılmasının yapılması gerekmektedir. Son yıllarda iç
piyasada sıkça kullanılan “doğal ürün, klasik ürün, köy ürünü, naturel ürün, hormonsuz ürün” gibi terimlerle adlandırılan ürünler
organik ürün değildir (Ataseven ve Güneş 2008).

4. DÜNYADA ORGANİK TARIMA YÖNELİK GELİŞMELER
Organik tarım Avrupa’da 1910’larda uygulanmaya başlamış, kontrollü üretim ise 1930’lu yıllarda yaygınlaşmıştır. Zaman
içerisinde küçük çapta da olsa artan oranda bir gelişme göstermiş ve 1970’li yıllarda ticari anlamda önem arz etmeye başlamıştır.
Organik tarım hareketi 1972 yılında Almanya’da IFAOM’ın kurulmasıyla daha düzenli bir hale gelmiştir. IFAOM tüm dünyadaki
organik tarım hareketlerini bir çatı altında toplamayı, hareketin gelişimini sağlıklı bir şekilde yönlendirmeyi, gerekli standart ve
yönetmelikleri hazırlamayı, tüm gelişmeleri üyelerine ve çiftçilere aktarmayı amaçlamaktadır (Çakal 2013).
FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) ve IFOAM tarafından dünya genelinde 164 ülkeyi kapsayan ve organik tarımla
ilgili temel göstergelerin ortaya konulmasını amaçlayan bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre, dünyada 37,5 milyon ha
alanda organik tarım yapılmaktadır. Kıtalar itibari ile organik tarımın yapıldığı en büyük alan 12,2 milyon ha ile Okyanusya
kıtasındadır. İkinci sırada 11,2 milyon ha ile Avrupa, üçüncü sırada ise 6,8 milyon ha ile Latin Amerika gelmektedir. Organik
üretim miktarlarına doğadan organik ürün toplama, organik arıcılık ve organik orman ürünleri için ayrılan alanlar dahil edildiğinde
sıralama değişmektedir. Tüm organik üretim alanları dahil edildiğinde Avrupa 21,9 milyon ha ile birinci sırada gelmektedir.
Dünyadaki organik üretim alanları dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.
Ülkeler sıralamasına bakıldığında ise Avustralya’nın 12 milyon ha’lık alan ile önde geldiği görülmektedir. Dünya genelindeki
tarım alanlarının sadece %0,87’sinde organik tarım yapılmaktadır. Türkiye’de ise bu oran %2,16’dir. Toplam organik üretici
sayısında ise Asya %34 ile önde gelmektedir. Asya’yı %30 ile Afrika izlemektedir. Ülkeler itibari ile üretici sayısın açısından
bir değerlendirme yapıldığında ise Hindistan’ın %31,5 ile önde geldiği görülmektedir (Çizelge 1).
Şekil 1. Dünyadaki Organik Üretim Alanları Dağılımı
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Kaynak: Willer ve Lernoud 2014

Dünya genelinde organik tarım piyasası ile ilgili önemli gelişmelerden bir tanesi de organik tekstile ve organik kozmetik ürünlerine
olan ilginin artmasıdır. FiBL ve IFOAM tarafından 2014 yılında yapılan çalışmada dünya organik piyasa büyüklüğünün 63,8
milyar dolar olduğu, bunun da 8 milyar dolarlık (%12,5) payının organik tekstil olduğu belirtilmiştir. Yurtdışında organik tekstil
ürünlerine olan talep artmaktadır ancak Türkiye’de bu talebin şu anda yeteri kadar oluşmadığı ifade edilmektedir. Bu ürünlerin
fabrika çıkış maliyetinin 10 Avro, Avrupa’da satış fiyatının ise 30 Avro civarında olduğu belirtilmektedir. Organik kozmetik
ürünlerinin dünya genelindeki pazar payı ise yaklaşık 6,7 milyar Avro’dur. Bu konudaki önemli pazarlar ise AB, ABD ve
Japonya; gelişme gösteren pazarlar ise Brezilya, Çin ve Rusya’dır (http://www.istekobi.com.tr).
Organik tarımda piyasa büyüklüğüne bakıldığında dünya genelinde 63,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi görülmektedir. Organik
tarım piyasasında önde gelen ülke ise 22,6 milyar dolar (%35,4) ile Amerika’dır. Amerika’yı %10,9 ile Almanya ve %6,2
ile Fransa izlemektedir. Dünyada kişi başına organik ürün tüketimine en çok pay ayıran ülkelerin başına İsviçre, Danimarka,
Lüksemburg gelmektedir (Çizelge 1). Türkiye’de ise kişi başına organik ürün tüketimine ayrılan pay ise 2009 yılı verilerine göre
0,1 Avro civarındadır (FiBL 2014).
Çizelge 1. Organik Tarımda Anahtar Göstergeler ve Önde Gelen Ülkeler (2014)
Gösterge

Dünya

Sertifikalı ülke sayısı

164

Organik tarım arazisi

37,5 milyon ha (2012)

Toplam tarım arazisi içinde organik tarım arazisi payı

%0,87 (2012)

Önde Gelen Ülke
Avustralya: 12 milyon ha (2009)
Arjantin: 3,6 milyon ha
ABD: 2,2 milyon ha (2011)
Falkland Adaları: %36,3
Lihtenştayn : %29,6
Avusturya: %19,7

Üretici sayısı

1,9 milyon (2012)

Hindistan: 600.000
Uganda: 186.610
Meksika: 169.707

Organik piyasa büyüklüğü

63,8 milyar dolar

ABD: 22,6 milyar dolar
Almanya: 7 milyar dolar
Fransa: 4 milyar dolar

Kişi başına tüketim

9,08 dolar (2012)

İsviçre: 189,1 Avro
Danimarka: 158,6 Avro
Lüksemburg: 143 Avro

Organik tarım konusunda Yönetmeliği olan ülke sayısı

88 (2012)

-

Sertifika kuruluşu sayısı

576 (2012)

Güney Kore, Japonya, Amerika

IFOAM üye sayısı

114 ülkeden 732 üye

Almanya: 85, Hindistan: 44, İngiltere: 37, Çin: 34

Kaynak: FiBL 2014

Organik tarımla ilgili dünya genelindeki paydaşları bir araya getiren organizasyonlardan birisi uluslararası Biofach fuarlarıdır.
Bu fuara dünya genelinde ticari firmalar, araştırma kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, üretici organizasyonları, kontrol ve
sertifikasyon kuruluşları gibi konu ile ilgili taraflar katılmaktadır. Dünya genelinde şu ana kadar bu fuar Almanya, Amerika,
Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya’da düzenlenmiştir. Bu konudaki faaliyetlerden bir diğeri de ulusal fuarlardır. Sadece organik
tarıma yönelik olarak düzenlenen bu fuarlardan birisi, ilki 2010 yılında düzenlenen (en son 2014 yılında düzenlenmiştir)
İzmir’deki “Ekoloji İzmir” adı ile düzenlenen fuardır. Yine, konu olarak sadece organik tarımın olduğu bir fuar da 2015 yılında
İstanbul’da “İstanbul Organik Ürünler Fuarı” adı ile düzenlenecektir. Bu fuarlar dışında konu itibari ile organik tarımın da
olduğu değişik fuar faaliyetleri de yapılmaktadır.
AB’de organik tarım konusundaki son gelişmelere bakıldığında mevzuat alanında önemli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
Yapılan son düzenlemeler ile 2092/91 sayılı Yönetmeliğin yerine geçen 834/2007 (organik tarımın amaçları ve prensipleri
ve genel üretim kuralları), 889/2008 (organik üretim kuralları ve organik ürünlerin etiketlenmesine yönelik kurallar, kontrol
gereklilikleri) ve 1235/2008 (yeni ithalat düzeni) sayılı Konsey Tüzükleri 2009 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca, bu değişiklikler de son olarak 2 tane daha düzenleme yapılmıştır. Birinci değişiklik, organik ürünlerin kontrol sistemine
düzenleme getiren ve 29.04.2013 tarihinde yayınlanan 392/2013 nolu Yönetmelik, ikincisi ise organik üretim ve organik
ürünlerin etiketlemesine düzenleme getiren ve 14.06.2012 tarihinde yayınlanan 505/2012 nolu Yönetmelik’tir.
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5. TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK GELİŞMELER
5.1. Üretim Alanında ve Üretimde Yaşanan Gelişmeler
Türkiye’nin ihraç ettiği önde gelen organik ürünlerin neredeyse tamamına yakını AB ülkelerine yapılmaktadır. Bu nedenle
Avrupa’da Türkiye’nin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Avrupa’da yer alan ülkeler içerisinde alan bakımından 1.593.197 ha’lık alan
ile İspanya önde gelmektedir Türkiye ise Avrupa’da organik yetiştiriciliğin yapıldığı alan bakımından 8. sırada yer almaktadır.
Tarım alanları içerisinde organik tarımsal üretime ayrılan pay bakımından değerlendirme yapıldığında ise Lihtenştayn’ın %29,6
ile önde geldiği görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran %2,2’dir.
Türkiye’de 1950’li yıllara kadar tarımsal faaliyetler uygulamalar açısından organik tarıma benzer yöntemlerle yapılmıştır.
Kimyasal gübrelerin ve ilaçların Türk tarımına girmesi 1950’li yılların sonlarında olmuştur. Tarımsal üretimde verimi
arttırabilmek için dünyada ve Türkiye’de de zamanla kimyasal gübre ve ilaç kullanımında büyük gelişmeler olmuştur. Kimyasal
girdilerin yoğun kullanımı sonucu doğada oluşan olumsuzluklar nedeniyle dünya ülkelerinde alternatif tarım sistemi arayışları
başlamıştır. Organik tarım da alternatif bir tarım metodu olarak ortaya çıkmıştır ve yıllardır uygulanmaktadır.
Organik tarım yöntemi Türkiye’de ilk olarak Ege Bölgesi’nde 1984-85 yıllarında AB ülkelerindeki tüketicilerden gelen taleplerin
artması neticesinde başlamıştır (Redman ve Hemmami 2008). Türkiye’de organik tarım metodu ilk olarak kuru üzüm, kuru incir
ve kuru kayısı üretiminde uygulanmış ve daha sonra fındık, baklagil ve pamuk üretimi ile yaygınlaşmıştır. Zamanla Türkiye’de
hem organik tarım yapan üretici sayısı hem organik tarım yapılan üretim alanı hem de organik ürün sayısında önemli gelişmeler
olmuş ve GTHB verilerine göre 2013 yılında 213 farklı üründe 60.797 üretici, 769.014 hektar alan üzerinde üretim yapılmıştır
(Çizelge 2).
GTHB verilerine göre iller itibariyle 2013 yılında organik bitkisel üretim yapan (geçiş süreci hariç olmak üzere) üretici sayısına
bakıldığında en fazla üreticinin 4.282 (%16,3) ile Van ilinde olduğu görülmektedir. Van’ı 2.775 üretici (%10,5) ile Aydın, 2.548
üretici (%9,7) ile Erzurum takip etmiştir.
Çizelge.2. Organik Tarım Genel Bitkisel Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil)
Yıllar

Ürün Sayısı

Üretici Sayısı

Yetiştiricilik Yapılan
Alan (ha)

Doğal Toplama
Alanı (ha)

Toplam Üretim Alanı
(ha)

Toplam Üretim
(ton)

2002

150

12.428

57.365

32.462

89.827

310.125

2003

179

14.798

73.368

40.253

113.621

323.981

2004

174

12.751

108.598

100.975

209.573

377.616

2005

205

14.401

93.134

110.677

203.811

421.934

2006

203

14.256

100.275

92.514

192.789

458.095

2007

201

16.276

124.263

50.020

174.283

568.128

2008

247

14.926

109.387

57.496

166.883

530.224

2009

212

35.565

325.831

175.810

501.641

983.715

2010

216

42.097

383.782

126.251

510.033

1.343.737

2011

225

42.460

442.581

172.037

614.618

1.659.543

2012

204

54.635

523.627

179.282

702.909

1.750.126

2013

213

60.797

461.395

307.619

769.014

1.620.466

Kaynak: Anonim 2014a

İller itibari ile en fazla bitkisel üretim alanı ise 2013 yılında, 111.150 ha (%19,8) ile Mersin’dedir. Mersin’i Kastamonu (%14,9)
ve Van (%8,4) illeri izlemiştir. Üretim miktarı bakımından ise Van 138.763 ton (%15), Erzurum (%13,6) ve Ağrı (%10,9) illeri
önde gelmektedir.
Ürün bazında organik bitkisel üretim verilerine bakıldığında, 2013 yılında en fazla üretim 196.031 ton (%21) ile yoncada
gerçekleşmiştir. Daha sonra sırası ile 169.287 ton (%18) ile buğday, 81.944 ton (%9) ile korunga gelmektedir. Meyvelerden ise
37.291 ton (%4) elma, 32.598 ton (%3,5) kayısı, 20.422 ton (%2,2) incir üretimi gerçekleşmiştir.
Organik hayvancılık durumuna bakıldığında üretici sayısının 2013 yılında toplam 1.632 olduğu görülmektedir. Organik
hayvancılıkta üretici bakımından önde gelen il 546 üretici (%33,4) ile Kars’tır. Toplam organik süt üretimi 2013 yılında 64.105
ton olarak gerçekleşmiştir. Organik süt üretiminde önde gelen il ise 18.575 ton süt ile yine Kars ilidir. Bir başka organik hayvansal
gıda olan yumurta üretimi ise 2013 yılında 48.040.778 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu alanda önde gelen il ise 12.210.000 adet
(%25) yumurta ile Manisa’dır.

34 Bir diğer üretim faaliyeti de organik arıcılıktır. 2013 yılı verilerine göre toplam 279 üretici arı yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır.

Üretici sayısı bakımından önde gelen il 61 üretici (%21,8) ile Artvin’dir. Artvin’i Çanakkale ve Rize illeri takip etmiştir. Organik
bal ve ürünleri üretimi konusunda ise önde gelen il 48,91 ton (%14,2) ile Artvin ilidir. Artvin’i, Erzurum ve Trabzon illeri takip
etmiştir.

5.2. Yasal Düzenlemeler ve Politikalardaki Gelişmeler
Türkiye’de organik tarımsal üretime 1984-1985 yıllarında Avrupa’da faaliyet gösteren yabancı firmalardan gelen talep
doğrultusunda başlanmıştır. 1994 yılındaki yasal düzenlemeden sonra bu alanda hızlı bir gelişme kaydedilmiştir (Özbilge 2007).
Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında organik tarım alanında kendi ulusal yönetmeliği olan çok az ülkeden bir tanesidir.
Çünkü, Türkiye organik tarımsal ürünlerinin çoğunu AB’ye ihraç etmektedir (Şayan ve Polat 2004). Türkiye’de organik tarım
konusundaki ilk yasal düzenleme, 24 Haziran 1991 tarihinde AB’de çıkarılan EEC 2092/91 sayılı Yönetmeliğin Türkiye’deki
uyarlaması olan 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin
Yönetmelik” ile olmuş ve yetkiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na verilmiştir. Daha sonra bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde
değişiklik yapan ek yönetmelik 29 Haziran 1995 tarih ve 22328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Baydır
2004). Eski Yönetmelik, 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Organik Tarımın
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” adı altında güncellenmiştir. Yeni Yönetmelik ile organik ürünlerin üretilmesi,
işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, pazarlanması kontrol ve sertifikasyonu, çalışma organları ve danışmanlık
hizmetleri ile cezai ve hukuki konularında düzenleyici hükümler genişletilmiştir. AB mevzuatındaki değişiklikler takip edilerek
mevzuatta uyumun sağlanması amacıyla değişiklik yapılması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla
söz konusu Yönetmelik son olarak 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğramıştır.
Söz konusu değişiklikle birlikte “Arıcılık Kayıt Sistemi” ve “Koyun Keçi Kayıt Sistemi” getirilmiştir. Ayrıca, kontrol ve
sertifikasyon esaslarına ve kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Organik tarım alanında önemli olan bir diğer yasal düzenleme de, tüketicilerin daha güvenilir ve kaliteli organik ürünleri
tüketmesi amacıyla 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5262 sayılı “Organik
Tarım Kanunu” olmuştur. Bu Kanun aracılığıyla organik ürün ve girdilerin üretilmesinin geliştirilmesi yönünde bir düzenleme
yapılmıştır. Bu Kanun, organik tarımsal faaliyetleri AB Yönetmeliği’ndeki uygulamalara benzer bir şekilde düzenlemektedir.
Mevzuata uygun şekilde politikalar üretmek için GTHB’nin yaptığı bazı uygulamalar vardır. Bunlardan bir tanesi 2006-2010
yılları arasını kapsayan Tarım Stratejisi’dir. Burada, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda
güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması amacıyla organik tarım uygulamalarına öncelik verileceği belirtilmiştir (Anonim
2004).
GTHB tarafından hazırlanan ve 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da ise organik tarım yapan üretici sayısının
artırılacağı hedeflenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 54.635 olan üretici sayısının %4,3 artarak 2017 yılında 57.000 üreticinin
organik tarım yöntemi ile üretim yapması amaçlanmıştır (Anonim 2013a). Ancak, bu hedefin üstündeki sayıya 2013 yılında
60.797 üretici ile ulaşılmıştır.
Organik tarım konusunda izlenen politikalardan bir tanesi de GTHB ve üniversiteler, kamu kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları,
meslek örgütleri ile işbirliği içerisinde hazırlanan ve 2013-2016 yıllarını kapsayan “Organik Tarım Ulusal Eylem Planı”dır.
Eylem Planı; organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kontrol ve denetime yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi, veri
toplama alt yapısı dahil izlenebilirliğin iyileştirilmesi, eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinleştirilmesi, kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi olmak üzere 5 gelişme ekseni ve 28 eylemden oluşmaktadır (Anonim 2013b).
Organik tarımsal üretimin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla GTHB tarafından çeşitli projeler yürütülmektedir. 1997
yılında başlatılan “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında, organik bitkisel üretimi geliştirmek
amacıyla 2012 yılı itibari ile organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim, yayım çalışmaları
yapılmıştır. Organik tarımsal üretimin artırılması amacı ile 33 (GAP illeri dahil) ilde demonstrasyonlar kurulmakta olup, ayrıca
üreticiler için eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Çandır Mahallesi
“organik köy” projesi de hayata geçirilme aşamasındadır (http://www.yeniasir.com.tr). Bir diğer proje de “GAP Organik
Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi”dir. Bu kapsamda organik meyve bahçeleri tesis edilmiş; tarla bitkileri üretiminin
organik olarak yapılmasını teşvik etmek amacı ile çeşitli demonstrasyonlar kurulmuştur. Bu konudaki bir diğer proje de 1993
yılında başlatılan “Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi”dir. Projenin amacı Gökçeada ve Bozcaada’da
mevcut doğal kaynakların değerlendirilerek organik tarımsal üretimin artırılması, üreticilere tarımsal destek sağlanarak tarımsal
faaliyetlerin artırılması, gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımın sürdürülebilir geçim kaynağı olması ve faal ve yerleşik bir
nüfusun oluşturulması olarak belirlenmiştir (Anonim 2012a).
Organik tarım konusundaki projelerden bir diğeri de baraj havzalarında yürütülmektedir. Hassas bölgeler olan tanımlanabilecek
ve içme ve kullanma suyu sağlanmasına yönelik olan baraj havzalarında organik tarım yapılması konusunda GTHB ile Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü protokol yapmıştır. Bu protokol kapsamında baraj havzalarında organik tarımsal faaliyetlerin yapılması
konusunda eğitim ve yayım çalışmaları yürütülmektedir.
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Organik tarım alanında kurulan Sivil Toplum Kuruluşları sektörün gelişmesi ile ilgili faaliyetler yürütmektedir. Bu kuruluşlardan
birisi olan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO), Türkiye’deki organik tarım hareketini daha sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirmek amacıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuştur. Derneğin üyeleri arasında üretici, ihracatçı, tüketici, araştırıcı gibi
bu alanında yakından ilgilenenler yer almaktadır. Dernek, 1992’den günümüze kadar organik tarım alanında birçok toplantı,
eğitim ve yayım faaliyetleri yapmaktadır (Aksoy ve Altındişli 1999). Sivil Toplum Kuruluşları’ndan bir diğeri de 2002 yılında
kurulan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’dir. Derneğin amacı, toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı
oluşturmak, ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm
yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir. Sivil Toplum Kuruluşları’ndan bir diğeri de üretici ve sanayiciler
ile ilgili olan Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER)’dir. Dernek, Türkiye’deki tüm organik ürün
üreticilerini ve sanayicilerini bir çatı altında toplayarak aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini geliştirmek,
bilgi alış verişinde bulunmak, tüketiciler ve kamuoyu ile iletişim içinde bulunarak onları bilgilendirmek ve organik ürünleri
tanıma ve kullanma faaliyetlerine yardımcı olmak yani Türkiye’de organik tarımın ve organik ürün sanayinin gelişmesine
katkıda bulunmak ve organik tarım politikalarının yönlendiricisi olmak amacıyla 2004 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Son yıllarda organik tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda yaşanan önemli bir gelişme de Türkiye’de ilk defa İstanbul’da
2006 yılında %100 ekolojik halk pazarının kurulmuş olmasıdır. Sonraki yıllarda bu pazarlar Bursa’da, Antalya’da, Ankara’da,
Eskişehir’de, Samsun’da, Konya’da, Balıkesir’de (Burhaniye), Seferihisar’da (İzmir) açılmış ve çok yakında Kayseri’de açılması
planlanmaktadır. Bu pazarların genişlettiği organik ürün üretim hacmi sayesinde süpermarketlerden doğal ürün dükkanlarına
kadar birçok satış noktasında daha bol ve çeşitli organik ürün satın alınabilmektir.
Son zamanlarda organik tarım alanında yaşanan gelişmelerden birisi de “Organik Tarım Programı” adı ile açılan Meslek Yüksek
Okulları’dır. Gümüşhane, Uludağ, Kırıkkale, Pamukkale, Ege, Kocaeli, Dicle, Adnan Menderes, Çankırı, Ondokuz Mayıs
Üniversiteleri organik tarım konusunda eğitim veren üniversitelerden bazılarıdır.

5.3. Kontrol ve Sertifikasyon Konusundaki Gelişmeler
Organik tarım sektöründeki tüm faaliyetler kontrollü ve sertifikalı bir süreçten geçmektedir. GTHB Türkiye’deki organik
tarımsal üretimin her aşamasının izlenmesinden sorumludur. Bu sorumluluğunu yetki verdiği özel kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşları aracılığıyla yürütmektedir. Bu kuruluşlar organik üretim faaliyetlerinin her aşamasının kontrol edilmesinden ve uygun
görülen ürünlere sertifika verilmesinden sorumludur. Türkiye’de 2006 yılında 8 firma kontrol ve/veya sertifikasyon faaliyetleri
ile ilgili çalışırken, şu anda 28 adet firma GTHB tarafından yetki verilmek suretiyle bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Organik tarıma başlama ilk olarak üreticiden gelecek bir talep ile başlamaktadır. Organik tarım yöntemi ile üretim yapmak isteyen
bir müteşebbis bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna başvurmaktadır. Müteşebbis, başvurusunda kendisiyle ve üretimini
yapmak istediği ürün veya ürünlerle ilgili her türlü bilgi belirtmek zorundadır. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu yapacağı
incelemelerden sonra başvuran müteşebbisin organik tarım yöntemiyle üretim yapıp yapamayacağına karar vermektedir. Yapılan
incelemelerin sonucu olumlu ise müteşebbis ile kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu arasında bir sözleşme yapılmaktadır.
Müteşebbis çalışmalarını bireysel olarak yapabileceği gibi bir proje dahilinde de yapabilmektedir (Ataseven 2002).
Organik tarımda sertifikalandırma sürecinde önemli olan bir nokta da ürün sertifikasından sonraki aşama olan ihracat için
sertifikalandırmadır. Müteşebbis sertifika aldığı organik ürünü iç ve dış pazarda satabilmek için ilgili kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşundan “İthalat ve/veya İhracat Sertifikası” almak zorundadır. Bu sertifikanın yanında diğer ilgili kurumlardan gerekli
olan tüm belgeler tamamladıktan sonra üretilen ürün organik adıyla iç ve dış pazarda satılabilir.

5.4. Dış Ticarette Yaşanan Gelişmeler
Türkiye’deki organik tarımın başlaması yurt dışından gelen talep doğrultusunda ihracata dönük olarak gerçekleşmiş ve ilk
yıllarda Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ile sınırlı kalmıştır. Fakat yıllar
itibariyle organik olarak üretilen ürünlerin çeşitliliğindeki artışa paralel olarak ihraç edilen ürünlerde de çeşitlilik artmıştır.
Geleneksel ihraç ürünlerine dondurulmuş meyve ve sebzeler, taze meyve ve sebzeler, baklagiller, zeytinyağı gibi ürünler
eklenmiştir (Ataseven ve Güneş 2008).
Türkiye’de üretilen organik ürünlerin çok büyük bir kısmı dış pazarlara gitmektedir. Bu ürünler içerisinde ise en fazla ihraç
edilen ürünler 2013 yılı verilerine göre, çekirdeksiz kuru üzüm 2.699.669 kg (%25,7), kuru incir 1.805.789 kg (%17,2), kuru
kayısı 1.593.723 kg (%15,1), kabuksuz fındık 1.266.436 kg (%12) olarak gerçekleşmiştir. İhraç edilen ürünlerin hangi ülkelere
yoğunlaştığına bakıldığında örneğin çekirdeksiz kuru üzümde Almanya, Fransa ve İsveç’in; kuru incirde Almanya ve Fransa’nın;
kuru kayısıda Almanya ve Birleşik Krallık’ın; kabuksuz fındıkta Almanya ve Hollanda’nın önde geldiği görülmektedir.
Çizelge 3’te de görüleceği gibi organik ürün ihracat miktarında son iki yılda bir artış görülmektedir. Organik ürün ithalat
miktarında ise dalgalı bir seyir gözlenmektedir.
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Çizelge.3. Yıllara Göre İhracat-İthalat Durumu
İhracat
Yıllar

İthalat

Miktar (kg)

Tutar ($)

Miktar (kg)

2005

9.319.328

26.230.259

23.096.000

2006

10.374.493

28.236.617

548.000

2007

9.346.677

29.359.321

591.757

2008

8.628.790

27.260.473

33.219.662

2009

7.565.604

27.504.928

887.446

2010

3.592.925

15.879.571

28.291.884

2011

3.371.298

15.529.387

39.82.874

2012

6.258.314

24.703.607

14.562.891

2013

10.495.217

46.020.389

24.400.847

Kaynak: Anonim 2014b

Türkiye’nin 2013 yılı verilerine göre ihraç ettiği organik ürünlerin %71,5 gibi çok önemli bir bölümü AB ülkelerine yapılmaktadır.
AB ülkeleri içinde ise yine 2013 yılında yaklaşık %31’lik pazar payı ile Almanya ilk sırada gelmektedir. Bu ülkelerin dışında
2013 yılı verilerine göre ABD, İsviçre, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Tayvan, Kanada gibi ülkeler (toplam ülke sayısı: 33)
Türkiye’den organik ürün satın almıştır. 2013 yılında toplam 10.495.217 kg’lık bir ihracat olmuş ve karşılığında 46.020.389
dolarlık bir döviz kazancı yaratılmıştır.
Türkiye, organik ürünlerin ihracatı konusunda önemli bir rol üstlenirken az miktarda da olsa organik ürün ithalatı yapmaktadır.
2013 yılı verilerine göre toplam 24.400.847 kg organik ürün ithalatı gerçekleştirilmiştir. İthal edilen ürünler arasında elma suyu
konsantresi önde gelmektedir. Elma suyu konsantresi yanında kolza tohumu, fasulye, mısır, çocuk maması, mercimek gibi
işlenmiş organik ürünler ithal edilmektedir. İthalat yapılan ülkeler arasında ise Avusturya, Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere
gibi ülkeler gelmektedir.
Türkiye’de organik tarım alanında faaliyet gösteren işletmelerin sayısına bakıldığında organik üretimin artışına paralel olarak
yıllar içerisinde önemli gelişmelerin olduğu görülmektedir. Şu anda organik tarım alanında 899 adet firma faaliyet göstermektedir.
Organik tarım alanında ihracat ve ithalat yapan firmaların sayısına bakıldığında ihracat yapan 32, ithalat yapan 34 firmanın
olduğu görülmektedir (Willer ve Lernoud 2014).

5.5 Organik Tarımda Desteklemeler
Organik tarımsal faaliyetler açısından önemli olan bir diğer konu da desteklemelerdir. Organik tarımda desteklemeler sektörün
gelişmesi açısından, ekonomi ve çevre açısından stratejik öneme sahiptir. Türkiye’de bu konudaki desteklemelere bakıldığında
organik tarım yapan üreticilere üretim ve pazarlama aşamasında yeterli seviyede destekleme yapılmadığı söylenebilir. Organik
tarım alanında faaliyet gösteren üreticilerin özendirilmesi ve desteklenmesi sektörün gelişimi açısından da önemli bir rol
oynamaktadır.
Organik tarımsal üretime verilen destekleme ödemeleri önemli bir araçtır. Organik tarım alanında 2004 yılına kadar herhangi bir
destekleme ödemesinin yapılmadığı görülmektedir. Ancak, geçen yıllar boyunca çeşitli desteklemeler ile sektörün geliştirilmesine
çalışılmıştır. Bitkisel üretimde ÇKS’ye kayıtlı olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olarak organik tarım yapan
üreticilerin üretimlerine destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu konuda 12.04.2014 Tarihli ve 28970 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ile destekleme ödeme miktarları belirlenmiştir.
Buna göre, 2014 yılında meyve-sebze üretim alanları için Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünler
için 70 TL/da, tarla bitkileri üretim alanları için Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere 10 TL/da
destek verilmektedir. Anaç sığır ve manda yetiştiriciliğinde 150 TL/baş, buzağı yetiştiriciliğinde 50 TL/baş, anaç koyun ve keçi
yetiştiriciliğinde 10 TL/baş, arılı kovan yetiştiriciliğinde 5 TL/kovan, alabalık yetiştiriciliğinde 0.35 TL/kg, çipura ve levrek
yetiştiriciliğinde 0.45 TL/kg destekleme ödemesi yapılmaktadır (Anonim 2014c).
Organik tarım konusunda üreticilerin yararlanabileceği ve devletin izlediği destekleme politikalarından bir tanesi de 21.01.2014
tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” ile belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı’na
göre üreticilere, 2014 yılı için yatırım ve işletme döneminde %50 oranında bir indirimle 5.000.000 TL üst limit olmak üzere
kredi kullanma olanağı sağlanmıştır. Organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen,
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ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan
üreticilere; ayrıca yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme
yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme
kredisi kullandırılabilmektedir (Anonim 2014d).
Organik tarımsal üretimdeki desteklerden bir tanesi de
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK)
Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesi kapsamında
verilmektedir. Buna göre, ÇATAK’ta yer alan 3. Kategori’ye
dahil olan ve çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel
uygulamaları kapsamındaki organik tarım faaliyetlerine 135
TL/da/yıl ödeme yapılmaktadır (Anonim 2011).
Bir diğer destek de ihracatçı firmalar ile ilgilidir. Organik
tarım kapsamında üretilen ürünlerin ihracatı ile uğraşan
firmaların yararlanabileceği destek programı Ekonomi
Bakanlığı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından
yayınlanan “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliği No:97/5)” ile belirlenmiştir. Bu Tebliğ’e göre
organik tarım kontrollerinin olumlu sonuçlanması durumunda
sertifika ve/veya laboratuar analiz harcamaları %50 oranında
ve belgelendirme (sertifikasyonu) ve/veya analiz başına
en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir
(Anonim 2007). İhracatçı firmanın söz konusu bu destekten
yararlanabilmesi için İhracatçı Birlikleri’ne üye olması
zorunluluğu bulunmaktadır.
Organik tarım kapsamında üretilen ürünlerin ihracatı
konusunda çalışan ve KOSGEB’e üye olan firmalar da kontrol
ve/veya sertifikasyon (belgelendirme) masrafları konusunda
destek alabilmektedir. Söz konusu destek, kontrol ve/veya
sertifikasyon masraflarının üst limiti 10.000 TL olmak üzere
1. (Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli,
Muğla) ve 2. bölgelerde (Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale,
Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya,
Tekirdağ, Yalova) %50’si; 3., 4., 5., 6. bölgelerde (Bakınız ilgili
Bakanlar Kurulu Kararı) %60’ı KOSGEB (19/06/2012 Tarihli
ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Karar)
tarafından karşılanabilmektedir (Anonim 2012b).
Organik tarım sertifikasına sahip ham, yarı mamul veya mamul
ürünlerden 28346 sayılı ve 07.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun” kapsamında hal rüsumu alınmamaktadır
(Anonim 2012c).
Organik tarım faaliyetlerinde üreticilerin desteklerden
yararlanabilmesi için bazı koşulları yerine getirmesi
gerekmektedir. Söz konusu koşullar şunlardır:
1-Organik Tarım Yönetmeliği’ne göre organik tarım yapan,
ÇKS’de 2013 üretim sezonu ile OTBİS (Organik Tarım Bilgi
Sistemi) İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve
OTD (Organik Tarım Desteği) uygulamaları ile ilgili belirtilen
usul ve esaslara göre başvuru yapan üreticilere destekleme
verilmektedir.

38

2-OTBİS icmallerinde kayıtlı yetkilendirilmiş kuruluşça
kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun
bulunmuş Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer
alan tarım arazilerinden desteklemeye uygun bulunan arazilere
destekleme verilmektedir.

4. SONUÇ YERİNE: NELER YAPILMALIDIR?
Özellikle Türkiye’de organik tarım sektöründe yaşanan
gelişmelerin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma
neticesinde ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:
• 2013 yılında; 2012 yılına göre organik ürün çeşidinde, üretici
sayısında ve toplam üretim alanında artış görülürken üretim
miktarında bir miktar azalma olmuştur.
• Tam üyesi olunmaya çalışılan AB’deki organik tarım
mevzuatına uyum aşamasında herhangi bir sıkıntı
görülmemektedir. AB’de son çıkan yasal düzenlemelere uygun
olarak Türkiye’de de gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
• Organik tarımın hem üretim hem de ihracat aşamasında
teşvik edilmesine devam edilmektedir. 2012 yılına göre, 2013
yılında organik meyve ve sebze üretim alanları için verilen
desteklerde bir artış görülmektedir. Ancak, aynı yönde bir artış
tarla ürünleri için söz konusu değildir. Yine, organik ürünlerin
ihracatı aşamasında da firmaları teşvik edici yönde destekleme
uygulamalarının olduğu görülmektedir.
• Organik tarım konusunda tüketici bilincinin artırılması
yönünde özellikle sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları
bulunmaktadır.
• Türkiye’de organik tarımın geleceğini belirleyebilecek 2
önemli unsur görülmektedir. Bunlardan bir tanesi organik
tarım kurallarına uymayı ve bu çerçevede kimyasal girdiler
kullanılmadan üretim yapmayı kabul eden üretici sayısıdır.
İkincisi ise, organik ürünler için daha fazla ödeme yapmayı
kabul eden tüketicilerdir. Bu nedenle, belirlenecek politikalarda
bu iki kitle göz ardı edilmemelidir.
• Organik tarımın geleceği açısından önemli olan bir diğer
konu da bu konudaki bakış açısı, yani organik tarımdan ne
beklendiğidir. • Organik tarımdan beklenen arazilerin ve
üretimin artırılması böylece sağlıklı gıdaların tüketilmesine
katkı sağlanması mı yoksa ihracat odaklı bir politikanın
yürütülmesi mi? Bu konulara odaklanarak hedefler
belirlenmelidir.
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde getirilen öneriler ise aşağıda
verilmiştir:
• Organik tarımın ne olduğu kamuoyuna tam anlamı ile
anlatılmalıdır. Tüketicilerin hormonsuz, doğal, ürün, natürel
ürün, köy ürünü gibi adlandırılan ürünlere ilişkin yanlış algıları
kırılmalıdır ve bu ürünlerin organik olmadığı anlatılmalıdır.
• Üreticilerin ise ilaçsız, gübresiz herhangi bir uygulama
yapmadan yetiştirilen ürün olarak anladıkları organik ürün
anlayışının önüne geçilmesi gerekmektedir.
• Üretim aşamasında yaşanabilecek en önemli sorunlardan
bir tanesi zararlılarla olan mücadele aşamasındadır. Bu
konuda üreticilere biyolojik mücadeleden yararlanabilecekleri
anlatılmalı ve bu konuda örnek uygulamalar gösterilmelidir.
Bunun yanında, kullanılmasına izin verilen ilaçların satın
alınması aşamasında üreticiler desteklenebilir.
• Üretimde görülen en önemli maliyet kalemlerinden bir
tanesi de kontrol ve/veya sertifikasyon masraflarıdır. Sadece
organik üretim yapan bir üretici, sertifikasyon desteğinden

yararlanamamaktadır. Destek alabilmek için üretim faaliyetinin yanında aynı zamanda ihracatla da uğraşması gerekmektedir. Bu
nedenle, sadece üretim yapan üreticiler için de kontrol ve/veya sertifikasyon aşamasında destekleme düşünülebilir.
• Meyve-sebze üretimine verilen destekler kadar tarla ürünlerine olan desteklerin de aynı yönde artırılması gerekmektedir.
Nitekim, 2013 yılı verilerine göre en fazla üretilen organik ürünler yonca, buğday ve korunga gibi tarla bitkileridir. Ancak, bu
ürünlere verilen destekleme ödemelerinde bir artış olmadığı görülmektedir.
• İhracat aşamasında ürün çeşitlendirilmesi yapılmalıdır. Bunun yanında ayrıca, ihracat potansiyeli yaratılabilecek yeni pazarların
arayışına girilmeli ve bu konuda gerekli incelemeler yapılmalıdır.
• Türkiye, AB’ye olan ihracatta özellikle kuru ve kabuklu meyvelerdeki avantajını mutlaka korumalıdır. Bu nedenle de, ihracata
devam edilebilmesi için istikrarlı bir üretim sisteminin benimsenmesi gerekmektedir.
• Dış pazarların yanında iç piyasanın da geliştirilebilmesi için tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun
için de yazılı ve görsel yayın organlarından daha fazla yararlanılmalıdır.
• Toprakları ve su kaynakları kirlenmemiş ve bu üretim sistemine uygun yeni arazilerde organik tarım yapılabilmesi amacıyla
gerekli incelemelerde bulunulabilir.
• Organik tarımın yaygınlaştırılması konusunda GTHB’nın yaptığı projelerin kapsamı genişletilebilir. Bu konuda Muğla’da
kurulması planlanan “organik köy projesi” gibi projelerin sayısının artırılması sektöre olumlu katkılar sağlayabilir.
• Organik tarımda önemli olan konulardan bir tanesi de üretilen ürünün pazarlanmasıdır. Üretici ile alıcı firma arasında yapılan
sözleşmede ürün alım garantisi bir oranda sağlanmış olsa da bu konuda sık sık sorunlar yaşanabilmekte ve bu sorunlar daha çok
üreticiyi zor durumda bırakabilmektedir. Bu nedenle, üretim ile pazarlama aşamasının beraber düşünülmesi ve buna göre gerekli
planlamaların yapılması yararlı olacaktır.
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CİTTA SLOW (SAKİN KENT) SEFERİHİSAR VE
YAŞANABİLİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE:

ROMANTİZM Mİ? GERÇEK Mİ?

Emre AKYÜZ*

1. GİRİŞ
Son 20 yılda hızla gelişen teknoloji ile insanoğlu hızına hız katarken, bu sürat yarışında en hızlı unvanını elde etmesi hiçbir
zaman kolay olmamış, bir de üstüne, bu kısa dönemli başarı her seferinde başka bir teknolojinin ortaya çıkması ile arka planda
kalmaya ve unutulmaya mahkûm olmuştur. 1990’lı yıllarda Bizimkiler adlı televizyon dizisinde, sadece arama özelliğine
sahip cep telefonları, o dönem ileri teknoloji ve hızın sembolüyken, orada gördüğümüz ve o dönem hayret ettiğimiz telefonlar,
bugün modası geçmiş ve hatta nostaljik birer hatıra olarak benliğimizde yer etmiştir. İşte bu hız yarışında insanoğlu tam da bu
cümleler sizler tarafından okunurken, hız yarışında her seferinde yeni zaferler kazanmasına rağmen kendisini sürekli yetersiz
görmeye devam etmektedir. Tabiri caizse, bir sürü içindeki sonsuz koşuda kaybolan insan, sadece kendince koyduğu ve vardığı
anda yetersiz göreceği hedeflere odaklanmış, yolu kat ederken, yol kenarındaki çiçeği, kaplumbağayı, ağaçları, köylü teyzenin
yazmasındaki renklerin uyumunu, küçük bir kasabadaki düğünün müziğinin tınısını, küçük bir yol kenarı lokantasındaki yöresel
yemeğin enfes kokusunu fark edemez olmuş, duygusuz bir makine haline gelmiştir. Bu tehlikeli gidişin farkında olan bir kesim,
ilk olarak 1986 yılında Roma(İtalya) İspanyol Merdivenleri(Piazza Di Spagna) mevkiine açılması planlanan ve bir menüyü 2
dk sürede servis edeceğini iddia eden kıtalarötesi bir restoran zincirine karşı mücadeleye başladı. Yemek kültürü bağlamında
başlayan bu hareket Slow Food adını aldı ve bu hareketin kentsel boyuta taşınması gerektiğinden hareketle 1999 yılında Citta
Slow hareketi doğdu.

2.SLOW FOOD HAREKETİ
Hızlı ulaşım, çabuk yemek, anında iletişim… İnsanın kendi değerlerini unuttuğu ve tek düze bir kültürün, çeşitliliği tehdit
ettiği günümüzde, bu makineleşmeye karşı ilk hareket 1986 yılında İtalya, Roma’da İspanyol merdivenlerinde ortaya çıkmıştır.
Hızlı yaşamın gerekliliklerinden biri olan çabuk yemeğe(fast-food) bir tepki olarak doğan bu hareket, çabuk yemek kültürünün
sağlıksız beslenmeye yol açtığı gibi geleneksel yemek kültürünün yozlaşmasına neden olduğundan hareketle, tam da yemek
yemeyi bir zevk olarak algılayan ve yemek yemeyi bir sosyalleşme unsuru olarak gören İtalyanlar’ın, Roma’da buluşma
noktalarından biri olan İspanyol Merdivenleri olarak bilinen yerde, dünyaca bilinen çabuk yemek restoran zincirinin bir şube
açmaya karar vermesi üzerine ortaya çıkmıştır. Carlo Petrini öncülüğünde hareketin Avrupa’da da yayılmasının ardından 1989
yılında Paris’te Slow Food Manifestosu imzalanmış, bugün ise vizyonu; “Bütün insanların kendileri, yemeği yetiştirenler ve
gezegenimiz için iyi olan yemeğe erişimlerinin olduğu bir dünya” ve misyonu “Slow Food herkes için iyi, temiz ve adil yemeği
teşvik eden üyelik sistemiyle çalışan uluslararası bir organizasyondur” olarak ortaya konulan Slow Food hareketi, Yavaş Şehir
hareketinin de öncüsü olmuştur.
Hareketin yemek yemeyi bir zevk, sosyalleşme aracı ve kültürün bir parçası olarak gören ve yemeklerini acele etmeden tat alarak
yiyen İtalyanlar tarafından başlatılmasına şaşırmamak gerekir. 1986 yılında İspanyol Merdivenleri’nde başlayan hareket, 1989
yılında yayınlanan manifestosu ile Slow Food adında kurumsal bir yapıya bürünmüştür. 100.000’den fazla üye ve 1,500’den fazla
“convivia” adı verilen şubeye sahip1 Slow Food bünyesinde, Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı, Terra Madre Vakfı ve Gastronomi
Bilimleri Üniversitesi’ni bulundurmaktadır. Türkiye’de ise halihazırda 22 şube bulunmaktadır. Yerel yemeklerin, uluslararası
çabuk yemek(fastfood) zincirleri ve çok uluslu tarım şirketleri tarafından oluşturulan hızlı yaşam kültürü nedeniyle yok olmasını
karşı kurulan kuruluş “İyi-Temiz-Adil Gıda” felsefesini benimsemiştir. Bu felsefesini ise;
Yerel kültürlerin bir parçası olan, duyularımızı tatmin eden İYİ, taze ve lezzetli mevsimlik beslenme;
• Çevreye, hayvanların veya bizim sağlığımıza zarar vermeyen TEMİZ gıda üretimi ve tüketimi;
• Tüketiciler için ADİL erişilebilir fiyatlar ve küçük ölçekli üreticiler için adil şartlar ve ücretler şeklinde tanımlamıştır.2 (Slow
Food International, 2014)
Bu felsefe çerçevesinde, yaşam biçimi olarak, sürdürülebilir tarım ve balıkçılık ilkeleri ile birlikte hayvan refahı ve kültür gibi
unsurları bir araya getiren Slow Food, gelecek nesillerin yaşam biçimine katkı sağlamak amacı ile dünyanın dört bir yanında
konferanslar, şenlikler ve yemek organizasyonları düzenleyerek sürdürülebilir yaşama katkı sağlamaya çalışmaktadır.

2.1. Citta Slow/Yavaş Şehir/ Sakin Şehir/Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı3
İtalyanca şehir anlamına gelen “Citta”, İngilizce’de ise yavaş manasına gelen “Slow” kelimelerin birleşiminden türetilen Citta
1 http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are#risultati , Erişim tarihi: 08/05/2014
2 http://www.slowfood.com/international/2/our-philosophy , Erişim tarihi: 08/05/2014
3 http://www.cittaslow.org/, Erişim tarihi: 08/05/2014
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Slow kavramı yapısı itibarıyla da adeta, İtalya’da doğmuş olan bir hareket olmasından kaynaklı “Citta” kelimesi ile geleneksel,
tüm dünyada yaygınca kullanılan İngilizce dilinden “Slow” kelimesi ile de uluslararası niteliğini simgelemektedir. Nisan 2014
itibarıyla 28 ülkede 187 şehir bu ağa dahildir.4
1970’lerden sonra hızlanan küreselleşme hareketinin kültürel ve sosyal anlamda sonuçlarından birisi, Knox ve Marston’ın
2006 yılında hazırladığı “Küresel Anlamda Mekanlar ve Bölgeler” başlıklı çalışmasında yer verdiği şekliyle “Yavaş Dünya”
ve “Hızlı Dünya” arasındaki farkın giderek artması olmuştur. “Yavaş Dünya, dünya nüfusunun %85’ine tekabül eden, az
gelişmiş ülkelerin fakirleşen(fakirleştirilmiş) bölge ve yerlerinden meydana gelmektedir. Hızlı dünya ise, ulusötesi sanayiye,
modern iletişime(telekomünikasyon), maddiyatçı tüketime, uluslararası haberleşme ve eğlence faaliyetlerine tüketici ve üretici
olarak doğrudan eklemlenmiş insanlardan oluşturduğu yer ve mekânlardan oluşmaktadır.” (Mayer & Knox, 2009) Vakit nakittir
temelinde çalışan hızlı dünya, her geçen gün daha da hızlanmakta ve yavaş dünya ile arasındaki farkı giderek açmakta, bununla
birlikte yavaş dünya üzerinde kültürel bir baskı kurmaktadır.
Küreselleşme hareketinin bir diğer sonucu ise küresel tek
Özellikle internet ve sosyal medya gibi unsurların
markaların bu kanal üzerinden yoğun ve etkin
gelişmişinden en fakirine dünyanın neredeyse
neden olmuştur. Bu olgunun bir benzeri gıda
üreticiler, büyük gıda-tarım
erimeye
başlamıştır.
“McDonaldlaşma5” karşı
küreselleşme sonucunda
yavaş dünyanın, benliğini
mücadelenin
ilk
adımı

düze(mono) kültürün dünya çapında yayılması olmuştur.
gündelik hayatta artan önemi ve kıtalarötesi
özendirme faaliyetleri, bu tekdüze kültürün en
bütün bölgelerinde yayılmasına
alanında da yaşanmış, yerel
şirketlerinin baskısı altında
İşte tam da bu noktada İtalya’da
başlayan Slow Food hareketi,
hızlı dünya karşısında ezilen
yitirmemek üzere başladığı
olmuştur.

1999
yılına
gelindiğinde
halini
alan
Slow
Food
şehircilik, eğitim gibi unsurlarla
öte yaşam biçimine dönüşmesinin
in Chianti, Bra, Positano belediye
atılmıştır. Bu amaçla Yavaş Şehir Ağı,
etkileri nedeniyle şehirlerin
ve
yaşam
tarzlarının
sakinlerinin
yerel
engellemek isteyen, diğer
yarattığı
tekdüze
istemeyen, yerel kimliğini
sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin birliği olarak kurulmuştur.

Avrupa’da yaygın bir hareket
felsefesinin, kültür, çevre,
tamamlanarak bir felsefeden
ilk adımları Orvieto, Greve
başkanlarının
öncülüğünde
küreselleşme ve bunun kültürel
dokusunun, şehrin sakinlerinin
standartlaştırmasın,
şehir
özelliklerinin yok olmasını
bir deyişle küreselleşmenin
mekânlardan
biri
olmak
ve özelliklerini koruyarak dünya

Tek düze kültüre karşı, yerel kültürlerin dolayısı ile kültürel çeşitliliği teşvik eden Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası
Ağı kurumsal anlamda üç ana organdan oluşmaktadır. Ulusal düzeyde temsilcilerin bulunduğu ve karar verici niteliğe sahip
Koordinasyon Komitesi, birliğe bilimsel danışmanlık yapan ve genel çerçevesini belirleyen Bilim Komitesi ve genel merkeze
bağlı Sekreterlik’ten oluşmaktadır. Bir başkan, üç onursal başkan ve 11 başkan yardımcının bulunduğu birliğin bir başkan
yardımcısı da Türkiye’den Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER’dir. Cittaslow ayrıca ulusal düzeyde de yapılanmıştır.
“Bir ülkede 3 Cittaslow olması durumunda ulusal ağ kurulabilir. Ulusal ağlar kendi ülkelerindeki adaylık sürecini yönetirler ve
Genel Merkez’le kendi ülkelerindeki Cittaslowların iletişimini sağlarlar. Ülkelerinde Cittaslow hareketinin yaygınlaşması için
ve gelişmesi için üyelerle birlikte projeler gerçekleştirebilirler.” (Cittaslow Türkiye, 2014)
Bir şehrin, ülkemizdeki terminoloji gereği kasaba ya da ilçenin Citta Slow olarak tanımlanabilmesi için bir takım şartları yerine
getirmesi gerekmektedir. Bu anlamda, öncelikli olarak kasabanın ya da ilçenin nüfusu 50.000’in altında olmalıdır. Bu öncelikli
şartın ardından Citta Slow olarak tanınmak için başvuru yapan yerel yönetim, Citta Slow Kriterleri olarak adlandırılan ve 7 ana
başlık altında toplanan kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yavaş Şehir Kriterleri; çevre politikaları, altyapı politikaları,
kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim
için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar başlıkları altında toplanmaktadır. Kriterler hava, su, ses kirliliğinden, aile, hamile
kadınlar ve engellilere yönelik hususlara, toplu taşımadan, tarım, el sanatları ve eğitime kadar yerel yönetim anlayışına topyekûn
bir yaklaşım çerçevesinde analizler ve eylem planlarını içermektedir.6 “Birliğe üye olmak için birliğin belirlediği kriterleri
gerçekleştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Kentlerin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar
puanlanmakta ve bir kentin üye olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir.” (Cittaslow Türkiye, 2014)
Türkiye’de Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı, Citta Slow’a Mayıs 2014 itibarıyla Akyaka, Gölçeada, Halfeti,
Seferihisar, Taraklı, Vize, Yalvaç ve Yenipazar olmak üzere 9 ilçe dahildir. Ayrıca Türkiye’de bir de Uluslararası Cittaslow
Birliği bulunmaktadır.
4 http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_april_2014_PDF.pdf, Erişim tarihi: 09/05/2014
5 George Ritzer’in 1993 yılında yayınladığı “McDonaldization of Society” kitabındaki “Mcdonaldization” ifadesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.
6 Sözkonusu kriter başlıkları http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1549 internet sayfasından 09/05/2014 tarihinde alınmıştır. Bununla birlikte bahsekonu
kriterlerin tamamına yukarıda sunulan internet adresi aracılığı ile ulaşılabilmektedir.
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3.CİTTA SLOW SEFERİHİSAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNE
Son günlerde sıkça duyduğumuz bir kavram olan “Sürdürülebilirlik” kelimesi insanlık tarihini düşününce çok da uzun bir
geçmişe sahip değildir. Sürdürülebilirlik, sanayi devrimi öncesi dünyada, dönemin tüketim ve üretim alışkanlıkları nedeniyle
uygulamada var olan, sanayi devrimi sonrası ise kavramsal olarak tanımına ihtiyaç duyulan ancak, uygulamada yok olmaya
başlayan bir kavram olmuştur. Sürdürülebilirliğin dünyaca kabul gören ilk kapsamlı tanımı 1987 tarihli Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporunda yapıldı. Raporda Sürdürülebilir
Kalkınma, “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmadan günümüzün ihtiyaçlarını
karşılayabilmek” şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede oluşturulan sürdürülebilir kalkınmanın felsefesi ise “…ekonomik ve
sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği
fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının sağlanması…” (T.C. Kalkınma Bakanlığı)7 şeklinde tanımlanmıştır.
Peki, sürdürülebilir kalkınma tanımı çerçevesine giren bir ilçe olma yolunda Citta Slow, Seferihisar’da bu çerçeve yaklaşıma ne
tür katkılar sağlamıştır? Önce kısa bir biçimde Seferihisar’ı tanıyalım:
Tarihi M.Ö. 4000 yıllarına dayanan İzmir’ in 30 ilçesinden biri olan Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe
olmuştur. İlçenin 21 mahallesi bulunmaktadır8. “Seferihisar, İzmir’in batısında etrafı zeytin ve narenciye ağaçları ile çevrili
Anadolu yarımadasının Ege’deki 371 km2 alan içerisinde doğal ve tarihi güzellikleriyle dolu bir ilçesidir.” (T.C. Seferihisar
Kaymakamlığı)9 Halihazırda ilçede küçük ve orta ölçekli otel ve ev pansiyonlarının yanında iki büyük tatil köyü(otel)
bulunmaktadır. Seferihisar, genel yapısı itibarıyla incelendiğinde, diğer eşlenikleri ve İzmir’e yakınlığı düşünüldüğünde, kendi
kimliğini ve mimari yapısını korumuştur. “Seferihisar’ın son yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarındaki çarpık yapılaşmadan büyük
oranda etkilenmemesinin sebebi çevresinin sit alanları ve askeri alanlarla çevrili olmasıdır.” (Citta Slow Türkiye)10 B u n u n l a
birlikte yerel yönetimin, ilçenin gerek kırsal bölgelerinde, gerekse merkezindeki sakinlerini de aktif bir şekilde dahil ederek,
Citta Slow motivasyonu ile ürettiği ve yürüttüğü projelerle gerçekleştirdiği kalkınma hareketi de ilçenin kimliğini büyük ölçüde
korumasına önemli katkıda bulunmuştur.
Citta Slow unvanının alındığı 2009 yılından 2014 yılına sosyal ve kültürel alanda birçok proje ve faaliyet yürütülen ilçede,
ilçe sakinleri turistlerle yaşamaya uyum sağlamak yerine, turistleri kendi yaşam biçimine uyumlu olmaya davet etmektedir.
İlçe, misafirlerini, hemen girişinde yer alan ve yavaşlamanızı isteyen levha ile misafirlerini bu yönde uyarmaktadır. Citta Slow
çerçevesi ilçenin önemli motivasyon unsurlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle Citta Slow kavramının ilçenin
2010 yılı faaliyet raporu misyonunda “Citta Slow(Sakin Şehir) kriterleri ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda;
Seferihisar’ın tarih, kültür ve değerlerine sahip çıkarak; demokratik, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı ile kentsel gelişim
seviyesini arttırmak ve Seferihisar’da yaşanabilir bir çevre oluşturmak” şeklinde kendine yer bulması bunun en büyük
göstergelerinden biridir.
Citta Slow Ağı’nın ve dolayısı ile ilçenin yerel yönetiminin en önemli politika alanlarından biri olan kadınların sosyal ve
ekonomik hayata katılmasının etkileri ilçe merkezinde ve kırsalında kendine güveni tam, kendi ayakları üzerinde durabilen
kadınlar olarak göze çarpmaktadır. Bu çerçevede kurulan Kadın Emeği Evleri, Sefertası Lokantası kadınların sosyal ve
ekonomik yaşama katılımları bağlamında bir başarı örneği olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, Sığacık Mahallesi Kaleiçi
mevkiinde her Pazar günü kurulan halk pazarında tezgah sahiplerinin çoğunun kadın olması da dikkat çeken unsurlardan biridir.
Kaleiçi mevkiinde kurulan Pazar ile ilgili bir daha parantez açmak gerekir: bu pazarda satış yapabilmek için Seferihisar sınırları
içinde üretim yapıyor olma ve ürünlerin Seferihisar’da üretilmesi şartı aranmaktadır. Bu yolla ilçe sınırlarında yer alan üreticiler
desteklenirken bir yandan da ilçeye ait geleneksel ürünlerin ziyaretçiler tarafından tanınması sağlanmaktadır. Özellikle Bahar ve
Yaz aylarında tıklım tıklım olan pazar üretici ile tüketici doğrudan buluşturan bir ortamdır. Bununla birlikte ilçe merkezinde Salı
günleri kurulan Köylü Pazarı ile Seferihisarlı üreticiler yine herhangi bir aracı olmadan doğrudan tüketicilere ulaşabilmektedir.
İlçe çiftçisi açısından büyük bir öneme sahip olan mandalinanın değerlendirilmesi amacı ile ilçede Seferihisar Mandalina Üretici
Birliği kurulmuş ve mandalinaya katma değer sağlamak amacı ile Mandalina İşleme Tesisi satın alınmıştır. Bu yolla da ilçe
çiftçilerinin gelirlerin de artış sağlanması hedeflenmiştir. Bununla birlikte çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması
amacı ile Ege Üniversitesi ve Seferihisar Belediyesi öncülüğünde yürütülen ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
“Tarla’dan Sofraya İyi Tarım” adlı proje kapsamında 140 üreticiye iyi tarım uygulamaları hakkında eğitim düzenlenmiştir.11
İlçenin başlıca geçim kaynaklarından birisi olan balıkçılık da unutulmamış, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil
Toplum Diyaloğu – II projesi kapsamında yürütülen “Balıkçılık: Türkiye ve İtalya Arasında Sürdürülebilir Ağlar Kurma” projesi
ile İzmir Seferihisar bölgesinde balıkçıların, Avrupalı muadillerinin işbirliği ile balıkçılıkta iyi uygulamaların paylaşımı ve bilgi
alış verişi yoluyla balıkçılık konusunda üretim ve pazarlama standartlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu proje çerçevesinde
ıskarta balıklar farklı şekillerde değerlendirilerek, normal şartlarda kullanılmayan bu balıkların da değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Citta Slow felsefesi temel alınarak kurulan Doğa Okulu ile ilçenin kültürel, doğal ekolojik zenginliklerinin ilçe sakinleri tarafından
öğrenilmesi amaçlanmıştır.12 Bu anlamda kültürel ve doğal zenginlikler kayıt altına alınmakta, pratikte yürütülen çalışmalar
teori ile desteklenmektedir. İlçede kurulan Can Yücel Tohum Takas Merkezi ile geleneksel tohumların korunması ve ücretsiz
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7 http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/Rio+20.portal, Erişim Tarihi: 12/05/2014
8 Her ne kadar http://www.seferihisar.gov.tr/default_B1.aspx?content=188 internet adresinde 9 köy, 12 mahalle yer aldığı belirtildiyse de, yeni mevzuat değişikliği nedeniyle toplam 21 mahalleye sahip olduğu belirtilmiştir.
9 http://www.seferihisar.gov.tr/default_B1.aspx?content=195, Erişim Tarihi: 09/05/2014
10 http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1014, Erişim tarihi: 09/05/2014
11 http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1014, Erişim tarihi: 12/05/201
12 Daha detaylı bilgi ve projeler için: www.dogaaskina.org adresinden bilgi alınabilir.

fide dağıtımı yolu ile de yaşatılması amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte her yıl düzenlenen Tohum Takas Şenlikleri
ile geleneksel tohumların üreticiler arasında yayılması
sağlanmaktadır.
Okul Bahçeleri projesi ile, şehirlerde tarımsal üretim
süreçlerinden tamamen kopma noktasına gelen ve bu nedenle
doğadan giderek uzaklaşan insanların, yeniden doğayla
buluşması amacı ile, ağaç yaşken eğilir mantığı çerçevesinde,
çocuk yaşta tarımsal üretim ile tanışması için okullarda sebze
bahçeleri oluşturulmuştur.
Bu başlıca projelerin yanında düzenlenen birçok kültürel ve
sosyal faaliyetler, Teos Antik Kent Kazısı, peyzaj projeleri, alt
yapı projeleri bütüncül bir biçimde yürütülmüş, yerel halk bu
faaliyetlere etkin bir biçimde eklemlenmiş, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin bir çoğu geleneksel hale getirilmiş ve iki önemli
turizm merkezi arasında, İzmir-Kuşadası otobanı nedeniyle
biraz da dışlanmış olan ilçe, kendi kimliğini korumuş,
kendine has yapısı ve özellikleri ile bölgede başlıca turizm
merkezlerinden biri olmuştur.

4. SONUÇ YERİNE: DEĞERLENDİRME
Yavaş şehir kavramı, hızlı dünyanın tanımları çerçevesinde
olumsuz bir etki uyandırsa da, acele ederek kaybettiğimiz
değerler ve kaynaklar düşünüldüğünde, 2 dakika içinde
çıkacak hamburger yerine tercih edeceğimiz otlu gözlemeyi
15 dakika beklemenin lafı bile olmaz, olmamalıdır. Seferihisar
aceleyle bir yerden diğerine ulaşmaya çalışan insanların, İzmir
– Kuşadası otobanına rağmen dikkatini çekmeyi başarmış
ve kendini sürdürülebilir kalkınma anlamında büyük ölçüde
kanıtlamıştır.
Tohum bankası ve takası, mandalina üretici birliği, köylü
pazarı gibi faaliyetlerle ilçenin kırsalında ve merkezinde yer
alan çiftçiler desteklenirken, tüketicinin kaliteli, geleneksel
ve aracı olmaması nedeniyle ucuz tarım ürünleri tüketmesi
sağlanmıştır. Bu pazarlar internet ortamına da taşınmış,
Seferi Pazar13 adlı internet sitesiyle Seferihisarlı üretici
kadınlara piyasaya doğrudan erişme imkânı tanınmıştır.
Kadın Emeği Evleri, Sefertası Lokantası ve oluşturulan ilçe
pazarları yoluyla kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yeri
sağlamlaştırılmış, bu anlamda Seferihisar, belki de en ideal
ilçelerden biri haline gelmiştir. Geleceğimiz olan çocukların
mekanikleşen dünyada doğadan, tarımdan kopmasını önlemek
ve belki de bir domatesin ne zorluklarla yetiştiği anlatarak
israfın önüne geçmeka amacıyla oluşturulan okul bahçeleri
ile geleceğe önemli bir yatırım yapılmıştır. Özetle Citta
Slow kimliği motivasyonu ile sadece ilçe merkezinde turizm
odaklı değil, ilçenin bütün sınırlarını kapsayan, ilçe kimliğini
oluştururken herkesi dâhil eden kapsayıcı, yine Citta Slow
ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğaya ve çevreye
saygılı bir sürdürülebilir kalkınma hareketi olmuştur.
Son üç yüz yılı kendi yaşam alanı olan doğayı ve çevreyi
talan etmekle geçiren insanoğlunun bunu fark etmesi sınırlı
da olsa 18. yüzyılda başladı. Bugün ise, kalkınma eleştirmeni
ve natüralist yaklaşımı benimsemiş olan Henry David
Thoreau’nun “Yaşanabilir bir dünyada olmadıktan sonra güzel
bir eve sahip olmak neye yarar?” sorusu Ankara gibi büyük
bir şehirlerde yaşayan insanların zihnini daha çok kurcalar
olmuştur.
Seferihisar’ın kendine has kimliğini korumasında Citta
13 www.seferipazar.com, Erişim Tarihi: 12/05/2014

Slow felsefesi mi daha çok etkili olmuştur ya da başka dış
dinamiklerin mi rolü olmuştur farklı bir tartışma konusu
olmakla beraber, ilçenin geleneksel yapısını korumasında
Citta Slow unvanın en önemli motivasyon kaynaklarından
biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Citta Slow
Ağı’nın çizdiği politika çerçevesi sayesinde ilçede topyekûn
bir kalkınma sağlanmıştır. İlçeye gelen turistlerin ilçeye uyum
sağladığı ve böylece ilçenin gerçek sakinlerinin misafirlerden
rahatsız olmadan turizmden gelir sağladığı Seferihisar, tekdüze
kültürün giderek birçok turizm merkezine hâkim olmaya
başladığı günümüzde, Mayıs ayının başında mandalina çiçeği
kokan sokakları ile yaşanabilir bir dünya örneği olarak,
aceleyle bir yerlere yetişmeye çalıştığımız karanlık tünelde,
bize yol gösteren bir el feneri gibi bazı şeylerin romantizmden
öte pratikte gerçekleştirilebileceğinin ispatı olarak bize
karanlıkta yol göstermektedir.
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PATATESTE FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI VE

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
1. GİRİŞ
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Patates yumruları doğrudan ev tüketimi şeklinde kullanıldığı gibi başta dondurulmuş patates ve cips olmak üzere, püre, un,
nişasta, alkol ve türevlerinin üretiminde kullanılan çok önemli bir endüstri hammaddesidir. Ayrıca, gerek yumruları gerekse
kurumuş sapları hayvan beslenmesinde de kullanılmaktadır. Yumrular, karbonhidratlar (nişasta), protein, vitaminler (C, B1, B3,
B6, K, folate, pantothenik asit) ve mineraller (K, Mn, Mg, Fe, Cu, P) açısından oldukça zengin olup, yüksek verim potansiyeli
ve birçok farklı kullanım şekliyle dünyadaki en önemli bitkisel gıda kaynaklarından birisidir.
Bu sayılan özellikleri nedeniyle patates en yoksulundan en zenginine herkesin sofrasında yer alan, vazgeçilmez bir üründür.
Bu nedenle patatesin üretimi ve bu aşamada yaşanan sıkıntılar sadece patatesi üreten çiftçiyi değil tüketiciyi de doğrudan
etkilemektedir. Bugüne kadar genellikle düşük fiyatı nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımızın yeterli ve dengeli beslenmesinde
başrolü üstlenen patates, bu sene aşırı artan fiyatı nedeniyle ulaşılamaz bir gıda durumuna gelmiştir. Aslında daha bir yıl önce
bedavaya yakın (üreticiler açısından) fiyatıyla üreticisine kan ağlatan patates, ne oldu da bir yıl içerisinde sadece belirli bir gelir
düzeyindeki insanların alabileceği bir lüks gıda maddesine dönüştü? Patateste neden yıllardır hem üretici hem de tüketicinin
memnun olacağı bir fiyat oluşumu mümkün olmuyor? Bu makalede, Türkiye patates fiyatlarındaki hızlı değişmeler ışığı altında
patates sektörünün temel sorunları ve üretiminin sürdürülebilirliği açısından yapılması gereken düzenlemeler irdelenmiştir.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PATATES ÜRETİMİ
Patates dünyada yaklaşık 370 milyon tonluk üretimle mısır, çeltik ve buğdaydan sonra en fazla üretimi yapılan dördüncü bitkidir.
Çin yıllık yaklaşık 85,9 milyon tonluk üretimiyle dünyada en fazla patates üreten ülke olup bunu Hindistan (45 milyon ton),
Rusya Federasyonu (29,5 milyon ton), Ukrayna (23,2 milyon ton) ve Amerika Birleşik Devletleri (19,1 milyon ton) izlemektedir
(Anonim 2014a). Patates tarımı Avrupa kıtasında oldukça yaygın olup Avrupa Birliği (AB)’nin yıllık üretimi yaklaşık 50
milyon tondur. AB içerisinde yer almayan ancak Avrupa ülkeleri olarak kabul edilen Rusya ve Ukrayna’nın üretim miktarları
düşünüldüğünde dünya patates üretiminin yaklaşık üçte birinin bu kıtada üretildiği görülmektedir. Patates tüketiminin yüksek
olduğu Rusya ve Ukrayna aynı zamanda Türkiye’nin meyve-sebze ihracatının da yüksek olduğu ülkelerdir. Bu nedenle AB ile
birlikte bu ülkelerdeki üretim miktarları, ülkemizdeki patates fiyatları üzerine de etkili olmaktadır. AB, Rusya ve Ukrayna’da
2009-2013 yılları arasındaki patates üretim değerleri Şekil 1’de görülmektedir. Görüldüğü gibi 2011 yılından bu yana AB
toplam patates üretimi sürekli bir azalma eğilimi içerisindedir. 2013 yılında AB toplam patates üretiminin bir önceki yıla göre
%21 civarında daha düşük olmuştur (Anonim 2014b). Rusya’da 2012 yılı üretim miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık %10
(3 milyon ton), Ukrayna’da ise %4 (1 milyon ton) azalma göstermiştir. Aynı şekilde henüz resmi rakamlar yayınlanmasa da
Rusya’da 2013 yılı üretim miktarının 2012 yılına göre çok daha düşük beklendiği rapor edilmiştir (Anonim, 2013).
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Şekil 1. AB, Rusya ve Ukrayna’da 2009-2013 yılları patates üretim miktarları.
Patates ülkemiz için en önemli bitkilerden birisi olup buğday, şekerpancarı, arpa ve domatesten sonra en fazla üretilen beşinci
bitkidir. Türkiye’de son on yıllık patates üretim değerleri Şekil 2’de verilmiştir. Görüldüğü gibi patates üretim miktarlarımız
yıllara göre önemli değişiklikler göstermektedir. 2008 yılından 2012 yılına kadar sürekli bir artış olmuş ve 2012 yılında 4,795
milyon ton ile son on yılın en yüksek değerine ulaşmıştır. Ancak 2013 yılında patates üretimimizde yaklaşık %17 oranında
bir azalma olduğu ve üretimin 4 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir (Anonim 2014c). Bu azalmanın ürün
fiyatlarına yansıması aşağıda ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Türkiye’de üretilen patatesin yaklaşık %55-60’ı yemeklik olarak
tüketilmekte, %11’i ise sanayilik olarak kullanılmaktadır (Şekil 3).

Şekil 2. Patates’de son on yılda üretim miktarı, ihracat miktarı ve ortalama patates fiyatlarının değişimi.
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Şekil 3. Türkiye’de üretilen patatesin tüketim dağılımı (2012 verilerine göre).

3. PATATES FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM
Türkiye’de patates fiyatlarının 2004-2013 yılları arasındaki ortalama fiyat değişimleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’de
görüldüğü gibi patates satış fiyatları 2011 yılına kadar sürekli bir artış eğiliminde olurken, 2012 yılında maliyetin altına
düşmüştür. Patates fiyatları ile üretim miktarı arasındaki ilişkiye bakıldığında 2012 yılına kadar hem üretim miktarının hem de
fiyatın arttığı görülmektedir. Ancak 2012 yılında patates fiyatlarında keskin bir düşüş olmuş ve patates üreticileri çok büyük
zarar etmişlerdir. Üretim istatistiklerinin doğru olduğu varsayıldığında, Türkiye’de yıllık patates ihtiyacının 4,5 milyon ton
civarında olduğu çıkarımında bulunulabilir. Çoğu zaman patates ihracatının miktarı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak
Şekil 2 incelendiğinde 2013 yılı verileri dışında resmi istatistiklerin bu genel kanıyı desteklemediği görülmektedir. 2013 yılında
ihracat miktarı bugüne kadarki en yüksek düzeye çıkmış olması, psikolojik bir etki yapmış olabilir. Ancak ihracatın önemli
bir bölümünün yeni hasatlar yapılmadan depodaki ürünlerden yapıldığı göz önüne alındığında, bu yıla etkisi çok inandırıcı
gelmemektedir. Bu durum, ihracatın fiyat oluşumu üzerine beklenildiği gibi etkiye sahip olmadığı ya da kayıtdışı ihracat olduğu
fikrini akla getirmektedir.
Türkiye’de üretilen patateslerin yaklaşık %85’i sonbahar aylarında hasat edilmektedir. Bu nedenle yeni hasatların ürün
fiyatlarına yansıması Ekim-Kasım aylarından itibaren hissedilmeye başlamaktadır. Bu nedenle aslında üretim-fiyat ilişkisini
kurmak için bu noktayı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bazı AB ülkeleri ve Türkiye’de 2013 yılı başından itibaren
patates fiyatlarındaki değişimler Şekil 4’de görülmektedir. Normal piyasa ekonomisinde ürün arzının fazla olduğu dönemde
fiyatların düşük, arzın azaldığı dönemde ise fiyatların yüksek olması beklenir. Nitekim AB ülkelerindeki fiyat değişimlerine
bakıldığında fiyatların bu temel ekonomik kurala uygun olarak oluştuğu görülmektedir. AB ülkelerinde ekolojik koşullara bağlı
olarak hasatlar erkenci çeşitlerde Temmuz ayında başlanmakta ve Ekim ayına kadar devam etmektedir. Hasatla birlikte patates
arzının artması sonucu fiyatlar hızla düşmeye başlamış ve bu düşüş Ekim ayına kadar devam etmiştir. Ekimden sonra patatesin
depoya alım işlemi tamamladığından fiyatlar daha stabil hale gelmiştir. Burada dikkat çekici başka bir durum AB genelinde 2013
yılı patates üretiminin yaklaşık %21 oranında azalmasına (Şekil 1) rağmen fiyatları bir önceki yıla göre daha düşük olmasıdır.
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Türkiye’de 2013 yılı başından itibaren oluşan patates fiyatlarına bakıldığında ise durumun AB ülkelerinin tam aksi yönde olduğu
görülmektedir (Şekil 4). 2013 yılı başında Niğde’de üretici fiyatı 20 Krş/kg seviyelerinde gerçekleşmiş, Nisan ayı sonuna kadar
fiyatlar azalmaya devam etmiştir. Benzer durum farklı illerdeki hal fiyatlarında da görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
en önemli husus üretici fiyatı ile hal fiyatları arasındaki büyük farklılıktır. Niğde’de üretici patatesi deposundan 20 kuruştan
satarken aynı patates İstanbul halinde 90 kuruşa satılmaktadır. Bu nedenle de İstanbullu tüketici patatesi en ucuz zamanında bile
1 TL’nin çok daha üzerinde almaktadır.

Şekil 4. Bazı AB ülkeleri ve Türkiye’de 2013 yılı başından itibaren patates fiyatlarındaki değişimler.
Patates fiyatları 2013 yılında ilginç bir şekilde Ağustos ayında hasatların başlaması ile birlikte artmaya başlamıştır. Bu artış
özellikle 2014 yılının ilk ayına kadar oldukça hızlı bir şekilde devam etmiş ve fiyatlar Niğde’de üretici bazında 2,20 TL/kg’a,
İzmir halinde ise 3,00 TL’ye ulaşmıştır. Ocak ayı içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri Nevşehir’de patates
depolarında incelemelerde bulunmuşlar ve patates üreticileri ile görüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmeler sonucunda fiyatın
düşürülmemesi durumunda ithalat izni verilebileceği yönündeki korkulara bağlı olarak fiyatlarda düşüş başlamıştır (İstanbul’da
hal fiyatlarındaki artış devam etmiştir).
Burada fiyat artışının nedeni üretimin azalmasına bağlanabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, hemen hasat döneminden
itibaren fiyatların yükselmesidir. Ana ürün patatesin çok büyük bölümü depoya kaldırılmakta ve depodan pazarlanmaktadır. Bu
nedenle normal koşullarda bu dönemde üretim azalmasının arzı etkilemesi söz konusu olamaz. Bu etkinin depodaki patateslerin
azalmaya başladığı Ocak-Şubat aylarından itibaren hissedilmesi beklenir. Oysa bu aylarda hala depolarda yeterli miktarda patates
olduğunu biliyoruz. Üreticiler, patates fiyatlarının artmaya devam edeceği beklentisiyle depodaki patateslerini satmamaktadırlar.
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AB, Rusya ve Ukrayna’da 2013 yılındaki üretim düşüklüğü, piyasada bir ihracat beklentisi de oluşturmuş olabilir. Ancak birkaç
ay sonra turfanda patateslerin piyasaya çıkması ile fiyatlardaki olası bir ani düşüş birçok üreticinin yine mağdur olmasına yol
açabilir. Bu durum patates fiyatlarındaki artışın, aynı bazı dönemler fiyatların aşırı düşmesinde olduğu gibi spekülatif olduğunu
düşündürmektedir. Yoksa önceki yıl patates üretiminin 250 bin ton artmasıyla fiyatların 20 kuruşun altına düşmesinin, bu
yıl ise üretimin 750 bin ton azalmasıyla fiyatların 2 TL’nin üzerine çıkmasının başka bir açıklaması olamaz. Anlaşılan o ki
belirli gruplar Türkiye’de patates fiyatları ile istedikleri gibi oynamaktadırlar. Ancak burada her koşulda mağdur olan üreticiler
olmaktadır.

4. PATATES ÜRETİMİ VE ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI
Patates üreticinin tarlasından tüketicinin sofrasına gelene kadar çeşitli aşamalardan geçmekte ve birçok sektörle etkileşimde
bulunmaktadır. Doğal olarak fiyat oluşumunda üreticiler dışında birçok etmen rol oynamaktadır. Ancak unutulmaması
gereken nokta üretici mutlu olmadığında üretim de olmayacağından sektörün tamamı olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle
sektörün geleceği açısından olaya daha çok üretim penceresinden bakmak öncelikli olmalıdır. Türkiye’de patates üretiminin ve
üreticilerinin başlıca sorunları üç başlık altında toplanabilir:
4.1.Girdi Fiyatlarının Sürekli Artışı ve Üretim Maliyetinin Yüksekliği:
Patates üretimi kumlu topraklarda yapıldığından yüksek miktarda gübre kullanılmakta, üretim sezonunda 14-18 kez sulama
yapılmaktadır. Ayrıca hastalık ve zararlısının fazla olması nedeniyle çok fazla sayıda ilaçlama yapılmaktadır. Bu nedenle patates
üretiminde diğer bütün tarla bitkilerine göre daha fazla girdi ve enerji (motorin ve elektrik) kullanılmaktadır. Tohumlukta dışa
bağımlı olmamız, tohumluk fiyatlarının yüksek olmasına neden olmaktadır. Başta motorin olmak üzere girdi fiyatlarındaki
artışın çok yüksek olması her geçen yıl maliyet-gelir aralığını daraltmaktadır. 2004 yılından bu yana üretim maliyeti dört
kat artarken, satış fiyatı sadece 1,5 kat artmıştır. Girdi fiyatlarının aynı hızla devam etmesi durumunda patates üretiminin
karlılığını sürdürmesi mümkün gözükmemektedir. Bunun üstüne bir de patates fiyatlarının 2012 yılında olduğu gibi çok düşük
olması durumunda üreticiler tarlalarını, alet-ekipmanlarını satmak zorunda kalmaktadırlar. Üretim maliyetlerinin azaltılması
için başta enerji olmak üzere üretim girdilerinin fiyatları düşürülmelidir. Yerli tohumluk üretimi desteklenmeli ve tohumlukta
dışa bağımlılık kurtulmamız gerekmektedir.
4.2. Üretim Hataları ve Gereksiz Girdi Kullanımı:
Patates oldukça hassas bir bitki olup verimli ve ekonomik bir üretim için bilinçli bir üretim gerekmektedir. Üreticilerin eğitimi konusunda yapılan çalışmalar yetersiz olduğundan üreticiler babadan kalma geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam etmektedirler. Birçok üretici fazla gübre veya ilaç kullanmayı yüksek verim için zorunlu görmekte ve gereğinden fazla
miktarda kullanmaktadırlar. Bu durum hem üretim maliyetinin artmasına hem de çevre sorunlarına yol açmaktadır. Üretici
koşullarında girdi kullanımının azaltılmasına yönelik araştırmalar yapılmalı; araştırma sonuçlarının yayımı ve üreticilerin
eğitimi konularındaki çalışmalar artırılmalıdır.
4.3. Üretici örgütlenmesinin olmaması:
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Patates ile ilgili sorunların temelinde, ürüne sorunlarıyla birlikte sahip çıkacak üretici birliklerinin olmaması yatmaktadır. Güçlü üretici örgütlerinin olması, pazarlama sorunlarının çözümü için de en gerçekçi çözüm olacaktır. Mevcut durumda üretici tüccara karşı tek başına kalmakta, fiyat oluşumunda hiçbir etkisi olamamaktadır. Halen Türkiye’de sadece yedi adet patates üretici
birliği (Bolu Merkez, Sivas, Nevşehir, Afyon Sandıklı, Bitlis Ahlat, Eskişehir Çifteler ve Niğde Çiftlik) kurulabilmiştir. Ancak
kurulan birliklerin de amacına uygun bir şekilde ve etkin olarak çalıştığı söylenemez. Bu konuda, Bakanlık teşkilatları ile Ziraat Odaları, Ziraat Mühendisleri Odaları vb sivil toplum kuruluşlarının öncülüğüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde birliklerin
oluşması, ürün pazarının ve fiyat oluşumunun gerçekleşeceği “Patates Borsası”nın oluşumuna da zemin yaratacaktır. Üretici
birliklerinin oluşturulması yanında, patates sektörünün yetiştiriciliğinden tüketicinin sofrasına kadar her aşamasındaki sorunlarıyla ilgilenecek; patates sektörü ile ilgili konularda ülke politikalarının oluşmasını ve yönlendirilmesini sağlayacak; sorunların
çözümüne yönelik projeler üretecek bir Türkiye Ulusal Patates Konseyi’nin oluşturulmasına çalışılmalıdır. Bu tip ulusal ürün
konseylerinin, üreticilerin dâhil olamaması nedeniyle üretim sorunlarını çözmek için yeterli olmadığı yönünde eleştiriler bu-

lunmaktadır. Aslında etkin çalışan üretici birliklerinin olması durumunda bu konsey içerisinde aktif rol oynayabilecektir. Aksi
takdirde üreticilerin bireysel olarak bu tip çatı kuruluşlarında yer alması ve etkili olması zaten mümkün olmayacaktır.

5. SONSÖZ
Patates ülkemizde özellikle dar gelirli ailelerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için önemli bir gıda maddesidir. Ayrıca on
binlerce çiftçi ailesinin geçim kaynağıdır. Bu nedenle üretim aşamasında yaşanan en küçük sorun sadece üreticileri değil
herkesi etkilemektedir. Bu nedenle patatese sahip çıkmamız, üreticileri kaderleri ile baş başa bırakmamamız gerekmektedir.
Patates üreticisi ürününü satmak için tüccarın insafına muhtaç bırakılmamalıdır. Ürün fiyatını istedikleri zaman yükselten
istedikleri zaman düşüren vurguncuların oyuncağı olmaktan kurtarılmalıdır. Bunun için her şeyden önce üreticilerin birlik
olması, örgütlü hale gelmesi zorunluluktur. Ancak görünen o ki, üreticilerimiz kendi başlarına bu girişimi başlatamamaktadırlar.
Üretici birliklerinin kurulması için başta Ziraat Mühendisleri Odası olmak üzere tüm meslektaşlarımızın insiyatif alması ve bu
örgütlenmeye öncülük etmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR
Anonim, 2013. Overwiew Of Potato Supply And Demand in Russia. Gain Report No: RS1378, USDA Foreign Agricultural
Service, 13 s.
Anonim 2014a. FAO Statistical Database, http://faostat3.fao.org/home/index.html
Anonim 2014b. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database
Anonim 2014c. Türkiye İstatistik Kurumu Tarım İstatistikleri, www.tuik.gov.tr

49

TÜRKİYE BALIKÇILIĞINDA AKARYAKIT
DESTEKLEMELERİ

Hamdi ARPA*

1.GİRİŞ YERİNE: BALIKÇILIKTA İNDİRİMLİ YAKIT UYGULAMASI
Balıkçılık faaliyetleri içinde akaryakıt giderleri önemli bir yer tutmaktadır. Balık fiyatlarında önemli bir artış olmamasına karşın,
akaryakıt fiyatlarında sürekli bir artış olması, akaryakıtın balıkçıların karlılığına olan olumsuz etkisinin artmasına yol açmaktadır.
Balıkçılık faaliyetleri birçok ülkede çeşitli şekillerde desteklenmektedir. Bu desteklemelerden biri de balıkçılara kullandığı
akaryakıtın daha düşük fiyattan verilmesi uygulamasıdır. Birçok ülke, bölgesel veya uluslararası kuruluş akaryakıt üzerinden
yapılan desteklemelere, aşırı avcılığı teşvik ettiği gerekçesi ile sıcak bakmamakla birlikte, yine de çeşitli şekillerde bu desteğin
verildiği görülmektedir. Akaryakıt desteğinin uygulandığı ülkeler, bu konudaki eleştirilere, akaryakıt fiyatlarındaki vergi
yükünün, diğer ülkelere göre daha fazla olmasını gerekçe olarak göstermektedir.

2. İNDİRİMLİ YAKIT UYGULAMASIYLA İLGİLİ TARİHSEL SÜREÇ
Balıkçılıkta kullanılan akaryakıt için destekleme yapılmasına yönelik en ciddi girişim, 1954 yılında Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığınca hazırlanarak Meclise sevk edilen Su Mahsulleri Kanunu Tasarısının görüşülmesi sırasında olmuştur. Kanun
tasarı öncelikle sevk edildiği Adliye, Maliye, Ticaret ve Bütçe komisyonlarında görüşülmüştür. Hükümet tarafından gönderilen
tasarıda, balıkçılıkta kullanılan akaryakıt için bir destek yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak tasarının
Adliye, Ticaret ve Bütçe komisyonlarında görüşülmesi sırasında, tasarıya balıkçı gemilerinde kullanılan akaryakıttan gümrük
vergisi alınmaması yönünde bir madde eklenmiştir. Sadece Maliye Komisyonu bu eklemeye karşı çıkmıştır.
Getirilmek istenen desteğe karşı çıkılma gerekçeleri olarak; akaryakıtın vergili ve vergisiz fiyatı arasında bir mislinden fazla fark
olması nedeni ile uygulamanın vergi kaçakçılığına yol açacağı, kaçakçılığı önlemeye hiçbir idari tedbirin yeterli olmayacağı,
akaryakıttan alınan yol vergisinin muafiyet nedeni ile zarar göreceği, ziraat sahasının, deniz ve kara nakliyatçılarının, Devlet
Demiryollarının, sivil havacılığın da benzer taleplerde bulunacağı, muafiyetle sağlanacak faydanın balıkçının maliyetine % 1
gibi çok düşük bir katkı sağlayacağı için anlam ifade etmeyeceği gibi hususlar ileri sürülmüştür1.
TBMM’de kanun tasarısının 11-12 Mart 1954 tarihlerinde yapılan görüşmeleri sırasında2, birçok milletvekili, balıkçılıkta
kullanılan akaryakıttan vergi alınmamasını savunmuşsa da, İktisat ve Ticaret Bakanı Fethi ÇELİKBAŞ ve Maliye Bakanı Hasan
POLATKAN’ın da karşı çıkması nedeniyle, düzenleme kabul edilmemiş, bunun yerine “Su mahsulleri avcılığında motorlu deniz
vasıtası kullanan balıkçı ve süngercilere prim” verilmesine yönelik bir düzenleme 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak
tasarı, 26 ncı maddenin görüşmesi tamamlandığında, madde oylamaya geçilmeden hükümet tarafından komisyona geri çekilmiş,
sonrasında ise tekrar gündeme alınmayarak kadük olmuştur.
Değişik platformlarda balıkçılıkta kullanılan akaryakıt için destek yapılması yönünde talepler sonraki yıllarda da dile getirilmişse
de, 2003 yılına kadar somut bir gelişme yaşanmamıştır. Resmi Gazete’nin 16.07.2003 tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar
Kurulu Kararnamesi ve buna ilişkin Karar uyarınca “Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj
hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik
özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel
tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir”. 1 Ocak 2004 tarihinde başlayan uygulamaya ilişkin Tebliğ, Maliye Bakanlığınca
31.12.2003 tarihli ve Resmi Gazete’nin üçüncü mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Uygulama, “kabotaj hattında” çalışan
gemilerle sınırlı olduğu için, içsularda balıkçılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri uygulamadan yararlanamamaktadır.

3. İNDİRİMLİ AKARYAKIT UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İndirimli yakıt uygulamasından farklı faaliyetlerde bulunan gemiler yararlanmaktadır. Gemilerin yaptıkları faaliyet göre
uygulamadan yararlanmalarında; yararlanan gemi sayısı, alınan yakıt miktarı ve sağlanan destek açısından çeşitli farklılıklar
bulunmaktadır.

3.1. Uygulamadan Yararlanan Gemi Sayısı Bakımından Değerlendirme
Akaryakıt fiyatları içinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere iki tür vergi bulunmaktadır.
Akaryakıt fiyatları belirlenirken rafineri çıkış fiyatına öncelikle ÖTV ilave edilmekte, daha sonra hesaplanan bu bedele % 18
KDV eklenmektedir. İndirimli akaryakıt uygulaması; balıkçı gemilerinin de içinde yer aldığı çeşitli gemiler için özel tüketim
vergisi tutarının sıfır olarak uygulanması şeklinde gerçekleşmektedir. Özel tüketim vergisi oransal bir vergi olmayıp, Bakanlar
Kurulunca belirlenen ve zaman zaman güncellenen sabit bir vergidir. Aşağıdaki çizelgede uygulamadan bugüne kadar faydalanan
gemilere ilişkin bilgi yer almaktadır.
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1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
TBMM Zabıt Ceridesi, 11.3.1954, 64 üncü İnikat, s.825-826
2 TBMM Zabıt Ceridesi, 11.3.1954, 64 üncü İnikat, s.825-826; 12.3.1954, 65 inci İnikat, s.909-916

Çizelge.1 İndirimli Akaryakıt Uygulamasından Yararlanan Gemiler
GEMİ CİNSLERİ

2004

Balıkçı gemileri
Römorkörler ve Hizmet Gemileri
Ticari Yatlar
Yolcu Gemileri ve Feribotlar
Tankerler

2356

2519

Dökme ve Kuru Yük Gemileri
TOPLAM

4.875

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.194
341
654
822
207

3.783
605
695
745
234

3.999
651
705
769
225

4.130
742
725
732
201

4.121
727
674
720
196

4.817
805
716
833
202

5.358
896
1.107
665
198

5.513
931
1.234
511
213

5.714
966
1.263
508
196

203

261

289

261

242

258

293

285

305

5.421

6.323

6.638

6.791

6.680

7.631

8.517

8.687

8.952

Kaynak: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp)

Denizlerde indirimli akaryakıt uygulamasından yararlanan gemi sayısı 2013 yılında 8952 adet olmuş olup, balıkçı gemileri
% 64’lük oran ile uygulamadan yararlanan en büyük grubu oluşturmaktadır. Balıkçı gemilerini % 14’lük oran ile ticari yatlar
izlemektedir.
Balıkçı gemilerinin yaklaşık 1/3’ü indirimli yakıt uygulamasından yararlanmaktadır. Yakıt alım defterinin alım fiyatı,
beyannameler için muhasebeciye ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle yakıt sarfiyatı düşük olan küçük balıkçı gemisi sahipleri
uygulamayı cazip bulmamakta, bu nedenle uygulamadan yararlanmamaktadırlar.

3.2. Alınan Yakıt Miktarı Bakımından Değerlendirme
2013 yılı verilerine göre, alınan yakıt miktarına bakıldığında, verilen yakıtın % 40’ı Yolcu Gemileri ve Feribotlar, % 22’si balıkçı
gemileri tarafından alınmıştır.
Çizelge.2 Gemiler Tarafından Alınan Yakıt Miktarı (Milyon Ton)
GEMİ CİNSLERİ
Balıkçı gemileri
Römorkörler ve Hizmet Gemileri
Ticari Yatlar
Yolcu Gemileri ve Feribotlar
Tankerler
Dökme ve Kuru Yük Gemileri
TOPLAM

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
68.387 76.843 85.484 81.829 79.095 86.893 88.129 89.027 91.776
14.930 15.825 22.796 19.545 21.268 21.184 21.973 28.917 39.911
5.779
6.319
6.494
6.966
6.207
5.341
6.442
9.974
12.058
103.544 111.963 115.496 135.369 133.995 127.366 129.230 138.087 137.343
36.120 37.477 35.317 36.058 40.644 43.503 46.382 46.874 49.675
12.040 13.696 17.858 21.854 25.072 26.361 28.596 32.523 33.971
240.800 262.123 283.445 301.621 306.282 310.648 320.751 345.402 364.734

2013
78.677
36.066
12.856
141.568
48.652
35.788
353.606

Kaynak: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp)

Gemi başına alınan ortalama yakıt miktarına bakıldığında, dökme ve kuru yük gemileri 117 ton ile en fazla yakıtın alındığı
gruptur. Balıkçı gemileri, gemi başına ortalama 14 ton ile sadece ticari yatlardan daha fazla yakıt almaktadırlar.

3.3. Sağlanan Maddi Destek Bakımından Değerlendirme
Uygulama kapsamında verilen akaryakıtın sağladığı toplam destek miktarına bakıldığında, alınan yakıt miktarına paralel olarak
destekten en fazla yolcu gemileri ve feribotların, sonrasında ise balıkçı gemilerinin yararlandığı görülmektedir.
Çizelge.3 Gemiler İtibarıyla Yararlanılan Teşvik Miktarı (TL)
GEMİ CİNSLERİ
Balıkçı gemileri
Römorkörler ve Hizmet Gemileri
Ticari Yatlar
Yolcu Gemileri ve Feribotlar
Tankerler
Dökme ve Kuru Yük Gemileri
TOPLAM
GEMİ CİNSLERİ
Balıkçı gemileri
Römorkörler ve Hizmet Gemileri
Ticari Yatlar
Yolcu Gemileri ve Feribotlar
Tankerler
Dökme ve Kuru Yük Gemileri
TOPLAM

2004

2005

2006

2007

2008

2009

53.200.000
11.400.000
5.700.000
81.700.000
28.500.000
9.500.000
190.000.000

76.564.114
13.331.532
6.301.647
112.967.533
24.333.669
13.155.421
246.653.916

84.421.667
19.846.726
6.413.150
113.613.856
21.206.102
17.327.253
262.828.754

82.908.757
19.671.717
6.901.973
130.773.444
20.656.402
20.097.654
281.009.987

87.061.742
23.407.240
6.862.210
143.125.968
24.332.019
23.851.494
308.640.674

105.367.782
25.371.005
6.495.023
151.080.558
26.681.860
27.477.745
342.473.973

2010
128.751.622
32.122.177
9.481.135
188.186.588
32.646.437
35.141.718
426.329.678

2011
137.043.503
44.518.922
15.396.001
211.949.507
33.351.944
42.049.302
484.309.180

2012
155.935.009
65.261.179
19.176.906
223.725.002
41.421.601
49.264.903
554.784.600

2013
148.310.967
68.046.881
24.259.210
267.110.460
46.383.862
58.426.290
612.537.670

Kaynak: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp)
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4. BALIKÇI GEMİLERİNİN UYGULAMADAN YARARLANMA ESASLARI
İndirimli yakıt uygulamasının yararlanan gemiler, istedikleri kadar yakıt alamamaktadır. Uygulamanın suiistimal edilmemesi,
alınan yakıtın alınma amacı dışında kullanılmaması için, her geminin yıl içinde alabileceği yakıt miktarı, yakıt defterlerinin
verilmesi sırasında belirlenmektedir. İndirimli yakıt uygulamasından yararlanan gemilerin faaliyetleri ve yakıt gereksinimleri
farklılık gösterdiğinden, alacakları yakıt miktarının hesaplanması farklılık göstermektedir.

4.1. Balıkçı Gemilerinin Yakıt İhtiyacı Nasıl Hesaplanıyor?
İndirimli yakıt uygulamasından faydalanılması için liman başkanlıklarından yakıt alım defteri düzenlettirilmesi gerekiyor. Bir
takvim yılı süreli olan bu defterlerde ait olduğu geminin bir yıl içinde alabileceği toplam yakıt miktarı ile bir seferde alabileceği
yakıt miktarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Balıkçı gemileri için dört ayrı kategoride yakıt hesaplaması yapılmaktadır. Bunlar trol/gırgır faaliyeti yapanlar, yardımcı gemiler,
küçük balıkçılık faaliyetinde bulunan diğer gemiler ve balık işleme ve nakliye gemileridir.
İlk olarak indirimli akaryakıt uygulamasından yararlanacak gemiler için tonajlarına göre azami bir motor gücü hesap edilmektedir.
Hesaplananın üzerindeki motor gücü değerlendirmeye alınmamaktadır. İkinci olarak balıkçı gemisinin yaptığı faaliyet dikkate
alınmaktadır. Örnek olarak trol/gırgır faaliyetinde bulunan gemilerin günde 10 saat, ayda 20 gün, yılda 8 ay; yardımcı gemilerin
günde 5 saat, ayda 20 gün, yılda 9 ay; küçük balıkçılık faaliyetinde bulunan diğer gemilerin günde 6 saat, ayda 20 gün, yılda 8 ay;
balık işleme ve nakliye gemilerinin günde 5 saat, ayda 20 gün, yılda 9 ay faaliyette bulunduğu kabul edilmektedir. Bu değerler
kullanılarak yapılan hesaplama sonucu her geminin o takvim yılında kullanabileceği yakıt miktarı ortaya çıkmaktadır.
Uygulamanın başladığı 2004 yılından bugüne kadar olan veriler incelendiğinde, balıkçı gemilerinin tahsis edilen yakıtın % 5055 düzeyinde bir kısmını kullandığı görülmektedir. Bu nedenle balıkçı gemilerinin tümü göz önüne alındığında, tahsis edilen
yakıtın yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkündür Ancak genel av sezonu dışında uluslararası sularda avcılık faaliyetinde
bulunan balıkçı gemilerinin av sezonu, hesaplamaya esas 8 aylık dönemden daha uzun olduğundan, bu gemilerin sahiplerinin,
tahsis edilen yakıtın yetersizliğine ilişkin şikayetleri ve artırılmasına yönelik talepleri bulunmaktadır.

4.2. İndirimli Yakıtın Temini
ÖTV’siz yakıt dağıtımı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından dağıtım izni almış, ülke çapında dağıtım ağına
sahip firmalar tarafından yapabilmektedir. Balıkçı gemileri izin almış olan bu firmaların yurt içindeki bayileri aracılığı ile
yakıtlarını temin etmektedirler. 2014 yılı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından dağıtım izni almış 10 adet
firma bulunmaktadır.
Çizelge.4 Dağıtım İzine Sahip Firmalar (2014)
•
•
•
•
•

Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş. (ALPET)
Opet Petrolcülük A.Ş.
Omv Petrol Ofisi A.Ş.
Shell &Turcas Petrol A.Ş.

FİRMA ADI
•
•
•
•
•

TP Petrol Dağıtım A.Ş.
Termopet Akaryakıt Nak. ve Tic. Ltd. Şti.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Balpet petrol ürünleri taş. San. ve Tic. A.Ş.
BP Petrolleri A.Ş.

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/Docs/s33.pdf)

5. GENEL DEĞERLENDİRME
İndirimli yakıt uygulaması kapsamında yapılan destek, uygulamanın başladığı 2004 yılında % 50’yi aşan bir oranda iken bugün
% 35’ler civarındadır. Bu durum, ÖTV oranının sabit olması ve yakıt fiyatlarının, ÖTV fiyat güncellemelerinden daha fazla
artmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge-5’de destek oranının değişimine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Çizelge.5 İndirimli Akaryakıt Uygulamasındaki Desteğin Oransal Değişimi
Verilen Yakıt (MTon)
Destek (Bin TL)
Ortalama ÖTV (TL) *
Ortalama Mazot Fiyatı (TL)
Destek Oranı (%)**

2004
240.800
190.000
0,79
1,55
50,91

2005
262.123
246.654
0,94
2,24
42,01

2006
283.445
262.829
0,93
2,17
42,73

* Destek Miktarının, Verilen yakıt miktarına bölünmesi ile bulunmuştur.

bulunmuştur

2007
301.621
281.100
0,93
2,74
34,00

2008
306.282
308.641
1,01
3,15
31,99

2009
310.648
342.474
1,10
2,78
39,66

2010
320.751
426.330
1,33
3,67
36,22

2011
345.402
484.309
1,40
3,91
35,86

2012
364.734
554.785
1,52
4,37
34,81

2013
353.606
612.538
1,73
4,60
37,6

** Ortalama ÖTV’nin, Ortalama Mazot Fiyatına bölünmesi ile

Akaryakıt desteği balıkçılar açısından önemli bir destektir. Balıkçılık faaliyetleri için yapılan giderler içinde en önemli kısmı,
balıkçılıkta kullanılan motorlu araçların akaryakıt ve yağ giderleri oluşturmaktadır.
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Çizelge.6 Balıkçılıkta Akaryakıt Giderlerinin Payı
Yıl

Toplam Gider
(TL)

Akaryakıt Gideri
(TL)

Akaryakıtın Toplam Gider
İçindeki Payı (%)

2008
2009
2010
2011
2012

410.403.811
409.257.851
433.603.697
474.445.822
531.854.440

200.495.522
183.703.289
197.066.704
236.423.258
262.120.220

48,85
44,89
45,45
49,83
49,28

Toplam Gelir (TL)
982.973.400
713.676.340
935.821.100
1.027.650.195
1.048.096.260

Giderlerin Toplam Gelir
İçindeki Payı (%)
41,75
57,35
46,33
46,17
50,75

Kaynak: TUİK Su Ürünleri İstatistikleri

Son beş yıldaki TUİK verileri incelendiğinde, balıkçılık faaliyetleri sırasında yapılan, çalışanların ücret ve payları ile büyük tamir
ve bakım masrafları haricindeki giderlerin, elde edilen gelirlerin yaklaşık yarısı kadar olduğu; akaryakıt giderlerinin ise toplam
balıkçılık giderlerinin yarısını oluşturduğu görülmektedir. Karlılığın böylesine düşük olduğu balıkçılık sektöründe indirimli
yakıt uygulamasının kaldırılması halinde, yakıt giderlerinin, toplam giderler içindeki payı % 65’leri bulacaktır. Bu nedenle
uygulamanın yakın bir gelecekte kaldırılması beklenmemektedir. Ancak yapılan desteklemenin, balıkçılığın sürdürülebilirliği ve
stokların korunması ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yasa dışı balıkçılık faaliyetinde bulunanların, indirimli
akaryakıt uygulamasından yararlanmasına kısıtlama getirilmesi gibi çeşitli önlemler hayata geçirilmelidir. Bu tür bir uygulama,
yasa dışı balıkçılık faaliyetinde bulunacaklar üzerinde caydırıcı bir etki yapacak, böylelikle sadece balıkçılar değil, su ürünleri
kaynaklarımız da korunmuş, desteklenmiş olacaktır.
Öte yandan balıkçı gemilerinin de içinde olduğu denizcilik sektörüne yapılan desteklemelerin önemi, tarımsal faaliyet gösteren
çiftçilere yapılan mazot desteği ile karşılaştırılacak olunursa daha iyi anlaşılabilecektir.
Çizelge.7 Akaryakıt Destekleri (Milyon TL)
2010

2011

2012

2013

Tarım Mazot Desteği*

512

508

581

612

Gemi ve Yatlar Akaryakıt Desteği**

426

484

554

613

* 2014 Yılı Programı 25.10.2013 tarihli Resmi Gazete
** Kaynak; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp)

Denizcilik sektöründeki akaryakıt destekleri
yıllar içinde artış göstererek, 2013 yılında,
tarımsal alandaki mazot desteklerini geçmiştir.
Bu veriler, her geçen gün üretim maliyetleri
artan çiftçilerin daha fazla desteklenmesi
gerektiğini göstermektedir. Ancak, üretim yapan
tüm sektörlerde önemli bir maliyet unsuru olan
enerji giderlerinden kaynaklanan sorunun bu
şekilde bütünlükten uzak politikalarla çözülmesi
mümkün değildir. Sorunun temelden ve vergi
adaleti kapsamında çözülmesi gerekmektedir.
Devletin en kolay gelir elde etme yolu olarak
gördüğü ve vergi gelirleri içindeki payı % 70’leri
geçen dolaylı vergileri azaltarak, gelire göre
vergi almaya yönelik bir vergi sistemini kurması
gerekmektedir. Sosyal adaletin sağlanmasına
önemli katkı yapacak böyle bir sistem, enerji
fiyatları içindeki yüksek vergi yükünü azaltarak,
üretim maliyetlerinin düşmesini ve üreticilerin
gelirinin artmasını sağlayacaktır.
Kaynakça
https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/Docs/s33.pdf
https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp
TBMM Zabıt Ceridesi, 11.3.1954, 64 üncü İnikat, s.825826; 12.3.1954, 65 inci İnikat, s.909-916
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri (erişim:www.tuik.gov.tr)
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15 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29001

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6537                                                                                               Kabul Tarihi: 30/4/2014
MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli
sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.”
MADDE 2 – 5403 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal
arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme
sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi,
korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.”
MADDE 3 – 5403 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde
edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal
parsel büyüklüğünü,
ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,”
“u) Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,”
MADDE 4 – 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin
belirlenmesi” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından
belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.
Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5
hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına
göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış
işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel
iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha
küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.”
MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1) sayılı
liste eklenmiştir.
“Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü
MADDE 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı
listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz
edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım
arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir.
Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik
yapılabilir.
Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri
MADDE 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir
işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi
hükümleri uygulanır.
Devrin yapılacağı mirasçı
MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;
a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,
b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya
kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

54 c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre

kuracakları limited şirkete devrini,
ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,
kararlaştırabilirler.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda
sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;
a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok
ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması
hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek
bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.
b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini
yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter
gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.
c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle
yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.
Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her
birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.
Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir
kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı
kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında
arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.
İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması
MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile
finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun
hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine
bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü
kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.
Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi
MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme
veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler
içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya
yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.
Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek
durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla
olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın
ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Taşınırların devri
MADDE 8/E – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların
mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir.
8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler
için gerekli olan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.
Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme
MADDE 8/F – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının
bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri
saklıdır.
Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen
bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.
Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi
MADDE 8/G – Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava
sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme
masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.
Denkleştirme
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MADDE 8/Ğ – Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti
devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları
karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla
daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin
konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer
mirasçılara payları oranında ödenir.
Yan sınai işletme
MADDE 8/H – Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir
yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal
arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen
mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.
Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının
kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli
tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü
sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde
bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya
da satışına karar verir.
8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar
arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal
arazilere sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal
varlığına dâhil edilir.
İstisnalar ve muafiyetler
MADDE 8/I – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince
kurulacak limited şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar
yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek
kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin
sermaye ve diğer şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
gereğince kurulacak limited şirketler için aranmaz.
Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda
anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile
ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili
düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.
Önalım hakkı
MADDE 8/İ – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca
aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu
takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde,
diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.
Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri
de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden
birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını
kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal
arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden
sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin
devrine karar verir.
Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri
uygulanır.
Sona erme ve tasfiye
MADDE 8/J – 8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile
malları ortaklığının, kazanç paylı aile malları ortaklığının veya
limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması
hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler,
yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde
bölünemez.
Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

56

MADDE 8/K – Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik,
ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca;
tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık,

kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime
yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve
kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu
alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş
birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi
iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile
ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi
büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi
büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları
gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ile satım işlemleri Bakanlığın
talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine
getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait
taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir.”
MADDE 6 – 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin altıncı
fıkrasında ve 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“tüzükle” ibareleri “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı ve
dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün
altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun
kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma
uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün
altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal
araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle
toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine,
bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi
büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç
bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili
mevzuatına göre doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma
ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak
düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.”
“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 8 – 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar
arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir
işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine
göre tamamlanır.
Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına
ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu
maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.
Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya
göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre
Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.”
MADDE 9 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanununun 659 uncu, 660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664
üncü, 665 inci, 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri ile 22/11/1984
tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
Tarım Reformu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının
son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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