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ÖNSÖZ 

Çok değerli akademisyenlerin bizlere uzmanlık alanlarıyla ilgili 

konularda birikimlerinden ve özgün çalışmalarından bir kesit aktarmış 

oldukları bu kitap, 19 bölümden oluşmaktadır. Tarım Ekonomisi disiplini, 

tarımı ve kırsal yaşamı, tarım işletmeleri, çiftçi ailesi ve ürün bazından 

başlayarak, uluslar üstü düzeye kadar ekonomik, politik, sosyolojik 

boyutlarıyla ele almaktadır. Bu kitap,  Tarım Ekonomisi disiplininin bu geniş 

yelpazesinin çeşitliliğine uygun şekilde, farklı konularda birikime ve özgün 

çalışmalara dayalı değerli bilgiler sunmaktadır. Ziraat Mühendisliği çatısı 

altında yer alan diğer bölümlerden çok değerli akademisyenlerimizin uzmanlık 

alan bilgilerini ekonomik değerlendirmelerle boyutlandırarak hazırlamış 

oldukları bölümler, ortaya çıkan bu eserin çok yönlülüğüne büyük katkı 

sağlamıştır. Önemli konularda dünya ölçeğinde güncel literatürü yakalamış 

bilgiler ekonomik boyutlarıyla bu kitapta bölüm yazarlarımızca, okuyucuya 

aktarılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde oluşan 19 bölüm temel olarak aşağıda 

sıralanmış olan beş ana başlık altında ele alınabilir; 

• Ürün ve konu bazında tarım politikalarına ilişkin konular,  

• Ürün ve konu bazında ekonomik, ticari ve finansal değerlendirmeler,  

• Ziraat ve su ürünleri bazında iklim değişikliği ve çevresel konulara 

ekonomik - sosyolojik yaklaşımlar 

• Bitki koruma uygulamalarında çevreye duyarlı yöntemlere ekonomik 

yaklaşımlar 

• Kırsal kalkınma, kırsal sosyoloji ve örgütlenme 

“Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal 

Kalkınma” başlığı ile sunulmuş olan bu kitabın, akademik, politik ve pratik 

ölçeklerde tüm kullanıcılarına yarar sağlaması temennisiyle, emeği geçen 18 

akademisyenimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca kitabı yayına 

hazırlayan İksad Yayınevi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

 

        Editörler 

       Prof. Dr. Esen ORUÇ 

Doç. Dr. Bilge GÖZENER 

 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 2 

 

 

 

 



3 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

TÜRKİYE’NİN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TİCARETİNDE 

UYGULANAN POLİTİKALAR 

 

Prof. Dr. Halil KIZILASLAN1 

Dr. Serkan BİRSİN2 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 

Tokat/Türkiye Orcid No:   0000-0002-4642-0030 e-mail: 

halil.kizilaslan@gop.edu.tr 
2 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 

Tokat/Türkiye Orcid No:  0000-0001-5356-7949 

e-mail: sbirsin18@hotmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-4642-0030
mailto:sbirsin18@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4642-0030
https://orcid.org/0000-0002-4642-0030


Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  | 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  

 

GİRİŞ  

Zeytin gerek tarım ve beslenme yönünden gerekse ekonomik, kültürel, 

tarihi ve sosyal yönden öneme sahip ender tarım ürünlerinden birisidir. Zeytin 

ve zeytinyağı bugün yetiştirildiği bölgelerde hayatın her alanına etki etmiş ve 

kültürün önemli bir parçası haline gelmiştir.  

Zeytin yetiştiriciliği asırlarca Türkiye topraklarında yaşayan toplumların 

yaşamlarının bir parçası olmuş ve bunun sonucunda da zeytinle ilgili büyük bir 

bilgi ve tecrübe birikimi oluşmuştur. Türkiye zeytinin doğduğu topraklar 

olması nedeniyle tür çeşitliliği açısından da ayrı bir avantaja sahiptir. Bu olumlu 

potansiyel yönlerin değerlendirilmesi için bu alanda araştırmalar yapılarak 

sektörün gelişmesine katkı sağlanmasının oldukça faydalı olabileceği 

söylenebilir. 

İhracat ve tüketim değerlerinde diğer üretici ülkelere göre alt sıralarda 

yer alan Türkiye’nin pazarlama alanında eksikliklerinin olduğu görülmektedir. 

Türkiye zeytinyağı ihracatındaki mevcut durum sektöre yönelik araştırma 

yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Zeytinyağının Türkiye 

için ne kadar önemli bir tarım ürünü olduğu ve potansiyelinin yeterince 

değerlendirilemediği sürekli tartışılan bir konu haline gelmiştir.  

Dünya piyasalarındaki zeytinyağına olan bu talep ve değer artışından 

potansiyeli açısından en çok faydalanması gereken ülkelerin başında 

Türkiye’nin geldiği bilinmektedir. Çünkü Türkiye bu alanda geçmişten gelen 

bir potansiyele sahip olduğu kadar halihazırda da dünyanın en önemli 

zeytinyağı üreticilerinden birisi olmuştur. Mevcut üretim gücüyle 

zeytinyağının uluslararası alandaki artan trendinden en iyi şekilde 

faydalanabilmesi için sektörel olarak mevcut durumun iyi analiz edilmesi, 

güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konularak doğru adımlar atılmasının önemi 

büyüktür (Gürler ve ark., 2000). 

Zeytin gerek tarım ve beslenme yönünden gerekse ekonomik, kültürel, 

tarihi ve sosyal yönden öneme sahip ender tarım ürünlerinden birisidir. Zeytin 

ve zeytinyağı bugün yetiştirildiği bölgelerde hayatın her alanına etki etmiş ve 

kültürün önemli bir parçası haline gelmiştir.  

Zeytinyağı tüketimi sağlık açısından da oldukça önemli olmuştur. 

Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir parçası olan zeytinyağının ısıl ve kimyasal 

işlemler görmeden üretilmesi nedeniyle diğer yemeklik bitkisel yağlara göre 

çok daha farklı özelliklere sahip olduğu bilinen natürel zeytinyağı, özellikle 
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kalp hastalığı riskini azaltıcı, iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltici, kötü huylu 

kolesterolü (LDL) azaltıcı ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisinden 

dolayı dünyadaki birçok tıp bilim otoritesi tarafından fonksiyonel bir gıda 

olarak kabul edilmiştir. Zeytinyağının sağlık açısından bunun gibi birçok 

faydası da bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler arttıkça daha da fazla 

ortaya çıkmıştır (Türkoğlu ve ark, 2012). 

Doğal yollarla elde edilerek tüketilebilen ve insan sağlığı açısında önemli 

faydaları bulunan zeytinyağı geçmişten günümüze doğru önemli bir ticari ürün 

olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle yoğun üretiminin yapıldığı Akdeniz 

havzasındaki ülkelerde üretilen başlıca tarımsal ürünlerden ve önemli tarımsal 

girdilerden birisi haline gelmiştir. Bu ülkelerin başında gelen ülkelerden biri 

olan Türkiye için de tarımsal ve ekonomik yönden önemli kalemlerden 

birisidir. Bu nedenle dünyadaki ve Türkiye’deki zeytinyağı sektörünün 

ekonomik yapısının incelenerek mevcut durumun ortaya konulması sektörün 

geleceğine yön verilmesinde önemli olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada,  dünyadaki ve Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı 

ticaretindeki gelişmeler ve buna yön veren ülke politikalarının geçmişten 

günümüze mevcut durumu incelenmiştir. 

1.  DÜNYA’DA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TİCARETİ 

Dünyada zeytin ve zeytinyağı 

Zeytinyağı, daha önceki çağlarda zeytinin yetiştiği bölgelerde yaygın 

olarak tüketilen ve o bölgelere ait kültürün bir parçasıyken zamanla sağlık ve 

beslenme açısından değerinin anlaşılmasıyla zeytin yetiştiriciliği yapılmayan 

coğrafyalarda da tüketilmeye başlanmıştır. Dünyada zeytin ve zeytinyağına 

talep nüfusun artmasına paralel olarak artmış ve bunun etkisiyle dünyada 

üretim yapan ülke sayıları, alanları ve miktarı da artış göstermiştir. Bu alanda 

yaşanan arz ve talep artışının değerlendirilmesi, incelenmesi ve bazı 

düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında 

1956 yılında merkezi Madrid olmak üzere Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık 

Zeytin Anlaşması’nın idaresinden sorumlu olarak Uluslararası Zeytin Konseyi 

(UZK) kurulmuştur. UZK zeytinyağı ve sofralık zeytinde hükümetler arası tek 

uluslararası örgüt olmuştur (Anonim, 2019a).  

UZK’nın 8 tanesi Avrupa Birliği (AB) üyesi (Belçika, Fransa, 

Yunanistan, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz) ve 15 tanesi diğer 

https://www.ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/uluslararasi-zeytin-konseyi-uzk/uluslararasi-zeytin-konseyi-calismalari
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ülkelerden (Arnavutluk, Cezayir, Mısır, Tunus, Türkiye, Arjantin, İran, İsrail, 

Ürdün, Libya, Lübnan, Karadağ, Fas, Suriye ve Uruguay) oluşan 23 üyesi 

vardır. UZK üye ülkeleri; dünya zeytin üretim alanlarının %89.00’unu 

oluşturmuştur (Anonim, 2019b).  
 

Dünya’da dane zeytin ve zeytinyağı üretimi 
 

Tablo 1. Dünya dane zeytin üretimi 
Ülkeler Dane Zeytin Üretimi (bin ton) Küresel Üretimdeki Payı (%) 

Mısır 690.00 23.60 

İspanya 500.00 17.06 

Türkiye 414.00 14.20 

Cezayir 300.00 10.24 

Yunanistan 207.00 7.06 

Dünya 2 930.00  

Kaynak: Anonim, 2020a 

 

Dünya genelindeki 38 ülkede yetiştiriciliği yapılan zeytinin ekonomik 

olarak üretimi 14 ülkede yapılmakta olup bu üretim alanlarının %90.00’lık 

kısmı Akdeniz havzası, geriye kalan kısmı ise Latin Amerika ülkelerinde yer 

almıştır. UZK verilerine göre 2019 yılında dünya zeytin üretiminde Mısır 690 

bin ton ile ilk sırada yer alırken onu 500 bin ton ile İspanya, 414 bin ton ile 

Türkiye, 300 bin ton ile Cezayir ve 207 bin ton ile Yunanistan izlemiştir 

(Anonim, 2020b). Dünya toplam zeytin üretimi toplam 2.93 milyon ton olarak 

gerçekleşirken Mısır dünya üretiminin yaklaşık %23.60’ını tek başına 

yapmıştır. Küresel üretimde 3. sırada yer alan Türkiye ise küresel zeytin 

üretiminin yaklaşık %14.20’sini gerçekleştirmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Dünya zeytinyağı üretimi 

Ülkeler Zeytinyağı Üretimi (bin ton) Küresel Üretimdeki Payı (%) 

İspanya 1 230.00 39.17 

İtalya 340.00 10.83 

Yunanistan 300.00 9.55 

Türkiye 225.00 7.20 

Fas 145.00 4.62 

Portekiz 125.00 3.98 

Dünya 3 140.00  

Kaynak: Anonim, 2020a 

https://www.ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/uluslararasi-zeytin-konseyi-uzk/uluslararasi-zeytin-konseyi-calismalari
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Dünya toplam zeytinyağı üretimi 3.14 milyon ton olarak gerçekleşirken 

bunun %39.1’ini İspanya tek başına üretmiştir. Türkiye ise küresel zeytinyağı 

üretiminin yaklaşık %7.2’sini gerçekleştirmiştir (Tablo 2). 

Dünya’da dane zeytin ve zeytinyağı tüketimi 

2019 yılında dünyada dane zeytin tüketiminin %17.9’u Mısır’da 

olmuştur. Küresel zeytin tüketimimin %11.8’i ise Türkiye’de olmuştur (Tablo 

3). 
 

Tablo 3. Dünya dane zeytin tüketimi 

Ülkeler Dane Zeytin Tüketimi (bin ton) Küresel Tüketimdeki Payı (%) 

Mısır 500.00 17.90 

Türkiye 330.00 11.80 

Cezayir 303.00 10.86 

ABD 207.50 7.42 

İspanya 190.00 6.81 

Brezilya 110.00 3.94 

Dünya 2 790.00  

Kaynak: Anonim, 2020a 
 

Tablo 4. Dünya zeytinyağı tüketimi 

Ülkeler Zeytinyağı Tüketimi (bin ton) Küresel Tüketimdeki Payı (%) 

İspanya 550.00 17.80 

İtalya 500.00 16.18 

ABD 330.00 10.68 

Türkiye 170.00 5.50 

Fas 120.00 3.88 

Yunanistan 125.00 4.05 

Dünya 3 090.00  

Kaynak: Anonim, 2020a 
 

2019 yılında dünya zeytinyağı tüketiminin yaklaşık %17.8’i 

İspanya’da olmuştur. Küresel zeytinyağı tüketiminin yaklaşık %5.5’i ise 

Türkiye’de olmuştur (Tablo 4). 
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Dünya’da dane zeytin ve zeytinyağı ihracatı 

2019 yılında İspanya dünya zeytinyağı ihracatının %47.8’ini tek başına 

gerçekleştirirken Türkiye %1.9’unu gerçekleştirmiştir (Tablo 5). 
 

Tablo 5. Dünya zeytinyağı ihracatı  

Ülkeler 
Zeytinyağı İhracatı (milyon $) 

Dünya İhracatındaki Payı 

(%) 

İspanya 3 550.00 47.80 

İtalya 1 560.00 21.00 

Portekiz 630.40 8.50 

Tunus 509.40 6.85 

Yunanistan 416.70 5.60 

Türkiye 142.70 1.90 

Dünya 7 426.00  

Kaynak: Anonim, 2020a 

Dünya dane zeytin ve zeytinyağı ithalatı 
 

Tablo 6. Dünya zeytinyağı ithalatı 

Ülkeler 

Zeytinyağı İthalatı 

(milyon $) 

Dünya 

İthalatındaki Payı 

(%) 

Türkiye'den İthalat 

Oranı (%) 

İtalya 1 630.00 30.60 0.54 

ABD 1 330.00 24.90 3.28 

Fransa 478.00 9.00 0.27 

İspanya 428.20 8.00 0.55 

Brezilya 401.70 7.50 0.15 

Dünya 7 610.00  1.46 

Kaynak: Anonim, 2020a 
 

Küresel zeytinyağı ithalatında ilk beş sırada yer alan ülkeler toplam 

ithalatın %80.1’ini gerçekleştirirken Türkiye’nin bu ülkelerin ithalatından 

aldığı pay oldukça düşük olmuştur. ABD toplam zeytinyağı ithalatının 

%3.28’ini Türkiye’den karşılarken diğer büyük ithalatçı ülkelerin oranı 

%1.00’in altında kalmıştır. Türkiye dünya zeytinyağı ithalatından da oldukça 

düşük bir pay almıştır. Dünya, zeytinyağı ithalatının %1.46’sını Türkiye’den 

karşılamıştır (Tablo 6). 
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Dünyada yağlık zeytin ve zeytinyağının genel durumuna bakıldığında 

Türkiye’nin üretim noktasında ilk 3 ülke içinde yer almasına rağmen ihracat 

noktasında gerilerde kaldığı ve yeterince pay alamadığı söylenebilir. Bunun 

nedeni olarak kaliteli üretimden ziyade üretim miktarına odaklanılması, 

dünyada Türk zeytinyağının yeterince tanıtımının yapılmaması ve yeni oluşan 

pazarlarda yer almak için yeterince çaba gösterilmediği sonucu çıkarılabilir. 

2. TÜRKİYE’DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TİCARETİ 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi 

özellikleriyle; İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tunus gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle 

birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biri olmuştur. Türkiye 

toplam tarım alanının %2.3 olan 8 790 000 da alanda zeytincilik yapılmıştır (Anonim, 

2020c). Türkiye’de zeytin Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz 

bölgelerinde bulunan 41 farklı ilde gerçekleştirilmiştir. Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, 

Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin önemli zeytin yetiştiren illerdir. Zeytin 

ve zeytinyağı üreticilerinin çoğunluğu tarım kooperatifleri altında toplanmışlardır. 

Marmara Birliğe bağlı 30 bin, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ne bağlı 22 bin adet 

zeytin üreticisi toplam üreticilerin yaklaşık %14.00’ünü oluşturmuştur. 2019 yılında 

414 bin ton sofralık ve 1 110 bin ton yağlık olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon ton zeytin 

üretimi gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2020b). Sofralık zeytin Bursa’nın Gemlik 

ilçesinde ve çevresinde yoğun olarak üretilirken, yağlık zeytin üretimi ise Ege ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaşmakta olup 2019 yılı itibariyle üretilen 

yağlık zeytinin yaklaşık %14.00’ü Balıkesir ve Çanakkale illerinde gerçekleştirilmiştir 

(Anonim, 2020b). 

Türkiye’de zeytin hasadı genellikle Ekim-Kasım aylarında başlar. Zeytin 

üretiminde “var yılı” ile “yok yılı” arasında farklar bulunduğu söylenebilir. Aradaki 

farkın bakım şartlarının iyileştirilmesiyle azalabilmesine rağmen periyodisitenin 

sektörü halen önemli derecede etkilediği söylenebilir. Hammadde temininde sıkıntı 

yaşayan zeytinyağı fabrikalarında kapasite kullanım oranları ortalama yıllık %40.00-

50.00 arasında olduğu söylenebilir.  
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Şekil 1. Türkiye’de Zeytin Üretim Bölgeleri (Al-Naqeeb, 2020) 

 

Türkiye’de dane zeytin ve zeytinyağı üretimi 

Türkiye son yıllarda zeytin dikili alanları ve zeytin ağacı sayısını 

artırmaya başlamış ve bu durum üretimine de yansımıştır. 2015 yılında 8 369 

000 da olan zeytinlik alanı 2019 yılında 8 792 000 da olmuştur. Zeytin ağacı 

sayısı ise 2015 yılında 171 992 000 adet iken 2019 yılında 182 076 000 adet 

olmuştur. Yağlık zeytin üretimi ise 2015 yılında 1 300 000 ton olan yağlık 

zeytin üretimi 2019 yılında 1 110 000 tona düşmüştür. Zeytinyağı üretimi ise 

2015 yılında 185 000 ton iken 2019 yılında 224 595 tona çıkmıştır (Tablo 7). 
 

Tablo 7. Türkiye zeytin ve zeytinyağına ilişkin veriler 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Toplam zeytinlik alanı 

(bin da) 
8 369 8 455 8 461 8 644 8 792 

Toplam zeytin ağacı 

sayısı (bin adet) 
171 992 173 758 174 594 177 844 182 076 

Toplam zeytin 

Üretimi (ton) 
1 700 000 17 300 000 2 100 000 15 000 000 1 525 000 

Sofralık zeytin 

Üretimi (ton) 
400 000 430 000 460 000 426 995 415 000 

Yağlık zeytin 

Üretimi (ton) 
13 000 000 13 000 000 1 640 000 1 073 472 1 110 000 

Zeytinyağı üretimi 

(ton) 
185 000 195 000 287 041 193 613 224 595 

Zeytinyağı ihracatı 

(ton)  
12 831 17 819 50 217 65 940 43 862 

Zeytinyağı ithalatı 

(ton) 
2 632 1 307 16 4 844 23 401 

Kaynak: Anonim, 2020c, Anonim, 2020d 
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Türkiye’de zeytinyağı tüketimi 

Dünyada zeytin üretiminin yapıldığı ülkelerin tüketimde de en ön 

sıralarda yer aldığı gibi Türkiye’de de zeytinyağı, zeytin üretimi yapılan 

bölgelerde yoğun olarak tüketilmiş diğer bölgelerde zeytinyağı tüketim oranları 

daha düşük kalmış ve çoğunlukla ayçiçeği yağı tüketilmiştir. Genç (2004)’e 

göre özellikle, Ege Bölgesi’ndeki zeytinyağı tüketimi (kişi başına 5-6 kg/yıl), 

diğer bölgelerin ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olmuştur. 

Türkiye’nin 2009 yılında 110 000 ton olan zeytinyağı tüketimi 2019 

yılında 170 000 tona yükselmiştir. 

Türkiye’de yıllar itibariyle kişi başı zeytinyağı tüketimi toplam tüketim 

miktarına paralel olarak artış göstermiştir. Ancak bu durum zeytin üreticisi AB 

ülkelerine göre oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye’de kişi başına 

zeytinyağı yıllık tüketim miktarı 1.5 litre olup bu oran Yunanistan’da 12 litre, 

İspanya ve İtalya’da 10 litre, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye’de 6 litre 

dolaylarında olmuştur (Anonim, 2020f). Bunun sebebi olarak Türkiye’de 

zeytinyağı kültürünün yeterince yaygınlaştırılamaması, zeytinyağı fiyatlarının 

alternatiflerine göre daha pahalı olması ve tüketicilerin zeytinyağı fiyatlarına 

karşı duyarlılıklarının yüksek olması sayılabilir. 

 

Tablo 8. Türkiye zeytinyağı tüketimi  

Sezonlar Tüketim Miktarı (Ton) 

2009/10 110 000 

2010/11 131 000 

2011/12 150 000 

2012/13 150 000 

2013/14 105 000 

2014/15 125 000 

2015/16 116 000 

2016/17 150 000 

2017/18 176 000 

2018/19 163 000 

2019/20 170 000 

Kaynak: Anonim, 2020e 
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Türkiye’de zeytinyağı ihracatı 

Türkiye zeytinyağı ihracatı, periyodisiteden ve iklimsel faktörlerden 

dolayı zeytinyağı üretiminde meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle yıldan 

yıla keskin artış ve düşüşler göstermiştir. İşleme teknolojisi, pazarlama 

politikaları ve diğer üretici ülkelerin zeytinyağı rekoltelerinde meydana gelen 

değişimler Türkiye’nin ihracatını etkileyen önemli unsurlar arasında yer 

almıştır. AB ülkelerinde rekolte düşüklüğünün yaşandığı yıllarda Türkiye’nin 

AB’ye zeytinyağı ihracat oranı %40.00 seviyelerine çıkmıştır (Anonim, 

2020d). Diğer yıllarda ise bu oran %25.00 seviyelerine inmiştir. Türkiye 

ürettiği zeytinyağının ortalama %26.00’sını ihraç etmiştir. (Anonim, 2020e). 

Türkiye’nin hemen yanı başında olmasına ve zeytinyağı açısından büyük bir 

pazar olmasına rağmen en büyük ve rekabetçi üretici ülkelerin yine bu ülkeler 

olması ve AB’ye üye ülkelerin kendi aralarında gümrüksüz ticaret 

yapabilmeleri nedeniyle Türkiye’nin AB pazarına girmesi ve rekabet 

edebilmesinin zor olduğu söylenebilir.  

Ayrıca AB Türkiye’den yaptığı zeytinyağı ithalatına yüksek gümrük 

vergisi ve kota uygulamıştır. AB, Türkiye’den zeytinyağı ithalatına %27.92 

oranında ithalat vergisi uygulamıştır (Anonim, 2020d). 150910 “Saf 

zeytinyağı” 150910 GTİP kodlu üründe Türkiye’ye karşı en yüksek tarife 

oranını %27.92  ile Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya ve 

Portekiz uygularken Japonya ve Kanada Türkiye’ye bu üründe hiç tarife 

uygulamamıştır. ABD ise Türkiye’ye %0.96 tarife oranı uygulamıştır. 

“Zeytinyağı fraksiyonları” 150990GTİP kodlu üründe Türkiye’ye karşı en 

yüksek tarifeyi %31.11 ile Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya ve 

Portekiz uygularken Japonya ve Kanada Türkiye’ye hiç tarife uygulamamıştır. 

Bu üründe ABD ise Türkiye’ye %1.04 tarife oranı uygulamıştır (Anonim, 

2020d). 

AB pazarına kısıtlı giriş imkanı bulunan Türkiye ise bu durumu ihracat 

pazarlarını çeşitlendirme yoluna giderek aşmaya çalışmıştır. Bu nedenle AB 

zeytinyağı üretici ülkeler ihracatta AB pazarına yoğunlaştıklarından dolayı 

dünyada ihracat pazarları daha sınırlıyken Türkiye’nin zeytinyağı ihracat pazarı 

çok daha geniştir. Ayrıca dünyada zeytinyağına yönelik talebin artması Türkiye 

için yeni ihraç pazarlarının ortaya çıkmasını sağlamış, son yıllarda daha önce 

zeytinyağı ihracatı yapılmamış ülkeler Türkiye’ye yeni fırsatlar sunmuştur.  
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Tablo 9. Türkiye zeytinyağı ihracatı ve ortalama ihraç fiyatları  

Yıllar  Miktar (kg) Tutar ($) 
Ortalama Fiyat 

($/kg) 

2007/08  19 389 416 77 203 652 3.98 

2008/09  31 527 383 100 376 461 3.18 

2009/10  20 016 259 67 991 315 3.40 

2010/11  13 963 321 52 266 536 3.74 

2011/12  25 795 779 81 040 657 3.14 

2012/13  96 622 572 305 345 529  3.16 

2013/14  24 055 219 91 517 849 3.80 

2014/15  30 062 106 140 690 656 4.68 

2015/16  15 119 745 57 455 031 3.80 

2016/17  45 566 859 176 799 412 3.88 

2017/18  66 110 487 254 910 062 3.85 

2018/19 52 242 987 146 062 015 2.79 

2019/20 43 862 000 142 700 000 3.25 

Kaynak: Anonim, 2020e, Anonim, 2020d 

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı yaptığı başlıca ülkeler ABD, İspanya, 

S.Arabistan, İtalya, İran ve Japonya’dır. Türkiye toplam zeytinyağı ihracatının 

%35.20’sini ABD’ye, %13.40’ünü İspanya’ya, %10.40’ünü S.Arabistan’a, 

%8.10’ini İtalya’ya, %5.30’ünü İran’a ve %5.00’ini Japonya’ya yapmıştır 

(Anonim, 2020e).  

İhracatta ihraç edilen miktar kadar ihraç edilen zeytinyağının birim fiyatı 

da önemlidir. 2015 yılında 4.68 $/kg seviyesinde gerçekleşen Türkiye ihraç 

birim fiyatı yıllar içinde artış göstermekle beraber 2019 yılında 3.25 $/kg’a 

düşmüştür (Tablo 9). 

Türkiye’de zeytinyağı ithalatı 

Türkiye’nin zeytinyağı alanında ciddi bir ithalatı bulunmamakla beraber 

bazen iç piyasadaki fiyat dengesini sağlamak amacıyla ithalat yapılabilmiştir. 

Bununla beraber son yıllarda kayıtlarda gözükmemekle beraber Suriye’den 

transit satış amacıyla getirilen zeytinyağlarının iç pazara sunulduğu ve ciddi 

fiyat spekülasyonlarına neden olduğu konu uzmanlarınca dile getirilmiştir 

(Anonim, 2019c). 

 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/zeytinyagi-ureticilerinden-suriye-tepkisi-212271h.htm
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Türkiye zeytinyağı arz-talep dengesi 

Türkiye’nin zeytinyağı yıllar itibariyle arz talep dengesi Tablo 10’da 

görülebilir. Periyodisiteden kaynaklanan dalgalanmalar nedeniyle sezonlar 

arasındaki değerlerde farklılıklar oluştuğu gözlenmiştir. Genel olarak  
 

Tablo 10. Türkiye zeytinyağı arz-talep dengesi  

Yıllar (bin ton) 2017/18  2018/19  2019/20 

Sezon Başı Stoku  13.50  34.20  9.80 

Üretim 263.00  193.60  225.00 

İthalat 0.00  0.0  0.00 

İhracat 65.80  55.00  43.80 

İç Tüketim 176.50  163.00  170.00 

Sezon Sonu Stoku 34.20  9.80  21.00 

Kaynak: Anonim, 2020e 

Türkiye’nin zeytinyağında ihracatçı bir ülke olduğu, ihtiyacından daha 

fazla zeytinyağı üreterek ihraç ettiği Tablo 10’dan anlaşılabilir. 

 AB ve Türkiye’de zeytinyağı dış ticareti 

AB’de birliği temsil eden ülkelerdeki zeytinyağı fiyatlarının dünya 

fiyatlarından yüksek olması halinde restitüsyon adı verilen ihracat iadesi 

sistemi uygulanmıştır. Dünya fiyatları AB fiyatlarını geçmesi durumunda 

Birlik iç pazarını korumak ve topluluk içindeki zeytinyağı arzını garanti altına 

almak için ihracat harcı uygulaması, gümrük tarifesinin kısmen ya da tamamen 

askıya alınması veya ithalat kotası konulması gibi önlemler alınmıştır.  

AB, halihazırda 070992 GTİP kodlu “Zeytin (taze veya soğutulmuş)” 

üründe Türkiye’ye karşı %2.73 oranında  tarife uygularken, 071120 “Zeytin 

(geçici konserve)” GTİP kodlu üründe  %5.17, 150910 “Saf zeytinyağı” GTİP 

kodlu üründe %27.92, 150990 “Zeytinyağı fraksiyonları” GTİP kodlu üründe 

%31.11 ve 151000 “Zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar” GTİP kodlu üründe 

%49.87 oranında ithalat vergisi uygulamıştır (Anonim, 2020d). Verilen 

değerlerden de anlaşıldığı üzere Türk zeytinyağına AB tarafından oldukça 

yüksek vergiler uygulanmış, oluşturulan vergi duvarlarının Türk üreticiler 

tarafından aşılması ise mevcut üretim şartlarında oldukça zor göründüğü 

belirtilebilir. Dünyanın en büyük zeytinyağı pazarının hemen yanı başında 
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bulunmasına rağmen yüksek vergi oranlarından dolayı bu imkanı 

değerlendiremeyen Türkiye zeytinyağı sektörünün ise her ne kadar nakliye 

masrafları daha fazla olsa da zeytinyağı tüketiminde hızlı bir artış gösteren 

ABD, Uzakdoğu, Güney Amerika ve Çin pazarlarına yönelmesinin daha 

ekonomik olacağı söylenebilir. 

 

4. TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ZEYTİNYAĞI 

POLİTİKALARI 

Türkiye’de zeytinyağında destekleme politikalarının ilk olarak 1927 

yılında çıkarılan Zeytincilik Kanunu Layihası ile başladığı söylenebilir. Bu 

Kanunla zeytin dikimi ve üretiminin korunması ve teşvik edilmesi yönünde 

tedbirler alınmıştır. Daha sonraki yıllarda da zeytin yetiştiriciliğine önem 

verilmiş ve 26 Ocak 1939 tarihinde 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve 

Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun çıkarılmıştır.  

Anonim (1941)’e göre üreticilerin ürünlerinin işlenmesi, istenilen 

fiyattan ve kolayca pazarlanabilmesi amacıyla 21.10.1935 tarih ve 2834 sayılı 

Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu’na göre TARİŞ kurulmuştur. Ancak 1949 

yılında faaliyete geçebilmiştir. 27.10.1941 yılında yapılan “İzmir İncir ve 

Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği”nin 103.Yönetim Kurulu 

Toplantısında “Zeytinyağının teşkilatlandırılmasına başlangıç olmak üzere 

yalnız zeytinyağının ortak tali ürünleri arasına alınarak” değerlendirilmesi ve 

aynı zamanda piyasadan da alım yapılarak ihraç edilmesi kararı alınmış ve 

Anonim (1942)’e göre zeytinyağı alımlarına 1942 yılında başlamıştır (Sezener, 

2005).  

1943 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından, kurulmaları ve birliğe 

bağlanmaları uygun görülen Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye ve 

Küçükkuyu Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğe katılmıştır. Bununla 

beraber Anonim, (1943)’e göre Sultanhisar, Edremit, Burhaniye ve Bayındır 

Kooperatiflerinde üreticinin ürünlerinin işlenmesi için birer zeytinyağı 

fabrikası kurulmuştur (Anonim, 2016). 

Türkiye’de zeytinyağına yönelik doğrudan ilk politika uygulamalarının 

1966 yılında destekleme alımları ile başladığı söylenebilir. Destekleme alımları 

ile üreticileri fiyat dalgalanmalarından korumak ve zeytinyağının iç ve dış 

pazarlarda değerinde satışını sağlamak amaçlanmıştır. Bundan sonra ise 

Türkiye’de, zeytinyağı üretimini artırmak için uzun yıllar  destekleme alımları 
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uygulanmış, bu destek şekline 1990’lı yılların sonunda son verilerek yerine 

prim ödemeleri başlamıştır (Bayramer, 2015). Prim ödemesi sistemine 

geçilinceye kadar devlet tarafından destekleme alımı uygulamasının 

yapılmadığı dönemlerde Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri üreticinin 

elindeki ürünleri alarak oluşan boşluğu doldurmaya çalışmışlardır (Gazanfer, 

2007).  

 

 
Şekil 2.Türkiye’de Yıllar İtibariyle Zeytinyağına Ödenen Prim Miktarları 

 

Zeytinyağında prim ödemelerine ilişkin usul ve esaslar Tarımda Yeniden 

Yapılanma ve Destekleme Kurulunca belirlenmekte ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgelerle duyurulmuştur. Zeytinyağı prim 

miktarı 1998 yılından itibaren dalgalı bir şekilde ilerlemiştir. Ödemeler ilk iki 

yıl € olarak verilmiş ancak sonraki yıllarda TL bazında açıklanmıştır. 1999 

yılında ise, zeytinyağı rekoltesinin düşük olmasından dolayı  prim ödemesi 

yapılmamıştır (Başaran, 2011). 2019 yılından itibaren ise ilk defa sofralık 

zeytinde prim desteği uygulamasına başlanılmıştır (Anonim, 2020i). 

Zeytinyağı ve sofralık zeytin üreticilerine ayrıca genel bir destekleme 

sistemi olan Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kapsamında 2000 – 2008 yılları 

arasında gelir desteği ödemesi yapılmıştır (Tablo 11). 
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Tablo 11. Zeytinyağına yapılan DGD ödemeleri  

Yıllar  
Birim Destek Miktarı 

(TL/da) 
Üretici Sayısı 

Desteklenen Alan 

(ha) 

2003/2004 16 173 120.00 351.73 

2004/2005 16 175 214.00 362.21 

2005/2006 16 182 299.00 370.2 

2006/2007 10 186 257.00 385.48 

2007/2008 7 199 599.00 420.52 

Kaynak: Anonim, 2020h 
 

Tablo 12. Türkiye’de zeytin üreticilerinin yararlandıkları MGD miktarları 

Yıllar  Gübre Desteği (TL/da) Mazot Desteği (TL/da) 

2003/2004 - 3.90 

2004/2005 - - 

2005/2006 1.00 1.50 

2006/2007 1.55 1.80 

2007/2008 3.83 2.93 

2008/2009 4.25 3.25 

2009/2010 4.25 3.25 

2010/2011 4.75 3.75 

2011/2012 5.00 4.00 

2012/2013 5.50 4.30 

2013/2014 6.00 4.60 

2014/2015 6.60 4.85 

2015/2016 11.00 

2016/2017 11.00 

2017/2018 14.00 

2019/2020 19.00 

Kaynak: Anonim, 2020h 

Zeytin üreticilerine destekleme primi ve DGD yanında 2003 yılından 

itibaren mazot ve gübre desteği sağlanmıştır. Ayrıca sertifikalı zeytin fidanı 

kullanımını arttırarak, sağlıklı fidanlarla en az 10 da kapama zeytin bahçe 

tesisinin yaygınlaştırılması amacıyla, 2006 yılından itibaren sertifikalı fidan 

desteği zeytin üreticileri desteklenmiştir. 
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Tablo 13. Sertifikalı zeytin fidanı destek birim fiyatları  

Yıllar Sertifikalı (TL/da) Sertifikasız (TL/da) 

2014 100.00 50.00 

2015 150.00 50.00 

2016 150.00 50.00 

2017 280.00 100.00 

2018 280.00 100.00 

2019 280.00 100.00 

2020 280.00 100.00 

Kaynak: Anonim, 2020h 

İhracat desteği ve ithalat kısıtlamaları 

Zeytinyağı, ihraç edilmeye başladığından itibaren devamlı desteklenen 

ürünler arasında olmuştur. 1963 yılında vergi vb. resmi harçların hesaplanarak 

belli oranda ihracat sonrası ihracatçıya iade edilen miktar olan ihracat iadesi 

belli tarım ürünlerinde uygulanmaya başlanmış ve bundan sonra zeytinyağı da 

zaman içinde teşvik kapsamına alınmıştır. 1984 yılına kadar ihracat iadesi 

desteği verilen zeytinyağı bu yıl teşvik kapsamından çıkarılmıştır. 1985 yılında 

1 kg’lık ambalajlı ürünler tekrar teşvik kapsamına alınsa da 1987 yılında tekrar 

teşvikten çıkarılmıştır (Bayramer, 2015). 1980 yılında belli ihraç ürünlerin 

desteklenmesi amacıyla kurulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 

1986 yılında tarım ürünlerine de ihracat desteği vermeye başlamıştır. Aynı yıl 

zeytinyağı da destekleme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda maksimum 

5kg’lık ambalajlardaki zeytinyağına 75.00 $/ton ödeme belirlenmiştir. 1988 

yılında 5 kg’lık ekstra natürel zeytinyağına destek 200.00 $/tona çıkarılmıştır. 

1991 yılında bu destek 1 kg’lık ambalajlı ürünlere ödenmesine karar verilmiş, 

1994 yılında destek miktarı 150.00 $/tona düşürülmüş ve daha sonra 

kaldırılmıştır (Seçer ve Emeksiz, 2012). 

Bundan sonra ise 1998 yılında tekrar ihracat iadesi uygulanmaya 

başlamıştır. Verilecek destekleme miktarı mahsuplaşma sistemi üzerinden 

ihracatçının devlete olan borçlarından düşülmüştür. Verilecek destekleme 

miktarı ise 200.00 $/ton olarak kararlaştırılmıştır. 2002 yılında destekleme 

miktarı 180.00 $/tona düşürülmüştür. 2005 yılında dökme ve varilli ihraç edilen 

zeytinyağları tamamen destek kapsamından çıkarılmış sadece azami 5 kg’lık 

ambalajlı ürünlere destek verilmeye başlanmıştır. 
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DTÖ Tarım Anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye ihracat desteği 

verilebilecek 44 ürün/ürün grubu içerisinde yer alan zeytinyağına bu kapsamda 

ihracat iadesi yapılmıştır. 15.04.2010 tarihli ve 27553 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi 

ve Koordinasyon Kurulu’nun 2010/5 No’lu Tebliğine göre; “Tescilli Türk 

Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağına ödenecek 

ihracat iadesi miktarları kararlaştırılmıştır. Zeytinyağı ithalatı ise 1985 yılına 

kadar izin alınarak gerçekleştirilebiliyordu. 24 Ocak 1980 yılında piyasaların 

serbestleşmesine yönelik alınan kararlar neticesinde zeytinyağının ithalatı da 

serbest bırakılmıştır. Üretimin yetersiz kaldığı yıllarda dahilde işleme rejimi 

kapsamında zeytinyağı ithalatı için dahilde işleme izin belgesi düzenlemesi de 

yapılmıştır. 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’nin dünyada dikili yağlık zeytin alanında ve zeytinyağı 

üretiminde ilk beş ülke içerisinde olmasına rağmen üretilen zeytinyağı kalitesi 

ve ihraç edilen ürün fiyatları yönünden eksikleri olduğu söylenebilir. Bu 

eksiklerin giderilmesi için öncelikle sektörde kaliteli zeytinyağı üretiminin 

sağlanması gerekir. Üreticiden tüketiciye bahçeden sofraya kadar olan 

süreçlerin tamamında yaşanan problemlerin genel olarak çözümüne yönelik 

olarak üretilen zeytinyağının kayıt altına alınması, denetim ve takibinin 

yapılması, üretimin ve pazarlamanın her aşamasında izlenebilirliğin sağlanması 

ve üretilen miktardan çok kaliteli ürünün ön plana çıkarılmasının sağlanmasının 

yararlı olacağı görülmektedir.   

Zeytinde periyodisite olmasından dolayı kaçınılmaz olarak yaşanan atıl 

kapasite sorununun aşılması için yeni kurulacak işletmelere bölgenin üretim 

miktarına ve kapasitesine uygun tesisler yapmaları yönünde çalışmaların 

yapılması faydalı olabilir. İhracatta yaşanan sorunların çözümü için, sektörde 

yer alan işletmelerin ihracata teşvik edilmesi, ihracat yapmayla ilgili eğitimlerin 

düzenlenerek işletmelerin bu konuda bilgi eksikliklerinin giderilmesi, ihracat 

teşvik oranlarının artırılması, ihracat prosedürlerinin kolaylaştırılması, ihracat 

bilgisi olan kalifiye eleman yetiştirilmesi  önem kazanmaktadır.  Ayrıca, zeytin 

ve zeytinyağı piyasasındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi için 

uygulanmakta olan fiyat politikalarının yeniden gözden geçirilerek etkinliğinin 

artırılması yaşanan sorunlara çözüm olabilecektir.  
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1. GİRİŞ 

Hayvan beslemede kesif ve kaba yem kullanılmakta ve günlük 

rasyonlarda oransal olarak sırasıyla kesif yemin %40 kaba yemin ise %60 

oranında kullanılması öngörülmektedir (Çelik ve Demirbağ, 2013). 

Hayvanların günlük enerji ve protein ihtiyaçlarını sağlamada kesif yem 

kullanılırken, kaba yem hayvan sağlığı ve et-süt veriminin arttırılması amacıyla 

beslemede yer almaktadır (Saygı ve Alarslan, 2012; Balabanlı ve ark., 2016). 

Beslemede kaba yemler verim ve kalitede önemli katkı sağlamakla beraber aynı 

zamanda ucuz yem kaynağı olması nedeniyle maliyetleri düşürücü etkiye 

sahiptir (Yavuz ve Ceylan, 2005; Budak ve Budak, 2014). Danesi için üretilen 

tahıllardan elde edilen sap-saman, besin değeri düşük ve hayvan beslemede 

dolgu maddesi olarak kullanılan kaba yemlerdir. Kalite ve verim artışında etkili 

olan kaliteli kaba yemler ise baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ile çayır-

meralardan sağlanan kuru otlardan oluşmaktadır (Çelik ve Demirbağ, 2013). 

Hayvancılık işletmeleri kaliteli kaba yem teminini çayır-meralar ve yem 

bitkileri üretme ya da satın alma yoluyla sağlamaktadırlar (Yavuz ve ark., 

2020). 

Türkiye’de çayır-mera alanının 11.7 milyon hektarlık (%80.14) kısmını 

meralar oluşturmakta ve bunun %87.6’sı orta ve zayıf mera sınıfında yer 

almaktadır (Anonim, 2021). Bu durum işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyacını 

karşılamada meralardan yararlanma düzeyinin oldukça düşük olduğunu 

göstermektedir. İşletme maliyeti içerisinde yem giderlerinin %70’e varan bir 

pay aldığı düşünüldüğünde; işletmelerin meralardan yararlanma düzeyi 

azaldıkça kaliteli kaba yem maliyetlerinin yükseldiği ifade edilebilir 

(Harmanşah, 2018). Kaba yem giderlerinin minimize etmenin en önemli yolu 

ise hayvancılık işletmelerinin yem bitkileri üretiminde bulunmalarından 

geçmektedir (Özek, 2022). Ayrıca nüfus ve nüfus yapısına bağlı olarak 

hayvansal ürünlere hızlı bir talep artışı söz konusudur. Talep karşısında arzın 

güvence altına alınması ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması 

boyutunda hayvan varlığındaki artışa paralel olarak yem bitkisi üretiminde 

istikrarlı bir yapının sağlanması ekonomi ve refah açısından oldukça önemlidir.  

Yem bitkileri tarımı hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinde önemli 

olduğu kadar bitkisel üretim içinde elzemdir. Yem bitkisi üretiminin artışı, 

çayır-mera alanları üzerindeki baskıyı azaltarak gelecek yıllarda çayır-mera 

kalitesinin artışını sağlayacak etkiye sahiptir. Öte yandan toprağın fiziksel ve 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 26 

 

kimyasal yapısını düzeltme, erozyonu önleme, topraktaki organik madde 

içeriğini zenginleştirme gibi özellikleri dikkate alındığında yem bitkilerinin 

nadas ve münavebede kullanımı hem ana ürün kalitesini arttırmada hem de 

kaynakların etkin kullanımına katkı sağlamada potansiyel teşkil etmektedir 

(Yolcu ve Tan, 2008).   

Yem bitkileri üretiminin hayvancılığa ve bitkisel üretime sağladığı 

birçok katkı dikkate alınarak Türkiye’de 2000 yılı itibariyle üretim ve verim 

artışının sağlanması amacıyla “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 

Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği” ile birlikte yem bitkisi 

üretimi destek kapsamına alınmıştır. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yem 

bitkileri üretiminin destek kapsamına alınması sonucu yem bitkileri ekim 

alanında önemli artışlar gözlenmiştir. Aynı zamanda 2000 yılı öncesi sınırlı 

sayıda yem bitkisi üretimi yapılırken günümüzde yaklaşık otuz ürüne destek 

verildiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle ekim alanlarındaki artışın yanı sıra 

ürün çeşitliliğinde de artışlar söz konusu olmuştur (Şahin ve Yılmaz, 2008; 

(Aksu ve Dellal, 2016; Altıntaş ve ark., 2017). Bunun yanında ülkede 2000 yılı 

sonrası uygulanan hayvancılık destekleme politikalarındaki gelişmeler ile 

hayvan varlığı ve türlerinde de önemli değişimler yaşanmıştır. Bu gelişme 

değişimlerin bir bütün olarak ele alınması hayvancılık sektörünün ve 

dolayısıyla yem bitkileri üretiminin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu 

nedenle bu çalışmada yem bitkisi üretimi detaylı olarak incelenmiş ve yem 

bitkisi desteklerinin üretime etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Yem bitkisi desteklerinin üretime etkisini ortaya koymak amacıyla 2000-

2021 dönemine ilişkin istatistiki verilerin yanı sıra konuyla ilgili bilimsel 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu veriler çeşitli tablo ve şekiller yardımıyla 

incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Tarım arazilerinin mevcut durumu yem bitkisi üretim potansiyelini 

ortaya koyma açısından önemlidir. 2003 yılı itibariyle çayır mera alanlarında 

herhangi bir değişim yaşanmazken, meyve dikili alanda sürekli bir artış eğilimi 

söz konusudur. Bu gelişme bitkisel üretim değerine önemli ölçüde katkı 

sağlayacak bir gelişmedir. Tarım alanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan 

ekilen tarla alanında son 22 yıllık süreçte %11 oranında azalış gözlenmiş, fakat 
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aynı zamanda tarım arazilerinin atıl kalmasının önemli bir kaynağı olan nadas 

alanlarında %36.6’lık bir azalışta söz konusu olmuştur (Tablo 1). Nadas 

alanlarındaki azalışa karşın tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim 

alanlarında sürekli bir artış yaşanmaktadır. 2000 yılında tarla arazileri 

içerisinde yem bitkileri ekili alan %1.58’lik (361 bin ha) paya sahip iken 2021 

yılına bakıldığında %587 oranında ciddi bir artış ile 2480 bin hektara ulaşarak 

%12.97’lik pay almıştır.  

Tablo 1. 2000-2021 Döneminde tarım arazilerin dağılımı (bin hektar) 

Yıllar  Toplam 

Alan  

Ekilen 

Tarla 

Alanı  

Nadas 

Alanı  

Sebze 

bahçeleri 

Alanı  

Meyve 

Alanı  

Süs 

Bitkileri 

Alanı  

Çayır-

mera 

alanı 

2000   38 757   18 038   4 826    899   2 604 -  12 378 

2001   40 967   17 917   4 914    914   2 588 -  12 378 

2002   41 196   17 935   5 040    904   2 611 -  12 378 

2003   40 644   17 408   4 991    909   2 610 -  14 617 

2004   41 210   17 962   4 956    930   2 674 -  14 617 

2005   41 223   18 005   4 876    911   2 717 -  14 617 

2006   40 493   17 440   4 691    895   2 780 -  14 617 

2007   39 504   16 945   4 219    894   2 831 -  14 617 

2008   39 122   16 460   4 259    850   2 895 -  14 617 

2009   38 912   16 217   4 323    815   2 909 -  14 617 

2010   39 011   16 333   4 249    836   2 950 -  14 617 

2011   38 231   15 692   4 017    811   2 943 -  14 617 

2012   38 399   15 463   4 286    802   3 011 -  14 617 

2013   38 423   15 613   4 148    810   3 091   4  14 617 

2014   38 558   15 782   4 108    827   3 201   5  14 617 

2015   38 551   15 723   4 114    808   3 232   5  14 617 

2016   38 328   15 575   3 998    804   3 243   5  14 617 

2017    37 964   15 498   3 697    808   3 284   5  14 617 

2018    37 797   15 421   3 513    804   3 329   5  14 617 

2019    37 716   15 398   3 387    798   3 348   5  14 617 

2020    37 762   15 628   3 173    784   3 457   5  14 617 

2021    38 089   16 062   3 059    790   3 519   5  14 617 

Kaynak: Anonim 2022a. 

Yem bitkileri ekimindeki artış hayvan varlığı ve yapısı ile yakından 

ilişkidir. Büyükbaş hayvan varlığı 2000-2021 yılları arasında bakıldığında 

önemli ölçüde artış göstermiştir. Büyükbaş hayvan varlığındaki artışların 

yanında hayvan varlığı içerisinde kültür ve melez ırklar ağırlık kazanmıştır. 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 28 

 

Şekil 1’e bakıldığında 2000 yılında sığır varlığı içerisinde kültür ırkın oranı 

%16.8 iken 2021 yılında sığır varlığı içerisinde en yüksek payı (%49.4) kültür 

ırkın aldığı görülmektedir.  

 
Şekil 1. 2000-2021 Döneminde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Irkındaki Değişim 

Kaynak: Anonim 2022a. 

2000 yılında yaklaşık 35.7 milyon olan küçükbaş hayvan varlığı 2021 

yılında %61.2’lik bir artış göstererek 57.5 milyona ulaşmıştır. Çeşitli projelerin 

etkisiyle büyükbaş hayvanda varlığında olduğu gibi küçükbaş hayvan 

varlığında da verimli ırkların oranında önemli değişimler söz konusu olmuştur. 

   

 
Şekil 2. 2000-2021 Döneminde Küçükbaş Hayvan Varlığı ve Irkındaki Değişim 

Kaynak: Anonim 2022a. 
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keçisinin oransal olarak payı azalırken kıl keçisinin ise %76.5 oranında arttığı 

görülmektedir (Şekil 2).  

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında daha yüksek verim ve kalite 

sağlayan ırklardaki oransal artış beraberinde ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem 

miktarını da arttırmaktadır. 2010 yılında hayvan varlığı ve yapısındaki bu 

değişim devam eden yıllarda net bir şekilde görülmektedir. Tablo 2’ye 

bakıldığında büyükbaş hayvan birimi (BBHB) 10.3 milyon iken kam yem 

ihtiyacı (KKY-İ) 47.2 milyon ton olarak belirlenmiştir. Buna karşın kaba yem 

üretimi (KY-Ü) 44.0 milyon ile sınırlı kalarak kaba yem açığının 3.2 milyon 

olduğu görülmektedir. Kaliteli kaba yem üretimi ise 34.0 milyon ve kaliteli 

kaba yem açığı 13.2 olarak belirlenmiştir. 2010-2021 dönemine ilişkin mevcut 

veriler incelendiğinde yem üretiminde düzenli bir artış söz konusu olmasına 

karşın yirmi iki yıllık süreçte genel itibariyle BBHB ve KY-İ ile paralel olarak 

artan kaba yem üretiminden dolayı kaba yem açığının giderilemediği 

görülmektedir.  

Tablo 2. 2010-2021 Döneminde Türkiye’de kaba yeme ilişkin bilgiler 

 BBHB KY-İ KY-Ü KKY-Ü KY-A KKY-A 

2010 10.3 47.2 44.0 34.0 3.2 13.2  

2011 11.4 52.0 46.0 36.0 6.0 16.0  

2012 12.9 59.1 52.0 42.6 6.5 17.0  

2013 13.6 61.8 56.0 46.0 5.8 15.8  

2014 13.9 63.4 59.3 49.3 4.1 14.1  

2015 13.8 62.9 60.9 48.5 2.0 12.0  

2016 13.8 62.9 61.6 48.6 1.3 11.3  

2017 15.4 70.3 65.5 51.5 4.8 14.8  

2018 16.4 75.1 67.0 52.0 8.1 23.1  

2019 17.2 78.3 68.8 53.8 9.5 24.5 

2020 18.2 82.9 72.2 57.2 10.8 25.8 

2021 19.1 87.8 75.9 60.9 12.0 27.0 

Kaynak: Anonim, 2021. 

Ülkede kaba yem üretimi çayır mera ve orman içi meralardan, yem 

bitkileri ekilişlerinden, alternatif kaba yemlerden, bahçe ve orman içi 

otlaklardan ve sap-saman grubundan sağlanmaktadır. Şekil 3’de 2010-2021 

döneminde gruplar itibariyle incelendiğinde kaba yem üretimindeki değişim 

oranı; çayır meralarda %29.2, yem bitkileri ekili alanda %175.2, alternatif kaba 

yemde %50.1, bahçe ve orman içi otlaklarda %100, sap saman grubunda ise 
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%50 düzeylerinde artış şeklindedir. Yem bitkileri ekili alandan sağlanan kaba 

yem üretimi 2010 yılında %7.9’luk paya sahipken 2021 yılında %28.6 ile en 

yüksek paya sahip hale gelmiştir. Yem bitkileri ekiminden sağlanan kaba 

yemde hayvancılık politikalarına bağlı hayvan sayılarındaki artış ve verimli 

ırkın baskın hale gelmesinin etkisine paralel olarak yem bitkileri desteklerinin 

etkisi olabileceği düşünülmektedir. 

 
Şekil 3. Kaba Yem Sağlanma Durumu (Milyon Ton) 

Kaynak: Anonim, 2021. 

Yem bitkileri için ekiliş alanlarındaki ve kaba yem üretimindeki 
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Mevcut veriler ışığında 2004-2021 döneminde yem bitkileri ekili alanın 

yaklaşık olarak ortalama %39.2’sinin desteklendiği görülmektedir (Şekil 4). 

2007 yılında bu oran %61.8 ile en yüksek düzeydedir. Bu durum yem bitkileri 

üretiminin çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS) yer almaya başlamasıyla yakından 
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2016 dönemi baz alındığında yem bitkisi desteğinden yararlanan çifti sayısı 

azalmasıyla ilgili olarak desteklenen alanda oransal olarak bir gerileme söz 

konusu olmuştur.  
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Şekil 4. Yem Bitkileri Ekili Alan ve Desteklenen Alan Miktarları (Bin Hektar) 

Kaynak: Anonim, 2022b. 

Türkiye’de yem bitkisi üretiminde ve desteklemelerinde yonca, silajlık 

mısır, korunga ve fiğ önemli bir paya sahip olduğundan dolayı bu ürünleri 

detaylı olarak incelemek desteklerin üretime etkisini daha belirgin bir şekilde 

ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Silajlık mısır birinci ve ikinci ürün olarak 

ekilmekte ve yem bitkileri ekili alan içerisinde yaklaşık %20 oranında pay 

almaktadır. 2000 yılında silajlık mısır ekili alanın (155400 ha) %23.8’ini 

oluşturmaktadır.  Şekil 5’e bakıldığında yıllar itibariyle silajlık mısırda 

desteklenen ekili alan önemli ölçüde artış göstermiş ve desteklenmeyen ekili 

alan ile karşılaştırıldığında daha yüksek pay almıştır. 2010 yılına kadar silajlık 

mısıra ilişkin destekleme cari ve reel fiyatları paralel hareket etmekte 

sonrasında ise destekleme cari fiyatı ile destekleme reel fiyatı arasındaki makas 

belirgin bir şekilde düzenli olarak artmıştır. Destekleme cari fiyatlarının yüksek 

olduğu dönemlerde desteklemelerden yararlanma düzeyinin arttığı düşük 

olduğu dönemlerde ise azaldığı sonucuna varılmıştır.  

 
Şekil 5. Silajlık Mısır Ekili Alan ve Alan Bazlı Destekleme Fiyatı 

Kaynak: Anonim, 2022a, Anonim, 2022b.  
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2000-2021 döneminde fiğ ekiliş alanında dalgalanmalar söz konusudur.  

Pek çok yem bitkisinde olduğu gibi fiğ ekimi 2006-2007 döneminde önemli bir 

artış göstermiştir (Şekil 6). Bunun nedeni daha öncede bahsedildiği gibi ÇKS 

sistemi ve destekleme fiyatlarındaki artış ile ilgilidir. Silajlık mısırın aksine fiğ 

ekili alan artış ya da azalışında üreticilerin destekleme reel fiyatlarını dikkate 

aldığı söylenebilir. Üreticiler maliyetleri baz alarak ürün ekiminde bulunduğu 

düşünüldüğünde, diğer ürünler ile karşılaştırıldığında, genel olarak fiğ maliyet 

bakımından daha yüksek olması üreticilerin destekleme fiyatlarına karşı 

duyarlılığının arttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Öte yandan 2014 yılı 

öncesiyle karşılaştırıldığında 2014 yılı itibariyle fiğ çeşitlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte ekim alanlarında önemli değişimlerin olmadığı da 

dikkat çekmektedir. 

 
Şekil 6. Fiğ Ekili Alan ve Alan Bazlı Destekleme Fiyatı 

Kaynak: Anonim, 2022a, Anonim, 2022b.  
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Şekil 7. Yonca Ekili Alan ve Alan Bazlı Destekleme Fiyatı 

Kaynak: Anonim, 2022a, Anonim, 2022b.  

Önceki yıllarda olduğu gibi 2000-2021 döneminde de yonca en fazla 
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ekili alanda düzenli artışın destekleme fiyat artışına bağlı olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.  
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yapıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla iki ürün arasındaki bu ilişki dikkate 
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Şekil 8. Korunga Ekili Alan ve Alan Bazlı Destekleme Fiyatı 

Kaynak: Anonim, 2022a, Anonim, 2022b.  

4. SONUÇ  

Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarındaki artış eğilimi 

dikkate alındığında, kaba yeme olan ihtiyacın gelecek yıllarda da artacağı 

öngörülmektedir. Son yıllarda yem bitkileri desteklemelerine ilişkin yapılan 

düzenlemelerin, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının giderilmesine önemli katkı 

sağladığı söylenebilir. Özellikle nadas alanlarındaki azalma ve buna karşın yem 

bitkisi ekim alanlarının artması umut verici olsa da yem bitkisi üretiminin 

yeterli olmadığı görülmektedir.  

Yem bitkilerinin destek kapsamına alınmasıyla birlikte ekili alanda 

önemli artışlar gözlenmesine karşın alternatif yem bitkilerinin ekimi %34.8 ile 

sınırlı kalmıştır. Desteklemeler yem bitkisi ürün çeşitliliğinde artış 

sağlanmasına katkı sağlamış olsa da gelecek yıllarda yaşanacak talep artışı ve 

iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkiler düşünüldüğünde, alternatif 

ürünlerin yaygınlaşmasına yönelik geliştirilecek politikalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yonca ve korunga haricinde diğer yem bitkileri üretiminin 

büyük ölçüde desteklemelere bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir. Bu 

bağlamda bu yem bitkilerinin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması 

uygulamada fiyat politikalarındaki istikrarla yakından ilişkilidir. Son üç yıl ele 

alındığında, destekleme cari fiyatlarında herhangi bir değişim olmamış reel 

fiyatlarda ise önemli bir azalış söz konusu olmuştur. Destekleme birim 

fiyatlarının üretim döneminden önce üreticileri yönlendirecek ölçüde her yıl 

güncellenerek arttırılmasının, nadas yılı ve ekim nöbetinde yem bitkisi ekimine 

teşvik edici destek kalemlerinin geliştirilmesinin yem bitkisi üretimini ve 

çeşitliliğini arttırmada etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca coğrafi yapı, 
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iklim özelliği ve hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak bölgelere göre alan 

bazlı destek miktarlarında farklılığa gidilmesinin çeşit ve miktar açısından 

olumlu yansımaları olacağı ilgili kurumlarca dikkate alınması gereken bir 

konudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 36 

 

KAYNAKLAR 
 

Aksu, N., Dellal, İ. (2016). Afyonkarahisar ilinde yem bitkileri desteğinin büyükbaş 

hayvancılık faaliyetleri ile ilişkisinin değerlendirmesi. Yuzuncu Yıl University 

Journal of Agricultural Sciences, 26(1): 52-60 

Altıntaş, G., Altıntaş, A., Çakmak, E. 2017. Yem Bitkisi Desteklerinin Yem Bitkisi 

Üretimine Etkisi (Sivas İli Örneği). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Dergisi, 34(2): 116-127 

Anonim (2021). Yem sektör politika belgesi 2020-2024. Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr 

/TAGEM/Belgeler/yayin/yemsekto%CC%88rpolitikabelgesi%20(1).pdf. 

(Erişim Tarihi: 20.10.2022) 

Anonim (2022a). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), https://www.tuik.gov.tr, (Erişim 

Tarihi: 21.10.2022) 

Anonim (2022b). Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr 

/Konular/Bitkisel-Uretim/Cayir-Mera-ve-Yem-Bitkileri/Cayir-Mera-

Desteklemeleri, (Erişim Tarihi: 21.10.2022) 

Balabanlı, C., Cirit, Y., Kayacan, S., Bıçakçı, E., Yüksel, O. (2016). Yem bitkileri 

tarımında üretici davranışlarının belirlenmesi: Isparta İli Örneği. Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(ÖZEL SAYI-2): 259-264 

Budak, F., Budak, F. (2014). Yem bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini 

etkileyen faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (1): 1-6 

Çelik, A., Şahin Demirbağ, N. (2013). Türkiye'de tarımsal desteklemelerin yem 

bitkileri ekiliş ve üretim üzerine etkisi. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme 

Enstitüsü Yayın No: 215. Ankara, 43 s. 

Harmanşah, F. (2018). Türkiye’de kaliteli kaba yem üretimi sorunlar ve öneriler. Türk 

Tohumcular Birliği Dergisi, 25 (1): 9-13 

Özek, K., (2022). TR22 Güney Marmara Bölgesinde Büyükbaş ve Küçükbaş 

Hayvancılığın Durumu, Kaba Yem Üretimi, Yeterliliği ve Hayvan Beslemedeki 

Önemi. Journal of the Institute of Science and Technology, 12(2): 1187-1200 

Saygı, Y.D., Alarslan, Ö.F. (2012). Kaba yem destekleme uygulamalarının Yozgat 

yöresi süt sığırı yetiştiriciliğine etkileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 

83(2): 25-35 

Şahin, K., Yılmaz, İ.H. (2008). Van ili Gürpınar ilçesinde yem bitkileri üretimi ve 

sorunları üzerine bir araştırma. Journal of Agricultural Sciences, 14(1): 16-22 

Yavuz, G., Ceylan, İ.C. (2005). Polatlı ilçesinde üreticilerin yem bitkileri üretimine 

karar verme sürecinde etkili faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. 

Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2): 133-138 

 



37 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  

 

Yavuz, T., Kır, H., Gül, V. (2020). Türkiye’de kaba yem üretim potansiyelinin 

değerlendirilmesi: Kırşehir ili örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 

7(3): 345-352 

Yolcu, H., Tan, M. (2008). Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım 

Bilimleri Dergisi, 14(3): 303-312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 38 

 

 

 

 

 

 

 



39 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

 

TOKAT MEYVECİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE TÜRKİYE 

EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi ÖZNUR ÖZ ATASEVER1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Tokat, Türkiye, oznur.ozatasever@gop.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-8372-5327 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo  - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  

 

1. GİRİŞ 

Türkiye, coğrafi konumu ve ekolojik koşulları itibariyle meyve tür ve 

yetiştiriciliğine uygun bulunmasının yanı sıra birçok meyve türünün de 

anavatanıdır (Gerçekçioğlu ve ark., 2022; Şimşek ve Kara, 2016). Günümüz 

meyvecilik kültüründe değer kazanmış birçok ılıman iklim meyve türü bu 

topraklarda ortaya çıkmıştır. Yapılan arkeolojik kazılardan anlaşıldığı üzere, 4-

5 bin yıl önce Anadolu’da birçok meyve türünün yetiştirildiği ileri bir 

meyvecilik kültürünün var olduğu bildirilmektedir (Özbek, 1975; Gerçekçioğlu 

ve ark., 2022). Çok eski medeniyetlerin beşiği olması, uzun süre göç yolları ve 

ticaret yollarının üzerinde olmasından dolayı dünyada yetiştirilen yaklaşık 138 

türden 75 inin ülkemizde yetişmektedir (Öztürk ve Serttaş 2018).   Türkiye’de 

görülen bu tür zenginliğinin yanı çeşit zenginliği de dikkate değerdir. Çeşit 

sayısı Elmada 500, armutta 600, erikte 200, şeftalide 100 ve üzümde 1200’ün 

üzerindedir (Ağaoğlu ve ark, 2015). 

2020 yılı itibari ile dünya toplam meyve üretim miktarı 887.027.376 ton 

olup Türkiye 24.153.128 ton ile bu üretimin %2.7’sini karşılamakta ve önemli 

meyve üreticisi ülkeler arasında yer almaktadır (FAOSTAT, 2022). Toplam  

234.728.774,33 dekar tarım alanına sahip olan ülkemizde Tokat toplam tarım 

alanlarının % 1.3’ünü oluşturmaktadır (TUİK 2022).  

Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde bulunan Tokat ili Akdağ ve 

Çamlıbel dağlarının oluşturduğu vadiler arasında, yüksekliği 188-2870 m 

arasında değişen bir konumdadır. İl merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 

623 m’dir. Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık ortalama sıcaklık; en düşük 

8,1 °C en fazla 14,2 °C’dir. Uzun yıllar ortalamasına göre ortalama yağış; 

381,7 mm ile 586,2 mm arasındadır. Ortalama nispi nem; %56-73 arasında 

değişmektedir. Karasal İç Anadolu iklimi ve ılıman Karadeniz iklimi arasında 

bir geçit özelliği gösterir. Geçiş iklimine sahip Tokat’ın ekolojisi pek çok 

meyve tür ve çeşidinin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır ve ülkemiz toplam 

meyvecilik alanlarının %0,48’ini oluşturmaktadır (Anonim 2016, TUİK 2022).  

2. TOKAT İLİ MEYVECİLİĞİNİN GENEL DURUMU 

Orta Karadeniz bölgesinde bulunan Tokat ilinin 2021 yılı itibari ile 

toplam tarım alanı 3.136.213 dekardır. Bu alanın 172.950 da alanında 

meyveler, içecek ve baharat bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır.  
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İlde meyvecilik en fazla 57.799 da alan ile merkez ilçede yapılmaktadır.  

Erbaa 55.020 da, Niksar 23.572 da ve Turhal 9.044 da alan ile meyveciliğin 

diğer ilçelere göre daha fazla yapıldığı bölgeler olarak görülmektedir.  

Zile 8.062 da ve Reşadiye 7.361 da alan ile dikkate değer paya sahip 

ilçelerdir (TUİK 2022).  

Çizelge 1. 2021 Tokat ili ve ilçeleri tarımsal üretim alanları 

 Meyveler, 

İçecek ve 

Baharat 

Bitkileri Alanı 

(da) 

Nadas 

Alanı 

(da) 

Sebze 

Alanı 

(da) 

Süs 

Bitkileri 

Alanı (da) 

Tahıllar ve 

Diğer Bit. 

Ürünlerin 

Alanı  (da) 

Almus 2192 6725 2484 0 89299 

Artova 816 9000 178 0 106333 

Başçiftlik 205 1136 168 0 22254 

Erbaa 55020 12400 21620 300 268901 

Merkez 57799 112250 37156 121,9 311331 

Niksar 23572 3750 17879 0 320384 

Pazar 7051 200 18053 0 74342 

Reşadiye 7361 107226 1471 0 132621 

Sulusaray 543 15000 79 0 84968 

Turhal 9044 9500 33161 0 337612 

Yeşilyurt 1285 7800 138 0 74244 

Zile 8062 26403 22862 0 673913 
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Şekil 1. Tokat ili merkez ve ilçelerinde meyve üretim alanları (da) (2021) 

 

3. TOKAT’IN TÜRKİYE MEYVE ÜRETİMİNDEKİ 

KONUMU 

2011-2021 yılları arası TÜİK verilerine göre Türkiye ve Tokat ilinin 

meyve üretim alanı ve meyve üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelgede görüldüğü gibi Türkiye meyve üretim alanı 2011 yılında 

yaklaşık 30 milyon dekar iken 2021 yılında 36 milyon dekara yaklaşmıştır. Bu 

yıllar arasında meyve üretim alanlarının düzenli olarak arttığı görülmektedir. 

Tokat ilinde meyve üretim alanı 2011 yılında 144.474 da olurken 2021 

yılında 172.950 da’a ulaşmıştır. Yıllara göre Tokat ili tarım alanları da artmıştır. 
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Çizelge 2. Türkiye ve Tokat ili 2011-2021 yılları arası meyve üretim miktarları ve 

alanları 

 Türkiye Tokat Tokat’ın 

Türkiye 

Meyve 

Üretim 

Alanındaki 

Payı (%) 

Tokat’ın 

Türkiye 

Meyve 

Üretim 

Miktarındak

i Payı (%) 

Meyve 

Üretim 

Alanı 

(da) 

Meyve 

Üretim 

Miktarı 

(ton) 

Meyve 

Üretim 

Alanı 

(da) 

Meyve 

Üretim 

Miktarı 

(ton) 

2011 30.330.433 150.001.05 144.474 99.281 0.47 0.66 

2012 31.344.779 156.949.42 147.408 98.093 0.47 0.62 

2013 31.686.656 159.027.66 145.878 103.306 0.46 0.65 

2014 31.829.527 147.149.68 146.951 50.396 0.44 0.34 

2015 32.376.973 153.450.55 145.820 106.246 0.45 0.69 

2016 32.588.204 164.631.79 148.420 98.365 0.45 0.60 

2017 33.481.004 179.388.17 142.349 107.458 0.42 0.60 

2018 34.569.095 184.078.71 144.679 115.651 0.41 0.63 

2019 35.187.595 184.415.62 149.058 122.513 0.42 0.66 

2020 35.587.493 198.732.60 162.450 118.350 0.48 0.60 

2021 35.913.447 206.525.44 172.950 109.138 0.48 0.53 

 

2011 yılı Türkiye toplam meyve üretimi 150.001.05 ton olup 2021 

yılında 206.525.44 tona ulaşmıştır. Yıllara göre düşüşler gözlemlense de 

toplam üretim miktarı artmıştır.  

Tokat ilinde ise 2011 yılında 99.281 ton olan meyve üretim miktarı 2019 

yılında 122.513 tona ulaşmıştır. Yıllar içerisinde düşüş ve artışlar 
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görülmektedir. Bu iniş çıkışlar, geçiş iklimine sahip bölgelerde sıklıkla 

meydana gelen ilkbahar geç donlarının etkisi olarak görülmektedir.  

2020 ve 2021 yıllarında düşüş tekrar gözlemlenmiştir. Toplam üretim 

109.138 tona gerilemiştir. Bu düşüşte pandemi (coronavirüs salgını) sürecinin 

bir etkisi olduğu düşünülebilir. 2021 yılı itibari ile Tokat’ın Türkiye meyve 

üretim alanındaki payı % 0.48, toplam meyve üretim miktarındaki payı ise % 

0.53 tür (TUİK 2022).   

 

 
Şekil 2. Tokat ili meyve türlerine göre üretim miktarları (ton) ve alanları (da) 

4. TOKAT İLİNDE YETİŞTİRİLEN MEYVE TÜRLERİNİN 

TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ PAYI  

Tokat ilinde yetiştirilen meyve türlerinin 2021 yılı üretim alanları ve 

üretim miktarları Çizelge 3’te verilmiştir.  

Birçok meyve türünün yetiştiği Tokat ilinde şaraplık üzüm, kızılcık, 

vişne, ceviz, armut, şeftali türlerinin ülkemiz toplam meyve üretim alanı ve 

meyve üretim miktarları içerisindeki payları dikkate değerdir. 2021 yılı itibari 

ile Türkiye toplam şaraplık üzüm üretim miktarı 382.911 tondur. Tokat 39.783 

ton ile bu üretimim %10.38’ini karşılamaktadır. Üretim alanındaki payı ise 

%9.63’tür. Şaraplık üzümden sonra kızılcığın üretim alanındaki payı %0.20 

olmasına karşın üretim miktarındaki payı %3.19 olarak dikkat çekmektedir. 

Vişne %2.94, Ceviz %2.10, armut %1.18 ve şeftali %1.66 pay ile yetiştiricilik 

bakımından önemli türler oldukları görülmektedir (TUİK 2022).   
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Şekil 3. Tokat ilinde yetiştirilen meyve türlerinin üretim miktarları (ton) ve alanları (da) 

Çizelge 3. Tokat ilinde yetiştirilen meyve türlerinin 2021 yılı Türkiye ve Tokat üretim 

alanları ve üretim miktarları 

 

 

 

Meyve 

türleri   

Türkiye Tokat Tokat’ın 

Türkiye 

Meyve 

Üretim 

Alanındaki 

Payı (%)  

Tokat’ın 

Türkiye Meyve 

Üretim 

Miktarındaki 

Payı (%) 

Meyve 

Üretim 

Alanı (da) 

Meyve 

Üretim 

Miktarı 

(ton)  

Meyve 

Üretim 

Alanı 

(da)  

Meyve 

Üretim 

Miktarı 

(ton)  

Şaraplık 

üzüm 

568.599 382.911 54.774 39.783 9.63 10.38 

Ceviz 1.535.204 325.000 42.440 6.833 2.76 2.10 

Fındık 7.389.201 684.000 29.020 3.387 0.39 0.49 

Sofralık 

üzüm 

1.735.069 1.434.010 11.440 7.707 0.66 0.53 

Elma 1.688.105 4.493.264 9.451 13.490 0.56 0.30 

Şeftali 391.600 712.781 8.673 11.842 2.21 1.66 

Kiraz 815.468 689.834 5.837 6.704 0.72 0.97 

Vişne 201.442 183.757 4.762 5.403 2.36 2.94 

Armut 251.546 530.349 2.547 6.301 1.01 1.18 

Erik 217.077 332.533 1.089 2.385 0.50 0.71 

Çilek 186.761 669.195 1.081 1.869 0.58 0.27 

Badem 577.324 178.000 175 419 0.03 0.23 
Ayva 79.075 192.012 149 444 1.88 0.23 

Kayısı 1.348.794 800.000 35 116 - 0.01 

Nar 292.013 647.676 15 116 0.03 0.01 

Kızılcık 2.990 13.745 6 439 0.20 3.19 

Kivi 38.844 86.362 1 - - - 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Meyve Üretim Miktarı (ton) Meyve Üretim Alanı (da)

Tokat ilinde yetiştirilen meyve türlerinin üretim miktarı ve alanı

Şaraplık üzüm Ceviz Fındık Sofralık üzüm Elma

Şeftali Kiraz Vişne Armut Erik

Çilek Badem Ayva Kayısı Nar

Kızılcık Kivi



47 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma  

 

5. TOKAT İLİNDE ÜRETİLEN MEYVE TÜRLERİNİN 

ÜRETİM MİKTARLARININ İLÇELERE GÖRE 

DAĞILIMI 

Tokat ilinde yetiştirilen meyve türlerinin 2021 yılı itibari ile merkez ilçe 

dahil 12 ilçede üretim miktarları çizelge 4’te verilmiştir.  

Çizelge 4. 2021 yılı itibari ile Tokat ilinde ilçelere göre yetiştirilen meyve türleri ve 

üretim miktarları 
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Sofralık 

Üzüm 
12  9  630 2297 61 365 1 81 161 10 4080 

Şaraplık 

Üzümler 
   7860 21476 5093 3605   1749   

Elma 200 28 59 1903 5540 945 789 203 203 1947 90 1583 

Armut 99 2 52 150 3800 358 171 637 26 806 27 173 

Ayva    140 106 104 23 8  63   

Kayısı    34 44 22  8  8   

Kiraz 4  23 207 4454 107 350 70  524  965 

Vişne 1300 55 12 206 1958 14 130 553 37 946 17 175 

Şeftali 2   353 10922 154 116 75 12 121  87 

Erik 38   468 1536 45 37 87 3 125 46  

Kızılcık 23   75 195 70  76     

Çilek 18 23 93 675 485 26 71 128 18 174  158 

Dut 5   83 1311 74  45  9   

Badem     404 2    4  9 

Fındık    3375  12       

Ceviz 336 14 10 1010 540 2512 132 1124 24 840 18 273 

Toplam  2037  131 249 17169 55068 9599 5789 3015 404 7477 208 7503 

 

Çizelge incelendiğinde 2021 yılı meyve üretim miktarları; merkez ilçe 

55058 ton, Erbaa 17169 ton, Niksar 9599 ton, Zile 7503 ton, Turhal 7477 ton 

olarak en fazla üretim yapan ilk 5 ilçe olarak görülmektedir.  

Almus, Yeşilyurt, Başçiftlik ve Sulusaray ilçeleri en az meyve ürün 

çeşitliği ve en az üretim miktarları ile son sıralarda yer almaktadır.   
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Şekil 4. Tokat ilinde yetiştirilen meyve türlerinin ilçelere göre üretim miktarları(ton) 

Merkez ilçe toplam 55068 ton ile meyve üretiminde ilk sırada yer 

almaktadır. Aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de en fazla olduğu bölgedir. İlçede 

en fazla sırasıyla Şaraplık üzüm 21476 ton, şeftali 10922 ton ve elma 5540 ton 

üretimi yapılmaktadır. Dut (1311 ton) ve badem (404 ton) üretiminin neredeyse 

tamamı kızılcık (195 ton) üretiminin de büyük kısmı merkez ilçede 

gerçekleşmektedir.  

Erbaa ilçesi 17169 ton ile en fazla meyve üretimi yapılan ikinci ilçedir.  

Fındık üretiminin tamamı 3375 ton olarak Erbaa ilçesinde yetiştirilmektedir. 

Diğer ilçeler ile karşılaştırıldığında çilek (675 ton) ve ayva (140 ton) üretimi ile 

ilk sırada yer almaktadır. Şaraplık üzüm (7860 ton), şeftali (353 ton) ve erik 

(468 ton) üretimi ile merkez ilçeden sonra ikinci sıradadır.  

Niksar ilçesi 9599 ton meyve üretimi ve en fazla ürün çeşitliliği olan ilçe 

olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Ceviz üretiminde 2512 ton ile ilk sırada, 

şaraplık üzüm üretiminde 5093 ton ile üçüncü sırada yer almaktadır.  
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Zile ilçesi toplam meyve üretim miktarı 7503 ton dur.  Ürün çeşitliliği az 

olmasına karşın, Sofralık üzüm üretiminde büyük bir paya sahiptir ve 4080 ton 

ile en fazla üretim yapan ilçedir. 965 ton kiraz üretimi ile ise en fazla üretimin 

yapıldığı ikinci ilçedir.  

Turhal ilçesi toplam meyve üretiminde 7477 ton ile 5. Sıradadır. İlçede 

en fazla elma 1947 ton, şaraplık üzüm 1749 ton ve vişne 946 ton olarak 

yetiştirilmektedir.  

Pazar ilçesi 3605 ton ile şaraplık üzüm üretiminde üçüncü sırada, 

Reşadiye ilçesi 1124 ton ile en fazla ceviz üretimi yapılan ikinci ilçe, Almus 

1300 ton vişne üretiminin en fazla yapıldığı ikinci ilçedir (TUİK 2022).  

5. SONUÇ 

Tokat ilinde meyve yetiştiriciliği yapılan alan ve üretim miktarları 

istatistiki veriler ile incelenmiştir.  

Birçok ılıman iklim meyve türünün yetiştiği Tokat ilinde şaraplık üzüm, 

kızılcık, vişne ve ceviz il için önemli türlerdir. Şaraplık üzümün %10.38’i 

Tokatta üretilmektedir. Kızılcık, vişne ve ceviz türlerinin de ülkemiz toplam 

meyve üretim miktarları içerisindeki payları dikkate değer tespit edilmiştir ve 

il için önemli meyve türleridir. Yine armut ve şeftali de bölge için önemli türler 

olup, yetiştiriciliğine önem verilmesi yetiştiricilikteki payının artmasını 

sağlayacaktır. Ayrıca bu türler ile daha modern tesisler ve kapama bahçeler 

kurularak üretimin artmasının sağlanması il meyveciliğine katkı sağlayacaktır.  

Tokat ili İklim koşullarının uygun olması, bölgede üretilen ürünlerin 

değerlendirilmesi bakımından özellikle meyve suyu, pekmez, reçel gibi büyük 

ve küçük ölçekli sanayisinin gelişmiş olmasından dolayı ekonomik olarak 

önemli bir yere sahiptir. 
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1. GİRİŞ 

İlk çağlardan günümüze kalan arkeolojik kalıntılara göre insanlar, gıda 

ihtiyacını karşılamak ve sağlık problemlerini gidermek için bitkilerden 

faydalanmışlardır. Sonrasında nüfus artışı, savaşlar, teknolojinin ortaya 

çıkması, gelişmesi ve ilerlemesi, sanayileşme ile birlikte dünyada insanlar 

geleneksellikten ziyade sentetik ürünlere doğru yönelmişlerdir.  Fakat 

sonrasında bu yöneliş insanların çevresel duyarlığının artması ve kullanılan ve 

tüketilen sentetik ilaçların yan etkilerinden dolayı farkındalıkları değişmeye 

başlamıştır. Bu doğrultuda oluşan sağlıklı yaşam bilinci sentetik yaşamdan 

doğal yaşama doğru hızlı bir tersine dönüşü sağlamıştır. Bu bağlamda, doğal ve 

sağlıklı beslenme olgusu insanları, alternatif ürün olan bitkisel kaynaklı 

ürünlere yöneltmiştir.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre; hastalıklardan korunmak veya 

tedavi amacıyla, bitkisel drogları2veya karışımları3, “Bitkisel İlaç” olarak 

adlandırılmaktadır (Ersöz, 2010). 

İnsanların sağlığına yararı olan bitkilerden türetilen ilaçlara bitkisel ilaç 

tanımı yapılmaktadır. Bu tanım kapsamında, bitkisel ilaçlar 3 sınıfta 

gruplandırılmıştır. Bunlar işlenmemiş bitkisel materyal, işlenmiş bitkisel 

materyal ve tıbbi şifalı bitkidir olmak üzere 3 gurupta sınıflandırılmaktadır 

(Van Overwalle, 2007).  XII. yüzyıldan günümüze kadar gelen tıbbi bitkiler, 

tek başına veya farklı karışımlar ile tedavi amaçlı ve eczacılık sektöründe 

ilaçların yapımında etkin madde olarak kullanılan bitkiler olarak ifade 

edilmektedir (Yüzbaşıoğlu, 2019; Kaplan, 2018). Diğer taraftan söz konusu 

bitkilerin tıbbi olarak kullanımının yanı sıra aromatik amaçlı da 

kullanılmakatdır. Aromatik bitkilerin güzel koku ve tat vermeleri açısından 

gıda, kozmetik ve parfümeri sektöründe geniş kullanım alanı bulunmaktadır.  

Dünyada yayılış gösteren mevcut 422 000 kadar çiçekli bitki 

türününyaklaşık %17’sinin (72 000 kadarı) tıbbi değer taşıdığı araştırmalarda 

ifade edilmektedir. Bunlardan da yaklaşık 5 000 tanesinin dünya ticaretinde dış 

alımı ve dış satımı yapılan ürünler olduğu kaydedilmektedir. Sadece Almanya 

 
2Bitkisel Drog: Drog, bitkisel ya da hayvansal organizmalardan veya çeşitli organların kurutulması sonucu 

elde edilir. İlaç yapılmasında kullanılan doğal organik, inorganik veya sentetik kökenli, tedavi özelliği olan 
bütün ham maddelere verilen genel isimdir. Bitkisel drog ise daha çok bitkisel kaynaklı ham maddeler veya 
bitkilerin ilaç olarak kullanılan kısmı olarak tanımlanır. 
3Bitkisel Karışım: Olduğu gibi veya bitkisel karışımlar halinde kullanıma hazır ürünlerdir. 
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pazarında alınıp satılan tıbbi ve aromatik bitki sayısı 1 500’ün üzerindedir 

(FAO, 2012). Tıbbi ve aromatik bitkilerin dış ticaretinin yapılması da bu 

bitkilere olan eğilimi artırmış ve dış pazarda da bu bitkileri önemli kılmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler tedavi amacıyla bitkisel kaynaklara önem vermektedir. 

Tedavide kullanılan ilaçların önemli bir kısmını oluşturan doğal kaynaklı 

ilaçların gelişmiş ülkelerde %60, gelişmekte olan ülkelerde ise %4 oranında 

kullanıldığı ifade edilmektedir (Anonim, 2010). 

Çin’de geleneksel tıbbın, tüm sağlık hizmetlerinin yaklaşık %40’ını 

oluşturduğu, Şili’de nüfusun %71’inin ve Kolombiya’da nüfusun %40’ının 

benzer tıbbi yöntemleri kullandığı bildirilmiştir. Hindistan’da kırsal alandaki 

nüfusun %65’i, sağlık hizmetleri gereksinimleri için geleneksel tıp 

yöntemlerini kullanmaktadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Geniş bir 

uygulama yelpazesine sahip bu ürünlerin kullanılması da konunun önemi 

açısından yadsınamaz.  

Öte yandan tıbbi-aromatik bitkiler önemli ölçüde endemik türlerden 

oluşmaktadır. Dünya çapında biyoçeşitlilik4 kaybı olasılığı, kısıtlı uluslararası 

koruma kaynaklarını, en yüksek koruma değerine sahip bölgelere göre 

yönlendirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Dünyadaki mevcut veriler, 

vasküler5 bitkiler de dahil olmak üzere küresel ölçekte taksonomik6 grupların 

büyük çoğunluğu için mevcut değildir. Doğal tarih koleksiyonlarındaki mevcut 

verilerin korunum amaçlarıyla sayısallaştırılmasına büyük çaba gösterilmekle 

birlikte, biyoçeşitlilik kaybı tartışmalara göre tür dağılımlarının 

 
4Biyolojik Çeşitlilik:Biyoçeşitlilik terimi birden fazla ölçekte biyolojik yaşamın çeşitliliğini kapsar. Sadece tür 

çeşitliliği (hem bitki hem de hayvan) değil, aynı zamanda bu türler içindeki gen çeşitliliği ve türlerin 
bulunduğu ekosistem çeşitliliği de vardır. diğer şeylerin yanı sıra , karasal, deniz ve diğer sucul 
ekosistemleri ve bunların bir parçası olduğu ekolojik kompleksleri de içeren tüm kaynaklardan gelen canlı 
organizmalar arasındaki değişkenliği ifade eder; bu türler, türler ve ekosistemler arasındaki çeşitliliği içerir. 
5Vasküler (damarlı) bitkiler: Bu topraktan alınan su ve mineral tuzları yapraklara, yapraklarda üretilen 

besinler bitkinin diğer bölümlerine özel bir taşıma sistemi olan damarlarla iletilir. Bu taşıma sistemi, damarlı 
bitkilerin damarlı olmayan bitkilerden daha büyük boyutlara erişmelerine sebep olur. Damarlı olmayan 
bitkiler, özel iletken dokulara sahip olmadıkları için nispeten küçük boyutlarla sınırlıdırlar. Vasküler (damarlı) 
bitkiler arasında, kulüp yosunları, at kuyruğu, eğrelti otu, tohumlular (kozalaklı ağaçlar dahil) ve kapalı 
tohumlular (çiçekli bitkiler) bulunur. Grubun bilimsel isimleri Tracheophyta ve Tracheobionta'dır. 
6Takson: Canlıların sınıflandırılmasında, alemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm 
birimlerin ortak adına takson denir. Diğer bir deyişle sınıflandırmada kullanılan basamakların her birine 
Takson veya takson basamakları denir. En üst kategorilerde yer alan taksonlar, daha aşağıdaki taksonları 
içine alır. Ayrıca, örnek olarak bir şubede bir veya birden fazla sınıf; bir sınıfta bir veya birden fazla takım 
olabilir. Aynı durum familya, cins ve türler için de geçerlidir. 
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belgelendirilmesinden daha hızlı ilerlemektedir. Bu tür ayrıntılı veriler, 

vasküler bitkiler de dahil olmak üzere küresel ölçekte taksonomik grupların 

büyük çoğunluğu için mevcut değildir. Doğal tarih koleksiyonlarındaki mevcut 

verilerin korunum amaçlarıyla sayısallaştırılmasına büyük çaba gösterilmekle 

birlikte, biyoçeşitlilik kaybı tartışmalara göre tür dağılımlarının 

belgelendirilmesinden daha hızlı ilerlemektedir.  

Türkiye pek çok bitkinin gen merkezi olmasının yanında, bazı endemik 

türlerin de bulunduğu coğrafik bölgeleri içermektedir. Bugün Türkiye 

florasında 9 000'in üzerinde bitki türü olduğu kabul edilmiştir. Bu bitkilerin 1 

000 kadarı, ilaç ve baharat bitkileridir. Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde 

Türkiye’de adaçayı, aslanpençesi, anoson, biberiye, civanperçemi, yüksükotu, 

şerbetçiotu, altınotu, karahindiba, kuzukulağı gibi pek çok bitkinin tarımı 

yapılmaktadır (Anonim, 2017). 

 

 
Şekil 1. Dünyadaki Endemik zenginliklerin genel kalıpları. Her 10.000 km2 başına verilmiştir. (A) vasküler 

bitkiler (B) karasal omurgalılar, (C) amfibiler (D) sürüngenler (E) kuşlar ve (F) memeliler 

Kaynak: Gerold Kier, Holger Kreft, Tien Ming Lee, Walter Jetz, Pierre L. Ibisch, Christoph Nowicki, Jens 

Mutke, and Wilhelm Barthlott. A global assessment of endemis mand species richness a cross island and 

main land regions. PNAS June 9, 2009 106 (23) 9322-9327; https://doi.org/10.1073/pnas.0810306106.  

 

Türkiye fiziksel yapısından kaynaklı derin bir floraya sahiptir. Söz 

konusu bitki örtüsü, alt türleri ve çeşitleri eklediğinde 8 500 çiçekli bitki 

türünün üzerindedir. Bunların 3 090’ı da endemiktir. Endemik bitkiler, sınırlı 

bir yayılma alanına sahip bitkilerdir.  Tıbbi aromatik bitkilerin bir çoğu 

endemik olması nedeniyle, bu bitkileri tanımlamak ve dağılımını araştırmak 

önemli görülmektedir. Dünyadaki endemik bitki ve endemizm oranları, 

https://doi.org/10.1073/pnas.0810306106


Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 56 

 

endemik bitkilerin fito-grafik bölgeler açısından Türkiye’deki coğrafi 

dağılımına bakıldığında. Astraceae7 ve Astragalus8, en endemik bitki türlerine 

sahip bir cinstir. Önemli bir kısmı Akdeniz'de bulunmuştur. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nin ise endemik bitkileri sayısı açısından ikinci sınıfa sahip olduğu 

belirlenmiştir (Kaya ve Aksakal, 2005). 

Türkiye’de 11. Kalkınma Planının temel amaçları ve ilkeleri kısmında 

öncelikle alanlar olarak tarım kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin önemi 

vurgulanarak başta yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak 

üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım 

uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, kümelenme, araştırma, 

pazarlama ve markalaşma faaliyetleri destekleneceği belirtilmiştir (Kalkınma 

Planı Madde-407.2). Bir diğer maddede doğa çiftliklerinde, başta kışlık sebze 

olmak üzere meyve, tahıl, tıbbi ve aromatik bitkilerin yerel tohumları ve yerel 

hayvan ırkları çoğaltılacak ve sürdürülebilir katma değerli ürünlere 

dönüştürülmesi sağlanacaktır (Kalkınma Planı Madde-412.3).  Ayrıca yöresel 

ürünler, coğrafi işaretli tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik ürünlerin tanıtım, 

pazarlama ve markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değeri artırılarak 

ticarete konu olması sağlanacaktır (Kalkınma Planı Madde-414.1). (Kalkınma 

Planı, 2019-2023). 

Tıbbi-aromatik bitkilerin büyük bir çoğunluğu tropik bölgelerde 

yetişmektedir. Bu nedenle giderek etkilerini daha çok hissettiren iklim 

değişikliği bu bitkilerin gelecekte türlerinin tükenmesi konusunda bir tehdit 

oluşturabilir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, mevsimsel değişiklikler, 

hava olayları, sıcaklık farklılıkları ve diğer ilgili fenomenlerdeki değişikliklerle 

hissedilmeye başlamıştır. İklim değişikliğindeki olumsuz etkilerinin gelecekte 

çok daha yoğun olacağı öngörülmektedir.   

 

 
7Astraceae (papatyagiller) : Otsular, çalılar ya da nadiren ağaç ya da tırmanıcılardan oluşan kozmopolit 

olan bitki ailesi. 1100 cins ve 2500 tür içerir. Türkiye’de 133 cins ve 1156 türü bulunur. İlaç sanayinde 
kullanılır. 
8Astragalus (geven):Geven otu baklagiller ailesinden, çok yıllık otsu ve küçük çalı formundaki bitkilerin ortak 
adıdır. Tüm dünyada 2000’den fazla türü bulunan geven fabaceae ailesi içinde en fazla türe sahip olan 
cinstir. Yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanıldığı bilinmektedir. Temel kullanımı vücudun bağışıklık 
sistemini güçlendirmektir. Ancak kalp rahatsızlığı da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıkların tedavisinde de 
kullanılmaktadır. 
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Biyosferin9tüm canlı üyeleri, tıbbi ve aromatik bitkiler de iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı bağışık değildir. İklim değişikliği, doğal ortamda 

yetişen tıbbi-aromatik bitkiler dahil olmak üzere dünya bitki örtüsünün yaşam 

döngüleri ve dağılımları üzerinde belirgin etkilere neden olduğu bilinmektedir. 

Bazı tıbbi aromatik bitkiler, iklim değişikliğine karşı savunmasız coğrafi 

bölgeler veya ekosistemler için endemiktir ve bu da onları risk altına sokabilir. 

Bu zorluklar karşısında bazı tıbbi-aromatik bitkilerin hayatta kalma ve genetik 

bütünlüğüne ilişkin endişeler giderek daha çok tartışılmaktadır.  

Tıbbi-aromatik bitkiler üzerindeki olası etkiler, geleneksel tıp sistemleri 

ve ekonomik açıdan faydalı bitkiler açısından önemli bir olgudur. İklim 

değişikliğinin gelecekteki etkileri büyük oranda belirsizdir ancak şu anki 

kanıtlar, bu fenomenlerin söz konusu bitkiler üzerinde bir etkiye sahip 

olduğunu ve endişe ve tartışmaya uygun bazı potansiyel tehditler bulunduğunu 

göstermektedir (Cavaliere, 2009). 

1.TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN TANIMI 

Çok eski zamanlardan beri, insanlar kendi ihtiyaçları için kaynakları 

toplamışlardır. Bunlar; fındık, ceviz gibi kabuklu bitkiler, mantar, meyve, otlar, 

baharatlar, yem, barınak ve konut inşası için kullanılan elyaflar, giysi veya 

mutfak gereçleri ve tıbbi, kozmetik veya kültürel kullanımlar için bitki veya 

hayvan ürünlerini kapsadığı bilinmektedir. Kullanılan bu ürünler arasında şifalı 

bitkiler, yalnızca birçok kültürde kullanılan geleneksel ilaçlar değil, aynı 

zamanda iç ve dış talebi olan ticari metalar haline gelmiştir (Schıppmann and 

ark., 2006). “Tıbbi” ve “aromatik” bitkiler terimi genellikle birlikte 

kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek amacıyla ilaç 

olarak kullanılan bitkilerdir. Genel olarak tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, 

vücut bakımı, tütsü veya dini törenler gibi alanlarda, aromatik bitkiler ise, güzel 

koku ve tat vermeleri için kullanılmaktadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). 

Bitkisel ilaçların etkin maddeleri genellikle tıbbi bitkiler grubuna dahildir. İlaç, 

boya, kozmetik ve biyosit, bitkilerden elde edilir. Birçok tıbbi ve aromatik bitki 

 
9Biyosfer:(Canlılar Küresi): Yerküre ve atmosferin arasında canlıların yaşadığı bölüm. Litosfer, atmosfer ve 

hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde yaşayan canlılardan oluşur. Okyanus tabanından atmosferde 
10 km yüksekliğe uzanan alanda canlı yaşam olanağı bulunan su, toprak ve hava tabakasını kapsayan 
alan. Bitkilerin, hayvanların ve insanların faaliyetleri biyosferde gerçekleşir. 
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türü bu tür endüstriyel kullanımlar için yetiştirilmekle birlikte birçoğu hala 

doğadan toplanmaktadır (Lubbe and Verpoortea, 2011). 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TIBBİ AROMATİK 

BİTKİLERE GENEL BAKIŞ 

Dünyada tıbbi aromatik bitkiler 

1970’lerin sonlarından itibaren Dünya Sağlık Örgütünün 21.000 tıbbi 

türü listelediği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, Çin geleneksel tıbbında 

32.200 yerli bitkinin %15’i olan 4.941 bitki türü kullanılmaktadır. Eğer bu oran 

diğer iyi bilinen tıbbi bitkiler için hesaplandıysa ve daha sonra 422.000 çiçekli 

bitki türü toplamına uygulanırsa, tıbbi amaçlı kullanılan bitki türlerinin 

sayısının 70.000’den fazla olduğu tahmin edilebilir (Schıppmann ve ark., 

2012). 

Dünyadaki tüm bitkilerin 270 bininin tanımlandığı, bilinen bitkilerin de 

70 bininden yararlanıldığı, bunların; yaklaşık 3 binin besin kaynağı, 25 bin 

kadarının tedavi amaçlı 5 bininin ise endüstriyel amaçlar için, 15 bin kadarının 

da süs bitkisi olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.  

Dünya ticaretine en çok konu olan tıbbi aromatik bitkiler; kahve, susam, 

sarımsak, kırmızı biber, yenibahar, karabiber, yeşil çay, hardal tohumu, haşhaş 

tohumu, zencefil, salep ve kimyondur. Yeryüzünde bu bitkilerin dağılışı eşit 

değildir. Tropik bölgeler tür çeşitliliği bakımından en zengin yerler olarak 

gösterilmektedir. Kutuplara doğru tür sayısı azalmaktadır. Tür bakımından en 

zengin yerler Güney Amerika’nın Kuzey kesimleri ile Endonezya 

takımadalarıdır. 

Dünyada tıbbi aromatik bitkilerin dağılımına bakıldığında en fazla bitki 

tür sayısının 26.092 ile Çin’de bulunduğu ve bunun da %0.05’inin tıbbi bitki 

tür sayısı olduğu iddia edilmektedir. Türkiye ise 9.222 bitki sayısı ile 

ortalamanın altında sıralanmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Dünyada tıbbi aromatik bitkilerin dağılımı  

Ülkeler Bitki Tür Sayısı Tıbbi Bitki Tür Sayısı 

Çin 26.092  4.941 

Endonezya 22.500 1.000  

ABD 21.641 2.564 

Malezya 15.500 1.200  

Hindistan 15.000 3.000 

Tayland 11.625  1.800 

Vietnam 10.500  1.800 

Türkiye 9.222 500 

Filipinler 8.931  850 

Nepal 6.973 700  

Pakistan 4.950  300 

Sri Lanka 3.314 550 

Ortalama 13.366 1.700 

Dünya 422.000 52.885 

Kaynak: FAO. 2002. Biodiversity and the Ecosystem Approach in Agriculture, Forestry and Fisheries. 

Satellite event on the occasion of the Ninth Regular Session of the Commission on Genetic Resources for 

Food and Agriculture. Rome, 12-13 October 2002. Inter-Departmental Working Group on Biological 

Diversity for Food and Agriculture. Rome. Duke and Ayensu (1985); Govaerts (2001); Groombridge and 

Jenkins (1994, 2002); Jain and DeFillipps (1991); Moerman (1996); Padua et al. (1999) 

 

2000’li yıllar sonrasında dünyada geleneksel tıbbın kullanımına karşı söz 

konusu bitkilere ilginin de arttığı bilinmektedir. Çin’de geleneksel tıbbın, tüm 

sağlık hizmetlerinin yaklaşık %40’ını oluşturduğu, Şili’de nüfusun %71’inin ve 

Kolombiya’da nüfusun %40’ının benzer hekimlik yöntemlerini kullandığı 

bildirilmiştir. Hindistan’da kırsal alandaki nüfusun %65’i, temel sağlık 

hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel tıp yöntemlerini kullanıldığı 

belirtilmiştir (Öztürk ve ark., 2005). 

Tıbbi aromatik bitkilerin talebi göz önüne alındığında, sürekli ve tek bir 

biçimdeki arzı ve doğal kaynakların hızla tükenmesi nedeniyle, yetiştiricilik 

yoluyla bu bitki türlerinin sayısının artırılması, artan talebin önemli bir stratejisi 

olarak görünmektedir (Uniyal ve ark., 2006). 

Bununla birlikte, tıbbi aromatik bitkilerin önemli bir bölümünün 

yetiştiricilik yoluyla kültür bitkisi formuna getirilmelerinin teknik olarak 

mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Birçok türün biyolojik özelliklerinden 

veya ekolojik özelliklerinden dolayı yetiştirilmesi zordur. Öte yandan, vahşi 

hasattan yetiştiriciliğe geçiş, çeşitli aşamaları gerektirir. Söz konusu aşamalar 
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Şekil 2.’de verilmiştir. Burada göz ardı edilmemesi gereken husus, ürünün 

yetiştirilmesi konusunda ekonomik fizibilitenin gerçekleştirilmesidir. Doğal 

ortamda toplama maliyeti, ticari toplayıcılar tarafından yapılacak olandan daha 

düşük ise bu fizibilitenin de bir anlamı olmayacaktır. Şekilde günümüzde tıbbi 

aromatik bitkilerinin yerine kullanımı giderek yaygınlaşan sentetik maddelerin 

ikamesi olasılığına yer verilmemiştir. 

Tıbbi aromatik bitkilerin doğal üretim sürecinden, kültür bitkisi olarak 

yetiştirilmesine geçiş çeşitli aşamalardan geçmektedir.  

(i) Keşif Aşaması: Ürüne olan talep, doğal olarak yetişen bölgelerden 

karşılanabileceği evredir. Hasat edilen ürün, bölgesel olarak kullanılmakta, 

bölge içinde takas edilmektedir. (ii) Genişleme Aşaması: Ürünün potansiyel 

olarak yararlı olduğu ve talebinde artış beklentisinin güçlenmesi ile yerel veya 

bölgesel satışların artması, uluslararası pazarlar için yetiştirilme sürecini 

doğurur. Buna karşın, düşük yoğunluklu türlerin ticari olarak büyük 

miktarlarda önemli kaynak haline gelmesi olası değildir. (iii) Azalma Aşaması: 

Taşıma maliyetleri gibi maliyetlerin artışı, arama süresi ve uzun mesafe ticareti 

ürün fiyatlarında azalmaya neden olacaktır.  Yabani bitki türlerindeki azalma, 

arzdaki dalgalanmalara yol açacağından, çoğu kez ticaret dengesini bozacaktır. 

Toplama üzerindeki kontroller sıkı bir şekilde uygulanmazsa, yetiştirilen 

ürünler yeterince çoğaltılamadığından, yavaş büyüyen türlerin vahşi 

popülasyonları önemli ölçüde azalacaktır (Cunningham, 1994; Iqbal, 1993). 

(iv) Yetiştirme Aşaması: Resmi yetiştirme sistemleri geliştirilir ve tesis edilir. 

Bitkiler ıslah edilir ve bazen küçük ölçekli çiftçilerin yararı için tarımsal 

destekleme sistemlerine dahil edilir. Uluslararası pazar fırsatları varsa, önemli 

yatırım ve genetik seçim ile ticari plantasyonlar oluşturulur, klonlama, üreme 

ve biyoteknoloji uygulanabilir. Yabani bitki türlerinden daha dirençli türler 

yetiştirilebilir. (V) İstikrar Aşaması: Fiyatlar yeterince yüksek ve doğal 

kaynaklar yeterince az olmadıkça, türlerin kültüre alarak yetiştirilmesinin 

ekonomik bir çekiciliği söz konusu olmaz.  Ancak, arzu edilen türler yerel 

kullanım amacıyla yerleşim yerlerine ekilebilir. 
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Şekil 2.  Doğal yetişme koşullarından yetiştiriciliğe geçiş aşamaları 

Kaynak: Homma, A.K.G. 1992. The Dynamics of Extraction in Amazonia. A Historical Perspective. – 

Advancesi Economic Botany 9: 23–31.  

Cunningham, A.B. 2001. Applied Ethnobotany. People, Wild Plant Use and Conservation. – London, 

Earthscan (People And Plants Conservation Manuals). 

 

Anlaşılacağı gibi tıbbi aromatik bitkiler yerel olarak yetiştirildiği 

yörelerde kullanıldığı gibi başka yörelerde veya başka ülkelerde de tüketilebilir. 

Bu bitki grubunun üretimdeki payı, ülkenin kültürel tercihlerine, geleneksel 

ilaçların önemine, tarihine, ticaret ilişkilerine bağlıdır. Birçok Afrika ülkesinde 

geleneksel şifacılar yerel veya en fazla bölgesel bitki materyaline güvendiği 

ifade edilmektedir. Bulgaristan’da yaklaşık 750 yerli bitki türü veya toplam 

floranın %20’si halk tıbbında kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, Arnavutluk’ta 

205 yerli bitki, Macaristan’da, 180 civarında 200’ü yerli tıbbi aromatik bitki 

taksonu kullanılmakta olup Macar Farmakopesi tarafından resmen tanındığı 

literatürde yer almaktadır. Türkiye’de ise ticareti yapılan toplam 337 yerli 

taksonu listelenmiştir. Fransız farmakopesi ve ilaçlar listesinde yaklaşık 900 

takson kaydedilmiştir. Birçok ülke kendi bitki çeşitliliğinin büyük bir kısmına 

güveniyor demektir. 

Ekonomik bir değer olarak tıbbi aromatik bitki sayısının çok fazla ve 

bunlardan elde edilen etken madde miktarının çok çeşitli olması bunların 

gruplandırılmasını zorlaştırmaktadır. Tıbbi aromatik bitkilerin Dünya ticaret 

hacmi ve değeri konusunda en güvenilir veri seti Uluslararası Ticaret Merkezi 

(UN Comtrade) bilgi bankasına kayıtlarına göre elde edilen dünya bitkisel drog 

dış ticareti son beş yılda ortalama 16,8 milyar dolar ihracat ve 18,6 milyar dolar 

ithalat olarak gerçekleşmiştir (Binici, 2002). 
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Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin %50’si gıda, %25’i 

kozmetik ve % 25’i de ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Dünya eczacılıkta 

tedavi amaçlı kullanılan bitkisel hammadde ticaretinin 10-13 milyar dolar 

seviyelerinde gerçekleşmekte olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye zengin 

florasına rağmen bu pazardan ancak 5-60 milyon dolarlık bir pay almaktadır. 

Bu durum aynı zamanda tıbbi aromatik bitkileri çoğunlukla işlemeden ham 

olarak dış satımından kaynaklanmaktadır (Bağdat, 2006). 

Sanayileşmenin dünyaya getirdiği kitle üretimi, ilaç sanayinde sentetik 

ve yarı sentetik ilaçlar lehinde gelişimi bitkisel ürünlerin yalın şekilde 

kullanımında azalmaya neden olmuştur. Son yıllarda sentetik ilaçların 

kullanımı sonucu meydana gelen ciddi yan etkiler ve bunların yol açtığı 

medikal ve ekonomik sorunlar bitkilerle tedaviyi tekrar popüler hale getirmiştir 

(Özbek, 2005). Kullanımı artan tıbbi bitkilerin talebindeki artış bitkisel kökenli 

ilaç ve kozmetik sanayi hızla gelişen sektörler haline getirmiştir. 

Tıbbi aromatik bitkiler hem emtia hem de bazı durumlarda işlenmiş nihai 

ürünler olarak satılmaktadır. Bu pazarlar genişledikçe ve yeni son kullanımlar 

geliştirildiğinde çok çeşitli türler için talep artmaktadır. Tıbbi olarak elde 

edilebilen ürün yelpazesini içeren bitkiler Şekil 3’de ve Bitkisel ürünlerin ana 

ürün gruplarına göre sınıflandırılması ise Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Tıbbi bitkilerin endüstriyel kullanımı 

Kaynak: De Sılva, T. 1997. Industrial utilization of medicinal plants in developing countries. In FAO,1997. 

Medicinal plants for forest conservation and healthcare, Non-Wood Forest Products 11,Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome. 34. 
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Şekil 4. Bitkisel ürünlerin ana ürün gruplarına göre sınıflandırılması 

Kaynak: https://www.scc.ca/sites/default/files/images/Additional_information_from_ISIRI.pdf  

 

Tıbbi bitkilerin en çok toplandığı ve tarımının yapıldığı ülkeler Çin ve 

Hindistan’dır. Çin’de yaygın olarak kullanılan 1.000 adet tıbbi bitkinin 800 

tanesi doğadan toplanmaktadır. Aynı zamanda Çin’de ticareti yapılan bitkilerin 

ise %60’ı doğadan toplanmaktadır. Diğer tıbbi bitki üreticisi ülke olan 

Hindistan’da ise 1.000 kadar türün doğadan toplandığı bilinmektedir 

(Schippmann ve ark., 2002). Avrupa’da ise ticareti yapılan toplam tür sayısı 

2.000 civarında olup yaklaşık %60’ı doğadan toplanmaktadır. Bulgaristan 750 

adet bitki ile doğadan toplamanın en fazla olduğu ülkelerdir. Bulgaristan’ı 350 

tür ile Romanya izlemektedir. Avrupa genelinde kültürü yapılan tür sayısı 

yaklaşık 140 adet olup oldukça düşük seviyede kalmıştır (TAGEM, 2020-

2024).  

Tıbbi aromatik bitkilerin ticaretine ağırlıklı olarak kurutulmuş bitki 

parçaları konu olmaktadır. Diğer yandan; ağaçlar, yapraklar, kabuk, odun, 

çiçekler, tohumlar, bazen birkaç bitki parçasından veya bütün olarak bitki 

dünya pazarlarında alınıp satılmaktadır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık yarım 

milyon ton kurutulmuş tıbbi ve aromatik bitkinin uluslararası ticareti 

yapılmakta olup, yerel ve ulusal pazarlarda da önemli miktarda tıbbi ve 

aromatik bitki ticareti yapıldığı bilinmektedir (Traffic International, 2008). 

Uluslararası ticarette sadece birkaç ülke hakim durumdadır: Dünya genelindeki 

ticaretin büyük bir çoğunluğu 12 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 

ticarette ılıman Asya ve Avrupa'nın rolü hakimdir, çünkü ılıman iklime sahip 

Asya ülkeleri yıllık küresel ithalatın % 42'sini kapsamaktadır. Hong-Kong, 

Japonya, ithalatta ilk iki sırayı alırken, ABD'nin ithalat payı %13, Almanya'nın 
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ithalat payı ise %11’dir. İhracatta, Çin %43 ile ilk sırayı, Hong-Kong %18 ve 

Hindistan ilk üç sırayı alırken, Almanya, ABD ve Meksika bu ülkeleri takip 

etmektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri olmak üzere beşten az Avrupa ülkesi, 

ithalatçı ilk 12 ülke arasında yer almaktadır. Anlaşılacağı kadarıyla üç ülke, 

yani ABD, Almanya ve Hong Kong, önde gelen ihracatçı ve ithalatçı 12 ülke 

arasındadır. Burada Hong-Kong’un re-export konusunda da önemli bir 

konumda olduğu bilinmektedir (Lange, 2004). 

Tıbbi-aromatik bitkilerin dünya ticaretinde en önemli tüketici ülke 

Japonya’dır. Sonrasında ise ABD, Almanya ve Kore gelmektedir. Öte yandan, 

dünyanın tıbbi aromatik bitkiler pazarına ham maddenin en önemli tedarikçisi 

olarak Çin ve ikinci sırada Hindistan gelmektedir. Bunlar; Bulgaristan ve 

Arnavutluk, Kuzey Amerika, Meksika ve Romanya'daki ilaç fabrikaları için 

önemli kaynak ülkelerdir (Lange, 2004). 

Grafik 1. Dünyada bazı tıbbi ve aromatic bitkilerin ekim alanı (bin ha)  

 
Kaynak: FAO, 2020. 

Tıbbi aromatik bitkilerin 2018 yılı dünya üretim verileri incelendiğinde, 

dünyada zencefil toplam 373 bin ha üretilmekte olup, Hindistan 168 bin ha ile 

birinci, 72 bin ha ile Nijerya ikinci ve Çin ise 47 bin ha ile üçüncü sırada 

gelmektedir (Grafik 1) (FAO, 2020). 

Dünyada bazı tıbbi aromatik bitkilerin üretim miktarı incelendiğinde 

zencefil üretim miktarı 2000 yılında 1.046 bin ha iken 2018 yılında 2.786 bin 

ha olduğu görülmketdir. Paraguay çayı ise, 2000 yılında 872 bin ha iken 2018 

yılında 965 bin ha’da gerçekleştirilmektedir (Grafik 2). Paraguay çayı üretimi 

Brezilya (%56.6), Arjantin (%31.3), Paraguay (%12) tarafından 

karşılanmaktadır (Anonim, 2021).  
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Grafik 2. Dünyada bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim miktarı (bin ton)  

 
Kaynak: FAO, 2020. 

 

2018 yılı FAO verilerine göre nane üretiminin %92.5’i Fas tarafından 

karşılanmaktadır. Dünyada 143 bin ton kenevir tohum ve 8 bin tonluk vanilya 

üretimi yapıldığı bilinmektedir. Kenevir tohum üretiminin %96.0’ı Fransa ve 

Çin tarafından karşılanmaktadır. Vanilyanın ise yaklaşık üretiminin 

Madagaskar (%41) ve Endonezya’nın (%29.8) karşıladığı ifade edilmektedir 

(FAO, 2020). 

Bir bütün olarak düşünüldüğünde, birçok Avrupa ülkesi, dünya 

çapındaki botanik ticaretinde önemli aktörlerdir. Örneğin, 1991-2000 

döneminde tüm Avrupa ülkeleri yılda ortalama 127.230 tonluk ilaç sanayinde 

kullanılan bitki ithal etmiştir. Bunların %85’inin varış noktası Avrupa Birliğine 

üye ülkelerdir. Büyük miktarlara ilişkin ihracatın en az % 50’sini oluşturan 

doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinin hakimiyeti altında olmasına karşın, 

ancak değer bakımından bunun sadece üçte bir oranında gerçekleştiği 

görülmektedir. Başta eski Doğu Bloku ülkeleri olmak üzere Bulgaristan, 

Arnavutluk, Polonya ve Macaristan gibi bu ülkelerin çoğu, Avrupa'da botanik 

bakımından önemli tedarik ülkeleri olduğu ifade edilmektedir. Almanya'nın ise 

Avrupa içi drug ticaretinde belirgin hakimiyeti vardır. Avrupa'ya ithal edilen 

farmasötik bitkilerin toplam miktarının üçte biri Almanya'yı hedef almaktadır. 

Almanya, doğu ve güneydoğu Avrupa piyasaları ile batı ve orta Avrupa 

pazarları arasında bir bağ görevi görmektedir: Güney ve güneydoğu Avrupa 

ülkelerinden ihraç edilen bitki materyalinin üçte ikisini ithal etmektedir ve her 

şeyden önce orta ve batı Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir (Aydın ve ark., 

2014). 
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Hem ülkeler hem de ürünler dikkate alındığında dünya tıbbi ve aromatik 

bitki ihracat pazarında gıda, içecek ve parfümeri sanayinde kullanılan 

hammaddeler ile diğer işlenmiş ürünlerde Avrupa ülkeleri ve ABD gibi 

ülkelerin ihracat payı büyüklüğü söz konusu iken, baharat, kahve, çay gibi 

ürünlerde Çin, Hindistan, Güney Amerika ülkeleri, Vietnam, Kenya, 

Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerin ağırlıklı paya sahip olduğu görülmektedir 

(BÜGEM, 2018). 

Dünya ticaretinde tıbbi aromatik bitkiler harmonize sistemde 6 ana ürün 

grubu altında yer almaktadır (Tablo 2). Bu ürün grupları “Yenilen sebze, bazı 

kök ve yumrular”, “Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat”, “Tohum ve bitki 

kısımları”, “Lak, sakız, reçine vd.” ve “Uçucu yağlar vb.” kodlu ürünlerdir. 

Dünya tıbbi aromatik bitkiler ticareti mevcut veriler ışığında 2005 yılından bu 

yana artarak devam etmekte olduğu görülmektedir. 2005 yılında 28 milyar 

ABD Doları olan ihracat değeri 2019 yılında 71 milyar ABD Dolarına 

ulaşmıştır (Tablo 2) (ITC, 2020).  

Tablo 2. Dünya tıbbi aromatik bitkiler ihracatı (milyon ABD Doları) 

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Yenilen sebze, bazı kök ve yumrular 1164 3353 2639 3765 3272 2267 2930 

Sarımsaklar 920 3029 2511 3644 3154 2135 2799 

Kapari 26 23 0 0 0 0 0 

Salep 218 301 129 121 118 132 131 

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 19060 36612 48089 48458 52091 49284 47707 

Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları vb. 12427 23992 30388 30284 32495 30148 29778 

Çay 3641 6480 7310 7463 8105 7861 7310 

Paraguay çayı 52 102 237 173 175 201 183 

Piper, capsicum ve pimenta cinsi biber 1135 2302 5079 4945 4444 3722 3536 

Vanilya 117 93 390 761 1203 1380 1080 

Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri 140 247 484 506 662 728 711 

Karanfil 117 160 361 393 501 438 309 

Küçük Hindistan cevizi vb. 223 637 705 638 849 919 1086 

Anason, rezene, kişniş, kimyon vb. 233 539 794 868 923 1003 1026 

Zencefil, safran, kekik, defne vb. 975 2059 2340 2427 2733 2883 2687 

Tohum ve bitki kısımları 2392 4645 6904 5937 5835 6486 6930 

Hint yağı tohumu 8 0 12 10 9 4 16 

Susam tohumu 841 2162 3281 2264 2188 2697 3071 

Hardal tohumu 111 212 222 210 228 257 258 

Aspir tohumu 15 0 56 57 49 38 40 

Haşhaş tohumu 105 158 171 174 138 253 294 

Bitki ve bitki kısımları 1312 2113 3163 3223 3223 3238 3251 

Lak, sakız, reçine vd. 3316 5166 6307 6368 6823 7700 7492 

Lak, tabii sakızlar, reçineler vb. 647 761 571 649 788 718 846 

Bitkisel özsu vb. 2669 4405 5736 5718 6035 6982 6646 

Uçucu yağlar vb. 1838 2980 4846 4734 5433 5954 5622 

Toplam 27771 52756 68786 69261 73454 71691 70682 

Kaynak: ITC, 2020. 
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Dünya ticaretinde tıbbi aromatik bitkiler ithalatı 2019 yılında 71,9 milyar 

ABD Doları olarak gerçekleşmiştir (Tablo 3). Toplam ithalat değerinde en 

büyük pay 47,9 milyar ABD Doları ile kahve, çay ve baharatlar grubuna aittir. 

Bu ana ürün grubunda en büyük ithalatçı ülke 8,1 milyar ABD Doları ile 

Amerika Birleşik Devletleri olup 4,1 milyar ABD Doları ile Almanya ikinci 

sırada, 3.3 milyar ABD Doları ile Fransa üçüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca 

İtalya, Japonya ve İngiltere’de bu ana ürün grubunda önemli ithalatçı ülkeler 

arasında yer almaktadır (Anonim, 2021). 
 

Tablo 3. Dünya tıbbi aromatik bitkiler ithalatı (milyon ABD Doları) 

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Yenilen sebze, bazı kök ve yumrular 1080 2474 2318 3217 2974 2246 2884 

Sarımsaklar 813 2121 2152 3043 2861 2123 2754 

Kapari 29 1 0 0 0 0 0 

Salep 238 351 166 174 113 123 130 

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharatalar 19620 35729 47854 47387 51254 49737 47949 

Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları vb. 12991 23956 31070 30373 33341 31861 30500 

Çay 3535 5723 6831 6869 7107 7159 6664 

Paraguay çayı 54 95 229 178 181 206 189 

Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler 1190 2267 4710 4467 3967 3380 3487 

Vanilya 128 132 424 819 1294 1484 1175 

Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri 150 245 442 484 617 697 711 

Karanfil 119 140 347 427 524 499 312 

Küçük Hindistan cevizi vb. 239 603 677 571 772 773 1014 

Anason, rezene, kişniş, kimyon vb. 254 526 723 773 800 829 1014 

Zencefil, safran, kekik, defne vb. 961 2043 2401 2425 2652 2850 2882 

Tohum ve bitki kısımları 2491 4344 6620 6115 5947 6878 7271 

Hint yağı tohumu 5 7 5 4 0 0 18 

Susam tohumu 865 1842 3063 2554 2358 2962 3355 

Hardal tohumu 120 213 242 227 234 247 257 

Aspir tohumu 13 1 58 69 73 43 40 

Haşhaş tohumu 82 137 171 152 133 242 260 

Bitki ve bitki kısımları 1406 2145 3081 3111 3149 3383 3341 

Lak, sakız, reçine vd. 3695 5196 6811 6514 7158 7995 7833 

Lak, tabii sakızlar, reçineler vb. 610 632 832 836 893 898 927 

Bitkisel özsu vb. 3084 4564 5978 5678 6265 7097 6895 

Uçucu yağlar vb. 2028 3039 4516 4743 5546 6222 6020 

Toplam 28914 50781 68118 67975 72880 73078 71956 

Kaynak: ITC, 2020. 

Dünya pazarlarında tıbbi aromatik bitkilere olan talebin artışına paralel 

olarak Türkiye’de birçok tıbbi aromatik bitkinin dış satımı yapılırken, aynı 

zamanda birçok bitkinin de dış alımını gerçekleştirmektedir. Tıbbi aromatik 

bitkiler Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinden toplanmaktadır (Bayram ve ark., 2010). Türkiye’de iç ve dış 
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ticareti yapılan tıbbi aromatik bitkiler hakkında yapılan bir çalışmaya göre bitki 

türü sayısı alt türler de dahil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün 

ihracatı yapılmaktadır (Özgüven ve ark., 2005). 

Türkiye’de tıbbi aromatik bitkiler 

Doğal yapısı ile üç eski kıtanın (Avrupa, Afrika ve Asya) özelliklerinin 

birleşmesiyle meydana gelen Türkiye’nin ekolojik ve biyolojik çeşitliliği, 

bölgenin 40o K boylamındaki diğer yerleri geride bırakmaktadır. Türkiye’deki 

geniş iklim ve topografya yelpazesinin bir göstergesi olarak Akdeniz, Avrupa-

Sibirya ve İran-Turan olmak üzere üç bitki coğrafya bölgesi bulunmaktadır. Bu 

bölgelerin her biri kendi endemik türlerine ve doğal ekosistemlerine sahiptir 

(Tan, 2010). Türkiye gelişmiş ülkelerin bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve 

katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek 

çok bitkisel ürünü florasında barındırmaktadır. Bu bitkisel ürünlerdeki çeşitlilik 

açısından mevcut türler içinde 8.988 bitki türü doğal, 2.991 bitki türü de 

endemik türdür (Bayram ve ark., 2010; Tan, 2010). Türkiye, Avrupa kıtasında 

bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmakta olup, bunun yaklaşık üçte biri 

endemiktir (Özhatay, 2008).  

Türkiye’de endemik bitki sayısı sıralaması incelendiğinde 862 tür ile 

Akdeniz bölgesi ilk sırada gelmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde 471, İç 

Anadolu bölgesinde 335, Karadeniz bölgesinde 277 Ege bölgesinde 171, 

Marmara ve Güney Anadolu bölgesinde 102 endemik bitki ve toplamda da 

2.282 bitki türü bulunmaktadır (Özhatay, 2014). 
 

Grafik 3. Türkiye’de tıbbi aromatik bitkiler üretim alanı (da)  

 
Kaynak: TÜİK, 2020. 
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Tıbbi aromatik bitkilerin içerisinde yer alan kekik bitkisinin üretimi 2005 

yılında 47 bin dekar iken 2019 yılında 157 bin dekara yükselmiştir. Türkiye’de 

yetiştiriciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerden haşhaş üretimi hariç 

tutulmak koşuluyla ekim alanı ve üretim miktarı olarak üçüncü sırada yer alan 

kekik istatistik verilerinin mevcut olduğu ilk yıl olan 2005 yılında 47 bin dekar 

alanda üretimi yapılırken 2019 yılında 3.3 kat artış göstererek 157 bin dekar 

alana ulaşmıştır (Grafik 3). 
 

Grafik 3. Türkiye’de yetiştiricilikten elde edilen tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi (ton) 

 
Kaynak: TÜİK, 2020. 

2019 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye yağlık gül üretiminin neredeyse 

tamamı Isparta (%85.1)’dan, çörek otu üretiminin ise %68.3’ü Burdur, Uşak ve 

Konya’dan karşılanmaktadır. Yine 2019 yılı verilerine göre rezene üretimi 

Burdur (%52.8) ve Konya (%38.1)’da, nane üretimi %64.9’u Gaziantep 

(%64.9)’te, lavanta üretimi Isparta(%45.7) ve Afyonkarahisar (%19.1)’da 

gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2021). 

Tıbbi aromatik bitkilerin hem tarımı yapılmakta hem de doğadan 

toplama yoluyla temin edilmektedir. Türkiye’de tarımı yapılan tıbbi aromatik 

bitkiler; kekik, kimyon, çemen, rezene, nane, anason, haşhaş ve kişnişin tarımı 

yapılmaktadır. Defne, ıhlamur çiçeği, biberiye, meyan kökü, mahlep, ardıç 

kabukları ve adaçayı doğadan toplandığı bilinmektedir. Tarımı yapılan ve 

doğadan toplanan söz konusu tıbbi aromatik bitkiler iç ve dış ticarete konu 

olmaktadır (Yücer, 2012). 

Türkiye çok zengin doğasına rağmen, hala işlenmemiş bir bitki 

ihracatçısı olmaya devam etmektedir. Türkiye’de bitkisel ilaç sanayinin 
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gelişmemesi, bunun yanında parfümeride kullanılan sentetik ürünlerin daha 

ucuz olması gibi nedenlerle, doğal uçucu yağların ikinci planda kalması, tıbbi 

aromatik bitkilerin üretim olanaklarını kısıtlamıştır (Öztürk ve Ark, 2012). 

Türkiye’de en fazla üretilen üç ürün kırmızıbiber, anason ve kimyondur. Bu üç 

ürün 1988 yılından itibaren üretim kayıtlarında mevcuttur. Kekik üretimi ise 

2004 yılından itibaren, çörekotu, rezene, kişmiş, süpürge otu ise 2012 yılından 

itibaren kayıtlara girmiştir.  

Türkiye’de toplam ihracat değerleri incelendiğinde toplam ihracat değeri 

en yüksek değer (167,6 milyon ABD Doları) ile kahve, çay, paraguay çayı ve 

baharatlar ana ürün grubunda gerçekleşmiştir. Zencefil, safran, kekik, defne 

grbunda ise 106,8 milyon ABD Dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir (Tablo 4). 

Ana ürün grubu içinde yer alan kekiğin ihracat değeri 53,9 milyon ABD Doları, 

defneyaprağının ihracat değeri ise 38,2 milyon ABD Doları’dır. Türkiye bu 

ihracat değeri ile aynı gruptaki dünya ihracatında 5. sırada olmakla birlikte 

kekik ve defnenin olduğu alt grupta en büyük ihracatçı olduğu ifade 

edilmektedir. Kekikte 20,5 milyon ABD Doları ile Ege Serbest Bölge en önemli 

ihracat pazarı iken, ABD ve Almanya diğer önemli bir pazar olduğu 

bilinmektedir (Anonim, 2021).  
 

Tablo 4.Türkiyenin tıbbi aromatik bitkiler ihracatı (milyon ABD Doları) 
  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Yenilen sebze, bazı kök ve yumrular 3,5 0,4 0,1 0,4 0,6 0,5 0,1 
Sarımsaklar 0,2 0,4 0,1 0,4 0,6 0,5 0,1 
Kapari 3,3 - - - - - - 
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 64,4 103,4 168,5 195,9 178,4 180,6 167,6 
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları vb. 1,4 3,9 7,2 9,2 10,7 12,1 13,3 
Çay 7 9,2 23,6 28,6 25 13,1 15,1 
Paraguay çayı - - - - 0,2 0 0,1 
Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler 4,1 3,9 7,3 7,9 9,1 8,9 8,7 
Vanilya 0,3 0,8 0,3 0,3 0,2 0,4 0,8 
Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Karanfil - - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

Küçük Hindistan cevizi vb. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Anason, rezene, kişniş, kimyon vb. 17,1 25,7 23 35,8 23 32 22,4 

Zencefil, safran, kekik, defne vb. 34,4 59,9 106,7 113,6 109,7 113,6 106,8 

Tohum ve bitki kısımları 44,9 71,8 64,2 87,7 44,6 125,5 145,9 

Susam tohumu 6,9 7,1 9 13,5 15,7 28,1 33,6 

Aspir tohumu - - 1,8 1,4 0,2 0,2 0,6 

Haşhaş tohumu 28,6 52,3 37,7 56,5 11 76,8 90,5 

Bitki ve bitki kısımları 9,4 12,4 15,7 16,3 17,6 20,3 21,2 

Lak, sakız, reçine vd. 2,7 4,7 9,1 10,3 12 16,4 18,5 

Lak, tabii sakızlar, reçineler vb. 1 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 

Bitkisel özsu vb. 1,7 4 8,7 9,7 11,5 15,9 18,2 

Uçucu yağlar vb. 14,9 17,5 33,6 41,4 49,1 47,5 40 

Toplam 130,3 197,9 275,5 335,7 284,6 370,5 372 

Kaynak: TÜİK, 2020. 
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2019 yılında tıbbi aromatik bitki ithalatı artış göstererek 657 milyon 

ABD dolarına ulaşmıştır. 2005 yılından bu yana en fazla artış gösteren kahve 

ve kahve kabukları ve susam tohumu gelmektedir. Susam tohumu tıbbi 

aromatik  bitki ithalatında 267,4 milyon ABD Doları ile en yüksek ithalat 

değerine sahiptir (Tablo 5). Susam tohumunun ithalatın neredeyse yarısı 

Nijerya’dan (%46.8) temin edilmektedir (Anonim, 2021). 
 

Tablo 5. Türkiyenin ana ürün gruplarına göre ithalat değeri (milyon ABD Doları) 

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Yenilen sebze, bazı kök ve yumrular 4,3 4,1 8,5 8,1 1,4 0,6 6,7 

Sarımsaklar - 4,1 8,5 8,1 1,4 0,6 6,7 

Kapari 4,2  -  -  -  -  -  - 

Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları vb. 40 103,4 199,8 216 319,6 266,3 282,1 

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharatalar 23 58,9 146,8 130,5 191,8 186,6 194,7 

Çay 6,4 21,5 17 41,1 59,9 38,9 39,5 

Paraguay çayı 0,1 0,1 0,7 3,2 2 1,6 2,6 

Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler 5,2 8,7 10,7 12,7 32,7 12 16,2 

Vanilya 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri 0,3 1,3 1,3 2,1 3,4 1,9 3,2 

Karanfil 0,1 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8 

Küçük Hindistan cevizi vb. 0 0,1 0,6 0,8 1,1 0,9 1,1 

Anason, rezene, kişniş, kimyon vb. 3 4,3 7,4 10,6 11,6 10,2 9,4 

Zencefil, safran, kekik, defne vb. 1,9 8 14,3 14,5 16,1 13,7 14,5 

Tohum ve bitki kısımları 69,4 146,6 253,7 280,2 293,6 219,1 284,6 

Susam tohumu 64,3 141,9 219,2 235,9 243,9 198,1 267,4 

Hardal tohumu 1,9 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 

Aspir tohumu  -  - 27,7 36,4 39,3 11,1 5,8 

Haşhaş tohumu 0,5  -  -  - 0,1 0,1 0,1 

Bitki ve bitki kısımları 2,6 4,2 6,5 7,6 10 9,4 11 

Lak, sakız, reçine vd. 38,6 32,1 39,6 42,6 43,9 51,8 51 

Lak, tabii sakızlar, reçineler vb. 2,5 2,7 5,4 7 6,5 11 6,9 

Bitkisel özsu vb. 36,1 29,4 34,2 35,6 37,4 40,8 44 

Uçucu yağlar vb. 8,5 12,2 26,7 27,4 36,4 33,5 32 

Toplam 160,6 298,4 528 574,2 695 571 657 

Kaynak: TÜİK, 2020. 

 

3.SONUÇ ve ÖNERİLER 

Artan nüfus, doğal afetler, salgınlar ve yeme alışkanlıklarının değişmesi 

insanları bir noktada kaliteli ve sağlıklı yaşama itmektedir. Dünya genelinde 

değişen bu algı doğaya hitap eden tıbbi aromatik bitkileri göz önüne 

çıkarmaktadır. Söz konusu bitkiler son zamanlarda her ne kadar gündemde olsa 
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da yeteri kadar üretim olmadığından talebe karşılık verememektedir. Özellikle 

doğadan toplama gibi bilinçsizce toplanan bitkiler tüketiciye yeteri kadar güven 

vermemektedir. Çünkü bu bitkilerin yararlı olması kadar zamanında ve doğru 

şekilde toplanmaması zararını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda 

öncelikle yapılacak olan, bu bitkilerin nasıl, ne zaman ve ne kadar 

toplanacağına dair üreticelere eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu sayede 

bitki türlerinin çeşitliliği ve sürdürülebilirliği korunmuş olacaktır. Özellikle 

doğadan bilinçsizce toplanan bitkilerin yok olma tehlikesi ile tehdit altında 

olacağı bilinmektedir. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin, yetiştirilen ürünlerin 

çeşitliliği sağlanmış olacaktır. Türkiye’de tıbbi aromatik bitkilerin üretim 

miktarı az olması buna ragmen dış ticaret değerinin yüksek olması ve 

alışılmışın dışında alternatif bir ürün olması üreticiye cazip gelmektedir. Fakat 

bu bitkilerin üretim olanaklarının arttırılması ve daha çok desteklenmesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak bitkilerin üretim ve pazarlama yöntemlerinin 

iyileştirilmesi ekonomik olarak hem üreticiye hem de kırsal kalkınmaya fayda 

sağlamış olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Mürver (Sambucus nigra L.), çoğunlukla Amerika, Avrupa, Kuzey 

Afrika ve Batı Asya’da yetiştirilmekte olup 12 cins ve yaklaşık 30 tür içerir.  

Rosales takımı Caprifoliaceae (hanımeligiller) familyasına ait bu türün 

ülkemizde Sambucus nigra L. ve Sambucus ebulus olarak iki türü 

bulunmaktadır. Sambucus nigra, çalı formunda ya da nadiren 10 m 

büyüyebilen bir ağaç olarak tanımlanmış ve Avrupa mürveri ya da kara 

mürver olarak bilinmektedir. 3-9 yaprakçıktan oluşan bileşik yapraklı, kabuk 

rengi kahverengimsi-gri’dir. Çiçekleri, beyaz renkli, şemsiye şeklinde, 4-6 m 

yüksekliğe kadar büyüyen, yaprak döken çalı formda bir bitkidir. Çiçekler 

hermafrodit, meyveleri 3-5 mm, koyu mor renkli, salkım şeklinde ve her 

salkımda ortalama 162-267 adet meyve olabilmektedir. Meyve çapları 3-8mm 

arasında değişmektedir. Bitki 3-4 yaşına geldiğinde tam verime ulaşır. 

Meyveler Ağustos ortası Eylül ayı sonlarında hasat edilmektedir.  (Ferreira ve 

ark 2020; Gerçekcioğlu, 2013;). 

 

 
Şekil 1. Sambucus nigra L. bitkisinin genel görünümü (2019) 
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Şekil 2. Sambucus nigra L. meyvesinin genel görünümü (2019) 

 

Mürver bitkisinin (Sambucus nigra L.) çok eski bir geçmişe sahip 

olduğunu ve antik dönemlerden itibaren kültürünün yapıldığı 

düşünülmektedir. Ruslar, mürver ağacının kötü ruhları kovduğuna ve ateşi 

düşürdüğüne inanır. Kapı ve pencerelere mürver dallarının asılmasının 

cadıları ve kötülükleri kovduğuna inanıldığı bilinmektedir (Mahboubi, M. 

2021, Gerçekcioğlu 2022). 

 

2. KİMYASAL BİLEŞİMİ VE BESİN DEĞERİ 

Sambucus nigra zengin kimyasal bileşime sahiptir. Bileşimlerin 

oranları çeşit, yer, iklim koşulları ve olgunlaşma aşaması gibi farklı faktörlere 

bağlıdır. Mürverdeki toplam şeker içeriği, çeşit veya yetiştirme ortamına bağlı 

olarak 68.53 ila 104.16 g/kg arasında değişmektedir. Tanımlanan ana şekerler 

glikoz (33.33–50.23g/kg FW) ve fruktoz (33.99–52.25g/kg FW) iken, 

meyvede sadece küçük miktarlarda sükroz mevcuttur (0.47–1.68g/kg FW). 

Sambucus nigra meyvesinde bulunan karbonhidratlar ayrıca, pektik asit, 

protopektin, pektin, Ca-pektat ve selülozdur (Sidor ve 2014; Młynarczyk ve 

ark., 2018; Mahboubi, 2021). 

Mürver’in protein; içeriği meyvelerde %2,7-2,9, çiçeklerde %2,5 ve 

yapraklarda %3,3'tür. Bu protein, dokuzu esansiyel olmak üzere toplam on altı 

amino asit içermektedir. Amino asitler meyvelerde, yapraklarda ve çiçeklerde 
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serbest olarak ya da konjuge formda bulunurlar. Esansiyel amino asitlerin 

toplam içeriği yaklaşık çiçeklerde %9, yapraklarda %11.5’dir. Glutamik asit, 

aspargik asit ve alanin baskın amino asitler olarak bildirilmiştir (Sidor ve 

2014; Młynarczyk ve ark., 2018; Mahboubi, 2021). 

Mürver meyvelerindeki lipidler daha çok tohumlarda bulunur. Toplam 

yağ içeriğinin %22,4 tohumlarda ve %15,9 tohumlardan üretilen küspede 

olduğu tahmin edilmektedir. Toplamda lipidlerin yağ asidi profili, doymamış 

yağ asitleri, yani linolenik (40,7 g/100 g yağ), linoleik (34,3 g/100 g yağ) ve 

oleik asit (13,8 g/100 g yağ) ‘tir(Sidor ve 2014; Młynarczyk ve ark., 2018; 

Mahboubi, 2021). 

Mürverde bulunan vitaminler ise B, A, tokoferoller ve C vitaminleridir. 

Meyvelerdeki C vitamini içeriği 6–35 mg/100 g'dir. Mürver meyvesindeki kül 

yaklaşık %0,99 oranındadır ve Fe, K, Ca, Mg, P, Na, Mn, Zn, Cu, Se, Cr, Ni, 

Cd minerallerini içermektedir (Sidor ve 2014; Młynarczyk ve ark., 2018; 

Mahboubi, 2021). 

Tablo 1.‘de mürver meyvelerinin besin değerleri bazı diğer meyvelerle 

karşılaştırılmış ve önemli olan değerleri vurgulanmıştır (janick, 2010). 
 

Çizelge 1.1. Sambucus nigra ve diğer üzümsü meyvelerin besin içeriklerinin 

karşılaştırılması 

 Mürver Ahududu Böğürtlen Çilek 
Yaban 

Mersini 
Kızılcık Üzüm 

Su (%) 79,8 85,8 88,5 91,0 84,2 87,1 80,5 

Enerji (kcal) 7,3 52 43 32 57 46 69 

Kalsiyum 
(mg) 

38 25 29 16 6 8 10 

Yağ (gr) 0,50 0,65 0,49 0,30 0,33 0,13 0,16 

Lif (gr) 7,0 6,5 5,3 2,0 2,4 4,6 0,9 

Amino asid 
(mg) 

0,645 ND ND 0,563 0,497 0,862 0,574 

Demir (mg) 1,60 0,69 0,62 0,42 0,28 0,25 0,36 

Fosfor (mg) 39 29 22 24 12 13 20 

Protein 
(Nx6.25) 

0,66 1,20 1,39 0,67 0,74 0,39 0,72 

Sodyum (mg) 6 1 1 1 1 2 2 

Vitamin A 
(ID) 

600 33 214 12 54 60 66 

Vitamin B6 
(mg) 

0,230 0,055 0,030 0,047 0,052 0,057 0,086 

Vitamin 
C(mg) 

36,0 26,2 21,0 58,8 9,7 13,3 10,8 
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3. BİYOAKTİF BİLEŞİKLER 

Doğal gıdalara artan talep doğrultusunda doğal antioksidanlar, güvenilir 

olmaları ve yan etkileri olmaması nedeniyle sentetik antioksidanlara oranla 

daha çok tercih edilmektedirler. Antioksidanlar gıdaların yapısında doğal 

olarak bulunur. Fenolik bileşikler ise, gıdalarda bulunan antioksidan aktivite 

gösteren bileşiklerdir. Özellikle, meyvelerde çokça bulunan flavonoidler 

güçlü antioksidan aktivite göstermektedirler. Klinik çalışmalar, meyve 

tüketimi ile kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve farklı bir takım kronik 

rahatsızlıkların oluşumu arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Meyvelerde bulunan ve antioksidan aktiviteye sahip fenolik bileşikler, C 

vitamini ve E vitamini ve karotenoidler, oksidatif stresle ilişkili bu 

hastalıklardan korunmada etkili ve önemli bileşikler olarak bildirilmektedirler. 

Gıdanın kalite ve besin değerini arttırmaktadırlar. Mürverde bulunan biyoaktif 

bileşikler ise, öncelikle polifenoller ve antosiyaninlerdir. Mürverdeki 

içerikleri diğer meyvelere kıyasla nispeten yüksektir. Mürver meyvesindeki 

ana polifenoller: klorojenik asit, neoklorojenik asit, kriptoklorojenik asit, 

kuersetin, kuersetin-3-rutinosid (rutin), kuersetin-3-glucoside (isoquercitrin), 

kaempferol-3-rutinoside, kaempferol-3-glucoside (astragaline), isorhamnetin-

3-rutinoside ve isorhamnetin-3-glucosiddir.  Sağlığın sürdürülmesinde ve 

koroner kalp hastalığı ve kanserden korunmada bitki materyallerinin 

antioksidan bileşenlerinin önemi bilim adamları, gıda üreticileri ve tüketiciler 

arasında da ilgiyi artırmaktadır. Günümüzün ve geleceğin trendi, belirli sağlık 

etkileri olan fonksiyonel gıdalar ve bunların beslenmedeki rolleridir (Seabra 

ve ark 2008; Öğüt, 2014; Młynarczyk ve ark., 2018; Torabian,ve ark 2019).  

 

 

4. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Bitkiler, insanlığa mühim bir gıda ve ilaç kaynağı olarak hizmet 

etmiştir. İnsanlar beslenme desteği için bitkileri ve ürünlerini tüketirken, 

insanların çoğunluğu da sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için ya kendi 

“geleneksel ilaçları” ya da “tamamlayıcı ve alternatif tıp” olarak botanik 

ilaçlara güvenmektedir. Bugün, bitki bazlı sağlık ürünlerine ilgi ve kullanımda 

küresel bir canlanmaya tanık olmaktayız (Che ve Zhang, 2019). Son günlerde 

ise pandemi (covid 19) sürecinin belirsizlikleri ve endişeleri, insanların 
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bitkisel ilaçlara ve ürünlere ilgisini artırmıştır. Bu durum halk arasında şifalı 

olarak bilinen bitkilerin farmakolojik olarak aktif bileşenlerini keşfetme ve 

anlama konusunda büyük bir bilimsel farkındalık yaratmıştır.  

Günümüzde, gıda ve ilaç endüstrilerindeki en önemli trendlerden biri, 

antioksidan bileşiklerin doğal kaynaklarına olan ve artan taleptir. 

Mürver meyvesi ve çiçek özlerinin antiviral ve antimikrobiyal 

kapasitesi nedeniyle 1990'lardan beri önemli ölçüde farmasötik ilgi 

görmüştür.  Grip gibi hastalıklara karşı Sambucol ® gibi ticari ürünler 

piyasada uzun süredir varlığını sürdürmektedir. Pandemi sürecinde, mürver 

meyvesi fenolik bileşiklerinin immünomodülatör özellikleri, COVID-19 

tedavisi üzerine araştırmalar için önerilmiştir (Karapatzak ve ark 2022).  

Mahboubi, 2021; Geleneksel tıpta mürver meyveleri ve çiçekler, 

bitkinin en sık kullanılan tıbbi kısımları olarak bilindiğini, çiçeklerin ateşli 

soğuk algınlığı için terletici ajan olarak kullanılan Almanya'daki önemli bir 

şifalı bitki olduğunu aynı zamanda  ateş tedavisinde kullanılmakta olduğunu, 

Kurutulmuş mürver çiçeklerinin, tatlıdan hafif acıya kadar güçlü bir kokuya 

sahip ve farmakopelerde ve uluslararası sistemlerde ateş ve titremeyi azaltmak 

için terletici ajan olarak kullanıldığını, halk hekimliğinde mürver çiçeklerinin 

konjunktivit, kabızlık, diyabet, ishal, cilt kuruluğu, baş ağrısı ve romatizma 

tedavisinde kullanılmakta olduğunu bildirmiştir. Araştırıcı aynı zamanda; 

ABD ve Almanya’da mürver çiçekleri, çay, kaplı tabletler ve sıvı özler dozaj 

formunda grip ve soğuk algınlığı için kullanılmakta olduğunu, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Kanada'da, soğuk algınlığı ile ilgili ateşi hafifletmek 

için nane yaprağı ve civanperçemi çiçekleri ile mürver çiçekleri kullanılmakta 

olduğunu yine Fransa ve Belçika'da idrar söktürücü olarak kullanılmakta 

olduğunu, Yerli Amerikalıların ise mürver çiçeklerini enfeksiyonlar ve 

öksürükler için kullanmakta olduğunu ve eski Mısırlılar tarafından yanıkları 

iyileştirmek ve cildi iyileştirmek için kullanıldığını detaylı literatür 

araştırmaları sonucu ortaya koymuştur (Mahboubi, 2021).  

Mürver çiçeklerinin soğuk algınlığı için kullanımı Alman Komisyonu E 

tarafından onaylanmıştır, meyveler, yapraklar ve kabuklar ise DSÖ, ESCOP, 

Alman Komisyonu E tarafından onaylanmamıştır. Mürver çiçekleri soğuk 

algınlığı, ateş (British Herbal Pharmacopoeia 1966 ) ve nezle tedavisi için ve 

British Herbal Compendium (British Herbal Pharmacopoeia 1966 ) ve Alman 
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Komisyonu E (Blumenthal 1998 ) tarafından diüretik olarak onaylanmıştır 

(Mahboubi, 2021).  

2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 2008 yılında Avrupa 

Eczacılık Ajansı (EMA) mürver bitkisinin bitkisel ilaç üretiminde 

kullanılması ile ilgili bildiri yayınlamışlardır (Baytop, 1999;; Gerçekcioğlu, 

2013;).  

Ayrıca gıda endüstrisinde de mürverin doğal rengi ve suyu doğal gıda 

boyası olarak kullanılmaktadır (Gerçekcioğlu, 2022). Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da mürverin meyve suları, kuru meyveleri ve püre hali satılmaktadır.  

Yüksek antioksidan aktiviteye sahip mürver posasından antosiyanin 

açısından zengin ekstraktlar elde etmenin ve bu şekilde bu tarımsal 

endüstriyel kalıntıya ekonomik değer katmanın mümkün olduğu yapılan 

çalışmalarda sunulmuştur (seabra ve ark 2008).  
 

SONUÇ 

Çilek, ahududu ve yaban mersini gibi diğer antioksidan bakımından 

zengin küçük meyvelerle karşılaştırıldığında, Sambucus nigra L. yani mürver 

(Caprifoliaceae) bugüne kadar oldukça az ilgi görmüştür. Zengin antioksidan 

içeriği S. nigra'nın meyvelerinin farmasötik değerini artırmaktadır ve ticari 

kullanıma uygun olduğunu göstermektedir (Seabra ve ark 2008).  

Ülkemizde mürverin (Sambucus nigra L.) ekonomik anlamda 

yetiştiriciliği bulunmamakta, sadece doğal olarak ev bahçelerini, yolları ve 

park alanlarını süslemektedir. Yetiştirilen teknolojik ürünler içinde son 

yılların en ilginç meyve türlerinden biridir. Yakın gelecekte, geleneksel bahçe 

ürünlerinin içinde, var olan türlerin yerine geçebilecek yeni bitki türleri içinde 

en önemlilerinden biri olacağı bildirilmektedir (Gerçekcioğlu, 2022). 

Geçmiş zamanlardan beri ülkemizde de geleneksel tıpta kullanılan 

mürver, aynı zamanda yöresel küçük çaplı ve büyük işletmelerce; reçel, 

meyve suyu, boyar madde ve gıda boyası olarak kullanılmaktadır 

(Gerçekcioğlu, 2022). 

Yapılan literatür çalışmalarından da görüldüğü gibi mürver’in 

farmakolojik aktiviteler gösterdiği görülmektedir.  

Tıbbi özelliklerini daha iyi anlamak ve ticari olarak geliştirme 

potansiyeli olduğuna dair daha güçlü kanıtlar oluşturmak için, bu türün etki 
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mekanizması ile ilgili preklinik ve klinik araştırmaların yapılmakta olduğu 

bilinmektedir (Tao che ve Zhang 2019).  

Günümüzde mürver ve mürver çiçeklerinin en sık kullanımı gıda 

endüstrisinde gıda renklendiricileri ve meyve suları ve gıdalara tatlandırıcı 

olarak kullanılmaktadır fakat, mürver ve mürver çiçekleri veya bunların 

özlerinin fitokimyasal bileşimi nedeniyle, üretim potansiyeli de oldukça 

yüksektir. 

İlaç endüstrisindeki potansiyel kullanımlarının yanı sıra nutrasötik 

bileşenler olarak kullanılan gıda takviyeleri çeşitli hastalıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanımının ve değerinin başarılı bir 

şekilde genişletilmesi için, mürver ve mürver çiçeği fitokimyasallarının 

biyolojik aktiviteleri ve buna karşılık gelen moleküler mekanizmalar ve 

fitokimyasal bileşimi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tanımı 

Türkiye uygun ekosistem ve iklim koşullarına sahip olduğu için bir çok 

kültür bitkisi rahatlıkla yetişebilmektedir. Anavatanı Hazar Denizi, Kafkasya 

ve Kuzey Anadolu olan kiraz bu ürünler arasında yer almaktadır. Kiraz 

(Prunus avium) gülgiller (Rosaceae) familyasında yer alır. Dünyada 1500’den 

fazla kiraz çeşidi bulunur. Literatüre Türk Kirazı olarak geçen 0900 Ziraat 

kiraz çeşidi dünya piyasalarında önemli bir yer edinmiştir. Ticari olarak 

üretimi, İtalya, Amerika, Rusya ve Kanada gibi olarak üretilmektedir (Çelik 

ve Sarıaltı, 2019; Anonim, 2022a).  

 

 

 

1.2.  Kiraz yetiştiriciliği 

Kiraz iklim olarak çok sıcak ya da soğuğa dayanıklı değildir. 

Yüksekliği 1000 m’ye kadar olan yerlerde rahatça yetişebilir. Dinlenme 

dönemi olan kışın -20 oC ila -26 oC’ye kadar dayanabilir. Kiraz çiçeklerinin 

açabilmesi için 7.2 oC’nin altında 400-1500 saat soğuklanması gerekir (Akçay 

ve ark., 2009). Kiraz yetiştiriciliğinde yağışın da önemi vardır. Çiçeklenme 

döneminde yoğun yağış arı uçuşunu engelleyeceği için döllenme olumsuz 

etkilenerek meyve tutumunu engeller. Olgunlaşma dönemindeki yağış ise 

meyveleri çatlatarak zarar verir. Toprak PH’sının 5.5-7 arasında olduğu 
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yerlerde yetiştiriciliği daha rahat yapılır (Öz, 1988); (Demirtaş ve Sarısu, 

2011). 

Türkiye’de anaç olarak kuş kirazı ve idris kullanılmaktadır. İlkbaharda 

ve sonbaharda dikimi yapılır. Kaliteli üretim için sertifikalı fidanların tercih 

edilmesi ve taban suyu yüksek yerlere kiraz bahçesi kurulmamalıdır (Öz, 

1988). Türkiye’de en fazla üretim, yapılan 0900 Ziraat çeşidini için uygun 

tozlayıclılar; 
 

Lambert 

Merton Late 

Larian 

Noble 

Vista ve Jübilee’dir. 
 

1.3. Ekonomik Önemi 

Türkiye’de toplam 39054 ha tarım alanı içinde 1749 bin ha’ı meyve 

için kullanılmaktadır. 2000’li yıllardan sonra dış piyasada artan meyve talebi 

ile birlikte üretim alanları da buna bağlı olarak artış göstermiştir. Yurt dışına 

ihracat yapılan ilk on yaş meyve içinde kiraz önemli bir pay almaktadır 

(Karaçor, 2012).  

Türkiye yaş meyve üretiminde genel olarak kendine yetebilen bir 

ülkedir ve kiraz, üretim miktarı olarak dünya sıralamasında zaman zaman üst 

sıralarda yer almaktadır. Artan üretimle birlikte 2017 yılında Türkiye kiraz 

verimi 627 bin tona ulaşmıştır (TUIK, 2018), 2014 yılında 446 bin ton iken, 

2020 yılında 738 bin ton olmuştur (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Türkiye kiraz üretim (ton) 

Meyve 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kiraz 446 536 600 627 640 725 738 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.org.tr) 

 

Sert çekirdekli bir meyve olan kiraz, vitamin, antioksidan, kalsiyum, 

potasyum, fosfor gibi mineral madde açısından zengin ve besin değeri yüksek 

ve genellikle taze tüketilen bir meyvedir. Aynı zamanda lifli bir meyve olduğu 

için sindirime yardımcı olur, bunun dışında da nörolojik hastalıklar, baş ağrısı, 

kalp hastalığı, gut ve artrite iyi geldiği de bilinmektedir (Anonim, 2022b). 
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Türkiye, dünyanın en önemli ihracatçı ülkeleri arasındadır, Şili, Hong 

Kong ve ABD’nin ardından ihracat açısından 4. sırada yer almaktadır. Üretim 

alanı ve üretim miktarı sıralamasında da Türkiye ilk sırada yer almaktadır. 

Üretim açısından kendine yeterlidir. 

Dünyada Covid-19 salgını sürecinde tarımsal üretimin devamlılığı için 

gerekli olan tarımsal faaliyetler herhangi bir sıkıntı olmadan devam etmiştir. 

Pandemi, kiraz yetiştirilen illere bakıldığında sıkıntı oluşturmamıştır. 

Ülkemizde kiraz üretimi ve ticaretinin durumunu ana hatları ile ele alırsak, 

Türkiye’de kiraz üretiminin artan dış ticaret talebine bağlı olarak çok büyük 

bir artış göstermektedir (Anonim, 2021). 

Kirazın kullanım alanları oldukça geniştir; sanayide, konserve salamura 

veya dondurulmuş ürün olarak, meyve suyu, şarap, reçel, şekerleme ve 

pastacılık sektöründe kullanılır. Kiraz, dünyada 1500 çeşidinin olduğu 

bilinmektedir, Türkiye’de de 50 farklı kiraz çeşidi yetiştirilmektedir. 

Bunlardan bazıları; 

0900 Ziraat (en çok tercih edilen çeşit) 

Bigarreau Gaucher 

Cristobalino,  

Early Burlat, 

De Guben, 

Celeste, 

Gılli, 

Gorgia, 

Kordia, 

Larian, 

Turfanda, Vista, gibi çeşitlerdir. 
 

Pazar değeri yüksek olan kirazın, iriliği, rengi, meyve etinin sert yada 

yumuşak olması tüketici tarafından tercih edilirken, Ülkemizde 0900 Ziraat 

çeşidi tercih edilirken, Amerika’da daha çok Rainer, Bing, Lapins ve Chelan 

çeşitleri tercih edilebilmektedir (Ağaoğlu ve ark., 2010); (Başkaya, 2011). 

Türkiye’de 0900 Ziraat en önemli çeşidimizdir. Geçici bir çeşit olduğu 

için, çiçekler geç açar ve diğer çeşitlere göre meyve daha geç olgunlaşır. 

Üretimi giderek yaygınlaşan, kendine kısır bu çeşidin, meyvesi tatlı, kalp 

şeklinde sulu ve çok lezzetlidir (Engin ve Ünal, 2004). 
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İller bazında 2019 yılı kiraz üretimi değerlendirildiğine, 68 bin ton ile 

Konya başı çekerken, İzmir ve Bursa sırasıyla 66 bin ton ve 61 bin ton ile 

ikinci ve üçüncü sırada yer almıştır. TUIK bitkisel üretim istatistiklerine göre 

2020 yılında, kiraz üretimi %9.1’lik bir artış göstermiştir. 2019/2020 

yıllarında en çok Almanya, Rusya ve Irak’a kiraz ihracatı yapılmıştır. 

Türkiye’de tarımda verimliliğin arttırılması, üretimde kalite ve kantitenin 

iyileştirilmesi ve çevreye zarar vermeyen alternatif tarım tekniklerinin 

geliştirilmesine yönelik üreticilere destekleme yapılması için usul ve esaslar 

belirlenmiştir. Bu kapsamda 2020 yılında 4 TL/da gübre desteği, 15 TL/da 

mazot desteği yapılmıştır (Anonim, 2022b). 

Meyve fidanları için sertifikalı fidanlarda 400 TL/da destek 

verilmektedir. Tarımsal ilaç kullanmayan ve organik kiraz yetiştiriciliği yapan 

çiftçiye, 1. kategoride bireysel sertifikalılara 100 TL/da, iyi tarım uygulaması 

yapan 2. kategorideki üreticiye 50TL/da verilmektedir (Anonim, 2022b). 
 

1.4. Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) 

Kiraz üretiminde sorun olan ve ekonomik öneme sahip birçok hastalık 

ve zararlı bulunmaktadır. Bitki koruma sorunları içindeki zararlılar yer alan ve 

kirazda zarar veren Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: 

Tephritidae)’nin meyve bahçelerinde ekonomik yönden zarar verdiği 

belirlenmiştir (Kaplan, 2019). 

Kiraz sineğinin yumurtası, 0.75mm, oval ve beyaz renktedir. Dişi her 

bir meyveye (yeşilden sarıya dönerken) sadece bir yumurta bırakır. Yumurta 

bırakılan meyveye başka bir dişi gelip yumurta bırakmaz (Daniel ve Grunder, 

2012). Üç larva döneminden sonra ergin olur, son dönem larvanın boyu 5-

6mm’dir.  

Larvanın rengi, şeffaf ve beyazımsıdır (Katsoyannos, 2008). Larva 

toprağın 2-5 cm derinliğinde pupa olur. 

Pupa açık sarı-kahverenginde 3-4 mm uzunluğundadır (Alford, 2007; 

Daniel and Grunder, 2012). Yılda 1 döl verir, zararlı 20°C’ nin üzerindeki 

sıcaklıklarda daha çok zarar verir meyvede kurtlanma oranı % 80’lere 

çıkabilir ki bu ciddi şekilde ekonomik kayba neden olabilmektedir (Daniel ve 

Grunder, 2012; Anonim, 2014). 

Bitki koruma problemleri içinde yer alan kiraz sineği şüphesiz kirazda 

en önemli sorunlardan birisidir. Diptera takımına ait bu zararlının larvası kiraz 
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meyvesinin mezokarp kısmında beslenmesi ile meyveler çürür ve erken 

şekilde dökülür. Bazı yıllarda diğer yıllara göre kiraz sineği popülasyonunun 

yoğun olduğunda zararın %90’nın üzerinde olabildiği ve ekonomik kayıplara 

yol açtığı görülmüştür (Fimiani ve ark., 1981; Robinson ve Hooper, 1989; 

(Aktürk, 1997). 

Kovancı ve Kovancı 1998’nın Bursa’da kiraz bahçelerinde yürüttükleri 

bir çalışmada 6-7 kez pestisit uygulanan ve kültürel mücadele kapsamında 

derin toprak işlemesi yapılmayan bahçelerde kiraz sineği ile bulaşıklığın 

(kurtlu meyve) oranının %.2.2 olduğu, ancak toprak işlemesinin yapıldığı 

yerlerde ise bu oranın %0.1 oranında düştüğü belirlenmiştir. 

Kiraz sineği Avrupa’da önemli bir zararlı olarak kabul edilmektedir ve 

Amerika’da da önemli zararlara neden olmuştur. Örneğin; kiraz sineği, 2017 

yılında Oregon’da kirazda 70 milyon doları aşan bir zarar meydana 

getirmiştir(Alford, 2007; Daniel ve Grunder, 2012; Baringer, 2018). 

Kiraz çeşidine bağlı zararı değiştiği gibi daha çok yaz başı haziran 

ayılarında olan geçci çeşitlerde zarar veren kiraz sineğinin meyvede verdiği 

zarar sonucu, hasat sonrası kurtlu ya da çürük meyveleri Pazar değeride 

düşmektedir.  

Yurt dışına ihraç edilen kirazlarda zarar sıfır toleranstır, çok az bir 

bulaşıklık bile olsa, sağlam meyveleri de çürüteceğinden bu durumun 

üreticilerin bunu pazarlamada güçlük çektiği bildirilmiştir (Boller, 1972; 

Kovancı ve Kovancı, 2000; Özdem ve Kılınçer, 2008). 

Kiraz sineği mücadelesinde kültürel, mekanik ve biyoteknik yöntemler 

kullanılmaktadır. Kültürel olarak; yere dökülen kurtlu meyvelerin gömülmesi, 

dayanıklı ve erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi ve toprağın işlenmesi ile 

popülasyon azaltılabilir. Bunun dışında mücadele de, feremon tuzakları, 

repellentler, yumurtlamayı engelleyiciler, cezbediciler, büyümeyi 

düzenleyiciler, kısırlaştırıcılar ve gelişmeyi engelleyiciler gibi biyoteknik 

yöntemlerden yararlanılır (Layık ve Kısmalı, 1994). 

Özellikle organik meyvecilikte çeşitli meyve sineklerine karşı toplu 

tuzak (mass-trapping) yöntemi kullanılmaktadır ve bu yöntem, yalnızca düşük 

maliyetle yüksek yakalama verimliliği sağlıyorsa uygulanabilir. Ancak bazen 

yüksek maliyetine rağmen, alternatiflerin olmaması durumunda organik kiraz 

bahçelerinde bu zararlıya karşı en çok uygulanan bir yöntemdir (Daniel ve 

Grunder, 2012). 
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Kiraz sineği ile mücadelede insektisitler kullanılmaktadır. İlaçlama 

yapılmadığı zaman kaybı %100 olacağı bilindiği için ergin çıkışı ile birlikte 

ilaçlama yapılır. Bazen yoğunluğa göre zararı engellemek ve pazar değerini 

düşürmemek için ek ilaçlamalar yapılabilir (Yee, 2018).  

Kirazda kimyasal mücadeleye başlamadan önce bahçelere sarı yapışkan 

+amonyak kapsüllü tuzaklar asılır ve ilk ergin görüldüğünde ilaçlamaya 

başlanır. Kirazda meyvenin erkenci kiraz çeşitlerinde genel olarak sarımsı 

pembe (ben düşme zamanı), geçici çeşitlerinde ise az bir kısmı sarımsı yeşil, 

olduğu nisan ya da mayıs aylarında ilk ergin uçuşu ile mücadeleye başlanır. 

Genellikle tek ilaçlama yeterli olmakla birlikte sarı-yapışkan tuzaklarda ergin 

görülmeye devam ederse ikinci bir ilaçlama yapılabilir (Anonim, 2022a). 

Ancak, kimyasal mücadele sırasında bilinçsiz bir şekilde pestisit 

kullanımı ile canlılara ve doğal çevreye zarar verdiği bilinen kimyasalların 

uygulanması sırasında dikkat edilmesi gerekli durumlar mevcuttur. Pestisit 

uygulamaları sonrasında en önemli sorunlardan bir tanesi meyvedeki 

kalıntıların ortaya çıkmasıdır (Tezcan ve Gülperçin, 2000). 

Sürdürülebilir tarım için sağlıklı ve kalıntısız ürün yetiştirmek 

önemlidir. Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ürünlerden 

standartlara uygun olmadığı için geri gönderilen parti sayısı, artmıştır (Delen 

ve ark., 2005). Yeşil ve Ögür, 2011’e göre 2004-2009 yılları arasında ihraç 

edilen ve uygun bulunmayan toplam 1396 ürün arasında pestisit kalıntısı olan 

180 ürün olduğu bildirilmiştir. 

2. SONUÇ 

Türkiye ve Dünya piyasalarına göz atıldığında kiraza olan talep giderek 

artış göstermektedir. Bu nedenle sektöre yatırımlarda da artış olmaktadır. 

Türkiye’nin diğere ülkelere göre kiraz sektöründeki artışta, coğrafi konumuz 

ve iklimin önemli bir payı vardır. 

Taze kiraz üretiminin yoğun yapıldığı ülkemizde işçilik maliyetlerini 

düşük olması da bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türk kirazı olarak da 

bilinen 0900 çeşidi kalitesi ile dünya pazarında oldukça önemli bir yer 

edinmiştir. 

Diğer ülkelere ihracat artışını sağlamak için dayanıklı ve uluslararası 

pazarda tat ve aroma olarak tercih edilebilecek çeşitlerin geliştirilmesi ve 

bunların üretiminin yaygınlaştırılması çok önemlidir. 
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Kirazda bulunan ekonomik öneme sahip zararlı ve hastalıkların 

kontrolünde kullanılan kimyasallar birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Kiraz için ekonomik öneme sahip ve aynı zamanda ana 

zararlısı olan kiraz sineği mücadelesinde de alternatif yöntemlerin 

kullanılması ve entegre mücadele yaklaşımlarının belirlenmesi pestisitlerin 

ortaya çıkardığı olumsuzlukları azaltmaya yardımcı olacaktır. Bunun için 

üretici bilincinin artırılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak pestisit kullanımı, uygulanması, uygulama sonrası 

sorunları ve maliyet analizleri ortaya konularak üretici açısından karlı hale 

getirilmelidir. 
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1. GİRİŞ 

Dünyanın son yıllarda yaşadığı pandemi süreci; insan yiyeceği olan 

ürünlerin üretimdeki arz ve temininde zorlukların ortaya çıkmasına sebebiyet 

vermiştir. Gıda üretiminde önemli bir sektör olarak ortaya çıkan su ürünleri son 

50 yıldır giderek artan bir ivmeye sahiptir. Su ürünleri yetiştiriciliği önemli gıda 

sektörlerinden biri durumuna gelmiştir. 

Küresel çapta bakıldığında; su ürünleri ve onlardan elde edilen ürünlerin 

tüketimleri 1961'den 2019'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,0 oranında 

artmasının yanında aynı dönem için yıllık dünya nüfus artış hızının (%1,6) iki 

katı kadar gelişme göstermiştir. Suda yaşayan hayvansal gıdaların kişi başına 

tüketimi yılda yaklaşık yüzde 1,4 artarak 1961'de 9,0 kg'dan 2019'da 20,5 kg'a 

yükselmiştir. 2020 yılı için, insanların tükettiği balık vb. gıdanın %56’sı su 

ürünleri yetiştiriciliğinden sağlanmaktadır. İnsan tüketimi için mevcut suda 

yaşayan hayvan gıda üretimi.  

Akuatik su ürünleri küresel üretiminin 2020'de yaklaşık 178 milyon ton 

olduğu ve bu verinin 2018'deki tüm zamanların rekoru olan 179 milyon tondan 

aşağıda olduğu görülmektedir. Bu toplam üretimin avcılık yolu ile 90,3 milyon 

ton (yüzde 51) ve su ürünleri yetiştiriciliği 87,5 milyon ton (yüzde 49) ile 

sağlanmıştır. Toplam üretimin yüzde 63'ü (112 milyon ton) deniz sularında 

(%70'i avcılıktan ve % 30'u su ürünleri yetiştiriciliğinden) ve % 37'si iç 

sulardan (66 milyon ton) % 83'ü su ürünleri yetiştiriciliğinden ve % 17'si 

avcılıktan elde edilmiştir. Küresel su ürünleri üretimin toplam ilk satış değeri, 

toplam 406 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu değerin 141 

milyar ABD doları avcılıktan ve 265 milyar ABD doları su ürünleri 

yetiştiriciliğinden sağlanmaktadır. Akuatik canlılara ek olarak, 2020 yılında 36 

milyon ton alg üretildi ve bunların yüzde 97'si su ürünleri yetiştiriciliğinden, 

çoğunlukla deniz su ürünleri yetiştiriciliğinden gelmektedir. (Anonim, 2022a). 

Üretilen toplam su ürünlerinin yaklaşık %34 ü, 59,8 milyon tonu ve 

parasal değer olarak da 150,5 milyar ABD doları ihracat değerine sahiptir. Bu 

ihracat değerleri 1990’lı yıllarda 46,6 ABD milyar dolar değerinde seyretmekte 

ve günümüz değerleriyle kıyaslandığında su ürünleri ihracat artış oranı yaklaşık 

% 323 olarak tespit edilmiştir. Sucul organizmaların 2020 yılı içinde, toplam 

üretiminin 157 milyon tondan fazlası (yüzde 89) insan tüketimi için 

kullanılmıştır (Anonim, 2022a). Artan nüfusun gelecek yıllarda hayvansal 

protein ihtiyacını karşılayacak tek gıda sektörünün su ürünleri yetiştiriciliği 
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kısmıdır. Bununda önemli bir kısmı karma yem teknolojisindeki gelişimlere 

paralel olarak üretimi yapılan su ürünleri yemleri ile sağlanmaktadır. Üretilen 

ürünün maliyetinin %70’lik kısmını tek başına sağlamaktadır. 
 

2. TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ  

Ülkemizde su ürünleri üretimi son 30 yıldır giderek artan oranlarda 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermektedir. Türkiye’de avcılık 

miktarları 80’li yıllardan 700.000 tonlarda olan hamsi balığı avcılığı 2000 de 

450.000 tona en son 2020 yıllında 300.000 tona gerileyerek önemli azalmalar 

meydana gelmiştir (TUİK, 2022).  

Bu azalmanın nedenleri; artan av baskısı, avlanma mevzuatında alınan 

yanlış kararlar ve artan avcılık filosu gücü önemli oranda avcılık miktarında 

düşüşler meydana getirmiştir.  
 

Tablo1: 2020-2021 yıllarında yetiştirilen Türkiye su ürünleri üretim miktar, pay, tür ve 

değişim oranları 

Balık türü 
Type of fish 2020 

 
Pay 
(%) 2021 

 
Pay  
(%) 

      
Değişi

m  
(%) 

Toplam- Total  421 411 100,0  471 686 100,0 11,9 

İç su- Inland water      
          Alabalık (Gökkuşağı) - (Rainbow 
trout)  126 101 29,9  134 174 28,4 6,4 
          Alabalık (Salmo sp.) - Trout   1 804 0,4  1 558 0,3 -13,6 
          Aynalı sazan - Carp   173 0,0   171 0,0 -1,2 
          Mersin balığı - Sturgeon   14 0,0  - 0,0 -100,0 
          Tilapya - Tilapia   13 0,0   6 0,0 -53,8 
          Yayın - European catfish    92 0,0   84 0,0 -8,7 
          Kurbağa - Frog   39 0,0   49 0,0 25,6 

Deniz - Sea      
          Alabalık (Gökkuşağı) - (Rainbow 
trout)  18 182 4,3  31 509 6,7 73,3 
          Alabalık (Salmo sp.) - Trout    507 0,1   45 0,0 -91,1 

          Çipura - Sea bream  109 749 26,0  133 476 28,3 21,6 

          Levrek - Sea bass  148 907 35,3  155 151 32,9 4,2 

          Fangri - Red porgy   1 0,0   4 0,0 300,0 

          Minekop (Kötek) - Shi drum   26 0,0   2 0,0 -92,3 

          Sarıağız (Grenyüz) - Meagre  7 428 1,8  5 913 1,3 -20,4 

          Trança - Pink dentex  -  -   3 0,0  - 

          Orkinos - Bluefin tuna  4 338 1,0  4 952 1,0 14,2 

          Midye - Mussel  4 037 1,0  4 585 1,0 13,6 
          Karides - Whiteleg shrimp  -  -   4 0,0  - 
 TÜİK, Su Ürünleri, 2021           
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Türkiye’de su ürünleri yetiştiricilik üretimi istatistik verileri 1986 yılında 

3075 ton ile kayıtlara geçmiştir. Günümüze gelene kadar artan bir ivmede 

artışına devam eden Gıdanın en önemli bir sektörü olarak su ürünleri 2021 

yılında 471.686 ton rakamına ulaşmıştır (Tablo 1). Avcılık yolu ile avlanan 

miktarını geçmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde en önemli yetiştiricilik türlerinin Çipura, Levrek 

ve Gökkuşağı Alabalığıdır.  İhracat rakamları 1 milyar doları geçmiş ve 1,5 

milyar dolar olarak 2023 hedefi yeniden belirlenmiştir. Çipura ve Levrekte 

Avrupa ülkeleri içerisinde üretim miktarında birinci durumundadır. Son 

yıllarda üretimi Dünya çapında gelişen ve Türk somonu (2-4 kg ağırlığında, 

balık eti renk kartı SalmoFan değeri 27 ve üzeri Gökkuşağı Alabalığı) diye 

markalaşması sağlanarak 2022 yılında ilk 10 aylık ihracat değeri 300 milyon 

ABD dolarını geçmiştir (Yeşilayer, 2020). Türk somonu ilerleyen yıllarda 

ihracat hedefi işlenmiş ve taze olarak beş yıl içerisinde 1 milyar ABD doları 

bulmayı hedeflemektedir. 
 

3. BALIK YEMİ ÜRETİMİ 

Dünyada su ürünlerinin yetiştiriciliğinin artmasına paralel olarak balık 

yem endüstrisi de artış göstermiştir. Global ölçekte yem üretimi incelendiğinde 

toplam yem endüstrisi içerisinde oranı karasal hayvanlara göre oldukça 

düşüktür. 2017 yılı içerisinde Dünyada yetiştiriciliği yem ile yapılan başlıca 

önemli türlerin toplam tahmini küresel karma yem kullanım miktarı 51,2 

milyon tona ulaşmıştır (Tacon, 2017). Dünya genelinde yetiştiriciliği en fazla 

yapılan türlerin üretim projeksiyonu yapıldığında 2017-2025 yılı balık yemi 

üretiminin yıllık %4,5 artışın olacağı ve üretim miktarının 2020’de 58,85 

milyon ton ve 2025 yılında 73,15 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.  

Dünyada ortaya çıkan küresel kriz su ürünleri yetiştiriciliğindeki en 

büyük girdiyi oluşturan yem, enerji maliyetlerindeki yükselmelerin büyümeyi 

azaltması muhtemeldir. Dünyada su ürünleri üretiminin %35’lik kısmını tek 

başına 2020 yılında üreten Çin’in Covid19 ve küresel ekonomik kriz sonucu su 

ürünleri üretimi azalmanın, fiyatlarda artış meydana getireceğine tahmin 

edilmektedir.   Yem fiyatlarındaki yükselişin yem gerektirmeyen türlerin 

üretimi şeklinde olabileceği öngörülmektedir.  
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Türkiye’de su ürünleri sektörüne verilen destek türlerinin ve ihracatın 

artması gibi benzer faktörler fiyatların artışını minimuma indirmesi yemden 

kaynaklanan maliyeti en aza indireceği öngörülmektedir (Anonim, 2021). 

Türkiye’de 2022 yılı içerisinde toplam 802 karma yem üreten işletmenin 

sadece 32 tanesi su ürünleri yemi üreten işletmedir. Toplam karma yem üretimi 

tüm canlı yemleri için 2000’li yılların başında 5,6 milyon tondan 2021 yılında 

27 milyon tona çıkmıştır. Bu toplam karma yem üretim sanayisinde su ürünleri 

yemi üretim oranı yaklaşık %2’sine karşılık gelmektedir. 2016 yılında üretilen 

balık yemi miktarı 461.154 ton olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2017; Anonim, 

2021).   
 

4. BALIK UNU ÜRETİMİNİN ÖNEMİ  

Dünyada avcılık yolu ile elde edilen miktar son 10 yıldır 90 milyon ton 

civarında maksimum seviyelerini görmüş ve artan av baskısı sonucu en üst 

seviyelerine ulaşmıştır. Balık ununa olan talebin, hayvan yetiştiricilik 

faaliyetlerinden, iklimsel değişiklikler ve Dünya denizlerindeki av baskısı 

sonucu balık unu üretim miktarında önemli bir artış olmaması balık unu 

fiyatlarında aşırı artışlar meydana getirmektedir (Yeşilayer ve ark., 2013a). 

2020 yılında üretilen 177,8 milyon ton su ürünlerinin yaklaşık olarak 20 

milyon tonu, çoğunlukla balık unu ve balık yağı (16 milyon ton veya % 81) 

üretmek üzere gıda dışı kullanımlar için kullanılmaktadır (Anonim 2022a). 

Balık unu 1980 li yılarda su ürünleri, domuz ve tavuk yemlerine 

katılırken 2010 IFFO verilerine göre en fazla tavuk ve domuzda katılma oranı 

azalmış  su ürünleri yemlerine kullanımı artmıştır. Balık yağı kullanımı endüstri 

ve insan tüketiminde az olmakla beraber daha çok su ürünleri yetiştiriciliğinde  

kullanılmaktadır (Yeşilayer ve ark., 2013b). Bu katılma oranlarındaki azalışın 

başlıca nedeni balık unu fiyatlarındaki son 15 yıl içerisindeki aşırı artış 

gösterilmektedir. Dünyada artan oranlardaki su ürünleri yetiştiriciliği miktarları 

paralelinde su ürünleri yem üretiminde artış olmasına rağmen yemlere katılma 

oranları %30-40’lardan %5-15’lere kadar gerilemiştir. Dünya yem endüstrisi 

bu açığı daha çok bitkisel protein kaynaklarından sağlama yoluna gitmiştir.  

Son iki yıl içerisinde bu protein kaynaklarında küresel pandemi Covid 19’un 

etkisiyle tedariğinde zorlanmalar ve fiyat artışlar meydana getirmiştir. 2022 

yılında Ukrayna krizi ve devamında meydana gelen savaş etkisi enerji ve gıda 
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krizini tetiklemiştir. Özellikle küresel açlık krizi yoksul ülkelerde dahada 

kendini ortaya çıkartmıştır. 

 Balık ununun balık yemlerinde çoğunlukla kullanımı protein oranının 

yüksek ve kolay temin edilebilir protein kaynağı olmasıdır. Yapısında, vitamin, 

mineral madde, aminoasit çeşit ve miktarı nedeniyle su ürünleri 

yetiştiriciliğinde canlının hızlı gelişimini sağlamasından dolayı 

kullanılmaktadır (Waldroup, 1994).  

Dünya balık unu üretiminde, hamsi, sardalya, istavrit, ringa, menhaden 

ve capelin gibi su canlıları kullanılır (Guillaume ve ark., 2001). Balık unu 

zengin besin içeriği sayesinde su ürünleri yem sanayisinin en değerli 

hammaddesidir. Yem giderleri tek başına ürün maliyetinin %70 lik bölümünü 

oluşturması nedeniyle önemi daha fazla artmaktadır. Dünya genelinde balık 

yetiştiriciliğinin cazip hale gelmesi balık ununa olan zorunluluğu artırmıştır. 

Bununla birlikte avcılık yoluyla Dünya üretimin yetiştiriciliğin aksine 

artmaması sabit bir seyir izlemesi balık unu üretimini aynı miktarlarda kalmış 

olması fiyatlarda artma eğilimi göstermiştir (Kristofersson ve Anderson, 2004). 

Balık ununa olan ihtiyacın üretimden çok fazla olması, fiyatın yükselmesi ve 

okyanuslardaki su ürünleri stokları üzerindeki av baskısı oluşturması sorunu, 

balık yem endüstrisini zor durumda bırakmaktadır. Yem endüstrisi bu sorunu 

aşmak için, rasyonlara daha az oranlarda balık unu katmak ve farklı protein 

hammaddelerini artımayoluyla çözmeye çalışmaktadır. Balık unu sonraki 

süreçlerde balık yemlerine lezzet artırıcı, atraktant (cezbedici) ve aminoasit 

dengeleyici olarak ilave edilecektir (Yeşilayer ve ark., 2013b).  Son 30 yıl 

içerisinde balık unu fiyatları 1992 yılında ton başına 339 dolardan Ocak 2013 

yılında tarihin en yüksek değeri 1930 dolar/ton ulaşmıştır. Şekil 1’de görüldüğü 

üzere günümüzde ise balık unu fiyatı 1620 dolar/ton seviyesi ile 30 yıl öncesine 

göre 4,78 katı artış sağlamıştır (anonim 2022b). 
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Şekil 1: 1992- 2022 yılları arasında balık unu fiyat değişimi (Ton/ ABD Dolar) 

(https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=fish-meal&months=360) 

 

Balık ununun artan maliyeti ve su ürünleri yetiştiriciliğinde küresel 

sürdürülebilirlik endişesi, kültür organizmaları için alternatif bitkisel ve 

hayvansal yem protein kaynaklarının araştırılmasına yol açmıştır.  

Diğer taraftan balık yem endüstrisi, balık unundaki açığın kapatabilmek 

için alternatifler arasında yer alan bitkisel protein kaynakları soya, mısır ve 

ayçiçeği yan sanayi artıkları katılmaya başlamıştır. Bitkisel protein kaynakları, 

aminoasit dengesi, sindirilebilirliği ve esansiyel yağ asitleri bakımından balık 

unu ile aynı olmaması avantajı olarak görünen ekim alanlarının çokluğu ve 

fiyatlarını düşük olması su ürünleri yemlerine katılma oranlarını 

sınırlamaktadır.  Başka bir alternatif ise, mezbaha hayvanlarına ait et, kemik, 

kan unu ve rendering ürünlerde kullanılmıştır.  

Balık yem yapımında hammadde seçimi ve formülasyonu, çevreye olan 

kirletici etkisi su ürünleri sektörü olarak etkilemektedir (Boyd ve McNevin, 

2015). Su ürünleri sektörünün tüm bileşenleri az olan kaynakların rantabl 

kullanmayı ve çevreye olan kirletici unsurların bertaraf edilmesini aynı 

zamanda maliyetlerin azaltılmasını ve sürdürülebilir su ürünleri sektörü 

oluşmasına çalışılmaktadır.   
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5. ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI 

Dünya piyasalarındaki balık unu ve soya unu türevlerindeki fiyat artışına 

paralel bilim insanları 30 yıldır bu protein kaynaklarına alternatifler üretmeye 

ve potansiyelleri üzerine çalışmalar yapmışlardır. Bilim insanları bu sürede en 

çok bitkisel protein kaynaklarına yönelmişlerdir. Küresel bitkisel üretimindeki 

karasal alanların sınırlı ve önceliğin insan beslenmesinde olması aynı zamanda 

karasal hayvan yetiştiriciliğindeki (et ve süt) arz problemleri paralel olarak bu 

bitkisel protein kaynaklarını sınırlayıcı ve fiyatlarında artışı getirmiştir.  En 

dikkat çeken ve doğada da balıkların besininin çoğunluğunu oluşturan böcekler 

ve denizel fito ve zoo organizmalar yönelmeyi bir açıdan zorunlu hale 

getirmiştir.  

Son yıllarda yemlere protein kaynağı olarak görülen böceklere ilği 

giderek artış eğilimindedir. Dünyada milyonlarca böcek türü içerisinde canlılar 

için besin kaynağı olabilecek binlerce türün olma ihtimali üzerine 

durmaktadırlar (Ng ve ark., 2001). Bu canlıların, büyüme ve çoğalmalarındaki 

becerileri ucuz ve basit yetiştirme teknikleri gibi cazip durumlara sahiptirler. 

Diğer taraftan AB su canlılarının yemlerine böcek proteini kullanımına son on 

yıldır izin vermektedir. Bilim insanları seçtikleri bazı böcek türleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Bu türlerin en önemlileri sarı un kurdu (Tenebrio molitor), 

siyah asker sineği (Hermetia illuces) ve karasinektir (Musca domestica) 

(Veldkaap ve ark., 2012; Charlton ve ark., 2014). Canlıların yemlerinde 

kullanılan farklı böceklerin besin madde içerikleri oldukça yüksektir. Ayrıca 

sürdürülebilir, çevreye zarar vermeyen, ürün maliyeti az balık yemlerinde  

kullanılabilecek kalite ve miktarda hammadde ve protein  kaynağına ihtiyaç 

olması ve giderek artacak olmasına çözüm olarak böcek larva unları 

değerlendirilebilir (Christian ve ark., 2010). 

Balık ununa besin içeriği bakımından en yakın yağ asidi, amino asit ve 

protein kaynağı olarak böcekler görülmektedir. Organik atıkları 

değerlendirmesi, kolay ve ucuz üretim metodları iyor olması da  er nedenleri 

ise üretim maliyetlerinin düşük olması, yaşam döngülerinin kısa ve suya 

ihtiyaçlarının az, sürdürülebilir olmaları ve en değerlisi diğer canlılara  hastalık 

taşıma riskinin olmaması gibi kritik avantajlara sahiptirler. 

 Böceklerin kanatlılarda ve su ürünlerinde ve bazı toplumlarda insan 

gıdası olması Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ‘de (EFSA) 24 Kasım 2020’de, 

aldığı karar ile hali hazırda hayvan yemi olarak kullanılan un kurdu larvasının 
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(Tenebrio molitor) insan gıdalarında da belirli oranlarda kullanımına izin 

vermektedir. Avrupa Birliğinde alınan karar gereğince; un kurdu, siyah asker 

sineği, karasinek, buffalo kurdu ve cırcır gibi böceklerin belirli oranlarda su 

canlılarının yemleri içine konulmasına izin vermiştir. Sonrasında yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki yüksek besin madde içeriklerine sahip deneme 

yemlerinin balıklarının özellikle genç dönemlerinde yemlerine ilave 

edilebileceği sonucuna varılmıştır (Barroso ve ark., 2014).  

Böceklerin uygun yöntemler ile üretiminde organik atıkların kullanımı, 

çevreci üretim modelleri ve protein kaynağı olarak yemlere ilave edilmeleri en 

düşük maliyetle üretimini sağlamaktadır (Smith ve Pryor, 2014). Böcekler, 

FCR oranlarının yüksek olması, protein kaynağı olarak “sürdürülebilir” olması 

balık yemlerine soya unu küspesi ve balık ununun yerine kullanılmaya 

başlamıştır.  
 

5.1. Siyah asker sineği (Hermetia illucens) 

Siyah Asker Sineği (BSF), Amerika kıtasının her türlü iklim şartlarında 

kutuplar hariç yaşamını sürdüren bir sinek türüdür. BSF diğer canlılar ile 

rekabet etmeden, biyo atıkları optimum şekilde değerlendirip BSF organik 

kütlesine dönüştürmeyi en hızlı ve rantabl sağlayan canlıdır. (Seydoşoğlu ve 

Sevilmiş, 2019).  

BSF larva ununun farklı balık rasyonlarına balık unu veya soya ununun 

yerine ya da ikamesi şeklinde ilavesinin son zamanlarda öne çıkan çalışmalar 

öne çıkmaktadır. Son yıllarda organik atık dönüşümünde  kullanılmaları 

sayesinde fazla suya ihtiyaç duymadan en yüksek organik kütle üretmeleri, 

hayat sürelerinin kısa olmaları, hastalık yapma riski taşımamaları sayesinde 

böcekler iyi bir protein kaynağı olarak kullanılmaktadır. BSF larvalarının 

amino asit (a.a) profili balık yemlerinin içerdiği a.a’e çok yakındır (Tschirner 

ve Simon, 2015). Omnivor ve karnivor balık yetiştiriciliğinde, yüksek fiyatlı 

balık ununa alternatif haline getirmektedir. Yetişkin BSF’lerin çevreye ve 

insanlara aynı zamanda hayvanlara zararlı bir etkisi ve hastalık yapıcı 

durumuyla karşılaşılmamıştır (Dobermann ve ark., 2019). Son yıllarda BSF 

larvalarının alternatif yem protein kaynağı olarak araştırılması ve birim alandan 

yüksek miktarlarda üretilmesine çalışılmaktadır (Wang ve Shelomi, 2017). 

Birçok araştırmacı BSF larvaları, prepupaları ve pupaları kanatlı ve balık 

beslemede kullanılmışlardır (Barroso ve ark., 2014). Şekil 2 de Balık unu, soya 
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küspesi ve BSF larvasını besin madde içerikleri karşılaştırmasında yakın 

değerler içerdiği görülmektedir. 

 

 
Şekil 2: Balık unu, Soya unu ve Siyah asker sineği larvası besin madde içerikleri 

karşılaştırması (Anonim 2022c). 

 

5.2. Un kurdu (Tenebrio molitor) 

Böcek türlerinden su ürünleri yemlerine alternatif protein kaynağı olarak 

gelişim evrelerinin çeşitliliği acısından, en yaygın kullanılan ikinci bir tür un 

kurdu olarak bilinen Tenebrio molitor türüdür. Un kurtları, balık türleri 

içerisinde etçil olarak beslenen türlerin doğal ortamlarında doğal besinlerinide 

oluşturmaktadır (Henry ve ark., 2011). Balık yetiştiriciliğinde un kurdunun 

tercih edilmesinin ilk sebebi ise yüksek protein içermelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bunun dışında; bu familyanın bir çok türünün Dünya’ya 

yaygın olarak bulunması (Makkar ve ark., 2014); un kurdunun  yaşam 

dönemlerininden özellikle larval dönemde protein miktarının %53,2 ve yağ 

oranının %34,5 gibi yüksek değerler ve balık unu ile benzer  aminoasit değerleri 

içermesi (De Marco ve ark., 2015) bu türün yaygın kullanımı artırmaktadır. 

Un kurdunun kurutulmuş larvasının, balık unu gibi folik asit, pantotenik 

asitce zengin vitaminler içerdiği ve izolösin, lösin, lisin gibi amino asitler ve 

doymamış yağ asitler bakımından yüksek oranlarda balık unu ve soya küspesi 

ile benzerlikler gösterdiğinin tespit edilmiştir (De Marco ve ark., 2015). Balık 
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unu ve soya küspesinin yerini doldurabilecek potansiyelde olduğu 

düşünülmektedir. Balık unu, soya küspesi ve Un kurdu larvasını besin madde 

içerikleri Şekil 3’te görüldüğü üzere birbirlerinin alternatifi olabileceği 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 3: Balık unu, Soya unu ve Un kurdu larvası besin madde içerikleri karşılaştırması 

(Anonim 2022c). 
 

Sonuç olarak; balık yemi tek başına balık üretim fiyatlarını 

belirlenmesinde yaklaşık %70’lik kısmını karşılık gelmektedir. Küresel çapta 

meydana gelen ekonomik, sosyal ve pandemik salgınlar neticesinde artan 

hammadde ve enerji fiyatları araştırmacıları ve üreticileri alternatif olarak 

çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik olarak balık yemleri için uygun olan 

protein kaynakları olarak BSF ve Un kurdu larva unlarının balık unu ve diğer 

bitkisel protein kaynaklarının özellikle soya unu yerine veya kısmen 

kullanılabileceği aynı zamanda taşıdıkları olumlu bir çok faktör ve organik 

atıkların kaliteli proteinlere dönüştürmeleri bakımından çevreci yetiştirme 

teknikleri sayesinde suya ihtiyacın en az olması ve ortamı kirletici etkenler 

içermemesi, elde edilme fiyatının düşük olması sebebiyle ekonomik olarak 

tercih edilmeleri öngörülmektedir. 
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GİRİŞ 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimin organizasyonu 

sorumluluğunu üzerine almış olan işletmeci (çiftçi), üretim dönemi sonunda yeterli 

rantabilite elde etme sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Girişimci büyüyen 

ekonominin gereği olarak, kendisi ve işletmede çalışan aile bireylerine, daha 

yüksek bir gelir düzeyi sağlamak durumundadır. Diğer yandan yabancı işgücü 

çalıştırmak oranı yüksek olan işletmelerde, işçilere yeterli ödemelerin yapılması 

zorunluluğu, başarılı bir işletmeciliği gerektirmektedir. Dolayısıyla işletmeci hem 

yüksek işgücü ücretlerinin ödenmesi hem de ailenin gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi için işletmesinden daha fazla gelir sağlamak durumundadır 

(Bülbül, 2006). 

İşletmecinin öncelikle müteşebbislik yeteneğine sahip olması veya ekonomik 

düşünme ve hareket etme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle 

üreticinin, üretim tekniğini iyileştirmesi ve verimi artırma olanaklarını araştırması 

yanında, pazarlama olanaklarını da iyileştirmesi gerekecektir. İşletmelerde mevcut 

olanaklardan faydalanabilmek veya işletmenin faaliyetini sürdürebilmek için, 

işletme finansmanı ve finansman sorunlarının çok iyi bilmesi, analiz edilmesi ve 

gereken önlemlerin alınması gerekmektedir (Karacan, 1991; Bülbül, 2006; Çetin, 

2008). 

Finansman kavramı, Fransızca kökenli maliye anlamına gelen finans 

sözcüğünden türetilmiştir (Erdal, 2012; Kukuk ve Asal, 2022). Genel olarak 

finansman ödeme emri, devlet geliri ve para işlevleri anlamlarında kullanılmıştır. 

Basit olarak finansman, işletmelerin öz varlıklarının artırılmasını ifade etmek için 

kullanılmaktadır (Bülbül, 2006). Ekonomistler önceleri finansmanı sadece sermaye 

temini anlamında kullanmışlar ve sonraları ise, paranın yönetimini de bu kapsama 

almışlardır. 
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1. TARIMSAL FİNANSMAN 

Finansman; geniş anlamıyla para terimidir. Kelime anlamıyla maliyedir. 

Zamanla para ve para yönetimi olmuştur. Yani finansman kavramını dar ve geniş 

anlamıyla incelenirse: dar anlamıyla öz ve yabancı sermaye temin edilmesini ifade 

ederken, geniş anlamıyla girişimcinin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için sermaye 

elde etmesi ve sermayenin şekil değiştirmesi işlevlerinin tamamını içermektedir 

(Bülbül, 2006).  

Finansmanın temelde iki aradığı soru vardır, birincisi: Öz kaynağın durumu 

ve ikinci: Yabancı kaynağın zamanı (ne zaman alınmalı ne sürede ödeyecek vs.) 

dır. 

Dahili ve harici finansman olmak üzere iki türlü işletmelerde finansman 

çeşitti vardır. 

Dahili Finansman: İşletmeci kendi imkanlarını, öz kaynaklarını kullanarak 

tasarruflarını yatırıma dönüştürmesidir. 

Harici Finansman: Bu üretim için kaynağının dışarıdan gelmesi yani borç 

alınması. Örneğin; tefeci, bir akraba gibi teşkilatlanmamış kişiler veya 

kuruluşlardır. 

Finansmanı Oluşturan İşlemler: 

➢ Sermaye Artırımı 

                             1.Kar           2.Tedarik 

➢ Öz 

➢ Yabancı 

➢ Sermaye Kullanımı 

➢ Sermaye Değişimleri 

➢ Yabancı sermayeden öz sermayeye dönüşüm 

➢ Yabancı sermayede değişim 

➢ Öz sermayede değişim 

➢ Öz sermayeden yabancı sermayeye dönüşüm 
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➢ Sermaye Azalımı 

➢ Zarar 

➢ Geri ödemeler 

 

1.1. Finansman fonksiyonu 

 

➢ Gerekli girdilerin belirlenmesi ve sağlanması 

➢ Yapılacak harcamaların belirlenmesi 

➢ Bu harcama için kaynağın nerden bulunacağı 

➢ Bu kaynakların dağılımını belirlemek 

➢ Mevcut ve önceki yıldaki durumunu finansman yapısını inceleme 

➢ Bu bilgiler ışığında ileriye dönük planlamaların yapılması 

 

İşletme Finansmanının Kuralları 

➢ Genel denge kuralı: İşletmenin uyumlu bir şekilde borçlanması. 

➢ Güvenlik marjı: İşletmenin her ihtimale karşı riske girmemek için döner 

sermayenin kısa dönemdeki borçtan fazla olması istenilir. 

➢ Kısa vadeli borçlar: Yeterli güvenlik marjına sahip olma. 

➢ Uzun vadeli borçlar: Öz sermayenin uzun vadeli borçların oranına bakılır. 
 

İşletmede Finansman Şekilleri 

➢ Devamlı finansman; İşletmenin üretim boyunca sürekli olarak yaptığı 

finansman (vergi, sigorta vs.). 

➢ Bir kere yapılan finansman; Net-makine üretim maliyetine bağlı değil, 

yeni yapılanlar bağlı. Mevcudu genişletmek için yapılan finansmandır. 

 

1.2. Finansman analizi yapılmasının amaçları 

 

➢ İşletmenin konu veya amacına uygun finansmanın oluşturulması 
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➢ İşletmenin faaliyet süresince toplam gelir ve toplam gider arasındaki 

pozitif fark sağlamak 

➢ İşletmede kullanılan sermayenin yeterli rantabilite sağlamak  

➢ İşletmenin borçlarının zamanında ödemesini garanti altına alma 

➢ İşletme ile ilgili üçüncü şahıslarla ilgili ve işletme sahiplerine işletme ile 

ilgili bilgi vermek. 

 

2. TARIMDA SERMAYE 

Mal ve hizmet üretimi için gerekli olan emek, sermaye, tabiat (toprak) ve 

teşebbüs diye adlandırılan dört üretim faktöründen birisi olan sermaye: işletmelerin 

kurulması, faaliyetlerinin sürdürülmesi ve işletmenin amacına ulaşabilmesi için 

varlığı zorunlu olan para ve malların tümünü ifade etmektedir. Tanımdan 

görüleceği gibi İşletme sahibinin malik olduğu her şey sermaye değildir. Diğer bir 

anlatımla, üretime dönük ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve doğrudan 

doğruya tüketilmeyen, fakat tüketime hazır malların (nihai tüketim mallarının) 

üretimine yarayan tüm prodüktif malları, sermaye malları olarak nitelendirilebilir 

(İnan, 1994; Karagöl ve ark., 2010).  

O halde sermaye malları da diğer mallar gibi insanlar tarafından 

üretilmektedir. Ancak bunlar hemen tüketime hazır nihai mallar değil, fakat nihai 

malların üretimi için kullanılacak veya onların üretimine yardımcı olarak 

işgücünün üretkenliğini arttıracak mallardır.  

Sermaye mallarının insanlar tarafından üretilmiş olması özelliğinden hareket 

edilerek sermayeyi; üretilmiş üretim araçları olarak da tanımlanabilir ya da 

üretilmiş üretim mallarıdır. Nihai malların üretiminde kullanılan kaynaklardır. 

Doğal kaynaklar ve emeğin verimliliğini artıran kaynaklardır. İşletmede kullanılan 

tüm ekonomik değerlerdir. Yani sermaye olmadan üretim yapılamaz. Ancak 

sermaye malları doğrudan tüketilmez, diğer malların üretilmesinde kullanılır (İnan, 

1994; Karagöl ve ark., 2010). 
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Sermaye malları neden çok önemli? 

Bir ülkenin etkinliğinin devamı, ekonomik gelişme, büyüme, refahlık ve 

gayri safi milli hasılasının artması için sermaye malları çok önemlidir. Kişi başına 

milli gelirin artması ile gayri safi hasıla artar; gayri safi hasılanın artması sonucu 

ihracat artar bu da ekonomik büyümeye sebep olur. 

Ayni Tasarruf: Mal olarak birikimdir. Direkt paraya çevrilmeden yapılır. 

Nakti Tasarruf: Para olarak birikim.  

 

Sermaye ile servet arasında fark vardır. Sermaye işletmenin kullanımına 

sunulan tüm ekonomik değerleri ifade ederken servet, bir kimsenin tasarruf 

edebildiği tüm malları ifade eden bir kavramdır. 

Gelirin elde edildiği dönem içerisinde tüketilmeyen kısmına tasarruf 

denmektedir. Tasarrufun kendisi sermaye değildir, sermayenin kaynağını oluşturur. 

Bunun için tasarruf edilen gelir diliminin yatırıma tahsis edilmesi gereklidir. O 

halde tasarruf ancak yatırım İşleminden sonra sermaye haline dönüşebilmektedir. 

Tasarrufun sermaye malları satın almak için ayrılan kısmı nakdi sermaye 

olarak nitelenebilir. Nakdi sermaye ile sermaye mallan satın alınması ise yatırım 

olmaktadır. O halde nakdi sermayenin sermaye mallarına dönüşmesi yatırımdır ve 

yukarda değindiğimiz gibi sermayenin teşekkülü de yatırım yoluyla 

gerçekleşebilmektedir. 

Kırsal Yörelerde Parasal Tasarruf: Kırsal yörelerde parasal tasarruf önce 

gelirin parasal olarak elde edilmesi koşuluna bağlıdır. Bunun için de tarımsal 

faaliyet sonucu ürün piyasası hakkında bilgi edinilmesi gibi, belirgin piyasa 

koşullarının varlığını zorunlu kılar. 

 

Kırsal Yörelerde ürün Olarak Tasarruf: Kırsal yörelerde elde edilen ürünün 

tüketilmeyip tekrar üretimde kullanılmak amacıyla ayrılan kısmı, "ürün" olarak 

tasarrufu (aynî tasarruf) oluşturur. Bu tür tasarrufun temel özelliği, üretim amacının 
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kesin olarak belli olmaması ve çoğu zaman bu tür tasarrufu yapanla, yapılan 

tasarrufu üretimde kullananın aynı işletme veya birey olmasıdır. Bu özellik, 

tasarrufun yatırıma dönüşme sürecini kısaltıcı bir etki sağlar (İnan, 1994). 

 

2.1. Tarımsal sermayenin sınıflandırılması, 

Tarımsal sermayenin sınıflandırması çok çeşitle yapılmaktadır (Karkacıer, 

1991; Kızılaslan ve Birsen, 2020), 

 

1. Kaynaklarına Göre: 

a) Öz Sermaye (kendi servetlerinden işletmeye ayırdıkları pay) 

b) Yabancı Sermaye (Üçüncü şahıslardan veya resmi-resmi olmayan 

kuruluşlardan alınan paylar. Yabancı sermaye üçüncü şahısların öz 

sermaye üzerindeki haklarını doğurur. Amaç öz sermayenin 

verimliliğini artırmak.) 

2. Kullanım Yerlerine Göre: 

a) Sabit Sermaye (üretim boyunca yavaş yavaş değer kaybedilir, 

ekonomik ömürleri bitince kaybolurlar) 

b) Döner Sermaye (üretim boyunca ihtiyaç duyulur.) 

➢ Uzun süre üretimde kullanılan, suretle eskimeyen, kullanım 

boyunca ağır ağır kaybolan sermaye çeşidine sabit sermaye denir. 

Örnek; toprak, arazi 

➢ Üretim süresince bir kere kullanılarak kaybolan sermaye çeşidine 

döner sermaye denir. 

 

3. Fonksiyonlarına Göre: 

Aktif Sermaye  

a) Çiftlik Sermayesi                                             

Toprak Varlığı (Parsel)                                    

Toprak Islahı Varlığı (Sulama, Drenaj)  
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Bina Varlığı (ahır, depo)                                          

Bitki Varlığı (ekili-dikili ürünler)                     

Meyve ağaçları                                                                    

Bağ                                                                                          

Orman ağaçları 

Tarla demirbaş 

Av ve Balık Sermayesi  

b) İşletme Sermayesi 

Sabit İşletme Sermayesi 

Hayvan sermayesi (büyük- küçük baş) 

Alet-Makine sermayesi (traktör-pulluk) 

Döner İşletme Sermayesi 

Malzeme ve mühimmat sermayesi (gübre, ilaç) 

 Para sermayesi  

Pasif Sermaye 

Yabansı Sermaye (borçlar) 

Öz Sermaye (öz varlıklar)  

4. Mali Durumlarına Göre: 

a) Tamamen öz sermaye ile üretim yapan işletmeler 

b) Öz sermayesi yetersiz olup yabancı sermaye ile üretim yapan 

işletmeler 

c) Öz sermayesi yetersiz fakat yabancı sermaye alamayan işletmeler 

 

4. TARIMSAL KREDİ 

Kredi, belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri 

verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da tüzel kişilere 

verilmesidir (Tuncer ve Ulusoy, 2019). Kredi güven kelimesinden gelmekte yani 

karşılıklı güvendir. Faiz oranı ve zaman; kredi alımında önem verdikleri iki 

konudur. Kredi verilirken karşılıklı sözleşme imzalanır. 
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Kredilerin sınıflandırılmasında en yaygın sınıflandırma çeşidi vadelerinde 

göre sınıflandırmadır. 

 

Tarımsal kredinin amaçları; 

➢ İhtiyacını karşılamak 

➢ Tarımsal üretimin verimini artırmak için 

➢ Yapı ve tesis edinme veya mevcut durumu iyileştirme ve geliştirme 

➢ Arazi miktarını artırmak 

➢ Pazarlama ile ilgili ihtiyacı karşılamak 

Tarımsal kredinin kullanım yerleri; 

1) Üretim kredileri; üretimle ilgili ihtiyaçları karşılamak için alınan kısa ve 

orta vadeli kredilerdir (arazi ıslahı, alet-makine alma vs). 

2) Yatırım kredileri; sabit ve uzun vadeli kredilerdir (bina, yapı-tesis, arazi 

edinme vs). 

3) Pazarlama kredileri; işletmenin pazarlama kanalları ile ilgili ihtiyaçlarını 

karşılamak için aldıkları kredilerdir (nakliye, depolama vs). 

Niçin tarımsal krediler amaç dışı kullanılıyor? 

➢ Çiftçilerin olayı tam olarak anlayamaması 

➢ Çiftçinin endişesi 

➢ Bazı durumlarda çiftçinin kredi kullanımının kötü olması 

➢ Kredilerin uygun zamanda, uygun yerde ve uygun faiz oranı ile çiftçiye 

ulaşamaması 

➢ Kredinin yetersiz olması 

➢ Denetim ve kontrolün az/yetersiz olması 

➢ Gelir seviyesinin az olmasından dolayı üretim kredisinin tüketim olarak 

kullanılması 

Tarımsal kredi ihtiyacını doğuran sebepler 

1)Küçük aile işletmelerinin olması 

2)Kapitalin yavaş hızı 
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3)Yüksek risk ve belirsizliğin olması 

4)Teknolojik değişmeler ve değişen pazar istekleri 

5)Tarımsal ürün fiyatlarında dalgalanmalar 

 

4.1. Tarımsal kredilerin sınıflandırılması 

Vadelerine Göre Kredi Sınıflandırılması 

1) Kısa vadeli kredi     Bir yıla kadar olan krediler 

2) Orta vadeli kredi                   1-5 arasında olan krediler 

3) Uzun vadeli kredi                   5-20 arasında olan krediler 

 

Kısa vadeli kredi: Döner S., üretim için gerekli girdilerin temini için gerekli 

kredilerdir. Burada amaç ufak çaptaki ihtiyaçları gidermek için gerekli kredilerdir. 

Bunlara işletme kredileri de denir. Bu krediler ile taşınmaz mallar alınmaz. 

Kredilerde amaç çiftlik varlığını büyütmek için kullanılır (İnan, 1994; Karagöl ve 

ark., 2010). 

Çiftçinin kısa vadeli kredi alırken göz önünde bulundurması gereken 

kriterler; 

1) Çiftlik ihtiyacına uyan miktar 

2) Çiftlik gelirine uyan miktar 

3) Teminata uyan miktar 

➢ Kredi alınırken iki kriter var: 

1) Çiftlik gelirinin %50’sini aşmaması 

2) Çiftlik kıymetinin %50-75 arasında olması tavsiye edilir. 

Orta vadeli kredi: Getirisi daha uzun mallar alınabilir. Örneğin alet-makine, 

iş hayvanı… 

➢ Kredi alınırken, krediye alınan varlık için onun getireceği gelirler-giderler 

uyumlu olmalıdır. 

➢ Orta vadeli kredi- Uzun vadeli kredi için bankalara teminat olarak 

gayrimenkuller gösterilir. 
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Uzun vadeli kredi: Amacı; çiftliğin belirli bir ihtiyacını karşılamak için 

alınır. Kalıcı, sabit yatırımlardır. Bina, Yapı-Tesis gibi taşınmaz malların alınımı 

için kullanılan kredilerdir. 

Özsermaye ile yabancı sermaye dengesini iyi ayarlamalıdır. 

Amacına Göre Sınıflandırılması 

1)Üretim ile ilgili 

       a) İşletme Kredileri 

       b) Yatırım Kredileri 

                  Donatım 

                Yapı-Tesis 

                 Arazi edindirme 

                 Verimlendirme ve iyileştirme 

2)Pazarlama 

3)Tarımsal Sanayi Kredileri 

➢ İşletme kredileri döner sermaye için, yatırım kredileri sabit sermayeler 

için alınan kredilerdir. 

➢ Hasattan sonraki işlemlere pazarlamadır. Pazarlama kredileri; nakliye, 

ambalajlanması, depolanması gibi Pazar işlevlerinden dolayı ihtiyaç 

duyulabilir. 

➢ Tarımsal Sanayi Kredileri; çiftçiler kendi ürünü pazara sunması veya 

aracılarla pazara sunabilir. Bunlardan kendinin yapması istenilir. 

Bunun içinde büyük ölçüde yatırımlar yapmalıdır. Buda T.S. 

Kredilere ihtiyaç duyurur. 

Tarımsal kredi alınmasında dikkat edilecek hususlar 

1) Borçlanmanın gerekli olup olmadığını anlaması 

2) Ne zaman ve ne kadar borçlanacağına karar verme 

3) Kredinin kullanılacağı sahayı belirlemek 

4) Geri ödeme planını belirlemesi 
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Bir çiftçi borçlanma miktarını belirlenirken; 

     1) Çiftliğin üretim kapasitesine bakılır 

     2) Çiftçinin işletmeci kabiliyetine bakılır 

     3) İşletmenin mevcut sermayesine bakılır 

     4) Cari ve gelecekteki beklenilen ürün fiyatlarına bakılır 

Miktar belirlenirken gelirinin %50’si kadar olmalı. 

Üretim sahasını belirlerken 2 faktör; 

1) Fırsat maliyeti: Vazgeçilenler arasındakinin en fazla geliri olandır. 

Çiftçi sahayı belirlerken fırsat maliyetini dikkate almalıdır. 

2) Marjinal Maliyet – Marjinal Gelir üretim alanını belirlerken önemlidir. 

Kaç dekara ekmek konusunda karar vermede; marjinal maliyet ve 

marjinal gelir durumuna bakılır. 

Çiftçi üretim sahası seçerken dikkat edeceği hususlar: 

      1) En fazla üretim dalını seçmek 

      2) En ekonomik üretim tekniğini seçmek 

      3) Her bir üretim dalının büyüklüğünü belirlemek 

      4) Risk ve üretim periyodunun uzunluğuna bakılır 

Çiftçinin iyi ödeme kriterlerini gösteren kriterler 

      1) Geniş iş hacmi ve yüksek Gayrisafi gelir 

      2) Birim başına yüksek verim 

      3) Satılan ürünlerin birim başına iyi fiyat 

      4) Düşük nakdi üretim masrafları 

      5) Düşük genel çiftlik masrafları 

      6) Düşük nakdi tüketim harcamaları 
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4.2. Tarımsal kredi prensipleri ve kredi miktarını belirleme 

esasları 

- Kredide karşılıklı güven söz konusudur. 

- İki taraf içinde fedakarlık söz konusu olduğunda problemler çıkar. Buna 

işçi-işveren problemi denir. 

- İki tarafın beklentileri aynı değildir. 

- Karşılıklı çıkar çatışmalarının ortaya çıkma nedeni işçi en az çabayla çok 

para kazanmak ister, işveren en çok çalışması sonucu az para ödemek ister. 

- Bankalarda buna örnek verilebilir. Kredi veren bankalar faiz yüksek, vadesi 

kısa olsun isterken; kredi alan faiz düşük vade uzun ister bu da çıkar 

çatışmalarına en güzel örnektir. 

- Banka kredi vereceği kişiyi seçiyor, yanlış ya da doğru kişi olduğunu tam 

bilemiyor (ters seçim) denir. 

Bedavacı problemi; Kredi alırken banka yöntem seçmek zorundadır. Banka 

yakın takibe alıyor şirkete göre değişiklik arz ediyor. 

 

Kredi veren kuruluşların amaçları 

1) Verilen kredinin geri alınabilmesini ister. 

2) Faizi yüksek olanlar kredi vermek isterler. 

3) Vadenin kısa süreli olmasını isterler. 

4) Değişik ve farklı alanlara kredi vermesinin faydası vardır. 

5) Masraflarını düşük tutmak isterler (Düşük masrafla çalışmak isterler). 

Kredi alanların amaçları 

1) Krediyi en avantajlı alanda kullanmak isterler. 

2) Faizin düşük olmasını isterler. 

3) Zorunlu durumlarda kredi kullanmak isterler. 

4) Geri ödeme vadesinin uzun olmasını isterler. 
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4.3. Tarımsal kredi miktarlarını belirlerken kullanılan analizler 

1) Bilanço Analizleri: İşletmenin bilançosuna bakılır, kredi veren ve kredi 

alan çiftliğin hakkında fikir sahibi olunur. 

Öz Sermaye Oranı = Öz Sermaye / Toplam Aktifler = Borç / (Toplam 

Pasifler) 

Öz Sermaye = %25 ise riskli bir durumdur. 

Öz Sermaye = %50 ise ideal duruma yakındır. 

Öz Sermaye = %50’den fazla ise ideal durumdur. 

2) Geri Ödeme Analizi (Gelir Analizi): İşletmenin gelir tablosuna bakılarak 

analiz yapılır. İşletmenin gelir tablosu da saf hasıla, tarımsal gelir, öz sermaye 

rantını buluruz. Bütün bunlar karlı bir işletmedir.  

Gayri Safi Hasıla: Bir işletmenin bir üretim dönemi içerisinde ürettiği nihai 

mallar ve o yıl içerisindeki envanter değişimlerin miktar ve kıymetçe ifadesidir. 

 Gayri Safi Hasıla            Mallar ve envanter değişimi 

                                          Üretilen mallar 

                                           Bitkisel ürünlerin değeri 

                                            Hayvansal ürünlerin değeri 

                                            Hayvan satışı sonucu elde edilen değeri 

 Envanter dönem sonucunda (+) çıkarsa gayrı safi hasılaya eklenir, (-) 

çıkarsa gayrı safi hasıladan çıkarılır. 

Bir işletmeci başka işletmelerde tarımsal gelir elde ediyorsa işletme dışı 

tarımsal gelirdir. Bu da gayrı safi hasılayı oluşturur. 

       Saf hasılayı bulmak için işletme masraflarını bulmamız gerekir. 

       Gayri Safi Hasıla         Gayrı Safi Üretim Değeri 

       Gayri Safi Hasıla – İşletme Masrafları = Saf Hasıla 
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Her masraf işletme masrafları değildir. Sabit ve değişen masraflar diye 2’ ye 

ayrılır: 

1) Sabit Masraflar: Üretime bağlı olmaksızın belirli bir zaman sürecinde, 

üretimden bağımsız olarak yapılan masraflardır. Üretim miktarı arttıkça 

birim başına ortalama sabit masraf azalır (İnan, 1994; Karagöl ve ark., 

2010). 

2) Değişen Masraflar: Kısa vadede değişen masraflardır (İnan, 1994; 

Karagöl ve ark., 2010). İlaç, akaryakıt, gübre vs. üretimle doğru 

orantılıdır. 

 

Saf hasılada işletmenin borçsuz ve kiraya verilmemiş ve ortakçılık olmadığı 

durumdur. İşletme hakkında bize bilgi verir. 

1) İşletme Masrafları, İşçilik Masrafları (Yabancı işçilere verilen nakdi ve 

ayni ödemeler) müteşebbisin hem ailesi hem de kendi için verilen para. 

2) Cari Masraflar 

3) Malzemedeki tarla demirbaş masrafları 

4) Diğer sermaye amortismanı 

 

3)Marjinal Analiz                     2 husus önemli; 

-Fırsat Maliyeti (alternatif maliyet) hususu. 

-Eşit marjinal gelir prensibi              Net Gelir = Net Masrafa eşit olduğu 

noktaya kadar borçlanabilmek 

-Fırsat maliyetine göre             seçmediklerimiz arasındaki en yüksek geliri 

olan maliyettir. Bizim için en karlı olanı seçeriz. 

4) Bütçe Analizi 

➢ Genelde ileriye dönük bütçe planları hazırlanır. 
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➢ Gerek kendi içerisinde karşılaştırma gerekse bir baz yılı seçilir ona göre 

karşılaştırma yapılarak hangisi daha avantajlı veya dezavantajlı ona karar 

verilir. 

➢ Borçlanma zamanı, kredi miktarını belirlemede veya hangi konunun 

avantajlı olduğu konusunda bilgi verir, bütçe analiz. 

Bütçe analizinde üç tane önemli husus söz konusudur: 

➢ Kaynakların envanter konusu 

➢ Hangi üretim alanlarına yer verilmesi konusunda üretim planının 

çıkarılması 

➢ Çiftlik gelir ve giderlerinin tahmini ile en uygun fiyat seçilir. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar; 

➢ Gelir ve giderler tahminlere dayalı olduğu için ortalama rakamlar 

kullanmakta fayda vardır. 

➢ Fiyatları belirlerken çok iyimser yaklaşaraktan fiyat belirlemek yanlışa 

sevk eder. 

➢ Genelde işi garantiye almak için masrafları biraz yüksek tutmak. 

➢ Sadece nakdi gelir ve giderler değilde nakdi olmayan gelir ve giderler ile 

envanter artış ve azalışları da göz önüne alınmalıdır. 

 

5. FAİZ NEDİR? 

Belirli bir sermayenin belirli bir müddet kullanılmasının karşılığı olarak borç 

veren kuruluşa (sermayedara) ödenen bedeldir. Sermayenin üretime girdiğindeki 

getirisi de denir. 

Yabancı sermayede borç sadece tüketim için değil üretim içinde kullanılır. 

Yani kredi veren kişi karşı taraftan faiz alarak veren kişi kazançlı olup, alan kişi ise 

daha fazla üretim yaptığı için kar elde ediyor. Bunun sonucunda faiz daha normal 

bir şeymiş gibi karşılanıyor. 
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Enflasyonist bir ortamda paranın bugün ki değeri gelecekteki değerinden 

daha değerlidir. Faiz oranı; verilen kredinin bir fiyatıdır. 

İlk defa Fransa 1847 de para basarak faiz oranlarını kontrol etmeye çalışıyor. 

Para basılınca; para arzı artırıyor, piyasada para çoğalıyor ve bunlara bağlı olarak 

da faiz oranları düşüyor. 

Genel ekonominin babası olarak Adam Smith gösterilir ve tüm ekonomik 

görüşleri ortaya atan kişidir. Faiz konusunu akademik anlamda ilk çalışan kişi 

Adam Smith’tir. 

 

5.1. Faiz oranına tesir eden faktörler; 

1. Kredilendirilen Alanın Teknik Özellikleri: 

Kredilendirilen alana verilen kredinin vadesi önemlidir. 

Vadeye göre faiz oranı değişir. 

Uzun vadeli kredilerde faiz oranı daha yüksektir. 

Riski yüksek bir alan ise faiz oranı da yüksektir. 

2. Kredi Veren Kuruluşun İzlediği Politika: 

Bankanın izlediği politika çok önemlidir. 

Bankanın elindeki para fazla ise bunu elinde tutmak istemez ya faizi düşürür 

çok kredi vermek ister ya da faizi yüksek tutar az müşteri olmasını umursamayıp 

kar elde etmek ister. 

3. Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Tercihler: 

Bir ülkenin ekonomik düzeyini; gelişmişlik düzeyi, sosyal faktörler ve siyasi 

tercihler etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde faiz oranı da düşüktür. Bir ülkenin 

gelişmişliği ve ekonomik düzeyi o ülkenin faiz oranlarını da etkiliyor. 
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1. GİRİŞ 

Tarım sektöründe sürdürülebilirlik son derece önemli bir olgudur. Çünkü 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temelini oluşturan temel fizyolojik ihtiyaçları 

giderebilmek için tarım sektörüne her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan 

düşünüldüğünde de, tarım sektörünün en önemli özelliğinin canlıların biyolojik 

olarak hayatını devam ettirebilmek için gerekli besin maddelerinin üretildiği sektör 

olarak değerlendirilebilir. Ancak, sanayi devriminden sonra artan nüfusun tüketim 

maddesi ihtiyacının karşılanmasında yeni bir süreç başlamıştır. Efektif talep, üretimi 

başka bir boyuta evirerek yoğun bir çevre maliyetine karşın hızla devam etmiştir. 

Artan çevre maliyetleri/tahribatları başta doğal dengenin bozulmasına ve doğal 

kaynakların tahribatına yol açmış ve bu süreç hızla günümüze kadar gelmiştir. Bu 

durumdan, en fazla etkilenen sektör ise tarım sektörü olmuştur. Çünkü tarım sektörü 

doğrudan doğal koşullara bağlı bir sektör olup rizikosu oldukça yüksektir. Ekstrem 

doğa olayları, iklimsel süreçlerdeki anomaliler üretim üzerinde negatif bir ayrışmayı 

doğurabilmektedir. Elbette ki bu süreç sadece değişen iklim koşullarının tarım 

sektörüne olumsuz etkisiyle değerlendirilmeyip, diğer yönüyle de tarım sektörünün 

iklim değişimi üzerindeki olumsuz etkileriyle değerlendirilebilmektedir. Tarım 

sektörü bu sürece, tarımda uygulanan yanlış ilaç kullanımı, bilinçsiz sulama, toprak 

işleme, anız yakılması, atık yönetimi vb. gibi faktörlerle etki etmektedir (Aydoğdu, 

2020). Bahsedilen faktörlerin bütüncül olarak etkisi iklim değişikliği ve küresel 

ısınma olgusuyla açıklanabilir. Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, tarımsal 

faaliyet vb. doğa üzerine etki eden insan aktiviteleri, özellikle sanayi devrimiyle 

birlikte, doğal sera gazları emisyonlarında önemli ölçüde artışa neden olmuştur. Sera 

gazı emisyonlarındaki artış atmosferde var olan sera gazı kompozisyonunun 

bozulmasına ve bu nedenle atmosferin ısınmasına neden olmuştur (Kanat ve Keskin, 

2018). Değişen ekosistem ve dengesi beraberinde biyoçeşitliliğin yok olma 

tehlikesine ve gıda güvenliğinde büyük risklerle karşılaşma gibi problemleri ortaya 

çıkarmıştır. Bu durum öylesine büyük bir sorun haline gelmiştir ki gelecekte 

yoksulluk, yoksunluk ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkacağı (Peden et al., 2008). 

İklim değişikliği problemi bütün Dünya’ nın odaklandığı bir konu olmuş ve bu 

konuda IPCC’ nin (Intergovernmental Panel on Climate Change) somut verileri ve 

projeksiyonları hükümetler arası işbirliği sürecini başlatmıştır. Tüm bu küresel 

ısınma ve iklim değişikliğiyle ilgili süreçlerin antropojenik olduğu kabul 

edilmektedir (Demirbaş ve Aydın, 2020). İklim değişikliğine neden olan CO2 
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emisyonunun sektörel dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.   

 

 
Şekil 1. Dünya’daki CO2 Emisyon Salınımının Sektörel Dağılımı  

(2020 Yılı Dağılımı. Kaynak: FAOSTAT, 2022) 
 

Şekil 1 incelendiğinde, Dünya’ daki CO2 salınımın %68.50’sinin enerji 

sektöründen, %11.60’ının tarım sektöründen %9.60’ının endüstriyel üretim 

sürecinden %4.70’inin atıklardan oluştuğu söylenebilir. Tarımsal üretimin yapıldığı 

alanlardaki yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliği 

meselesi kalkınmanın temelini oluşturduğu ifade edilen kırsal alanlarda büyük risk 

oluşturmaktadır. Bilinen o ki, iklim değişikliğine uyum ile sürdürülebilir gıda 

üretimi tahterevallinin iki ucu olarak düşünülebilir (FAO, 2015).  Ancak, iklim 

değişikliği kapsamında küresel olarak genel anlayış zaman içinde, tarım ve gıda 

ürünleri üretiminde sürdürülebilir artıştan, gıda güvencesine doğru bir anlam 

kayması göstermiştir (Demirbaş, 2022). Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde 

önemli bir etken olan tarım sektörünün CO2 salınımının kıtalararası dağılımı Şekil 

2’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Kıtalara Göre Tarım Sektöründen Kaynaklı Toplam CO2 Emisyonun Dağılımı  

(1990-2020 Yılları Arası Ortalama Dağılımı. Kaynak: FAOSTAT, 2022) 
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Dünya’ da tarım sektörü kaynaklı CO2 salınımının dağılımı incelendiğinde, 

%42.67 oranla Asya Kıtası ilk sırada yer almaktadır. Sonrasında, %25.49 oranla 

Amerika gelirken, %15.02 oranla Okyanusya takip etmektedir. %12.87 dilime sahip 

olan Avrupa Kıtasını ise %3.95 oranla Afrika Kıtası takip etmektedir. Asya Kıtasının 

ön planda olması Çin ve Hindistan’ın nüfus yoğunluğu, üretim yoğunlukları ve 

nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetleri sıralanabilir. 

Çünkü Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler günümüzde sera gazı 

salınımında hızla artış göstermiştir (Akkuş, 2021). Dünya’ da tarım sektöründen 

kaynaklı CO2 salınımının sektör içerisinde kaynakları itibari ile dağılımı Şekil 3’ de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Dünya’ da Tarım Sektöründen Kaynaklı Toplam CO2 Emisyonun Sektör İçerisinde 

Dağılımı (1990-2020 Yılları Arası Ortalama Dağılımı. Kaynak: FAOSTAT, 2022) 

 

Tarım sektörünün CO2 salınımında kaynakları yönüyle etkili olduğu süjeler 

değerlendirildiğinde, %48.11’inin enterik fermantasyondan, %12.15’inin pirinç 

yetiştiriciliğinden, %12.11’inin meralardaki hayvan gübrelerinden, %9.40’ının 

sentetik gübrelerden ve %6.98’ inin hayvan gübresi yönetiminden kaynaklandığı 

ifade edilebilir. Tarım sektörü iklim değişikliği sürecinde hem etkilenen hem de 

etkileyen bir aktör olarak var olmaktadır (Clapp, Newell ve Brent, 2018). 2006-2016 

yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde orta ve büyük ölçekli iklim değişikliği 

kaynaklı afetlerde tarım sektöründe (bitkiler, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve 

su ürünler yetiştiriciliğinin tamamı) meydana gelen toplam kayıp ve hasarın oranı 
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%26 olarak belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu kayıpların yaklaşık üçte ikisi ve 

hububatın karşı karşıya kaldığı zarar yaklaşık %90 dolaylarındadır. Aynı dönemde 

hayvancılık sektörüne zarar veren afetse kuraklık olmuştur (Çuhadar, 2020). Tüm 

bunlara rağmen, insanların beslenme olanaklarının karşılanması amacıyla 2050 

yılında günümüzden yaklaşık %50 daha fazla gıdaya ihtiyaç olduğu tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı olarak her 9 kişiden birinin yoksul 

olduğu düşünüldüğünde bu sorununun giderek büyüyeceği ve yaklaşık 125 milyon 

kişinin aşırı yoksulluğa maruz kalacağı öngörülmektedir. Tarım ürünleri fiyatlarının 

da %30 düzeyinde artacağı bir başka tahmin olarak literatürde yer almaktadır 

(WMO, 2020); (FAO, 2019). Dünya’ da tarım sektöründen kaynaklı toplam CO2 

emisyonunun en büyük yayıcı ülkeleri Şekil 4’de verilmiştir.  

 
Şekil 4. Dünya’da Tarım Sektöründen Kaynaklı Toplam CO2 Emisyonun En Büyük 10 

Yayıcı Ülkesi (1990-2020 Yılları Arası Dağılımı. Kaynak: FAOSTAT, 2022) 
 

Ülkeler Dünya’ daki CO2 salınımına bir yönüyle katkı yapmaktadırlar. Kimi 

ülkeler sanayi sektörüyle, kimi ülkeler ise tarım sektörüyle bu süreci 

ilerletmektedirler. Hangi kaynakla olursa olsun sebepleri itibariyle sera etkisine bağlı 

küresel ısınma ve iklim değişikliği süreci antropojeniktir. Dolayısıyla, insan 

kaynaklı bu dönüşümde ülkelerin nüfus büyüklüğü ve nüfusun demografik 

özellikleri önem kazanmaktadır. Tarım kaynaklı CO2 salınımında Şekil 4 
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incelendiğinde, %20.29 ile Hindistan ilk sırada yer almaktadır. Bunu, %19,88 ile 

Çin, %14.29 ile Sovyet Rusya (Rusya’ nın devlet sınırları dışında kalan ve ülke 

konumunda olmayan ancak idari anlamda Rusya’ ya bağlı olarak değerlendirilen 

coğrafya olarak temsil edilmektedir), %13.46 ile Brezilya ve %11.15 ile ABD takip 

etmektedir.  

Tüm ülkeler sektörler bazında iklim değişikliği sürecinin bir parçası olduğu 

gibi, Türkiye’ de enerjiden kaynaklı, endüstriyel işlemlerden kaynaklı, tarım 

sektöründen kaynaklı ve atıklardan kaynaklı CO2 salınımı gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’nin son 10 yıldaki CO2 salınımı Şekil 5’de verilmiştir. 

 
Şekil 5. Türkiye’de Toplam CO2 Emisyonun Sektörel Bazda Dağılımı 

(1990-2020 Yılları Arası. Kaynak: FAOSTAT, 2022) 
 

Türkiye’de 2020 yılı itibariyle toplamda 524 milyon ton CO2 salınımı 

gerçekleşmiştir. Bunun 368 milyon tonu enerjiden kaynaklı olup, 73.2 milyon tonu 

tarım sektöründen, 66.8 milyon tonu endüstriden ve 16.4 milyon tonu atıklardan 

oluşmaktadır. Son 10 yıl itibariyle değerlendirildiğinde, atıklarla ilgili CO2 salınımı 

trendinde %5.74 düzeyinde bir azalış gerçekleşmiş, ancak enerjiden kaynaklı 

salınımında %27.78 artış, endüstriyel işlemlerden kaynaklı salınımda %36.73 artış, 

tarım sektöründen kaynaklı %64.86 artış ve toplamda %31.32 düzeyinde artış 

gerçekleşmiştir. Söz konusu salınım kaynakları arasında en fazla artışın tarım 

sektöründen kaynaklı olduğu ve oransal olarak da toplam salınımın yaklaşık %14’ü 
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olduğu (Dünya ortalaması %11.60 bkz: Şekil 1) dikkat çekmektedir. Tarım sektörü, 

iklim değişikliğine etki eden sahip birçok doneye sahiptir. Bu nedenle 

sürdürülebilirlik konusunda belirleyici bir rolü vardır. (Gafari ve ark., 2014). Sera 

gazı salınımına dikkate değer bir düzeyde katkı yapan tarım sektörü, toprak işleme, 

hayvansal faaliyetler, tarımda kullanılan enerji, tarımdaki teknoloji, kimyasal bitki 

besleme ürünleri ve sektördeki fosil yakıtların kullanımıyla iklim değişikliği 

sürecinde yer almaktadır (Doğan, 2018). ABD emisyon istatistikleri tarım 

sektörünün sera gazı salınımında baş aktör olduğunu belirtmektedir. En güçlü etkiyi 

ise, toprak yönetimiyle ilgili olarak gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. (Holly, 

2015). Reynolds ve Wenzlau (2012) yaptıkları çalışmada, tarım sektörünün su, 

sulama ve azot bakımından zengin gübreleme nedeniyle toplam sera gazı 

emisyonuna % 14-% 30 katkı yaptıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan 

bakıldığında ise, tarım iklim değişikliğinden etkilenen bir sektördür. Tarım sektörü 

iklim olaylarına yüksek düzeyde bağlıdır. Bu bağlılık, gıda arzı, tarımsal ürün 

fiyatları ve sonuçta sektörel ekonomik performansı da doğrudan etkilemektedir 

(Holly, 2015; Sakurai ve ark., 2014; Kang ve ark., 2009; Magadza, 2000). Çağımızın 

mücadele edilmesi gereken en önemli konularından biri olarak değerlendirilen iklim 

değişikliği olgusu her yönüyle araştırılmaya muhtaç konulardan biri olmuştur. 

Yapılan çalışmalar makro düzeyde iklim değişikliğinin klimatik faktörlerle 

ilişkilendirilerek projeksiyon temelli boyutlanan çalışmalar (Karakaş ve Doğan, 

2018; Doğan ve Kan, 2018; Doğan ve Karakaş, 2018; Doğan ve Kan, 2019;  Doğan 

ve Saçlı, 2019; Doğan ve Karakaş, 2019) ve farkındalık, risk algısı, uyum azaltım 

algısı gibi çalışmalar şeklinde olduğu ifade edilebilir (Spence ve ark., 2010; 

Tvinnereim ve Austgulen, 2014; Mishra ve Pede, 2017; Korkmaz, 2018; Peker ve 

ark., 2019; Tam, 2020; Ağıralan ve Sadioğlu, 2021; Kan ve Şener, 2022). Bu 

çalışmada da, Kırşehir ili Mucur ilçesine bağlı seçilmiş bazı köylerde tarımsal üretim 

faaliyetlerinde bulunan üreticilerle iklim değişikliği algısı çalışması yürütülmüştür. 

Çalışma hem genel anlamda hem de yerel düzeyde iklim değişikliğiyle ilgili hem 

pozitif (olgularla) hem de normatif olarak (ne/nasıl olması gerektiği) eğilimlerin 

aylık gelir gruplarına göre dağılımı şeklinde kurgulanmıştır. Ulusal ve yerel politika 

aktörlerine kılavuz niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini Kırşehir ili mucur ilçesine bağlı mucur merkez 

mahalle, karaarkaç köyü, kızıldağ yeniyapan, kılıçlı ve kuşaklı köylerinde yapılan 

anketler oluşturmuştur. Mucur ilçesine bağlı 44 adet köy bulunmakta olup gayeli 

olarak bu köylerin %10’ u örneğe çekilmiş ve her köyden 20 adet üretici ile anket 

çalışması yapılmıştır. Gayeli örnekleme yöntemi tarım ekonomisi çalışmalarında 

sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak değerlendirilebilir (Çiçek ve Erkan, 1996). 

Toplamda 100 üretici ile yapılan anket formları bu araştırmanın ana materyalini 

oluşturmuştur. Ayrıca, konuyla ilgili yapılmış daha önceki çalışmalar, raporlar, 

tezler, veriler vb araştırmanın ikincil verilerini oluşturmuştur.  

Anket çalışması yapıldıktan sonra, elde edilen veriler çapraz tablolar haline 

getirilmiştir. Çapraz tablolar yapılırken üreticiler aylık gelir grubuna göre üç gruba 

ayrılmıştır. Grupların belirlenmesinde örnek hacmi içerisinde yer alan üreticilerin 

aylık gelirleri sıralanıp çizgi grafik oluşturulmuş ve kırılmalar dikkate alınarak 

mümkün olduğu kadar homojen bir gruplandırma yapılmaya çalışılmıştır. Elde 

edilen gruplar 0-4000 TL arası birinci grup, 4001-5000 TL arası ikinci grup ve 5001-

+ üçüncü grup olarak belirlenmiş ve araştırmada bu şekilde ifade edilmiştir. Gruplar 

bazında yorumlamalar yapılırken aynı zamanda da gruplar arası istatistiksel 

farklılıkları belirlemek amacıyla ki-kare analizinden yararlanılmıştır. Ki-kare testi, 

gözlenen frekanslar (GF) ile beklenen frekanslar (BF) arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanan bir testtir (Last, 2001; Dawson ve 

Trapp, 2001). Yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki istatistiksel farklılıklar 

çapraz tablolarda “P” değerinin üzerinde *,**,*** şeklinde belirtilmiş olup sırasıyla 

%1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılıkları ifade etmektedir. 
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmaya katılan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre cinsiyet dağılımı 

Tablo 1’ de verilmiştir.  
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Tablo 1. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre cinsiyetlerinin dağılımı 

 Cinsiyet Toplam 

Kadın Erkek 

Aylık Gelir 

Grupları (TL) 

1.gelir 

grubu 

N 1 20 21 

% 1.0 20.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 3 52 55 

% 3.0 52.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 0 24 24 

% 0.0 24.0 24.0 

Toplam 
N 4 96 100 

% 4.0 96.0 100.0 

ꭕ2:1.335                           P:0.513  

 

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre cinsiyet dağılımı incelendiğinde, erkeklerin 

%20.00’si birinci gelir grubunda, %52.00’ si ikinci gelir grubunda, %24.00’ü 

üçüncü gelir grubunda yer almaktadır. Toplamda ise, üreticilerin 

%96.00’sının erkek olduğu ifade edilebilir. Yapılan ki-kare analizine göre, 

üreticilerin cinsiyet durumlarının aylık gelir gruplarına göre istatistiksel 

olarak farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre yaş dağılımları 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre yaş dağılımları 

 Yaş Toplam 

0-40 41-50 50-+ 

Aylık Gelir 

Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 2 10 9 21 

% 2.0 10.0 9.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 17 23 15 55 

% 17.0 23.0 15.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 13 7 4 24 

% 13.0 7.0 4.0 24.0 

Toplam 
N 32 40 28 100 

% 32.0 40.0 28.0 100.0 

ꭕ2=10.842             P:0.028** 

 

Araştırmaya katılan üreticilerin yaş dağılımları incelendiğinde, 0-40 yaş 

aralığında olanların %17,00’ sinin ikinci gelir grubunda, 41-50 yaş aralığındaki 

üreticilerin %23,00’ ünün ikinci gelir grubunda, 50-+ yaş aralığında olanların 
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%15,00’ inin ikinci gelir grubunda yer aldığı ifade edilebilir. Toplamda ise, 

üreticilerin %40,00’ının 41-50 yaş aralığında olduğu söylenebilir. Yapılan ki-kare 

analizine göre ise, üreticilerin yaş gruplarına göre dağılımı aylık gelir grupları 

bakımından %5 önem düzeyine göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir.  

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre eğitim durumları Tablo 3’de 

verilmiştir.  

Tablo 3. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre eğitim durumlarının dağılımı 

 Eğitim Durumu 

Toplam 
Okur-yazar İlköğretim Lise Üniversite 

Aylık 

Gelir 

Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 5 10 6 0 21 

% 5.0 10.0 6.0 0.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 1 29 21 4 55 

% 1.0 29.0 21.0 4.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 0 3 12 9 24 

% 0.0 3.0 12.0 9.0 24.0 

Toplam 
N 6 42 39 13 100 

% 6.0 42.0 39.0 13.0 100.0 

ꭕ2:37.935            P:0.000* 

 

Tablo 3 incelendiğinde, okuryazar olanların %5.00’i birinci gelir grubunda 

ilköğretim mezunu olanların %29.00’u ikinci gelir grubunda, lise mezunu olanların 

%21.00’i ikinci gelir grubunda ve üniversite mezunu olanların %9,00’ u üçüncü gelir 

grubunda yer almıştır. Toplamda ise, üreticilerin %42.00’sinin ilköğretim mezunu 

olduğu ifade edilebilir. Yapılan ki-kare analizine göre, üreticilerin eğitim durumları 

aylık gelir grupları bakımından %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak farklılık 

göstermektedir. 

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre tarım dışı çalışma durumları Tablo 

4’de verilmiştir.  
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Tablo 4. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre tarım dışı çalışma durumları  

 Tarım dışı çalışma durumu Toplam 

Çalışıyor Çalışmıyor 

Aylık Gelir 

Grupları (TL) 

1.gelir 

grubu 

N 1 20 21 

% 1.0 20.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 13 42 55 

% 13.0 42.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 20 4 24 

% 20.0 4.0 24.0 

Toplam 
N 34 66 100 

% 34.0 66.0 100.0 

ꭕ2:36.662            P:0.000* 

 

Araştırmaya katılan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre tarım dışı çalışma 

durumları incelendiğinde, tarım dışı çalışma sahibi olanların %20.00’sinin üçüncü 

gelir grubunda ve tarım dışı çalışma sahibi olmayanların %42.00’sinin ikinci gelir 

grubunda yer aldığı söylenebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise, üreticilerin 

%66.00’sının tarım dışı alanlarda çalışmadığı ifade edilebilir. Tarım dışı çalışma 

durumu aylık gelir grupları bakımından yapılan ki-kare analizi sonuçlarına göre 

gruplar arasında istatiksel olarak %1 önem düzeyinde farklılık göstermiştir.  

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre köyde devam etme isteği durumları 

Tablo 5’ de verilmiştir. 

Tablo 5. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre hayatlarına köyde devam etme isteklerinin 

dağılımı 

 Köyde devam etme isteği Toplam 

Evet Hayır 

Aylık Gelir 

Grupları (TL) 

1.gelir 

grubu 

N 20 1 21 

% 20.0 1.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 53 2 55 

% 53.0 2.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 23 1 24 

% 23.0 1.0 24.0 

Toplam 
N 96 4 100 

% 96.0 4.0 100.0 

ꭕ2:0.052            P:0.974 
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Araştırmaya katılan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre köyde devam etme 

istekleri incelendiğinde, hayatına köyde devam etmek isteyenlerin %53.00’ünün 

ikinci gelir grubunda, devam etmek istemeyenlerin de %2.00’sinin ikinci gelir 

grubunda yer aldıkları belirlenmiştir. Üreticilerin toplamda %96.00'sının hayatlarına 

köyde devam etme isteği içerisinde oldukları ifade edilebilir. Yapılan ki-kare 

analizine göre, hayatlarına köyde devam etme isteği aylık gelir grupları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir. 

Araştırmaya katılan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre arazi mülkiyet 

durumları Tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre arazi mülkiyet durumlarının dağılımı 

 Arazi mülk durumu Toplam 

Kiracı Mülk Sahibi 

Aylık Gelir 

Grupları (TL) 

1.gelir 

grubu 

N 7 14 21 

% 7.0 14.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 11 44 55 

% 11.0 44.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 1 23 24 

% 1.0 23.0 24.0 

Toplam 
N 19 81 100 

% 19.0 81.0 100.0 

ꭕ2:6.270            P:0.043** 

 

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre arazi mülk durumları incelendiğinde, 

kiracı olanların %11.00’inin ikinci gelir grubunda yer aldığı, mülk sahibi olanların 

da %44.00’ünün ikinci gelir grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Üreticilerin toplamda 

%81.00’inin arazi mülkiyetlerinin kendilerine ait olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, 

yapılan ki-kare analiz sonuçlarına göre, arazi mülkiyet durumlarının aylık gelir 

grupları bakımından istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık  

gösterdiği ifade edilebilir.  

Araştırmaya katılan üreticilerin Dünya’daki iklim değişikliği ile ilgili 

algılanan kavramların dağılımı Tablo 7’ de verilmiştir. 
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Tablo 7. Üreticilerin aylık gelir grupları bakımından dünyadaki iklim değişikliği ile ilgili algılanan 

kavramların dağılımı  

 

 Dünyadaki İklim Değişikliği İle İlgili Algılanan Kavramlar 

Küresel 

Isınma 

Ozon 

Tabakası 

Delinmesi 

Sera Gazı 

Etkisinin 

Artması 

CO2 

Salınımı 

Artışı 

Küresel 

Ekonomik 

Sistem 

Toplam 

Aylık 

Gelir 

Grupları 
(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 16 1 2 2 0 21 

% 16.0 1.0 2.0 2.0 0.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 34 10 6 3 2 55 

% 34.0 10.0 6.0 3.0 2.0 55.0 

3.gelir 
grubu 

N 8 7 0 4 5 24 

% 8.0 7 0.00 4.0 5.0 24.0 

Toplam 
N 58 18 8 9 7 100.0 

% 58.0 18.0 8.0 9.0 7.0 100.0 

ꭕ2:25.114               P:0.014** 

 

Araştırma kapsamındaki üreticilerin aylık gelir gruplarına göre iklim 

değişikliği ile ilgili algılanan kavramların dağılımı incelendiğinde küresel ısınma 

olarak algılayanların %34.00’ü birinci gelir grubunda, ozon tabakası olarak 

algılayanların %10.00’u ikinci gelir grubunda, sera gazı etkisinin artması olarak 

algılayanların %6.00’sı ikinci grupta, CO2 artışı olarak algılayanları%4.00’ü üçüncü 

gelir grubunda ve küresel ekonomik sistemin bir argümanı olarak değerlendirenlerin 

%5.00’inin üçüncü gelir grubunda olduğu belirlenmiştir. Yapılan ki-kare analizine 

göre, aylık gelir grupları bakımından iklim değişikliği ile ilgili kavramlar gruplar 

arasında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde farklılık göstermiştir.  

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir ilinde iklim değişikliğinin 

hangi düzeyde yaşandığına ilişkin görüşleri Tablo 8’ de verilmiştir.  

 

Tablo 8. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir ilinde iklim değişikliği düzeyine 

ilişkin görüşler 

 Kırşehir İlinde İklim Değişikliği Düzeyi Toplam 

Yaşanmıyor Kısmen Şiddetli 

Aylık Gelir 

Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 0 19 2 21 

% 0.0 19.0 2.0 21.0 

2.gelir 

grubu 

N 2 39 14 55 

% 2.0 39.0 14.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 1 12 11 24 

% 1.0 12.0 11.0 24.0 

Toplam 
N 3 70 27 100 

% 3.0 70.0 27.0 100.0 

ꭕ:9.026                    P:0.060*** 
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Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir ilinde iklim değişikliğinin 

düzeyine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, iklim değişikliğinin yaşanmadığını 

ifade edenlerin %2.00’sinin ikinci gelir grubunda, kısmen yaşandığını ifade 

edenlerin %39.00’unun ikinci grupta ve şiddetli yaşandığını düşünenlerin 

%14.00’ünün yine ikinci gelir grubunda yer aldığı söylenebilir. Toplamda, 

üreticilerin %70.00’inin Kırşehir ilinde iklim değişikliğinin kısmen yaşandığını 

düşündükleri görülmüştür. Yapılan ki-kare analizine göre, aylık gelir grupları 

bakımından Kırşehir’ de iklim değişikliğinin yaşanma düzeyi %10 önem düzeyine 

göre gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık göstermiştir.   

Araştırma kapsamındaki üreticilerin iklim değişikliğinin gelecek üzerindeki 

etkilerinden bireylerin kaygı durumları Tablo 9’da verilmiştir.   

Tablo 9 incelendiğinde, aylık gelir gruplarına göre iklim değişikliğinin 

gelecekteki muhtemel etkilerinden çok kaygılı olanların %7.00’sinin ikinci gelir 

grubunda, kaygılı olanların %38.00’inin ikinci gelir grubunda, az kaygılı olanların 

%8.00’inin ikinci gelir grubunda ve kaygılı olmayanların %2.00’sinin ikinci ve 

üçüncü gelir grubunda yer aldıkları görülmüştür. Toplamda, üreticilerin 

%66.00’sının iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinden %66.00’sının kaygılı 

olduğu ifade edilebilir. Yapılan ki-kare analizi sonuçlarına göre, aylık gelir 

gruplarına göre iklim değişikliğinin gelecekteki muhtemel etkilerinden kaygılanma 

durumu gruplar arasında %10 önem düzeyinde istatistiksel olarak farklılık 

göstermiştir.  
 

Tablo 9. Aylık gelir gruplarına göre üreticilerin iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinden 

kaygılanma düzeyleri 

 İklim Değişikliğinin Gelecekteki Etkilerinden 

Kaygılanma Düzeyi 

Toplam 

Çok Kaygılı Kaygılı Az Kaygılı 
Kaygılı 

değil 

Aylık 

Gelir 
Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 6 9 6 0 21 

% 6.0 9.0 6.0 0.0 21.0 

2.gelir 
grubu 

N 7 38 8 2 55 

% 7.0 38.0 8.0 2.0 55.0 

3.gelir 

grubu 

N 2 19 1 2 24 

% 2.0 19.0 1.0 2.0 24.0 

Toplam 
N 15 66 15 4 100 

% 15.0 66.0 15.0 4.0 100.0 

ꭕ:12.342                   P:0.055*** 
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Tablo 9 incelendiğinde, aylık gelir gruplarına göre iklim değişikliğinin 

gelecekteki muhtemel etkilerinden çok kaygılı olanların %7.00’sinin ikinci gelir 

grubunda, kaygılı olanların %38.00’inin ikinci gelir grubunda, az kaygılı olanların 

%8.00’inin ikinci gelir grubunda ve kaygılı olmayanların %2.00’sinin ikinci ve 

üçüncü gelir grubunda yer aldıkları görülmüştür. Toplamda, üreticilerin 

%66.00’sının iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinden %66.00’sının kaygılı 

olduğu ifade edilebilir. Yapılan ki-kare analizi sonuçlarına göre, aylık gelir 

gruplarına göre iklim değişikliğinin gelecekteki muhtemel etkilerinden kaygılanma 

durumu gruplar arasında %10 önem düzeyinde istatistiksel olarak farklılık 

göstermiştir.  

Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre iklim değişikliği genel süreciyle ilgili 

olarak bilgi sahibi olduğunu düşündükleri konular Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre iklim değişikliği süreciyle ilgili olarak bilgi 

sahibi olduğunu düşündükleri konular  

 İklim Değişikliği Süreciyle İlgili Olarak Sahip Olunan Konular 

İklim 

değişikliğinin 

sebepleri 

İklim 

değişikliğinin 

gelecekteki 

sonuçları 

İklim 

değişikliğine 

adaptasyon 

ve müdahale 

yöntemleri 

ve araçları 

Eylem 

planları ve 

müdahale 

araçları 

Hiçbiri 

Aylık 

Gelir 

Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 9 11 1 1 3 

% 9.00 11.00 1.00 1.00 3.00 

2.gelir 

grubu 

N 19 28 5 5 11 

% 19.00 28.00 5.00 5.00 11.00 

3.gelir 

grubu 

N 15 20 5 2 1 

% 15.00 20.00 5.00 2.00 1.00 

ꭕ:29.862               P:0.122 

*Birden fazla cevap verildiği için %100 ü aşmaktadır 

 

Tablo 10 incelendiğinde, üreticilerin aylık gelir gruplarına göre iklim 

değişikliği genel sürecinde bilgi sahibi olduğu konulardan iklim değişikliğinin 

sebepleri konusu %19.00 ile ikinci grupta, iklim değişikliğinin gelecekteki sonuçları 

konusu %28.00 ile ikici grupta, yer almaktadır. Ayrıca, iklim değişikliğine 

adaptasyon ve müdahale yöntem ve araçları %5.00 ile ikinci ve üçüncü grupta, eylem 

planları ve müdahale araçları da %5.00 ile ikinci grupta yer almaktadır. Hiçbir 
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konuda bilgi sahibi olmadığını düşünenlerin %11.00’i ise ikinci grupta yer 

almaktadır. Yapılan ki-kare analizi sonuçlarına göre, aylık gelir grupları bakımından 

iklim değişikliği konusunda bilgi sahibi olunduğu düşünülen konular istatistiki 

olarak gruplar arasında farklılık göstermemiştir.  

Araştırma kapsamında yer alan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir 

ilinde iklim değişikliği etkileri bakımından değerlendirilen unsurlar Tablo 11’de 

verilmiştir.  
 

Tablo 11. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir ilinde iklim değişikliğinin etkileri 

olarak değerlendirdikleri unsurlar 

 Kırşehir İlinde İklim Değişikliğinin Etkileri Olarak Gözlenen 

Unsurlar 

Sıcaklık 

artışı 

Sıcaklık 

azalması 

Yağış 

artışı 

Yağış 

azalması 

Don 

olaylarının 

artması 

Aylık 

Gelir 

Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 19 0 0 15 2 

% 19.00 0.00 0.00 15.00 2.00 

2.gelir 

grubu 

N 46 7 3 45 18 

% 46.00 7.00 3.00 45.00 18.00 

3.gelir 

grubu 

N 19 5 2 19 17 

% 19.00 5.00 2.00 19.00 17.00 

ꭕ:45.051               P:0.063*** 

*Birden fazla cevap verildiği için %100 ü aşmaktadır 

 

Üreticilerin Kırşehir ili özelinde iklim değişikliği etkileri olarak 

değerlendirdikleri unsurlar gelir grupları bazında değerlendirildiğinde, sıcaklık artışı 

olarak düşünenlerin %46.00’sı ikinci grupta, sıcaklık azalması düşüncesinde 

olanların %7,00’ si ikinci grupta, yağış artışı olarak düşünenlerin ise %3,00’ ü ikinci 

grupta yer almaktadır. Ayrıca yağış azalması olarak değerlendirenlerin %45.00’i 

ikinci grupta ve don olaylarının artması olarak ifade edenlerin %18.00’inin ikinci 

grupta yer aldığı söylenebilir. Yapılan ki- kare analizine göre, aylık gelir grupları 

bakımından Kırşehir ilinde iklim değişikliğinin etkisi olarak değerlendirilen unsurlar 

gruplar arasında %10 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı görülmüştür.  

Üreticilerin Kırşehir ilinde iklim değişikliğini azaltacak yöntemler 

konusundaki düşünceleri Tablo 12’de verilmiştir.  

Araştırmaya katılan üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir ilinde 

iklim değişikliğini azaltacak yöntemler konusundaki düşünceleri incelendiğinde, 
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nüfus artışının dengeli olması gerektiğini düşünenlerin %36.00’sının ikinci grupta, 

teknolojik gelişmelerin arttırılmasını düşünenlerin %30.00’unun ikinci grupta ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasını düşünenlerin %17.00’sinin üçüncü 

grupta olduğu görülmüştür. Yapılan ki-kare analizine göre aylık gelir grupları 

bakımından Kırşehir ilinde iklim değişikliğini azaltacak yöntemler gruplar arasında 

istatistiki olarak farklılık göstermemiştir.  
 

Tablo 12. Aylık gelir gruplarına göre üreticilerin kırşehir ilinde iklim değişikliğini azaltacak 

yöntemler konusundaki düşüncelerinin dağılımı 

 Kırşehir ilinde İklim Değişikliğini Azaltacak Yöntemler 

Nüfus artışının 

dengeli olmalıdır. 

Yeni teknolojik 

gelişmeler 

artırılmalıdır 

Yenilenebilir enerji 

kaynakları 

artırılmalıdır. 

Aylık Gelir 

Grupları (TL) 

1.gelir 

grubu 

N 16 8 5 

% 16.00 8.00 5.00 

2.gelir 

grubu 

N 36 30 17 

% 36.00 30.00 17.00 

3.gelir 

grubu 

N 10 13 14 

% 10.00 13.00 14.00 

ꭕ:20.038               P:0.219 

*Birden fazla cevap verildiği için %100 ü aşmaktadır 
 

Üreticilerin Kırşehir ilin de iklim değişikliğini azaltmak için gösterilmesi 

gereken bireysel çabalar aylık gelir gruplarına göre Tablo 13’de verilmiştir.  

 

Tablo 13. Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre kırşehir ilinde iklim değişikliğinin etkilerini 

azaltmak için gösterilmesi gereken bireysel çabaların dağılımı 

 Kırşehir İlinde İklim Değişikliği Etkilerini Azaltacak Bireysel Çabalar  

Ü
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n
 d
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k
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Aylık 

Gelir 

Grupları 

(TL) 

1.gelir 

grubu 

N 3 13 1 9 8 3 6 6 

% 3.00 13.00 1.00 9.00 8.00 3.00 6.00 6.00 

2.gelir 

grubu 

N 7 20 19 27 20 13 18 22 

% 7.00 20.00 19.00 27.00 20.00 13.00 18.00 22.00 

3.gelir 

grubu 

N 5 10 7 14 10 3 9 16 

% 5.00 10.00 7.00 14.00 10.00 3.00 9.00 16.00 

ꭕ:135.162               P:0.456 

*Birden fazla cevap verildiği için %100 ü aşmaktadır 
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Üreticilerin aylık gelir gruplarına göre Kırşehir ilinde iklim değişikliğini 

azaltmak için gösterilmesi gereken bireysel çabalar incelendiğinde, ürün deseni 

değişiminin düşünenlerin %7.00’si, sulama sistemi değişimi düşünenlerin %20.00’si 

ve iyi tarım uygulamaları kullanılmasını düşünenlerin %19.00’u ikinci gelir 

grubunda yer almaktadır. Ek olarak, organik tarım yapılmasını düşünenlerin 

%27.00’si, ağaçlandırma yapılmasını düşünenlerin %20.00’si, yenilenebilir enerji 

sistemlerini önceleyenlerin %13.00’ü, katı atık yönetimi düşünenlerin %18.00’i ve 

tarımda kimyasal kullanılmamasını düşünenlerin %22.00’si ikinci gelir grubunda 

yer almaktadır. Yapılan ki-kare analizine göre aylık gelir grupları bakımından 

Kırşehir ilinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak bireysel çabaların neler 

olması gerektiği düşüncesi gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık 

göstermemiştir.  
 

4. SONUÇ 

İklim değişikliği Dünya’ da birçok alanı olumsuz etkilemektedir. Değişen 

hava olayları, hastalık ve zararlı popülasyon artışları, belirli lokasyonların aşırı 

sıcaktan etkilenirken bazı bölgelerde don olaylarının yaşanması, buzulların erimesi 

v.b olaylar özellikle doğal koşullara bağlı oluşundan dolayı tarım sektörünü daha da 

etkilemektedir. Tarım sektörünün etkilenmesi ise, verim kaybı, üretim miktarından 

azalışlar, dış ticaret olanaklarının gerilemesi, ürün deseniyle ilgili değişikler şeklinde 

sonuçlanabilmektedir. Bu durum gıda güvenliği konusunda zor bir süreci ortaya 

koymaktadır. İklim değişikliği sürecinde temel aktörün insan kaynağı olduğu 

düşünüldüğünde, insanların süreçle ilgili mevcut düşünceleri ve geleceğe yönelik 

davranışlarının modellenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bu araştırmada 

Kırşehir ili Mucur ilçesi kırsalında yaşayan tarımsal üretimle uğraşanların iklim 

değişikliği algıları incelenmiştir. Üreticiler önemli ölçüde köyde yaşamaya devam 

etmek istemekte olup, çoğunluğunun arazi mülkiyeti kendilerine aittir. İklim 

değişikliğini kavramsal olarak küresel ısınma olarak tanımlayıp/algılayıp Kırşehir 

ilinin bu konuda kısmen dirençli olduğunu düşünmektedirler. Üreticiler, değişen 

iklim koşullarının tarımsal üretimdeki problemlerine hakim olduklarından dolayı bu 

sürecin her yönüyle tüm insanlık için problemli olduğu düşüncesiyle gelecekteki 

iklim değişikliği olaylarından da kaygılı oldukları söylenebilir. İklim değişikliği 

konusunda kendilerini iklim değişikliğinin sebepleri ve gelecekteki etkileri 

konusunda bilgili olarak kabul etmektedirler. Bu yönüyle de, Kırşehir ilinde iklim 
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değişikliği olaylarını sıcaklıklardaki artış ve aşırı don olayları şeklinde 

belirtmektedirler. Gelecekte bu tür problemlerden etkilenmemek veya daha az 

etkilenmek için ise nüfus artışının dengeli olması gerektiği görüşündedirler. 

Yapılacak bireysel çabalardan ise özellikle tarımsal üretim sürecinde sulama 

siteminin değiştirilmesi, organik tarım yapılması, ağaçlandırma faaliyetlerinin 

çoğaltılması ve tarımda kimyasal kullanımın azaltılması yönünde farkındalık 

içerisinde oldukları söylenebilir. Üreticilerin de belirttiği gibi, gerek ülkesel politika 

yönüyle alınacak tedbirler gerek de bireysel çabaları özendirici faaliyetler 

uygulanmaz ise önümüzdeki süreçlerde küresel iklim değişikliği meselesi baş 

edilemez büyük bir sorun olabilecektir. Söz konusu sorunlar özellikle Türkiye’ de İç 

Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nin en fazla etkilenen bölgeler olacağı 

söylenebilir (Turan, 2018). Dellal ve McCarl (2010) kuraklığın etkilerinin, sıklık, 

şiddet, derece ve bölge ile sektörlerin kırılganlığına dayandığını belirtmişlerdir. 

İklim projeksiyonlarına göre, iklim değişikliğinin dünya genelindeki etkileri 

muhtemelen değişiklik gösterecektir: daha soğuk bölgeler daha yüksek 

sıcaklıklardan yararlanabilirken, daha sıcak bölgeler artan sıcaklık ve kuraklıktan 

zarar görebilir. Akdeniz ülkeleri, yazları düşük yağış ve yüksek sıcaklık ile kurak ve 

yarı kurak bölgelerde bulunduğundan kuraklığa karşı hassastır. Akyüz ve Atış 

(2016) yapmış oldukları çalışma ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf 

etmek için değişen iklime uyum ve insan kaynaklı baskıları azaltım politikalarını 

kullanmak gerektiğinden bahsetmişlerdir. Genel olarak kıtlık, kuraklık, seller, orman 

yangınları, biyolojik çeşitlilikte azalma gibi değişmeler ile kendini gösteren iklim 

değişikliği karşısında tarım sektörünün alması gereken önlemleri çayır-meraların 

geliştirilmesi, hayvan ıslahı, bitki ıslahı, çiftçileri örgütleme şeklinde 

sıralanmaktadır. Burada tarımsal yayım faaliyetlerinin de desteklenmesinin önemi 

ortaya çıkmaktadır (Gürel ve Şenel, 2010).  
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1. GİRİŞ 

Okyanuslar ve kıyılar, ülkelerin en değerli ve faydalı kaynakları 

arasındadır. Bu kaynaklar, iklim değişimi de dahil olmak üzere çeşitli etkiler 

nedeniyle risk altındadır. Okyanus ve kıyı ekosistemlerindeki iklimle ilgili 

değişiklikler, ülkenin canlı deniz kaynaklarını sağladıkları önemli hizmetleri ve 

bunlara bağlı birçok insanı, işletmeyi, topluluğu ve ekonomiyi olumsuz 

etkilemektedir (Doney ve ark., 2012; Jason ve ark.,2015; NOAA, 2015). İnsan 

nüfusunun hızla artmasıyla birlikte çevre kirlenmiş, doğa büyük ölçüde tahrip 

edilmiştir. Atmosferdeki sera gazlarının seviyesi sürekli artmış, sonuçta küresel 

ısınmaya bağlı; kasırga, kuraklık, sel gibi diğer iklim değişikliklerinin tehditleri 

ortaya çıkmıştır (Gnosh ve ark., 2020). Çeşitli antropojenik faaliyetler 

nedeniyle onlarca yıldır doğanın sömürülmesi dünya çapında iklim koşullarını 

değiştirmiş; sera gazlarının artmasıyla çevre kirlenmiştir. Bu durumun başlıca 

sonuçları küresel ısınma, kasırga, deniz seviyesinin yükselmesi gibi olaylarla 

görünür hale gelmiştir (Gnosh ve ark., 2020). Son birkaç on yılda iklim 

değişikliği, gıda güvenliği ve bunların karmaşık etkileşimi küresel bir sorun 

haline geldi (Plagányi, 2019; Gnosh ve ark., 2020). 

Araştırma sonuçlarına göre farklı okyanus bölgelerinde mevcut olan 

fiziksel ve kimyasal koşulların zamanla değiştiği; iklim ve CO2'nin organizma 

fizyolojisi, bireysel türlerin popülasyonları ve topluluk kompozisyonu ve 

biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli etkileri olabileceğine dair kanıtlar giderek 

artmaktadır (Doney ve ark., 2012). İklim değişikliğinin, biyojeokimyasal 

döngüler, trofik akışlar, türlerin yaşam döngüleri, dağılımları ve mevsimsellik 

dahil olmak üzere deniz ekosistemleri için önemli sonuçları olması 

beklenmektedir (IPCC, 2014; Gattuso ve ark., 2015; Payne ve ark., 2015).  Bu 

tür değişiklikler, deniz ekosistemlerine ve besin ağlarına bağlılığı nedeniyle 

toplumları da etkilemektedir. Gıda üretimi ve karbondioksit için bir yutak olan 

okyanusların rollerinin iklim değişikliği nedeniyle değişeceği ve bu tür 

değişikliklerin sosyo-ekonomik sonuçları olacağı konusunda artan bir fikir 

birliği bulunmaktadır (Barange ve ark., 2014; Payne ve ark., 2015). 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Hedefler 7'ye 

ulaşmak için mevcut Eylem On Yılı, doğal kaynaklarımızı korurken gıda 

güvenliğini ele alan eylemleri öne çıkarmaktadır. 2030 yılına kadar % 15 daha 

artacağı tahmin edilen su ürünleri üretimi, insanlığın besleyici gıda 

gereksinimlerinin daha büyük bir bölümünü karşılayabilir. Mavi Dönüşüm, 
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sucul ekosistem sağlığını koruyarak, kirliliği azaltarak, biyolojik çeşitliliği 

koruyarak ve sosyal eşitliği teşvik ederek, gıda ve beslenme güvenliği ile 

çevresel ve sosyal refah için kabul görmüş çözüm odaklı; iklim değişimini 

dikkate alan sucul gıda sistemlerini sürdürülebilir şekle dönüştürme vizyonudur 

(FAO, 2020). Avrupa Birliği 2012’de iklim değişikliği, ekosistemin duyarlılığı, 

doğal kaynak kıtlığı, kentleşme artışı artması ve kıyısal nüfus yoğunlaşması 

gibi sebeplerden dolayı denizlerde ekonomik büyüme stratejisi olarak “Mavi 

Büyüme” kavramını ortaya atmıştır. Stratejide sürdürülebilirlik temelli denizel 

biyoçeşitliliğin korunması, balıkçılık, enerji üretimi içim önlemler ve 

politikalar geliştirilmiştir. Sektörler olarak; balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliği, enerji, biyoteknoloji, kıyı ve deniz turizmi, marina, deniz 

madenciliği gibi sektörler ele alınmıştır (European Commission, 2012). Bu 

bölümde iklim değişiminin deniz ve balıkçılık kaynaklarına etkileri ve bu 

etkileri azaltıcı; mavi ekonomi ve mavi büyüme gibi güncel yönetim 

stratejilerinin tanıtılması amaçlanmıştır.  
 

2. DÜNYA’DA BALIKÇILIK VE DENİZ CANLI 

KAYNAKLARI DURUMU 

Son yirmi yılda, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörleri, küresel 

gıda güvenliği ve beslenmeye yaptıkları temel katkılardan dolayı giderek daha 

fazla ilgi çekmektedir. Toplam balıkçılık ve su ürünleri yetiştiricilik üretimi, 

178 milyon tonu sucul organizmaları ve 36 milyon tonu alg olmak üzere 

2020'de tüm zamanların rekoru olan 214 milyon tona ulaşmıştır. Son iki yılda 

her yıl daha yavaş bir oranda olsa da, su ürünleri yetiştiriciliğindeki büyüme 

devam etmektedir (FAO, 2020). 2020'de küresel balıkçılık üretimi (algler 

hariç), denizlerden 78,8 milyon ton ve iç sulardan 11,5 milyon ton olmak üzere 

90,3 milyon ton olmuş ve tahmini değeri 141 milyar ABD Dolar olan bir 

ekonomik büyüklüğe ulaşmıştır. Denizde avlanan toplam üretimin yaklaşık % 

85'ini hamsi oluştururken; ton balığı, kafadan bacaklılar, karides ve istakoz av 

değerleri açısından öne çıkan diğer dört grup olmuştur (FAO, 2020). 

2020'de küresel su ürünleri yetiştiricilik üretimi 264,8 milyar ABD 

doları değerinde 87,5 milyon ton sucul organizmalar ve 16,5 milyar ABD 

doları değerinde 35,1 milyon ton alg dahil olmak üzere 122,6 milyon ton ile 

rekor seviyeye ulaşmıştır. Yaklaşık 54,4 milyon tonu iç sularda, 68,1 milyon 

tonu ise açık deniz ve kıyılarda yetiştirilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliğinin 
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küresel su hayvanları üretimine katkısı, 2020'de % 49,2 ile rekor bir seviyeye 

ulaşmıştır. Yetiştirilen sucul türlerdeki büyük çeşitliliğe rağmen, özellikle 

küresel iç su ürünleri yetiştiriciliği için ot sazanı ve deniz balıkçılığı için 

Atlantik somonu olmak üzere, az sayıda "temel tür" su ürünleri üretimine 

hakimdir (FAO,2020). 
 

Şekil 1. Dünya balık üretimi (FAO,2020). 
 

Sürdürülebilir bir şekilde yönetilmeyen balıkçılıkta; başarılı politika ve 

düzenlemelerin çoğaltılması ve yeniden uyarlanması ve dünya çapında 

sürdürülebilir kullanımı ve korumayı teşvik eden yenilikçi, ekosisteme dayalı 

mekanizmaların uygulanmasına acil ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm büyük su 

havzalarında iç su balıkçılığının % 55'inin orta ve % 17'sinin yüksek av baskısı 

altında olduğu bilinmektedir. Aşırı avlanan stokların yeniden inşası, deniz 

balıkçılığı üretimini 16,5 milyon ton artırabilir ve böylece kıyı topluluklarının 

gıda güvenliğine, beslenmesine, ekonomilerine ve refahına katkıda bulunabilir 

(FAO, 2020). 
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Şekil 2. Ülkelere göre balık üretimi (Hannah ve Roser, 2021) 

 

 
Şekil 3. FAO Bölgeleri ve Gruplara göre balıkçılık üretim değerleri (FAO, 2022). 

 

Başta Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke küresel balıkçılık 

filo büyüklüğünü küçültme çabalarına rağmen; 2020 yılında toplam balıkçı 

teknesi sayısı 4,1 milyon (2015'e göre yüzde 10'luk bir düşüş)  olarak tahmin 
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edilmiştir.  Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde istihdama ilişkin olarak 

2020'de tahminen 58,5 milyon kişi birincil üretim sektöründe tam zamanlı veya 

yarı zamanlı işçi olarak çalışmaktadır. Bunun % 35 kadarı su ürünleri 

yetiştiriciliğinde istihdam edilirken; 2020'de tüm balıkçıların ve balık 

çiftçilerinin % 84'ü Asya'da yoğunlaşmıştır. Sucul gıdaların küresel tüketimi 

(algler hariç) 1961'den 2019'a yıllık ortalama % 3,0 oranında (bu durum aynı 

dönem için yıllık dünya nüfus artışının neredeyse iki katı bir oran % 1,6’ı 

olmuş) artış göstermiş; 2019'da kişi başına yıllık tüketim 20,5 kg gibi rekor 

bir seviyeye ulaşmıştır (FAO, 2020).  

Uluslararası balıkçılık ve su ürünleri ticareti son yıllarda önemli ölçüde 

büyümüş, kıtalara ve tüm bölgelere yayılmıştır. 2020'de, algler hariç dünya su 

ürünleri ihracatı 151 milyar ABD doları değerine ulaşmıştır. Algler hariç, 

ticareti yapılan su ürünleri miktarının yaklaşık % 90'ı, çoğunluğu donmuş ve 

korunmuş ürünlerden oluşmuştur. Çin, Norveç ve Vietnam dünyanın en büyük 

ihracatçısı olup,  Avrupa Birliği en büyük tek ithalat pazarı konumundadır. En 

büyük ithalatçı ülkeler ABD olup, onu Çin ve Japonya izlemektedir (FAO, 

2020). 

Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi'nin (COP26) Taraflar Konferansı'nın 26. oturumunda, okyanusların 

kilit rolü öne çıkarılmış; balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için fırsatlar 

açılmıştır. Uluslararası iklim tartışmalarında iç su balıkçılığı ve su ürünleri 

yetiştiriciliğinin profilinin yükseltilmesi, adaptasyon ve hafifletme çözümleri 

üzerinde durulmuştur (FAO, 2020). Artan küresel ısınma okyanuslarda geri 

dönüşü olmayan değişikliklere neden olduğundan; iklim değişimi etkilerini 

azaltma ve uyum önlemlerini güçlendirmek ve hızlandırmak için okyanus 

temelli acil eylemler gerektirmiş, bu duruma bağlı olarak balıkçılığın ve su 

ürünleri yetiştiriciliğinin iklim değişikliğine adaptasyonunun aciliyeti öne 

çıkmıştır. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki iklim stres faktörlerinin, 

yerel ve bağlama özgü göstergeler dahil olmak üzere, uyum planları ile yönetim 

veya geliştirme eylemlerini birbirine bağlayacak şekilde dikkatlice ele 

alınmasını gerektirmektedir (FAO, 2020).  
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3. BALIK İKLİM DEĞİŞİMİ VE NEDENLERİ 

Dünyanın iklimi değişiyor ve küresel iklimin bu yüzyılda ve sonrasında 

değişmeye devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç on yılın ötesindeki 

iklim değişikliğinin büyüklüğü, öncelikle küresel olarak yayılan sera gazlarının 

(ısıyı hapseden) miktarına ve Dünya ikliminin bu emisyonlara karşı 

duyarlılığında kalan belirsizliğe bağlı olacaktır. Sera gazı emisyonlarındaki 

(GHG'ler) önemli azalmalarla, küresel yıllık ortalama sıcaklık artışı 2°C veya 

daha az ile sınırlandırılabilir. Ancak, bu emisyonlarda önemli azalmalar 

olmazsa, sanayi öncesi zamanlara göre yıllık ortalama küresel sıcaklıklardaki 

artış, bu yüzyılın sonuna kadar 5 °C veya daha fazlasına ulaşabilir (DB/Dünya 

Bankası,2022). 

İklim değişikliği ile ilgili etkiler, bölgeler arasında ve insan sağlığı, tarım 

ve gıda güvenliği, su temini, ulaşım, enerji ve biyolojik çeşitlilik ve 

ekosistemler gibi toplum için önemli olan birçok sektörde belirgindir; 

etkilerinin önümüzdeki yıllarda giderek daha yıkıcı hale gelmesi bekleniyor. 

Dünyanın çoğu kıtasal bölgesinde aşırı sıcak ve yoğun yağış olaylarının sıklığı 

ve yoğunluğunun artmaktadır. Bu eğilimler, ısınan bir iklime beklenen fiziksel 

tepkilerle tutarlıdır. Aşırı yüksek sıcaklık olaylarının sıklığı ve yoğunluğunun, 

küresel sıcaklık arttıkça gelecekte artacağı neredeyse kesindir. Aşırı yağış 

olaylarının dünyanın çoğu yerinde sıklık ve yoğunluk bakımından büyük 

olasılıkla artmaya devam edeceğine varsayılmaktadır (DB/Dünya Bankası, 

2022). 

20. yüzyılda gözlemlenen değişiklikler arasında küresel hava ve okyanus 

sıcaklığındaki artışlar, yükselen küresel deniz seviyeleri, uzun vadeli sürekli 

yaygın kar ve buz örtüsü azalması ve mevsimsel yağışları etkileyen atmosferik 

ve okyanus sirkülasyonu ile bölgesel hava durumu modellerindeki değişiklikler 

yer alır. Bu değişiklikler, atmosfere sera gazlarının eklenmesi nedeniyle iklim 

sistemindeki ekstra ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu ek sera gazları, öncelikle 

fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) yakılması, ormansızlaşma, tarım 

ve arazi kullanımındaki değişiklikler gibi insan faaliyetleri tarafından girilir. Bu 

faaliyetler, atmosferdeki 'ısıyı hapseden' sera gazlarının miktarını artırır. İklim 

sisteminde gözlemlenen değişikliklerin modeli, artan sera etkisi ile tutarlıdır 

(DB/Dünya Bankası,2022). 

İklim, mevsimler, yıllar veya on yıllar boyunca uzun vadeli bölgesel 

veya küresel ortalama sıcaklık, nem ve yağış modellerini ifade eder. Hava 
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sadece birkaç saat içinde değişebilirken, iklim daha uzun zaman dilimlerinde 

değişir. İklim değişikliği, örneğin birkaç on yıl veya daha uzun bir süre içinde 

daha sıcak, daha nemli veya daha kuru hale gelen ortalama hava koşullarının 

önemli bir değişimidir. İklim değişikliğini doğal hava değişkenliğinden ayıran 

uzun vadeli eğilimdir. İnsan faaliyeti, doğrudan (gazların veya partiküllerin 

emisyonları yoluyla) veya dolaylı olarak (atmosferik kimya yoluyla) atmosferik 

bileşimde değişikliğe yol açar (DB/Dünya Bankası,2022). 

 
Şekil 4. Son Buzul Maksimumu (21.000 yıl önce), Holosen ortası (6.000 yıl önce) ve 

2071–2095 projeksiyonu için modelle simüle edilmiş küresel sıcaklık anomalileri (DB, 

2022). 
 

Dünyada güncel iklim verilerine göre önemli noktalar NOAA (2022)’e 

göre aşağıda verilmiştir; 

• Dünyanın sıcaklığı 1880'den bu yana her on yılda 0,08° Santigrat arttı, 

ancak 1981'den bu yana ısınma oranı bunun iki katından fazla: Her 

on yılda 0,18° C 
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• 2021, NOAA'nın sıcaklık verilerine göre kaydedilen en sıcak altıncı yıl 

oldu. 

• Kara ve okyanus ortalaması alındığında, 2021 yüzey sıcaklığı, yirminci 

yüzyıldaki 13,9 °C ortalamasından 0,84 °C daha sıcak ve sanayi 

öncesine göre 1,04 °C daha sıcaktı.  

• 2013'ten 2021'e kadar olan dokuz yıl, kaydedilen en sıcak 10 yıl 

arasında yer alıyor. 

 
Şekil 5. 1880–2021 arasındaki 20. yüzyıl ortalamasına kıyasla yıllık yüzey 

sıcaklığı. (NOAA Climate.gov grafiği). 

Doğal değişkenlik, Dünya’nın iklim sisteminin doğal bir parçasıdır ve bu 

değişkenlik, bir dizi zaman ve mekân ölçeğinde etki eder. Daha kısa zaman 

ölçeklerinde, bu doğal değişkenliğe hava durumu adı verilir. Mevsimsel doğal 

değişkenlik aylar ölçeğinde ortaya çıkar ve sıcaklığın 10 ila 50 oC arasında 

değişebildiği ve yağışın yağmurdan kara değişebildiği ılıman ve kuzey 

enlemlerinde belirgindir. İklim ayrıca doğal olarak yıllar arası ölçekte de 

değişir: bir kış ılıman, diğeri ise sert geçer. Ayrıca, on yıllar ölçeğinde doğal 

iklim değişkenliği vardır: El Niño Güney Salınımı (ENSO), tropik doğu Pasifik 

Okyanusu'nun yüzey sıcaklığındaki çok yıllık değişkenliği temsil eder. ENSO 

değişkenliğinin küresel etkileri vardır; örneğin, Kuzey Amerika, Afrika ve 

Hindistan Yarımadası'nın bazı bölgelerinde yağış düzenlerinde değişikliklere 

neden olur. Yıllar arası ve on yıllık doğal iklim değişkenliğinin diğer biçimleri 

arasında, her biri hava durumu, açık deniz besin ağları ve balıkçılık üzerinde 
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bilinen havza ölçeğinde etkileri olan Pasifik On Yıllık Salınımı, Kuzey Pasifik 

Girdap Salınımı ve Kuzey Atlantik Salınımı yer alır (NOAA,2015). Tüm bu 

mekanizmalar iklim değişikliğinden sorumludur. Ancak bu tehlikeli durumun 

arka planında ana nedenin antropojenik faaliyetler olduğuna dair çok güçlü 

kanıtlar bulunmaktadır. Bunlar fosil yakıtlar, hayvancılık, gübre kullanımı ve 

aerosoller öne çıkan insan faaliyetleridir (Gnosh ve ark.,2020). 
 

4. DENİZ VE BALIKÇILIK EKOSİSTEMLERİ ÜZERİNE 

İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 

İklim değişikliği de dahil olmak üzere artan insan baskısı, deniz 

ekosistemleri için derin ve çok çeşitli sonuçlar doğuruyor. Yükselen atmosferik 

karbondioksit (CO2), en kritik sorunlardan biridir çünkü etkileri küresel olarak 

yaygındır ve ekolojik zaman ölçeklerinde geri döndürülemez. Birincil 

doğrudan sonuçlar artan okyanus sıcaklıkları ve asitliktir (Doney ve 

ark., 2009). Yükselen sıcaklıklar ve deniz seviyesi, artan okyanus 

tabakalaşması, azalan deniz buzu kapsamı ve değişen okyanus sirkülasyonu, 

yağış ve tatlı su girişi gibi bir dizi ek değişiklik yaratır (Şekil 6’a). Ek olarak 

hem ısınma hem de değişen okyanus sirkülasyonu, yer altı oksijen (O2) 

konsantrasyonlarını azaltmıştır. Son yıllarda, değişim oranları hızlı olmuştur ve 

birçok organizmanın uyum sağlamak için mevcut ve gelecekteki potansiyel 

toleranslarını aşabilir (Doney ve ark.,2012). 
 

 
Şekil 6. İklim değişimine bağlı fiziksel ve kimyasal değişimler (a), Okyanus 

ekosistemleri üzerindeki ek bölgesel baskılar (b) (Doney ve ark.,2012’den). 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
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Doğal değişkenlik, Dünya’nın iklim sisteminin doğal bir parçasıdır ve bu 

değişkenlik, bir dizi zaman ve mekân ölçeğinde Yükselen CO 2'nin etkileri tek 

başına hareket etmez. Okyanus ekosistemleri üzerindeki ek bölgesel baskılar 

(Şekil 6b) yoğun gübre kullanımını, kıyı ve bentik habitat bozulmasını, balık 

stoklarının aşırı kullanımını, artan su ürünleri üretimini ve istilacı türleri içerir 

(Doney ve ark.,2012). 

Deniz suyu sıcaklığı biyolojik sistemleri dört düzeyde etkiler: 

organizma, popülasyon, topluluk ve ekosistem (Şekil 7). Organizma düzeyinde, 

sıcaklığın balığın iki hayati özelliği üzerinde, yani gıda kullanımı ve üremesi 

üzerinde doğrudan etkisi vardır. Optimum sıcaklık penceresi içinde artan 

sıcaklıkla birlikte balığın büyüme hızı artar. Daha hızlı büyüme hızına ulaşmak 

için daha yüksek gıda arzı talep eden, daha yüksek sıcaklıklardaki balıklarda 

gıda kullanım parametrelerinin yüksek bir seviyede çalışır. Balıklar, 

yumurtlama ve larvaların hayatta kalması için yüksek sıcaklıklara uyum 

sağlamak için üreme aktivitesi fenolojilerini değiştirebilir. Populasyon 

düzeyinde, sıcaklık ve iklim değişikliği ile ilgili diğer faktörler, dağılımı ve 

bolluğu güçlü bir şekilde etkileyebilir. Türler arasında tolerans ve uyum 

kapasiteleri farklı olduğundan, uyum sağlayan ve ısınmadan kazanç sağlayan 

türler giderek baskın hale gelmektedir. Öte yandan, halihazırda eşik sınırlarında 

olan türler savunmasızdır ve uyum sağlayabilen türlerle rekabet edemezler. 

Topluluk düzeyinde, bu, yıllar içinde tür kompozisyonundaki değişiklikler 

olarak yansır (Vivekanandan, 2013).  
 

 

Şekil 7. Deniz ekosistemlerindeki farklı biyolojik organizasyon düzeylerinde sıcaklığa 

bağlı değişiklikler (Vivekanandan,2013’ten).  

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
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Şekil 8. İklim değişikliklerinin deniz ve kıyı ekosistemlerinin ana bileşenleri üzerindeki 

ve/veya öngörülen etkilerini gösteren şematik diyagram (Doney et al. 2012; 

Intergovernmental Panel on Climate Change 2013; Melillo et al. 2014; NOAA,2015). 

Hem iklim değişkenliğinin hem de değişimin deniz, kıyı ve tatlı su 

ekosistemlerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve hatta sosyal bileşenleri 

üzerindeki etkileri iyi bir şekilde belgelenmiştir. Deniz ve kıyı ortamlarının 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinde gözlemlenen ve beklenen bazı önemli 

değişiklikler Şekil 8'de gösterilmektedir ve aşağıdakileri içermektedir (Doney 

ve ark., 2012; IPCC/Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli, 2013; Melillo 

ve ark., 2014; NOAA,2015): 

• Daha sıcak okyanus suyu 

• Azalan deniz buzu kalınlığı ve kapsamı 

• Değiştirilmiş fırtına deseni ve yoğunluğu 

• Yağış değişiklikleri 

• Değişen tatlı su girişleri 

• Deniz seviyesi yükselmesi 

• Azalan okyanus pH'sı (yani asitleştirme) 

• Azalan çözünmüş oksijen değerleri 
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Deniz ve kıyıların fiziksel ve kimyasal ortamlarındaki bu değişikliklerin 

meydana geldiği bilinmektedir ve bunların bu sistemlerdeki türler, habitatlar ve 

biyolojik çeşitlilik üzerindeki ardışık etkilerinin, iklim sistemindeki devam 

eden değişikliklerle birlikte artması beklenmektedir (Şekil 9). Bu etkiler, 

türlerin bir ekosistemde hayatta kalması, bolluğu, dağılımı, doğurganlığı, 

üreme başarısı ve işlevi üzerinde doğrudan veya dolaylı etkilere sahip olabilir 

ve dolayısıyla ekosistem ürün ve hizmetlerinin sağlanmasını değiştirebilir. Bu 

faktörler, türler arasındaki etkileşimlerin sıklığını, yoğunluğunu ve süresini, tür 

fenolojisini, dağılımlarını ve bolluğunu ve istilacı ve tehlike altındaki türlerin 

dinamiklerini etkileyebilir.  Bu değişiklikler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 

çeşitli koşulların değişmesine neden olabilir (Doney ve ark.,2012; ICCP,2013; 

Melillo ve ark., 2014; NOAA,2015); 

• Deniz suyu tuzluğu 

• Okyanus sirkülasyonu 

• Karışım katmanı derinliği 

• Okyanus-üstü tabakalaşma 

• Rüzgâr karışımı 

• Yatay ve dikey deniz suyu karışımlarında yoğunlaşma 

• Ekosistem geçişleri 

• Besleyici element bulunabilirliği 

• Yapısal habitat kaybı, değişimi ve bozulması 
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Şekil 9.  Besleyici elementlerle zenginleştirilmiş üretkenlik, tehlikeli ve zararlı alg 

çoğalmaları ve hipoksi oluşumu üzerindeki insan ve iklim etkileşimlerinin kavramsal 

diyagramı. Pozitif (+) etkileşimler, alg çoğalması ve hipoksi ile ilgili koşulların 

kötüleştiğini ve negatif (-) etkileşimler, daha az alg patlaması ve hipoksi 

semptomlarının azaldığını gösterir. Kesikli çizgiler, besleyici elementçe 

zenginleştirilmiş üretime ve ardından gelen hipoksiye yönelik olumsuz geri bildirim 

süreçlerini gösterir. Antropojenik faaliyetler ile iklim değişkenliği/iklim değişikliği 

arasındaki kesikli çizgi, mevcut iklim değişikliğinin büyük ölçüde insanlar tarafından 

yönlendirildiğini, ancak iklim değişikliğinin kesinlikle insan faaliyetlerini 

etkileyebileceğini gösterir (Rabalais ve ark., 2010; Doney ve ark., 2012). 

 

ÖZETLE iklim değişimi denizel ekosistemleri aşağıda sunulan 

maddelerde özetlendiği gibi ciddi düzeyde etkiler (Doney ve ark., 2012’den);  

• Yükselen atmosferik CO2, artan atmosfer ve okyanus sıcaklıklarına 

neden oluyor ve bu da deniz seviyelerinin yükselmesine, dikey 

tabakalaşmanın artmasına, deniz buzu çekilmesine ve değişen yağış, 

akış ve rüzgâr modellerine neden oluyor. Isınma ve değişen okyanus 

sirkülasyonu, yer altı oksijen konsantrasyonlarını azaltır ve yükselen 

atmosferik CO2, okyanus asitleşmesine yol açar.  

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-marine-041911-111611
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• Okyanus ekosistemleri üzerindeki bölgesel baskılar, yoğun gübre 

kullanımı, kıyı ve bentik habitat bozulması, balık stoklarının aşırı 

kullanımı, artan su ürünleri üretimi ve istilacı türlerden kaynaklanan 

akıştan kaynaklanmaktadır. Bu faktörler, karmaşık ve bazen sinerjistik 

yollarla etkileşime girer; öyle ki, deniz ekosistemleri üzerindeki bu 

çoklu stresörler- hem CO2 ile ilgili hem de CO2 ile ilgili 

olmayan- bağımsız sorunlar olarak değil, toplam olarak 

düşünülmelidir.  

• İklim ve CO 2 değişiklikleri, okyanus biyolojik organizasyonunun ve 

işlevinin birçok seviyesini etkiler. Doğrudan sıcaklık ve kimyasal 

etkiler, organizma fizyolojisini ve davranışını değiştirerek, uzaysal 

aralıklarda kutuplara doğru kaymalar ve ayrıca populasyon 

büyüklüğünde, nüfus artış hızlarında ve mevsimsel değişimlerde 

değişiklikler gibi popülasyon düzeyinde etkilere yol açar.  

• İklim değişikliğinin topluluk düzeyindeki etkileri, rekabet, otlatma, 

avlanma ve hastalık dinamikleri gibi türler arasındaki değişen 

etkileşimlere dönüşen değişen fizyolojiden kaynaklanmaktadır. Yerel 

iklim kaynaklı istila ve yok olma ile, bu süreçler, yeni ekosistemlerin 

ortaya çıkması da dahil olmak üzere değişen topluluk yapısı ve 

çeşitliliği ile sonuçlanır.  

• Artan CO2 seviyelerinin çeşitli etkilerinden etkilenmeyen hiçbir 

ekosistem yoktur. İklim değişikliğinin etkileri, kutup ekosistemlerinin 

deniz-buzunun geri çekilmesine ve kutuplara doğru türlerin göçüne 

duyarlılığı ve mercan-alg simbiyozunun sıcaklıktaki küçük artışlara 

duyarlılığı nedeniyle özellikle kutuplar ve tropik bölgeler için 

çarpıcıdır. Okyanus asitlenmesi tropikal mercan ekosistemlerinin 

çöküşünü hızlandırabilir.  

• Artan CO 2 ve iklim değişikliği, trofik yapı, besin ağı dinamikleri ve 

enerji ve malzeme akışları ve biyojeokimyasal döngüler gibi toplu 

işleyiş gibi genel ekosistem özelliklerini değiştirerek, nihayetinde 

insanların ve toplumların bağlı olduğu ekosistem hizmetlerini 

etkileyebilir. 
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5. MAVİ EKONOMİ VE MAVİ BÜYÜME 

YAKLAŞIMLARININ GELİŞİMİ 

Sürdürülebilirlik genel olarak değerlerin, faydaların ve refahın; 

ekonomik, ekolojik ve sosyal olmak üzere üç alanda kalıcı ve uzun vadeli 

olarak korunmasını ifade eder. 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 

2030 yılına kadar karşılanması gereken, her biri bir dizi hedef ve göstergeye 

ayrılmış 17 küresel SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri)  belirledi (Şekil 

10). Hedefler, küresel sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik alanları 

kapsayan ve daha ince ölçeklerdeki tanımlar için yararlı bir çerçeve oluşturacak 

kadar ayrıntılı, uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir tanımını temsil eder 

(Lieberknecht, 2020). 

 
Şekil 10. 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (UN,2020). 

Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Bağlamında 

Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sağlanmasına Yönelik Gönüllü 

Kılavuz İlkeler (SSF İlkeleri), Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ ne 

ulaşmak için bir araç olup, önemli bağlantılar burada gösterilmektedir (FAO, 

2020). Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, kilit bir küresel gıda üretim 

sistemidir ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, gıda güvenliğini, geçim 

kaynaklarını, insan onurunu ve doğal kaynakları koruyan kalkınmanın 

sağlanmasında merkezi öneme sahiptir. Deniz canlı kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olarak, FAO Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Bölümü, SDG 14 kapsamında dört gösterge (SDG Göstergeleri 14.4.1, 14.6.1, 
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14.7.1 ve 14.b.1) üzerindeki çalışmaları koordine etmek için küresel liderlik 

yürütmektedir (Şekil 11). 

Okyanus yöneticileri SDG 14'e odaklanma eğilimindedir.  Bununla 

birlikte, ekosistem sağlığını korumaya ek olarak, gerçekten sürdürülebilir bir 

okyanus ekonomisi, yoksulluğu ve açlığı azaltan (örneğin, okyanustan yiyecek 

ve deniz faaliyetleriyle ilgili işlerden gelir sağlayarak), sağlığı ve refahı 

iyileştiren (örneğin, rekreasyon için fırsatlar sunarak) ekonomidir. Temiz ve 

sağlıklı kıyı ve okyanus ortamlarında, eğitim fırsatları sağlar, yenilenebilir 

deniz kaynaklarından temiz enerji sağlar hem erkekler hem de kadınlar ve farklı 

sosyal geçmişlerden gelen insanlar için bu faydalara eşit erişim imkânı vb. 

sağlar, (Lieberknecht, 2020). Refahımız buna bağlı olduğu için doğayı korumak 

önemli bir husustur. Ekosistem sınırlarını aşmak, sosyal ve ekonomik 

sistemlerin temelini baltalayacak kadar doğal sistemleri istikrarsızlaştıracaktır. 

Bu nedenle, sürdürülebilir ekonomilerin gelişimi, insan refahının ekosistem 

sağlığı ile bağlantılı olduğu çeşitli yolların ve SDG'lerin nasıl birbirine bağlı ve 

birbirine bağımlı olduğunun farkına varılmasına bağlıdır (Miola ve ark., 2019; 

Lieberknecht, 2020). WWF (2020), SDG'ler arasındaki tüm karşılıklı ilişkilerin 

%38'inin SDG 14 ile diğer hedefler arasında pozitif bağlantılar olduğunu, SDG 

1 ve SDG 2'nin (yoksulluğun olmaması ve sıfır açlık) özellikle okyanus 

sağlığıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermektedir: insan refahı, 

sağlıklı yaşamla iç içedir  (Lieberknecht,2020). 
 

 
Şekil 11. Küçük ölçekli balıkçılığın SDG Hedeflerine ulaşmasını sağlayıcı eylem 

çerçevesi (FAO,2022). 
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Bu bağlamda “Mavi Ekonomi” terimi 2004 yılında Gunter Pauli 

tarafından ortaya atılmıştır. "Temel ihtiyaçlara sahip olduklarınızla yanıt verin, 

doğadan ilham alan yenilikleri tanıtın, istihdam ve sosyal sermaye dahil birden 

fazla fayda sağlayın, daha azla daha fazlasını sunun: Bu Mavi Ekonomidir" 

(Günter Pauli; Anonim, 2022). Mavi ekonomi, aynı anda denizi ve ekosistemini 

korurken ekonomiyi geliştirmeye yönelik bir yaklaşım sunar (Sari ve 

Muslimah, 2020). Mavi Ekonomi konsepti iki ilkeyle ortaya çıktı. Birincisi, 

mavi ekonominin doğal ekosistemi taklit ettiği ve doğanın verimli bir şekilde 

sağladığı duruma göre çalıştığı ve doğayı tüketmediği, bunun yerine doğanın 

verimliliğini zenginleştirdiği. İkinci ilke sıfır atık, bir kaynaktan çıkan atığın 

diğeri için gıda veya enerji kaynağı haline gelmesi, böylece ekosistemdeki canlı 

sistemlerin dengeli ve sürdürülebilir hale gelmesi anlamına gelir. Mavi 

ekonomi, deniz kaynaklarının kullanım düzeyini iyileştirmek için teknoloji 

optimizasyonunun kullanımını vurgulayan, deniz ve kara gelişimini birleştiren 

bir ekonomik kalkınma modelidir (Sari ve Muslimah, 2020). Mavi ekonomi, 

yeni ürünler üretmek için atıkları bir üretim aracı olarak kullanarak topluluk 

tarafından üretilen büyümeyi ve ürün çeşitlendirmesini hızlandırabileceği için 

teknolojiyi ekonomik kalkınma inovasyonunun önemli bir temeli olarak 

düşünür. Ulusal balıkçılık yönetimindeki mavi ekonomi entegrasyonu, ulusal 

balıkçılık yönetiminin temel amacını desteklemek için birçok sektörün uyumlu 

hale getirilmesini gerektirmektedir.  
 

 
Şekil 12. Sürdürülebilir balıkçılık yönetiminde mavi ekonomi entegrasyon modeli (Sari 

ve Muslimah, 2020). 
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Yukarıdaki ulusal balıkçılık yönetimi politikasının gözden geçirilmesine 

dayanarak, sürdürülebilir balıkçılık yönetimindeki mavi ekonomi entegrasyon 

modeli Şekil 12'de gösterildiği gibi yapılabilir (Sari ve Muslimah, 2020). 

“Mavi ekonomi” terimi, 2012 yılında Rio + 20 Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı hazırlık sürecinde ortaya çıkmıştır. Mavi 

ekonomi bütünleştirici bir kavramdır (Şekil 13) . Bir bakış açısı, geleneksel ve 

yeni denizcilik endüstrilerinin büyümesine ve sektörlerin deniz mekânsal 

planlaması gibi süreçler yoluyla entegrasyonuna atıfta bulunur. Konseptte yeni 

olan ve önemli tartışmalara konu olan şey, ekolojik ve iklim kaygılarının mavi 

ekonominin gidişatını ne ölçüde etkilediğidir. Mavi ekonomi “düşük karbon 

ekonomisi, ekosistem yaklaşımı ve gelişen bölgesel endüstriler, hizmetler ve 

faaliyetlere dayanır (Potts, 2016; McKinley ve ark., 2019). Okyanus ve kıyı 

temelli ekonomik faaliyetler ve bunlarla bağlantılı büyüme potansiyeli, dünya 

çapında ekonomileri desteklemek için önemli bir itici güç olarak görülmektedir.  

Bazı ülkeler, politika girişimleri aracılığıyla bu mavi büyümeyle ilişkili 

fırsatları aktif olarak desteklemeye başlamaktadır. Bu stratejiler, okyanus 

temelli ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir olması için, bunların kaynak 

kullanımının ötesine geçmesi ve deniz koruma ve etkili deniz planlaması ile 

bütünleşmesi gerektiğini düşünmüş; bu durumda “Mavi Ekonomi” konseptinin 

gelişmesine yol açmıştır (McKinley ve ark., 2019). Mavi ekonomi 

bütünleştirici bir kavramdır (Şekil 13), yeniden çerçevelenmeye ve anlamı 

üzerinde tartışmaya tabidir. Bir bakış açısı, geleneksel ve yeni denizcilik 

endüstrilerinin büyümesine ve sektörlerin deniz mekânsal planlaması gibi 

süreçler yoluyla entegrasyonuna atıfta bulunur.  Bu amaçlar doğrultusunda, 

mavi ekonomi “düşük karbon ekonomisini, ekosistem yaklaşımını ve gelişen 

bölgesel endüstrileri, hizmetler ve faaliyetleri kapsar (Potts, 2016; McKinley 

ve ark.,2019). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-018-0133-z#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-018-0133-z#ref-CR77
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Şekil 13. Mavi ekonominin model bileşenleri (Potts, 2016; McKinley ve ark.,2019). 

Mavi büyüme hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi halinde çevresel 

ve sosyal adaletsizliğe yol açabilir. "Mavi haklar" yaklaşımını oluşturan 10 

husus mavi büyüme gündeminin merkezinde olması halinde bu sorunlar 

çözümlenebilir. Mavi haklar Şekil 14’te özetlenmiştir (Bennett ve ark., 2021). 

Avrupa Birliği, Avrupa denizlerinde beş alanda ekonomik büyümeyi 

teşvik etmek için Mavi Büyüme stratejisini başlatmıştır: su ürünleri 

yetiştiriciliği, kıyı turizmi, deniz biyoteknolojisi, okyanus enerjisi ve deniz 

tabanı madenciliği; ulaşım, balıkçılık, gemi yapımı ve açık deniz petrolcülüğü 

ve gaz üretimi gibi Mavi Ekonomi sektörleri ;  değer ve işletmecilik açısından 

iyi bir şekilde oluşturulmuştur ( EC, 2017 ). İklim değişikliğinin çevre, 

ekonomi ve sosyo-ekonomi üzerindeki etkilerini üzerine yapılan bir çalıştayda; 

tüm paydaşların iklim değişikliğinin farkında olduğu bir kavramsal model 

(Şekil 15 ) mavi ekonomi temelinde geliştirilmiştir (Bennett ve ark., 2021). 
 

 
Şekil 14. Mavi büyüme girişimlerinde mavi haklar için on temel husus (Bennett ve 

ark.,2021). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00795/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00795/full#F1
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Şekil 15. Çalıştaylardan ve görüşmelerden elde edilen Mavi Büyüme dünyasının 

paydaşları tarafından algılandığı şekliyle iklim değişikliği kaynaklı çevresel 

değişiklikler ve sosyo-ekonomik faktörlerin kavramsal modeli. Kabarcık boyutu önemi 

yansıtır (Bennett ve ark.,2021). 

Mavi Dönüşüm kavramı, FAO Balıkçılık Komitesi'nin Şubat 2021'deki 

Otuz Dördüncü Oturumundan ve özellikle de tüm FAO Üyeleri tarafından 

müzakere edilen ve onaylanan Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Bildirgesi'nden ortaya çıkmıştır. Deklarasyon, "sektörün 

yoksulluk, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleye yaptığı katkının tam olarak 

tanındığı, yirmi birinci yüzyılda balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için 

gelişen ve olumlu bir vizyon" için destek çağrısında bulunmaktadır.  Mavi 

Dönüşüm, FAO'nun, üyelerinin ve ortaklarının, sucul (hem deniz hem de iç 

sular) gıda sistemlerinin gıda güvenliğine, beslenmeye ve uygun fiyatlı sağlıklı 

ürünlere katkısını güvence altına almak ve en üst düzeye çıkarmak için mevcut 

ve gelişmekte olan bilgi, araç ve uygulamaları kullanabileceği vizyon ve 

süreçtir (FAO,2022). 

Mavi Dönüşüm, suda yaşayan gıda sistemlerinin gıda güvenliğine ve 

beslenmeye ve uygun fiyatlı sağlıklı beslenmeye katkısını genişleten yenilikçi 

yaklaşımları teşvik etmeyi hedefleyen bir çabadır. Mavi dönüşümün 

hedeflerine ulaşmak; gıda sistemlerindeki küresel ve yerel bileşenler arasındaki 

karmaşık etkileşimi dikkate alan ve geçim kaynaklarını güvence tutan ve 
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geliştiren, faydaların adil dağıtımını teşvik eden ve gıdaların yeterli bir şekilde 

kullanılmasını ve biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlayan, çok 

paydaşlı müdahaleleri destekleyen bütüncül ve uyarlanabilir yaklaşımlar 

gerektirir (FAO, 2022). 

Mavi Dönüşüm sayesinde, sucul gıda sistemleri şunları yapabilir 

(FAO, 2022); 

• Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şekilde 

büyüyen bir nüfus için yeterli su gıdasının sağlanmasını desteklemek; 

• Herkes için, özellikle savunmasız nüfuslar için güvenli ve besleyici 

su gıdalarının mevcudiyetini ve erişilebilirliğini sağlamak ve gıda 

kaybını ve israfını azaltmak; 

• Sucul gıda sistemlerinin, adil geçim kaynakları elde etmek için 

bağımlı toplulukların haklarının ve gelirlerinin iyileştirilmesine 

katkıda bulunmasını sağlamak; ve 

• İklim değişikliği de dahil olmak üzere dinamik insan ve çevresel 

süreçlerden oldukça etkilenen sucul gıda sistemlerinde esnekliği 

desteklemek. 
 

Mavi Dönüşümün üç temel hedefi vardır (FAO, 2022); 

1. Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve 

yoğunlaştırılması - küresel gıda güvenliği hedeflerini desteklemek 

ve besleyici su ürünlerine yönelik küresel talebi ve faydaların adil 

dağılımını karşılamak, 

2. Sağlıklı stoklar ve güvenli geçim kaynakları sağlamak için tüm 

balıkçılığın etkin yönetimi, 

3. Sucul gıda sistemlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel 

uygulanabilirliğini ve güvenli beslenme sonuçlarını sağlamak. 

Küresel Hedefler 7'ye ulaşmak için mevcut Eylem On Yılı, doğal 

kaynaklarımızı korurken gıda güvenliğini ele alan eylemleri öne çıkarmaktadır. 

2030 yılına kadar % 15 daha artacağı tahmin edilen su ürünleri üretimi, 

insanlığın besleyici gıda gereksinimlerinin daha büyük bir bölümünü 

karşılayabilir. Mavi Dönüşüm, sucul ekosistem sağlığını koruyarak, kirliliği 

azaltarak, biyolojik çeşitliliği koruyarak ve sosyal eşitliği teşvik ederek, gıda 
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ve beslenme güvenliği ile çevresel ve sosyal refah için kabul görmüş çözüm 

odaklı; sucul gıda sistemlerini sürdürülebilir şekle dönüştürme vizyonudur 

(FAO, 2020). 

Mavi dönüşüm, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin 

genişletilmesi ve yoğunlaştırılmasına, tüm balıkçılığın etkin yönetimine ve 

iyileştirilmiş değer zincirlerine odaklanır. Bu, tarımsal gıda sistemlerindeki 

karmaşık etkileşimi dikkate alan ve sucul gıda sistemlerinin küresel gıda 

güvenliği ve beslenmeye katkısını güvence altına almak ve en üst düzeye 

çıkarmak için mevcut ve ortaya çıkan bilgi, araç ve uygulamaları kullanan çok 

paydaşlı müdahaleleri destekleyen bütünsel ve uyarlanabilir yaklaşımlar 

gerektirir (FAO, 2020). Tüm balıkçılığın etkin yönetimi, Mavi Dönüşümün 

temel hedeflerinden biridir. Balıkçılık yönetiminin iyileştirilmesi, ekosistem 

sınırları içinde sömürülen kaynakları yönetirken, balıkçılık stoklarını yeniden 

inşa etmek, av artışı sağlamak ve ekosistemleri sağlıklı ve verimli bir duruma 

getirmek çok önemlidir. Bu, yönetişim ve politika reformlarını, etkili yönetim 

çerçevelerini, yenilikçi teknolojileri ve yeterli sosyal korumayı teşvik etmek 

için dönüştürücü değişiklikler gerektirir (FAO, 2020). Etkili yönetim, balıkçılık 

kaynaklarının ve su ekosistemlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflerinin 

faydalarını ve önceliklerini dikkate alarak, kullanım süresi, haklar ve ortak 

yönetimi dikkate alarak balıkçılığa yönelik ekosistem yaklaşımını 

benimsemelidir. Eş-yönetim mekanizmaları aracılığıyla ilgili paydaşlar, etkili 

izleme, kontrol ve gözetim, artan bilgi alışverişi, uygulama ve güçlendirilmiş 

koordinasyon ile desteklenen karar verme sürecine dahil edilmelidir (FAO, 

2020). 

Sonuç olarak deniz ve balıkçılık ekosistemleri üzerine iklim değişiminin 

etkilerini en aza indirmek ve ekosistemlerin direncini artırabilmek için; mavi 

ekonomi, mavi dönüşüm, mavi büyüme gibi birbirlerine benzer stratejilerin 

küresel olarak uygulamaya konulması küresel iklim değişimi en az zararla 

atlatmamızı sağlayabilecektir. 
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1. GİRİŞ 

Tarım alanlarının sınırlı olduğu düşünüldüğünde, dünya üzerinde 

yaşayan, 7 milyardan fazla insanın gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için birim 

alandan alınan ürün miktarının arttırılması büyük önem arz etmektedir. Bitkisel 

üretim bütün dünyada ve ülkemizde virüsler, bakteriler, funguslar, yabancı 

otlar, böcek ve akarlar gibi çeşitli hastalık ve zararlıların olumsuz etkileri 

nedeniyle önemli verim kayıplarına uğramaktadır. Kültür bitkilerinde zarara 

neden olan hastalık etmenleri,  zararlı  ve yabancı otların neden olduğu ürün 

kaybı %31-42 arasında değişmektedir. Bu kaybın ortalama %36,5 civarında 

olduğu düşünülmektedir. Bu ürün kaybının %14,1’i hastalıklardan, %10,2’si 

zararlılardan ve %12,2’i de yabancı otlardan ileri gelmektedir (Agrios, 2005). 

Yapılan araştırmalar hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yapılmadığı 

takdirde bu kaybın daha da artacağını göstermektedir (Ünal ve Gürkan, 2001). 

Tarımsal faaliyetler içerisinde, ürünlerin üretim veya depolanması sırasında; 

zararlı, hastalık ve yabancı otların meydana getirdiği zararı önlemek veya 

azaltmak amacı ile uygulanan yöntemler zirai mücadele olarak 

tanımlanmaktadır. Zirai mücadele metotları; kültürel önlemler, mekanik 

mücadele, fiziksel mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele ve 

kimyasal mücadeleden oluşmaktadır. Bu mücadele metotlarından en yaygın 

kullanılanı ise bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kimyasal mücadeledir. 

Kimyasal pestisitler, bitki koruma uygulamalarında toplam uygulama hacmi 

bakımından ilk sırada yer almaktadır. Kullanıldıkları zararlı gruplarına ya da 

hedef alınan organizmaya göre yapılan sınıflandırmada; en önemli üç büyük 

pestisit grubu; insektisit, fungisit ve herbisitlerdir.  Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2019 yılı dünya pestisit kullanımı 4,16 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En fazla pestisit kullanan ülkeler sırasıyla; 

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’dır. Dünyada kullanılan pestisit 

miktarının %61,1’i bu üç ülke tarafından kullanılmaktadır. Avrupa tek başına 

400.000 ton civarında pestisit kullanmaktadır (FAO 2022a). Pestisit grupları 

itibarıyla değerlendirildiğinde %53,3’ünü herbisitler, %23,2’sini fungisit ve 

bakterisitler ve %16,7’sini de insektisitler oluşturmaktadır. Dünya pestisit 

kullanımı 2019 yılında 2,69 kg/ha olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, pestisit 

kullanımı bakımından dünya sıralamasında 12. sırada yer almakta ve dünya 

pestisit kullanımının %1,23’ü ülkemizde gerçekleşmektedir. Türkiye’de 

hektara pestisit kullanımı 2,2 kilogramdır (FAO 2022b). Pestisitler, tarımda 
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zararlı, yabancı ot ve hastalıklardan kaynaklanan ürün kayıplarını azaltmak için 

kullanılmaktadır (Damalas, 2009; Sarma ve ark., 2019). Ancak sentetik 

kimyasal pestisitlerin kullanımı çevrenin hem abiyotik hem de biyotik 

bileşenleri üzerinde geriye dönüşü olmayan zarara neden olmaktadır. Sentetik 

pestisitlerin uzun yıllardır etkin bir şekilde tarımsal zararlı, hastalık ve yabancı 

otları etkin bir şekilde kontrol etmelerine karşın, bunların etkinliğini ve 

sürdürülebilir kullanımını tehdit eden bir dizi sorun ortaya çıkmıştır. Rastgele 

kullanılan pestisitler, su ve gıda kaynaklarının kirlenmesine (Masi´a ve ark., 

2013; Silva ve ark., 2019), hedef dışı faydalı organizmalar üzerinde olumsuz 

etkilere (Colin ve ark., 2019; Damalas ve ark., 2016; Kim ve ark., 2017; Ullah 

ve ark., 2018) ve sentetik pestisitlere dirençli zararlı popülasyonlarının 

gelişimine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak; çevre ve insan sağlığı 

konusundaki kaygılar ile birlikte özellikle direnç gelişimi nedeniyle bazı 

pestisitlerin kullanımı iptal edilmiş, bazıları da yasal düzenlemeler veya ticari 

nedenlerle piyasadan geri çekilmiştir (Mazid  ve ark., 2011; Kumar, 2012). 

İnsan, hayvansal organizmaların ve çevrenin sentetik pestisitlerden kaynaklı 

risklerden korunmasını sağlamak için ABD Çevre Koruma Ajansı (US EPA) 

ve Avrupa Gıda Güvenliği Komisyonu (EFSA) gibi önemli kurumlar 

oluşturulmuş ve bu konuda önemli mevzuat güncellemeleri yapılmıştır. Yine 

yakın zamanda yayınlanan Avrupa Birliği Çiftlikten Çatala Stratejisi pestisit 

kullanımını ve olumsuz etkileri en aza indirmeye yönelik olarak, (EC, 2020). 

Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ilk pestisit azaltma hedeflerini belirlemiştir. Bu 

bağlamda 2030 yılına kadar kimyasal pestisitlerin toplam kullanımında ve 

risklerinde %50'lik bir azalma, özellikle en toksik pestisit aktif maddelerinde 

%50 azalma hedeflenmektedir. Bu stratejide ilk hedef, piyasadaki aktif madde 

miktarları ve bunların toksisite düzeylerinin belirlenmesi, ikinci hedef ise en 

toksik pestisitlerin satış oranlarını ortaya koymaktır. Her iki hedef içinde 2015-

2017 dönemi başlangıç olarak kabul edilmiştir (EC, 2021). 

Günümüzde ideal pestisit kavramı; hedef türler için yüksek bir seçicilik, 

hedef dışı organizmalar için en düşük toksisite, düşük uygulama oranında 

yüksek etkinlik ve direnç gelişimini önlemek için düşük çevresel kalıcılık 

(kolayca parçalanabilir) gibi özellikleri içermektedir (Villaverde ve ark., 2016). 

Çiftçi düzeyinde pestisit kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalardan birisi de 

azaltılmış ve kontrollü pestisit kullanımını hedefleyen üretim tekniklerinin 

benimsenmesidir (Lamichhane ve ark., 2016). Pestisit kullanımından 
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kaynaklanan risklerin azaltılması öncelikli sıcak kanlılara ve hedef dışı 

organizmalara toksisitesi yüksek olan [Bal arılarına toksisitesi kanıtlandıktan 

sonra yasaklanan neonikotinoidler) pestisitlerin kullanımının yasaklanması 

veya kısıtlanmasıyla mümkün olacaktır (EC, 2018). Azaltılmış pestisit 

kullanımını hedefleyen Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) ve sentetik pestisit 

girdisi olmayan organik tarım programları güvenli ve sürdürülebilir gıda 

üretimi için izlenecek yolların başında gelmektedir (Eyhorn ve ark., 2019). 

IPM, 2014'ten beri AB'de zorunludur (EC, 2009). Organik üretim son derece 

teşvik edilmektedir ve 2030 yılına kadar AB'nin tarım arazisinin en az %25'ini 

temsil etmesi hedeflenmektedir (EC, 2020). 

Tüm bu gelişmeler gıda üretimindeki artışı güvenli ve sürdürülebilir bir 

şekilde gerçekleştirebilmek için çevre dostu seçeneklere gereksinim olduğunu 

göstermektedir. Bu durum hastalık, zararlı ve yabancı otları kontrol etmek için 

biyolojik süreçlere dayanan teknolojileri ve ürünleri yeniden gündeme getirmiş 

ve daha ayrıntılı araştırılmasını sağlamıştır. Biyopestisitlerin zararlı yönetimi 

ve sürdürülebilir tarım ürünlerinin üretilmesinde başarılı sonuçlar verdiği 

kanıtlanmış olup, sentetik pestisitlere alternatif olarak kullanılabileceği 

bildirilmiştir (Prabha ve ark., 2016). Avrupa Birliği'nde, Entegre Zararlı 

Yönetimi (IPM) politikalarının etkisi, yeni zararlı yönetim stratejileri, özellikle 

canlı mikroorganizmalar veya doğal ürünler dahil olmak üzere biyopestisitlerin 

kullanımının önünü açmıştır (Chandler ve ark., 2011). Bu kitap bölümü, 

biyopestisitleri, etki mekanizmalarını, mevcut durumlarını, ticarileşmelerini ve 

etkili zararlı kontrolü için küresel erişimi geliştirmeye yönelik gelecekteki 

stratejileri özetlemeyi amaçlamaktadır. 
 

2. KÜRESEL AÇIDAN KONVENSİYONEL TARIM 

2.1. Tarımsal Üretimde Hastalıkların Önemi 

Milattan sonra 300’cü yıldan günümüze kadar dünyada sürekli artan 

nüfusu besleyecek sağlıklı ve yeterli gıda üretimi her zaman üzerinde durulması 

gereken en önemli konulardan birisi olmaya devam etmektedir (Alexandratos 

ve Bruisma, 2012). Birleşmiş Milletlerin verilerine göre dünya nüfusu 1970’de 

2,25 milyar iken 2020’de yaklaşık 7.70 milyara ulaşmıştır ve 2050 yılında9,15 

milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Buna göre her on yılda bir dünya 

nüfusunda 0,8 milyar oranında bir artış söz konusu olmaktadır. Mevcut 

istatistikler tarımsal üretimin günümüzdeki gıda ihtiyacını karşılayabildiğini 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 192 

 

gösterse de gelecekte bunun sürdürülebilirliğini sağlamak büyük önem arz 

etmektedir. Bu sağlanamadığı taktirde yer yüzünde milyonlarca insan açlığa 

terkedilecektir (Fan ve Rosegrant, 2008). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 

dünya çapında açlık çekenlerin sayısı 820 milyon olarak belirtilmekte ve 2030 

yılına kadar açlığın olmadığı bir dünya hedeflenmektedir. Bununda özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanılmayan tarım alanlarının etkin 

kullanımı ve ürünlerde verim kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarla mücadele etmekle mümkün olabileceği öngörülmektedir. Bitki 

hastalıkları hem bitkilerin verimini ve hem de ürün kalitesini olumsuz 

etkilemektedir (Fenibo ve ark., 2021). Hastalıklar tarladan depoya ve sofraya 

kadar veya ekimden ürünün tüketimi arasında herhangi bir zamanda çeşitli 

kayıplara neden olabilmektedirler. Bitki hastalıkları hala dünya çapında 

milyonlarca çiftçinin birim alandan alması gereken ürünü alamamasına neden 

olmakta ve bu da dünya çapında tahmini yıllık %14,1 verim kaybına ve tahmini 

220 milyar dolar ekonomik kayba neden olmaktadır (FAO, 2018). Fosil 

kalıntıları, 250 milyon yıl önce bile bitkilerin farklı hastalıklardan etkilendiğini 

göstermektedir. Bitki hastalıkları yeryüzünde insanlık tarihindeki birçok 

önemli olayların nedeni olarak da gösterilmiştir. Özellikle bazı fungal 

hastalıklar ilk kez ortaya çıktıkları bölgelerde oluşturdukları epidemilerle 

(Phytophthora infestans’ın neden olduğu patates geç yanıklık hastalığı gibi) 

toplumların yok oluşuna neden olmuşlardır (Agrios, 2005). 

Patates geç yanıklık hastalığı (1841-1851) (İrlanda Kıtlığı): 

Phytophthora infestans’ın neden olduğu bir hastalık olan geç yanıklık bir bitki 

hastalığının toplumlarda tarihin akışını nasıl değiştirebildiğinin en tipik bir 

örneğidir. Bu hastalık, temel ürünü ve besin kaynağı patates olan İrlanda 

halkının 1845-46 yıllarında oluşturduğu epidemilerle 100% ürün kaybına neden 

olmuştur. Hastalık İrlanda, İngiltere ve Avrupa kıtası'nın bir bölümünde 1830 

da başlamış ve her yıl artarak patates üretim alanlarında epidemik boyutlara 

ulaşmıştır. Ana besin kaynağı patates olan İrlanda halkı kıtlığa maruz kalmış 

ve 1845-46 yıllarında 8 milyon olan İrlanda'nın nüfusu kıtlıktan sonra 4 

milyona düşmüştür. Geri kalan nüfusun büyük bir kısmı da diğer Avrupa 

ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır (Agrios, 2005). Yine diğer önemli bir 

hastalık olan kahve pası 1867-1970 yıllarında mono kültür kahve üretimi 

yapılan Sri Lanka’da 1893’de oluşturduğu epidemi ile kahve bahçelerinin 

sökülmesine ve kahve ihracatının %93 oranında düşmesine neden olmuştur 
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Aynı zamanda hastalık kahve üretimi yapan Güney Amerika ülkelerinde de 

kahve alanlarının önemli bir kısmının yok olmasına neden olmuş ve üreticilerin 

çay üretimine yönel meşine neden olmuştur (Agrios, 2005). 
 

2.2. Tarımsal Üretimde Zararlıların Önemi 

Zararlılar dünyada küresel ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Pamuk 

ve nohut başta olmak üzere 180'den fazla konukçuya sahip olan pamuk kurdu 

(Helicoverpa armigera) ve tripsler (Trips tabaci) yıllık bazda 2 milyar dolarlık 

ekonomik kayba neden olmaktadır (Tay ve ark., 2013; Negash ve ark., 2020). 

Altmış familyaya ait 500'den fazla bitkide zarar oluşturan tütün beyaz sineği 

(Bemisia tabaci) %50'ye varan ürün kaybına neden olabilmektedir (Gangwar 

ve Gangwar, 2018). Yine Domates ve fasulye dahil 200'den fazla bitki türünde 

yaygın olarak zarar yapan iki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae 

önemli ürün kayıplarına neden olabilmekte olup, yıllık mücadele maliyeti 400 

milyon doları bulmaktadır (Litskas ve ark., 2019). Polifak bir zararlı olan 

Spodoptera littoralis 120'den fazla bitki türünde zarar oluşturmaktadır (Bragard 

ve ark., 2019). S. littoralis'nin, soya fasulyesi ve pamuk ekilen 1,46 milyon 

hektarlık alanda yılda 0,85 milyon ton kayba neden olduğu bildirilmiştir 

(Sharma ve ark., 2018). Yeşil şeftali yaprak biti olarak bilinen Myzus persicae, 

400'den fazla bitki türüyle beslenen küresel bir zararlı ve virüs vektörüdür 

(Silva ve ark., 2012). Konukçuları çoğunlukla kolza, patates ve domates gibi 

temel ürünlerdir. Mücadele yapılmayan alanlarda verimi %30'a kadar 

düşürebilmektedir (Alyokhin ve ark., 2020). On iki Afrika ülkesinde yürütülen 

bir araştırma, Spdoptera frugiperda salgınının ardından bir yılda mısırda 

kayıpların 4,1 ila 17,7 milyon tona ulaştığını göstermiştir (Kassie ve ark., 

2020). S. frugiperda istilacı bir zararlıdır ve başta mısır ve pamuk olmak üzere 

birçok ürün türünü etkileyebilir (De Groote ve ark., 2020; Willis, 2017). Thrips 

(Frankliniella occidentalis), Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) ve elma 

iç kurdu (Cydia pomonella) sırasıyla biber, narenciye ve elmanın yanında 

177'den fazla bitki cinsinde önemli zararlara neden olurlar (Abdullah ve ark., 

2015; Willis, 2017) . Börülce biti, tropik bölgelerde depolanan börülce ve 

baklagillerle %10 ila %50 arasında depo kayıplarına neden olur (Tiroesele ve 

ark., 2015; Sanon ve ark., 2018). Bu örnekle zararlıların tarımsal üretimi ne 

düzeyde sınırlayabileceğini ortaya koymaktadır. 
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2.3. Sentetik Pestisitler 

Bin dokuz yüz kırktan itibaren sentetik pestisitlerin endüstriyel üretimi 

hız kazanmış ve kimyasal mücadelede çığır açmıştır (Unsworth, 2010). Genel 

olarak, pestisitler şu şekilde sınıflandırılabilir: sentetik veya doğal pestisitler. 

Modern tarımda insektisitler, herbisitler, rodentisitler, fungusitler ve 

mollusitler olarak sınıflandırılan sentetik bileşikler ya organoklorin, 

organofosfat, karbamat veya piretroidlerdir (Mitra ve ark., 2011; Ndakidemi ve 

ark., 2016). Popüler örnekler arasında Diklorodifeniltrikolroetan (DDT), aldrin, 

toksafen, endrin, klordan, mireks, dieldrin ve heptaklor yer almaktadır (Ritter 

ve ark., 1995). Pestisitler zararlıların davranış, büyüme, üreme ve yaşam 

döngüsü aşamalarına, gelişimine ve sinir sistemine etki ederler (Qi ve ark., 

2001). Geleneksel pestisitler, geniş spektruma, uzun kalıntı süresine ve yüksek 

etkiye sahiptirler (Felsot ve Rack, 2007; Maneepitak ve Cochard, 2014). 

Pestisitler üründe verimi artırır, ürün kayıplarına karşı koruma sağlar ve vektör 

kaynaklı hastalıkları kontrol eder (Aktar ve ark., 2009). Ayrıca, pestisitler, 

ürünlerin raf ömrünü, pazarlanabilirliğini ve bu tarımın karlılığını iyileştirir, 

tarım arazilerini ve depolanan tahılları korur (Gill ve Garg, 2014; Kumar ve 

Kalita, 2017). Pestisitlerin küresel maliyetinin 38 milyar dolar civarında olduğu 

tahmin edilmektedir (Pan-Germany, 2012). 

Sentetik pestisitlerin yukarıda bahsedilen faydalarına rağmen yüksek 

maliyet/uzun geliştirilme süresi (Sanganyado ve ark., 2015); özellikle üründe 

kalıntı, zararlılarda direnç oluşumu, biyolojik kontrol ajanlarının ve 

tozlayıcıların azalması gibi dezavantajları vardır (Mitra ve ark., 2011; 

Ndakidemi ve ark., 2016). Sentetik pestisitlerin olumsuz etkileri sonucu faydalı 

böcek ve mikroorganizma popülasyonlarının azalması ikincil zararlıların 

artmasıyla sonuçlanırken, tozlayıcı böceklerin popülasyonunun düşmesi ürün 

veriminin düşmesine neden olmaktadır. Sentetik kimyasalların sıcak kanlılar ve 

ekosistem üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu da kanıtlanmıştır (Carvalho, 

2017). Pestisitlere maruz kalan insanlarda görülen sağlık sorunlarının bazıları 

tahriş, enzim inhibisyonu, alerjik reaksiyonlar, oksidatif hasar ve nörolojik 

sorunlardır (Hallenbeck ve Cunningham-Burns, 2012). Bazı sentetik pestisitler, 

örneğin toksafen ve DDT, toprakta yıllarca kalmakta ve yer altı sularına 

karışarak denizlere kadar ulaşıp sucul canlıların (balıklar gibi) yağ dokularında 

depolanmaktadır (Carvalho, 2017). Organoklorin ve organofosfat bileşikleri 

buharlaşma-yoğuşma yoluyla uygulama noktasından oldukça uzak mesafelere 
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taşınabilmektedirler. Örneğin, Orta Amerika'nın tropikal bölgesindeki bir muz 

plantasyonunda uygulanan klorpirifos, Kuzey Kutbu'ndaki buzullarda tespit 

edilmiştir (Carvalho, 2017), bu da pestisit kullanımının küresel bir sorun 

olduğunun göstergesidir. Pestisitler çevresel kirleticiler olarak mikrobiyal 

biyokütleyi ve biyolojik çeşitliliği bozmakta, toprak verimliliğini düşürmekte 

ve insanlarda istenmeyen sağlık sorunlarına yol açmanın yanı sıra topraktaki 

önemli biyokimyasal ve enzimatik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir 

(Gill ve Garg, 2014). Bütün bu olumsuz etkiler sentetik pestisitlerin neden 

olduğu sorunların önüne geçilmesi bir zorunluluk haline gelmiş, sentetik 

pestisitlere alternatif arayışlarını hızlandırmıştır. Bu alternatiflerden bir olan 

biyopestisitler, kirlilik sorununa bir çözüm olarak görülmektedir (Koul, 2011). 

Son yıllarda Biyo-pestisitlerdeki %10'luk bir büyüme oranına karşı sentetik 

pestisitlerde yıllık %2'lik bir düşüş söz konusudur (Damalas ve Koutroubas, 

2018). Bu eğilim, sentetik pestisitlerden kaynaklanan çevre kirliliğini 

azaltmaya katkı sağlarken sağlıklı tarımsal üretimde ve biyolojik çeşitlilikte 

artışa neden olmuştur. 
 

3. BİYOLOJİK PESTİSİTLER: TANIMI ve KAPSAMI 

Biyopestisitler, faydalı böcekler (Trichogramma spp.), nematodlar 

(Heterorhabditis spp.), mikroorganizmaları (Trichoderma spp., Gliocladium 

spp., Beauveria spp., Metarhizium spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp.) veya 

onlardan elde edilen metabolik ürünleri, bitki parçalarından veya ekstraktlarını 

(Chrysanthemum cinerariaefolium'un ince öğütülmüş çiçeği) kapsamaktadır 

(Pavela, 2014; Rodgers, 1993). Ancak, doğal ürünlerin zararlıların sinir sistemi 

üzerinde bir etkiye sahip olmaları halinde kimyasal pestisit olarak kabul 

edilmesi gerektiği görüşü genel kabul gören tanımda bir sapmaya neden 

olmaktadır (Marrone, 2019). Örneğin, bitki bazlı bir pestisit olan rotenon, 

toksik etkisini öncelikle sinir ve kas hücreleri üzerinde göstererek böceklerin 

ölümüne neden olmaktadır (Singh, 2014). Benzer şekilde, nikotin (hızlı etkili 

bir sinir toksini), sabadilla (sinir hücresi zarınına etki eder), piretrinler (sinir 

uyarılarının normal iletimini engeller) ve floroasetat (glutamik asidi bloke 

ederek sinir sistemini etkiler)  sinir sistemini etkileyen doğal ürünlerdir (Oguh 

ve ark., 2019). Bununla birlikte, çoğu literatür bu bileşikleri botanik pestisit 

olarak sınıflandırır (Brudea ve ark., 2012; Chengala ve Singh, 2017; Bateman 
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ve ark., 2018; Arshad ve ark., 2019). Bir biyopestisitin kimyasal homologu da 

biyopestisit olarak kabul edilebilir (Oguh ve ark., 2019). 
 

3.1. Biyolojik Pestisitlerin Kategorileri ve Etki Mekanizmaları 

3.1.1 Biyolojik İnsektisitler 

Biyolojik insektisitler, mikrobiyal, biyokimyasal veya bitkisel kökenli 

ekstraklardan oluşabilmektedir. Etki biçimleri beş gruba ayrılır: nöromasküler 

toksinler, metabolik zehirler, bağırsak bozucular, büyüme düzenleyiciler ve 

etkiledikleri fizyolojik süreçlere göre spesifik olmayan çok bölgeli inhibitörler 

(Sparks ve Nauen, 2015). Bununla birlikte, özellikle biyokimyasal biyolojik 

insektisitlerde bazı etki biçimleri hala tam olarak net değildir. Mikrobiyal 

biyolojik insektisitler, etkilerini antagonizm, predasyon, parazitizm ve 

antibiyosis yoluyla gösterirler (Mishra ve ark., 2018). 

Mikrobiyal insektisitlerin yaşayan mikroskobik (virüs, bakteri, fungus, 

protozoa ve nematod) organizmalardan veya bunların ürünleri olan 

toksinlerden oluşmaktadır. Mikrobiyal insektisitler birçok zararlı böcekle 

mücadelede kullanılmaktadır. Mikrobiyal insektisitlerin yaban hayatı ve hedef 

dışı insan ve diğer canlılar üzerinde toksik etkisi göstermemesi, ürettikleri 

toksinlerin genellikle tür veya cins düzeyinde etki göstermesi sebebiyle diğer 

faydalı böcek türlerine zarar vermemesi, birçok durumda konvansiyonel 

pestisitlerle birlikte kullanılabilmesi ve hasat döneminde dahi uygulanabilmesi 

bu mikrobiyal insektisitlerin avantajlarıdır. Bu etmenler genel olarak çok yönlü 

etkiye sahip olan ve hiperparazitik mikrobiyal etmenler olarak ikiye ayrılır. 

Konukçuya spesifik olmayan ve geniş spektrumlu mikrobial insektisitler birçok 

zararlıda etkili olurken, bazıları da konukçuya özelleşmiştir. Bugüne kadar iki 

ana nematod grubunu (Steinernema; 55 tür ve Heterorhabditis; 12 tür), 100'den 

fazla bakteri, 800 fungus, 1000 protozoa ve 1000 virüsü kapsayan 3000 den 

fazla biyolojik etmenin böceklerde hastalıklara neden olduğu belirlenmiştir 

(Lewis ve Clarke, 2012; Nawaz ve ark., 2016; Marche ve ark., 2018; Ruiu , 

2018). Bunlardan Bacillus thuringiensis, Paenibacillus spp., Baculovirüsler, 

Metarhizium anisopliae, Verticillium lecani, Heterorhabditis sp., Steinernema 

sp., Nosema spp., Vairimorpha spp. (protozoa), Chlorella, Anabaena 

(mikroalgler) biyolojik etmenler hedef dışı organizmalara toksik değillerdir. 

Yine sentetik pestisitlerle sinejistik etkiye sahiptirler yani birlikte 

kullanılabilirler böylece daha az sentetik pestisit kullanımı ile daha etkin bir 
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sonuç alınmasına imkan sağlarlar. Çevre dostudurlar ve ürünlerde kalıntı 

oluşturmazlar. Diğer taraftan bazı mikrobiyal biyolojik etmenler böcekler 

üzerindeki öldürücü etkileri yanında bitki gelişimini de olumlu yönde etkilerler 

(Nawaz ve ark., 2016).  Mikrobiyal biyolojik pestisitlerden olan Bacillus 

thuringiensis bakterisi Bt toksin olarak tanımlanan toksin üretmektedir. 

Böcekler tarafından bakteri alındığı zaman toksinler orta bağırsak 

reseptörlerine bağlanarak bağırsak duvarının yapısını bozar ve, böceklerin 

ölümüne neden olur. Benzer mekanizma diğer bir bakteri türü olan  

Lysinibacillus sphaericus da (Bacillus sphaericus) da görülmekte olup aynı 

şekilde sivrisinek ve kara sineklerin ölümüne neden olmaktadır. Burada da bu 

bakteriye ait  kristal proteinler (Bin A ve B) ile Mtx toksini insektisidal etki 

göstermektedir (Ruiu, 2018). Günümüzde entomopatojenik olan nematod 

familyaları (Heterorhabditidae ve Steinernematidae) biyolojik mücadeledeki  

başarılarından dolayı en çok çalışılan familyalar olmuştur. Steinernematidae ve 

Heterorhabditidae familyalarına ait türlerin geniş bir konak dağılımına ve letal 

özelliğe sahip olması bu organizmaların potansiyel biyolojik kontrol ajanı 

olarak görülmelerini sağlamıştır (Begley, 1990; Gaugler ve Kaya, 1990; Hazir 

ve ark., 2003). Entomopatojenik nematodlar kimyasal ve mikrobiyal 

insektisitlerin etkin olarak uygulanmalarının zor olduğu toprak ortamında 

bulunurlar. Toprak, zararlı böceklerin kontrolü için uygulanan predatörlerinin 

ve parazitlerinin nüfuzunu engelleyici bir bariyer özelliği gösterir. 

Entomopatojenik nematodlar için böyle bir bariyer söz konusu değildir. Çünkü 

toprak bunların doğal yasam ortamlarıdır (Kaya ve Gaugler, 1993). 

Günümüzde entomopatojenik nematodlar ticari olarak üretilen bir ürün haline 

gelmiş olup seralarda, mantar üretim alanlarında (Richardson ve ark., 1990; 

Lenteren, 2000) çilek tarlalarında, yaban mersini bahçelerinde, çim ekili 

alanlarda (Koppenhofer ve Kaya, 1998) elma bahçelerinde (Wang, 1990) ve 

turunçgil yetiştirme alanlarında geniş ölçekte kullanılmaya başlanmıştır. 

Biyolojik mücadelenin kapsamının ve uygulama alanının genişletilmesi büyük 

önem arz etmektedir. Çünkü 21. yüzyılda tarımın devamlılığı büyük ölçüde 

mikrobiyal kontrol ajanları ve çevreyle dost diğer alternatif mücadele 

yöntemlerinin kullanımına bağlı olacaktır (Lacey ve Goettel, 1993). Fungal 

biyolojik insektisitlerde ise fungus sporları böcek kütiküları ile temas ettiği 

anda çimlenerek mekanik ve enzimatik yolla kütiküla tabakasını parçalar ve 

böcek vücuduna giriş yapar. Buradan böceğin vücut sıvısına geçerek burada 
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çoğalır ve ürettikleri spor ve toksinlerle böceğin ölümüne neden olurlar (Ruiu, 

2018). Daha sonra kadavra üzerinde gelişerek bol miktarda spor üreterek yeni 

bireyleri enfekte ederek yayılır. Bakulovirüsler ise böcek vücudunda epitel 

hücrelerinde kristal oklüzyon cisimcikleri üreterek ölüme neden olur. Böceğin 

ölümünden sonra kadavra parçalanarak virüs partikülünü çevreye yayar. 

Simbiyotik nematodlar, entomopatojenik bakterileri doğal açıklıklar yoluyla 

konukçu böceğe aktarır. Nematodlar ise kendiler direk böceğin ölümüne neden 

olmazlar ancak sindirim sistemlerindeki simbiyotik bakterileri böceğin 

sindirim sistemine aktararak bakterilerin ürettiği toksinler nedeniyle böceklerin 

ölümüne neden olurlar.  Dünyada ve ülkemizde zararlılara karşı kullanılan bazı 

biyolojik kontrol etmenleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Dünyada ve ülkemizde zararlılara ruhsatlı ticari preparat olarak üreticilerin 

kullanımına sunulmuş olan bazı biyokontrol etmenleri (Anonim,2022). 

Biyokontrol 

Etmeni 

Ticari adı Etkili olduğu 

zararlılar 

Etki mekanizmasi 

Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstakii 

DELFIN WG® 

AGREE WP® 

FORAY 76B® 

DACRON WP® 

THURICIDE 

HP® 

 

 

 

 

Yeşil kurt 

(Helicoverpa 

armigera) 

Bağda Salkım 

Güvesi 

(Lobesia botrana) 

Domates Güvesi 

(Tuta absoluta) 

Bakterinin  

sporulasyonu, 

protein yapıda 

kristallerin 

oluşumu, bu 

kristaller 

içerisindeki 

endotoksinlerin 

böceklerin mide 

çeperini tahrip 

ederek sindirimi 

engellemesi 

Bacillus firmus I-

1582 

FLOCTER® Kök ur nematodu 

(Meloidogyne 

spp.) 

Bakterinin 

salgıladığı proteaz 

enziminin 

yumurtanın hücre 

duvarında 

bozulmaya neden 

olması 
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Beauvaria 

bassiana 

MYCOTROL® 

NOSTALGIST® 

DOPTERIL® 

Çiçek tripsi 

(Frankliniella 

occidentalis) 

Sera beyaz sineği 

(Trialeuroides 

vaporiorum) 

Mayıs böceği 

(Melolontha 

melolontha) 

Böcek 

kütikülasınandan 

penetrasyon 

hemosölde 

çoğalma, 

sporlanma, zararlı 

gelişiminin 

yavaşlaması, 

toksik maddelerin 

salınımı 

Metarhizium 

anisoplia 

 

GREEN HEAL 

GREEN META® 

Çekirgeler 

Yaprak pireleri 

Mayıs böceği 

(Melolontha 

melolontha) 

Böcek 

kütikülasınandan 

penetrasyon 

hemosölde 

çoğalma, 

sporlanma, zararlı 

gelişiminin 

yavaşlaması, 

toksik maddelerin 

salınımı 

Paecilomyces 

fumosoroseus 

strainPFs-1 

PRIORITY® İki noktalı kırmızı 

örümcek 

(Tetranychus 

urticae) 

Avrupa kırmızı 

örümceği 

(Panonychus ulmi) 

 

Böcek 

kütikülasınandan 

penetrasyon 

hemosölde 

çoğalma, 

sporlanma, zararlı 

gelişiminin 

yavaşlaması, 

toksik maddelerin 

salınımı 

Paecilomyces 

lilacinus 

BIONEMATON® 

BIOACT® 

Kök ur nematodu 

(Meloidogyne 

spp.) 

Özellikle 

yumurtalar 

üzerinde etkili, 

nematodların 

fungus tarafından 

gelişimin 

engellenmesi 
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Verticillium 

lecanii 

MYCOTAL® 

VERTALEC® 

VERTIFIRE-L® 

NİBORTEM® 

Beyaz sinek 

(Bemisia tabaci) 

Çiçek tripsleri (F. 

occidentalis, F. 

intonsa 

Böcek 

kütikülasınandan 

penetrasyon 

hemosölde 

çoğalma, 

sporlanma, zararlı 

gelişiminin 

yavaşlaması, 

toksik maddelerin 

salınımı 

%1 Cydia 

pomonella granül 

virüsü 

MADEX® Elma iç kurdu 

(Cydia pomonella) 

Larva virüsü mide 

yoluyla alır, virüs 

çoğalır, 

hareketlerde 

yavaşlama, ergine 

ulaşamama 

    

 

Biyokimyasal biyolojik insektisitler böceklere direk toksik etkisi 

olmayan doğal kökenli maddelerdir (Kumar, 2012; Leahy ve ark., 2014). 

Bunlar bitki ekstraktları, yağ asitleri veya zararlılara toksik olmayan 

mekanizmalarla kontrol eden ve doğal olarak oluşan maddelerdir. Bu grupta 

böcek büyüme düzenleyicileri, çiftleşmeyi engelleyen maddeler ve böcek 

davranışları üzerinde etkili olan çekici ve uzaklaştırıcılar yer almaktadır. 

Çiftleşmeye ve popülasyon artışına müdahale eden böcek eşey feromonları ile 

zararlı böcekleri tuzaklara çeken çeşitli kokulu bitki ekstraktları ve bazı bitkisel 

yağlar bunlara örnek olarak verilebilir (Mazid ve ark., 2011; Singh ve ark., 

2012; Srijita, 2015; Stankovic ve ark., 2020). Bu maddeler doğal kaynaklardan 

elde edilebilindiği gibi, bunların sentetik analogları üretilerek ticarileştirilmek 

tedirler (Dang ve ark., 2016). 

Semiyokimyasallar böceklerde başkalaşımı, lipid biyosentezini 

engelleyerek (Linda ve ark., 2010), büyüme hormonlarını (Jindra ve Bittova, 

2020), kitin sentezini engelleyerek ve nöropeptidleri etkileyerek böceklerin 

ölümüne neden olurlar (Cohen, 2001; Ullah ve ark., 2019). Mineral bazlı 

insektisitler (kaolin, diyatom toprağı) ise böceğe fiziksel olarak zarar verirler. 

Diyatom toprağının aşındırıcı özelliği ve nem çekici özelliğinden dolayı 
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böceğin kütikülasının zarar görmesine böylece böceğin ölümüne neden olur 

(Nukenine ve ark., 2010; Sousa ve ark., 2013). Benzer şekilde, kaolin, 

böceklerde kurumaya neden olan nem çekici özelliği ile insektisit etkisini 

gösterir. Böcek öldürücü sabun ise boğulma ve kütikülayı eriterek etki eder. 

Bitki ekstraktları böceklerde davranış değişikliklerine (beslenme, yumurtlama 

ve çiftleşme davranışı gibi) neden olmalarının yanında, böceklerin üremesini, 

büyümesini ve gelişmesini de engeller. Uçucu yağlar, beslenmeyi önleyici, 

kovucu ve yumurta bırakmayı engelleyici etkilere sahiptir. Ayrıca direk 

ovisidal ve larvisidal etkiye sahip aktif bileşenler içerebilirler. Bu şekilde bitki 

ekstrakları böceklerde başkalaşımın bütün aşamalarına etki eden özellikler 

sergileyebilirler (Sarma ve ark., 2019). 

Mikrobiyal biyolojik insektisitlerin sahip olduğu insektisidal özellikler 

gen aktarımıyla bitkilere kazandırılmaktadır (Ibrahim ve Shawer, 2014).  

Bunlardan Bacillus thuringiensis'in böcek öldürücü özelliği ilk olarak 1902'de 

ipekböceğinde (Bombyx mori) ortaya konmuştur (Jisha ve ark., 2013). 

Böceklere dayanıklı bitkiler B. thuringiensis (Bt) bakterisinden aktarılan gen 

sayesinde zehirli Cry proteinini salgılamakta ve bu toksinler bazı böcekleri 

öldürmektedir (Hagvar ve Aasen, 2004). B. thuringiensis endotoksinleri yapısal 

özellikleri ve konukçu profiline göre Cry I, Cry II, Cry III ve Cry IV olmak 

üzere 4 farklı grup altında sınıflandırılmaktadır (Özcan ve ark., 2001). Bu 

proteinlerin konukçuya özelleştiği belirlenmiştir. Örneğin Lepidoptera, 

Coleoptera ve Diptera için seçici olanlar vardır (Maciel ve ark., 2014). Şu anda, 

mısır, pamuk, patates, soya fasulyesi ve diğer ürünleri böcek saldırılarından 

koruyan 70'den fazla türevleri vardır (Pardo-Lopez ve ark., 2013). Cry 

proteinler bakterinin sporlanma döneminde üretilen toksinlerdir, ancak vejetatif 

fazda üretilen toksinleri de bulunmakta olup, bunlara vejetatif böcek öldürücü 

proteinler (Vips) denir. Vips 1, Vips 2 ve Vips 3 dahil olmak üzere 50'den fazla 

Vips proteini rapor edilmiştir (Shingote ve ark., 2013; Chakroun ve ark., 2016; 

Sopko ve ark., 2019). Transgenik kontrolde etkili olduğu kanıtlanmış diğer bazı 

bakterilerden gelen benzer proteinler ise Photorhabdus ve Xenorhabdus 

tarafından üretilen toksik kompleks (Tc) proteinleridir (Shingote ve ark., 2013). 

Yukarıda bahsedilen bakteriyel kökenli insektisidal etkili toksik proteinlerin 

üretimini kontrol eden bakteriyel genler bitkilere aktarılarak transgenik bitkiler 

üretilerek bitkilerin böceklere karşı dayanıklılık kazanması sağlanmaktadır. 

Özellikle günümüzde pamuk ve mısır gibi endüstri bitkilerinin transgenik 
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hibritleri ticari olarak üretilmekte ve dünyanın birçok ülkesinde geniş alanlarda 

ekimleri gerçekleştirilmektedir. 
 

3.1.2. Biyolojik Fungusit ve Bakterisitler 

Özellikle Pseudomonas spp., Bacillus spp., Burkholderia spp. ve 

Trichoderma harzianum gibi belirli antagonistik biyokontrol etmenlerinin 

(BKE) başarılı bir şekilde Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phytophthora 

spp. ve Pythium spp. gibi toprak kaynaklı hastalıklara neden olan patojenlere 

karşı kullanılmasından sonra, hastalıklara karşı mikrobial kontrol etmenlerine 

yönelik çalışmaların önü açılmıştır. Kültür bitkilerinde tümör oluşumuna neden 

olan Agrobacterium tumefaciense karşı Agrobacterium radiobacter, ateş 

yanıklığı etmeni Erwinia amylovora’ya karşı Erwinia herbicola gibi 

biyokontrol etmenlerinin bu hastalıkların baskılanmasında yüksek etki 

gösterdikleri bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş ve ticari formülasyonları 

çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur (Compant ve ark., 2005; Pérez-García, 

2011).  Yine Fusarium spp., Penicillium spp. ve Phoma spp. gibi geniş bir 

hastalık etmeni grubu üzerinde Burkholderia spp., Paenibacillus spp., Pantoea 

spp.ve Serratia spp.gibi bakteri türlerinin etkili olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, 

bu biyokontrol etmenleri bazıları patojen gelişimini ve çoğalmasını 

durdurmanın yanı sıra, doğrudan bitki büyümesini de teşvik ederek bitkilerin 

hastalıklara karşı direncini artırabilmektedirler (Köhl ve ark., 2019; Usta, 2013, 

Compant ve ark., 2005; Pérez-García, 2011; Ruiu, 2018). Elma ve armut gibi 

yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının kök ve kök çevresindeki topraklardan 

izole edilen Bacillus amyloliquefaciens LMR2, Bacillus halotolerans (SF3 ve 

SF4) ve Bacillus mojarvensis SF16 suşlarının ateş yanıklığı (Erwinia 

amylovora) hastalığını kontrolünde etkili oldukları rapor edilmiştir (Ait 

Bahadou ve ark., 2018). Meyvelerde kahverengi çürüklük hastalığına neden 

olan Monilinia fructigena ve Monilinia laxa sırasıyla B. amyloliquefaciens 

SF14 ve B. amyloliquefaciens SP10 ırkları tarafından kontrol edilmektedir. 

Bacillus velezensis suşunun önemli biyolojik kontrol aktivitesinin yanı sıra 

konukçu savunmasını artırma özlelliği bu biyokontrol etmenini Magnaporthe 

oryzae fungusunun kontrolünde öne çıkarmıştır (Chen ve ark., 2021).  Dünyada 

ve ülkemizde hastalık etmenlerine karşı kullanılan bazı biyolojik kontrol 

etmenleri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Dünyada hastalık etmenlerine karşı ticari preparat olarak üreticilerin 

kullanımına sunulmuş olan bazı biyokontrol etmenleri. 

Biyokontrol Etmeni Ticari adı Etkili olduğu 

patojenler 

Etki 

mekanizması 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

strain QST 713 

 

SERENADE 

ASO® 

 

Botrytis spp., 

Monilia spp., 

Sclerotinia spp., 

Rhizoctonia spp., 

Alternaria spp., 

Aspergillus spp., 

Phomopsis spp., 

Phytophthora spp., 

Pythium spp., 

Verticillium spp., 

antagonism, 

rekabet, 

antibiyosis ve 

bitkilerde 

daynıklılığın 

teşvik edilmesi 

 

Bacillus pumilus 

strain QST 2808 

SONATA® Külleme hastalığı 

etmenlerine karşı 

antagonism, 

rekabet, 

antibiyosis ve 

bitkilerde 

dayanıklılığın 

teşvik edilmesi 

 

Pseudomonas 

chlororaphis strain 

MA342 

PRORADIX® Rhizoctonia spp., 

Helmintosporium 

solani, Fusarium 

spp. 

 

antagonism, 

rekabet, 

antibiyosis  

 

Streptomyces sp. 

strain K61 

LALSTOP K61® 

WP 

Alternaria spp., 

Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp., 

Phytophthora spp., 

Pythium spp. 

antagonism, 

parazitizim, 

rekabet ve 

antibiyosis 

Clonostachys rosea 

strain J1446 

LALSTOP G46® 

WG 

Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp., 

Phytophthora spp., 

Pythium spp., 

Verticillium spp.), 

Macrophomina 

phaseolina, 

parazitizim, 

rekabet, 

antagonism 
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Botrytis cinerea, 

Didymella bryoniae 

 

Coniothyrium 

minitans strain 

CON/M/91-08 

(DSM 9660) 

 

CONTANS®WG Sclerotinia 

sclerotiorum ve 

Sclerotinia minor 

Parazitizim 

Trichoderma 

harzianum strain T-

22 

TRIANUM® Pythium spp., 

Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp., 

Sclerotinia spp. 

 

antagonism, 

rekabet, 

parazitizim ve 

bitkilerde 

dayanıklılığın 

teşvik edilmesi 

 

 

Bir biyokontrol etmeni yaşam döngülerine müdahale ederek bir veya 

birden fazla bitki patojenine karşı etkili olan bir mikroorganizmadır (Conrath 

ve ark., 2015). Bir biyokontrol etmeni hedef hastalık etmenini kontrol etmek 

için farklı kontrol mekanizmalarına sahiptir. Bu mekanizmalar arasında, (i) 

parazitizm, antibiyosis ve rekabet gibi patojene karşı doğrudan antagonistik etki 

göstermesini sağlayan mekanizmaların yanında; (ii) Bitkilerde sistemik 

dayanıklılığın teşvik edilmesi gibi dolaylı biyokontrol aktivitesi yer almaktadır 

(Shoresh ve ark., 2010). Biyokontrol etmenleri hedef patojenlerin baskılanmak 

için bu mekanizmalar birkaçını bir arada kullanır. 

Mikoparazitizm bir biyokontrol etmeninin hastalık etmeni patojene 

doğrudan saldırdığı ve parazitlediği, böylece onu veya ona ait yapıları 

öldürdüğü bir etkileşimdir. Ampelomyces quisqualis, farklı bitkilerde 

küllemeye neden olan patojenleri kontrol etme yeteneği nedeniyle dünya 

çapında en iyi bilinen mikoparazitik mantarlardan biridir. Farklı kültür 

bitkilerinde külleme hastalığına sebep olan patojenlerin kontrolünde kullanılan 

Ampelomyces quisqualis, dünya çapında en iyi bilinen mikoparazitik 

biyokontrol etmenlerinden biridir. Diğer mikoparazitler, Sclerotinia 

sclerotiorum’un sklerotları üzerinde beslenen Gliocladium virenslerde (Sarma 

ve ark., 2014; Pandey ve ark., 2016), ve bazı fungal patojenlerin miselyumları 

üzerinde beslenen Trichoderma spp. ve Pythium oligandrum türleridir 
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(Leonetti ve ark., 2017). Bazı bakteriler de fungal patojenlerin parazitleri olarak 

rapor edilmişlerdir. Streptomyces spp'ye ait suşlar bazı fitofatojenik fungusların 

(Alternaria brassicicola, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, 

Mycocentrospora acerina, Rhizoctonia solani, S. sclerotiorum, Phomopsis 

sclerotioides ve Pythium ultimum) hiperparaziti olarak rapor edilmiştir 

(Stenberg ve ark., 2021; Singh ve ark., 2020). 

Antibiyosis (Yunanca sàντι ve topluca "yaşama karşı" anlamına gelen 

βíoς sözcüklerinden gelir), genellikle bir biyokontrol etmeninin, geniş etki 

mekanizmasına sahip antibiyotikler üreterek başka bir mikroorganizmanın 

büyümesini engelleme veya öldürme mekanizması olarak kabul edilir. 

Geçmişte bu ikincil metabolitleri üretebilen bazı biyokontrol etmenleri 

kullanılmış olmasına rağmen, bitkilere antibiyotik uygulamasına genellikle 

uygun görülmemektedir (Poppe ve ark., 2003). Antibiyotik üreten biyokontrol 

etmenlerinin tarımda kullanımı insanlara potansiyel olarak zararlı olan 

mikrobiyal türlerde olası antibiyotik direnci oluşumu ile ilgili sorunlar neden 

olabileceğinden dolayı tartışma konusudur. Mevcut stratejiler temel olarak 

bitkinin toprak üstü kısımlarında antibiyotik üretmeyen biyokontrol 

etmenlerinin kullanımına yöneliktir (Hassen ve ark., 2016; Stamenkovic ve 

ark., 2018). Öte yandan, antibiyotik üreten biyokontrol etmenlerinin 

kullanımının toprak kaynaklı patojenlere karşı rizosferde daha tolere edilebilir 

olduğu düşünülmektedir (Prashar ve ark., 2014). Pseudomonas ve Bacillus 

cinslerine ait bakteri türleri, antibiyotik üretimi için en çok çalışılan 

organizmalardır ve bu konuda çok sayıda bilimsel literatür mevcuttur. 

Streptomyces, Burkholderia, Serratia, Pantoea, Lysobacter ve Enterobacter 

gibi diğer bakteri cinsleri, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip 

antibiyotik üreten bakterilerdir (Jadhav ve ark.,2017; Junaid ve ark., 2013). 

Yine Trichoderma türlerinin geniş bir yelpazedeki mikroorganizmalara karşı 

etkili olan antibiyotik bileşikleri ürettiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 

mayalar ve bakteriyel biyokontrol etmenleri, antimikrobiyal aktiviteye sahip 

çeşitli uçucu kimyasal bileşik sınıflarını üretirler. Antimikrobiyal etkiye sahip 

uçucu bileşikler arasında alkoller, esterler, aldehitler, ketonlar, terpenler ve 

laktonlar yer almaktadır (Anderson ve Kim, 2018). 

Mikrobiyal topluluklarda, besinlerin, alanın ve diğer fiziksel kaynakların 

mevcudiyeti genellikle sınırlı olduğundan, besinler ve alan için rekabet çok 

önemlidir (Peng ve ark., 2011). Toprakta, biti kök bölgesi veya kök yüzeyinde, 
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biyotrofik, hemi-biyotrofik veya nekrotrofik patojenlerin spor çimlenmesi ve 

büyümesi, enfeksiyon sürecini başlatabilmesi için ortamda besin kaynaklarının 

varlığına bağlıdır. Topraktaki ana besin kaynakları, toprak kaynaklı patojenler 

için kimyasal cezbedici olarak kabul edilen bitki kök salgılarıdır (Kean ve ark., 

2010). Aynı zamanda bitki kök salgıları biyokontrol etmenleri içinde bir 

kimyasal cezbedicidir (Soytong ve ark., 2021). Biyokontrol etmenleri esas 

olarak karbonhidrat ve azot için patojenlerle rekabet eder, (Zhang ve ark., 2007; 

Nicot ve ark., 2012). Yine biyokontrol etmenleri demir gibi nadir fakat temel 

mikro besinler için rekabete dayanan bir biyokontrol mekanizmasına 

sahiptirler. Toprak pH'sına bağlı olarak demir, rizosferde son derece kısıtlıdır. 

Böyle bir ortamda hayatta kalmak için organizmalar, demirleri alabilmek için 

sideforlar olarak adlandırılan demir bağlayıcı ligandları salgılarlar [Timper, 

2014; Bardin ve ark., 2015). Bitki gelişimini teşvik eden rihizobakteri türü 

(PGPR) olan Pseudomonas fluorescens ırkları A1, BK1, TL3B1 ve B10 

salgıladıkları sideroforlar ile Erwinia carotovora'nın kontrolünü sağlamaktadır. 

Biyokontrol etmeni mayalardan Metschnikowia pulcherrima önemli bir 

siderofor olan pulcherriminik asit üreterek Monilinia fructicola, Penicillium 

expansum, Botrytis cinerea ve Alternaria alternata ile demir için rekabet 

ederek bu patojenleri baskı altında tutar (Hassan ve ark., 2011). Besin ve yer 

rekabeti üzerine ilk çalışmalardan biri Cryptococcus laurentii (Papiliotrema 

terrestris ırk LS28) üzerinde yapılmıştır (Wilson ve Jackson, 2013). Daha sonra 

Di Francesco ve Ugolini (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada iki 

A.pullulansi türünün besin ve yer için M. laxa ile rekabete girerek şeftalide 

kahverengi çürüklük hastalığını baskıladığı ortaya konmuştur. 

Antagonistik mikroorganizmalar, bitkilerde sistemik dayanıklılığı teşvik 

edebilir, böylece bitkiler geniş bir patojen gurubuna karşı dayanıklılık 

kazanabilir (Bhavanam ve Stout, 2021). Konukçu savunmalarının uyarılması, 

türe ve uyarıcı miktarına bağlı olarak lokal ve / veya sistemik olarak 

gelişebilmektedir. Son zamanlarda, fitopatologlar biyokontrol etmenleri ve 

diğer patojenik olmayan mikroorganizmaların teşvik ettiği dayanıklılıkların 

mekanizmasını karakterize etmeye başlamışlardır. Bunlardan ilki, sistemik 

olarak kazanılmış dayanıklılık (SAR) olarak adlandırılan, patojen 

enfeksiyonunu takiben sıklıkla üretilen ve tipik olarak patogenez ile ilişkili 

(PR) proteinlerin sentezine yol açan bir bileşik olan salisilik asit (SA)’tir. Bu 

PR proteinleri, bazıları doğrudan istilacı hücreleri parçalamak için etki 



207 | Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma 

 

edebilen, enfeksiyonlara direnmek için hücre duvarlarını güçlendiren veya 

lokalize hücre ölümünü uyaran çeşitli enzimlerden oluşmaktadır. İkincisi ise, 

teşvik edilmiş sistemik dayanıklılık (ISR) olarak adlandırılmaktadır ve bazı 

patojenik olmayan rizobakterilerin uygulamalarını takiben üretilen jasmonik 

asit (JA) ve / veya etilen üretilmesi ile tanımlanmıştır. [Sangiorgio ve ark., 

2020; Bhavanam ve Stout, 2021). Bitki savunma mekanizmaları, lignifikasyon 

yoluyla hücre duvarlarının kalınlaşmasını, kalozun birikmesini, düşük 

moleküler ağırlıklı antimikrobiyal maddelerin (örn., fitoaleksinler) birikmesini, 

çeşitli proteinlerin sentezini (örn. ve peroksidazlar) ve diğer bakteriyel ve 

fungal elisitörlerin (lipopolisakkaritler, sideroforlar, vb.) senteziyle ortaya çıkar 

(Conrath ve ark., 2015; van Loon ve ark., 1998). 

4. BİYOPESTİSİTLERİN ÜRETİMİ, 

TİCARİLEŞTİRİLMESİ ve PAZAR BEKLENTİSİ 

Biyopestisit üretimi, doğal ortamdan biyolojik araştırma, tarama (in 

vitro), in vivo deneyler, saflaştırma, formülasyon ve kayıt ile başlar (Lengai ve 

Muthomi, 2018). Botanik pestisitler doğal ortamdaki bitkilerden elde edilirken, 

mikrobiyal biyopestisitler ise kompost, gübre veya rizosferden elde edilebilir. 

Botanikler önce saflaştırılır, ekstrakte edilir ve daha sonra ekstraktlar, farklı 

yöntemlerle ilgili zararlılara karşı in vitro olarak taranır (Altemimi ve ark., 

2017). Taranan bitkilerden, arazi denemeleri ile en etkili bitki 

değerlendirilebilir ve bu bitki ekstraktlarından ana aktif bileşenler 

tanımlandıktan sonra formülasyon çalışmalarına geçilir (Khot ve ark., 2012) 

Aktif bileşikler genellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) 

dahil olmak üzere farklı spektrometrik tekniklerden biri veya bunların bir 

kombinasyonu ile tanımlanır. Aktif bileşenler ayrıca taşıyıcılar, emülgatörler 

ve diğer inertlerle birleştirilir, ardından böyle bir ürünün etkili olduğu tespit 

edilene kadar yoğun in vitro ve laboratuvar denemeleri ve optimizasyonu 

yapılır. Etkililik denemesinin başarılı olduğu onaylandıktan sonra, ürün 

kullanılabilir (Oikeh ve ark., 2016). Aktif mikrobiyal etmenler için uygun 

substrat ortamı laboratuarda hazırlanır ve arttırıcılar, taşıyıcı malzemeler ve 

stabilizatörler gibi diğer bileşenlerle (mikrobiyal büyümeyi engellemeyen) 

karıştırılır. Ürünün etkinliği, hedef zararlılara karşı tekrarlanan laboratuvar ve 

saha denemelerinden sonra belirlenir. Biyo-bazlı pestisitlerin aktif 

bileşenlerinin formülasyonu, prensipte sentetik pestisitler için gerekli olan 
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formülasyonla aynıdır. Genellikle formülasyon, aktif maddenin sürekli 

biyoaktivitesini, ürünlerin çevresel koşullardan korunmasını, depolama 

stabilitesini, daha kolay işlenmesini ve tarla ortamlarında (Gasic) 

uygulandığında hedef zararlılarla etkileşimi garanti edecek aktif bileşenler, 

adjuvanlar ve taşıyıcılardan oluşur (Sharma ve ark., 2018). Fiziksel duruma 

göre, biyopestisit ticari ürünleri kuru ve sıvı formülasyonlar olarak üretilir. Sıvı 

formülasyonlar emülsiyonlar, yağ dispersiyonları, süspansiyon konsantre 

olarak üretilir. Kuru formülasyonlar, toz, granüller, ıslanabilir tozlar ve suda 

dağılabilen granüller şeklinde hazırlanır. Şu anda biyopestisitler, küresel olarak 

yaklaşık 3 milyar dolarlık bir değerle %5'lik bir pestisit pazarına hükmediyor 

(Damalas ve Koutroubas, 2018) ve yıllık %10-15 arasında bir büyüme oranıyla 

artıyor (Marrone, 2014). Bu artışın arkasındaki muhtemel baskılar, organik 

sebzeler, ağaç mahsulleri ve üzüm bağlarına yönelik talepler; ve gelişmiş gıda 

güvenliği ihtiyacı. Şimdiye kadar, Hindistan'da kayıtlı biyopestisit ürünlerinin 

ortalama ürün sayısı 970'dir; ABD'de 452 ve Avrupa'da 86'dır (Hassan ve 

Gökçe, 2014; Mishra ve ark., 2020). Mikrobiyal biyopestisitler, küresel 

biyopestisit pazarının %63'ünü paylaşmaktadır (Hassan ve Gökçe, 2014), 

Bacillus thuringiensis türevli ürünler ise %90'ını oluşturmaktadır (Kumar ve 

Singh, 2015). Pazara girişte önemli yol kat eden diğer mikrobiyal 

biyopestisitler, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum ve Beauveria 

bassiana'dır (Mishra ve ark., 2020). 
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1. GİRİŞ 

Tarımda kültür bitkilerine ve hasat sonrası depolanan gıda ürünlerine 

zarar veren akar, böcek, nematod, fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların 

zararlarını ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasal ve biyolojik ürünlere 

pestisit adı verilmektedir (Anonim, 2022a). Gıda ürünlerindeki zararlılar ve 

zararlı mikro organizmaların ortadan kaldıran, zararını azaltan madde veya 

maddeler karışım olarak da tanımlanabilen pestisitler ürünlerin kalitesini 

iyileştirme amacıyla kullanılırlar (Anonim, 2001). Tarım merkezli bir ülke olan 

Türkiye gibi birçok ülkede kullanılan pestisitler ekonomik olarak da çok 

önemlidir. 

Pestisit kullanımı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. İlk olarak akar ve 

küflere karşı kükürt kullanılmıştır. Antik Yunanistan ve Eski Mısır’da 

kükürdün böceklere karşı kullanıldığı bildirilmiştir (Ağar ve ark., 1991). 

Yoğun pestisit kullanımı, son 50 yılda kaliteli üretim ihtiyacı ile birlikte 

artış göstermiştir (Garcia, 1997; Chaverri ve ark., 2000). Pestisitlerin doğru ve 

zamanında uygulanması, mahsullerin maksimum üretimi için en çok kabul 

edilen yollardan biridir (Ferrer ve Cabral, 1993; Bolognesi, 2003; Mansour, 

2004; Martinez ve Gomez, 2007). Ancak kimyasalların artan kullanımıyla 

birlikte, yanlış kullanımı ile de, ekonomik olarak riskler ve zararlar da ortaya 

çıkmıştır (Jiménez 1995). 
 

2. PESTİSİTLERİN KAYNAĞI 

Fiziki çevreden elde edilenler 

 Mineraller 

-Bakır 

-Sülfür 

-Arsenik 

-Borat 

-Silisli topraklar 
 

Canlı organizma kaynaklı elde edilenler 

Bitkiler   Böcekler

 Mikroorganizmalar 

-Pyrethrum   - Hormonlar 

-Siyanür   - Feromonlar 
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-Kafein 

-Nikotin 

Kaynaklı pestisitler doğaldır, bunun dışında ise; 
 

Sentezlenerek elde edilenler: 

-Genellikle zararlı kontrolünde yaygın olarak kullanılırlar 

-Üretimleri ve kullanımları kolaydır 

-Spesifik üretimleri yapılabilir. 
 

Ancak maliyeti yüksek olabilir, bu da ekonomik açıdan dezavantaj 

sağlayabilir (Açar, 2015). 

Pestisitler çok farklı olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan biri olan Drum 

(1980)’ne göre;  

-Organizmaya giriş şekline göre,  

-İşlevine ve öldürdüğü organizmaya göre ve  

- Kimyasal bileşimine göre pestisitler olarak sınıflandırılmıştır. 

Pestisitler uygulandığında hedefe giriş şekilleri farklı olabilir. Sistemik, 

kontak, mide zehirleri, fumigant ve repellentler olarak ayrılırlar. 

-Sistemik pestisitler: Bu ilaçlar hedef organizma tarafından absorbe 

edilerek dokulara transfer edilir. Tek yönlü ya da çok yönlü olarak doku içinde 

hareket edebilirler.  

Bitki dokularına nüfuz eden pestisitler, kökten yaprağa ulaşabilir ve bu 

bitki ya da bitki parçalarıyla beslenen böcekler ölür.  

-Kontakt etkili pestisitler: Bunlar zararlılarla temas yoluyla etkili 

olurlar. Böceğe ilacın etki edebilmesi için fiziksel temas gerekir. Epidermis 

yoluyla zararlının vücuduna girerek zehirler ve ölüme neden olur. Bitkide 

dokularda taşınmaz. 

-Mide zehirleri: Ağız yolu ile alınır. Zararlının vücuduna beslenme 

sonrasında alınarak sindirim sistemine ulaştıktan sonra zehirlenerek ölüme yol 

açar.  

-Fumigantlar: Fumigantlar buharlaşma yoluyla, trakeal (solunum) 

sistem ile vücuda girer ve öldürür. Daha çok depolanan, meyve, sebze, tahıllar 

ile toprak zararlılarına karşı kullanılırlar. 
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-Repellent (Uzaklaştırıcılar): Repellentler öldürmezler, istenmeyen 

koku ile zararlıyı uzaklaştırırlar. 

Kullanım alanlarına (işlevine) göre pestisitler (Drum, 1980) 

İnsektisit, böcekleri öldürmek için kullanılır. 

Herbisit, yabancı ot ve istenmeyen bitkileri öldürürür. 

Fungusit, fungusları öldürürür. 

Rodentisit, fareleri öldürür. 

Bakterisit, bakterileri öldürürür. 

Akarisit, akarları öldürürür. 

Nematisit, nematotları öldürürür  
    

Kimyasal yapılarına göre pestisitler 

Organik klorlu pestisitler 

Bu pestisitlerin yapısında klor ve karbon bulunmaktadır. Endosülfan, 

DDT, lindane, aldrin buna örnek verilebilir. Kontakt ve solunum etkilidirler, 

zararları yüksek olduğu için kullanımları sınırlandırılmış ve yasaklanmıştır. 

Organik fosforlu pestisitler 

Bu gruptaki kimyasalların etken maddesinde fosfor bulunur. Örneğin  

malathion, parathion, chlorpyriphos, diclorvos ve diazinon bu grupta yer alır. 

Kontakt, sindirim ve solunum yolu ile etkilidirler. Zararlının nimf, larva ve 

ergin dönemine karşı kullanılabilir. 

Karbamatlı pestisitler 

Karbamik esterlerinden oluşan karbamatlı ilaçlar, asaetilkolinesteraz 

enziminin inhibitörüdürler. Carbaryl, methiocarb, methomyl, oxamyl bu gruba 

aittir. Vücuttan kolayca atılabilirler ve doğada parçalanabilirler. 

Piretroit grubu pestisitler 

Yukarıdaki diğer grup ilaçlara göre sıcak kanlılara toksik etkileri 

düşüktür. Fenvalerate piretroitler, cyfluthrin,Alpha-cypermethrin, bifenthrin, 

lamda-cyhalothrin, deltamethrin gibi ilaçlar bu gruptadır (Drum, 1980; Açar, 

2015; Kaur ve ark., 2019). 
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Pestisitlerin kullanımı zirai alanda oldukça yaygındır. Dünya çapında, 

her yıl yaklaşık 40 milyar dolarlık bir pay ile yaklaşık 3 milyar kg pestisit 

zararlılara uygulanmaktadır (Pan-UK, 2003). Türkiye’de yıllık pestisit 

kullanımı 30-40 bin ton, yıllık satış maliyeti yaklaşık 250 milyon dolardır 

(Turabi, 2007). Farklı kültür bitkileri ve illere göre kullanım oranları 

değişmektedir, Antalya pestisit kullanan iller arasında başı çekmektedir 

(Durmuşoğlu ve ark., 2010). 
 

3. PESTİSİT ZARARLARI 

Pestisit sık ve yoğun kullanımı sırasında çevreye ve insanlara maalesef 

olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Yapılan birçok bilinçsiz ya da yanlış 

uygulama sonrası suya karışan pestisitler sucul yaşamdaki balık ve 

organizmaları olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra kuşlar, arılar ve faydalı 

böceklerde bundan payını almaktadır. Ayrıca toprakta ve besinler üzerinde 

kimyasalların bıraktığı kalıntılar ise hem canlılar hem de çevre için toksik 

etkiye neden olur (Pimentel, 2005). Günlük yaşantı içinde marketlerden satın 

alınan gıdaların çoğunda tespit edilebilir düzeyde pestisit kalıntısı bulunduğu 

görülmüştür. Baker ve ark., 2003’te meyve sebzelerden aldıkları örnekleme 

sonucu değerlendirmede, %73'ünün pestisit kalıntısına sahip olduğu 

şeklindedir.  Benzer bir başka çalışmada elma, şeftali, armut, çilek ve 

kereviz’de yapılan analiz sonucunda ürünlerin %90'ında pestisit kalıntıları 

bulunmuştur (Groth ve ark., 1999). 

Pestisitlerin, akut ve uzun vadeli etkileri de dahil olmak üzere, yapılan 

bazı çalışmalarda pestisitlere maruz kalma ile belirli sağlık sonuçları arasında 

pozitif ilişkiler kurulmuştur (Prüss-Ustün ve ark., 2016; Ntzani ve ark., 2020). 

Her yıl yaklaşık 385 milyon akut pestisit zehirlenmesi vakasının meydana 

geldiği bunun 11.000 ölümle sonuçlandığı belirlenmiştir (Boedeker ve ark. 

2020). 

Pestisitlere maruziyet kronik ya da akut olabilir. Pestisitlere maruziyette, 

pestisit özelliği, maruziyet süresi ve miktarı ile maruz kalanın yaşı, cinsiyeti, 

genetik yapısı gibi farklılık gösterebilir. Pestisit uygulaması sırasında tedbir 

alınmaması da bu maruziyete sebep olabilir.  

Avrupa Birliği ve dünyada kullanılan ortalama tarım ilacı kullanımına 

göre Türkiye’de kullanımın daha düşük olduğu bilinmektedir, bu durum insan, 

çevre ve ekonomik açıdan ülkesel bazda bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 
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Ancak yoğun olarak tüketilen pestisitlerin aynı zamanda insan ve çevre 

açısından riskli ilaçlar olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Delen ve ark., 2005). 

Türkiye’de pestisit kullanımının arttığı ve bu artışın yıllık ortalama %1.2 olarak 

büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yoğun kullanımı ile de tarımda çalışanların 

pestisit uygulamaları sırasında uygulama hatası, kişisel koruyuculara dikkat 

edilmemesi gibi hatalar Türkiye için avantaj olan durumu olumsuz hale 

dönüştürebilmektedir (Arslan ve Çiçekligil, 2018). 

Yapılan bazı çalışmalarda çiftçilerde, kansere neden olarak kronik 

pestisit maruz kalımları olduğu belirlenirken, erkeklerde kısırlık ve çocuklar ve 

yaşlılar başta olmak üzere nörolojik hastalıklara yol açtıkları da tespit edilmiştir 

(Michael ve O’Malley, 2014); (Groot ve ark., 2016); (Rıccò ve ark., 2018). 

Pestisitlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de maliyetli olmalarıdır. 

Oluşan pestisit kirliliği sonucu ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. ABD'de 

yapılan bir çalışmada pestisitlerin uygulanmasından kaynaklanan başlıca 

ekonomik ve çevresel kayıplar şunlardır: halk sağlığı, yılda 1.1 milyar dolar; 

zararlılarda pestisit direnci, 1.5 milyar dolar; pestisitlerin neden olduğu ürün 

kayıpları, 1.4 milyar dolar; pestisitlere bağlı kuş kayıpları, 2.2 milyar dolar ve 

yeraltı suyu kirliliği, 2.0 milyar dolar (Anonim, 2022b).  

Bununla birlikte tüm dünyada pestisitlerin zararlarına rağmen, ülkeler 

bazında talebi artmış (Oliver 2018) ve küresel yıllık %4 artışla, satış değerinin 

2025’te 309 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir (Grand View Research, 

2017). 

Pestisitlerin sürdürülebilir kullanımı için pestisit uygulamasının güvenlik 

verilerinin elde edilmesi, alet ve makinelerin kontrolü ve pestisit uygulamasının 

en iyi uygulamalarının belirlenmesi, pestisitlerin uygun kullanımının risk ve 

faydalarının izlenmesi ve pestisit ürünlerinin kullanımdan sonra imha 

edilmesine ilişkin kurallar konusunda bilgiler belirlenmeli ve paydaşlarla 

paylaşılması ekonomik açıdan da önemlidir (EC, 2009). 
 

4. SONUÇ 

Zararlıların kontrol programlarının başarılı bir şekilde uygulanması, 

çiftçilerin zararlıları nasıl algıladıkları, bitki koruma sorunlarına karşı 

tutumları, inançları ve uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olup 

olmadıklarıyla da orantılıdır.  Bunun yanı sıra pestisit kullanımı ve kalıntı ile 

ilgili olarak devlet politikalarını düzenlemeleri yapılmalıdır. Uygulamada 
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çiftçiler arasında bilgi alışverişi ve entegre zararlı yönetimi (IPM) uygulamaları 

çok önemlidir.  

Pestisitlerin olumsuz etkileri, hükümet uzmanları, bilim adamları, kamu 

kuruluşlarından uzmanlar ve özel sektörden diğer paydaşlarla yapılan istişareler 

yoluyla belirlenmelidir. 

Pestisitlerden kaynaklanan minimum olumsuz etkilerle kimyasal açıdan 

güvenli bir gelecek elde etmek için, pestisitlerin yönetiminde geliştirilmelidir. 

Daha güvenli ve daha yeşil alternatif çözümlere geçişte eylemler gereklidir. 

Yürütülen çalışmalarda, üreticiyi destekleyici ve kolaylaştırıcı önlemlerle 

birlikte temel nedenlerle mücadele etmeyi teşvik ederek ve piyasa talebindeki 

ekonomik sorunların minumuma indirilmesi sağlanabilir. Bu anlayışı 

geliştirmek için çiftçi eğitimi (belki de çiftçi tarla okulları aracılığıyla) ile 

desteklenen çiftçiler biyolojik ve alternatif kontrol yöntemleri ile ilgili 

bilgilendirilmelidir. 

Temel olarak, bakıldığında ürününü zararlı (böcek, akar, nematot) ve 

hastalıklardan (fungus, bakteri, virüs) korumak ve verimi artırmak için 

pestisitler uygulanır, ancak pestisitler sürüklenerek kirliliğe, kalıntıya ve 

dayanıklılığa neden olur. Bu şekildeki pestisit zararı ürünü etkileyeceğinden 

çiftçiler, distribütörler, toptancılar, nakliyeciler, perakendeciler, gıda 

işleyicileri ve diğerleri için mali kayıplara dönüşmektedir. Potansiyel karlar ve 

yatırımlar bundan dolayı kayba uğrayabilir.  Bu maliyet kaybı da şüphesiz 

tüketici için ise daha yüksek pazar fiyatlarıyla karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç olarak pestisit kullanımı, uygulanması, uygulama sonrası 

sorunları ve maliyet analizleri ortaya konularak üretici açısından karlı hale 

getirilmelidir. 
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1. GİRİŞ 

 Kalkınma tüm ülkeler açısından bir ihtiyaç ve çözülmesi gereken bir 

sorun olarak öne çıkmaktadır. Ülkelerin kalkınma ihtiyacının ortaya çıkması 

özellikle ekonomik olarak büyümenin sürekli ve hızlı bir şekilde devam etmesi 

istemine dayanmaktadır. Ülkeler bu sayede hem ekonomik refah seviyelerini 

yükseltmek hem de modern yaşam biçimine uluşmayı hedeflemektedirler. 

Kalkınma ekonomisinin bir disiplin olarak ortaya çıkışı 1930’lardaki 

Büyük Buhrana dayanmaktadır. 1939-1945 yılları arasındaki uluslararası 

ekonomik sistemin çöküşünün meydana getirdiği sarsıntıda kalkınma 

ekonomisine asıl ivmeyi kazandırmıştır (Yavilioğlu, 2002). İkinci Dünya 

Savaşının sona ermesinden sonra savaş öncesi sömürge konumunda olan az 

gelişmiş ülkeler bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bunun sonucunda birçok 

kalkınmamış ulus-devlet ortaya çıkmıştır. Her alanda ortaya çıkan geride 

kalmışlık olgusu nedeniyle bu ülkelerde kalkınma güdüsü çok hızlı gelişme 

göstermiştir. Özellikle soğuk savaş döneminde kalkınma çabaları hızlı bir 

şekilde dünyada artmaya başlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkeler gelişmemiş 

ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmaları için yardımlarda bulunmaya 

başlamışlardır. Çünkü dünya hızla gelişmeye başlamış ve bu da ülkelerin 

birbirine olan bağlılıklarını artırmıştır. Ayrıca dünyada küreselleşmenin hızla 

artması ile birlikte gelişen uluslararası kuruluşların varlığı (Dünya Bankası, 

IMF, ILO vb.) kalkınma çabalarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Bunlardan 

başka akademik çalışmalar ve insan yaşamı için duyulan kaygılar kalkınma 

sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Tüylüoğlu ve Çeştepe, 2008).  

Diğer taraftan her ülke kendi ekonomik düzeni içinde, farklı gelişme 

düzeyleri ve pratiği olan bölgeleri barındırmaktadır. Bu durum, bölgeler 

arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki şartlardaki farklılıklar nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır. Bölgelerarası gelişmişlik farkları doğal olarak 

ekonomilerin genel kalkınma düzeylerini de önemli ölçüde etkilemektedir.  

Bölgeler arasındaki kalkınma farklarının yok edilmesi için gelişmiş 

ülkeler, bölgesel kalkınma ajansı ve bölgesel planlama yaklaşımını, gelişmekte 

olan ülkeler de genellikle ulusal düzeydeki planlı kalkınma modeli 

çerçevesinde “kalkınmada öncelikli yöreler” yaklaşımını benimsemiştir. Ancak 

bunun, ihtiyaca cevap vermediği anlaşılmıştır ve her bölgenin özelliğine göre, 

bölgesel plan çerçevesinde teşvikler yapılmasının daha doğru olduğu öne 

sürülmüştür (Arslan, 2005). 
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Bu çalışmada, kalkınma kavramı, bölgesel kalkınma ve Türkiye’deki 

bölgesel kalkınma projeleri ele alınmıştır. Ayrıca Bölgesel kalkınma 

projelerinden Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) özelinde Tokat iline yapılan 

tarımsal yatırımlar irdelenmiştir. Proje kapsamında Tokat ilinde 

gerçekleştirilen projelerden faydalanan 10 adet çiftçi ile yüz yüze görüşme 

yapılmıştır. Görüşme türü olarak yarı yapılandırılmış görüşme türü 

kullanılmıştır (Anonim, 2021). Görüşme sonunda çiftçilerin projelerden 

beklentileri, memnuniyet düzeyleri ve gelecek hedefleri gibi konularda bilgi 

sahibi olunmuştur. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında sonuçlar sunulmuştur.  

   

2. EKONOMİK KALKINMA 

Genel olarak ekonomik kalkınma, sürdürülebilir ekonomik büyümenin 

sağlanabilmesi için kıt kaynakların etkin bir şekilde dağıtılmasının yanı sıra, 

ekonomik, sosyal, politik ve kurumsal mekanizmaların insanların yaşam 

standartlarının iyileştirilmesi için organize edilmesine yönelik oldukça geniş 

bir alanı kapsar (Todaro ve Smith, 2012). Başka bir deyişle, ekonomik 

kalkınma uzun dönemde ekonomik büyümenin yanında, sosyal ve kültürel 

yapının da değiştirilmesini ve yenileştirilmesini öngörür. 

Özellikle ekonomik büyüme ile kalkınma çoğu kez birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Fakat bu iki kavramı birbirinden ayırt etmek gerekir. 

Ekonomik büyüme daha çok ülkenin çıktı düzeyinde ve kişi başına gelirindeki 

artışı ifade etmektedir. Ekonomik kalkınma ise, ekonomik büyüme ile birlikte 

çıktı dağılımındaki ve ekonominin yapısındaki değişimleri içermektedir 

(Nafziger, 2005).  

Ekonomik kalkınma sayısal olarak ifade edilmeyen pek çok kavramı 

kapsamaktadır. Ekonomik büyüme ise kalkınmanın aksine niceliksel 

gelişmelerle ilgilidir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için şüphesiz 

ekonominin büyümesi, üretim artışının gerçekleşmesi, kişi başına GSYH’ da 

artış olması gerekir. Fakat ekonomik büyüme tek başına ekonomik kalkınma 

için yeterli değildir. Büyüyen ekonominin mutlaka kalkınacağını söylemek 

zordur.  Ekonomik kalkınma, GSMH ve Kişi Başına GSMH, Satın Alma Gücü 

Paritesi, Yaşamın Fiziki Niteliği Endeksi (PQLI) ve İnsani Kalkınma Endeksi 

(HDI) gibi ölçüm yöntemlerine göre belirlenir (Alataş, 2014). 
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3. BÖLGESEL KALKINMA 

Bölgesel kalkınma, bölgenin sahip olduğu kaynakların kullanılması, 

girişimciliğin teşvik edilmesi, istihdamın artırılması, bölgenin gelir seviyesi ile 

yaşam standartlarının iyileştirilmesi olarak da ifade edilebilmektedir (Künü ve 

Hopoğlu, 2015). Bölgesel kalkınmanın temel amacı, bölgelerarasında yaşanan 

sosyoekonomik farklılıkları minimize etmek bunun yanında Ayrıca nüfus artışı, 

iç göç, coğrafi ve tarihi nedenlerden dolayı da oluşan dengesizlikleri 

gidermektir (Akbulut, 2018). 

 Bu bakımdan bölgesel kalkınma, söz konusu bölgelere istihdam 

olanakları yaratması ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmesinden dolayı, 

çeşitli gelişmiş ve gelişmekte olan  ülkeler açısından önem arz etmektedir. 

Bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi, ülke ya da bölgelerin kendine has sahip 

oldukları olanaklardan dolayı ülke ya da bölgelere göre farklılık 

gösterebilmektedir (Künü ve Hopoğlu, 2015). 

Bölgesel kalkınma, çeşitli bölge ve sektörlerdeki yatırım miktarlarının 

yükseltilerek, bu bölgelerde ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesini 

öngörmektedir. Dolayısıyla da bölgesel kalkınmanın sağlanması için bölgelerin 

kendilerine has ekonomik potansiyelleri ortaya konarak, söz konusu bölgelerde 

hızlı bir kalkınma süreci başlatılabilmektedir (Arslan, 2005). 

Kalkınma işinin bölgeselleşmesi yerel anlamda kalkınmayı da 

beraberinde getirmiştir. En nihayetinde ulusal kalkınmanın sağlanması adına 

bölgesel kalkınma giderek daha da önem kazanmıştır. Bölgesel kalkınmanın 

benimsenip toplumun tabanında kendine daha çok yer bulması, yapılan ve 

yapılacak olan plan ve projelere halkın katılım sağlaması, kalkınmanın 

sürdürülebilmesi ve yerelin kalkınmaya olumlu etkileri bakımından önem arz 

etmektedir. 
 

3.1. Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri 

Cumhuriyet döneminde, gelişmişlik farkı açısından Doğu Anadolu ile 

Batı Anadolu arasındaki uçurumun artma sebebi, coğrafi koşulların dışında, 

Cumhuriyet’ten önceki dönemde İmparatorluk tarafından dışa bağımlı politika 

izlenmesidir. Türkiye’de 1923-1950 arası Devletçilik Dönemidir. Kalkınmada 

etkili olacak özel sektör olmadığından, her çalışmayı devletin yapması 

gerekiyordu. Planlar, yatırımlar ve hukuksal düzenlemeler devlet eliyle 

olduğundan, 1923-1950 döneminin adı Devletçilik Dönemidir (Efe ve Akgül, 
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2011). 1923-1960 yılları arasında, bölgeler arasında olan dengesizliği 

minimuma indirmek için önemli bir politika uygulanmamıştır (Yardımcıoğlu 

ve ark., 2012). Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki bir ülke olması 

sebebiyle, bölgeleri arasında farklılıklar bulunan bir ülkedir. Bölgeleri 

arasındaki gelişmişlik farklılıklarını en aza indirme çabası, bölgesel 

kalkınmaya yönelik uygulamalara önem verilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Bu kapsamda Türkiye’de on altı bölge ayrımı yapılmış ve bu bölgeler için 

uygun kalkınma hamleleri hazırlanmıştır. Bazı bölgeler hızla kalkınırken bazı 

bölgelerde kalkınma sorunu yaşanmıştır. Bu nedenle bölgesel kalkınma 

hamleleri yeniden düzenlenmiştir. Bu projelerin isimleri ve kısa açıklamaları 

aşağıda verilmiştir.  
 

3.1.1. Doğu Anadolu Projesi (DAP) 

DAP toplamda on dört ili (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) 

kapsamaktadır. Bu proje bölgedeki üniversitelerin ortak bir çalışma ürünü 

olarak 2011 yılında ortaya çıkmıştır. Projesi kapsamında, mevcut durum ve 

analizi, bölge ile ilgili stratejiler hazırlanarak ekonomik, sosyal ve çevresel 

anlamda kalkınma hedefleri belirlenmiştir (Anonim, 2022a). 

3.1.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planı (GAP) 

Bölge insanının refah seviyesinin yükseltilmesi ve bölgeler arasında olan 

kalkınmışlık farklarının azaltılmasına yönelik ortaya atılmış bir plandır. Proje 

Fırat ve Dicle Havzaları ile Yukarı Mezopotamya ovalarındaki 9 şehri 

(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak) kapsamaktadır (Anonim, 2022b). 
 

3.1.3. Konya Ovası Projesi (KOP) 

Merkezi Konya’da olan KOP bölgesel kalkınma idaresi Aksaray, 

Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini 

kapsamaktadır. Konya Ovası Projesi’nin bölgenin hızlı bir şekilde 

kalkınmasının sağlanması, bölgede kalkınma ile ilgili yürütülen projeleri 

izlemek ve analiz etmek ve bölgede faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının bir 

çatı altında çalışmalarını sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır (Anonim 

2022c). 
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3.1.4. Zonguldak – Bartın – Karabük Bölgesi Gelişme Planı 

(ZBKBKP) 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretim kapasitesinin azaltılması ve 

Karabük ile Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin özelleştirilmesi nedeniyle 

ekonomik ve sosyal kayıpların oluşturacağı açıkları kapatmak üzere 

planlanmıştır. Projenin amacı; kamu, özel ve sivil kesimin de katkıları ile 

bölgenin kalkınmasını sağlamaktır (Koç, 2015). 

3.1.5. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi 

Bu proje, Yeşilırmak akım rejiminin düzenlenmesi, erozyon tehlikesinin 

önüne geçilmesi, meraların ıslahı, su kirliliğinin önlenmesi, suyun iktisadi 

kullanımı, şehirleşmede çarpıklaşmanın önüne geçilmesi, sosyo-ekonomik 

kalkınmaya yönelik her türlü çalışmanın yürütülmesini amaçlayan bölgesel bir 

kalkınma projesidir. Bölgedeki bütün yerel yönetim birimlerinin katılımı ile 

oluşan ortak bir projedir ve istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında TR83 

(Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat) illerini kapsamaktadır (Anonim, 

2022d). 

3.1.6. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)  

DOKAP, bölgenin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede 

yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası 

ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal 

istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma 

projesidir. 2022 yılı itibarıyla Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, 

Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerini kapsayan DOKAP 

Bölgesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (OKA) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 

adıyla üç kalkınma ajansı faaliyet göstermektedir. DOKAP Eylem Planı 5 ana 

eksen üzerine kurgulanmıştır. Bunlar, turizm ve çevresel sürdürülebilirlik, 

altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma olarak belirlenmiştir. 5 ana eksen dışında, 

20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt eylem tasarlanmıştır DOKAP bölgesinin 

rekabet gücü en yüksek sektörü, tarım sektörüdür. Bu kapsamda DOKAP tarım 

eylem planı ile bitkisel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, sertifikalı 

üretimin teşvik edilmesi, doğayla dost tarımsal üretim sistemlerinin 
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yaygınlaştırılması, bölgedeki potansiyel organik havzaların tespitlerinin 

yapılması, örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması, çay ve fındık üretiminde 

kalitenin artırılması, meraların ıslahı ve sürdürülebilir kullanım imkânlarının 

belirlenmesi, bölge hayvancılığının desteklenmesi, hayvancılıkta örnek üretim 

sistemlerinin geliştirilmesi, bölgede soğuk hava depolama kapasitesinin 

artırılması, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması, orman kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanım imkânlarının sağlanması, tıbbi ve aromatik bitkilerin 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir (Anonim,2022e). 

Çalışmanın bundan sonraki bölümlerde DOKAP kapsamında Tokat 

ilinde yapılan tarımsal projeler ile ilgili özet bilgiler sunulmuştur. 
 

4.TOKAT İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TARIMSAL 

PROJELER 

Tokat ilinde DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul 

edilen ve desteklenmesine karar verilen çok sayıda proje bulunmaktadır. 

Projeler DOKAP tarım eylem planında belirtilen hedeflere uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Bu projelerden bazılarına ait bilgiler ve yapılan yatırımlar 

aşağıda özetlenmiştir.  
 

4.1. Tokat Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi 

Projesi  

Tokat il merkezi ve 11 ilçesinde uygulaması gerçekleştirilen proje ile, 

buzağı ölümlerinin engellenmesi, gebe ineklerin aşılanması, çitçilerin eğitimi, 

buzağılara biberon ve antiseptik solüsyonların dağıtımı, göçer hayvancılık 

işletme sahiplerine güneş enerji sistemleri dağıtılması ve gezginci arıcılara arı 

terazisi temini yapılmıştır. Tokat İl Tarım ve Ormancılık müdürlüğü ile 

yürütülen projenin uygulama yılı 2017-2018 yıllarıdır. Proje tutarı 1.140.000-

TL olarak belirlenmiştir. 

Bu projelerden arıcılıkta koloni gelişimi ve bal üretiminin kablosuz 

hassas terazi ile izlenmesi projesi kapsamında 41 adet arıcıya kablosuz hassas 

terazi alımı gerçekleştirilmiştir. Buzağılar ölmesin işletmeler boş kalmasın 

projesi kapsamında, üreticilerin eğitimi, 17.000 gebe düve ve sığırlar için aşı 

tedariki sağlanmıştır. 2017 yılında 17.000 adet buzağı biberonu ile markalı aşı 

alımı yapılmıştır. 2018 yılında 4.000 adet aşı yapılmıştır. Göçerlere bir umut 

aydınlık projesi kapsamında, yaylalarda hayvancılık yapan göçerin kullanımı 

için; 2017 yılında 175 adet 2018 yılında ise toplam 234 adet güneş paneli alımı 
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yapılmıştır (Anonim, 2022f). 

 

 

Resim a. Göçerlere Bir Umut Aydınlık Projesi 
 

4.2. Tokat İli "Bağ Vatanına Dönüyor" Bağcılığı Geliştirme 

Projesi 

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen projenin uygulama 

yılı 2017-2019 yılları arasında üç yıllık olarak hedeflenmiştir. Proje tutarı 

6.600.000 TL olan proje kapsamında hedeflenen 2.000 dekar alanın %92.5 

oranında gerçekleştirilerek 1.850 dekar üzüm bağı tesisi alanı kurulmuştur 

(Anonim, 2022f). 
 

 
Resim b. Tokat İli Bağ Vatanına Dönüyor, Bağcılığı Geliştirme Projesi 

 

4.3.Tokat İli Seracılığı Geliştirme Projesi 

Bu proje ile, bölgedeki mikro klima alanları ile denize yakın, kuzeyi 

kapalı alanlarda örtü altı sebze tarımı yaygınlaştırarak kış döneminde sebze 

tarımını geliştirmek ve üretilen sebzeleri ihraç etmek ve bu sayede bölge 

tarımsal gelirini artırmak hedeflenmiştir. Proje için ayrılan bütçe ile 2019 

yılında 33 adet, 2020 yılında 23 adet sera yapımı gerçekleşmiştir (Anonim, 

2022f). 
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Resim c. Tokat İli Seracılığı Geliştirme Projesi 
 

4.4. Tokat Cevizle Kalkınıyor Projesi 

Tokat İline bağlı Merkez, Almus, Artova, Turhal, Pazar, Niksar, Erbaa, 

Zile, Reşadiye ve Başçiftlik ilçeleri ve bu ilçelere bağlı bazı köylerde 6.000 

dekar ceviz bahçesi kurulmuştur. Kurulan bahçeler için toplam 244.590 adet 

ceviz fidanı dağıtılmıştır. Projenin uygulama yılı 2019 yılı proje bütçesi 

2.030.000 TL’dir. 

Yine bu projelere ilave olarak Erbaa soğuk hava deposu, Tokat ili çilek 

tarımının geliştirilmesi, solucan gübresinin üretiminin yaygınlaştırılması, bal 

paketleme tesisi ve hizmet binası altyapı kurulumu, her köye bir koyun keçi 

banyo havuzu, Erbaa mezbahane yapımı, göçer yetiştiricilerin yaşam 

standartlarının yükseltilmesi, arıcılıkta koloni sayısının artırılması ve organik 

arı yetiştiriciliği, Zile Karakuzu sulama göleti, Tokat ili meralarında taşlılığı 

azaltma, organik havzalarda organik üretimin geliştirilmesi, ekinezya ve 

çörekotu üretiminin yaygınlaştırılması, kiraz üretimini geliştirme, örtüaltı 

biyoteknik mücadele, damızlık boğa-koç-teke üretim tesisi modernizasyonu, 

kuru fasulye, nohut üretimini geliştirme gibi pek çok projeye DOKAP 

kapsamında fon sağlanmıştır (Anonim, 2022f).  

Yukarıda açıklanan ya da isimleri verilen projelerden faydalanan bazı 

çiftçilerin projelere ulaşma, hazırlama, memnuniyet ve verimlilik üzerine 

yapılan yüz yüze görüşme sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Görüşülen çiftçilerin faydalandıkları projeler ve projelerin 

gerçekleştirildiği bölgeler şu şekildedir: Organik arı yetiştiriciliği projesi 

kapsamında petek yenileme (Reşadiye ilçesi), Tokat cevizle kalkınıyor projesi 

(Büyükyıldız köyü 2 adet), ekinezya ve çörekotu üretiminin yaygınlaştırılması 

projesi kapsamında ekinezya üretimi (Tokat merkez), Tokat ili bağ vatanına 
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dönüyor bağcılığı geliştirme projesi (Güryıldız kasabası 2 adet), arıcılıkta 

koloni sayısının artırılması, flora kapasitesinin tam kullanımı ve üretimde 

çeşitlilik projesi (Geyraz), damızlık boğa-koç-teke üretim tesisi 

modernizasyonu projesi (Büyükyıldız ve Yeşilyurt köyü), Tokat ili çilek 

tarımının geliştirilmesi projesi (Eze köyü-Avlunlar). 

DOKAP kapsamında Tokat ilinde desteklenen söz konusu projelerin 

gerçekleştirilmesi esnasında çiftçiler uzman danışmanlardan yardım aldıklarını 

belirtmişlerdir. Projelerin yeterince tanıtıldığı düşünmeyen çiftçiler projeleri 

İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve kayıtlı oldukları odalardan 

öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Projeler ile sağlanan hibelerin genel olarak yeterli 

olduğu düşünülürken, yapım işlemi olan hibelerde ise hibelerin artan 

maliyetlerden dolayı yetersiz olduğu belirtilmiştir. Bu projeler sayesinde atıl 

olan arazilerin kullanılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Genel olarak projeler 

sayesinde bölgelerinde verimliliğin arttığını belirten çiftçiler, projeler 

sayesinde genişlettikleri ya da yeni başladıkları ürün türlerini yapmaya devam 

edeceklerini belirtmişlerdir. Çiftçiler tarafından proje kapsamına alınması 

istenen tarımsal faaliyetler genel olarak şu anda üretimini yaptığı ürünlerin 

maliyetlerini düşürecek yatırımlar olarak görülmektedir. 

Projelere verilen desteklerinin devam etmesi isteği taşıyan çiftçiler, 

projelerin gelirlerinde artış oluşturduğunu hem kendi işletmelerinin hem de 

bölgelerinin kalkınmasına faydalı olduğu düşünmektedirler. 
 

5. SONUÇ 

Toplam on bir tane ili bünyesinde bulunduran, oldukça geniş ve kapsamlı 

bir bölgesel kalkınma projesi olan Doğu Karadeniz Projesi ile diğer illerde 

olduğu gibi Tokat ilinde de yaşayan insanların gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin 

yükselmesi, bölgelerarası ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme, çevresel, 

kentsel, alt yapı, sosyal ve tarımsal anlamda önemli oranda katkı sağlanmıştır.  

Yapılan projelerin etkisi ile birlikte Tokat ilinin Türkiye ortalamasının 

üzerinde bir tarımsal gelir elde ettiği ve ekonomiye olan katkısının büyüdüğü 

söylenebilir. Nitekim 2018 yılında Tokat ili, GSYH iktisadi faaliyetler 

kollarındaki tüm sektör toplamlarına göre incelendiğinde Tarım sektörü toplam 

gelirin %22,5’ni oluştururken 2020 yılında bu oran %26,7 olmuştur.  

Yapılan yatırımlarla beraber Tokat ilindeki 2018 yılında gelire katkısı en 

yüksek olan kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörünü 
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2020 yılında tarım sektörü geride bırakarak sektörler içerisindeki en büyük 

getiriyi sağlamıştır. 

Tokat ili tarımsal alanlar bakımından incelediğinde 2019 yılında tarla 

olarak ekili alan 243.018 ha iken 2021 yılında bu alanın 251.617 ha’a 

yükseldiği bu anlamda atıl olan tarımsal arazilerin kullanıma açıldığı 

söylenebilir. İlde üretimi yapılmayan baharat ve aromatik bitkilerin 359 ha’lık 

bir alanda üretiminin yapılmaya başlanması önemlidir. Tokat ilinde projeler ile 

birlikte ceviz alanlarında yaklaşık 2 bin ha’lık bir artış yaşanmıştır. Yine 

küçükbaş hayvan sayısı 378 binden yaklaşık 512 bine yükselmiştir. İlde üretilen 

bal miktarında yaklaşık %65’lik bir artış ile 643 tonluk üretim 

gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç itibariyle DOKAP kapsamında Tokat ilinde gerçekleştirilen 

tarımsal yatırımların çiftçi gelirine, bölge ekonomisine ve dolaylı olarak ülke 

ekonomisine pozitif katkı sağladığı söylenebilir. Projeler ve projelerden 

yararlanan çiftçiler açısından konu genel olarak değerlendirildiğinde ürün ve 

üretim bazlı desteklemenin artırılması ve maliyetler baz alınarak 

desteklemelerin yapılandırılması oldukça önemlidir. Projelere daha fazla 

çiftçinin katılımı sağlanmalıdır. Özellikle küçük aile işletmelerinin ve yeterli 

arazi büyüklüğüne sahip olamayan çiftçilerin desteklere ulaşımının 

kolaylaştırılması kırsaldan göçü önlemede ve gençlerin tarımda kalmalarını 

teşvik etme konusunda da faydalı olabilir.   
 

Teşekkür: Bu çalışmanın hazırlanması aşamasında ve çiftçi 

görüşmelerinde katkı sağlayan öğrencim Ziraat Mühendisi Seda AYDIN’a çok 

teşekkür ederim.
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1. GİRİŞ 

Tokat ili gerek arazi yapısı gerekse yetiştirilen ürünler açısından önemli 

bir tarım şehridir. İl sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 364 bin hektar tarım 

arazilerinin %66.8’i tarla tarımında, %3.3’ü sebze yetiştiriciliğinde, %2.4’ü 

meyve yetiştiriciliğinde, %1.7’si bağ tarımında, %0.05 süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde, %0.03’ü seracılıkta kullanılmakta ve %10.2’si nadasa 

bırakılmaktadır. Tokat ilinde bulunan hayvan varlığı ise 313 bin 346 adet 

büyükbaş, 378 bin 219 adet küçükbaş, 200 bin 640 adet küçük evcil hayvan ve 

44 bin 369 adet arı kovanı şeklindedir (Anonim, 2020).  

Tokat’ın zengin, verimli tarım faaliyetleri, tarıma dayalı sanayilerin 

kurulması açısından sermaye ve hammadde sağlamada yeterli olsa da il 

ekonomisi içinde sanayi sektörünün payı düşük kalmıştır. 2019 yılı itibariyle 

Tokat ilinin GSYH içinde sanayinin payı %9.96 olarak gerçekleşmiştir. Tokat 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kapsamındaki iller 

içerisindedir. İlde toplam 325 proje için 80.6 milyon TL’lik kırsal kalkınma 

yatırımları yapılmıştır. İlde tarıma yapılan yatırımlar ile il ekonomisine önemli 

katkılar sağlanmıştır. 2019 yılı itibariyle Tokat ilinin GSYH içinde tarımın payı 

%21.94 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam GSYH’sı içinde tarımın payının 

%6,42 olduğu dikkate alınırsa bu rakamın bir hayli yüksek olduğu 

görülmektedir (Anonim, 2021a). 2021 yılı itibari ile yatırım tutarı 161 milyon 

TL olan 268 projeye 65 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Desteklenen 

yatırımlar, hayvancılık, otel-konaklama, balıkçılık, sera, yenilenebilir enerji 

gibi alanlarda olmuştur.  

Tokat ilinin son 10 yılına ait net göç hızı (NGH) verilerindeki değişimler 

Çizelge 1’de görülmektedir. 2013 yılı verilerine bakıldığında 20 bin 84 kişi ile 

en çok göçün verildiği yıl olduğu görülmektedir. Bu döneme ait net göç hızı -

‰33 olarak gerçekleşmiştir. En çok göç verilen ikinci dönem ise 16 bin 906 

kişi ile 2020 yılı olmuştur. Bu döneme ait net göç hızı -‰27.9 olarak 

hesaplanmıştır. 
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Çizelge 1. Yıllara göre tokat ilinin aldığı ve verdiği göç sayıları ve net göç hızı 

rakamları (Anonim, 2021b) 

Yıl 
Toplam 

nüfus 

Aldığı  

göç 

Verdiği  

göç 
Net göç 

Net göç  

hızı (‰) 

2011  608 299  29 576  36 342 -6 766 -11.1 

2012  613 990  34 725  31 812 2 913 4.8 

2013  598 708  26 987  47 071 -20 084 -33.0 

2014  597 920  35 891  38 737 -2 846 -4.7 

2015  593 990  34 586  40 805 -6 219 -10.4 

2016  602 662  36 572  33 380 3 192 5.3 

2017  602 086  34 735  38 746 -4 011 -6.6 

2018  612 646  46 391  41 326 5 065 8.3 

2019  612 747  39 530  39 567 -37 -0.1 

2020  597 861  24 840  41 746 -16 906 -27.9 

 

Tokat ilinin en çok göç verdiği iller sırası ile İstanbul, Ankara, Kocaeli, 

Tekirdağ, Samsun, İzmir, Sivas, Amasya ve Bursa Olmuştur. En fazla göçün 

olduğu 2013 ve 2020 yıllarda İstanbul ilinin tercih edildiği söylenebilir (Uzan, 

2022).  

Tüm bu verilerin ışığında Tokat ilinin önemli bir tarım şehri olduğu, 

tarımsal üretim hacminin sanayi üretim hacminden daha yüksek olduğu ve 

tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarının da önemli bir pay aldığı görülmektedir 

(Çevik, 2020). Buna karşın net göç hızının genel olarak negatif ve yüksek 

olması, tarımsal faaliyetlerinin devamlılığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. 

Kırsal gençlerin göçüne katkıda bulunan tüm faktörlerin yanı sıra, genç 

çiftçilerin sayısı ve kapasitesi hala çok önemlidir. Bu nedenle tarımın 

kalkınmasında ana aktör olan gençlerin tarıma olan ilgisini sürdürmek veya 

artırmak için bazı stratejiler uygulanması, tarımsal işletmeci profilinin orta ve 

uzun vadede gençler lehine değişimini sağlayacak politik yaklaşımların ortaya 

konulması ve sorunların çözümüne yönelik neler yapılabileceğine dair ciddi 

önlemler alınması gerekmektedir (Erdal ve ark..,2022). 

Tokat ilinde mera ve yayla alanlarının daha fazla değerlendirilmesi, 

bölgede yaşayan kırsal gençleri tarımda tutmak, tarımdan beklentilerini 

güçlendirmek, köyden kente göçün önlenmesini sağlamak, kırsal gelir 

kaynaklarını arttırmak amacıyla Tokat Valiliği himayesinde, Türkiye’de ilk 

defa uygulanan “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” isimli bir proje 
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gerçekleştirilmiştir. Projede yukarıda sayılan amaçlar etrafında küçükbaş 

yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedef alınmıştır (Anonim, 2021c). 

 Bu araştırmada Tokat ilinde uygulanan “Köyümde yaşamak için bir sürü 

nedenim var” projesinin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla projeden faydalanmakta olan çiftçilerin yüz yüze 

anket tekniği ile görüşleri alınarak sorunları, köyde yaşayıp yaşamayacakları, 

projeden memnuniyet düzeyleri ve yaklaşımları değerlendirilmiştir.  

Çalışmada proje ile Tokat merkez ilçede ilk etapta dağıtılan koyunlardan 

faydalanmakta olan 158 çiftçinin tamamı ile anket yapılması hedeflenmiş ancak 

bu çiftçilerden sadece 70 tanesi ile görüşme sağlanabilmiştir. Çiftçilerden elde 

edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
 

2. PROJENİN UYGULAMASI VE HEDEFLERİ 

Dünyada hızla artan nüfus artışı gıdaya erişimi çok önemli kılmaktadır. 

Gıdaya erişim açısından, hayvancılık faaliyetlerinin önemli çıktısı olan et ve 

süt üretimi insanlığın beslenmesinde büyük bir paya sahiptir. Hayvancılık, gıda 

teminindeki rolü yanında bir gelir kaynağı olması, kırsal alanların kalkınması, 

kırsal kesimde hayat standartlarının yükseltilmesi, altyapı hizmetlerinin 

geliştirilmesi, dolayısıyla kırsal alandan kente göçün engellenmesi, devlet 

teşviklerinden faydalanması açısından da son derece önem arz eden bir 

sektördür.  

Koyun yetiştiriciliği, ülkelere göre değişmekle birlikte dünyanın birçok 

bölgesinde yapılmaktadır. Çayır ve otlakları geniş ve kurak iklim şartlarına 

sahip bölgelerde halkın geçim kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir (Şahin ve 

Olfaz, 2019). Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri içinde koyun yetiştiriciliğinin 

önemli bir yeri vardır. İklim şartları, arazi yapısı, meraların geniş ve genellikle 

düşük kaliteli olması ülke hayvancılığı içinde koyun yetiştiriciliğinin önemini 

artırmaktadır. Özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde karasal 

iklim etkilidir, yıllık yağış miktarı düşük ve düzensizdir. Bu bölgelerde meralar 

genellikle çok zayıf olup daha ziyade koyunların otlatılmasına uygundur. 

Koyun yetiştiriciliği tarıma uygun olmayan arazilerdeki böyle meralarla 

beslenerek Türkiye’nin et ve süt üretimine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır  

(Güngör ve Akçapınar, 2013). Türkiye coğrafyasına uyumu bakımından ve et, 

süt, yapağı ve deri gibi birçok farklı alanda gelir sağlayan koyun, Türkiye' de 

en çok yetiştirilen küçükbaş hayvan türüdür. TÜİK 2021 verilerine göre 
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Türkiye’nin toplam koyun varlığı yaklaşık 45.2 milyon baştır. Türkiye de 

olduğu gibi Tokat ilinde de koyun yetiştiriciliğine büyük önem verilmektedir. 

Karadeniz bölgesi koyun yetiştiriciliğinde ilk sıra da bulunmakta olan Tokat 

ilinin toplam hayvan varlığının %48’i ini koyun oluşturmaktadır. Coğrafi 

konumu, meraları, otlakları ve yaylaları, iklim ve sosyal yapısı hayvancılık 

faaliyetlerinin elverişli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan Tokat ilinde 

2016 yılında 251 bin baş olan koyun varlığı 2021 yılına geldiğinde % 60’lık bir 

artış ile yaklaşık 420 bin başa yükselmiştir (Anonim, 2020).  

Türkiye'de ilk defa Tokat ilinde uygulanan “Köyümde yaşamamak için 

bir sürü nedenim var” projesi, Ziraat Bankası genel müdürlüğünce diğer illerde 

uygulanmak üzere ulusal proje olarak il valiliklerine gönderilmiş ve diğer 

illerde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje ile aynı zamanda Tokat ili ve 

küçükbaş yetiştiriciliğinin en büyük problemleri olan sürü büyüklüğünün 100 

baş ve altı olması, hayvancılığın özellikle küçükbaş yetiştiriciliğinin gençler 

tarafından tercih edilmemesi, çoban bulunamama, finansman sorunu, eğitim 

eksikliği ve hayvan hastalıkları gibi sorunların çözümü oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

İlde 2020 yılında başlatılan ve 2025 yılına kadar devam edecek olan 

sözleşmeli küçükbaş üretim modeli koyunculuk projesinin 5 yıl boyunca 

sürmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında toplam 500.000 adet koyun 

dağıtımı hedeflenmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle 875 yetiştiricilere 77.928 

küçükbaş hayvan dağıtılmıştır. 

Projeye dâhil olacak çiftçilere Ziraat Bankası tarafından 100.000 TL ye 

kadar ipoteksiz, teminatsız, öz kaynaksız kredi kullandırılmaktadır.  Kredilerin 

1 yıl ödemesiz, 6 yıl sıfır faizli olarak eşit taksit ile geri ödenmesi sağlanacaktır. 

Kullanıcılar talep etmeleri halinde 50.000 TL ilave düşük faizli yem veya 

hayvan alım kredisi kullanabileceklerdir. Proje kapsamında kredisi onaylanan 

çiftçi hayvanlarını istediği işletmeden kendisi seçecek, satın alacak ve 

hayvanlar uygun görülürse ödeme banka tarafından satın aldığı kişiye 

ödenmektedir. Proje kapsamında Kayseri Şeker A.Ş. ve Tarım Kredi 

Kooperatifi Genel Müdürlüğü gibi birçok ulusal ve yerel kuruluş projedeki 

erkek hayvanlara kesim garantisi vermektedir. Yine uygun fiyatla yem desteği 

sağlanmaktadır. Proje kapsamında olan hayvanların ücretsiz aşı ve parazitler 

ilaçları il özel idaresince karşılanmaktadır. Proje uygulanan köylerde mera 

ıslahı yapılmakta, kaba yem bitkisi ekilişleri desteklenmektedir. Projeye şu an 
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küçükbaş yetiştirip sürüsünü büyütmek isteyenler (%80) veya daha önce 

hayvancılık yapmış bu konuda tecrübesi olanlar (%20) başvurabilmektedir 

(Anonim, 2021c).  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Projeden faydalanan çiftçilerin sosyo-ekonomik ve demografik 

özellikleri Çizelge 2’de yüzde değerler ile sunulmuştur. Bu bilgilerden 

çiftçilerin yaş dağılımlarına bakıldığında daha çok orta yaş (38-55) grubunun 

öne çıktığı dikkat çekmektedir. Projenin öncelikli hedef kitlesi olan gençlerin 

ise %34.3’lük bir oranda kaldığı belirlenmiştir.  

Çizelge 2. Çiftçilerin sosyoekonomik ve demografik özellikleri (%) 

Yaş 

19-37 34.3 

38-55 54.3 

56+ 11.4 

Cinsiyet 

Kadın 2.9 

Erkek 97.1 

Eğitim Durumu 

Okur-Yazar Değil 1.4 

İlkokul 51.4 

Ortaokul 25,7 

Lise 15,7 

Yüksekokul 5,7 

Tarımsal Gelir 

10.000-75.000 62.9 

75.001-140.000 27.1 

140.001+ 10.0 

Tarım Dışı Gelir 

0-2000 55.7 

2001-30000 25.7 

30001+ 18.6 

Projeden Önce Köyde Yaşama  

Evet 94.3 

Hayır 5.7 

Projeden Sonra Köyde Yaşama  

Evet 98.6 

Hayır 1.4 
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Projeye büyük oranda erkeklerin ilgi gösterdiği, kadınların projeye 

katılım oranlarının çok düşük olduğu belirlenmiştir. Projeden %51.4’lük oranla 

en çok ilkokul mezunları yararlanmaktadır. Eğitim düzeyine göre projeye 

katılım oranları incelendiğinde eğitim düzeyi arttıkça projeye katılım oranının 

düştüğü söylenebilir. Çiftçilerin eğitim düzeyi düştükçe daha büyük oranlarda 

var olan koyun sayılarını arttırmak için projeye katıldıkları görülmüştür. 

İlkokul mezunlarının büyük kısmı var olan koyun sayılarını arttırmak için, 

yükseköğretim mezunlarının da büyük kısmı koyun yetiştiriciliğine başlamak 

için projeden yararlanmıştır. Çiftçilerin %74.3’ünün sigortası bulunmaktadır.   

Çiftçilerin %94.3’ü projeden önce köyde ikamet ederken, %57’si proje 

için köye yerleşmiştir. %98.6’sı proje bittikten sonra da köyde yaşamaya devam 

etmeyi düşünürken, %1.4’ü köyde yaşamaya devam etmeyeceğini belirtmiştir. 

Proje köyden göçü engellemenin yanı sıra köye geri yerleşmeye de bir nebze 

olsun etkili olmuştur denilebilir.  

Projeden faydalanan çiftçilerin yaklaşık %70’inin yıllık toplam tarımsal 

gelirinin 10.000 - 75.000 TL arasında olması düşük gelirli insanların projeye 

daha fazla ilgi gösterdiği yönünde bilgi vermektedir. Bunun yanında tarım dışı 

gelirlerinin de düşük olduğu birçok çiftçinin de tarım dışında herhangi bir 

gelirinin olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 2).  

Projeden faydalanan çiftçilerin %70’i daha önceden büyükbaş hayvan 

yetiştiriciliği yapan çiftçilerdir. Bunların %58’i 1-10 baş büyük baş hayvana 

sahiptir. Projeden faydalanan çiftçilerin %34.2’sinin daha önceden hiçbir 

küçükbaş hayvana sahip olmadığı belirlenmiştir. Bu kişilerin %98’inin proje ile 

100 baş koyun aldığı tespit edilmiştir. Bunun haricinde proje ile sahip olunan 

küçükbaş hayvan sayısının çoğunlukla (%71.4) 81-100 baş arasında olduğu 

görülmektedir. Çiftçilerin yaklaşık %66’sının projeden önce küçükbaş hayvana 

sahip olduğu bunun %35’inin 50 baş ve altı kalan %65’inin ise 51 baş ve üzeri 

küçükbaş hayvana sahip olduğu belirlenmiştir. Projeden ilk kez faydalanan 

çiftçilerin geçen zaman sonucunda edinilen küçükbaş hayvan varlığına ilave 

olarak yeni buzağı doğumları, yeni alımlar ve önceden sahip olunan ile birlikte 

mevcut küçükbaş hayvan sayılarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. 

Çiftçilerin yaklaşık %78’inin 100 ve üzeri küçükbaş hayvana sahip olması 

memnunluk vericidir.    
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Çizelge 3. Çiftçilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlıkları 

Mevcut büyükbaş hayvan sayıları 

Baş % 

1-10 58.1 

11-20 26.0 

21-60 15.9 

Mevcut küçükbaş hayvan sayıları 

Baş % 

70-100 21.4 

101-150 44.2 

151-350 34.2 

Proje ile alınan küçükbaş hayvan sayısı 

Baş % 

50-80 27.1 

81-100 71.4 

101-200 1.5 

   

Proje ile sahip olunan küçükbaş hayvan varlığı ile yaş grupları 

incelendiğinde 19-37 yaş aralığındaki genç çiftçilerin hem koyun 

yetiştiriciliğine başlamak hem de mevcut koyun sayısını arttırmak için projeden 

faydalandığı belirlenmiştir. Diğer yandan 38 ile 55 yaş aralığındaki çiftçilerin 

çoğunluğu var olan koyun sayısını arttırmak için, 56 yaş ve üzerindeki 

çiftçilerin tamamı ise var olan koyun sayısını arttırmak amacıyla projeden 

faydalanmıştır. 

Projeden yararlanan çiftçilerin koyun yetiştiriciliğinin yanında büyükbaş 

hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim ve diğer (arıcılık, keçi yetiştiriciliği vb.) 

faaliyetlerde de bulunduğu görülmüştür. Çiftçilerin, %70’inin büyükbaş 

hayvancılık yaptığı, %25.7’sinin bitkisel üretim yaptığı, %7.1’inin diğer 

(arıcılık ve keçi yetiştiriciliği) yaptığı ve %64.3’ünün hem büyükbaş 

yetiştiriciliği hem de bitkisel üretim yaptığı belirlenmiştir. 

Projeden fayda sağlayan çiftçilerin tamamının hayvan bakım ve besleme 

üzerine bilgili olduğu özellikle %41.4’ünün kendisinin ya da ailesinden 

birisinin 31 yıl ve üzeri bir tecrübeye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu da 

projenin belirli kriterler üzerine gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 256 

 

Diğer yandan çiftçilerin %78.6’sı proje kapsamında koyun ırkları, 

yetiştirme şekilleri, projenin işlenişi gibi konularda verilen eğitimleri de faydalı 

bulmaktadırlar. %21.4’ü proje kapsamında verilmiş olan eğitimleri yetersiz ve 

yararsız olduğunu düşünmektedir.  

Çiftçilerin ilde uygulanan bu projeden haberdar olma durumları 

incelendiğinde, %53’nün çevresindeki insanlardan %30’unun İl Tarım ve 

Orman müdürlüğü duyurularından ve geri kalan kısmının ise diğer reklam 

kaynaklarından bilgi aldığı tespit edilmiştir.  

Proje kapsamında verilen veterinerlik ve aşılama faaliyetlerinden 

yetiştiricilerin %82.9’u memnun kalmış, %17.1’i memnun kalmadığını 

belirtmiştir. 

Çiftçiler, en çok projede dağıtılan Akkaraman ve Karayaka ırkını 

yetiştirmektedirler. Çiftçilerin %93’ü proje kapsamında dağıtılan Akkaraman 

ve Karayaka ırkını bölge şartlarına uyumlu olduğunu ve dağıtımın doğru tercih 

olduğunu düşünürken, %.,9’u Merinos, %2.9’u Bafra ve %1.3’ü diğer yerli 

ırklarının da dağıtması gerektiğini düşünmektedir. 

Projeden yaralanan çiftçilerin %38.6’sı daha önce hayvan sigortası 

yaptırırken, %61.4’ünün ilk kez proje ile hayvan sigortası yaptırmaya başladığı 

belirlenmiştir. Bu durumun Ziraat Bankası kredisiyle alınan hayvanların 

zorunlu sigorta kapsamına alınmasından kaynaklandığı söylenebilir.      

 Çiftçilerin %18.6’sının yem desteğinden, %32.9’unun tohum 

desteğinden, %2.8’inin ise yem ve tohum desteğinden yararlandığı 

belirlenmiştir. Buna karşın %45.7’si herhangi bir desteklemeden 

faydalanmamaktır. Çiftçilerin %58.6’sının sahip olduğu sürüye kendisi 

bakarken, %34’i aile fertlerinden birisinin baktığını, %7.1’inin ise sürüye 

bakmak için ücretli bir çoban tuttuğu tespit edilmiştir. Çiftçilerin %35.7’si 

koyunları et üretimi, %1.4’ü süt üretimi ve %62.6’u ise damızlık için 

yetiştirmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tokat ilinde mera varlığının yeterince değerlendirilmediği binlerce 

dönüm mera ve yayla alanlarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin tekrar 

canlandırılması, bu anlamda bölgede yaşayan kırsal gençleri tarımda tutmak ve 

köyden kente göçün önlenmesini sağlamak, ve kırsal gelir kaynaklarını 

arttırmak amacıyla 14 Nisan 2020 yılında fiilen uygulanmaya başlayan 
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“Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi ile iki yılda toplam 890 

çiftçinin 80 bin adet koyun sahibi olması sağlanmıştır. Alınan koyunlar için 

Ziraat bankası toplamda 117 milyon TL finansman sağlamıştır.  Projenin 

başlandığı günden bu yana Tokat ilinin koyun varlığında belirgin bir artış 

görülmektedir. Projeden faydalanmakta olan çiftçilerin büyük şehirlere göç 

etme düşüncesi ötelenmiş hatta proje için şehirlerden köylere doğru bir akış 

yaşandığı tespit edilmiştir.  

Çiftçilerin proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan memnun 

oldukları, projeyi ilgiyle karşıladıkları ve benimsedikleri görülmektedir. 

Projenin ana hedeflerinden biri olan mera ıslah çalışmaları kapsamında 

çiftçilerin tohum desteklerinden faydalandıkları ve projenin bu anlamda da 

amacına ulaştığı söylenebilir.  

Sonuç olarak Tokat ili bir tarım şehri olarak anılmaktadır. İlde tarıma 

yapılan yatırımlarla il ekonomisine önemli katkılar sağlanmıştır. 2019 yılı 

itibariyle Tokat ilinin GSYH içinde tarımın payı %21.94 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye toplam GSYH’sı içinde tarımın payının %6.42 olduğu 

dikkate alınırsa bu rakamın bir hayli yüksek olduğu söylenebilir. Kısacası, 

Tokat’ın coğrafi yapısı, iklimi, arazisi ve su kaynakları ve her şeyden önemlisi 

sosyo-kültürel yapısı gereği Tokat’ta yaşamak için pek çok neden 

bulunmaktadır.   
 

Teşekkür: Çalışmanın hazırlanması sürecinde ve çiftçi anketlerin 

yapılmasında katkı sağlayan öğrencim Ziraat Mühendisi Enise UÇKUN’a çok 

teşekkür ederim.  
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1. GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada tarım sektörü ekonomik faaliyet alanı olarak 

birçok ülke ekonomisi için halen önemini korumaktadır. Özellikle gıda 

güvenliği açısından her ülke için garanti kapsamına alınması gereken bir 

sektördür. Tarım sektörü beslenme ihtiyaçlarına yönelik sektör olduğu için 

küresel düzeyde oluşan ekonomik, sağlık ve sosyal krizlerden en fazla etkilenen 

ve etkileyen sektörlerden olmaktadır. Toplum bu tür kriz dönemlerinde en 

temel gereksinimi karşılama konusunda zor duruma düşmektedir. Sektöre 

yönelik ilgi ve önemin sürdürülebilir olması gelecekte olası düşünülen gıda ve 

beslenme krizlerine hazırlıklı olmak açısından yaşamsal önem arz etmektedir. 

Geçmişe çok gitmeden yakın dönemi dikkate aldığımızda dahi, bu durumu 

dünya ülkelerinin çok yakından izlediği ve yaşadığı gözlenmektedir. Küresel 

ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, 2019-2021 yıllarındaki Covid-19 salgını ve 

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan sorunlar buna önemli 

örneklerdir.  

Tarım sektörü aynı zamanda istihdam yaratma ve dış ticaret konularında 

da önemli bir ekonomik faaliyet alanıdır. Tarım sektörü belirsizlik ve birçok dış 

faktörlerin etkisi altında bulunduğu için çok daha fazla müdahale ve 

desteklemelere gereksinim duymaktadır. Tarım sektörünün içerisinde 

bulunduğu olumsuz faktörler tarımla uğraşan kırsal toplumu etkilemektedir. 

 Kırsal alanların sorunları kalkınmanın önünde engel oluşturmuş ve 

sarmal sorunlar döngüsüne dönüşmüştür. Sanayileşme ve tarımda makineleşme 

ile kırsal çözülmelerin başladığı görülmüştür.  Kırdan kente göç kırsal alanların 

nüfus yoğunluğunu azaltmış aynı zamanda göçün genç nüfustan oluşmasına 

bağlı olarak kırsalda yaşlılık olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kırsal alanlarda kamu 

hizmetlerinin sunumunun zor olmasından kaynaklı girişimciler açısından 

ilginin az olması kırsal alanların çekiciliğini görünür kılmayı güçleştirmiştir. 

Kırsal alanda geliştirilemeyen alternatif gelir kaynakları istihdam ve işsizlik 

sorunlarını da giderememiştir. Kırsalda üretilen ürünlerin pazarlanması 

konusunda da örgütlenme yeterince gelişememiştir. Dolayısıyla bu süreçte var 

olan bu ve benzeri sorunlar kırsal alanları kamu hizmetlerine erişimi zayıf, 

nüfus yoğunluğu düşük, yaşamın ve üretimin zorlandığı alanlara 

dönüştürmüştür.  

Bu sorunların ortadan kaldırılmasına dönük müdahalelerde kırsal 

kalkınma politika ve uygulamalarının zorunlu olarak etkinliklerinin artırılması 
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gerekmektedir.  Kırsal alanlar günden güne boşalmakta hem toplumsal hem de 

gıda arzı bakımından sorunların büyümesine zemin hazırlamaktadır.  Temelde 

kırsalın yoksunluğuna dayanan yoksullukla mücadelede de küresel gıda arzı ve 

talebi ve enerji potansiyeli bakımından tarımsal ve kırsal kalkınma kırsal alan 

için başta gelen faktörler arasında yer almaktadır (Anríquez and Stamoulis, 

2007). 

Dolayısıyla kırsal alanlardaki sorunların yalnızca tarımsal kalkınma ile 

giderilemeyeceği çok boyutlu bir yaklaşımın uygulanması gerekliliği ortaya 

çıkmış, kırsal kalkınma kavramıyla geniş çerçeveden sektörle ilgilenilmeye 

başlanmıştır.  

Kırsal kalkınmanın sağlanmasıyla birlikte gelirin artırılarak yaşam 

standartlarının yükselmesi, kırdan kente göçün tersine çevrilerek kentten kıra 

doğru yönelimin olması beklenmektedir. Göç, kırsalın sorunlarıyla baş başa 

kaldığı boşalmış alanların sorunsalının büyüklüğü yanında kentlerde de birçok 

soruna neden olmaktadır. Bu nedenle kırsal kalkınma ile kırsal alanlarda 

yüksek yaşam kalitesi sunumu ile kırsala yönelimin artırılması gerekmektedir.  

2. TARIMSAL YAYIM VE KIRSAL KALKINMA   

Dünyada yerel toplumun kalkınma sürecine katılımı, paydaşlarla birlikte 

karar alma sürecinde yer alması, örgütlü toplum haline getirilerek 

güçlendirilmesi kalkınma arayışlarında yerini almıştır.  Kırsal kalkınma 

yalnızca ekonomik yönü olan bir kamusal hizmet alanı olmak yerine sosyal- 

kültürel faktörlerin gelişim sürecini de içine alan çok farklı boyutları içerisinde 

barındıran ortak uğraşı alanı olmuştur.  Gıda arzını sağlayan önemli sektör olan 

tarım sektörünün sorunlarının çözümünde kırsal kalkınma temel strateji 

konumuna gelmiştir.  

Dünyada toplumlar sürekli değişim süreci içerisinde oldukları için 

kalkınma kavramının bir ekonomik gelişmeye atıfta bulunmadığı ve ayrıca 

toplumda yaşanılan sosyal değişimlerin genel bir süreci anlamına da gelmediği 

ifade edilmektedir. Süreç içerisinde kaynakların dağılımı, üretim teknikleri, 

kurumsal yapı, toplumsal değerler, tutum ve davranışlar, yargılar ve gelenekler 

değişmekte ve farklı formlar içerisinde yeniden şekillenmektedir. Dolayısıyla 

kalkınma, sosyal ve ekonomik yönü olan değişim sürecinde bulunulan 

durumdan hareket ederek değişime girmeyi öneren dinamik bir kavramdır 

(Oakley ve Garforth, 1985). 
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Toplumun bireyleri ekonomik kalkınmanın kaynağı ve hedefidir. 

Bireylerin yaşam standartlarının ekonomik, sosyal ve kültürel yönden 

artırılmasına yönelik çabalar ekonomik kalkınmanın temelidir. Kırsal toplumun 

gıda arzı ve güvenliği konusundaki stratejik önemi kırsal kalkınmaya yönelik 

arayışları hızlandırmaktadır. Dünyadaki eğilim de kırsala daha fazla kaynak 

ayırma, bilgi ve zaman aktarma şeklindedir. Kırsal toplumun olumsuz koşulları 

tüm toplumu ilgilendirmektedir. Gelir dağılımı, nüfus baskısı, yoksulluk, 

yoksunluk, toprak koruma, doğal kaynakların kullanılması ve yönetilmesi, 

iletişimin sürdürülebilir olması tüm topluma yayılan sorunları göstermektedir. 

Kırsalda dengeli ve yerinde kalkınma tarımsal katma değerden daha fazla pay 

alma, eğitim, sağlık, örgütlenme, altyapı, kaynaklara erişim gibi kalkınma 

araçlarının ve tüm sorunların çözümüne yönelik önlemlerin kırsala ulaştırılması 

ve yaygınlaştırılması ile olası görülmektedir (Kızılaslan, 2016).  

Toplum dinamiklerinin motivasyonuyla kırsalın yapısının fiziksel, 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerini 

gözeterek gelişimini sağlamak kırsal kalkınmanın temel hedefidir. Kırsal 

ekonomilerde alternatif gelir kaynaklarının çeşitliliği, işletme ölçeklerinin 

büyütülmesi, yeni teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, kırsal turizmin 

geliştirilmesi, kırsal mirasın ve doğal kaynakların korunması, hizmet kalitesi ve 

devamlılığı gibi konuların sürdürülebilir kalkınmada kullanılması zorunlu 

olmaktadır.   

Kırsal ve kentsel alanlardaki farklılıkların azalması ve bütünleşmenin 

sağlanması sürdürülebilir dengeli kalkınma için gerekmektedir.  Kır ve kentin 

bütünleşmesinde dengeli yerleşim yapısı, gelişmiş erişilebilirlik, ekonomik 

çeşitlilik, doğal kaynakların korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere 

aktarılması yer almaktadır. Ekonomik kalkınma stratejilerinde bu konular 

sürdürülebilirlik bakımından önde gelmektedir (Davoudi and Stead, 2003); 

(Panahi, 2015). Kalkınmanın sürdürülebilirliğinde kırsaldaki yerel aktörler olan 

toplumun bireylerinin daha fazla ekonomik yaşamda yer alması ve kırsal 

kalkınma planlarına katılımlarının sağlanması önemlidir (Kızılaslan, 2015). 

Sürdürülebilir katılımcı kırsal kalkınma yaklaşım modeli, kırsal ekonominin 

içerisinde yer alan yerel aktörlerin potansiyel doğal kaynaklardan yararlanırken 

aynı zamanda koruyan, rasyonel kullanımı benimseyip gelecek nesillere iyi bir 

doğa bırakmayı görev edinen bir yaşam felsefesi olarak vurgulanmaktadır. 

Uygulanacak sürdürülebilir kırsal kalkınma yaklaşımları ile kırsal toplumdaki 
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bireylere sosyal yaşamlarında iyileştirme sağlayacağı ifade edilmektedir 

(Kanatlı, 2008). Sürdürülebilir dengeli kalkınmada ulaşılmak istenen en son 

nokta gıda güvencesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır. Dengeli bir 

kalkınmanın ilkesel ve kararlı tutumu, tarımsal yayım çalışmaları ile kırsal 

alandaki bireylerin motivasyonunun sağlanmasıyla yerini bulmaktadır 

(Kızılaslan, 2015).  

Tarımsal üretimin etkin bir şekilde yapılması ve gıda güvencesinin 

sağlanması için tarım sektörüne üretim ve pazar planlaması ve sürdürülebilir 

bilgi transferi gerekmektedir.  

Üretim ve pazar planlaması, üreticinin hangi ürünü ne kadar, hangi 

fiyattan üreteceğini, hangi pazara ne kadara pazarlayacağını üretime 

başlamadan belirlemesidir. Burada hem üretilen ürünün arz fazlalığından 

kaynaklanan olumsuzluklar ortadan kalkarak üretici korunmakta hem de 

tüketiciler dengeli bir üretim tedarik zincirinde kontrollü ürüne ulaşmaktadır.  

Sürdürülebilir bilgi transferi üreticilere yönelik doğru ve yeni 

uygulamaların düzenli aralıklarla aktarılmasıdır. Sürdürülebilir bilgi transferi 

ile üretim ve Pazar planlamasının yanında örgütlenme vb. yönetimsel konularda 

da bilgiler aktarılmaktadır. İletişim teknolojiye bağlı olarak küreselleşmiş olup, 

bilgiye erişim ve bilginin yenilenme süresi kısalmaktadır. Bunun yanı sıra 

bilginin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda da endişeleri beraberinde 

getirmektedir. Bundan dolayı bilgi transferinin sürdürülebilirliği ve devamlılığı 

önem kazanmaktadır.   

Kırsal kalkınmada örgütlü bir toplumun da önemi büyüktür. Ortak 

hareket etme, girdi maliyetlerini azaltma, pazarlama marjını kendi avantajına 

çevirme vb. kırsal kalkınmayı destekleyecek konularda tarımsal kooperatifler 

gibi örgütlenmelerin içerisinde olmaları gerekmektedir (Kızılaslan ve 

ark.,1996; Kızılaslan,1997). 

Sürdürülebilir bilgi transferi aslında tarımsal yayım eğitimidir. Tarımsal 

yayım, örgün öğretimin dışında üreticilere dönük gönüllü bir eğitim sistemidir. 

Tarımsal yayım yöntemleri ile üreticilere bilgi ve teknolojik yenilikler 

iletilmektedir. Üretimin daha etkin yapılması yönünde üreticilerde istek 

yaratma ve motivasyonu harekete geçirme noktasında tarımsal yayım önemli 

bir görev üstlenmektedir.  

Bu görevi ile tarım sektöründe hedef aldığı kitle olan üreticilerin 

gelirlerinin artırılması yoluyla yaşam standartlarının ekonomik, sosyal ve 
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kültürel yönden yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç tarımsal yayımı, 

tarım sektörünü yeni gelişen teknolojilere uyum sağlatarak kalkınma yolunda 

ilerletme de önemli bir vizyonun parçası haline getirmektedir. 

Yetişkin eğitim çalışmalarında tarım sektörünün hedef kitlesi olan 

üreticilerin eğitilmesi tarımsal yayım eğitiminin alanı olmaktadır.  Tarımsal 

yayım eğitimi ile yeni bilgi ve teknolojilerin yayılması, bireylerde davranış ve 

tutum değişikliği, becerilerinin geliştirilmesi gibi ekonomik ve sosyal değişim 

hedeflenmektedir. Bu nedenle tarımsal yayım bilginin ve inovasyonun 

üretilmesinden transferine kadar ki süreçte aktif roller üstlenmektedir 

(Wagemans, 1990; Roling, 1989). 

Kırsal kalkınma ise kırsal nüfusta davranış değişikliğinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Bir anlamda kırsal nüfusun değişmeye olan olumlu davranışıdır. 

Davranış değişikliğinin yaratılmasında ise en önemli etken insan kaynaklarının 

geliştirilmesine yönelik olan tarımsal yayım ile mümkündür. Tarımsal yayım 

eğitimi kırsal nüfusun bilgi, deneyim, uygulama ve tutumları üzerinde 

değişiklik yaratmayı amaçlamaktadır. Kırsal nüfusun kalkınma konusunda ikna 

ve motive edilmesi, yaşamlarında etkin biçimde kullanabilecekleri yararlı bilgi 

ve tekniklerin iletilerek yerinde kullanımı tarımsal yayım hizmetlerinin 

etkinliğine bağlıdır.  

Kırsal kalkınma, kırsal toplum için tarımsal yayımın da içinde etkin rol 

aldığı bir sonuçtur. Tarımsal yayım ise, tarım sektörüne müdahalede önemli 

politik araçlardan biridir. Tarımsal yayımın etkinliği ile tarımsal yeniliklerin ve 

yöntemlerin doğru kullanılması, kaynakların etkin kullanılması, doğru 

zamanda doğru üretim sonunda gelir ve yaşam standartlarındaki artış kırsal 

kalkınmayı desteklemektedir (Kızılaslan ve Erdemir, 2013).  

Kırsal kalkınmada ortaya konulacak tüm uygulamaların içinde üretici 

bakımından birçok yenilikler bulunabilmektedir. Yeniliklerin üreticilere 

tanıtılmasında tarımsal yayım hizmetleri etkin rol üstlenmektedir. Yeniliklerin 

topluma yaygınlaştırılması ve benimsetilmesinde yeniliklerin özellikleri, 

bölgenin yapısı, toplumun sosyal ekonomik kültürel yapısı, tarımsal yayım 

yöntemleri, araştırma yayım ve üretici iletişimi, iletişim kanalları, zaman, 

yayım ve araştırma kuruluşlarının kaynakları etkili olmaktadır. Tarımsal 

yeniliğin yayılımı haberdar olma ile başlayarak benimseme veya karar verme 

süreci ile son bulur. Benimseme veya karar verme üreticinin kendi demokratik 

ve gönüllü isteğiyle gerçekleşmelidir. Burada oluşan kararın istikrarlı olması 
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olumlu koşullar ve üreticinin ikna olmasında verdiği özgür ve demokratik 

kararıyla orantılıdır (Kızılaslan ve Hızarcı, 2022). Özgür ve demokratik karar 

kırsal kalkınma uygulamalarındaki olumsuz direncin de kırılmasına neden olur.  

Böyle oluşan bir karar tarımsal yayımın üretici üzerindeki etkileri olan 

sorunlarının farkına varma, çözüm yolları arama, sorgulama, kavrama 

yeteneklerini geliştirerek kırsal kalkınma çalışmalarına desteği beraberinde 

getirecektir. Üreticilerin yeteneklerinin gelişmesi ve farkındalıklarının artması 

kalkınma sürecinde yeni aşamanın koşullarına daha iyi uyum sağlamalarına 

neden olabilecektir (Kızılaslan, 1999).  

Tarımsal yayımın “üreticilerin kendi kendine yardım etmelerine yardım 

etme” felsefesi kırsal kalkınmada motivasyonu beraberinde getirecektir. 

Tarımsal yayımla bilgi ve teknoloji transferi ancak uygulamaya dönüştüğü 

takdirde anlam kazanacaktır. Bu da yayım hizmetlerinin sürdürülebilir 

olmasının önemini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik kalkınma 

programlarında ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve hataların farkına daha erken 

zamanda varılmasını sağlayacaktır. Böylece kırsal kalkınma programlarının 

tarımsal yayım hizmetleri ne kadar etkin hale getirilirse o kadar hızlı ve başarılı 

bir şekilde ilerleyeceğini göstermektedir.  

Tarımsal yayımın önemi tarım sektörünün zamanla daha fazla bilgiye 

dayalı bir sektör halini almasından ileri gelmektedir.  Tarım sektöründe 

dolayısıyla kırsal kalkınmada doğal kaynakların akılcı yönetimi ve 

sürdürülebilirliği ile ilgili kaygıların öne çıkması tarımsal yayımın önemini 

arttırmaktadır. Tarımın belirsizlikler içinde dinamik ve stratejik bir sektör 

olması içinde yaşadığı ve dışında gelişen kimi koşullar tarımsal yayımda yeni 

yaklaşımları ve yeni arayışları gündeme getirmektedir (Kızılaslan ve Ünal, 

2013). Kırsal kalkınmaya yönelik arayışlar içerisinde de yerini almaktadır.  

Temelde kırsal kalkınmada; kırsal nüfusun sorunlarının farkına varması, 

nedenlerini araştırması, sorunlarına çözüm araması, kalkınma bilinci ve 

duyarlılığının oluşması, kapasitelerinin geliştirilmesi, kalkınma çalışmalarına 

katılımın artması, katılımın güçlendirilmesi ile toplumda geçerli olan 

demokratik kültürün anlaşılış şeklinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Demokratik kültür kırsal kalkınma çalışmalarında oluşması istenen bir durum 

olup bireylerin davranışlarını ve toplumsal kurumların yapısını 

etkileyebilmektedir.  
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Tarımsal yayım hizmetlerinde demokratik kültürün dikkate alınması 

gerekmektedir. Kırsal topluma farklı yayım yaklaşımları ve yöntemleri 

kullanılarak yenilikler yaygınlaştırılmaya ve benimsetilmeye çalışılmaktadır. 

Yayıma ayrılan kaynakların artırılması, yayım elemanlarına yönelik hizmet içi 

eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi, çiftçinin yayımın her aşamasına 

katılımının sağlanması tarımsal yayımın etkinliğini artırmaktadır (Kızılaslan ve 

Kızılaslan, 2007). 

Dünya nüfusunun artışı ülkeler ve hükümetleri; tarımsal üretimi 

arttırmak ve sürdürülebilir bir tarımsal üretime sahip olabilmek, gıda arzını 

garanti altına almak için tarımsal yayımı tarım politikalarının anahtarı olarak 

görmektedir. Yayım son yıllarda yalnızca tarımsal konularla sınırlı kalmayıp 

sağlık, kalkınma, kadın, gençlik, çocuk, yoksulluk, doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği, örgütlenme ve iletişim ağı oluşturma amacıyla kırsal ve 

kentsel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Demiryürek, 2014). 

Tüm dünya ülkelerine bakıldığında kamu yayımı yani yayım 

hizmetlerinin devlet kanalıyla yürütüldüğü sistem yaygındır. Özelleştirme 

kapsamında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarında özel yayım sistemi 

gelişmeye başlamıştır. Tarımsal bilgi aktarımı bu yayım sistemleri kanalıyla 

gerçekleşmektedir.  

Hollanda özel yayım modelini başarı ile uygulayan bir ülke olarak 

gösterilmektedir. İşbirliği modellerini uygulaması, dünyanın 4.0 bilişim 

hizmetleri ihracatçılığı yapması, tarımsal teknoloji üretimi ve ihracatı yapması 

ve planlama, eğitim, süreklilik gibi diğer etkenlerin etkisi ile başarısını 

sürdürmektedir (Tektaş, 2013). Hollanda Avrupa’nın en küçük ve en yoğun 

nüfusuna sahiptir. Buna rağmen doğru yayım yöntemleri ile Hollanda tarımsal 

ürün ihracatında, ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı 

konumundadır (Özkan, 2020). Dolayısıyla doğru bir yayım yöntemi başarılı ve 

sürdürülebilir bir kırsal kalkınmayı da sağlayacaktır.  

Türkiye’de tarımsal bilgi üniversiteler, araştırma enstitüleri, FAO, 

TUBİTAK gibi kaynaklardan elde edilmektedir. Kamu yayımında ağırlıklı bir 

yayım modeli uygulanmaktadır. Tarımsal yayımda kullanılan iletişim kanalları 

ile tüm üreticilere iletilmektedir. Yayım modeli arz yönlendirmeli bir yapı 

göstermektedir (Kızılaslan, 2006). 

Tarımsal yayım eğitimi ile beraber yeni teknoloji kullanımı, doğru 

bilinen yanlışların düzeltilmesi, yeni uygulamaların aktarılması tarımsal 
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kalkınma ile paralel şekilde kırsal kalkınmaya da katkı sağlamaktadır. Kırsal 

kalkınmanın sağlanmasında tarımsal yayım, kalkınma halkalarının içerisinde 

en önemli olan halkadır. Bu halka, insana yapılan yatırım olduğu için kalkınma 

çalışmalarında en başta başlanması gereken noktadır. Üreticilerin eğitimi ve 

motivasyonu kırsal kalkınma çalışmalarını başarıya götürme yolunda zorunlu 

bir gerekliliktir. Tarımsal yayım üreticileri bilgiyle donatan, vizyon katan, 

farklı bakış açısı oluşturan bir sistemdir.  

Eğitim, bilgi toplumu olabilmenin en önemli unsurudur. Eğitim temelde 

bireyin sorunlara bakışı, sosyal çevresi ile olan ilişkisiyle doğrudan ilgilidir. Bu 

yönde gerekli olabilecek tutum ve davranış değişikleri ise, ancak sistemli ve 

etkili bir eğitim desteği ile çabuklaştırılabilir ve gerçekleştirilebilir. Tarımsal 

yayımda eğitimin hedefi; bilinçli ve güçlü bir çiftçi kitlesi oluşturmaktır. Bu 

bilinçli toplumun; tarımın önemini bilen ve onları koruyan, çevre koruma 

bilincine sahip, tutum ve davranışları ile örnek, sorumlu çiftçilik bilinci 

gelişmiş bireylerden oluşması hedeflenmektedir (Kızılaslan, 2009). Bilgiye 

erişim de önemli bir konudur. Bilgiye dayalı birliktelikler çerçevesinde toplu 

girişimler gerçekleştirilebilmektedir. Bu girişimler kırsal kalkınma 

programlarına katılımda da kendini göstermektedir. Kırsal kalkınma 

programlarında bilgiye erişmenin yollarının aktarılması ve bireylerin 

katılımcılığı önemlidir.  

Kalkınmanın temelinde ekonomik olarak gelişme buna bağlı zenginlik 

yatmasına rağmen buna ulaşmak için eğitilmiş bireylerin gücünden ileri gelen 

sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin tümünün gelişmesi buna bağlı zengin, 

mutlu bir yaşam alanının oluşturulması yatmaktadır. Yani kalkınma yalnız 

ekonomik değil sosyal olarak da gelişme ve büyümeyi ifade etmektedir.  

Doğa duyarlı-çevre öncelikli insan yaklaşımı kalkınmada öncelikli 

konulardandır. Toplumun harekete geçirilmesi bu öncelik çerçevesinde kırsal 

kalkınmada yer almaktadır. Bununla kalkınmanın insanileştirilmesi, 

demokratikleştirilmesi, özellikle kırsal/tarımsal alanda yerelleştirilmesi ve tüm 

bu süreçlerde hedef kitle ya da grupların kalkınmanın her aşamasına aktif olarak 

katılmalarının sağlanmasına çalışılmaktadır. Kalkınma anlayışında hedef kendi 

gücüne dayanan, karar alma ve uygulama süreçlerine etkin biçimde katılan 

örgütlü topluluklar oluşturmaktır (Gülçubuk ve ark., 2015).  

Kalkınmanın sürdürülebilirliğinde de en temel faktör insana yatırım 

olduğu dikkate alındığında bu yatırımın eğitim olduğu ve bu faktörü 
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güçlendirmek gerektiği bilinmektedir (Kızılaslan, 2016). Eğitilmiş bireyler 

sosyal değişime daha hızlı uyum sağlayabilmektedir. Kırsal kalkınmanın ivme 

kazanmasında kırsal alana götürülecek eğitim ve yayım çalışmaları çok 

önemlidir. Kırsal kalkınma girişimlerinin temel politikası bireylerin yaşam 

kalitesinin artırılması olduğuna göre teknolojik, ekonomik, ekolojik, 

sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlendirilmeleri ve yeniliğe açık, 

uygulamalarıyla çevrelerine örnek bireyler olmaları bu girişimin hedefleri olup 

tarımsal yayımla bu hedeflere varılmaktadır. Tarımda rekabet gücünün 

artırılması gerekmektedir. Bunun için de bireylerin örgütlenme ve mesleki-

teknik bilgi düzeyini yükseltmek en önemli araçtır. Bu nedenle, kırsal 

kalkınmanın yaratılmasında tarımsal yayım çalışmalarıyla yetişkin eğitiminin 

önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kırsal kalkınmanın sağlanmasında 

çiftçilerin sosyal, ekonomik, kültürel anlamda her yönden geliştirilmesi, 

yetişkin eğitiminde tüm konulara yer verilmesi kalkınmanın tabandan gelmesi 

ilkesi gereği ifade edilmektedir (Gülçubuk ve ark., 2010). 

Kırsal kalkınma, ekonomik faaliyetlerin daha çok tarıma dayandığı, 

nüfus yoğunluğunun düşük, doğal koşulların ve geleneksel değerlerin ön planda 

olduğu, alt ve üst sosyal yatırımların  yeterince gelişmemiş olduğu, kırsal 

toplumun tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütünsel olarak 

kalkınmalarına, alternatif gelir kaynaklarının artırılmasına, doğal çevrenin 

korunması ve kullanılması duyarlılığına yardımcı olacak tüm unsurların 

devletin de yardımıyla hareketlendirilmesine  dayandırılmaktadır.  

Bunun için kırsal kalkınma dönemine kırsal alanın durum analizinin 

tanımlanmasıyla başlanmaktadır. Durum analizi kırsal yapı, kırsal toplumun 

özellikleri, araştırma ağı, tarımsal kuruluşların varlığı, finansman durumu gibi 

faktörlerin mevcut durumunun ortaya konmasıdır. Mevcut durum bakımından 

ortaya konan sorun ya da eksikliklerin çözümünü sağlayan en iyi alternatif 

hareket tarzı seçilip planlama yapılmaktadır. Planlama sonrası alanda uygulama 

süreci başlamaktadır. Uygulama süreci içerisinde izleme ve değerlendirme 

çalışmaları birlikte yapılmaktadır. Başarılı sonuçlar, bu dönemin çıktısı olarak 

ayrılmaktadır. Başarısız sonuçlarda başarısızlığın nedenleri araştırılmakta 

iyileştirme çalışmaları yapılarak başarılı bir şekilde sonlandırılmasına doğru 

gidilmektedir. Kırsal kalkınma çalışmaları farklı dönem ve programlardan 

oluşabilir (FAO/RAPA, 1988).  
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Kırsal kalkınma çalışmalarına başlanmadan önce üreticileri 

bilgilendirme ve ikna etme için başlandıktan sonra da programın verimli 

yürütülmesinde tarımsal yayım çalışmaları gereklidir. Tarımsal yayımın 

stratejisi bir programa başlanmadan önce bilgilendirme çalışmalarının 

yapılarak dirence karşı önlemin alınmasına dayalıdır. Tarımsal yayım stratejisi 

ile kırsal kalkınma stratejileri olan kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam 

imkanlarının attırılması, kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki 

altyapısının geliştirilmesi, kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve 

yoksulluğun azaltılması, yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesi konularıyla hem sektörel hem de mekânsal çalışmaların yer 

alacağı kalkınma yaklaşımlarında  benimsenmiş, yayım çalışmaları kalkınma 

programlarına entegre olarak yerini almıştır. 
 

3. SONUÇ 

Kırsal kalkınmanın amacı, kırsal mirasın korunması, kır-kent arasındaki 

farklılıkların azaltılması, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

üretici ve paydaşlar arasında bağın kurularak katılımın artırılması ve sonuç 

olarak kırsal toplumun yaşam standardının iyileştirilmesidir. Dolayısıyla, kırsal 

kalkınma toplumsal değişme temelinde ekonomik kalkınmanın hedef alındığı 

çok boyutlu düşünülmesi, farklı disiplinlerle çok aktörlü çalışılması, 

çözümlerinin de çok kapsamlı yaşama geçirilmesi gereken multidisipliner bir 

yaklaşımla ele alınmalıdır. Kırsal kalkınma programları hem ilgi alanı hem 

hedef kitle bakımından tarımsal yayım faaliyetlerini de içine alan daha 

kapsamlı disipliner bir yaklaşımdır.  

Tarımsal yayımın amacı olan kırsalda yaşam standartlarının artırılması 

kırsal kalkınmanın sonucudur. Tarımsal yayım kırsal kalkınmayı 

desteklemektedir. Tarımsal yayımla hedef alınan faktörler olan bölgeler arası 

farklılıkların azaltılması, kırsal toplumun prestijini ve statüsünü artırma, 

toplumun karar alma süreçlerine katılımının sağlanması, yoksulluğun ortadan 

kaldırılması, yerel teknoloji ve bilgilere önem verme, yerel örgütlenmeyi 

kooperatifleşmeyi teşvik etme, yeni ürün bilgi ve teknolojiyi benimseterek 

kırsal kalkınmayı kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı faktörler ortaya konmaktadır.  

Kırsal kalkınma kırsal alanda yaşayanların tarımsal etkinliklerine devam 

etmeleri için yapılması gerekenleri ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, alt-üst 
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yapı yatırımları, kredi, sağlık, güvenlik vb. gibi alanlarda bütüncül bir yaklaşım 

ortaya koyarken tarımsal yayımda aynı misyonu devam ettirirken alanda hem 

bilincin artırılmasında hem uygulamada yapılacakları planlamada özellikle 

eğitim yani beşeri sermayenin geliştirilmesinde önemli etkiye sahiptir.  

Tarımsal yayım çalışmaları ile kırsal kalkınmaya yönelik modern ve yeni bilgi 

aktarımı, teknolojinin yaygınlaştırılması, bilincin oluşturulması sağlanmaya 

çalışılırken; kırsal kalkınma çalışmaları ile çok boyutlu ve bütüncül 

politikalarla tarımsal yayım desteklenmelidir. Bu politikaların tüm kurum ve 

kuruluşların koordinasyonu ve eşgüdümü ile oluşturulması ve uygulanması 

gerekmektedir. Tarımsal yayım ve kırsal kalkınma çalışmalarında 

sürdürülebilirlik ve bütünsellik son derece önem taşımaktadır.  

Tarımsal yayımın hedef kitlesi üreticiler yayım çalışmaları ile, yeni bilgi 

ve teknolojileri takip ederek tarımın rekabet gücünü artırma yeteneğini elde 

etme, üretim ve yatırım planlarını rasyonel hale getirme, problem ve 

ihtiyaçlarını sorgulama, analiz etme, çözüm yolları bulma, doğru kararlar alma, 

doğru tercihlere yönelme, girişimcilik ruhunu açığa çıkararak pazara yönelik 

üretim, katma değeri yüksek ekonomik faaliyetlere yönelme, geleceğe yönelik 

tahmin ve beklentiler konusunda uzmanlaşma kazanmaktadır. Kazanılan bu 

tutum ve davranışlar kırsal toplumun, tarımda rekabet gücünü artıracak, 

alternatif gelir kaynakları oluşturarak yeni istihdam olanaklarının gelişmesi ve 

işsizliğin önüne geçilmesine katkı sağlayacak, gelir düzeyinin yükselmesine 

paralel olarak yaşam koşullarında iyileşme sağlanacak, yatırım ve üretim yapan 

işletme sayısı artacak, tarımsal ürünlerin dünya pazarlarına erişimi 

kolaylaşacak, proje üretme kapasiteleri gelişecek, sorun çözmede katılımcılığı 

artacaktır. Kırsal kalkınmada toplumsal dinamiklerin ve eğilimlerin dikkate 

alınması, tarımda üretim ve kalitenin artırılması, tarım dışı alternatif ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve insan kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan 

uygulamalar daha etkin sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yayım 

sonuçlarıyla elde edilen çıktılar kırsal kalkınmayı da beraberinde getirecektir.  
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1. GİRİŞ 

Kooperatifler, dayanışma temelli bir yaklaşımla sosyal ve ekonomik 

amaçları gerçekleştirmek için ürün, bilgi ve hizmet üreten işletmelerdir. 

Kooperatifler, ilkelerini oluşturan demokrasi, eşitlik, yardımlaşma ve 

dayanışma gibi değerlere dayanarak az kişiye çok kâr yerine daha çok insan 

için daha çok fayda sağlamaya odaklanır (Anonim, 2021).  

Kooperatifler ekonominin gelir getiren her alanındaki faaliyetlerinin yanı 

sıra sosyo-kültürel yaşama temas eden faaliyet faaliyetleri sebebiyle, kamu ve 

özel sektör dışında üçüncü bir sektör olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu 

tarımsal kooperatifler ve kırsal alan olunca kooperatifler küçük üreticiler ve 

üretimlerin oluşturduğu tarımsal üretimin sürdürülemez taraflarını onarmaya 

çalışır. Devletin faaliyet göstermediği, piyasanın düzgün çalışmadığı alanlarda 

ürün ve hizmet üreterek hem sosyal hem ekonomik fayda yaratırlar. 

Kooperatifler tüm dünyada her sektörde, kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda 

daha insan odaklı, daha adil ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik düzen için 

çalışırlar. 

Kooperatifler, kırsal kalkınmada, küçük üreticilerin gelirlerini artırmak 

ve tarımsal sürdürülebilirlik için en önemli araçtır ve tüm dünya ülkelerinde 

etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Küresel ekonominin dezavantajlı gurupları 

olan küçük aile işletmelerinin tarım piyasalarına karşılaştıkları zorluklarla 

ancak, kooperatifler yardımıyla başa çıkabilmektedir (Pakdemirli, 2019). 

Türkiye’de küçük üreticilerin dünya şartlarına uyum sağlamaları, ulusal 

ve uluslararası nitelik ve miktarda gıda talebini karşılamaları, dev şirketlerle 

rekabet edebilmeleri, tarımsal üretimden yeterli ve tatmin edici gelir 

sağlamaları açışından kooperatifler en önemli araçtır. Bugün Türkiye’de 

tarımın sürdürülebilirliği ve uluslararası piyasada rekabet edebilirliği tarım 

üreticilerinin örgütlenmesine ve kooperatiflere bağlıdır demek çok da yanlış 

değildir. Tarımda tıkanılan her noktada kooperatiflere dayalı çözümlere 

geçmek için daha fazla zaman kaybedilmemelidir. Geçen zaman ülke 

kaynaklarının ve değerlerinin geri dönülmez bir şekilde kaybedilmesine sebep 

olmaktadır. 

Bu kitap bölümünde, genel olarak dünya ve Türkiye ölçeğinde 

kooperatifçiliğin gelişimi ve mevcut durumu ortaya koyulduktan sonra, daha 

özelde de Türkiye tarımının geçmişten gelen ve geleceğini de ciddi şekilde 

etkileyecek olan tarımda örgütlenme ve kooperatifleşme uğraşı ülkenin 
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ihtiyaçlarına göre ekonomik, sosyolojik ve ekolojik bir yaklaşımla ele alınmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada bakış açısı yalnız kooperatiflerin işleyişinin 

iyileştirilmesi değil tarımın, tarım üreticisinin, kırsal alanın kalkınması, için 

artık kırsal nüfusun kooperatifleşmeye bakışının, bilincinin iyileştirilmesinin 

ve tabandan gelecek kooperatifleşme hareketinin önemine vurgu yapmaktır. 

Çalışma derleme niteliğinde olup bugüne kadar konu ile ilgili yapılmış 

çalışmalardan geniş ölçüde yararlanılmıştır. 

2. DÜNYADA KOOPERATİFÇİLİK  

Kooperatifçilik dünyada bir ekonomik organizasyon biçimi olarak 

1800’lerin ortalarında görülmeye başlamıştır. Sanayi devrimi ile dünyada 

yaşanan hızlı dönüşüm, ekonomik ve sosyal problemler kooperatifçiliğin 

doğuşuna önemli katkı sağlamıştır. Kooperatifçilik de sanayi devriminin 

başladığı İngiltere’de, işçilerin tüketim kooperatifçiliği ile başlamıştır. Fransa 

üretim kooperatifi, Almanya ise Esnaf ve Tarım Kredi kooperatiflerindeki 

başlangıçlarla ile İngiltere’yi takip etmiştir (Anonim, 2012). 

Avrupa’da kooperatifleşme hareketi 19. yüzyılın ortalarında Amerika’da 

19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır (Fernández, 2014). 1844 Yılında 

İngiltere Manchester’da Rochdale kasabasında 28 dokuma işçisi 1’er sterling 

vererek bir tüketim kooperatifi kurmuş, kooperatifçilik ilkeleri ortaya çıkmış 

ve dünyada kooperatifçiliğinin gelişmesine ilham olmuş ve katkı sağlamıştır 

(İnan, 2008). Yine Avrupa’da 8641 yılında Almanya'da Raiffeisen Bankası’nın 

kurulması kooperatifleşmede önemli bir dönüm noktası olmuştur. 19. yüzyılın 

sonlarında tarımda yaşanan ekonomideki kriz Fransa ve Hollanda'da kooperatif 

hareketi başlatmıştır. 1877'de, Hollanda'da ilk kooperatif çiftçiler tarafından 

kaliteli kimyasal gübre temini amacıyla kurulmuştur (Gutierrez ve Carlos, 

2005). 1880'lerde ise yine Fransa’da çiftçiler, aracılardan kurtulmak amacıyla 

gübre temini için sendikalaşmışlardır. (Dedieu ve Courleux, 2011). 

Chloupkova (2002)’ya göre, Avrupada kooperatifleşmeyi tetikleyen şey küçük 

çiftçilerin karşılaştıkları pazarlık zorluklarıdır piyasada söz sahibi olabilmek 

için kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duymuşlardır (Pakdemirli, 2019). 
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3. TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİĞİN TARİHSEL SEYRİ 

3.1. Eski Türk Devletlerinde Kooperatifçilik 

Türkiye’de Cumhuriyetten önceki dönemde kooperatif benzeri 

oluşumlara rastlanmaktadır. Bunlardan birisi 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından 

Anadolu Selçukluları Devletinin son dönemindeki Ahilik teşkilatıdır. Ahi 

Birlikleri de, çağdaş kooperatifçiliğin benimsediği karşılıklı yardım ve 

dayanışma, kardeşlik, fedakârlık, herkese iş, eşit kazanç, hilesiz mal üretimi, 

âdil fiyat politikası, mensupların eğitimi gibi kuralları uygulandığı 

belirtilmektedir (Hazar, 1990).  

Ahi Birlikleri Anadolu’nun hemen hemen tüm yerleşim birimlerinde 

kurulmuş yaygın bir teşkilat ağına sahipti. Ahilikte orta veya esnaf sandığı adı 

verilen, çeşitli gelirlerle yaşayan yardımlaşma ve sosyal güvenlik esasına 

dayanan sandıkları aracılığıyla, Ahi teşkilatı, üyelerine sosyal güvenlik ve kredi 

olanağı sağlamıştır. Birlik başkanı, bütün üyelere eşit mesafede, üyelerini 

koruyan, siyasi, mesleki, ahlaki ve dini bir lider özelliği taşır. Kooperatiflerle 

benzer şekilde başkan ve birlik idaresinde görev alanlar seçimle işbaşına 

gelmişlerdir. Daha sonraları sistem değişmiş seçimin yerini atama almıştır 

(Anbarlı ve Acar, 2005). 

Ahilikte, toplum hayatında yardımlaşmanın gerektirdiği cömertlik, 

ikram sahibi olma gibi değerler kooperatifçilik değeriyle benzerdir. 

Yardımlaşma ve dayanışma, ortak hedeflere ulaşmak için gerekli araçtır 

(Erken, 2007). Ahi Birlikleri, devlet kuran, orduya yetişmiş talimli asker veren, 

asayişi koruyan, sosyal adaleti sağlayan, piyasayı düzenleyen, işçi- işveren 

münasebetlerini ayarlama gibi toplumun çok hassas önemli konularında etkili 

olmuş görev üstlenmişlerdir (Hazar, 1990).  

Ahilik ve kooperatifçilik, serbest giriş -çıkış, demokratik yönetim, eğitim 

(gelirin bir kısmının eğitime ayrılması, gece manevi eğitim, gündüz iş eğitimi). 

4-Aracız pazarlama 5- Amaç kar ve Kazanç hırsı değil üyelerine 6- Üst 

örgütlenme, il, bölge ve ülke bazında örgütlenmesi. 7-Fazla kazancın, “Orta 

Sandıklarında biriktirilmesi ve sosyal yardımlaşmada ihtiyaç sahiplerine 

kullanılması ilkelerinde benzeşmektedirler (Yüksel, 2005). 18. Yüzyılın 

başlarında ahi birliklerinin yerini, Gedik ve Loncalar almış, 1913 yılında 

kaldırılarak yerlerini meslek odaları doldurmuştur. 

Anadolu’da kooperatiflere benzer bir iş birliği örneği de köylerde 

eskiden beri uygulanan, köyün işlerinin köylüler tarafından ortaklaşa yapıldığı 
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imecedir. Türkiye’de bir sebeple erkeksiz kalan kadınlarla, yoksul ailelere 

“keşik” denilen sıra üretim işlerini bitirmek üzere bütün köy halkının yardımı 

da imece çalışmasıdır. İmece kooperatiflere benzediği yönler olsa da imecenin 

bir teşkil at bünyesinde olamaması, işin bitirilmesiyle sona ermesi açılarından 

kooperatiflerden ayrılmaktadır (Hazar, 1990). 
 

3.2. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Kooperatifçilik 

Tüketim kooperatifçiliği biçiminde İngiltere’de başlayan, üretim ve 

kredi kooperatifçiliği olarak Fransa ile Almanya’da görülen bu ülkelerden 

Avrupa’ya ve dünyaya yayılan kooperatifçiliğe paralel olarak Türkiye’nin ilk 

kooperatif denemeleri 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda görülmektedir. 

1863 yılında Almanya’da başlayan kredi kooperatifçiliğiyle aynı tarihlerde 

Osmanlı İmparatorluğu’nda görülmektedir (Üner, 1992).  

Türk Kooperatifçiliğinin Mithat Paşa’nın kurduğu “Memleket 

Sandıkları” ile başlamaktadır. “Memleket Sandıkları” Osmanlının Rumeli 

topraklarındaki Şehirköy (Pirot) kasabasında 1863 yılı Kasım ayında faaliyete 

geçmiştir (Anonim, 2017).   

 Mithat Paşa’nın Niş Valisi iken Bulgaristan- Yugoslavya sınırında 

bulunan şimdiki Sırbistan sınırları içindeki Pirot kasabasında deneme amaçlı 

kurduğu memleket sandıkları, o dönemde çiftçilerin karşılaştıkları kredi 

güçlüklerine çözüm için oluşturulmuş bir örgüttür. Tam bir kooperatif olmasa 

da Türkiye’de kooperatifçiliğin ilk kooperatif uygulaması olarak görülmektedir 

(Özdemir, 1981).  

Pirot kasabasında ilk kooperatif uygulamasını deneyen Mithat Paşa, 

devletin çeşitli kurumlarında görev yapmış bir devlet memurudur. 1858 yılında 

bazı incelemelerde için Avrupa’ya gönderilmiş, Avrupa’dan döndükten sonra 

Niş valisi olarak atanmıştır (Mülâyım, 1992).  

Mithat Paşa Niş’e geldikten sonra çiftçileri tefecilerden korumak amacı 

ile Memleket Sandıklarını kurmuş ve hükümet tarafından gösterilen arazilerde 

imece usulü ile yetiştirilen ürünlerden elde edilen gelirler bu sandıkları 

beslemiştir. Uygulama olumlu sonuçlar verince 1867’de 29 maddeden oluşan 

“Memleket Sandıkları Nizamnamesi” hazırlamış bu nizamnameyle Memleket 

Sandıkları tüm ülkede yaygınlaşmıştır. Sandıklar köylülere 1 yıl vade ayda %1 

faiz ve en fazla 2000 kuruş vermek suretiyle çiftçinin kredi ihtiyacını 

karşılamıştır. Memleket sandıkları zaman içinde çiftçinin bu kredi 
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gereksinimini karşılamaya yetemediği için 1882 yılından sonra aşar vergisine 

%1 ilave edilerek bu hisseden sağlanan gelirler memleket sandıklarına verilmiş, 

bu uygulama ile Memleket sandıklarının adı da Menafi sandıklarına 

dönüştürülmüştür. Ancak menafi sandıkları ile alınan önlemler de sonuç 

vermemiş ve sandıklar çiftçinin kredi ihtiyacını karşılayamamıştır. Bunun 1888 

yılında T.C. Ziraat Bankası kurulmuş sandıklar tüm sermayesi ile ziraat 

bankasına dahil olmuştur. Ziraat Bankası o günden beri Türk çiftçisine kredi 

sağlayan ana kuruluştur. 

Mithat Paşa’nın kurduğu Memleket sandıkları çiftçilerin karşılıklı 

yardım esasına göre kurulmuş birleşmeler olup işleyişi ve uygulamaları 

sebebiyle kooperatifçilik ruhu egemendir. Ancak Avrupa’daki kooperatiflere 

benzememesi dolayısıyla Memleket Sandıklarını kooperatif saymayanlar da 

vardır. Burada önemli olan asıl konu kooperatifçilik hareketinin halktan değil 

bir devlet adamının öncülüğünde başlamış olmasıdır. Bugün hala Türkiye’de 

bu şekilde devam etme ihtiyacı göstermektedir. 

İlerleyen dönemde 1912 yılında Ahmet Cevat Türkiye’de tüketim 

kooperatiflerinin ilk öncüsü olarak gösterilmektedir. Türkiye’de Kooperatif ve 

Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi alanında öğrenimi olan Ahmet Cevat 

fakirleşen halkın sorunlarının “Teavün”, “kooperasyon” (iş birliği, 

yardımlaşma) çerçevesinde çözebileceğini savunmuş ve yapmış olduğu 

aydınlatma çabaları sonucunda savaş yıllarında İstanbul’da ortaklarının 

nispeten kolay ve ucuz gıda bulmalarına yardımcı olan 11 tane tüketim 

kooperatifi kurulmasına öncülük etmiştir (Fındıkoğlu, 1967; Özdemir, 1981). 

Türk kooperatifçilik tarihinde halktan başlayan, ilk kooperatif hareketine 

1910 yılında Ege Bölgesi’nde rastlanır. İncir ve üzüm gibi Ege Bölgesinin, 

önemli ürünleri dış piyasalara sunulmakta olup pazar ve fiyat düşüklüğü 

problemi yaşayan 45 incir ihracatçısı 1911 yılında bir araya gelip “fin parekers” 

adlı bir incir tröstü kurmuştur. 1913 yılında hem üretici hem millet vekili olan 

Kazım Nuri ve Topçuoğlu Nazmi öncülüğünde “Kooperatif Aydın İncir 

Müstahsilleri” kurulmuştur (Çıkın ve Karacan, 1994). Bu kuruluş, Türkiye’nin 

ilk tarım satış kooperatifidir.  

 

 

 

 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 282 

 

3.3. Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Kooperatifçilik  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda ülkenin ve dünyanın içinde 

bulunduğu ekonomik duruma ve ihtiyaçlar kooperatifleşme alanlarına yön 

vermiştir. Cumhuriyetin başında milli gelirin önemli kısmı tarımdan 

sağlanmakta, nüfusun büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşamakta ve tarımda 

istihdam edilmekteydi. Bu nedenle ülkenin geleceğini belirleyecek olan sosyal 

ve ekonomik politikalarının belirlenmesinde de tarım ağırlıklı ekonomi 

belirleyici olmuştur. Türk tarımının 1920’li yıllarda iki ana düşmanının 

tefeciler ve kasaba eşrafı olduğu sıkça vurgulanmaktadır (Köymen, 1999).  

Yeni Türkiye Devletinin dayanışma ihtiyacını bilen Mustafa Kemal 

Atatürk kooperatifçilik konusunda önemli çabalar göstermiştir. Kooperatiflerle 

özel ilgilenmiş, ilgili kanunların çıkmasına öncülük yapmıştır.  Özel önem 

taşıyan alanlarda kooperatifçilikle ilgili kanun ve uygulamalara öncelik 

verilmiştir “Kooperatif Şirketler Kanunu” tasarısı daha Cumhuriyet ilan 

edilmeden hazırlatılmıştır ancak bu tasarı yaşamamıştır. İlerleyen yıllarda 

Atatürk ve İnönü Mecliste ve yurt içi gezilerinde kooperatifçiliğin halk arasında 

yayılması için çalışmış ve kooperatiflerin hukuki bir temelleri oluşturulmuştur 

(Hazar, 1990).  

Mustafa Kemal Atatürk tüm alanlarda olduğu gibi tarımsal 

kooperatifçilik alanındaki çabasıyla 1924 yılında “İtibari, Zirai Birlikler 

Kanunu” ve 1929 yılında Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkarılmıştır. Bu 

kanunlar beklenen amaçları kısa sürede gerçekleştiremeyince ihtiyaçlara uygun 

yeni bir kanun hazırlığına girişilmiştir.  O dönemde ekonominin tarım ağırlıklı 

olması ve 1930’larda yaşanılan dünya ekonomik krizi tarım ürünleri ihracatını 

olumsuz etkilemiş, ihracat belli şirketlere kalmış ve kârların kırsal kesime 

aktarılamamıştır. Bu ekonomik tablo çiftçilerin finansman ve pazarlama 

sorunlarını yeniden gündeme getirmiş ve kanunla ilgili çalışmalar yeniden 

başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1935 yılında 2834 sayılı Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Birlikleri ve 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 

Kanunları çıkarılmıştır (Anonim, 2017).  Cumhuriyetin kooperatifçilikle ilgili 

ilk yasal düzenlemeleri olan Türkiye’de tarımsal kooperatiflerle ilgili bu iki 

temel kanun yıllar içinde yaşanan aksaklıklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

değişiklikler geçirmiş, bugün de kadar ilgili kooperatiflere yön vermiştir.  
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki dönem tarım ekonomisi 

ve tarımsal kooperatiflerin önemli ağırlık taşıdığı bir dönemdir.  Tarım 

kooperatiflerini destekleyen politikalar, yoğunluğu ve içeriği ülkelere göre 

değişmekle birlikte Türkiye’de destekleme alımları ve kredilendirme 

işlemlerinin kooperatifler üzerinden yapılması, tarım kooperatiflerinin sayısını 

artırmıştır (Bilgin ve Tanıyıcı, 2008). 

Tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankası’ndan ve ilgili bakanlıktan 

bağımsız çalışması ve üst örgütlenmesini oluşturması, daha demokratik bir yapı 

kazandırılmak, Avrupa Birliği Standartlarına çıkarılması amaçlarıyla yıllar 

içinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yasadaki 1995 yılı değişikliği ile 

kooperatif ortakları kooperatif ve üst örgütlerinin yönetimine katılmaya 

başlamışlardır (Mülâyim, 2006). Kooperatifler şimdi daha özerk ve piyasa 

koşullarına uygun faaliyet göstermektedir.  

1935 tarih ve 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu zaman 

içinde pek çok değişikliğe uğramıştır. Kanunun yürürlükte olduğu süreçte 

devlet tarım satış kooperatiflerinin içinde olmuş, üretici ortak gibi davranmıştır. 

Devlet ve siyaset tarım satış kooperatiflerinin hep içinde olmuştur. Tarım satış 

kooperatifleri aracılığıyla yapılan destekleme alımları kooperatifleri devletin 

bir çeşit alım ofisine dönüştürmüştür. Avrupa Birliği’ne girme çalışmalarının 

etkisiyle tarım satış kooperatiflerini özerk ve mali açıdan bağımsız kılınmak 

yönünde çalışmalar yapılsa da Tarım satış kooperatifleri borçları, zorunlu 

alımları gibi çeşitli sorunlarıyla faaliyetlerine devam etmişlerdir (Kayıkçı ve 

Kayıkçı, 2007).  

Tarımla ilgili olarak Cumhuriyet döneminin faaliyete geçen önemli 

kooperatiflerden biri de Pancar Ekicileri Üretim kooperatifleridir. 1951 yılında 

devlet eliyle kurulan şeker fabrikalarının şeker pancarı ihtiyacını karşılamak 

amacıyla Türkiye Şeker Sanayii ile kooperatifleşmeye başlamışlardır. Pancar 

üreticileri ilk olarak Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'ni kurmuşlardır. 

Türkiye’de çiftçi örgütlenmesinin temelini atan ilk kooperatifleşme, pancar 

tarımı ile başlamıştır (Semerci, 2015). 

Türkiye’de tarımsal kalkınma kooperatifleri kırsal alanda hizmet veren 

diğer bir kooperatif türüdür. 1965 yılına giden kuruluş hikayelerinde o 

dönemdeki Köy İşleri Bakanlığının özendirmelerin etkili olduğu 

belirtilmektedir. Kooperatifler 1971yılında üst örgütlenmelerini 

gerçekleştirmiş Köy- Koop merkez birliklerini oluşturmuşlardır. Birlik 1980 
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Yılı darbesi ile kapatılmış (Mülâyim, 1992) 1999 yılında 7 ilin kooperatiflerinin 

bir araya gelmesiyle yeniden kurulmuştur (Bilgin ve Tanıyıcı, 2008) 

Tarımsal kooperatifçiliğin yanı sıra incelenilen dönem ülke ihtiyaçları 

paralelinde tüketim ve konut kooperatiflerinin de temellerinin atıldığı 

dönemdir. Atatürk diğer kooperatifler gibi tüketim kooperatifçiliği ile de 

ilgilenmiş ve 1925 yılında “Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifi” 

kurulmasını sağlamıştır. Çünkü Cumhuriyetin ilan edilmesi ve Ankara’nın 

başkent oluşu ile şehirde memurların ve nüfusu artması ve bu nüfusun temel 

ihtiyaç maddelerinin karşılanması tüketim kooperatiflerin kurulması ihtiyacını 

oluşturmuştur. Atatürk de kooperatifin ortağı olmuş ve tüketim kooperatifçiliği 

ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır. İlerleyen süreçte birçok 

ilde tüketim kooperatifleri kurulmuştur. 1970’lerle sanayileşme süreci, kırsal 

kesimden kentlere göçün artması, büyük kentlerde yaşayan dar gelirli aileler 

için çalıştıkları kuruluşlar bünyesinde, personeline hizmet veren tüketim 

kooperatifleri artmıştır (Mülâyim, 1992; Çıkın ve Karacan, 1994). 

Konut kooperatiflerinin Türkiye’de ilk İstanbul’daki İngiliz azınlığın 

konut ihtiyacını karşılamak üzere kurmuşlardır. Cumhuriyet döneminde 

Ankara’da konut sorununun çözümü için kooperatifçilikten yararlanılmıştır 

(Çıkın ve Karacan, 1994). Cumhuriyet döneminin ilk konut kooperatifi 1934 

yılında Anakarada kurulan “Bahçelievler Yapı Kooperatifi’dir. Memurlar 

tarafından kurulan bu kooperatif, daha sona kurulan konut kooperatiflerin 

çalışma ilkelerini geniş ölçüde etkilemiştir. 
 

3.4. Türkiye’de Kooperatifçilikle İlgili Son Dönem Gelişmeler 

ve Kooperatifçilik Stratejisi ve  Eylem Planı  

Dünyada ve Türkiye’de geçmişten bugüne toplumların sosyal ve 

ekonomik her türlü ihtiyaçları için çözüm üretebilecek oluşumlara olan ihtiyacı 

kooperatifler büyük ölçüde karşılamıştır. Bugün dünyadaki başarılı kooperatif 

örneklerinin gücü ve küresel problemler devletlerin kooperatiflerle ilgili 

çalışmalarına hız ve önem kazanmıştır. Son yıllarda kooperatiflerin dünyadaki 

gelişimine paralel olarak Türkiye’de de kooperatifleşme hareketi hız 

kazanmıştır. Önceki dönemlerden uygulama ve deneyimlenenden farklı olarak 

hem devlet tarafında hem de tabanda kooperatifçiliğin gelişim ve dönüşümüne 

yönelik bir hareketlenme söz konusudur (Anonim, 2021). 
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2012 yılında uygulanmaya başlayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve 

Eylem Planı TÜKOSEP Türkiye’de kooperatifçilik hareketine bir ivme 

kazandırmış, bireysel ve ortak amaçları için arayışları olan topluluklarda 

heyecan yaratmıştır. Devlet, yerel ve kırsal kalkınmada kooperatifleri etkili 

birer araçlar olarak değerlendirip desteklemektedir. Bir araya gelebilme 

başarısı gösterebilen bireyler kooperatifler aracılığı ile sorunlarına çözümler 

aramaktadır. Özellikle kadınlar ve gençler iş planlarını kooperatif kurarak 

gerçekleştirmeye yönelik çabaları destek bulmaktadır (Yılmaz ve ark., 2019;  

Duguid ve ark., 2015).  

TÜKOSEP’te Türkiye’de kooperatifçiliğinin mevcut durumu, yapısal 

özellikleri, barındırdığı potansiyel ve kooperatifçilikle ilgili uluslararası 

uygulamalarla örtüşen vizyon ve amaçları ortaya konulmuştur. TÜKOSEP 

Türkiye’de kooperatifçilik hareketinin dünyadaki başarılı örnekleri yakalaması 

için sürdürülebilir, rekabet edebilir ve yenilikçi kooperatif örneklerle, toplumda 

kooperatifçiliğin başarısızlık imajını değiştirmek ve kooperatifçilik sektörünü 

dünya paralelinde geliştirmek amacıyla 7 stratejik hedef ve bu stratejik 

hedeflerin altında 36 eylem belirlemiştir (Anonim, 2017).  

TÜKOSEP, hazırlanırken ihtiyaçlarla en iyi örtüşen çözümleri 

sunabilmek için kooperatifçilik ile ilgili uluslararası örgütlerin çalışmaları, 

başarılı ülke uygulamaları, rapor ve tavsiyelerini dikkate alınmış, istatistikler, 

araştırmalar, yayınlar incelenmiş, toplantı ve konferanslara katılım 

sağlanmıştır. Hazırlık sürecine kooperatifçilikle ilgili elliye yakın kurum ve 

kuruluştan yüzü aşkın temsilci katıldığı pek çok toplantı yapılmış, kırk kadar 

kurum ve kuruluştan da yazılı görüş ve önerileri alınmıştır. Kamu yönetimi ve 

sektörün tüm paydaşlarının geniş katılımlı çalışmaların ürünü olarak Türkiye 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı beş yıl süren hazırlık döneminden 

sonunda son şeklini almış ve 17 Ekim 2012 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 

Stratejik planın uygulama ve izleme görevini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Eylem Planında yer alan 36 

faaliyeti gerçekleştirebilmek için 44 kurum ve kuruluşla iş birliği 

öngörülmüştür.  

Türkiye’nin kooperatifleşme süreci her kesimde destek görerek farklı bir 

aşamaya geçmektedir. Kooperatifleşme istekliliğinin ve bilincinin arttığı bu 

dönemde Covid-19 pandemisi, küresel durgunluk ve krizi de stratejik planın 

ivmelendirdiği tabandan gelen bu iyilik hareketinin ne kadar doğru ve üstünde 
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durulması gereken bir konu olduğunu kanıtlamıştır. Kriz kooperatif hareketin 

gelişmesi ekonomide ve tarımda özlenen yerini alabilmesi için bir fırsat 

olabilir. Anadolu coğrafyasında yardımlaşma dayanışmanın tarihsel yeri ve 

önemine rağmen olan, arzulan yapıda gelişememiş kooperatifçilik bugün 

kamudan ve tabandan gelen bu isteklilikle ekonominin ve tarımın yükselişi için 

etkili ve uygun bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. 2012-2016 Türkiye 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planıyla yakalanan ivmenin 2019-2023 

dönemine aktarılabilmesi önemlidir. Planın ve desteklerin ateşlediği artan ilgi, 

umut kaybedilmemeli ve kooperatifçilik ilkeleri sınırlarında girişimler 

desteklenmeli ve yönlendirilmeli, sürdürülebilirlik yönünde stratejik hedefler 

belirlenerek hayata geçirilmelidir. 
 

4. TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİĞİN YASAL DAYANAĞI  

Türkiye’de 1935 yılında 2834 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Birlikleri Hakkında Kanun” ile 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri 

Kanunu” ve 1969 Kooperatifler Kanunu’nun çıkarılmasına kadar geçen sürede 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun “Ticaret Şirketleri” ile ilgili kısmının sonunda (Md. 485-

502) kooperatiflerle ilgili düzenlemeler yer almaktadır.  

1960’tan sonra kooperatifçiliğe verilen önem, 1961 Anayasasının 51 ve 

52. Maddelerde ilk defa kooperatifçilikle ilgili hükümlere yer verilmesiyle 

somutlaşmıştır. 1963 Yılından sonra kalkınma planlarında ve yıllık 

programlarda kooperatiflerle ilgili düzenlemeler yer almıştır. Yaşanan 

gelişmelerle zaman içinde kooperatiflere özgü bir kanuna duyulan ihtiyaç ve 

devletin kooperatiflere verdiği önemle yaklaşık 25 yıllık hazırlık çalışmaları 

sonucunda 1969 yılında “Kooperatifler Kanunu” hazırlanmıştır. Bu kanunla 

kooperatifçilikle ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarında itibaren olgunlaştırılmaya 

çalışılan hukuki yapı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan ayrılarak “1163 

sayılı Kooperatifler Kanunu” adıyla özel bir düzenlemeye kavuşmuştur. Bu 

kanuna ek olarak 18/04/1972 tarihli 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

Birlikleri Kanunu ve 01/06/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif 

ve Birlikleri Hakkında Kanunu oluşturulmuştur. Daha sonra da korunan bu 

yaklaşımla 1982 Anayasası 171’inci maddesinin açık hüküm ile devlete 

kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alma görevi verilmiştir.  
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Bugün Türkiye’de kooperatifler, 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu’yla birlikte ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

Birlikleri Kanunu ve 01/06/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif 

ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine göre faaliyetlerini yürütülmektedir.  

Kooperatifler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle; tüketim, kredi ve 

kefalet, tarım ve konut kooperatiflerinin sayıları artmış, kooperatiflerin üst 

örgütlenmesi kanunileştirilmiş ve üretim, temin tevzi, ulaştırma gibi yeni 

sektörlerde faaliyet gösteren kooperatifler kurulmuştur. Bu dönemde devletin 

etkin bir rol üstlenmesi ve desteğiyle tarım satış kooperatif ve birlikleri, tarım 

kredi kooperatifleri ve pancar ekicileri kooperatifleri yatırımlar yaparak sanayi 

tesisleri kurmuş, faaliyetlerin çeşitlendirerek büyük işletmelere dönüşen bağlı 

ticari ortaklıklara imza atmıştır (Anonim, 2017).   
 

5. TÜRKİYE’DE KOOPERATİFLERİN SAYISAL 

GÖRÜNÜMÜ VE TARIM KOOPERATİFLERİNİN YERİ 

Kooperatiflerin sayısal büyüklükleri, mali verileri, faaliyet alanlarına 

dağılımları gibi veriler kooperatifçiliğin ulaştığı seviyeyi ve etkinliğini 

göstermenin yanında kanun koyucular, politika yapıcılar ve girişimciler için de 

önem taşır. 

Türkiye’de kooperatiflerle ilgili veri sağlanması, bu verilerin 

paylaşılması ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlendirilmiş “Kooperatif 

Bilgi Sistemi (KOOPBİS)” ile “Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi 

Projesi (KOOP-İST)” hayata geçirilmiştir. Kooperatiflerin ortak sayılarını ve 

sermaye yapılarının sürekli değişmesi nedeniyle kooperatiflere ilişkin veriler 

de sürekli değişmektedir. Benzer alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflerin 

birleşmesi, kooperatiflerin durumları ve gerekli bilgilendirmelerin gecikmesi 

veya yapılmaması, kooperatiflere ilişkin verilerin sürekli değişmesine veya 

eksik kalmasına neden olmaktadır (Anonim, 2017). 
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Grafik 1 Türkiye’de faaliyet gösteren kooperatiflerin sayılarına göre yüzdesel dağılımı 

 
Kaynak: KSEP 
 

Türkiye kooperatifleri Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğunda 

faaliyetlerini yürütmektedir. Kooperatifçilik strateji ve eylem planına göre bu 

üç bakanlığa bağlı 26 farklı türde 84.232 kooperatif toplam 8.109.225 ortakla 

faaliyet göstermektedir.  

Grafik 1 de Türkiye’de faaliyet gösteren kooperatiflerin sayılarına göre 

yüzdesel dağılımı verilmiştir. Grafik incelendiğinde konut ve yapı 

kooperatifleri en fazla sayıya sahip kooperatif türüdür. Toplam 54.996 konut 

yapı kooperatifi toplam kooperatiflerin sayısal olarak % 65’ini bir payı 

oluşturmaktadır. Önemli sayıya sahip diğer kooperatif türü tarımsal amaçlı 

kooperatiflerdir, toplam 84.000 kooperatifin, 13.000’inin tarımsal amaçla 

kurulmuş kooperatiflerin oluşturduğu görülmektedir.  
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Grafik 1 Türkiye’de faaliyet gösteren kooperatiflerin ortak sayılarına göre yüzdesel 

dağılımı 

 
Kaynak: KSEP 

Grafik 2’de Türkiye’de faaliyet gösteren kooperatiflerin ortak sayılarına 

göre yüzdesel dağılımı verilmiştir. Grafik incelendiğinde ortak sayısı açısından 

da konut ve yapı kooperatifleri ilk sırayı almaktadır. Kooperatifler ortak 

sayılarına göre incelendiğinde, Türkiye’de kooperatifler az ortaklı olduğu 

görülür. Tarımsal amaçlı kooperatiflerde kooperatif başına düşen ortak 

sayısının diğer kooperatiflerden fazladır.  

Tarım kooperatifleri 3.890.478 ortağı ile ortak sayıları bakımından 

Türkiye’deki tüm kooperatiflerin 8.109.225 ortağının %55,22 sine sahiptir. 

Pancar Ekicileri ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortak sayıları açısından oldukça 

önemli büyüklüğe sahiptir. 

6. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KOOPERATİFLERİN ÜST 

ÖRGÜTLENMESİ 

Dünyada kooperatifçilik konusunda uluslararası boyutta çalışan en 

önemli üst oluşumlar; Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), Kooperatiflerin Geliştirmesi ve Teşvik Edilmesi 

Komitesi (COPAC), Uluslararası Endüstri ve Hizmet Kooperatifi Örgütü 

(CICOPA) ve Birleşmiş Milletler (BM), olarak sıralanabilir. Bu kuruluşların 

çalışmaları tüm dünyada kooperatifçilik düzenlemeleri ve uygulamalarına 
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temel oluşturmaktadır. Türkiye’de de kooperatifçilikle ilgili çalışmalarda bu 

kuruluların düzenlemeleri referans alınmaktadır. 

Kooperatiflerin uluslararası alanda en üst organı 1895’te Londra’da 

kurulan Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)’dır. Bugün merkezi 

Cenevre’de olup 95 ülkeden 292 üyesi bulunmaktadır. ICA, ICA Asya, ICA 

Amerika gibi kıtalar düzeyinde dört, Dünya Tüketici Kooperatifleri, 

Uluslararası Sağlık Kooperatifleri Örgütü, Uluslararası Konut Kooperatifleri 

Örgütü gibi her alandaki kooperatifleri ilgilendiren dokuz adet alt yapılanması 

ile küresel boyutta büyük sivil toplum kuruluşu kabul edilmektedir. Dünyadaki 

ekonomik gelişmeler paralelinde ICA üyelerini sürekli bilgilendirir. ICA 

Türkiye kooperatifçiliği ile de yakın ilişki içindedir (Anonim, 2017). 

Kooperatifler arası iş birliği, temel kooperatifçilik ilkelerindendir. 

Kooperatiflerin ortaklarının ve toplumun beklentilerini karşılayan iyi hizmet 

sunabilmeleri, ekonomilerini büyütebilmeleri ve sürdürülebilirlikleri için 

yerelden uluslararasına uzan iş birliği yapmaları gereklidir. Bu kooperatiflerin 

üst örgütlenmesidir ekonomik olarak büyürken, iş hacmi ve ortak sayısı 

artarken kooperatiflerin yönetimi zorlaşmakta bu kooperatif ilkelerinden 

uzaklaşmaya sebep olabilmektedir. Kooperatifler arası bağları güçlendirmek 

kooperatiflerin etik değerlerine bağlı kalmalarını sağlamaktadır (Johanisova, 

2019).  

Türkiye’de kooperatiflerin üst örgütlenmesi birlik, merkez birliği ve 

ulusal birlik şeklinde dikey olarak entegre olmuştur. Kooperatifçilik Kanunun 

başlattığı üst örgütlenme hala evrilmeye ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de 

kooperatiflerin üst örgütlere katılımı yetersiz olup kooperatiflerin üst örgütlere 

katılım oranının %25 olduğu belirtilmektedir. Tarım Satış, Pancar Ekicileri, 

Tarım Kredi, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet kooperatiflerinin üst 

örgütlere katılımı yüksek diğer kooperatif türlerinde ise düşük olduğu 

görülmektedir. Pancar ekicileri kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerinin 

ise tamamı birliklerinin ortağıdır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki tarımsal amaçlı kooperatifleri 

kendi aralarında dikey yapılanmalarını tamamlamışlardır. Tarımsal Amaçlı 

Kooperatifler türlerine göre; Tarımsal Kalkınma, Sulama, Su Ürünleri ve 

Pancar Ekicileri kooperatifleri adı altında teşkilatlandırılmışlardır. Bu dikey 

yapılanma ve yapılanmaya ilişkin istatistiki durum Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Tarım ve Orman Bakanlığı Bünyesindeki Tarımsal Kooperatiflerin Dikey 

Yapılanması ve Sayısal Dağılımı  

Kaynak: Anonim,2019a. 
 

Tarım satış kooperatiflerinde %94,7, kredi ve kefalet kooperatifleri 

%93,4 ve tarımsal kalkınma kooperatifleri %67 oranında üst örgütlerine katılım 

sağlamıştır (Anonim, 2012).  
 

6.1. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği  

Türkiye’de kooperatiflerin ortak çıkarlarını korumak, amaçlarına 

ulaşmak, faaliyetlerini koordine etmek ve uluslararası ilişkilerini düzenlemek 

üzere “Türkiye Milli Kooperatifler” çalışmaktadır. Merkez birlikleri 

Kanununun, 1969 yılında yürürlüğe girmesiyle kooperatifleri birlikler ve 

merkez birliklerini kurma yönünde motive etmiştir. 1163 Sayılı Kanun’nun 

yürürlüğe girmesiyle 1991 yılında Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 

(TÜRKİYE KOOP) kurulmuştur. Ana sözleşmeleri gereği kooperatif merkez 
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birlikleri ve merkez birliği bulunmayan kooperatif birlikleri TÜRKİYE 

KOOP’a ortak olabilir. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, uluslararası 

konularında üyesi olduğu ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa 

Kooperatifleri Birliği ile çalışmaktadır.  
 

6.2. Türk Kooperatifçilik Kurumu  

Türkiye’de kooperatifçiliğin önemli kurumlardan biri de kamu yararına 

çalışan dernek statüsünde faaliyetleriyle Türk Kooperatifçilik Kurumu (KOOP-

KUR)’dur. 1931 yılında İstanbul’da “Türk Kooperatifçilik Cemiyeti” adıyla 

kurulmuş 1948 yılında cemiyetin adı “Türk Kooperatifçilik Kurumu” olarak 

değiştirilmiştir. KOOP-KUR, ICA, Uluslararası Raiffeisen Kooperatifler 

Birliği ve Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatifçilik Ekonomisi Araştırma 

Merkezi’ne üyedir. Kurumunun birçok faaliyeti arasında yayıncılığı öne 

çıkmaktadır.  

İlk sayısı 1934 yılı haziran ayında yayımlanan Karınca Kooperatif 

Postası kurumun aylık yayın organıdır. 2022 Yılı ekim ayında 1030. sayısı 

yayınlanan Karınca Dergi, Türkiye’nin en uzun ömürlü dergisidir. Kurumun bir 

diğer yayını olan ve 1931 yılı Kasım ayında yayınlanmaya başlanılan 

Kooperatifçilik Dergisi, kooperatifçilikle ilgili inceleme ve araştırmaları üç 

aylık aralıklarla yayınlayan hakemli bilimsel bir dergi iken adı 150’inci 

sayısında ismini “3. Sektör Sosyal Ekonomi” yayın aralığını da 6 ay olarak 

değiştirmiştir. Kurumun Türk çocuklarına kooperatifçiliği öğretmek ve 

sevdirmek amacıyla “Karınca Kooperatif Postası”na ek olarak “Karınca 

Kardeş” dergisini de yayınlamaktadır. Bu uygulama belki de Türkiye’de 

çocuklara sunulan tek kooperatif eğitimidir. 
 

7. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KOOPERATİF 

EKONOMİSİNİN MEVCUT DURUMU 

Kooperatiflere ilişkin bilgiyi derleme, ülkeler arasında farklı yasal 

statüler, ülkelerin farklı veri derleme yöntemlerini dünya kooperatif 

ekonomisinin büyüklüğünü belirleyebilmeyi zorlaştırmaktadır. Kooperatifçilik 

alanında istatistiklerin üretilmesi, erişilebilirliğine yönelik çalışmaları 

Uluslararası Kooperatifler Birliği Tanıtım ve Geliştirme Komitesinin (COPAC) 

sağlamaktadır. 2014 yılında, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 

Departmanı, bir kooperatif bankası Rabobank’ın desteği ile 145 ülkeden 
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kooperatif verilerini derleyerek küresel ölçekte kooperatiflerin etkisini ve 

oluşturdukları ekonomik büyüklüğü ortaya koymuştur. (Anonim, 2021). 

Tablo 1: Kooperatif Ortaklığı, İstihdamı ve Ekonomileri Açısından Dünyada İlk On 

Ülke 

 
Kaynak: INGEV, Sosyal Dayanışma Ekonomisi İçin Güçlü Kooperatifçilik,2021. 

 

2014 tarihli bu çalışmaya göre; Dünya genelinde, 2.6 milyon kooperatif 

işletme ve 1 milyar ortak ve yararlanıcısından bahsedilmektedir. 

Kooperatiflerin 770 bin ofisinde ve satış yeri 12,6 milyon kişi 

çalışmakta, yıllık kazançları 3 trilyon doları bulmaktadır. Söz konusu 

çalışmada, ülkenin nüfusu ve ekonomisine göre kooperatifçilikte geldiği 

aşamayı ölçmek ve karşılaştırma yapabilmek için kooperatif ortaklığı, 

kooperatif istihdamı ve kooperatif ekonomisi baz alınmıştır. Bu ölçütlere göre 

kooperatifleşme açısından ilk 10 ülke Tablo 1’de verilmiştir. Dünya 

kooperatifçiliğinin en gelişmişlerinin yer aldığı bu sıralamada Avrupa dışında 

Yeni Zelanda ile Dominik, Kıbrıs ve Malta da yer almıştır. Kooperatiflerinin 

istihdam ve değer yaratması, ekonomik hayatta etkinliğinin açısından Yeni 

Zelanda dünyada ilk sırayı almaktadır. 

Avrupa Kooperatifler ve Sosyal İşletmeler Araştırma Enstitüsü (Euricse) 

ile ICA ortaklaşa her yıl World Cooperative Monitor raporunu 

yayımlamaktadır. Rapor kooperatiflerin önemini vurgulamak, kooperatif 

ekonomisinin gelişimini izlemek, kooperatiflerin ulusal, bölgesel ve küresel 
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çapta ekonomiye etkilerini ölçmek amacıyla iş hacimlerine göre dünyanın en 

büyük 300 kooperatifine (Top-300) ilişkin verileri paylaşmaktadır. 2019 yılı 

raporuna göre en büyük 300 kooperatifin 159’u Avrupa, 100’ü Amerika ve 41’i 

Asya-Pasifik bölgesindendir. Top-300’ün 117’si Sigortacılık, 95’i Tarım ve 

Gıda Endüstrisi ve 53’ü Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe faaliyet 

göstermektedir. World Cooperative Monitor-2019’a göre Dünyanın En Büyük 

10 Kooperatifi şekil 2’de verilmiştir (Anonim, 2021) 

 

 
Şekil 2: World Cooperative Monitor-2019’a göre Dünyanın En Büyük 10 Kooperatifi 

Kaynak: INGEV, Sosyal Dayanışma Ekonomisi İçin Güçlü Kooperatifçilik,2021. 

 

World Co-operative Monitor 2018 yılı raporunda uluslararası piyasada 

tarımsal kooperatiflerin toplam kooperatifin üçte birini oluşturduğu ve bu 

tarımsal kooperatiflerin önemli kısmının Avrupa'da faaliyet yürüttüğü 

belirtilmektedir. Dünya kooperatiflerin sektörel dağılımı Şekil 3’te verilmiştir.          
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Şekil 3. Dünyada kooperatiflerin sektörel dağılım 

Kaynak: Pakdemirli, 2019. 
 

Dünya kooperatiflerinin etkin olduğu dört sektör tarım, bankacılık ve 

finans, diğer hizmetler ve toptan ve perakende sektörüdür. Kooperatifçilikte 

dünyada en önemli sektör şekilde 2’de de görüldüğü gibi %33 oranla tarımdır. 

Raporda tarım alanında gelirine göre en büyük kooperatiflerin ABD, Japonya, 

Güney Kore, Almanya, Danimarka, Fransa, Yeni Zelenda, Hollanda, Brezilya 

ve İsviçre'de yer aldığı belirtilmektedir (Pakdemirli, 2019).  

Avrupa’da kooperatiflerle yayınlanan EuroCoop isimli rapor da 

kooperatif ekonomisinin Avrupa’daki büyüklüğüne ilişkin veriler sunmaktadır. 

EuroCoop-2015’e göre, Avrupa kooperatifler yaklaşık 4,5 milyon kişiye 

istihdam sağlamaktadır. Raporda kooperatiflerin toplam ekonomik 

büyüklüğünün (yıllık ciroları toplamı) yaklaşık 1 trilyon euro olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca nüfusun %17’sinden fazlası herhangi bir kooperatifin 

ortağıdır. 

Raporda Türkiye’nin de yer aldığı ülkeler kooperatiflerinin sayıları, 

ortakları, ciroları gibi çeşitli verilere göre karşılaştırılmıştır. Türkiye kooperatif 

sayısı açısında İtalya’dan sonra en çok kooperatife sahip ülke iken 

kooperatiflerinin ortak ve çalışan sayısı ve yıllık cirolarına göre sıralamalarda 

geriye düşmektedir. Avrupa’da imalat, hizmetler ve tarım sektörleri kooperatif 

sayıları ile bankacılık sektörü kooperatifleri ortak ve yararlanıcı sayıları ile öne 

çıkmaktadır. Yıllık 347 milyar euro cirolarıyla yıllık ciro açısından tarım 

kooperatifler ön sıradadır. Almanya ve Fransa’nın perakende ve tarım kredi 

kooperatiflerinin en büyük birim kooperatifler olduğu belirtilmektedir 

(Anonim, 2021). 
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Kooperatiflerin ekonomik alanda önemli yer tuttuğu, güçlü ve etkin 

olduğu Avrupa’da tarım kooperatiflerin pazar payının %40’ı bulduğu, 

İskandinav ülkeleri, Hollanda, İrlanda ve Fransa’da ise bu oranın %50’nin 

üzerinde olduğu belirtilmektedir (Bijman, 2016). 

Türkiye’de kooperatifçilik Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne 

kooperatif sayısı ve üye sayısı açısından önemli yol katedilmiştir. 2018 yılı 

itibariyle Türkiye'de 1 910 342 adet aktif firmanın 35 728 ini kooperatifler 

oluşturmakta, bu kooperatiflerin de yaklaşık üçte biri tarım kooperatifleri 

oluşturmaktadır (Anonim, 2019c). 

Türkiye’de kooperatif ve üye sayılarının gelişmiştir fakat yeterli değildir, 

kooperatiflere katılım oranının %10 civarındadır. Kooperatiflerin önemli yer 

tuttuğu Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde ise bu oran İrlanda %70, Finlandiya 

%60, Avusturya %58’dir (Çıkın, 2017). 

Türkiye'de 2019 yılında 11 892 adet tarımsal kooperatifin ve yaklaşık 4 

milyon ortağının bulunduğu, bu ortakların yarıya yakınını da pancar ekicileri 

kooperatifleri ortaklarının oluşturduğu belirtilmektedir. Bazı tarımsal 

kooperatifler Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de yer 

almaktadır. Konya ve Kayseri Şeker, Tarım Kredi Yem, Trakya Birlik Gübre 

T.A.Ş ve Marmarabirliktir (Anonim, 2019b). 
 

8. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kooperatifler, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir ekonomik 

sistemlerin oluşumunda en önemli kurumlardır. Ekonomik belirsizliğin azaltan, 

toplulukları dirençli kılan, insanı, doğayı, değerleri koruyan sürdürülebilir 

sistemleri ile kooperatifler bugün Türkiye’nin ve özellikle tarım kesiminin en 

önemli ihtiyacıdır. 

2012 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye kooperatifleşme yapısını ve 

sorunlarını kapsamlı şekilde ele alan “2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik 

Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında benimsenen “güvenilir, verimli, etkin ve 

sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatifçilik 

yapısına ulaşmak” vizyonu 2019-2023 dönemine ilişkin yeni stratejiye entegre 

edilerek maksimum düzeyde hayata geçirilmeye çalışılmalıdır. 

Son dönem kooperatifçilik vizyonu ile güçlü ve sürdürülebilir tarımsal 

kooperatifçilik için mevcudu, ihtiyaçları ve önerileri çeşitli konu başlıklarıyla 

tartışacak olursak; 
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Türkiye’de kooperatifçilik eğitimin ve bilinç düzeyinin düşüklüğü 

yanında bir türlü gelişemeyen, olumsuz deneyimlerle yüklü bir miras taşıyan 

ve olumsuz algıyla yıpranmış bir yapısına sahiptir. Türkiye’de bazen 

kooperatiflerin sosyal kimliği amacından sapmakta, ortak beklentilerin neler 

olduğu ve ekonomik bir işletme olduğu unutulmakta, ortakları bir futbol 

takımının taraftarı ya da siyasi parti taraftarı gibi davranmaktadırlar. Oysaki 

ekonomik bir fayda bir güç olabilmek üzere bir araya geldikleri kooperatif 

ekonomik bir işletmedir ve umulan faydalar bulunamadığında bir arada kalmak 

ve kooperatifin yaşaması mümkün olmamaktadır. Kooperatiflerinin 

yönetimlerinden, işleyişlerinden bihaber veya etkisiz, kooperatifle ekonomik 

ilişkileri zayıf ortaklardan oluşan kooperatifler bir süre sonra kapanmaktadır. 

Ortak sorunlara çözüm arayışının, dayanışmanın kurumsal ifadesi olan 

kooperatifleşme, toplumsal ayrışma veya siyasi rekabete konu olmamalıdır. Bir 

araya gelebilmek önemli bir başarıdır ancak asıl başarı bu birlikteliği 

sürdürebilmektir. Sorunlarının çözüm için bir araya gelen bireyler sorunlarına 

odaklanmalı, bu çözüm arayışı çok sesli ve kapsayıcı olmalıdır.  

Türkiye’de son dönemde kamu yönetiminin tarımsal sorunların 

çözümünde kooperatifleri önemli araçlar olarak değerlendirmesi, buna yönelik 

yerel ve kırsal kalkınma politikaları ve hazırlanan stratejik plan ile kırsal alanda 

çözümsüzlükten bunalan üreticilerin, gençlerin, kadınların örgütlenme 

yönündeki kıpırtıları kooperatifçilik hareketine ivme kazanmıştır. Devletin 

kooperatiflere verdiği destekler zaman zaman atıl yatırımlara 

dönüşebilmektedir bu sebeple destekler verilirken desteklenen kooperatifin 

sürdürülebilirliği iyi değerlendirilmelidir başlangıç veya aşama kaydetmiş 

kooperatifler için destekleme şekilleri iyi planlanmalıdır. Kooperatif ilke ve 

değerlerini gözetmeyen adına kooperatif demiş topluluklara yapılan yanlış 

destekleme kooperatifçiliğin gelişimi açısından sorunlara, kooperatiflerin 

yaşamadığına dair önyargılara ve ülke kaynaklarının israfına neden olmaktadır. 

Tarımsal kooperatifler ya da üretici örgütlerinin yaşaması için geçmiş 

tecrübeler, bugünün beklentileri sektörel avantaj ve dezavantajlar çok iyi 

değerlendirilmelidir. Tarımda üretici örgütlenmesine yönelik çalışmalarda, 

destek ve uygulamalarda yerel yönetimlerin, tarımla ilgili il ve ilçe 

çalışanlarının, varsa üniversiteler gibi konuyla ilgili paydaşların yöre 

bilgisinden ve tecrübelerinden mutlaka faydalanılmalıdır. 
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Kooperatifleri kuran ve yöneten mevzuatı kooperatifin tüm paydaşları 

için anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir olmalı, kooperatiflerin 

sürdürülebilirliğini özellikle önemsemelidir. Uluslararası uyumla ve ülke 

ihtiyaçlarına göre mevzuatın sadeleştirilmesi bunu yaparken kooperatif 

ekonomisinin gelişmiş olduğu ülkelerin uygulamalarından faydalanılması ve 

tecrübeli paydaşların görüşüne açılarak en doğru uygulamalara yer verilmeye 

çalışılmalıdır. 

Türkiye’de kooperatiflerin denetimin yetersizliği ve bunun 

kooperatiflerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemesi de ayrı bir sorundur. 

Aktif olmayan ya da tasfiye durumunda çok sayıda kooperatifin denetimlerinin 

ortaklar ve yönetim tarafından önemsenmesi gereği belirtilmektedir.  

Tüm dünyada kooperatif kuran ve yıkan en önemli etki ortakların 

finansman yetersizlikleridir. Kooperatifler, diğer girişim modellerine göre 

genellikle kısıtlı ortaklık paylarının oluşturduğu düşük sermaye girişime 

başlarlar, düşük kâr oranı ile çalıştıkları için de sermaye birikimi de kısıtlıdır. 

Bu sebeple yatırımları için ihtiyaç duydukları kaynağı öz kaynaklarıyla 

karşılayamaz, dış finansmana ihtiyaç duyarlar. Birçok kooperatif finansal 

yetersizlikleri sebebiyle rekabet edememekte, borç geri ödemelerinde 

zorlanmakta ve iflasla durumuna gelmektedir. Kooperatiflerin 

sürdürülebilirliği için düşük masraflı finansman ihtiyacı için tüm ilgili araçlarda 

gerekli düzenlemeleri yapması gereği vurgulanmaktadır. Kooperatiflerin çeşitli 

desteklerden haberdar olması ucuz kaynak bulma açısından önemlidir. Bunun 

için genç ve eğitimli ortaklar faydalanılması, eğitim ve danışmanlık hizmeti 

alınması yararlı olacaktır. 

Toplumda kooperatif bilinci ve kooperatif eğitiminin eksikliği 

kooperatiflerin bir diğer dezavantajıdır. Kooperatif eğitiminden bahsederken 

hem toplumun bu konuda bilinçlenmesi için eğitim kurumlarında kooperatif 

eğitimine yer verilmesi hem de kooperatif ortaklarının ihtiyaçları 

doğrultusunda kooperatiflere eğitim verilmesi faydalı olacaktır. Kooperatif 

ortaklarının özellikle yönetimde yer alacak olanların temel mevzuat ve yasal 

düzenlenmelerle ilgili eğitim almaları kooperatifleri güçlendirecektir. 

Kooperatiflerin güçlenmesinde ve sürdürülebilirliğinde üst 

örgütlenmeleri önemlidir. Üst örgütlenme kooperatiflere için daha etkin hizmet 

verebilme, ekonomilerini büyütebilme ve sürdürülebilirlikleri için bir güç ve 

fırsat sunar. Kooperatifler büyüdükçe idarenin zorlaşması sonucunda onları bir 
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arada tutan kooperatif ilke ve değerlerinden uzaklaşabilmektedirler. 

Kooperatiflerin yerelden uluslararası düzeye kendi aralarında da örgütlü ve iş 

birliği içinde olmaları yönetilmelerini kolaylaştırmaktadır. Kooperatiflerde 

sürdürülebilir yönetim ilkelere bağlı kalmaları ve kooperatifler arası ağları 

güçlendirmeleriyle yakından ilişkilidir (Johanisova, 2019). 

Kooperatiflerin üst örgütlenme yapısının, yenilenecek mevzuat 

çerçevesinde daha etkin çalışabilmesi yönünde yeniden tasarlanması 

kooperatiflerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artıracaktır. Üst 

örgütlenmenin, tüm birim kooperatifleri temsil edecek bölgesel birlikler ve bir 

merkezi birliği şeklinde olması önerilmektedir. 

Merkezi Birlik kooperatifçilik bağlı kooperatiflerin ekonomisini 

geliştirmek, haklarını savunmak finansman olanakları sunabilmek üzere bir 

şemsiye altında ortak ilke ve hedeflere göre çalışması kastedilmektedir. 

Merkezi birliği ile ülkesel ölçekte çok paydaşlı, kooperatifçilik hakkında bilgili 

ve deneyimlerini paydaşlarına aktaran, ortak projeler geliştirerek kooperatif 

ekonomisini büyütecek bir dayanışmaya ihtiyaç vardır.  

Bölgesel Birliklerle de kooperatifler arasındaki iş birliğini ve yatay 

iletişimin artırılması hedeflenmektedir. Kooperatiflerin bölgesindeki 

kooperatiflerle kümelenmelere gidilerek her türlü ihtiyaçları için birbirlerini 

destekleyen koordinasyonlarla ortak hareket etmeleri piyasada güçlerini 

artıracaktır. Bölgesel birlikler, bölgesel bazda hizmet sunan kalkınma ajansları 

ve farklı alanlarda destek sağlayan farklı kuruluşların desteğiyle proje 

geliştirebilir, hibe ve teşviklerle büyümelerine ivme kazandırabilirler. 

2012 yılında yerel yönetimlerin yasal mevzuatında yapılan düzenleme 

ile görev ve sorumlulukları genişletilmiş belde belediyeleri ve köyler mahalle 

olarak büyükşehir ilçe belediyelerine bağlanmıştır. Bu değişiklik ilgili 

belediyelere kırsal ve tarımsal alanda çok çeşitli faaliyet ve hizmet için yeni 

sorumluluk ve yetkiler vermiştir. 

Yerel yönetimler ve yerelde kurulacak kooperatifler arasındaki 

dayanışma ilişkisi, kooperatif ekonomisinin gelişmesi açısından oldukça 

önemlidir ve bir kaldıraç işlevi görme potansiyeli vardır. Belediyelerin yerel 

ihtiyaçlar doğrultusunda kooperatiflerle iş birliği yapması ihtiyaçların doğru 

tespiti ve doğru çözümler geliştirmesini kolaylaşacaktır. Belediyeler tabandaki 

bu hazır bilgi, deneyim ve güçle ortaklaşa çalışmalarla yerelin doğru ve 

sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayabilirler. Yerel yönetimler, 
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sorumluluklarındaki hizmetler için kooperatifleşmeden yararlanabilir ve böyle 

bir uygulama tam bir kazan kazan modeli oluşturulabilir. Belediyelere hizmeti 

devredip işlerini hafifletecek, halk daha iyi hizmet alacak, kooperatife 

devredilen alan yerel için bir çalışma bir gelir alanı açacaktır. Yerel yönetimle 

halk arasındaki kooperatif tabanlı dayanışma, ülkede kooperatiflerin ve 

kooperatif ekonomisinin büyüyüp gelişmesi için büyük önem taşımaktadır 

(Yıldırım, 2019). 

Belediyeler, kırsalda kendilerine açılan bu yeni alanda kırsal kalkınma 

yönünde önemli projelere imza atmaktadırlar. Belediyelerin yerel ve kırsal 

kalkınmada bütüncül bir yaklaşımla kooperatiflerle kuracağı iş birliği ve kırsal 

örgütlenmeyi desteklemesi çok önemlidir. Bir yöreyi özümsemiş olan iki gücün 

belediyenin ve örgütlenmiş yöre halkının birbirini destekleyerek uyumlu 

çalışmaları yerel kalkınmanın anahtarı olabilir.  

Mevzuat değişikliği ile belediyelerin kırsala yönelmesi kırsal alandaki 

ihtiyaçları kooperatifleri kullanarak çözme gibi farklı bir destekleme yaklaşım 

ortaya çıkmıştır. Ancak bu yaklaşımda yerel yönetimle kooperatifler arasındaki 

dayanışmanın kooperatiflerin özerkliğini koruyarak sürdürülmesi önem 

taşımaktadır. Belediyelerin kooperatif kurma, faaliyetlerine müdahil olma 

durumu kooperatifçilik ilkelerine ters düşmektedir. Kooperatifler ve 

kooperatifleşme için önemli fırsatlar sunan yerel yönetimler-kooperatif 

dayanışması kooperatiflerin özerkliğini ve sürdürülebilirliğini riske atmadan 

faydalanılacak bir araç olmalıdır (Anonim, 2021). 

Belediye kooperatiflerle yürüttüğü çalışmalarda bir kamu otoritesi olarak 

değil, yerelde işlerin en iyi şekilde yürütülmesi ve kırsalın kalkınması için bir 

çözüm ortağı gibi yer almalıdır. Belediye kooperatiflerle yerelde ihtiyaçların 

karşılanması, yerel ekonominin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve 

üretimin desteklenmesi için ve kooperatifleri bağımlı hale getirmeden birlikte 

çalışmalıdır. 

Belediyeler kooperatiflere kentlerde, merkezi alanlarda satış noktaları 

oluşturarak, kooperatiflerle tüketicileri buluşturabilir, kooperatiflerin ürünlerini 

pazarlamaları için bürokratik kolaylaştırmalarla yardımcı olabilir. Proje ve 

desteklerle kooperatiflerin katma değerli işlenmiş, paketlenmiş ürün piyasaya 

sunmalarına altyapı hazırlayabilir. Kooperatif faaliyetlerinin yönetimi için ofis 

ve üretim mekanları, etkinlik mekanları sağlanabilir.  Bu tür uygulamalar 

başarılı örnekler ortaya çıkarmıştır. Çünkü bu tür destekler kooperatiflerin 
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masraflarını azaltıp tanınırlıklarını ve karlılıklarını artırarak güçlenmelerine ve 

sürdürülebilirliklerine destek olmaktadır. Kırsal alan kalkınması için 

belediyeler, mülkiyetlerinde olan tarıma elverişli arazileri tarımsal üretime 

dönük faaliyetler için kooperatiflere tahsis edebilir, atıl alanlar ve atıl işgücü 

üretime dahil edecek bu araziler için projelerin geliştirilmesine katkıda 

bulunabilirler kendileri de bundan fayda sağlayabilirler. 

Kooperatiflerin değer zincirlerinde daha etkin olması, her alanda ama 

özellikle tarımsal üretim ve ticaret sisteminde dönüştürücü bir etki yapabilir. 

Kooperatifler faaliyette oldukları alanda yerel, bölgesel ve ülkesel düzeyde iş 

birliği yapabilen bir kooperatif hareketi ile güçlendirebilirler. Kooperatifler 

arası bir tedarik zincirinin kurulması, kooperatifler arası ürün ve hizmet satın 

alımı gibi iş birlikleri kooperatiflerin büyüyüp gelişmesini etkiler. 

Yerelde kurulan kooperatifler tüketicilerin özellikle aradığı yerel tatların 

korucusu, yerel ve güvenli gıdanın tedarikçisi olarak pazarlamada kendilerine 

güçlü bir yer edinebilirler. Bu bağlamda kooperatifler ülkemizin sınırsız 

zenginliklerini tescillemede zayıf kaldığımız coğrafi işaretlemenin gücü 

olurken coğrafi işaretli ürünlerde kooperatiflerin gücü olabilir. Kooperatifler 

için “Coğrafi İşaretli” ürün önemli fırsatlar sunabilir. Kooperatif güvencesi ve 

yerellik vurgusuyla coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve bu ürünler üzerinden 

kurulacak markalaşma stratejisi kooperatiflere güç verecektir. Yöresel 

değerlerin korunması, yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili alınması ve bu 

ürünlerin en iyi haliyle kaynağından tüketiciye ulaşması sürecine kooperatifler 

mutlaka dahil olmalıdır. 

Kooperatiflerin ürünler ve hizmetlerin tüketiciye bir güven ve standart 

sunacak “Kooperatif Ürün Sertifikası” geliştirilmelidir. Kooperatifler 

kooperatif sertifikalı, iyi tarım sertifikalı ve coğrafi işaret sertifikalı ürünler 

üzerinden yürüyerek tüketiciye aradığı lezzeti ve güveni veren ürünleri sunması 

çarpan etkisiyle hem tüketicilerin hem kooperatiflerin arayışlarına çözüm 

sunulmuş olacaktır. 

Perakende Yasası’nda 2019’da yapılan düzenlemenin yerel ve yöresel 

ürünlere fırsat sunarak zincir marketlerde yöresel ürünler için raf ayırma 

zorunluluğu kooperatiflerin bu alanda hemen bir pazar oluşturmak için 

değerlendirilmesi gereken önemli bir destektir.  
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Son olarak küçük aile işletmeleri şeklindeki tarımsal üreticilerimiz ve 

onları büyütecek güçlendirecek kooperatifler gıda sistemimizin ve geleceğinin 

en önemli bileşenleri ve koruyucularıdır. Tarımsal üretimlerini küresel ve 

ülkesel birçok probleme ve zorluklara rağmen sürdürmekte olan nüfus, 

Türkiye’de tarım ve gıda sistemlerinin her ölçekte bağımsızlığı için kritik 

öneme sahiptir. Onları koruyacak en önemli güç ise örgütlü hareket etmeleri ve 

kooperatiflerdir. Türkiye’de aile çiftçiliğinin kooperatiflerle desteklenmesi, 

yereli aracısız tedarik ve güvenle tüketiciye sunulması, şehirlerdeki nüfusun 

güvenilir gıda ihtiyacına cevap vereceği gibi, kırsaldaki nüfusun sosyal, 

ekonomik ve kültürel olarak güçlenmesine de olanak verecektir.  
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1. GİRİŞ 

Tarih boyunca sosyal bilimciler ve kalkınma konusunda çalışanlar 

modern bir küresel dünyada teknolojiye, kaynaklara ve pazara neredeyse eşit 

erişime sahip ülkeler veya bölgeler arasında ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

neden önemli ölçüde farklılık gösterdiğini açıklamak için uğraşmışlardır. 

Sadece teknoloji ve sermaye (doğal, fiziksel ve finansal) açısından 

düşünüldüğünde aynı üretim ortamlarına sahip ülkeler arasındaki büyük 

ekonomik farklılıkları açıklamak araştırmacılar için büyük bir zorluk 

oluşturmuştur. Geçmişte ekonomistler, ekonomik kalkınmadaki çeşitliliği ele 

almak için farklı teoriler kullanmışlar fakat tatmin edici açıklamaları tam olarak 

elde edememişlerdir. Uzun yıllar boyunca, Solow büyüme modeli ve Walrasian 

denge modeli gibi standart ekonomik teoriler, ekonomik analizin baskın 

modunu oluşturmaktaydı. Bu rasyonel seçim modelleri, ekonomik 

değişkenlerin ekonomik sonuçlardaki varyasyonların hepsini olmasa da çoğunu 

hesaba kattığını varsayıyordu. Bu teoriler öncelikle ekonomik değişkenlere 

odaklandı ve sosyal ve kültürel faktörlerin ekonomik kalkınma üzerindeki 

potansiyel rolünü pek fark edilmedi.  

Zamanla, ekonomik teoriler çeşitli gerekçelerle eleştirilmiştir. İlk olarak, 

ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma terminolojisini birbirinin yerine 

kullanmada meydana gelen sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Literatürde, 

standart üretim faktörlerinin (teknoloji, fiziksel sermaye ve insan sermayesi) 

kalkınma kavramının sadece bir kısmını açıkladığını göstermektedir. 

Ekonomik performansta önemli roller oynayan sosyal ve kültürel faktörler de 

(normlar, değerler, inançlar ve kurumlar) vardır ve bu faktörleri kalkınmayı 

açıklamada hesaba katmamız gerekir (Easterly ve Levine, 2001; Christoforou, 

2005). İkinci olarak, ekonomik büyümenin neden sürdürülebilir olmadığını ve 

genellikle gelir eşitsizliği, yaşam kalitesinde düşük iyileşme, sosyal 

adaletsizlik, sosyal çatışmalar, çevre üzerindeki olumsuz etkiler gibi 

istenmeyen sonuçlara eşlik ettiğini açıklanamaması sorunu takip etti. Üçüncü 

olarak ise ekonomik kalkınmada sosyal değer sistemlerinin göz önüne 

alınmamasının getirdiği başarısızlıklar ortaya çıktı. Fukuyama (2001), 

ekonomistlerin normalde insanların rasyonel olduğu ve fayda maksimize edici 

davranışlarının toplumlar arasında değişmez olduğu gibi basitleştirici 

varsayımlarda bulunmalarını eleştirdi. Sonuçta ekonomik kalkınmada sosyal 
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değer sistemlerinin görmezden gelinen yaklaşımlar başarısızlığa uğradı. Bütün 

bu eleştiriler birbiriyle ilişkili olup ekonomik teorilerde sosyal ve kültürel 

faktörlerin önemi vurgulanmıştır. Bu durum, kalkınmaya tek boyutlu 

(ekonomik) bir perspektiften bakmanın konformist bir fikir olacağını 

göstermektedir. Aslında, ekonomik faaliyet, sosyo-kültürel değerlerin bir 

bireyin kişisel özelliklerini etkilediği ve dolayısıyla ekonomik sonuçları 

etkilediği sosyal yapıya derinden gömülüdür (Carpenter et al, 2004); Chuah et 

al, 2005; Sabatini, 2006). Bu nedenle, sosyal faktörler ekonomik ilerlemenin 

temel belirleyicileridir ve bu nedenle sosyo-kültürel değişkenler olmadan 

ekonomik teori yetersiz kalmaktadır (Inglehart, 1997). 

Ana akım neo-klasik büyüme modelleri, fiziksel sermaye ve emek 

değişkenleriyle başlamış, daha sonra beşeri sermayeyi, sonra da kurumları 

birleştirmiş ve sonunda kültürü dahil etmiştir. 1990'larda, sosyo-kültürel 

değerlerin ekonomik davranış üzerindeki etkisini açıklamak için sosyal 

sermaye kavramını (güven, sosyal ağlar ve kurumlar) benimseyen, ekonomik 

kalkınmanın belirleyicileri üzerine yeni bir düşünce okulu ortaya çıkmıştır. Bu, 

esasen kurumsal ekonominin yeniden yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Özellikle Putnam (1993) tarafından kaleme alınan “Making Democracy Work” 

adlı eser, sosyal sermaye literatüründe en önemli aşamalardan birini 

oluşturmaktadır. Bunun yanında Pierre Bourdieu ve James Coleman’ın 

çalışmaları ile birlikte sosyal sermayenin önemi giderek artmaya başlamıştır. 

Sosyal sermaye, bir toplumun kültürel özelliklerini bünyesinde barındırır ve o 

toplumun zenginlik kaynağı olarak kabul edilir (Putnam, 1993; Fukuyama, 

1995). Normların, değerlerin ve inançların güven, ağlar ve kurumlar üzerindeki 

farklı etkileri, sosyal sermayenin temelini oluşturmaktadır (Fukuyama, 2001). 

Sosyal sermayenin çekici özelliği, kavramsallaştırılabilmesi ve belirli 

biçimlerde ölçülebilmesi ve standart ekonomik modellere dahil edilebilmesidir 

(Guiso ve ark., 2006; Sabitini, 2006). 

İktisat literatüründe her ne kadar 90’lı yıllar sosyal sermaye için önemli 

bir kırılma noktası olsa da ekonomik sistemler ile ilgili olarak farklı iktisat 

okullarında ekonomik rasyonellik ilkelerinin tek başına yeterli olmadığı 

belirtilmektedir. Başlangıçta Smith ve Ricardo gibi on dokuzuncu yüzyıl 

bilginleri tarafından kullanıldığı şekliyle "sermaye" terimi, normalde yalnızca 

daha fazla zenginlik yaratmak için kullanılabilecek ekonomik sermaye veya 

üretken zenginlik ile eşitlenmekteydi. Marx, hem toplumsal ilişkilerin hem de 
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teknolojinin sermaye birikimiyle bağlantılı dönüşümünü analiz ederek kavrama 

tarihsel bir boyut katmıştır. Ona göre ekonomik sermaye, üretim araçları 

üzerinde kontrole dayanan bir güç biçimiydi. Marx'ın sermaye terimini 

kullanmasına dayanarak, çağdaş bilim adamları sermaye kavramını "yalnızca 

ekonomik ve politik kaynakları değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel 

kaynakları da harekete geçirecek genel bir kapasiteye" atıfta bulunmak için 

kullanmaya başlamışlardır (Mouzelis, 1995). 

Literatür incelendiğinde araştırmacıların, ekonomik büyüme ve 

sürdürülebilir kalkınmada sosyal sermayenin rolünü ortaya çıkardıkları 

görülmektedir (Putnam, 1993; Knack ve Keefer, 1997; Sabatini, 2006). 

Granovetter (1985), çoğu ekonomik davranışın sosyal ağlarda yerleşik 

olduğunu savunmaktadır. Sosyal sermaye, daha fazla bilgiye erişim sağlamada, 

sosyal uyumu artırmada, daha iyi sivil katılım sağlamada, fırsatçı davranışları 

azaltmada, siyasi katılımı artırmada, hükümetin duyarlılığını ve verimliliğini 

artırmada, işlem maliyetlerini düşürmede, risk ve belirsizliklere karşı sigorta 

sağlamada ve toplu eylem sorunlarını çözmede önemli bir rol oynamaktadır. 

(Coleman, 1990; Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; Woolcock ve Narayan, 

2000; Lin, 2001; Paxton, 2002; Welzel ve ark., 2005). Ampirik çalışmalar, 

sosyal sermayenin sağlık, eğitim sonuçları, sosyal refah ve vergi kaçakçılığını 

azaltma üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymuştur (UNESCO, 2002; 

Productivity Commission, 2003; Hombres ve ark., 2006). Dolayısıyla sosyal 

sermaye, güçlü bir kalkınma aracı olarak hizmet etme potansiyeline sahip olup 

hem mikro hem de makro düzeyde ekonomik sonuçları şekillendirebilir 

(Rodrik, 1998). Son yıllarda, ekonomistler de dahil olmak üzere sosyal 

bilimciler, sosyal sermaye kavramını ekonomik davranışı açıklamak için 

açıklayıcı bir değişken olarak kullanmaya başlamışlardır (Knack ve Keefer, 

1997; Temple, 2001; Sabatini, 2006). Temel fikir, toplumun refah ve ekonomik 

durumunun doğru bir şekilde anlaşılmasının ancak sosyal boyut da dikkate 

alındığında sağlanabileceğidir (Iisakka ve Alanen, 2006). Kültür ve kalkınma 

arasındaki güçlü bağlantı artık iyice kurulmuş olup sosyal bilimciler artık 

sosyal değerlerin genel kalkınma sürecini nasıl şekillendirebileceğine daha 

fazla dikkat etmeye başlamışlardır (Inglehart, 1997; Beugelsdijk, 2003; Guiso 

ve ark., 2006; Sabitini, 2006).  
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Dünya Bankası sosyal sermayeyi “İnsanlar arasındaki etkileşimleri 

yöneten ve ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunan kurumlar, ilişkiler, 

tutumlar ve değerler” olarak tanımlamaktadır (Grootaert ve Van Bastelar, 

2002). Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmalarda sosyal bağlılığın, 

toplumun ekonomik başarısı ve kalkınmanın sürdürülebilir olmasında ve 

bölgelerarası gelişmişlik farklarının kapatılmasında önemli olduğu 

savunulmaktadır (Katipoğlu ve Armağan, 2020). Geniş olarak yapılan genel 

tanım, sosyal sermayenin iki öğesini veya biçimini birbirinden ayırmaktadır. 

Uphoff'un (2000)’in "yapısal sosyal sermaye" olarak adlandırdığı ilki, ağlar, 

birlikler ve kurumlar gibi nispeten nesnel ve dışarıdan gözlemlenebilir sosyal 

yapılara ve bunların içerdiği kurallar ve prosedürlere atıfta bulunur. "Bilişsel 

sosyal sermaye" olarak bilinen ikinci biçim, genel kabul görmüş tutumlar ve 

davranış normları, paylaşılan değerler, karşılıklılık ve güven gibi daha öznel ve 

soyut unsurları içerir. 

Sosyal sermayenin güçlendirmesine yönelik kırsalda politika önerileri ve 

sosyal sermayenin kalkınma arasındaki ilişkileri dikkate alındığında kırsalda 

sosyal sermayenin öneminin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda yapılan bu çalışmanın amacı Kırşehir ili Mucur ilçesinde tarımsal 

üretim ile uğraşan toplumda sosyal sermayenin durumunun ortaya 

konulmasıdır. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı Kırşehir ili Mucur ilçesinde bulunan kuzey ve 

güney köylerinde yaşayan tarımla uğraşan kişilerin sosyal durumlarını ve 

kalkınmışlık düzeylerinin ortaya konulmasıdır. Mucur ilçesi, Kırşehir ilinde 

merkez ilçeler dahil 7 ilçeden bir tanesidir. T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının 2022 ile ilçe bazında yapmış olduğu sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksi (SEGE) çalışmasında il içerisinde 3. Sırada, Türkiye’de ki 973 ilçe 

içerisinde ise -0,281 endeks skoru ile 481. Sıradadır (T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, 2022).  
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Şekil 1. Araştırma Alanı Haritası 

 

İlçede bulunan 44 köyden “Gayeli Örnekleme Yöntemi” ile ilçeyi temsil 

edecek şekilde 20 köy seçilmiştir (Tablo 1). Bu köylerde yaşayan ve ÇKS’ye 

kayıtlı nüfus araştırmanın ana kitlesini oluşturmaktadır. ÇKS’ye kayıtlı olan bu 

çiftçilerden “Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi” ile seçilen 192 çiftçi 

(%42,25) ile Ekim 2020-Mayıs 2021 döneminde kendi işletmeleri ile ilgili 

“Anket Soru Formları”, örneğe dahil edilen üç mahalle muhtarları ile de “Köy 

Bilgi Formları” doldurularak veriler toplanmıştır. Ayrıca ilçeye ait brifing 

raporları, Türkiye İstatistik Kurumu istatistikleri ile konu ile ilgili, kitap, kitap 

bölümü, makale, tez ve diğer yayınlar ise ikincil kaynak olarak çalışmaya dahil 

edilmiştir. 
 

Tablo 1. Mucur ilçesindeki köylerde nüfusun ÇKS kayıtlarına göre dağılımı (2021) 

Köy 
Çiftçi 
Sayısı 

Örnek 
Sayısı 

Köy 
Çiftçi 
Sayısı 

Örnek 
Sayısı 

Altınyazı 57 10 Kızıldağyeniyapan 235 9 
Avcıköy 106 9 Kurugöl 177 9 
Aydoğmuş 83 10 Küçükkavak 33 9 
Bayramuşağı 149 9 Palangıç 43 10 
Büyükyapağı 67 10 Budak  93 11 
Dalakçı 51 8 Pınarkaya 47 9 
Güzyurdu 82 10 Seyfe 47 11 
İnaç 89 10 Susuz 35 9 
Karakuyu 94 9 Yazıkınık 67 9 
Kıran 80 10 Yeğenağa  55 10 

Kaynak: Kırşehir Mucur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021 
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Köy Bilgi Formları ilgili mahalle muhtarlarınca cevaplanmış ve ÇKS 

kayıtları da göz önüne alınarak doldurulmuştur. Bu formlar mahalleye 

ait genel bilgileri, mahallenin demografik ve ekonomik yapısı, alt yapısı, 

tarımsal yapısı ile ilgili bilgileri içermektedir. Çiftçilerle doldurulan 

Anket Soru Formları ise 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yöre 

insanının şu andaki ve 10 yıl önceki durumları, kişiler arasındaki 

ilişkileri, kurumlar ile ilişkileri ilgili sorular; ikinci bölümde ise 

çiftçilerin demografik ve sosyo-ekonomik yapılarını belirlemeye yönelik 

sorular sorulmuştur. 

Tablo 2. Araştırmaya dahil edilen değişkenler 

Sosyal 
Sermaye 
Unsurları 

Değişkenler 
Teorik 

Beklenti 
Yönü 

Kod 

Normlar 

Dayanışma Durumu Pozitif N1 
Çekememezlik Negatif N2 

Bireysellik 
Negatif-
Pozitif 

N3 

Saygı Pozitif N4 
Çalışkanlık Pozitif N5 
Komşuluk Pozitif N6 
Akrabalık Pozitif N7 

Ağlar 

Kredi Kullanım Durumu 
Negatif-
Pozitif 

A1 

Kurumlardan Bilgi Talep Durumu Pozitif A2 
Eğitimlere Katılma Durumu Pozitif A3 
Fuarlara Katılma Durumu Pozitif A4 
Sosyal Etkinliklere Katılma Durumu Pozitif A5 
Devlet Kurumları İle Olan İlişkisi  Pozitif A6 
Özel Sektör İle Olan İlişkisi  Pozitif A7 
Köy Dışında Yaşayan Akrabaları Arasındaki İlişki 
Durumu  

Pozitif A8 

Komşu Köylerdeki İnsanlar İle Olan İlişki Durumu  Pozitif A9 
Herhangi Bir Oda/Birlik/Kooperatif/Dernek gibi 
STK'lara Üye Olma Durumu  

Pozitif A10 

İnsanların Teknolojiye Bakışları Pozitif A11 

Güven 

Özel Sektörden Borç Alma Güvenilirliği Pozitif G1 
Kişilerarası Güven Pozitif G2 
Kişilerarası Borç Verme Durumu Pozitif G3 
Kişilerarası Bilgi Paylaşma Durumu  Pozitif G4 
İnsanların Hayatlarından Memnun Olma Durumu Pozitif G5 
İnsanların Geleceğe Ümitle Bakma Durumu Pozitif G6 
İnsanların Risk Alma Durumu Pozitif G7 
İnsanların Teknoloji Kullanma Durumu Pozitif G8 
İnsanların Tarıma Olan Bakışları Pozitif G9 
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Çalışmada sosyal sermaye kavramı literatürde de ortak bir kavram olan 

“normlar”, “ağlar” ve güven” parametreleri dikkate alınarak incelenmiştir (Kan 

ve ark., 2021) . Değişkenlerin değerlendirilmesinde 10’lu Likert Ölçeği 

kullanılmıştır. Görüşülen kişilerin hem kendilerini hem de yöre insanlarını şu 

anki ve on yıl önceki durumları değerlendirmesi istenmiştir. Ele alınan 

parametreler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Çalışmada on yıl içindeki değişimin istatistiki olarak anlamlı bir değişim 

olup olmadığını belirlemek için Bağımlı Gruplar T testi (Paired Samples T 

Test) uygulanmıştır. Elde edilen t değeri üzerinden p olasılık değeri dikkate 

alınarak ve %1, %5 ve %10 hata sınırlarına göre istatistiksel yorumlamaları 

yapılmıştır.  
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma alanı olarak ele alınan ilçe Kırşehir ilinin Mucur ilçesi ilin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından Merkez ve Kaman ilçesinden sonra 3. 

Sıradadır. Mülga Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) sonrasında ise Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın (STB) değişik yıllarda yapmış olduğu ilçelerin sosyo-

ekonomik gelişmişlik endeks (SEGE) çalışmaları incelendiğinde ise 1966 

yılından 2022 yılına kadar Mucur ilçesinin Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 

yer alırken 2017 yılı sonrasından sonra bu sıralamanın üçüncü sıraya gerilediği 

görülmektedir (Tablo 3) SEGE açısından meydana gelen bu gerileme çalışma 

alanını daha ilginç kılmakta ve özellikle sosyal sermayedeki değişimin ortaya 

konulması önem arz etmektedir. 
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Tablo 3. Araştırma bölgesinde SEGE’de yıllara göre meydana gelen değişim 

  

1966 1981 1985 1996 2004 2017 2022 

Puan Puan 
İlçe 

Sırası 
Puan 

İlçe 

Sırası 
Puan 

İlçe 

Sırası 
Puan 

İlçe 

Sırası 
Puan 

İlçe 

Sırası 
Puan 

İlçe 

Sırası 

Merkez 121 1.335 134 1.156 77 1.405 76 1.091 103 0.888 163 0.686 181 

Mucur 107 -0.03 250 1.03 92 0.235 226 0.145 270 -0.13 452 -0.28 481 

Kaman 72 -0.51 309 0.116 251 0.021 288 -0.1 370 -0.11 439 -0.13 386 

Çiçekdağı 49 -1.05 382 -0.36 357 -0.41 509 -0.68 696 -0.64 739 -0.7 782 

Boztepe           -0.53 584 -0.39 538 -0.66 751 -0.58 701 

Akpınar           -0.55 602 -0.68 698 -0.62 728 -0.6 713 

Akçakent           -0.88 774 -0.88 772 -0.89 828 -0.82 849 

Toplam 

İlçe 

Sayısı 

    612   616   858   872   970   973 

Toplam 

İlçeler 

İçindeki 

Oran 

(%) 

    40.85   14.94   26.34   30.96   46.60   49.43 

Kaynak: DPT, 1966; DPT, 1981; DPT, 1985; DPT, 1996; DPT, 2004; STB, 2019; STB, 2022 

 

Araştırma bölgesinde incelenen değişkenlerden biri de demografik 

yapıdaki değişim olmuştur. Tablo 4’de araştırma bölgesindeki nüfus değişimi 

görülmektedir. Örneğe giren 20 köyden 12 köy (%60.00) göç vermekte olup 4 

köyün (%20.00) nüfusu sabit diğer 4 köy (%20.00) ise göç almaktadır. 

Araştırma alanındaki köylerin çoğunlukla göç verme eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Nüfusun öğrenim durumu incelendiğinde Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) verilerinde dayalı olarak Endeksa (2022)’ye göre Mucur 

ilçesindeki bireylerin %78,00’ı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenime 

sahiptir. Bu öğrenim seviyesindeki bireylerin çoğunluğu ilköğretim (ilk ve 

ortaokul) seviyesinde olduğu belirlenmiştir (%48.94). Üniversite ve üzeri 

öğrenime sahip nüfus oranı ise %10 civarinda gösterilmektedir. Yaptığımız bu 

çalışmada ilk, orta ve lise seviyesinde öğrenime sahip nüfus oranı %76.62, 

üniversite ve üzeri nüfus oranı ise %5,69 olarak hesaplanmıştır. Tablo 4’ten de 

görüleceği üzere kırsal alandaki nüfusunun öğrenim düzeyi genel ortalamanın 

altında kalmaktadır. TÜİK verilerine dayalı olarak Endeksa (2022) tarafından 

yapılan raporlamada Mucur ilçesinde 50 yaş ve üzeri nüfus ortalaması %37.72 

olarak belirtilmektedir. Araştırma alanında yaş ortalaması erkek ve kadınlarda 
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50 yaş üzeri olarak belirlenmiştir. Bu durum kırsalda yaşlanma konusundaki 

tezleri (Kan ve ark. 2018); (Kan ve ark., 2020); (Özdemir ve ark., 2021) 

destekler niteliktedir.  

Tablo 4. Araştırma alanında demografik yapı 

Köyün Adı 

Sürekli 
Yaşaya
n Hane 
Sayısı 

Yazlıkçılar
la Beraber 

Hane 
Sayısı 

Tek 
Başına 
Yaşaya
n Hane 
Sayısı 

Sürekli 
Yaşaya

n 
Kayıtlı 
Nüfus 

Yazlıkçılar
la Nüfus 

Nüfus 
Hareke

ti 
Tanımı 

Erke
k 

Nüfu
s (%) 

Kadı
n 

Nüfu
s (%) 

Altınyazı Köyü 35 60 4 150 200 
Göç 

Veriyor 
51 49 

Avcı Köyü 60 90 10 150 250 
Nüfus 
Sabit 

40 60 

Aydoğmuş Köyü 40 50 5 275 300 
Göç 

Veriyor 
47 53 

Bayramuşağı 
Köyü 

35 70 10 105 160 
Göç 

Alıyor 
50 50 

Büyükyapağı 
Köyü 

50 50 3 170 170 
Nüfus 
Sabit 

51 49 

Dalakçı Köyü 115 130 10 248 300 
Göç 

Veriyor 
49 51 

Güzyurdu Köyü 50 60 2 100 150 
Göç 

Veriyor 
45 55 

İnanç Köyü 30 40 3 140 170 
Göç 

Veriyor 
51 49 

Kıran Köyü 15 60 2 50 130 
Göç 

Veriyor 
55 45 

Kızıldağyeniyap
an K. 

215 300 7 1115 1250 
Nüfus 
Sabit 

60 40 

Kurugöl Köyü 100 120 5 500 550 
Göç 

Veriyor 
49 51 

Küçükkavak 
Köyü 

10 20 0 30 60 
Göç 

Veriyor 
49 51 

Palangıç 15 25 0 48 69 
Nüfus 
Sabit 

59 41 

Pınarkaya Köyü 50 62 6 200 250 
Göç 

Veriyor 
47 53 

Risvankarakuyu 
K. 

70 85 3 205 250 
Göç 

Alıyor 
50 50 

Seyfe Köyü 45 55 2 160 200 
Göç 

Veriyor 
50 50 

Susuz Köyü 11 17 3 30 50 
Göç 

Alıyor 
50 50 

Şatıroğlu Köyü 35 40 2 110 140 
Göç 

Alıyor 
50 50 

Tataryeğenağa 
Köyü 

14 25 3 30 40 
Göç 

Veriyor 
40 60 

Yazıkınık Köyü 20 40 0 55 100 
Göç 

Veriyor 
50 50 
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Tablo 4 (Devam). Araştırma alanında demografik yapı 

Köyün Adı 

Yaş 

Ortalaması 

(Erkek) 

Yaş 

Ortalaması 

(Kadın) 

Okuma 

Yazma 

Yok (%) 

Okuma 

Yazma 

Var (%) 

İlkokul 

(%) 

Ortaokul 

(%) 
Lise (%) 

Üniversite 

(%) 

Altınyazı Köyü 55 55 0.00 6.90 27.59 13.79 41.38 10.34 

Avcı Köyü 55 60 0.00 50.00 15.00 20.00 12.50 2.50 

Aydoğmuş Köyü 55 50 3.57 7.14 35.71 28.57 21.43 3.57 

Bayramuşağı 

Köyü 
40 40 0.00 9.09 27.27 36.36 18.18 9.09 

Büyükyapağı 

Köyü 
65 70 1.36 3.40 34.01 27.21 23.81 10.20 

Dalakçı Köyü 55 60 6.67 13.33 33.33 20.00 16.67 10.00 

Güzyurdu Köyü 50 55 0.00 6.94 27.78 41.67 20.83 2.78 

İnanç Köyü 50 55 3.23 5.38 32.26 32.26 21.51 5.38 

Kıran Köyü 55 50 0.00 47.62 14.29 23.81 9.52 4.76 

Kızıldağyeniyapan 

Köyü 
40 40 1.01 8.08 38.38 28.28 20.20 4.04 

Kurugöl Köyü 55 60 7.32 9.76 17.07 24.39 36.59 4.88 

Küçükkavak Köyü 55 55 0.00 50.00 8.33 0.00 25.00 16.67 

Palangıç 55 55 0.00 17.11 20.39 19.74 41.45 1.32 

Pınarkaya Köyü 55 60 0.00 19.42 48.54 9.71 19.42 2.91 

Risvankarakuyu 

Köyü 
50 50 3.76 18.78 18.78 28.17 28.17 2.35 

Seyfe Köyü 55 55 0.00 6.25 18.75 37.50 37.5 0.00 

Susuz Köyü 65 60 0.00 60.61 15.15 15.15 6.06 3.03 

Şatıroğlu Köyü 50 45 2.65 14.16 35.40 7.08 23.01 17.70 

Tataryeğenağa 

Köyü 
50 65 0.00 9.68 9.68 32.26 32.26 16.13 

Yazıkınık Köyü 45 50 0.00 47.83 4.35 26.09 8.70 13.04 
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Tablo 5’de araştırma alanında bazı gelişmişlik parametreleri verilmiştir. 

Bunlar köyün doğal kaynaklarının durumu, köyün gelir durumu, köy içi yol 

durumu, köyü dışarıya bağlayan yolların durumu, köydeki yapıların fiziki 

durumu, köyün genel gelişmişlik durumu parametreleridir. Ankete katılan 

kişilerin 10’luk puanlama sistemi ile bu parametrelere puan vermeleri istenmiş 

ve köy ortalamaları alınarak Tablo 5’de gösterilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde 

İnanç, Kurugöl, Dalakçı ve Küçükkavak köylerinin ele alınan gelişmişlik 

kriterleri açısından diğerlerine göre daha iyi durumda olduğu görülmektedir.  

Araştırmada sosyal sermayeyi oluşturan unsurlardan biri olan olan 

“Normlar” ele alınmıştır. Normlar insanoğlunun yaşadığı toplum içinde bir 

düzen çerçevesinde yaşamını devam ettirmesi için oluşmuş gerek yazılı gerekse 

yazılı olmayan kalıplardır. Norm kelimesinin sözlük karşılıklarına bakıldığında 

ise Türk Dil Kurumu norm terimini “Yargılama ve değerlendirmenin kendisine 

göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü” olarak ifade etmektedir 

(Türk Dil Kurumu, 2021). Sosyoloji sözlüğünde kavram, “kültürel açıdan arzu 

edilir ve uygun olarak değerlendirilen davranışları akla getiren ortak bir 

davranış beklentisidir” olarak belirtilmektedir (Marshall, 2005). Her iki 

sözlükte de norm kavramının yazılı ya da yazılı olmayan kuralları içerdiği 

görülmektedir. Gruplarda ve toplumlarda davranışı yöneten gayri resmi 

kurallar olan sosyal normlar, sosyal bilimlerde kapsamlı bir şekilde 

incelenmiştir. Antropologlar, sosyal normların farklı kültürlerde nasıl işlediğini 

tanımlamışlardır (Geertz 1973), sosyologlar onların sosyal işlevlerine ve 

insanları harekete geçmeye nasıl motive ettiklerine odaklanmışlardır (Parsons 

ve Shils 1951; Coleman 1990; Hechter ve Opp 2001) ve ekonomistler, normlara 

bağlılığın piyasa davranışını nasıl etkilediğini araştırmışlardır (Akerlof 1976; 

Young 1998). 

Sosyal normlar ve sosyal yaptırımlar, sosyal sermayenin ilişkisel 

boyutunun bir unsuru olarak sıklıkla dile getirilmektedir. Sosyal sermayenin 

diğer boyutları yapısal ve bilişsel boyutlardır. Yapısal, ilişkisel ve bilişsel 

boyutları birbirinden ayıran bu kavramsallaştırma, sosyal sermayeye yönelik 

başlıca yaklaşımlardan biridir. Sosyal normlar, belirli bir bağlamda neyin 

normal ve uygun eylemi oluşturduğuna dair sosyal olarak uygulanabilir 

beklentilerdir (Bendor ve Swistak, 2001). Sosyal normlar, “bir grup insan 

tarafından hangi eylemlerin uygun veya doğru veya uygunsuz ve yanlış olarak 
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kabul edildiğini belirtir”(Coleman, 1990). Normlar, davranışı düzenleyen 

kurallar, inançlar, adetler ve alışkanlıklardır (Spellerberg, 2001). Sosyal 

normlar, sosyal düzenin sürdürülmesinin temelleri olarak hizmet eder ve 

toplum içinde herhangi bir sosyal grubun işleyişi için esastır. Normlar, günlük 

yaşamın normal işleyişi yoluyla üretilir, yenilenir ve pekiştirilir (Cusack, 1999). 

Sosyal normlar, sosyal olarak tanımlanmaları ve uygulanmaları bakımından 

ahlaki normlar ve yasal normlar gibi diğer normlardan farklıdır (Elster, 1989). 

Hiçbir insan toplumu sosyal normalar olmaksızın var olamayacağından, sosyal 

normların ve onları destekleyen gayri resmi sosyal yaptırımların öneminin 

abartılmaması gereklidir (Fehr ve Fischbacher, 2004). 
 

Tablo 5. Araştırma alanında köyün bazı gelişmişlik parametrelerinin değerlendirilmesi 

(10 Puan) 

Köyün Adı 

Köyün Doğal 

Kaynakları 

Durumu (su 

rezervi, 

toprak 

verimliliği, 

iklimi gibi) 

Köyün 

Gelir 

Durumu 

Köy İçi 

Yolların 

Durumu 

Köyün En 

Yakın 

Yerleşim 

Merkezine 

Bağlayan Yol 

Durumu 

Köydeki 

Yapıların 

Durumu 

Köyün 

Genel 

Gelişmişlik 

Durumu 

Altınyazı 5.00 5.00 4.00 7.00 6.00 3.00 

Avcı 6.00 7.00 2.00 5.00 6.00 7.00 

Aydoğmuş 7.00 7.00 5.00 6.00 5.00 6.00 

Bayramuşağı 6.00 6.00 1.00 8.00 3.00 6.00 

Büyükyapağı 5.00 6.00 3.00 7.00 7.00 5.00 

Dalakçı 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 

Güzyurdu 7.00 6.00 3.00 6.00 7.00 7.00 

İnanç 7.00 7.00 7.00 10.00 7.00 8.00 

Kıran 3.00 4.00 4.00 7.00 4.00 4.00 

Kızıldağyeniyapan 10.00 3.00 3.00 8.00 3.00 8.00 

Kurugöl 8.00 7.00 7.00 10.00 7.00 7.00 

Küçükkavak 5.00 5.00 9.00 10.00 7.00 3.00 

Palangıç 6.82 7.73 5.36 7.27 5.18 7.55 

Pınarkaya 8.00 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 

Risvankarakuyu 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 

Seyfe 2.00 2.00 3.00 10.00 5.00 8.00 

Susuz 5.00 5.00 5.00 8.00 5.00 4.00 

Şatıroğlu 6.00 6.00 1.00 8.00 5.00 6.00 

Tataryeğenağa 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 5.00 

Yazıkınık 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 

Total 5.98 5.53 4.21 7.48 5.69 5.99 
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Sosyal normlar ve onları destekleyen informal yaptırımlar, sosyal 

sermayenin en önemli unsurlarından biri olarak tanımlanmaktadır (Fehr ve 

Gachter, 2000). Normlar neredeyse tüm sosyal sermaye 

kavramsallaştırmalarına dahil edilmektedir. Hem Putnam (1995) hem de 

Coleman (1990) sosyal normların önemine açıkça atıfta bulunmuştur. Bazı 

akademisyenler, gayri resmi yaptırımların bir toplumun sosyal sermayesinin 

önemli bir belirleyicisi olduğunu, çünkü bunlar örtülü anlaşmaların ve sosyal 

normların uygulanmasının anahtarı olduğunu iddia etmektedirler (Falk ve ark., 

2000). Schneider (2009), sosyal sermayenin tüm tanımlarının üç hayati unsuru 

içerdiğini belirtmektedir; ağlar, güven ve (paylaşılan) normlar ve kültür. 

Normlar, sosyal sermayenin önemli bir yönüdür, çünkü normlar insan 

eyleminin doğasını güçlü bir şekilde etkiler. Güçlü sosyal sermaye, toplum 

yanlısı eylemleri teşvik eden, sömürüyü caydıran ve karşılıklı yarar için 

bağlantı ve işbirliği yaratan normlarla ilişkilidir. Güngör, (2011) normları, 

toplumda yaşayan insanların neyi, ne zaman ve nasıl yapmaları gerektiğini 

bildiren kaideler olarak belirtmektedir. Bu konuda insanların davranışlarını 

düzenleyen sosyal normlar birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. 

Moda, teamül, görenek, âdet, gelenek, örf ve töre şeklinde halk biliminin özünü 

oluşturan bu kavramları birbiri yerine kullanıldığı bildirilmektedir (Eroğlu, 

2015). Yirminci yüzyılın ortalarındaki pek çok sosyolog, normların sosyal 

hayatta önemli bir güç olduğunu gözlemlemiş ve tüm sosyal eylemlerin 

onlardan kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır (Granovette, 2000). Sosyal 

sermayede normların önemi, dinin, tarihin ve kültürün rolünü ve normların 

kültürel olarak nasıl aktarıldığını vurgular (López Castellano ve ark., 2019). 

Sosyal norm kavramı aslında bireylerin davranışlarını şekillendiren kalıplardır. 

Bu nedenle bir toplum içinde normlara olan bağlılık ve davranışlarını ona göre 

şekillendirme toplumda düzenin sağlanması açısından önem taşımaktadır. 

Sosyal sermayenin bir parçasını oluşturan sosyal normlar araştırma kapsamında 

7 değişken ile incelenmeye çalışılmıştır. Son 10 yıl ve günümüzde olarak 

zamana bağlı değişimlerinde gözlemlendiği bu çalışmada değişkenlere ait 

istatistiki analiz sonuçları Tablo 6 ve Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 6 

incelendiğinde normlar konusunda ele alınan 7 değişkenin genel ortalaması 

görülmektedir. Tablo 2’de de belirtildiği üzere ele alınan değişkenlerin teorik 

olarak beklenti yönleri ile elde edilen ortalamaların büyük oranda benzerlik 
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gösterdiği görülmektedir. Sadece “Bireysellik” konusundaki değişkenin 

ortalamasının yüksek bulunmuş olması incelenen toplumda bireyselliğin 

yaygınlaştığını göstermektedir. 

Tablo 6. Normlar ve değişimine ait tanımlayıcı istatistikler 

Değişkenler 

Günümüzde On Yıl Önce 

Ortalama 
Std. 

Sapma 
Ortalama 

Std. 

Sapma 

N1_Dayanışma_Yöre 7.66 1.54 8.29 1.34 

N1_Dayanışma_Birey 8.14 1.31 8.54 1.28 

N2_Çekememezlik_Yöre 3.69 2.57 3.54 2.19 

N2_Çekememezlik_Birey 3.08 2.17 3.22 2.11 

N3_Bireysellik_Yöre 6.23 2.20 6.36 2.24 

N3_Bireysellik_Birey 6.59 2.42 6.51 2.39 

N4_Birbirine Saygı_Yöre 7.72 1.40 8.45 1.28 

N4_Birbirine Saygı_Birey 8.14 1.21 8.78 0.95 

N5_Çalışkanlık_Yöre 7.21 1.57 7.74 1.32 

N5_Çalışkanlık_Birey 7.74 1.33 8.17 1.20 

N6_Komşuluk İlişkileri_Yöre 7.56 1.28 8.38 1.08 

N6_Komşuluk İlişkileri_Birey 7.98 1.12 8.62 0.83 

N7_Akrabalar Arası İlişki_Yöre 7.96 1.38 8.61 1.24 

N7_Akrabalar Arası İlişki_Birey 8.29 1.18 8.89 0.99 

 

Tablo 7 incelendiğinde Yöre halkı ile ilgili ele alınan 7 değişkenin hem 

yörede hem de görüşülen kişideki değişimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

On yıllık süreç içindeki değişimlerin incelendiği çalışmada değişkenlerin 

büyük çoğunluğunda olumsuz yönde değişimler istatistiki olarak önemli 

derecede olduğu görülmektedir. Normların davranışları etkilediği 

düşünüldüğünde bu değişimin bireylerde rasyonel olmayan davranışların 

ortaya çıkmasına neden olabileceği tezini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle de 

görüşülen kişinin bireysellik ve yörede işe kişilerin birbirlerini çekememe 

konusunda değişimleri istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. On yıl içindeki 

değişimler incelendiğinde meydana gelen birçok içsel ve dışsal etmen olmasına 

rağmen bu iki değişkendeki değişimin istatistiki olarak anlamlı olmaması bu 

değişkenlerin negatif yönlü olmaları ve zaten ortalamalarının yüksek 

olmalarına bağlanabilir (Tablo 7). Toplum içinde özellikle bu iki değişken 
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açısından olumsuz bir yapının var oluşu değişimin hızını düşürdüğü 

söylenebilir. Kan ve ark. (2021) Konya ili Akören ilçesinde kırsalda sosyal 

sermaye değişimi üzerine yaptıkları çalışmada “Dayanışma”, 

“Çekememezlik”, “Bireysellik”, “Saygı”, “Komşuluk” ve “Akrabalık” 

değişkenlerinde yerleşim yerlerine ve zamana göre genel ortalamalar arası 

farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Yoksul yerlerde dayanışmanın 

az olduğu, çekememezliğin fazla olduğu, bireyselliğin fazla olduğu, saygının 

daha az olduğu, komşuluk ve akrabalık ilişkilerine verilen önemin daha az 

olduğu belirlenmiştir. Bu durumun zaman içinde Akören kırsalında normlara 

bağlılıkta olumsuz bir değişimin olduğunu gösterdiği belirtilmiştir.  

Sosyal ağlar toplum içinde bireylerin bireyler ile ayrıca bireylerin 

kurumlar ile olan ilişkisi üzerine dayalıdır. Sosyal ağlar bireylerin akrabalık, 

komşuluk, arkadaşlık, iş gibi çeşitli sosyal ilişkiler nedeniyle karşılıklı 

bağımlılık, iletişim ve etkileşim içinde olduğu sosyal yapı olarak ifade 

edilmektedir (Field, 2008). 

Tablo 7. Normlar ve değişimlere ait eşleştirilmiş t testi sonuçları 

Değişkenler 

Eşleştirmeler Farkı 

t Değeri P Değeri 
Ortalama Std. Sapma 

N1_Dayanışma_Yöre -0.625 0.865 -10.009 0.00*** 

N1_Dayanışma_Birey -0.396 0.892 -6.150 0.00*** 

N2_Çekememezlik_Yöre 0.151 1.316 1.591 0.113 

N2_Çekememezlik_Birey -0.141 0.756 -2.577 0.01** 

N3_Bireysellik_Yöre -0.125 1.005 -1.723 0.09* 

N3_Bireysellik_Birey 0.083 0.754 1.531 0.127 

N4_Birbirine Saygı_Yöre -0.724 0.966 -10.381 0.00*** 

N4_Birbirine Saygı_Birey -0.646 0.932 -9.602 0.00*** 

N5_Çalışkanlık_Yöre -0.531 1.210 -6.082 0.00*** 

N5_Çalışkanlık_Birey -0.427 1.021 -5.798 0.00*** 

N6_Komşuluk İlişkileri_Yöre -0.813 0.980 -11.494 0.00*** 

N6_Komşuluk İlişkileri_Birey -0.635 1.084 -8.122 0.00*** 

N7_Akrabalar Arası İlişki_Yöre -0.656 1.100 -8.263 0.00*** 

N7_Akrabalar Arası İlişki_Birey -0.594 1.044 -7.878 0.00*** 

*%90, **%95, ***%99 güven sınırında istatistiki olarak önemlidir. 
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Sosyal ağlar, bireylerin ve grupların verimliliğine doğrudan etki eden 

önemli mekanizmalardır. Modern toplumun önemsemediği, çoğunlukla 

küçümsediği ilişkiler, ağlar bir bakıma toplumları geleneksel dönemin 

değerlerini yeniden keşfetmeye ya da geleneksel dönemin modern dünyada 

yerine getireceği yeni fonksiyonları olabileceği gerçeğine ulaştırdı (Şan, 2007). 

Genel anlamıyla sosyal ağlar, bireylerin akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, iş gibi 

çeşitli sosyal ilişkiler nedeniyle karşılıklı bağımlılık, iletişim ve etkileşim 

içinde olduğu sosyal yapı olarak ifade edilebilir (Günkör ve Özdemir, 2017). 

“Sosyal Ağlar” kavramı araştırmada 11 değişken ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Tablo 8’de “Sosyal Ağlar” değişkenine ait unsurların 

ortalamalarındaki değişim görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ele alınan 

tüm değişkenlerin puan ortalamaları 7-8 arasında değişmesi bu kavram 

üzerinde araştırma bölgesinde güçlü bir yapının olduğu söylenebilir.  

Tablo 8. Ağlar ve değişimine ait tanımlayıcı istatistikler 

Değişkenler 
Günümüzde On Yıl Önce 

Ortalama Std. Hata Ortalama Std. Hata 

A1_Kredi Kullanımı_Yöre 8.20 1.597 7.17 1.73 

A1_Kredi Kullanımı_Birey 7.88 2.457 6.89 2.42 

A2_Bilgi Talep_Yöre 7.55 1.289 7.06 1.47 

A2_Bilgi Talep_Birey 7.96 1.310 7.34 1.49 

A3_Eğitim Katılım_Yöre 6.55 1.917 6.15 2.16 

A3_Eğitim Katılım_Birey 6.98 1.862 6.46 2.14 

A4_Fuar Katılım_Yöre 5.56 2.668 5.24 2.83 

A4_Fuar Katılım_Birey 6.00 2.688 5.50 2.95 

A5_Sosyal Etkinlik_Yöre 7.63 1.651 7.77 1.93 

A5_Sosyal Etkinlik_Birey 7.97 1.519 8.07 1.77 

A6_Devlet Kurum İlişki_Yöre 7.65 .960 7.29 1.21 

A6_Devlet Kurum İlişki_Birey 8.07 1.026 7.55 1.23 

A7_Özel Sektör İlişki_Yöre 7.58 1.065 7.25 1.31 

A7_Özel Sektör İlişki_Birey 7.90 1.156 7.45 1.38 

A8_Köy Dışı Akraba İlişki_Yöre 8.19 1.621 8.79 1.26 

A8_Köy Dışı Akraba İlişki_Birey 8.53 1.392 9.03 1.00 

A9_Komşu Köy İlişki_Yöre 7.67 1.233 8.26 0.99 

A9_Komşu Köy İlişki_Birey 8.01 1.049 8.55 0.78 

A10_Üyelik_Yöre 6.81 1.873 6.30 1.90 

A10_Üyelik_Birey 7.02 2.151 6.50 2.02 

A11_Teknoloji_Yöre 7.62 .995 7.13 1.24 

A11_Teknoloji_Birey 7.96 .929 7.39 1.22 
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“Sosyal Ağlar” değişkeninin oluşturan unsurların on yıl içindeki 

değişimin istatistiki analiz sonuçları incelendiğinde bireylerin ve yöredeki diğer 

insanların sosyal etkinliklere katılım hariç tüm değişkenlerdeki farkın istatistiki 

olarak önemli derecede farklı olduğu belirlenmiştir. Sosyal ağlar ile ilgili 

değişim ele alınan parametrelerin birçoğunda pozitif yönde bir gelişme eğilimi 

göstermiştir. Kan ve ark. (2021) yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar ortaya 

koymuşlardır. Araştırmada sadece hem birey hem de yöredeki diğer insanlar 

arasında köy dışındaki bireylerle ve akrabalarla olan ilişkilerindeki değişim 

negatif yönde gelişme göstermiştir. Bu durum köy dışı dünya ile özellikle 

komşu köy ve köy dışındaki akrabalarla ilişkilerin zayıfladığını göstermektedir. 

İlişkiler ağının zayıflaması birçok nedene bağlanabilir. İletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin yüz yüze görüşmeleri azaltması, ekonomik 

nedenler vb. bunlar arasında gösterilebilir. Her ne kadar iletişim teknolojileri 

kişiler arası iletişimi arttırıyor gibi gözükse de yüz yüze diyalogların daha çok 

sanallaşması aslında özellikle kırsal alanda ilişki bağlarını zayıflatmaktadır. 

Araştırma alanında bireylerin ve yöredeki diğer insanların kredi kullanım 

yönünde pozitif bir artış olup bu durum farklı bakış açısına göre farklı şekillerde 

yorumlanabilir. Bireylerin kredi alabilme durumu sosyal ağı genişletme için 

olumlu bir faktör olarak görülebileceği gibi borçlanma yönü ile bakıldığında 

olumsuzluk oluşturabilir. Bireylerin ve yöredeki diğer insanların gerek özel 

gerekse devlet kurumları ile olan ilişkilerinde ise zamana göre istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmuş olup araştırma bölgesinde bu konuda olumlu 

gelişmelerin olduğu söylenebilir (Tablo 9).  
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Tablo 9. Ağlar ve değişimlere ait eşleştirilmiş t testi sonuçları 

Değişkenler 

Eşleştirmeler Farkı 

t Değeri P Değeri 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

A1_Kredi Kullanımı_Yöre 1.031 1.611 8.869 0.00*** 

A1_Kredi Kullanımı_Birey 0.984 1.390 9.814 0.00*** 

A2_Bilgi Talep_Yöre 0.495 0.892 7.686 0.00*** 

A2_Bilgi Talep_Birey 0.615 1.052 8.093 0.00*** 

A3_Eğitim Katılım_Yöre 0.401 0.780 7.127 0.00*** 

A3_Eğitim Katılım_Birey 0.521 0.812 8.888 0.00*** 

A4_Fuar Katılım_Yöre 0.318 0.778 5.658 0.00*** 

A4_Fuar Katılım_Birey 0.500 0.938 7.387 0.00*** 

A5_Sosyal Etkinlik_Yöre -0.135 1.172 -1.601 0.11** 

A5_Sosyal Etkinlik_Birey -0.094 0.928 -1.401 0.16** 

A6_Devlet Kurum İlişki_Yöre 0.354 0.812 6.044 0.00*** 

A6_Devlet Kurum İlişki_Birey 0.526 0.880 8.284 0.00*** 

A7_Özel Sektör İlişki_Yöre 0.328 0.780 5.826 0.00*** 

A7_Özel Sektör İlişki_Birey 0.453 0.861 7.293 0.00*** 

A8_Köy Dışı Akraba İlişki_Yöre -0.599 0.938 -8.846 0.00*** 

A8_Köy Dışı Akraba İlişki_Birey -0.500 0.921 -7.523 0.00*** 

A9_Komşu Köy İlişki_Yöre -0.583 0.929 -8.705 0.00*** 

A9_Komşu Köy İlişki_Birey -0.536 0.831 -8.950 0.00*** 

A10_Üyelik_Yöre 0.510 0.915 7.728 0.00*** 

A10_Üyelik_Birey 0.521 1.048 6.884 0.00*** 

A11_Teknoloji_Yöre 0.495 0.992 6.911 0.00*** 

A11_Teknoloji_Birey 0.578 0.923 8.676 0.00*** 

*%90, **%95, ***%99 güven sınırında istatistiki olarak önemlidir. 

Sosyal sermayeyi oluşturan bir diğer unsur ise “Güven”dir. Güven bir 

çok anlamda toplumu bir arada tutan, işbirliği yapmasına imkan tanıyan ve 

sosyal sermayenin diğer parçaları olan norm ve ilişkileri de doğrudan etkileyen 

bir bölümünü oluşturur. Hatta Putnam (1993), güveni sosyal sermayenin 

kendisiyle eşdeğer olarak görmüştür. Sosyolojinin bu güçlü geleneğine göre, 

istikrarlı kolektif yaşam, basit bencil çıkar hesaplarından başka şeylere 

dayanmalı ve bir işyerinde bile güvene temel bir önem verilmelidir. Emile 

Durkheim'ın "'Bir sözleşmede her şey sözleşmeye geçirilmez," şeklindeki ünlü 

deyişi bu konumun en özlü ifadesidir (Marshall, 2005). Sosyal sermaye içinde 

güven kavramı hem bireyler hem de toplumlar arasında bağ ve köprü kurma 

özelliğini oluşturur. Güven aynı zamanda sosyal işbirliğini kolaylaştırıcı, sosyal 

düzenin, istikrarın ve dayanışmanın sürdürülmesine yardım edici bir özelliğe 
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de sahiptir (Kitapcı, 2017). Güven kavramı dinamik bir yapıya sahiptir ve 

davranışlarımızla yaptığımız ve tercihlerimizle inşa ettiğimiz bir kavramdır. 

Karşılıklı olarak yaptığımız güven tercihleri ne türden insanlar olduğumuzun 

ve birlikte ne türden bir yaşam süreceğimizin belirlenmesinde etkilidir. Bu 

noktada güven bir öngörü, risk ve bağlanma meselesi değil, bir karşılıklı 

ilişkiler meselesi olarak düşünülebilir. Bu nedenle güven kavramı bireysel 

psikoloji veya tutumla ilgili bir şey olmaktan ziyade kültürün bir yönü ve bir 

ürünü olarak değerlendirilebilir (Solomon ve Flores, 2001) 

Tablo 10. Güven ve değişimine ait tanımlayıcı istatistikler 

Değişkenler 
Günümüzde On Yıl Önce 

Ortalama 
Std. 
Hata 

Ortalama 
Std. 
Hata 

G1_Özel Sektörün Güveni_Yöre 7.54 1.38 7.37 1.48 

G1_Özel Sektörün Güveni_Birey 7.95 1.40 7.69 1.50 

G2_Kişiler Arası Güven_Yöre 7.56 1.58 8.31 1.26 

G2_Kişiler Arası Güven_Birey 7.89 1.47 8.51 1.13 

G3_Borç Verme_Yöre 6.61 1.87 7.44 1.51 

G3_Borç Verme_Birey 7.01 1.88 7.73 1.47 

G4_Bilgi Paylaşma_Yöre 7.03 1.66 7.45 1.57 

G4_Bilgi Paylaşma_Birey 7.52 1.48 7.77 1.40 

G5_Hayat Memnuniyet_Yöre 6.64 1.33 7.20 1.31 

G5_Hayat Memnuniyet_Birey 7.00 1.43 7.45 1.37 

G6_Geleceğe Umutla Bakış_Yöre 6.39 1.54 7.22 1.41 

G6_Geleceğe Umutla Bakış_Birey 6.57 1.85 7.38 1.47 

G7_Risk Alma_Yöre 3.22 2.04 3.28 1.94 

G7_Risk Alma_Birey 3.42 2.45 3.54 2.36 

G8_Teknoloji Kullanım_Yöre 7.64 0.93 7.14 1.09 

G8_Teknoloji Kullanım_Birey 8.04 0.98 7.36 1.18 

G9_Tarıma Bakış_Yöre 6.29 1.60 7.16 1.36 

G9_Tarıma Bakış_Birey 6.42 1.67 7.17 1.43 

 

Sosyal sermayenin önemli bir parçasını oluşturan Güven ile ilgili 

araştırma alanında 9 adet değişken üzerinden analiz yapılmıştır. Tablo 10 

incelendiğinde 9 değişkenin 2’sinde pozitif geri kalanında ise negatif yönlü bir 

değişim söz konusudur. Değişkenlerin ortalamaları risk alma değişkeni hariç 

diğerlerinde ortalamanın üzerinde puana sahiptir. Bu durum güven 

değişkeninde toplumda halen önemli bir yapının varlığına işaret etmektedir. 

Tablo 11’de araştırma alanında ele alınan güven değişkenlerine ait son 

10 yıldaki değişimin istatistiki analiz sonuçları gösterilmiştir. Tablo 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 328 

 

incelendiğinde üreticinin risk alam konusundaki eğilimleri hariç diğer tüm 

değişkenlerdeki değişimler istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Risk alma 

değişkeninde ise farklılığın anlamlı çıkmaması bu değişkenin ortalamasının 

düşük olmasından kaynaklanabilir. Genel ortalamaya bakıldığında hem 

bireysel hem de yöredeki diğer insanlar için risk alam puanı 3 civarında olup 

bu da yörede bireylerin riskten kaçınmaya yönelik davranış sergiledikleri 

bunun de en önemli nedenlerinden birinin güven ortamındaki olumsuz 

değişimlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Tabloda bir diğer ilginç durum ise 

güvendeki olumsuz değişimlerin bireyler arasında olmasıdır. Bireylerin 

kurumlar arasındaki güven değişimlerinde ise olumlu bir değişim söz 

konusudur. “Kişiler arası güven, kişiler arasında borç alışverişi, kişiler arası 

bilgi paylaşımı gibi değişkenlerdeki değişim negatif yönlüdür. Bunun yanında 

özel sektörle olan ilişki ve bu durumunda etkisi ile teknolojiye bakış açıları 

pozitif yönde etkilenerek artış göstermiştir. Kan ve ark (2021) yılında yaptıkları 

çalışmada risk değişkeni hariç diğer tüm değişkenlerde negatif yönlü bir 

değişimi tespit etmişlerdir.  

Tablo 11. Güven ve değişimlere ait eşleştirilmiş t testi sonuçları 

Değişkenler 

Eşleştirmeler Farkı 

t Değeri P Değeri 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

G1_Özel Sektörün Güveni_Yöre 0.172 0.770 3.092 0.00*** 

G1_Özel Sektörün Güveni_Birey 0.260 0.828 4.357 0.00*** 

G2_Kişiler Arası Güven_Yöre -0.745 0.988 -10.444 0.00*** 

G2_Kişiler Arası Güven_Birey -0.620 1.047 -8.205 0.00*** 

G3_Borç Verme_Yöre -0.823 1.198 -9.521 0.00*** 

G3_Borç Verme_Birey -0.724 1.267 -7.921 0.00*** 

G4_Bilgi Paylaşma_Yöre -0.422 1.296 -4.510 0.00*** 

G4_Bilgi Paylaşma_Birey -0.250 1.219 -2.841 0.00*** 

G5_Hayat Memnuniyet_Yöre -0.557 1.052 -7.341 0.00*** 

G5_Hayat Memnuniyet_Birey -0.448 1.197 -5.187 0.00*** 

G6_Geleceğe Umutla Bakış_Yöre -0.828 1.285 -8.931 0.00*** 

G6_Geleceğe Umutla Bakış_Birey -0.807 1.342 -8.337 0.00*** 

G7_Risk Alma_Yöre -0.052 1.022 -0.706 0.48 

G7_Risk Alma_Birey -0.120 1.185 -1.401 0.16 

G8_Teknoloji Kullanım_Yöre 0.500 0.850 8.151 0.00*** 

G8_Teknoloji Kullanım_Birey 0.682 0.937 10.092 0.00*** 

G9_Tarıma Bakış_Yöre -0.865 1.347 -8.895 0.00*** 

G9_Tarıma Bakış_Birey -0.745 1.355 -7.618 0.00*** 

*%90, **%95, ***%99 güven sınırında istatistiki olarak önemlidir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Büyüme yerine gelişme ve kalkınma gibi kavramların kullanıldığı ve 

bunların da sürdürülebilir kılınmasına yönelik çalışmaların hızla arttığı 

günümüzde sosyal sermaye kavramı daha fazla karşımıza çıkmaktadır. 

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bakıldığında ise 

sağlıklı toplumların oluşturulması ve bunun da yapılırken herkesin dahil olduğu 

kimsenin dışarıda bırakılmadığı (kapsayıcı-social inclusive), insan odaklı ve 

tüm hedeflerin birbirleri ile ilişki olması nedeni ile ortak çalışmaya dayalı 

olması sosyal sermayenin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yapılan tüm 

faaliyetlerin belki de görünmeyen arka planını oluşturan fakat etki derecesi 

yüksek olan sosyal sermaye kavramı bireyler ve toplumlar arasında bir bağ 

kurma ve dayanışmanın oluşmasındaki etkili en önemli unsurlardan biridir. 

90’lı yıllarda literatürde daha sık bahsedilmeye başlanan bu kavramın halen 

ölçülmesi konusunda tam bir fikir sağlananmış olmasının kavramın etkinlik 

boyutu konusunda önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Genel 

olarak literatürde de normlar, ağlar ve güven kavramının birleşiminden oluşan 

sosyal sermaye toplumdaki değişmelerin ortaya konulması adına da önemli 

kavramlardan bir tanesidir.  

Bu çalışmada sosyal sermaye kavram için alana bağlı olarak ampirik bir 

çalışma yapma hedeflenmiş ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için de Kırşehir ili 

Mucur ilçesi seçilmiştir. Kırşehir ili içinde sosyo-ekonomik gelişmişlik 

açısından ilk üç ilçe arasında yer alan Mucur ilçesi, SEGE çalışmalarında son 

10 yılda gerileme gösteren ilçelerden biri olup Türkiye’de ilçeler arasında da 

sıralamada daha da gerilere gitmeye başlaması bu çalışmayı daha da önemli 

kılmıştır.  

Bu araştırmanın sonuçları hem günümüzde hem de son 10 yıldan bu yana 

ele aldığımız parametreler kapsamında sosyal sermayede önemli zayıflamaların 

olduğunu işaret etmektedir. Sosyal sermaye kavramı içerisinde ele alınan 

normlar, ağlar ve güven değişkenleri için elde edilen parametreler 

incelendiğinde son 10 yıl içinde özellikle normlar ve güven parametrelerinde 

negatif yönlü bir eğilim söz konusudur. Özellikle kişiler arası güven, komşu ve 

akraba ilişkilerinde zayıflamalar, bireyselliğin daha fazla ön plana çıktığı 

durumlar bunun yanında saygı, çalışkanlık ve çekememezlik gibi normları 

oluşturan değişkenlerdeki son on yıl içindeki gerilemeler ilçenin SEGE 
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endeksinin düşüşünde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Sağlıklı 

bir toplum değişimlere ayak uyduran ve sürekli kendini yenileyen normlar, 

genişleyen ağlar ve artan güven ile oluşturulması gerekmektedir. Fiziki ve 

finansal yapılara dayalı salt bir gelişme sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Mucur 

ilçesinde teknoloji kullanımında, kredi kullanımında, özel sektör ile borç 

ilişkisindeki gelişme, bireyselciliğin artışı gibi unsurlar işin fiziki ve finansal 

yani materyalist yanı ile daha çok ilgilidir. Çalışma sonucunda bu 

değişkenlerdeki pozitif yönlü değişimin diğer değişkenlerde ise negatif yönlü 

bir değişimin olması sağlıklı bir toplumsal gelişmenin halen gerisinde 

olduğumuzu göstermektedir. Bu nedenle toplumsal yapının kültürel boyutunu 

ele alan norm ve güven duygularındaki gelişmeler sağlıklı bir toplumsal yapı 

için elzemdir. Her ne kadar bölgede ağlar konusunda pozitif yönlü değişmeler 

olsa da norm ve güven ilişkilerindeki olumsuzluklar toplum içinde istemiş 

oluğumuz örgütlü yapının oluşması ve hareketi istenen yönde olmasını 

engelleyici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyselciliğin ön plana 

çıktığı toplumlarda sosyal kimliğin oluşması uzun sürmekte ve örgütsel 

davranış içinde hareketi zorlaştırmaktadır. 

Çağımız bilgi ve teknoloji çağı ve bu çağda bilgiyi teknoloji ile 

birleştiren toplumlar ileri toplumlar olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de 

özellikle 2000’li yılların başından bu yana strateji ve eylem planları içerisinde 

sosyal sermaye kavramının daha fazla bahsedildiği görülmektedir. Toplumdaki 

değişimlerin takip edilmesi ve değişimin yönünün doğru şekilde analiz edilmesi 

kalkınmada sürdürülebilirliği beraberinde getirecek ve BM’nin sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşmada başarılarımızı arttıracaktır. Toplumsal yapıdaki 

fiziki boyutun yanı sıra kültürel boyutunda dikkate alınması sağlıklı bir 

toplumsal gelişmeyi sağlayacaktır. Türkiye’de özellikle kır ağırlıklı alanlarda 

yaşayan bireyler arasında norm ve güven duygularındaki negatif yönlü değişim 

göze çarpmakta olup bu konudaki yapılacak çalışmalar önem taşımaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de ekonomik ve toplumsal yönden en etkili boyutlara ulaşan göç 

hareketlerinden birisi kırsal göçlerdir. Göçün nedenleri itici, çekici ve iletici 

nedenler olarak üç başlık altında açıklanmaktadır. İtici faktörler; ekonomik 

nedenler, doğal afetler, terör ve güvenlik sorunları, toprak yetersizliği gibi 

nedenlerden oluşmaktadır. Çekici faktörler; kentlerdeki yeni iş sahaları, sosyal 

ve kültürel fırsatlar, eğitim vb. nedenler ile açıklanmaktadır. İletici faktötler ise 

ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmelerden oluşmaktadır.  

Uluslararası literatürde kırsal göçlerin neden ve sonuçlarını inceleyen 

çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmalarda kırsal kesimdeki 

aşırı nüfus, gelir düzeyi düşüklüğü, mesafe, eğitim imkanları ve ücret 

faktörlerinin iller arasında farklı olmasının iç göçler üzerinde etkili olduğu 

belirtilmektedir. (Gawande vd., 2000; Huarez, 2000; Aroca ve Hewings, 2002; 

Devillanova ve Garcia‐Fortes, 2004; Miguel vd., 2006; Ederveen vd., 2007). 

Ayrıca iç göçe etki ettiği düşünülen yaş, zenginlik düzeyi, enflasyon, istihdam 

ve terör olaylarına dikkat çeken çalışmalar da bulunmaktadır (Pazarlıoğlu, 

2007; Çatalbaş ve Yarar; 2015; Mueeler vd.,2018). Diğer yandan gelir, arazi 

büyüklüğü, eğitim, sağlık hizmetleri, arazi parçalanması, gelir düzeyi, işgücü, 

bulaşıcı hastalıklar, ölüm oranları, uzaklık, suç oranları, arazi sahipliği gibi 

faktörlerin kırsal göçler üzerindeki etkisi araştırılmıştır ( Shrestha vd.,1993; 

Butzer vd., 2002; Aşkın vd., 2013). 

Türkiye’de kırsal göç ve nedenleri üzerine yapılan çalışmalarda, 1950’li 

yıllardan sonra başlayan kırsal göçlerin, ekonomik gelişme ve kalkınma 

açısından itici bir güç olarak 339abul edildiği belirtilmektedir (Yavuz vd., 

2004). Serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte 1980 ve sonrası dönemde 

uygulanmaya başlayan sosyo-ekonomik politikalar sonucu kırsal kesimlerden 

kentlere doğru yoğun bir göç akımı olduğu (İçduygu vd., 1998, Çınar ve 

Lordoğlu, 2011) vurgulanmaktadır.  

Türkiye’de bölgesel olarak yapılan araştırmalarda kırsal göçlerin 

nedenleri ayrıntılı şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenler arasında gelir 

düzeyi düşüklüğü en önemli neden olarak ön plana çıkmaktadır. Yine sağlık ve 

eğitim hizmetlerinin yetersizliği, sosyal faaliyetlerin azlığı, iklim koşullarının 

zorluğu ve şehirlerde daha iyi iş bulma imkanı, bölgeler arası gelişmişlik 

farklılıkları, kültürel ve etnik farklılıklar, hanelerin köy dışında okuyan 

çocuğunun olması, hane reislerinin sosyal güvenceye sahip olmaması, göç eden 
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akraba sayısı ve haneden birisinin gurbete çıkması, gelir dengesizliği, işsizlik 

ve güvenlik gibi nedenlerin iç göçlere etki ettiği belirtilmektedir (Karabulut ve 

Polat, 2007; Zırhlıoğlu, 2010; Bostan, 2017). 

Türkiye’de uzun yıllardan beri köyden kente, tarımdan sanayiye ve az 

gelişmiş bölgelerden daha gelişmiş bölgelere doğru nüfus hareketliliği söz 

konusudur. Köyden kente göçün sosyo-ekonomik birçok nedeni olduğu gibi 

yine sosyo-ekonomik birçok sonucu da vardır. Nüfus hareketlerinin kentlere 

doğru yönelmesi altyapısı hazır olmayan birçok kentte çarpık kentleşmenin 

yaratacağı yeni sorunlar oluşturmaktadır (Karatekin, 2001; Özdemir ve Taşçı, 

2008). Köyden kente göç; kontrolsüz, plansız ve hızlı bir şekilde gelişince 

durum bir sorun haline gelmeye başlamış ve çarpık kentleşme, alt yapı 

sorunları, güvenlik ve asayiş sorunları, kimlik bunalımı ve çatışma gibi birçok 

sorun ortaya çıkmaya başlamıştır (Güreşçi ve Yurttaş 2008). 

Köyden kente göç sonucunda kentler, köylüler ile kentlilerin buluştuğu 

ve özellikle kültürel açıdan farklı bir yapıya kavuştuğu yerleşim yerlerine 

dönüşmüştür. Bu durum köylüleri kentleştirirken kentlileri de biraz 

köylüleştirmeye başlamıştır. Yerleşim yerlerinde çok uzun dönemde oluşan 

kültürel yapı karmakarışık bir hale gelmiştir. Kırsal kesimden başta ekonomik 

olmak üzere çok farklı nedenler ile kendilerini kentlerde bulan kişiler kırsal 

kesim ile bağlarını koparamamışlardır. Çekirdek aile yapısının yaygınlaşması, 

miras ve satma gibi nedenlerle tarım arazilerinin çok küçük parsellere 

bölünmesi geleneksel tarım düzeni ve toprak mülkiyetinin farklılaşması kırdan 

şehre olan göçleri hızlandırmıştır. Aileler arazilerinin miras ve diğer bazı 

nedenlerle küçülmesi sonucunda yaşamını ancak ek bir gelirle (genellikle 

mevsimlik işçi veya hayvan besleme) sağlamaya başlamıştır (Yenigül, 2005). 

Kırdan kente göç ile gelenek ve görenekler unutulmakta, akraba ve komşuluk 

bağları da zayıflamaktadır.  

Kırsal göçler neticesinde kentsel alanlarda ortaya çıkan sorunlar ile ilgili 

son zamanlarda yapılmış araştırmalara yoğun olarak rastlanılmaktadır. Ancak 

kırsaldan göç eden kişi ve ailelerin kırsal kesim ile ve özellikle tarımsal 

faaliyetler ile ilişkilerini ortaya koyan çalışmalar nadiren söz konusudur. Kente 

göç eden kişilerin kırsal kesim ile ilişkileri gelir ve göç etme süresine bağlı 

olarak değişmektedir. Bu araştırmada Kayseri ili şehir merkezinde yaşayan 

ailelerin kırsal kesim ve özellikle tarımsal faaliyetler ile ilişkileri incelenmeye 
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çalışılmıştır. Araştırmanın literatüre katkısının yanında konuya ilişkin politika 

oluşturulmasında karar vericilere ışık tutacağı söylenebilir. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini kırsal kesimden göç etmiş ve Kayseri ili 

şehir merkezinde yaşayan aile reisleri ile yüz yüze görüşmeler neticesinde elde 

edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler 2020 yılı Kasım 

ayına aittir ve toplam 200 adet anket yapılmıştır. Çalışmada istatistik verilerin 

yanı sıra konu ile ilgili daha önceden yapılmış tezler, makaleler ve raporlardan 

da yararlanılmıştır.  

Örnek hacminin belirlenmesin daha önce yapılmış olan benzer 

araştırmalar da göz önüne alınarak ve gayeli örnekleme yöntemine ilişkin 

ilkeler doğrultusunda toplam 200 anket yapılmasına karar verilmiştir (Çiçek ve 

Erkan, 1996). Yapılacak anketler Kayseri ili kent merkezinde yer alan 3 ilçenin 

(Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri) nüfus yoğunluğu dikkate alınarak 

oransal olarak dağıtılmıştır. 

Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler bilgisayar ortamına 

aktarılmış ve hane geliri ile göç etme süresi dikkate alınarak çapraz tablolar 

oluşturularak yorumlanmıştır. Ailelerin aylık hane geliri baz alınarak düşük, 

orta ve yüksek gelir şeklinde 3 gelir grubu oluşturulmuş ve gelir düzeyine göre 

hanelerin kırsal kesim ile olan ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Benzer 

şekilde söz konusu ailelerin göç etme süresi 10’ar yıllık dönemler halinde yine 

3 gruba ayrılarak benzer konular ile göç etme süresi arasındaki ilişkiler 

belirlenmiştir.  
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Türkiye’de ekonomik gelişmelere bağlı olarak kırsal kesimden kentlere 

doğru yoğun göçler yaşanmıştır. Kırsal kesimin itici nedenleri ve kentlerdeki 

yeni iş sahalarının işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik politikaların 

neticesinde bu göçler özellikle 1980’li yılların başından itibaren artmaya 

başlamıştır. Başta metropoller olmak üzere Anadolu’da orta büyüklükteki 

birçok ilin gelişen ekonomik ve ticari potansiyeli kırsal kesimdeki göçleri 

tetiklemiştir. Bu illerden birisi de Kayseri ilidir. 1927 yılı nüfus sayımında 

toplam nüfusu 39.134 olan Kayseri ilinin nüfusu 2021 yılında 1.434.357’ye 

yükselmiştir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Yıllara Göre Kayseri Ili Toplam Nüfusu 

Yıl Toplam nüfus Yıl Toplam nüfus 
1927 39.134 2007 696.833 
1935 46.181 2008 884.663 
1940 52.467 2009 911.984 
1945 57.864 2010 950.017 
1950 65.488 2011 977.240 
1955 82.405 2012 1.274.968 
1960 102.596 2013 1.295.355 
1965 126.653 2014 1.322.376 
1970 160.958 2015 1.341.056 
1975 207.037 2016 1.358.980 
1980 281.320 2017 1.376.722 
1985 380.838 2018 1.389.680 
1990 425.776 2019 1.407.409 
1997 491.000 2020 1.421.455 
2000 536.392 2021 1.434.357 

 

Son yıllarda Kayseri il nüfusu çok büyük oranda şehir merkezinde 

yaşamaktadır. En son verilere göre Kayseri ili şehir merkezi 3 ilçeden 

oluşmaktadır. Bu ilçeler Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçeleridir. Bu ilçelerin 

adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfus toplamları Çizelge 2’de 

görülmektedir. 2007 yılında 866.381 olan kent merkezi nüfusu 2021 yılında 

1.163.411’e yükselmiştir. Çizelgelerde de görüldüğü gibi Kayseri ilindeki kent 

nüfusu her geçen yıl artış göstermektedir. Bu nüfus büyük oranda Kayseri’ye 

bağlı kırsal yerleşim birimleri (köyler, kırsal mahalleler) ile ilçelerden 

gerçekleşmektedir. Bunun yanında il dışından da belirli bir oranda göç aldığı 

bilinmektedir. 
 

Çizelge 2. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Kayseri ili Merkez ilçe 

nüfusları  

Yıl Melikgazi  Kocasinan  Talas  Toplam  
2007 425.092 365.614 75.675 866.381 
2008 434.980 365.153 81.399 881.532 
2009 452.990 366.676 87.825 907.491 
2010 476.855 367.048 99.850 943.753 
2011 492.013 369.272 107.561 968.846 
2012 509.309 372.507 113.372 995.188 
2013 520.319 377.051 119.810 1.017.180 
2014 537.035 384.203 128.414 1.049.652 
2015 548.028 388.364 137.933 1.074.325 
2016 554.549 393.300 144.803 1.092.652 
2017 562.598 393.844 155.024 1.111.466 
2018 555.671 391.661 157.695 1.105.027 
2019 571.166 396.912 163.773 1.131.851 
2020 582.055 400.726 165.127 1.147.908 
2021 589.852 404.780 168.783 1.163.415 

https://tr.wikipedia.org/wiki/2012_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2013_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/1965_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2014_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/1970_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
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Çalışmada köylerden ve diğer yerleşim birimlerinden göç ederek Kayseri 

şehir merkezinde yaşayan ailelerin kırsal kesim ile ilişkilerini belirlemek 

amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle anket yapılan hanelerin aylık 

geliri ile hane ve hane reislerinin bazı önemli özellikleri arasındaki ilişkiler 

Çizelge 3’de verilmiştir. Anket yapılan hanelerin %35.5’inin aylık geliri 2500 

TL’sının altında, %32.0’sinin aylık geliri 2501-4500 TL arasında ve %32.5’inin 

aylık geliri 4501 TL’sından daha fazla olduğu görülmektedir. Anket yapılan 

hane reislerinin %32.0’si bayanlardan, %68.0’i erkeklerden oluşmaktadır. 

Hane reislerinin yaş ortalamasının 41.9 olduğu belirlenmiştir. Genel ortalamada 

hane reislerinin %25.0’i ilkokul ve daha altında eğitim düzeyine sahip 

kişilerden, %16.0’sı ortaokul mezunlarından, %41.5’i lise mezunlarından 

ve %16.0’sı üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Gelir düzeyi arttıkça 

eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ya da eğitim düzeyinin 

yüksek olması hane gelirine pozitif etkide bulunmaktadır. Özellikle düşük gelir 

grubunda ilkokul ve daha altında eğitim düzeyine sahip olanların oranı (%32.4) 

diğer gelir gruplarına göre fazla iken, yüksek gelir grubunda üniversite 

mezunlarının oranının (%38.5) daha fazla olduğu görülmektedir. 

Anket yapılan hane reislerinin %82.1’inin evli, %13.5’inin bekar olduğu 

belirlenmiştir. Hane reislerinin %77.0’inin sosyal güvenliği bulunmaktadır ve 

bu oran yüksek gelir grubunda %92.3 olarak belirlenmiştir. Meslek dağılımına 

bakıldığında düşük gelir grubunda işçilerin ağırlıkta (%56.3) olduğu, orta ve 

yüksek gelir grubunda ise memur ve esnafların oranının daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

Kayseri şehir merkezine göç eden hane reislerinin ve 

eşlerinin %52.0’sinin doğum yerinin köy olduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge 3. Gelir düzeyi ile hane ve hane reislerine ilişkin genel bilgiler 

 Gelir düzeyi (TL/ay) 

-2500 2501-

4500 

4501-+ Genel 

Frekans Adet 71 64 65 200 

% 35.5 32.0 32.5 100.0 

Cinsiyet (%) Erkek 66.1 65.6 72.3 68.0 

Kadın 33.9 34.4 27.7 32.0 

Yaş ortalaması (yıl) 40,3 44.0 41.5 41.9 

Eğitim durumu (%) İlkokul ve altı 32.4 29.7 12.3 25.0 

Ortaokul 12.7 18.7 16.9 16.0 

Lise 53.5 37.5 32.3 41.5 

Üniversite 1.4 14.1 38.5 17.5 

Medeni durumu 

(%) 

Evli 82.0 89.2 75.3 82.1 

Bekar 14.0 6.2 20.0 13.5 

Dul 4.0 4.6 4.7 4.4 

Sosyal güvenlik 

durumu (%) 

Var 61.9 78.1 92.3 77.0 

Yok 38.1 21.9 7.7 23.0 

Mesleği (%) İşçi 56.3 17.2 18.4 31.5 

Memur 11.4 30.0 41.5 27.1 

Esnaf 2.8 28.1 18.4 16.0 

Ev hanımı 16.7 6.2 9.2 10.8 

Öğrenci 1.6 3.4 3.4 2.8 

Emekli 9.8 13.6 7.6 10.3 

Diğer 1.4 1.5 1.5 1.5 

Doğum yeri (%) Köy 50.7 57.8 47.8 52.0 

Belde 7.0 10.9 18.4 12.0 

İlçe 29.5 18.7 21.5 23.4 

Başka İl 12.8 12.6 12.3 12.6 

Eşinin doğum yeri 

(%) 

Köy 50.7 57.8 47.8 52.0 

Belde 7.3 10.9 18.4 12.1 

İlçe 29.5 18.7 21.5 23.4 

Başka İl 12.5 12.6 12.3 12.5 

Evli olmayan 18.0 10.8 24.7 17.9 

Ailede yaşayan kişi sayısı (adet) 4.1 4.0 3.8 4.0 

Ailede çalışan kişi sayısı (adet) 1.3 1.4 1.4 1.4 

Göç etme süresi 

(yıl) 

1-10 39.4 45.3 46.2 43.5 

11-20 32.4 31.3 16.9 27.0 

21-+ 28.2 23.4 36.9 29.5 

En son göç edilen 

yer 

Köy 53.5 42.4 23.0 40.0 

Belde 5.6 9.3 15.3 9.9 

İlçe 21.1 26.5 36.9 28.0 

Başka İl 19.8 21.8 24.8 22.1 
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Hane reislerinin %12.0’sinin doğum yeri belde, %23.4’ünün ilçe 

ve %12.6’sının başka bir il olduğu görülmektedir. Hane reisleri ile eşlerinin 

doğum yerleri arasında benzerlik olduğu saptanmıştır. 

Göç etme süresi ile hanelerin ve hane reislerinin bazı önemli bilgileri 

arasındaki ilişkiler Çizelge 4.’de verilmiştir. Hane reislerinin %43.5’i 1-10 yıl 

arasında, %27.0’si 11-20 yıl arasında ve %29.5’i 20 yıldan daha önce göç 

etmişlerdir. 20 yıldan daha önce göç eden hane reisleri içinde erkeklerin oranı 

ve ortalama yaşın daha fazla olduğu belirlenmiştir. Göç etme süresine bağlı 

olarak eğitim düzeyinin daha fazla olduğu görülmektedir. Özellikle üniversite 

mezunlarının oranının (%33.5) uzun süre önce göç edenlerde daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Buna karşın 1-10 yıl arasında göç edenler içerisinde lise 

mezunlarının daha fazla (%54.0) olduğu görülmektedir.  

Medeni durum açısından bakıldığında 1-10 yıl arasında göç eden hane 

reislerinin daha fazla oranda evli olmaları dikkat çekicidir. Sosyal güvenlik 

durumu göç etme süresine bağlı olarak artış göstermektedir. Doğal olarak daha 

önce göç edenlerin çok büyük oranda sosyal güvenliğinin olduğu 

görülmektedir. 20 yıl ve daha uzun yıllar önce göç edenlerin %40.0’ı memur 

iken, 1-10 yıl arasında göç edenler içerisinde işçilerin oranı (%56.3) çok daha 

fazladır. 

Hane reislerinin doğum yerlerine bakıldığında son 10 yılda göç edenlerin 

köy ve ilçelerde doğduğu, buna karşın 11-20 yıl arasında göç edenlerin büyük 

oranda (%64.8) köylerde doğduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge 4. Göç etme süresi ile hane ve hane reislerine ilişkin genel bilgiler 

 Göç etme süresi (yıl) 

1-10 11-20 21-+ Genel 

Frekans (adet)  Adet 87 54 59 200 

% 43.5 27.0 29.5 100.0 

Cinsiyet (%) Erkek 66.1 67.8 71.1 68.0 

Kadın 33.9 32.2 28.9 32.0 

Yaş ortalaması (yıl) 34,5 45.6 49.5 41.9 

Eğitim durumu (%) İlkokul ve altı 29.8 29.6 13.8 25.0 

Ortaokul 14.9 16.6 16.9 16.0 

Lise 54.0 29.6 33.8 41.5 

Üniversite 1.3 24.2 35.5 17.5 

Medeni durumu (%) Evli 85.0 83.3 77.9 82.1 

Bekar 10.3 11.1 18.6 13.5 

Dul 4.7 5.6 3.5 4.4 

Sosyal güvenlik 

durumu (%) 

Var 65.5 79.6 91.5 77.0 

Yok 34.5 20.4 8.5 23.0 

Mesleği (%) İşçi 56.3 26.0 15.2 31.5 

Memur 11.1 25.9 40.6 27.1 

Esnaf 4.4 15.5 20.3 16.0 

Ev hanımı 11.7 10.4 10.1 10.8 

Öğrenci 7.9 0.0 0.0 2.8 

Emekli 7.6 20.6 11.7 10.3 

Diğer 1.0 1.6 2.1 1.5 

Doğum yeri (%) Köy 47.1 64.8 47.6 52.0 

Belde 9.1 7.5 20.3 12.0 

İlçe 31.0 14.8 20.3 23.4 

Başka İl 12.8 12.9 11.8 12.6 

Eşinin doğum yeri (%) Köy 55.4 50.0 51.4 52.0 

Belde 5.7 14.9 11.5 12.1 

İlçe 22.9 27.7 20.6 23.4 

Başka İl 16.0 7.4 16.5 12.5 

Evli olmayan 15.0 16.7 22.1 17.9 

Ailede yaşayan kişi sayısı (adet) 3.8 4.2 3.9 4.0 

Ailede çalışan kişi sayısı (adet) 1.2 1.6 1.4 1.4 

Gelir düzeyi (TL/ay) 0-2500 34.5 40.7 32.2 35.5 

2501-4500 31.0 31.5 33.9 32.0 

4501-+ 34.5 27.8 33.9 32.5 

En son göç edilen yer Köy 51.7 38.8 23.7 40.0 

Belde 5.9 9.2 16.9 9.9 

İlçe 22.9 29.6 33.8 28.0 

Başka İl 19.5 22.4 25.6 22.1 
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Bu verilere göre daha önceki yıllarda köylerden kent merkezine doğru 

yaşanan göçler son yıllarda ilçelerden de kent merkezine doğru yaşanmaya 

başlamıştır.  Ayrıca 20 yıldan daha fazla süre önce göç eden hane reislerinin 

doğum yerleri arasında beldelerin oranı yüksek iken, 2014 yılından sonra 

beldelerin mahalle statüsüne alınması neticesinde bu oran azalmaya 

başlamıştır. Hane reislerinin eşlerinin doğum yerleri arasında göç etme süresi 

ile belirgin bir fark olmadığı görülmektedir. 

Ailede yaşayan kişi sayısının 11-20 yıl önce göç eden hanelerde daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Hanelerde çalışan kişi sayısının ise 11 yıl ve daha 

fazla süre önce göç eden hanelerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Kayseri 

şehir merkezine en son göç edilen yerler arasında son yıllarda köylerin ve 

ilçelerin ön plana çıktığı görülmektedir.  

Yapılan araştırmada hane reislerinin göç etme nedenleri arasında 

ekonomik nedenlerin ön plana çıktığı görülmektedir (Çizelge5). Hane 

reislerinin %58.5’i göç ettiği köyde veya yerleşim biriminde yeterli arazisinin 

ve gelirinin olmadığı için, %48.5’i şehirde daha fazla iş imkanı olduğu için göç 

ettiğini belirtmiştir. Bu oranlar düşük gelir grubunda daha yüksektir. Hane 

reislerinin %45.5’i şehirde sağlık imkanlarının fazla olmasını, %44.5’i ise 

çocuklarının eğitimini göç nedeni olarak ifade etmişlerdir. Yüksek gelir 

grubunda çocukların eğitimi için göç ettiğini belirtenlerin oranı (%53.8) diğer 

gelir gruplarına göre daha yüksektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 348 

 

Çizelge 5. Hane reislerinin göç etme nedenlerinin gelir düzeyine göre dağılımı 

Nedenler* 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

Köyde yeterli arazi ve gelirin 

olmaması 
45 63.4 35 54.7 37 56.9 117 58.5 

Şehirde daha fazla iş imkânı 40 56.3 27 42.2 30 46.2 97 48.5 

Şehirdeki sağlık imkanlarının fazla 

olması 
36 50.7 27 42.2 28 43.1 91 45.5 

Çocukların eğitimi 27 38.0 27 42.2 35 53.8 89 44.5 

Şehirde başka iş kurmak için 14 19.7 18 28.1 13 20.0 45 22.5 

Köyden göçün fazla olması 15 21.1 12 18.8 9 13.8 36 18.0 

Köyde huzurun olmaması 14 19.7 11 17.2 10 15.4 35 17.5 

Kendi eğitimi 4 5.6 8 12.5 20 30.8 32 16.0 

Şehir hayatının daha çekici olması 12 16.9 8 12.5 11 16.9 31 15.5 

Evlenebilmek için 8 11.3 2 3.1 3 4.6 13 6.5 

Köyde akrabanın kalmaması 5 7.0 2 3.1 3 4.6 10 5.0 

Diğerleri 3 4.2 12 18.8 6 9.2 21 10.5 

     *Birden fazla seçenek işaretlendiği için toplam %100’ü geçmektedir 

 

Gelir gruplarına göre göçün nedenleri arasında %22.5 ile şehirde başka 

iş kurmak, %18.0 ile köyde göç eden kişi ve hane sayısının fazla 

olması, %17.5’i köyde huzur ortamının olmaması, %16.0 ile hane reisinin kendi 

eğitimi, %15.5 ile şehir hayatının daha çekici olması, %6.5 ile evlilik, %5.0 ile 

köyde hiç akrabanın kalmaması ve %10.5 ile başka nedenler gösterilmiştir. 

Gelir gruplarına göre bu nedenlerin farklılıklar gösterdiği söylenebilir. 

Özellikle yüksek gelir grubunda eğitim nedeniyle göç edenlerin oranı oldukça 

yüksektir. Bu veriler göre kırsal kesimden kentlere doğru yaşanan göçlerin 

birçok nedeninin olduğu ve bunun da gelir düzeyine göre değiştiğini söylemek 

mümkündür.  
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Çizelge 6. Hane reislerinin göç etme nedenlerinin göç etme süresine göre dağılımı 

Nedenler* 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % f % f % f % 

Köyde yeterli arazi ve gelirin 

olmaması 
32 36.8 39 72.2 46 78.0 117 58.5 

Şehirde daha fazla iş imkânı 34 39.1 31 57.4 32 54.2 97 48.5 

Şehirdeki sağlık imkanlarının fazla 

olması 
30 34.5 27 50.0 34 57.6 91 45.5 

Çocukların eğitimi 33 37.9 22 40.7 34 57.6 89 44.5 

Şehirde başka iş kurmak için 15 17.2 9 16.7 21 35.6 45 22.5 

Köyden göçün fazla olması 14 16.1 9 16.7 13 22.0 36 18.0 

Köyde huzurun olmaması 4 4.6 9 16.7 22 37.3 35 17.5 

Kendi eğitimi 16 18.4 6 11.1 10 16.9 32 16.0 

Şehir hayatının daha çekici olması 14 16.1 8 14.8 9 15.3 31 15.5 

Evlenebilmek için 8 9.2 1 1.9 4 6.8 13 6.5 

Köyde akrabanın kalmaması 5 5.7 1 1.9 4 6.8 10 5.0 

Diğerleri 6 6.9 11 20.4 4 6.8 21 10.5 

     *Birden fazla seçenek işaretlendiği için toplam %100’ü geçmektedir 
 

Göç eden hane reislerinin göç etme nedenlerinin zaman içerisinde 

değiştiğini belirtmek gerekir. Çizelge 6’da görüldüğü gibi 10 yıl ve daha önce 

göç eden hane reislerinin en önemli nedenleri arasında ekonomik nedenlerin 

daha fazla olması dikkat çekicidir. Köyde yeterli arazisi ve geliri olmadığı için 

11 yıl ve daha önce göç eden hane reislerinin oranı %70’in üzerindedir.  

Çizelgede dikkat çeken diğer bir husus ise geçmiş yıllarda kendi eğitimi için 

göç edenlerin daha fazla iken, son yıllarda çocuklarının eğitimi için göç eden 

hane reislerinin oranı daha fazladır. Aynı durum şehir hayatının daha çekici 

olması nedeni için de geçerlidir. 

Yapılan araştırmada göç eden hane reislerinin göç ettiği kırsal yerleşim 

birimleri ile herhangi bir bağlarının kalmadığını belirtmişlerdir (Çizelge 7.). 

Bunun yanında %49.0’u yılda birkaç defa göç ettiği kırsal yerleşim birimlerine 

gittiğini, %26.0’ı ise kırsal kesimle bağını hiç koparmadığı ve fırsat buldukça 

gittiğini belirtmiştir. Kırsal kesim ile olan ilişki sıklığının gelir gruplarına göre 

değişim göstermediği görülmektedir. 
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Çizelge 7. Hane reislerinin kırsal kesim ile ilişki sıklığının hane gelirine göre dağılımı 

 

Kırsal kesim ile ilişki sıklığının göç etme süresi ile belirgin farklılıklar 

taşımadığı belirlenmiştir (Çizelge 8). Sadece 11-20 yıl önce göç eden hane 

reislerinin %33.3’ünün kırsal kesim ile herhangi bir bağlarının kalmadığını 

belirtmiş olmaları dikkat çekici bulunmuştur. Uzun yıllar önce ve son yıllarda 

göç eden hane reislerinin kırsal kesim ile ilişki sıklığının daha fazla olduğu 

söylenebilir.  

Çizelge 8. Hane reislerinin kırsal kesim ile ilişki sıklığının göç etme süresine göre 

dağılımı 

 

Göç eden hanelerin %44.5’inin kırsal kesimde ekonomik nitelikte 

herhangi bir varlığının olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 9). 

Hanelerin %50.0’sinin göç ettiği yerde evi, %35.0’inin arazisi, %2.0’sinin 

hayvanları ve %7.0’sinin başka varlıklarının olduğu saptanmıştır. Düşük ve 

orta gelir grubundaki hanelerin sırası ile %49.5 ve %45.3’ünün kırsal kesimde 

hiçbir ekonomik varlığının olmaması dikkat çekicidir. Ayrıca yüksek gelir 

grubundaki hanelerin %56.9’unun kırsal kesimde evlerinin olması diğer gelir 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

Hiç yok 16 22.5 20 31.2 14 21.5 50 25.0 

Yılda birkaç defa 37 52.1 28 43.7 33 50.7 98 49.0 

İlişkimi hiç koparmadım 18 25.4 16 25.1 18 27.8 52 26.0 

Toplam 71 100.0 64 100.0 65 100.0 200 100.0 

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % f % f % f % 

Hiç yok 20 22.9 18 33.3 12 20.3 50 25.0 

Yılda birkaç defa 45 51.7 23 42.5 30 50.9 98 49.0 

İlişkimi hiç koparmadım 22 25.4 13 24.2 17 28.8 52 26.0 

Toplam 87 100.0 54 100.0 59 100.0 200 100.0 
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gelir gruplarında da bu oranın yüksek olması diğer önemli bir sonuçtur. Bu 

verilere göre kent merkezinde yaşayan hanelerin yaklaşık yarısının herhangi bir 

nedenle kırsal kesim ile bağlarının olduğunu söyleme yanlış olmayacaktır. 

Göç eden hanelerin kırsal kesimde herhangi bir ekonomik varlığa sahip 

olma durumunun göç etme süresine göre değiştiği belirlenmiştir (Çizelge10). 

21 yıl ve daha önce göç edenlerin %55.9’unun kırsal kesimde herhangi bir 

varlığının olmadığı belirlenmiştir. 20 yıldan daha az sürede göç edenlerin 

hanelerin kırsal kesimde tarımsal arazi ve eve sahip olma oranının daha fazla 

olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 9. Gelir düzeyi ile kırsal kesimde sahip olunan varlıklar arasındaki ilişki 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

Hiç yok 35 49.3 29 45.3 25 38.5 89 44.5 

Tarımsal arazi 31 43.7 20 31.3 19 29.2 70 35.0 

Ev 33 46.5 30 46.9 37 56.9 100 50.0 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 0 0.0 1 1.6 3 4.6 4 2.0 

Diğer* 3 4.2 8 12.5 3 4.6 14 7.0 

*Arı kovanı, meyve bahçesi, işlenmeyen arazi, çayır-mera vs. 

Çizelge 10. Göç etme süresi ile kırsal kesimde sahip olunan varlıklar arasındaki ilişki 
 

 

Yapılan araştırmada göç eden hanelerin %35.0’inin kırsal kesimde 

tarımsal araziye sahip olduğu belirlenmiştir. Tarımsal araziye sahip olan 

hanelerin %50.0’si, sahip oldukları arazilerin babası tarafından işletildiğini 

belirtmiştir (Çizelge 11).  

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % f % f % f % 

Hiç yok 38 43.7 18 33.3 33 55.9 89 44.5 

Tarımsal arazi 30 34.5 24 44.4 16 27.1 70 35.0 

Ev 46 52.9 33 61.1 21 35.6 100 50.0 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 0 0.0 3 5.6 1 1.7 4 2.0 

Diğer* 7 8.0 4 7.4 3 5.1 14 7.0 
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Çizelge 11. Gelir düzeyi ile kırsal kesimde sahip olunan arazileri değerlendirme 

durumu arasındaki ilişkiler 
 

 

Bunun yanında hanelerin %14.3’ü arazilerini kendilerinin işlediğini, aynı 

oranda akrabalarının işlediğini, %11.4’ü ortağa verdiğini ve %10.0’u ise 

arazilerinin işlenmediğini belirtmiştir. Arazilerini kendisinin işlediğini 

belirtenlerin oranının düşük gelir grubunda daha fazla olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan arazilerinin işlenmediğini belirtenlerin oranın yüksek olması ve 

atıl kalması, bu konuda etkin politikaların geliştirilmesi gereğini ortaya 

koymaktadır.  

Son yıllarda göç eden hanelerin %23.3’ü arazilerini kendileri işlerken, 

21 yıl ve daha önce göç eden hanelerde bu oran sadece %6.3’dür (Çizelge12). 

Uzun yıllar önce göç eden hanelerin sahip olduğu arazilerin akrabaları 

tarafından işletilmesi ve ortağa verilmesine ilişkin oranların, son yıllarda göç 

eden hanelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Yapılan araştırmada insan ilişkilerinin göç edilen yerde (köy, kırsal 

mahalle, belde, ilçe) daha iyi olduğunu belirten hane reislerinin oranının %77.5 

olduğu belirlenmiştir. Bu oran orta ve yüksek gelir grubunda yer alan hane 

reislerinde daha yüksektir. İnsan ilişiklerinin köyde ve şehirde aynı olduğunu 

belirtenlerin oranı %9.5, şehirde daha iyi olduğunu belirtenlerin oranı 

ise %13.0’dür. 

 

 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

Kendisi 5 22.7 3 12.0 2 8.7 10 14.3 

Babası 13 59.1 10 40.0 12 52.2 35 50.0 

Akrabaları 1 4.5 6 24.0 3 13.0 10 14.3 

Ortağa veriyor 1 4.5 4 16.0 3 13.0 8 11.4 

İşlemiyor 2 9.1 2 8.0 3 13.0 7 10.0 

Toplam 22 100.0 25 100.0 23 100,0 70 100,0 
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Çizelge 12. Göç etme süresi ile kırsal kesimde sahip olunan arazileri değerlendirme 

durumu arasındaki ilişkiler 

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % F % f % f % 

Kendisi 7 23.3 2 8.3 1 6.3 10 14.3 

Babası 13 43.3 15 62.5 7 43.8 33 50.0 

Akrabaları 3 10.0 2 8.3 5 31.3 10 14.3 

Ortağa veriyor 1 3.3 4 16.7 3 18.8 8 11.4 

İşlemiyor 6 20.0 1 4.2 0 0.0 7 10.0 

Toplam 30 100.0 24 100.0 16 100.0 70 100.0 

 

Yapılan araştırmada insan ilişkilerinin göç edilen yerde (köy, kırsal 

mahalle, belde, ilçe) daha iyi olduğunu belirten hane reislerinin oranının %77.5 

olduğu belirlenmiştir. Bu oran orta ve yüksek gelir grubunda yer alan hane 

reislerinde daha yüksektir. İnsan ilişiklerinin köyde ve şehirde aynı olduğunu 

belirtenlerin oranı %9.5, şehirde daha iyi olduğunu belirtenlerin oranı 

ise %13.0’dür. 

 Çizelge 13. Kırsal kesim ve kentteki insan ilişkilerinin gelir düzeyine göre dağılımı 

 

Kent ve köydeki insan ilişkilerine yönelik yapılan değerlendirmede, 11 

yıldan daha önce göç eden hane reislerinin daha fazla oranda köy yanıtını 

vermesi dikkat çekicidir (Çizelge 14). Ayrıca orta vadede (11-20 yıl) göç eden 

hane reislerinin sadece %5.5’inin insan ilişkileri bakımından şehirin daha iyi 

olduğunu belirtmeleri düşündürücüdür.   

 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % F % f % f % 

Köyde 51 71.8 53 82.8 51 78.4 155 77.5 

Aynı 10 14.2 6 9.4 3 4.7 19 9.5 

Şehirde 10 14.0 5 7.8 11 16.9 26 13.0 

Toplam 71 100.0 64 100.0 65 100.0 200 100.0 
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Çizelge 14. Kırsal kesim ve kentteki insan ilişkilerinin göç etme süresine göre 

dağılımı 

 

Hane reisinin göç ettiği yıl ile şimdiki maddi durumunun kıyaslanmasına 

ilişkin verdikleri yanıtlar Çizelge 15’de görülmektedir.  

Çizelge 15. Hane reisinin göç ettiği yıl ile şimdiki maddi durumunun gelir düzeyine 

göre dağılımı 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

İyi 44 61.9 45 70.3 52 80.0 141 70.5 

Aynı 15 21.2 14 21.8 13 20.0 42 21.0 

Kötü 12 16.9 5 7.9 0 0.0 17 8.5 

Toplam 71 100.0 64 100.0 65 100.0 200 100.0 
 

Hane reislerinin %70.5’i şimdiki maddi durumlarının daha iyi olduğunu 

belirtmişlerdir. Doğal olarak bu oran orta ve yüksek gelir grubunda daha 

fazladır. Ancak düşük gelir grubundaki hane reislerinin de yüksek oranda 

(%61.9) şimdiki gelir düzeylerinin daha iyi olduğunu belirttikleri 

görülmektedir. Bu durum kırsal kesim ile kentsel alanlar arasındaki gelir 

farklılığının, kentsel alanlar lehine olduğu göstermesi açısından önemlidir. 

Hane reislerinin göç ettiği yıl ile şimdiki gelir düzeyine ilişkin yapılan 

kıyaslamada, göç etme süresinin önemi olduğu görülmektedir (Çizelge16.).  11 

yıldan daha önce göç etmiş hane reislerinin büyük oranda şimdiki gelir 

durumlarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 21 yıl ve daha önce göç 

eden hane reislerinin hiçbiri göç etmeden önceki gelir durumlarının daha iyi 

olduğu yanıtını vermemişlerdir. Son yıllarda (1-10 yıl) göç eden hane 

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % F % f % f % 

Köyde 61 70.1 47 87.1 47 79.6 155 77.5 

Aynı 12 13.7 4 7.4 3 5.2 19 9.5 

Şehirde 14 16.2 3 5.5 9 15.2 26 13.0 

Toplam 87 100.0 54 100.0 59 100.0 200 100.0 
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reislerinin %17.2’si ise göç etmeden önceki gelir durumlarının daha iyi 

olduğunu ifade etmiştir.  

Çizelge 16. Hane reisinin göç ettiği yıl ile şimdiki maddi durumunun göç etme 

süresine göre dağılımı 

 

Hane reislerinin göç ettiği kırsal kesimi özleme durumuna ilişkin bilgiler 

Çizelge 17’de görülmektedir. Göç ettiği yeri özlediğini ve çok özlediğini 

belirtenlerin oranı toplamda %56.5’dir. Buna karşın özlemediğini veya hiç 

özlemediğini belirtenlerin oranı ise 19.5’dir. Bu oranlar gelir gruplarına göre 

değişim göstermektedir. Kırsal kesime özlem duyanların oranı düşük ve orta 

gelir gruplarında daha yüksek bulunmuştur. 

Çizelge 17. Hane reislerinin kırsal kesimi özleme durumunun gelir düzeyine göre 

dağılımı 

 

 

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % f % f % f % 

İyi 54 62.2 39 72.2 48 81.4 141 70.5 

Aynı 18 20.6 13 24.1 11 18.6 42 21.0 

Kötü 15 17.2 2 3.7 0 0.0 17 8.5 

Toplam 87 100.0 54 100.0 59 100.0 200 100.0 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

Hiç Özlemiyorum 4 5.6 4 6.2 7 10.7 15 7.5 

Özlemiyorum 9 12.6 7 10.9 8 12.3 24 12.0 

Ne Özlüyorum Ne Değil 14 19.7 16 25.0 18 27.6 48 24.0 

Özlüyorum 31 43.6 20 31.2 25 38.7 76 38.0 

Çok Özlüyorum 13 18.5 17 26.7 7 10.7 37 18.5 

Toplam 71 100.0 64 100.0 65 100.0 200 100.0 
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Diğer yandan kırsal kesimi özleme durumu göç etme süresine göre 

değişmektedir (Çizelge18). Daha önce göç eden hane reislerinin sonradan göç 

edenlere göre, göç ettiği yere özlem duyma oranının daha az olduğu 

görülmektedir. 

Çizelge 18. Hane reisinin kırsal kesimi özleme durumunun göç etme süresine göre 

dağılımı 
 

 

Göç eden hane reislerinin %21.0’inin göç ettiği için pişman olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge19).  

Çizelge 19. Hane reisinin göç ettiği için pişman olma ve köye geri dönme düşüncesinin 

gelir düzeyine göre dağılımı 

 

Bu oran düşük gelir grubunda %33.8, orta gelir grubunda %18.7 ve 

yüksek gelir grubunda %9.2’dir. Hane reislerin %31.5’inin göç ettiği kırsal 

yerleşim birimine geri dönme niyetinde oldukları saptanmıştır. Bu oran göç 

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % f % f % f % 

Hiç Özlemiyorum 5 5.7 4 7.4 6 10.1 15 7.5 

Özlemiyorum 11 12.6 7 12.9 6 10.1 24 12.0 

Ne Özlüyorum Ne Değil 18 20.6 12 22.2 18 30.8 48 24.0 

Özlüyorum 35 40.2 18 33.3 23 38.9 76 38.0 

Çok Özlüyorum 18 20.9 13 24.2 6 10.1 37 18.5 

Toplam 87 100.0 54 100.0 59 100.0 200 100.0 

 

Gelir düzeyi (TL) 

0-2500  2501-4500 4501+ Genel 

f % f % f % f % 

Göç ettiği için pişmanlık duyma 

Evet 24 33.8 12 18.7 6 9.2 42 21.0 

Hayır 47 66.2 52 81.3 59 90.8 158 79.0 

Toplam 71 100.0 64 100.0 65 100.0 200 100.0 

Köye geri dönme düşüncesi 

Evet 27 38.0 20 31.2 16 24.6 63 31.5 

Hayır 44 62.0 44 68.8 49 75.4 137 68.5 

Toplam 71 100.0 64 100.0 64 100.0 200 100.0 
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ettiği için pişman olanların oranından daha fazladır. Bu durum yüksek gelir 

grubunda daha belirgindir. Yüksek gelir grubunda göç ettiği için pişman 

olanların oranı sadece %9.2 iken, göç ettiği kırsal yerleşim birimine geri dönme 

düşüncesinde olanların oranı %24.6’dır. Bu durumda köye geri dönme 

düşüncesinin sadece göç ettiği için pişman olma ve gelir düzeyinin düşük 

olması ile açıklanması yanlış olacaktır.  

Göç ettiği için pişman olduğunu belirten hane reislerinin oranı göç etme 

süresine göre değişmektedir (Çizelge20). Son yıllarda (1-10 yıl) göç eden hane 

reislerinin %32.2’si göç ettiği için pişman olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran 

21 yıl ve daha önce göç edenlerde %8.4’dür. Diğer yandan köye geri dönmeyi 

düşünenlerin oranı son yıllarda (1-10 yıl) %34.4 iken, 21 yıl ve daha uzun süre 

önce göç etmiş olanlarda %25.4’dür. Göç ettiği için pişman olanların oranı daha 

düşük iken göç ettiği yere geri dönme isteğinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre köye geri dönme isteğinin, sadece göç ettiği 

için pişman olma durumu ile açıklanmasının doğru olmadığı söylenebilir. 

Çizelge 20. Hane reisinin göç ettiği için pişman olma duygusunun göç etme süresine 

göre dağılımı 
 

 

4. SONUÇ 

Kayseri ili şehir merkezinde yaşayan ve kırsal kesimlerden göç etmiş 

hane reislerinin kırsal kesim ile ilişkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, hane 

reislerinin %25.0’inin göç ettikleri yerleşim yerleri ile olan bağlarını tamamen 

kopardıkları ve %75.0’inin belirli ölçüler içinde devam ettirdikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca incelenen hanelerin %45.0’inin kırsal kesimde herhangi 

bir ekonomik varlığının olmadığı saptanmıştır. Hanelerin %35.0’nin göç 

 

Göç etme süresi (yıl) 

-10 11-20 21-+ Genel 

f % f % f % f % 

Göç ettiği için pişmanlık duyma 

Evet 28 32.2 9 16.6 5 8.4 42 21.0 

Hayır 59 67.8 45 83.4 54 91.6 158 79.0 

Toplam 87 100.0 54 100.0 59 100.0 200 100.0 

Köye geri dönme düşüncesi 

Evet 30 34.4 19 35.1 15 25.4 64 31.5 

Hayır 57 65.6 35 64.9 44 74.6 136 68.5 

Toplam 87 100.0 54 100.0 59 100.0 200 100.0 
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ettikleri kırsal kesimde tarımsal arazileri olduğu ve bu arazilerin %50.0 

oranında babaları tarafından işlendiği belirlenmiştir. Bunun yanında düşük 

gelirli ve özellikle son yıllarda göç eden hane reislerinin, kırsal kesimde sahip 

oldukları arazileri yüksek gelirli ve uzun yıllar önce göç etmiş ailelere oranla 

daha yüksek oranda kendilerinin işlediği görülmüştür. Gelir grupları ve göç 

etme süresine bağlı olmaksızın hane reisleri büyük oranda kırsal kesimdeki 

insan ilişkilerinin daha iyi olduğunu düşünmektedirler. 

Hane reislerinin %70.5’i göç ettikleri yıla göre şimdiki gelir 

durumlarının daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu oran yüksek gelirli ve 

daha önce göç etmiş olanlarda daha yüksek bulunmuştur. Gelir grubu ve göç 

etme süresine bağlı olmaksızın doğup büyüdükleri yere özlem duyanların oranı 

yüksektir. Hane reislerinin %21.0’i göç ettiği için pişmanlık duyduğunu 

belirtirken bu oran düşük gelirli ve son yıllarda göç eden lerde daha yüksektir. 

Buna karşın gelir düzeyine bağlı olmaksızın köye geri dönme isteğine ilişkin 

oran, pişmanlık duyanların oranından yüksektir. Yine köye dönmeyi 

düşünenlerin oranının göç etme süresi ile ilgili olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Yapılan araştırmada kırsal kalkınma yatırımlarının şehir merkezinde 

yaşayan kişilerin köye dönme isteğine etkisi de araştırılmış, ancak anket 

çalışmalarında bu konuya ilişkin veri oluşturabilecek bilgiler alınamamıştır. 

Anket yapılan kişiler şehir merkezinde geçinebilecekleri bir işe sahip oldukları 

için, onları kırsala geri döndürebilecek çok cazip teşvik politikalarına ihtiyaç 

olduğu söylenebilir. Ayrıca ailenin tamamının kentte yaşıyor olması ve çok 

farklı nedenlerle göç etmiş olmaları, tekrar kırsala dönmelerini kısa vadede 

imkansız kılmaktadır. Son dönemlerde uygulanmakta olan yerel ve ulusal 

ölçekli kırsal kalkınma politikalarından, kentte yaşayan kırsal kökenli kişilerin 

kayda değer bir bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Bu nedenle uygulanan 

kırsal kalkınma politikalarının kırsalda yaşayan kişileri bulundukları yerde 

tutmaya yönelik düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır.  
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1. GİRİŞ 

Kooperatiflerin yapılanması ve gelişimi her ülkede ülkelerin çok çeşitli 

koşullarına, zenginliklerine, ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı farklı gelişim 

göstermiştir. Dünyanın her yerinde çıkışı farklı ihtiyaçlardan olsa da birçok 

ekonomik sektörde özelikle tarım sektöründe kooperatif işletmeleri, güçlü bir 

ekonomik saha oluşturmaktadır. Ekonomisi ve tarımı gelişmiş, dünyada 

ekonomik güç olan, ülkelerin neredeyse tamamının bu gelişmelerini tarıma ve 

tarım sektörüne iyi entegre olmuş kooperatifleşmelerine borçlu oldukları 

söylenebilir. 

Türkiye’de de kooperatifleşme dünya ile paralel zamanlarda başlayan, 

Cumhuriyet öncesi ve tüm Cumhuriyet dönemine yayılan yaklaşık 150 yıllık 

bir geçmişe sahiptir.  Tüm bu süre boyunca gelişmesi, ekonominin tüm 

sektörlerine özellikle tarım ekonomisine hizmet etmesi için çok uğraş verilen 

kooperatif sektörü ne yazık ki dünyadaki başarılı örneklerin gerisinde kalmıştır. 

2000’lere kadar tarımla uğraşmak ve tarıma bağımlılık geri kalmışlık 

göstergesi kabul edilirken tarım, yeni yüzyılda çok çeşitli ve gün geçtikçe daha 

da çeşitlenen küresel sorunların en önemli çıkış noktası hâline gelmiştir. Tüm 

gelişmişliğine rağmen Dünyada birçok toplum az veya şiddetli yoksulluk, açlık, 

çevre, sağlık ve eğitim problemleri ile baş etmeye çalışarak yaşamaktadır. FAO 

her gün 25 bin kişinin, ne yazık ki her beş saniyede de bir çocuğun açlıktan 

öldüğünü bildirmektedir. Sorunun ve çözümün odağı olan tarım sektörü kadim 

önemini bugün de korumaktadır.   

Dünyadaki bu durumu tek tek ülkeler için de tarım sektörünü yeniden 

öncelikli konuma taşımıştır. Tüm ülkeler tarımın sürdürülebilirliği, kaynakların 

korunması ve sürdürülebilir yönetimi, yoksullukla mücadele, kırsalda 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir refah için daha fazla çabalaması gerektiğinin 

farkındadır. 

Tarımın sektörel ve sosyal gücünü, kendine yeterliliğin ve dayanışmanın 

önemini insanlık, son üç yılda covid-19 pandemisi, küresel ekonomik kriz, 

enerji krizi, savaş ile çok acı bir şekilde bir kez daha anladı. Tarımın, doğal 

kaynakların, sahip olunan değerlerin ve bunların korunmasının ülkelerin 

bağımsızlığının korumasında ne kadar etkili olduğu bir kez daha görüldü.  

Türkiye, potansiyeli nedeniyle avantajlı durumdadır ve dünya tarımsal 

üretiminde önemli bir yere sahiptir. Avrupa’da ve Dünya’da pek çok tarımsal 

ürünün üretiminde ilk sıradadır ve bu konumunu kaderine terk edilmiş bir tarım 
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sektörüne rağmen Anadolu’nun bereketiyle ile sağlamıştır. Ama her şeyin 

inanılmaz hızla değiştiği, büyük balığın daha acımasız olduğu bugün Türkiye 

tarım sektörünün mevcut hali ile kendini daha fazla koruyabilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

Türkiye’de tarım sektörü çok çeşitli zenginliği ve üstünlüklerine rağmen; 

kırsaldan şehirlere göç, köylerde genç nüfusun kalmaması, zaten küçük 

işletmelerin arazilerinin küçük parsellere bölünmüş ve bölünüyor olması, ithal 

girdilerle çalışması daha doğru bir söyleyişle çalışamaz hale gelmesi, yalnızca 

verim ve kar için çalışan ama kaynakları, verimliği ve karı tüketen güvensiz 

üretim şekli, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın yüksekliği, 

çözümlenemeyen pazarlama sorunlarının eklendiği karsızlık, bir üretim 

planlamasının olmaması ve amacına ulaşmayan, plansız, anlık destekler, 

bilginin ve yetkin kişilerin alanla entegre olamaması, bu boşluğu piyasa arayan 

uluslararası şirketlerin doldurması yönetilemeyen sektörü kendi çıkarlarına 

göre yönetmeleri, kendi çözümleriyle işin içinden çıkabilen ya da tarımı terk 

eden üreticileri gibi çok çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Tarımın sayılan bu 

yapısal sorunları ve her geçen gün ağırlaşan piyasa rekabet koşullarında 

Türkiye’de çiftçi olmak ve tarımsal üretim yapmak zorlaşmaktadır. Tarımda 

etkin bir örgütlenme bahsedilen bu sorunların neredeyse tamamına çözüm 

sunar.  

Bu zor koşullar altında çalışan çiftçiler için onların çıkarlarını düşünen 

örgütlü bir yapıda çalışmak, karşılıklı yardım, iş birliği ve dayanışma ile 

ekonomik üretim ve ihtiyaçlarını ucuza karşılamak, verimliliği arttırmak, ucuz 

ve kaliteli girdi temini, ürünü değerinde satmak, katma değerli üretim ile 

ürünün değerini arttırmak ve vergi muafiyetleri ile karlılığını yükseltmek, 

sigortalama ve risklerin karşılanması, üreticinin aracıya olan bağımlılığının 

ortadan kaldırılması, piyasada rekabet edebilme gücü oluşturmak gibi 

ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan pek çok kolaylık sağlar.  

Tarım üreticilerinin örgütlülüğü kendilerine bu faydayı sağlarken 

Türkiye tarımdaki en büyük eksikliklerden olan üretim planlamasına katkıda 

bulunur. İyi yönetilen, başarılı çalışmaları piyasada kendine yer bulan üretici 

örgütleri, bulundukları çevreye ve ülkeye ekonomik, sosyal ve kültürel katkı 

sağlarlar. Kaynakların etkin kullanılması ve korunmasına, ülke ihtiyaçlarının 

doğrudan ve daha az masrafla karşılanmasına yardımcı olurlar.  
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Sosyal ve ekonomik yönüyle alternatif bir kalkınma aracı olan ve üçüncü 

sektör olarak tanımlanan kooperatifçilik bu yapıya ihtiyaç duyan alanlar için 

önemli bir araçtır. Bu yönüyle kooperatifler tarımda önemli bir güce sahip olan 

Türkiye’nin tarım sektörünün ihtiyaçlarını karşılamada, yapısal sorunların 

çözümünde önemli bir enstrüman olabilir. İşte tam bu nedenden dolayı bu 

çalışmada üretici örgütlenmesinin en etkin şekli olan kooperatiflerin daha güçlü 

ve sürdürülebilir bir tarım için Türkiye tarımına olası iyi etkileri tartışılmıştır.  
 

2.  TÜRKİYE’DE TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER 

Dünyadaki örneklerde de tarım sektörünün önemli yerine paralel olarak 

kooperatiflerin tarım kooperatifleri veya tarımsal kooperatifler olarak 

sınıflandırmalarına rastlanmaktadır. Dünyada kooperatifler içerisinde en 

yaygın kooperatif türü tarım kooperatifleridir. Tarım kooperatifleri Türkiye’de; 

tarım satış, tarım kredi, tarımsal kalkınma, pancar ekicileri, sulama ve su 

ürünleri kooperatifleri gibi farklı hizmet türlerine ayrışarak gelişme 

göstermiştir. Türkiye tarımında tarımsal kooperatifler hammadde üretimi, 

mamul madde üretimi ve bunun için gerekli yatırımları ve ortaklıkları 

gerçekleştirmek, ortaklarının ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretim girdisi 

ihtiyaçlarının karşılanması, ihracat ve istihdama katkıda bulunmak gibi 

işlevlerine yerine getirmişlerdir ve getirmektedirler.   

Türkiye’de ilk kurulan tarımsal amaçlı kooperatifler tarım satış 

kooperatifleri olup, onları daha sonraki yıllarda tarım kredi, pancar ekicileri ve 

köy kalkınma (tarımsal kalkınma) kooperatiflerinin kuruluşu izlemiştir. İlk 

kurulduklarında ortaklarının ürününü alıp, değerlendiren ve tarımsal teknik 

destek sağlayan kooperatifler bugün çok amaçlı çalışmaktadırlar. Tarım kredi 

kooperatifleri 2014 yılı itibarıyla Hakkâri dışında tüm ülkede faaliyet 

gösterirken, tarım satış kooperatifleri 50 il, pancar üreticileri kooperatifleri ise 

şeker pancarı tarımının yapıldığı 64 ilde üreticilere ve ülkeye hizmet 

vermektedir (Başaran vd., 2015). 

Dünyada 145 ülkede, toplam 2,6 milyon kooperatif, 1 milyarın üzerinde 

kooperatif ortağı ile faaliyet göstermektedir. Uluslararası Kooperatifler Birliği 

(ICA)’ya göre, dünyadaki kooperatiflerin toplam varlıkların değeri 19,6 trilyon 

dolardır. Dünya kooperatifleri yaklaşık 279,4 milyon kişi çalışanı ile çalışan 

nüfusun yaklaşık %10’unu istihdam etmektedir.  Dünyada en yaygın kooperatif 

türü tarım kooperatifleridir ve dünya kooperatiflerin %33’ünü oluşturmaktadır. 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 366 

 

AB ülkelerinde 32 bin tarımsal kooperatif ve 12 milyon ortağı olduğu 

belirtilmektedir. Yani AB ülkelerinde nüfusunun 1/3’ü bir kooperatifin 

ortağıdır. AB’de tarımsal kooperatiflerin piyasada tarımsal girdi sağlamada % 

50, tarımsal ürünlerin alımı, işlenmesi ve pazarlanmasında % 60, ihracatta ise 

% 50’den fazla payı olduğu, cirolarının tarımsal üretime oranının %90’a 

ulaştığı belirtilmektedir (Pakdemirli, 2019; Anonim, 2019).  

Türkiye’de tarımsal kooperatifler, iki Bakanlık tarafından, üç farklı 

Kanunla yönlendirilmekte, 8 temel alanda ve birçok ürün/ürün grubunda 

faaliyet göstermektedir. Sözü edilen tarımsal amaçlı kooperatiflerin sayısı 

toplam olarak 13 bine yakındır. Bu kooperatiflere ortak çiftçi sayısı ise 3 milyon 

700 bin kişiyi aşmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifleri, Sulama Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri ve 

Pancar Kooperatifleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri; Ticaret Bakanlığı 

bünyesinde ise, Yaş Meyve Sebze Kooperatifleri ile Üretim ve Pazarlama 

Kooperatifleri ve Tarım satış Kooperatifleri yer almaktadır. 

Tarım Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal kalkınma kooperatifleri; tarım 

işletmelerinde verimliliği artırmak, üreticilerin pazarlama, girdi ve kredi temini 

ihtiyaçlarını karşılamak, kırsal sanayinin kurulmasını sağlamak gibi çeşitli 

ihtiyaçları karşılamak için birden fazla amacı gerçekleştirmek üzere 

kurulmaktadırlar. Türkiye’de çok amaçlı olarak kurulan Kalkınma 

Kooperatifleri faaliyet alanlarına göre KÖYKOOP, TARIMKOOP, 

HAYKOOP, ORKOOP ve ÇAYKOOP şeklinde üst örgütlenmeye gitmişlerdir. 

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı çalışan diğer bir kooperatif türü olan 

Sulama Kooperatifleridir. 1966 Yılından buyana sulama, arazi ıslahı ve toprak 

muhafaza konularında ortaklarının menfaatlerini korumak ve ekonomik 

faaliyetlerde bulunmak üzere kırsal alanda hizmet vermektedirler. 

Tarım ve Orman Bakanlığın bünyesindeki su ürünleri kooperatifleri, 

ortaklarının su ürünleri avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması 

konularında ortak çıkarlarının korunması ekonomik açıdan güçlenmeleri, 

pazarda güçlü olabilmelerine yönelik çalışmak amacıyla kurulmuşlardır. Su 

Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği SÜRKOOP’tur. SÜRKOOP dünyada 

balıkçıları temsil eden en büyük organizasyon Dünya Balıkçılık Kooperatifleri 

Örgütü’nün (ICFO) üyesidir ve ikinci başkanlık görevini yürütmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığın bünyesindeki Pancar Ekicileri 

Kooperatifleri 1951 yılında Türkiye Şeker Sanayii’nin gelişmesi, yeni 
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fabrikaların kurulması için sermaye oluşumu ve şeker sanayiinin 

hammaddesinin temini amacıyla kurulmaya başlamıştır. Pancar Ekicileri 

Kooperatifleri Raiffeisen modeli’ni benimsemiş ve 1972 tarihinde 

PANKOBİRLİK kurulmuştur. Zaman içinde ana sözleşmelerindeki 

değişiklikler ile Pancar kooperatifleri çok amaçlı hale dönüşmüşlerdir. 

Türkiye’nin 64 ili, 7000 yerleşim biriminde, yaklaşık 1,4 milyon ortağıyla, 31 

pancar kooperatifinin 320 şubesi, 8 kooperatif şeker fabrikası ve 50'nin 

üzerinde tarımsal amaçlı iştiraki ile faaliyet göstermektedir.  

Tarım kooperatiflerinin Türkiye’deki diğer örneği tarım kredi 

kooperatifleri de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, 1581 

sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında, 1625 birim 

kooperatif ve 1 milyona yaklaşan çiftçi ortağı ile Türk tarımında ve ticaretinde 

önemli bir güçtür. Tarım kredi kooperatifleri 16 bölge birliği ve bir merkez 

birliği şeklinde üst örgütlenmeye gitmiştir. Yaklaşık 30 bin köye çoğu ayni 

olmak üzere, işletme kredisi (tohumluk, kimyevi gübre, hayvancılık, tarımsal 

ve hayvansal ilaç, pazarlama) ve orta vadeli yatırım kredileri sağlamaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

hükümlerine, kooperatifçilik prensiplerine uyacak ve orta vadede mevduat 

toplayabilecek şekilde yeniden örgütlenme için yeterli kanuni ve idari altyapıya 

sahip olduğu, sektördeki diğer örgütleri de ortak olarak almak kaydıyla bu 

alanda hizmet verilmesi gereği vurgulanmaktadır (Anonim, 2019). 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bir kısmı da Ticaret Bakanlığına bağlı 

olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı bünyesinde 1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan Yaş Meyve Sebze Kooperatifleri, 

sadece üreticiler tarafından, yaş sebze ve meyve ürünlerini iyi şartlarla 

değerlendirmek, pazarlamak ve ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumak 

amacıyla kurulmaktadır.  

Yine Ticaret Bakanlığı bünyesinde Türkiye’de 100 yıllık geçmişi, ülke 

tarımında ve tarımsal ticaretine çok önemli katkıları ile tarım satış 

kooperatifleri 2000 tarih ve 4572 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Türkiye’de pamuk, kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, 

fındık ve ayçiçeği gibi stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde 51 ilde 295 tarım 

satış kooperatifi ve 13 tarım satış kooperatifleri birliği bulunmakta yaklaşık 300 

bin üretici ortağına hizmet sunmaktadır. Tarım satış kooperatif ve birlikleri 

fındık, gül, tiftik, ipek kozası, fıstık gibi yöresel ve geleneksel ürünlerin üretim 
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ve pazarlanmasında piyasanın hakimidir. Türkiye için çeşitli sebeplerle özel 

öneme sahip ayçiçeği, pamuk, incir, üzüm ve zeytin gibi ürünlerde destekleme 

alımlarını da gerçekleştiren en büyük alıcı özelliğini taşımaktadırlar.  

Kuruluşlarından bugüne önemli gelişme gösteren tarım satış kooperatif 

ve birlikleri Türkiye’de tarımsal sanayinin gelişmesinde öncü olmuşlardır. 

Pancar ekicileri kooperatifleri ülke şeker sanayinin gelişmesini tamamen 

üstlenmişken, diğer tarımsal sanayinin gelişmesine tarım satış kooperatifleri 

önemli katkı sağlamış, uluslararası alanda rekabet edebilir yapıya ulaşmışlardır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan sanayi yatırımları bugün yeni yatırımlar 

ve iştiraklerle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptirler. Pancar 

kooperatiflerinin 5 şeker fabrikasıyla Türkiye şeker üretiminin yaklaşık %40’nı 

gerçekleştirirken tarım kredi kooperatiflerinin gübre piyasasındaki payının 

%15 olduğu belirtilmektedir (Başaran vd., 2015).  

Türkiye tarımında çok çeşitli üretici örgütleri içinde kooperatifler sayısal 

olarak gelişseler de çeşitli yapısal sorunları nedeniyle ve kooperatifçilik 

ilkelerine tam uyulamamış olmasından işlevlerini tam olarak yerine 

getirememişler, üreticiler etkin olamamış, kooperatif bilinci tabana 

yansımamıştır, bu sıkıntılar kooperatif fikrinin üreticiler tarafından benimsenip 

yayılmasına engel olmuştur. Tarımsal kalkınma kooperatifleri, projelerini 

ancak devlet desteğiyle yürütebilmişlerdir. Benzer şekilde Tarım Satış 

Kooperatifleri devletin fiyat desteği ve destekleme alımı yaptığı, bir kooperatif 

işletmeden çok siyasi müdahale aracı olarak kullandığı aşırı istihdam, büyük 

miktarlarda ürün alımı ile hükümetleri ve günü kurtaracak uygulamalarıyla 

karlı olmayan yatırımlara, devlet bütçesinde yük olan kamu kurumları gibi 

davranmışlardır. Tarım satış kooperatifleri üreticilerin örgütü olmalarına 

rağmen zaman içerisinde kooperatifçilik anlayışı içerisinde ortaklarına hizmet 

götüren kimliklerden uzaklaşmış, faaliyet gösterdikleri sektörde rekabet 

güçlerini yitirmişler ve yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç duymuşlardır. 2000 

Yılında yürürlüğe giren 4572 Sayılı Kanun, Tarım Satış Kooperatif ve 

Birliklerinin yeniden yapılandırılmalarını ve özerk bir yapıya kavuşturulmasını 

sağlamıştır. Bu süreçte kooperatif ve birliklerin 2 katrilyon TL’ye yaklaşan 

borçları Hazine tarafından üstlenilmiştir. Bu durum, devletten idari ve mali 

olarak bağımsız, kendi kendini yönetebilecek bir üretici örgütü modelinin 

oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca, tarım sektöründe bazı ürünlerde 

(meyve, sebze, et, canlı hayvan, hububat, tavuk) örgütlenme olmaması, ürün 
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veya ürün grubu bazında tarımsal ürün pazarlanmasında üretici örgütlerinin ve 

üreticilerin etkinliğinin artırılabilmesi gerekli görülmüştür.  
 

3. TÜRKİYE TARIMINDA ÜRETİCİ 

ÖRGÜTLENMESİNİN SORUNLARI 

Türkiye’de uzun bir geçmişi olan tarım sektörünün gelişimi, etkinliği ve 

verimliliği açısından son derece önemli olan, üretici örgütlenmesi ne yazık ki 

gerçek kooperatif işletmeler haline gelememiştir. Uzun yıllara yayılan 

problemlerinin çözümü için yine yeniden bir yapılanma ihtiyacından söz 

edilmektedir. Ancak bu yeniden yapılanma ile aranan şey nedir, neyi 

değiştirecektir. Yıllardır tarımda örgütlenme ve kooperatifleşme ile ilgili 

sorunları tartışmak, çözüm üretmek üzere birçok toplantı, çalıştay, tarım 

şuraları, strateji planlarına rağmen sorunlar devam etmektedir. 

 Bir kooperatifin başarılı olabilmesi için, tabandan gelen bilinçli bir 

girişim olması gerekmektedir. Kooperatiflerin çiftçiye hizmet fonksiyonlarını 

çiftçiler devletin onlara yardım aracı, ya da bir araya gelebilme başarısını 

gösterdiklerinde her şeyin kendiliğinden ya da devlet tarafından yürütüleceği 

gibi bir algı taşımaktadırlar. Oysaki kooperatifler ekonomik olarak idare 

edilmesi gereken birer işletmedir. Diğer işletmelerden farkı kişilerin değil de 

dezavantajlı gruplar tarafından kurulmuş olmaları ve kar yanında sosyal 

faydayı da düşünmeleridir. Ama işletilemeyen, üretimlerini birleştirmeyen 

kooperatifler kâr edemez, kâr etmezlerse de sosyal faydalarından da söz 

edilemez. Türkiye bu bilinçte olmayan, bu sebeple de kurulmaktan öteye 

gidememiş büyük bir kooperatif çöplüğüne sahiptir. Türkiye’de üretici 

örgütlenmesi ile ilgili başarısızlığın en önemli nedeni üretici tarafından 

örgütlenme kültürü ile ilgili yeterli farkındalığın oluşturulamamış olmasıdır. 

Üretici kendi başına yapamadığını ortaklarıyla yapacağı, bu ortaklıktan avantaj 

sağlayacağı kooperatif faaliyetin bir ekonomik işletme olduğunu ve çok 

profesyonel davranış sergilenmesi gerektiğini bilmelidir. “Bir araya gelmek bir 

başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme, beraber çalışmaksa başarıdır” 

diyen H. Ford’un bu yaklaşımından bakılırsa Türkiye’de üretici örgütleri 

başlangıçtan öteye gidememektedir.  

Kooperatiflerin sorunlarına maddeler halinde değinecek olursak, 
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1. Mevzuat sorunu; 

Mevzuatla ilgili şikâyet konularına çözüm bulunamamış geçici çözümler 

üretilebilmiştir. Ancak bir çözüm önerisi varsa onun uygulanmasına yönelik 

mevzuat düzenlenmelidir. Mevzuat değişikliği tek başına bir çözüm 

olmamaktadır. İyi uygulamaların olduğu ülkelerin uygulamalarının ve 

örgütlenmenin temel prensibinin iyi anlaşılamadığı belirtilmektedir. Mevzuat 

değişikliği yapılarak, bütün sorunların çözülebileceğine inanılarak, sürekli 

mevzuatta değişiklik yapılması, örgütlenmeye ilişkin çok sayıda ve birbiriyle 

çelişen mevzuat, farklı farklı bakanlıklarda kurulan tarımsal örgütlere yönelik 

uygulamaların fırsat eşitliğini bozduğu belirtilmektedir. 
 

2. Yönetim sorunları; 

İyi yönetilemeyen her işletme iflasa mahkumdur. Ne yazık ki Türkiye’de 

kooperatif işletmeler de kötü yönetilmekte ve faaliyetleri başarısızlıkla 

sonuçlanmaktadır. Üretici örgütlerinde profesyonel yönetim eksiktir, 

yöneticisinin kişisel çıkarı, keyfi yönetimi kooperatiflere zarar vermektedir. 

Üyelerin genel kurula katılımları, kooperatifi benimseme davranışları düşüktür. 

Kooperatiflerde seçim kazanmak odaklı borçlu ortakların tahsilatlarda tolerans 

gösterilmesi kooperatifin mali dengelerinin bozulmasına neden olan önemli bir 

yönetim sorunudur. Kooperatifler bağımsız yapılarına rağmen, ana sözleşme 

değişikliği, yatırım yapma serbestisi gibi konularda ilgili bakanlığın onayına 

bağlı olmaları, bağımsızlıklarına gölge düşürmektedir. Üyelerin yönetime, 

örgüte ve birbirleri karşı güven eksikliği kooperatif başarısını kötü 

etkilemektedir. 
 

3. Denetim sorunları; 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yeterli denetim elemanı 

olmaması nedeniyle denetim sorunu yaşandığı, bağımsız denetim mekanizması 

ile ilgili yaşanan güven problemi ve maddi sıkıntılar, bu mekanizmanın 

gelişmesini engellediği belirtilmektedir. Kooperatifçilikte gelişmiş ülkelerdeki 

denetim kooperatifleri gibi güvenilir profesyonel denetim hizmetini 

verebilecek bir yapının eksikliğinden bahsedilmektedir.  
 

4. Finansman ve sermaye sorunları; 

Kooperatiflerde düşük sayıda ortaklık ve katılım payı düşüklüğü, üyelik 

aidatlarının düzenli olarak ödenmemesi sermaye yetersizliğine neden 
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olmaktadır. Zayıf yapıdaki kooperatiflerin teminat bulmadaki zorluk da 

finansmana erişimi zorlaştırmaktadır. Üretici örgütleri yeterli ve güvenli 

finansman kaynaklarına sahip değildir.  
 

5. Yapılanma ve İş Birliği Sorunları; 

Türkiye’de örgütlenme yapılanması çok başlı ve dağınıktır. Üretici 

örgütleri ortak menfaatlerde birleşmek yerine rakip gibi davranmaktadır, ortak 

çalışma kültürü oluşmamıştır. Tarım işletmelerinin polikültür üretim yapmaları 

desteklemelerden faydalanabilmek için birçok örgüte üye olmayı 

gerektirmektedir. Üreticiler üretici örgütlerinin sayısının çokluğundan 

hangisine katılacağını şaşırdığından bahsetmektedir, ortağı oldukları birimleri 

sadece aidat toplayan, yeterli hizmet vermeyen, idarecilerinin kişisel çıkar 

sağladığı yerler olarak tanımlamaktadırlar. Üretici örgütlerinde vergi muafiyeti 

için dikey örgütlenme şartının kalkmasının dikey yapılanmayı olumsuz 

etkilediği belirtilmekte üst örgütlenmeye gidilememesi de birim kooperatiflere 

yönelik, eğitim, denetim, danışmanlık, teknik ve yasal hizmet sunumunu 

olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Son Kooperatifçilik Strateji ve Eylem 

planında yer alan tarım ile ilgili konular, geçen zamana rağmen tam 

uygulamaya konulamamıştır.  
 

6. Pazarlama ve Katma Değer Oluşturma Sorunları; 

Üretici örgütlerinin ürün pazarlama konusundaki faaliyetleri yetersizdir. 

Sadece üreten ve girdi tedariki yapan üretici örgütü tipinden, işleyerek ve 

pazarlayarak katma değer oluşturan üretici örgütü tipine geçilememektedir. 

Türkiye tarımında planlama, pazar ve fiyat araştırması yapılmadan yapılan 

üretim önemli kayıplara neden olmaktadır. Piyasanın arz ve talep dengesini 

sağlayacak, pazar hâkimiyet sağlayacak, üreticiyi ve nihai tüketiciyi koruyacak 

üretici örgütü yapılarının oluşması ve gelişmesinin sağlanabilmesi belki de en 

önemli çözüm olacaktır. Örgütlerinin yerel düzeydeki üstünlükleri ve 

ayrıcalıklı durumlarını bile uluslararası şirketlerle rekabette zayıf kalmaktadır. 

Hal Yasası adıyla da anılan 5957 sayılı Kanunla zincir marketler sözleşmeli 

üretimde avantajlı duruma gelmekte ve üreticinin örgütlenmesini olumsuz 

etkilemektedir. Yapılan araştırmaların sonuçları üreticilerin tarımsal 

örgütlerden en önemli beklentisinin piyasa fiyatından daha yüksek fiyattan ürün 

pazarlayabilme ve piyasa fiyatından daha ucuza girdi temini olduğu 

görülmektedir.  
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7. Eğitim ve Araştırma Sorunları; 

Tüm az gelişmişlik konularında önemli eksiklik eğitimdir ve Türkiye 

üretici örgütlerinde de eğitim, bilinçlendirme ve AR-GE faaliyetleri yetersizdir. 

Üretici örgütlerinde düzenli istatistiksel veri girişi, diğer veri tabanları ile 

uyumlu bir veri tabanının oluşturulamamıştır. Çiftçilere dünya ve ülkenin 

güncel taleplerine yönelik organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları, yerel 

çeşitlerin korunması, sürdürülebilir tarım teknikleri, dünyadaki iyi kooperatif 

uygulamaları ve ekonomik idari işler konularında eğitimler planlanmalı ve 

alana aktarılmalıdır.   Bakanlıklarda örgütlenme konusunda çalışan personelin 

de kooperatifçilik temel bilgisinin yetersizliğinden ve onlara yönelik 

eğiticilerin eğitimi sertifika programının gereğinden bahsedilmektedir.  Örgüt 

içi eğitimler pasif ve sadece teorik olmak yerine başarılı kooperatif 

uygulamaların yerinde ve rol model olarak görülmesi, incelenmesi yönünde 

eğitimler daha etkili olabilecektir. Kadın ve gençler eğitimlere entegre edilerek 

daha büyük fayda sağlanabilir. 
 

8. İmaj – Farkındalık Sorunları; 

Türkiye’de devlet kooperatif ilişkisine tarafların bakış açısı sorunludur. 

Ortaklar, kooperatifleri kendi örgütleri, işletmeleri gibi değil bir devlet (kamu) 

kurumu gibi görmektedirler. Bu durum demokratik kooperatiflerin 

oluşabilmesinde en önemli engeldir ve sorunların çözümünü baştan 

zorlaştırmaktadır. Bazen de çiftçiler kooperatifi devletin yardımın aracı olarak 

kullanmakta desteği aldıktan sonra örgütü bırakmakta, kendi işletmesi gibi 

sahip çıkmamaktadır. Toplumda kooperatif ve örgüt kelimeleri ile ilgili imaj 

sorunundan da bahsedilmektedir. Her yerdeki kötü örnekler üreticiyi 

örgütlülükten caydırmaktadır. Bazen de kooperatifçilik siyasi bir hareket olarak 

değerlendirilmektedir. Örgütlenme kültürü yetersizdir, ortakları arasında siyasi 

ve sosyal farklılıklardan ve kefaletten dolayı üretici örgütleri ortak paydalarda 

iş birliği yapamamaktadır.  

Çiftçiler örgütlerin çoğunun kapatılmasını, birleştirilmesi ya da sayısının 

bitkisel üretim, hayvancılık gibi çok genel üretim konularında olacak şekilde 

azaltılmasını istemektedirler. Üretici örgütlerinin ucuz girdi temini yanında, 

pazarlama ve üretimin planlanması konularında aktifleşmesine ihtiyaçları 

olduğunu belirtmektedirler. Çiftçilerin sorunlarına daha hâkim olan, alanı 

tanıyan, ihtiyaçları bilen Tarım Bakanlığı il ve ilçe teşkilatında görevli 
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mühendislerin alan tecrübesinden faydalanmak gereklidir. Kadın 

kooperatiflerinin önemli bir çoğunluğu tarım dışı sektörlerdendir. Oysaki 

tarımda kadınların ağırlığı diğer birçok sektörden daha fazladır. Kadınlar 

kooperatiflerde etkin rol alırsa kooperatiflerin sürdürülebilirliğine katkı 

sağlayabilirler.  
 

4. GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN 

KOOPERATİFÇİLİK 

Beslenme ve gıda insanın en önemli gereksinimi olunca bu gereksinimi 

karşılayan tarım sektörü tüm zamanlarda önemini korumuştur. Ne yazık ki 

bugün nüfus artışı, endüstriyel sistem, üretim tüketim bölüşümdeki değer ve 

sınır tanımayan davranışlar, dünya ve Türkiye için tarımın sürdürülebilirliğini 

negatif yönde zorlamaktadır. Bunlara ilave küresel iklim değişimi de dikkate 

almadan sürdürülebilir tarımsal üretim yapmak mümkün değildir. 

 

Kooperatifler demokratiklik, eşitlik, adalet, kooperatife karşı 

sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma ilke ve değerleri temelinde kurulur ve 

bu değerleri koruyabildikleri sürece kooperatif ve yer aldığı toplumun 

kooperatif ekonomisi güçlü olur. Bu değerler kooperatifleri güçlendirirken 

güçlenen kooperatiflerde bir iyilik hareketine sebep olarak onlara güç 

kazandıran bu değerlerin toplumda ve ekonomide yayılmasına, derinleşmesine 

etki ederler. Sürdürülebilir Kalkınma için kooperatiflerle birlikte 

kooperatifçilik değerlerini topluma entegre etmek gerekir.  

 

 4.1. Sürdürülebilir Tarım, Aile Çiftçiliği ve Kooperatiflerin 

Önemi 

Türkiye’de sürdürülebilir, kendine yeterli, ihracata sunulabilecek 

kalitede, çevreyi, üreticiyi ve tüketiciyi düşünen herkes için adil bir tarım-gıda 

sistemi ülke tarımın arzulanan resmidir. Ancak Dünya genelinde tohum, tarım 

zehirleri, tarım ekipmanları, bilgi teknolojileri ve hatta finans sektörlerinde yer 

alan şirketler kartelleşerek ve uluslararası kuruluşları yanlarına alarak 

hükümetler üzerinde büyük bir lobi ve baskı gücü oluşturmakta, ulusal 

politikaları kendi çıkarları doğrultusunda dar gündemlere hapsetmektedirler. 

Türkiye’de de 2000’li yıllardan bu yana hızlanan neoliberal dönüşüm etkilerini 

göstermiştir. Tarım ve gıda alanı küresel piyasa ekonomisine bağımlı hale 



Tarıma Farklı Boyutlardan Sosyo - Ekonomik Bakış ve Kırsal Kalkınma | 374 

 

gelmiş ve gıda tekelleri güçlenirken birçok çiftçi üretimden kopmuştur. Çitçiler 

bugün ülkenin birçok üretim bölgesinde entansif, monokültür ve dışa bağımlı 

endüstriyel tarımdan istese de ayrılamamaktadır ve bu tarımın pazarlayıcıları 

çok etkin çalışarak endüstriyel tarımı teşvik etmekte insan ölçekli, adil, her şarta 

dayanıklı aile çiftçiliği gerilemektedir. Türkiye’de tarımının dışarıya 

bağımlılığın sıyrılmaya çiftçinin gücü ve kırılgan hale getirmiştir. Üreticiler 

giderek daha ağır şekilde borçlanmıştır. Türkiye’ye dayatılan kimyasal tarım 

doktrini ve endüstriyel gıda modeli ekonomik bağımlılık ve sosyal hasar 

yaratmakla kalmayıp tarım alanlarına ve ekosistemlere de büyük zararlar 

vermiş. Kalıntı riskleri olan ve besleyicilik değeri düşen gıdalar halk sağlığını 

tehlikeye atmıştır (Temürcü, 2021). 

Covid 19 krizi, özellikle de başlarında yaşanan gıdaya erişim zorlukları, 

endüstriyel gıda sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Tarımda 

ve genel olarak gıda üretiminde dışsal girdilere bağımlılığın riskleri yerel, 

bölgesel ve ülke düzeyinde açık şekilde görülmüştür.  

Türkiye’de gıda üretiminin hala çok büyük bir kısmı küçük ölçekli aile 

çiftçiliğinden gelmekte ve bu üretim-tedarik sistemleri toplumların gıda 

güvencesi için en önemli unsur olmaya devam etmektedir. Kırsal alanda küçük 

aile işletmeleri örgütlenemediği sürece endüstriyel tarım ve tarım şirketleri 

karşısında güç oluşturması mümkün değildir. Ülkede de tarıma yönelik 

uygulama ve politikaların kendilerini koruyacak ve kazandıracak şekilde 

biçimlenmesinde de birliktelikten gelecek güce ihtiyaçları vardır. Bu 

nedenlerle, aile çiftçiliği ve aile işletmelerinden oluşan Türkiye tarımı için 

örgütlenme hayati önem taşır. Endüstriyel gıda sistemin yerini almaya çalıştığı 

yerel gıda ağları daha sürdürülebilir ve dayanıklı üretim ve tedarik yapılarını 

içerir.  Temel bileşenleri insan ölçekli çiftçilik (küçük ölçekli aile çiftçiliği, 

köylü tarımı) ve kısa tedarik zincirleridir.  

Aile çiftçiliği (‘küçük ölçekli çiftçilik’, daha doğru bir deyimle ‘insan 

ölçekli çiftçilik’) bütün dünyada gıda sistemlerinin en temel bileşenidir. Dünya 

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2019 rakamları dünyayı hala aile 

çiftliklerinin beslediğini ortaya koymaktadır: Dünyadaki tarım işletmelerinin 

%90'dan fazlasının küçük aile işletmesi olduğu ve aile işgücüne dayalı 

işletildiği belirtilmektedir.  Toplam çiftlik arazisinin %70-80’ini bu aile 

işletmelerinin işlediği ve bu faaliyetleri ile dünyanın besin ihtiyacının %80'ini 
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ürettikleri belirtilmektedir. Bu stratejik öneminden dolayı Birleşmiş Milletler 

2019-2028 dönemini "Aile Çiftçiliği On Yılı” ilan etmiştir.  

ETC Group’un “Bizi Kim Doyuracak?” raporuna göre, endüstriyel tarım 

arazi, suyu, enerjiyi gibi üretim kaynaklarını maksimumda kullanırken, gıda 

sağlamada dünya nüfusunun %30’u kadarına yiyecek sağlayabildiği 

belirtilmektedir. Oysa “köylü gıda ağını oluşturan küçük ölçekli aile çiftçiliği 

dünya genelinde tarımsal kaynakları (%25) en az miktarda kullanırken dünya 

nüfusunun önemli kısmını (%70) doyurmaktadır (Temürcü, 2021).  

Endüstriyel gıda sistemi küçük ölçekli, yerel, geleneksel bilgilerden 

beslenen tarımsal faaliyetleri zaman içinde geriletmiş olsa da, gerek liberal 

gerekse sosyalist çevrelerde geniş kabul gören, kapitalist tarımın köylülüğü 

bütünüyle tasfiye edeceği beklentisi gerçekleşmemiştir. İleri derecede 

sanayileşmiş bazı ülkeler dışında insan ölçekli aile çiftçiliği direnmeye devam 

etmiş, hatta dünya genelinde bir yeniden köylüleşme hareketinden söz edilir 

olmuştur (örneğin, van der Ploeg 2008). Büyük sermayenin giderek 

merkezileştiği ve küresel sömürü gücünü artırdığı, aynı zamanda gezegenin 

ekolojik sınırların zorlanmaya başladığı günümüz bağlamında, köylü tarzı 

üretim ve yerel gıda ağları yerel topluluklar, ülkeler ve gezegen ölçeğinde 

yepyeni bir perspektif ve etkin çözümler sunmaktadır (Temürcü, 2021).   

İnsan ölçekli çiftçilik, doğrudan satış kanalları ile desteklendiğinde 

agroekolojik bir gıda sisteminin oluşmasına imkân verir. BM Özel Raportörü 

Olivier De Schutter'in bilimsel verilere dayalı “Agroekoloji ve Gıda Hakkı“ 

raporu-2011, 57 gelişmekte olan ülkede yapılan agroekolojik projelerde 

ortalama %80'lik verim artışı olduğunu tespit etmiş ve yeterince desteklenirse 

agroekolojik yöntemlerin gıda üretimini 10 yıl içinde ikiye katlayabileceğini, 

iklim değişikliğinin yavaşlatabileceğini ve kırsal yoksulluğu azaltabileceğini 

ortaya koymuştur. Bu raporun, “Büyük ekim alanlarıyla, endüstriyel çiftliklerle 

açlık sorununu durduramayacağız. Çözüm, küçük ölçekli çiftçilerin bilgi ve 

deneylerini desteklemekte ve küçük çiftçilerin gelirlerini artırarak kırsal 

kalkınmaya katkı vermekte yatmaktadır.” tespiti oldukça çarpıcıdır. Bir 

araştırma kuruluşu olan IDDRI’nin (https://www.iddri.org) 2014’te başlayan 

“Ten Years for Agroecology in Europe” senaryosuna göre de 2050 yılında 

agroekolojik uygulamalara geçmiş bir Avrupa 530 milyon Avrupalıyı 

sürdürülebilir bir şekilde besleyebilir, Avrupa’nın küresel ekolojik ayak izini 

düşürür, tarımsal sera gazı emisyonlarını %40 azaltır ve biyoçeşitliliğin 
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onarımına ve doğal kaynakların korunmasına katkı verir şeklinde tespitte 

bulunulmuştur (Temürcü, 2021). 

Türkiye’de küçük işletmeler ve aile çiftçiliği/insan ölçekli üretimi hâlâ 

gıda sisteminin en önemli bileşenidir. Bu üretim tarzını zorluklara rağmen 

sürdürmekte olan nüfus, Türkiye’de tarım ve gıda sistemlerinin her ölçekte 

bağımsızlığı için kritik öneme sahiptir. Türkiye’de aile çiftçiliğinin 

desteklenmesi ve aracısız tedarik ağlarının, yerel pazarların güçlenmesi 

şehirlerdeki nüfusun güvenilir gıda ihtiyacına cevap vereceği gibi, kırsaldaki 

nüfusun sosyal, ekonomik ve kültürel olarak güçlenmesine de imkân verecektir. 

Pandemi krizi ve iklim krizinin yanında, muhtemel ekonomik, sosyal ve siyasal 

krizler karşısında gıda güvencemizin anahtarı olacaktır. 

İnsanlığın yakın zamanda daha önce deneyimlemediği büyüklükteki 

pandemi, gıdanın önemini herkese çarpıcı bir şekilde bir kez daha hatırlatmıştır. 

Bugün ekonomi, tarım ve tarımsal örgütlenme için söylenecek şeyler önceki 

dönemlerinden farklı şartlar altında söylenmektedir. Pandemiyi takip eden 

ekonomik durgunluk, savaş, enerji krizi süreci kendine yeterliliğin önemini 

dünyaya oldukça sert bir şekilde bir kez daha hatırlatmıştır. Buradan 

Türkiye’nin kendine pay çıkaracağı en önemli konu; geçmişten bugüne 

dünyanın en bereketli ve özel topraklarından olan Anadolu’da tarımın hakkını 

vermek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Daha güçlü bir Türkiye 

ve daha güçlü bir tarım sektörüne en önemli katkıyı sağlayacak oluşumda 

bugüne kadar başaramadığımız sürdürülebilir kooperatif modellerini tarım 

sektörüne dahil edebilmektir. 

Dünya ekonomik kriz zamanlarında kooperatifler bu durumlardan daha 

az etkilenmiş, faaliyetlerini hız kesmeden sürdürebilmişlerdir. Dünyanın 

yaşadığı pandemi ve akabinde gelişen bu son kriz dönemi de Türkiye’de tarıma 

ve kırsal yaşama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir kılacak kooperatiflerin en 

önemli ihtiyacımız olduğunu bir kez daha göstermiştir.  

Son yıllarda küresel ve ülkesel bazda yaşanan olumsuz değişimler, 

bireysel veya topluluklar olarak insanları farklı bir heyecan ve arayışla 

kooperatiflere yöneltmektedir. Devletin ve kendi çıkarlarını ön planda tutan 

şirketlerin toplumun beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığı durumlara 

kooperatiflerle çözüm aramaktadır. Özellikle gençler ve kadınlar, güvenceli 

istihdam, adil ve yeterli gelir için kooperatiflere yönelmektedir (Yılmaz ve ark., 

2019 ve Duguid ve ark., 2015). Anadolu’nun doğasında olan ve tarihsel süreçte 
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farklı yapılanmalarla çok başarılı dayanışma örnekleri sergileyen, son yüz 

yılında mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal yapı içinde dünyadaki etkinliği 

yakalayamayan, topluma yayılmayan Türkiye kooperatifçiliği bugün tabandan 

gelen destek ile tarımın ve kırsalın sorunlarının çözümünde güçlü ve etkin 

model olarak kullanılmalıdır (Anonim, 2021).  

Türkiye’de kooperatifçilik hareketin sürdürülebilirliğinin en önemli 

bileşeni olan tabandan gelen bu ivmelenme ile ekonomiye lokomotif olacak 

şekilde, yeni bir aşamaya geçtiği gözlenmektedir. Kooperatifler, bugün 

insanlığın küresel ve ulusal ölçekte karşılaştığı ekonomik, ekolojik ve siyasi 

krizlerin çözümünü için toplumsal, ekonomik, ekolojik ve politik açıdan 

sürdürülebilir sistemlerin oluşturulmasında herkes için özellikle Türkiye için 

yaşamsal öneme sahip çözüm araçları olarak değerlendirilmeli ekonomiye 

entegre edilmelidir (Anonim, 2021). 

4.2.Türkiye Tarımsız, Tarım Kooperatifsiz Olmaz 

Tüm dünyadaki iyi örnekler göstermiştir ki örgütlü bir yapının içinde 

hareket eden üreticiler üretimden pazarlamaya her aşamada piyasa şartlarındaki 

olumsuzluklardan kendilerini koruyabilir hem kendilerine hem topluma 

yararlar sağlarlar. Tarım sektörünün katma değer yaratabilmesi, gelişmesi ve 

güçlenmesi için gerekli olan sanayi ile entegrasyonunu güçlü üretici örgütleri 

sayesinde sağlanabilir.  

Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde tarım alanındaki gelişme 

yatmaktadır. Bunda da gelişmiş ülkelerin tarımda üretici örgütlenmesindeki 

başarıları çok etkili olmuştur. Dünyada gelişmiş ülkelerde tarımsal örgütlenme 

yaygın ve gelişmiştir. Türkiye tarım kesiminin örgütlenmesi hala istenilen 

düzeyin oldukça gerisindedir. Tarımın sektörünün sorunlarını çözmek, avantajı 

üretici lehine çevirmek için gerekli üretici organizasyonu uzun yıllara dayanan 

çabalara rağmen Türkiye’de gelişememiştir. 

Birçok çabaya rağmen gelişemeyen üretici örgütlenmesi ve küresel 

dönüşümün Türkiye’deki yansımaları son 40 yılda tarım sektörünü oldukça 

olumsuz etkilemiştir. 24 Ocak 1980 kararları ile IMF ve Dünya Bankası'nın 

yapısal uyum programları kabul edilmesi, Nisan 1994’te IMF'ye verilen 

taahhütler, 26 Ocak 1995’te Uruguay Turu Tarım Anlaşması’nın onayı ile 10 

Ocak 1996’da Gümrük Birliği Antlaşmasının kabul edilmesi gibi gelişmeler 

Türkiye tarımının uluslararası neoliberal ticaret rejimi doğrultusunda yeniden 
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şekillenmesini hızlandırmıştır. Bu sürecin sonucunda gümrük tarifelerinin 

düşürülmesi, üretim desteklemelerin azaltılması, fiyat oluşumunun piyasaya 

bırakılması, tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi, tarım ürünlerinde bazı ithalat 

kısıtlamalarının kaldırılması, süt ürünleri, et ve et ürünlerinin ithaline 

başlanması, Dünya Bankası'na verilen kalkınma politikası mektuplarındaki yer 

alan taahhütler doğrultusunda, tarım ürünleri fiyatları dünya fiyatları seviyesine 

çekilmesi, üretim yerine arazi mülkiyetini esas alan Doğrudan Gelir Desteği 

sistemine geçilmesi, gübre ve kredi sübvansiyonlarına son verilmesi, tarım 

kooperatiflerine sağlanan kolaylıkların kaldırılması ve tarımsal KİT'ler 

özelleştirilmesi gibi uygulamaların olumsuz etkileriyle Türkiye’de tarımsal 

üretim gerilemiş, gıdada ithalat artmış, kırsal kesim iyice yoksullaşmış ve 

kentlere göç hızlanmıştır. 25 Nisan 2006 tarihli Tarım Kanunu’nun getirdiği 

destekleme değişiklikleri ve AB’nin IPARD programının desteklerinden ise 

genel olarak küçük üreticilerden çok, büyük tarım işletmeler 

yararlanabilmektedir. Yine 2006’da çıkan, tohum şirketlerinin yararına 

hükümler içeren Tohum Yasası yerel tohum ve tohumlukların satışıyla ilgili 

kısıtlamalar getirirken, 2012 yılında çıkan Büyükşehir Yasası ile birçok köyün 

mahalleye dönüştürülmesi de kırsal alanlardaki üretim faaliyetlerini olumsuz 

yönde etkilemiştir (Temürcü, 2021).  Bu zorlu yapı ile baş edebilen ve hala 

tarıma devam edebilen tarım üreticilerinin başka bir alternatiflerinin olmayışı 

ve kadim tecrübelerinin bunda etkili olduğu söylenebilir.  

Ancak bu dipten çıkışta doğal zenginliğimiz, avantajlarımız olabilir. 

Anadolu’nun köklü tarımsal geçmişi ve zengin çeşitliliği, ekolojik koşullarının 

uygunluğu, bozulmamış tohum, toprak, su kaynakları, tarımda kalmaya niyetli 

çiftçileri tarımsal zenginliğimizdir. Bu zenginliği korumanın, sürdürülebilir ve 

rekabet edebilir hale getirmenin olmazsa olmazı da üretici örgütlenmedir. 

Dün de bugünde en etkin kalkınma aracı olarak görülen kooperatifçilik 

sisteminin, rasyonel ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp uygulanması; 

üreticilere, tüketicilere, küçük işletmelere ve diğer menfaat sahiplerine, atıl 

kaynakların harekete geçirilmesine, mikro kredi ve finansman imkanlarının 

genişletilmesine, sermaye birikiminin sağlanmasına, yeni istihdam alanları 

oluşturulmasına, üretimin planlanmasına ve arttırılmasına, tarımın ve küçük 

çaplı üretimlerin sanayiye entegrasyonuna, piyasaların olumlu yönde 

regülâsyonuna, girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesine, 

sosyal sermayenin arttırılmasına, gelirin daha adil paylaşımına, yoksulluğun 
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azaltılmasına ve dolayısıyla ülkemizin bir bütün olarak kalkınmasına önemli 

ölçüde katkı sağlayacaktır (İnan, 2008). 
 

5. SONUÇ 

Tarımda birçok sorunun kaynağı bir üretim planlamasının yapılamaması 

ve ürünlerin gerçek değeri üzerinden pazarlanamamasıdır. Öncelikle üreticiyi 

etkileyen sektörün ilk basamağındaki sorunlar, tüketiciye kadar ulaşmaktadır. 

Üreticinin piyasada rekabet edebilecek, varlığını sürdürebilecek güçte olması 

gerekmektedir ancak tek başına bu güce ulaşabilmesinin imkânsız olduğu tüm 

dünyada yıllara dayanan tecrübeyle kanıtlanmıştır.  Çalışan bir üretici 

örgütlenmesi sektördeki sorunların tamamının çözümünde başlangıç 

noktasıdır. Tarımda piyasanın talepleri doğrultusunda üretimin planlamasını 

yapabilecek, uluslararası sistemlere uyabilecek üretici örgütlerine duyulan 

ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. 

Gıdanın üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreç tarımda 

değer zinciri olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte her bir aşama gıdanın değerin 

arttığı zincirin halkalarıdır ve halka sayısı ne kadar çoksa gıdanın değeri ve 

fiyatı artmaktadır. Konuya tüketiciler açısından bakılırsa ürünün değerinin 

artışı iyi, fiyatın artışı ise kötü bir durumdur. Herkes kaliteli ve güvenli değeri 

yüksek gıdayı en ucuza almak istemektedir. Üreticiler ise ürününü iyi fiyata 

satmak istemektedir ve bu karşılıklı çıkar dengelerinin korunması önemlidir. 

Gıdanın değer zincirindeki üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, nakledilmesi gibi 

her aşama bir emek ve masraf unsurudur. Sürekli gündem olan üretici ile 

tüketici arasındaki aşırı fiyat farkına ilişkin şikâyet tüm bu katma değer 

yaratılan zincir boyunca bu faydayı aracıların alması üretici ve tüketicilerin 

zararıdır. Tarım piyasalarında gıda değer zincirinin ilk halkası üreticidir. 

Sonraki halkalarda tedarikçiler, komisyoncular, aracılar, tüccarlar gelir, onları 

tarım sanayicileri, işleyicileri ve ihracatçıları takip eder. Bunlardan sonra ticari 

kâr kısmının en üst seviyesinde marketler ve perakendeciler vardır. Zincirin son 

halkası tüketicilerdir. 

Kısacası tarım piyasalarında üreticiden tüketiciye kadar gıda değer 

zincirinde birçok halka vardır ve üretilen değerde en küçük pay üreticiye 

kalmaktadır. Çiftçinin özellikle de Türkiye’deki küçük aile çiftçisinin tek 

başına bu sistemde kazanabilmesi ve tarımın sürdürülebilirliği imkansızdır. Bu 

süreçteki tüm değer kendi örgütleri altında birleşmeleri durumunda üreticiye 
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kalacak üretici daha çok kazanırken tüketici daha az harcayacaktır. Üretici 

örgütleri, üreticiye piyasada rekabet edebilme gücü verir. Üretici örgütleri 

ortaklarına gıda değer zincirinde pazarlama, nakliye, paketleme, işleme gibi 

olanakları sunar, üreticinin oluşan değerden aldığı pay doğal olarak artar. 

Örgütlü üretici ucuz girdi ve finansman kolaylığı, planlama, işleme, depolama, 

sözleşmeler ile piyasada söz sahibi ve ülke tarımının yöneticisi olabilir. 

Aracısız üretici örgütü tarafından tüketiciye daha hızlı ve ucuza ürün 

sunulacaktır. 

Bu yaklaşımda sadece üretici ve tüketici değil, piyasadaki tüm paydaşlar 

korunur ve sorunlarını çözer. Sanayici, ihtiyaç duyduğu kalite ve miktarda 

hammaddeyi dünya ile rekabet edebilecek en uygun fiyatla temin edebilecektir. 

Benzer şekilde üretici örgütü ile sözleşme yapan ihracatçı dış piyasanın talep 

ettiği kalite ve standartta ürünü istediği anda ve miktarda temin edebilecektir. 

Örgütlenme Türkiye tarımının birçok sorununun alternatifsiz tek çözüm 

aracıdır. Devlet kural koyucu, destekleyici ve denetleyici olmalı geri kalan 

bütün konuların çözümü üreticinin idaresine bırakılmalı, üretici kendi çıkarı 

için çalışmalıdır. Üreticinin kendisinde farkındalık olmalı ve örgütüne sahip 

çıkmalıdır. Üretici örgütlülüğü, “çok fonksiyonlu çakı” ya benzetilmektedir. İyi 

kullanıcının elinde hayat kurtaran bir alettir. Eğer işe yaramıyorsa; bunun 

sebebi kullanan kişidedir.  
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