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Çizelge 4.11. Türkiye'de İllere Göre Sebze Üretimi (2004) 

Antalya 
Bursa 
İzmir 
Manisa 
Samsun 
Mersin 
Balıkesir 
Adana 
Hatay 
Muğla 
Çanakkale 
Konya 
Şanlıurfa 
Tokat 
Aydın 
Diyarbakır 
Denizli 

Üretim Alanı 
(ha) 

1.577.631 
53.194 
70.786 
38.961 
42.304 
34.209 
36.394 
26.159 
36.673 
24.875 
19.372 

120.011 
20.385 
17.538 
19.061 
17.458 
24.495 

Üretim 
(ton) 

3.059.136 
1.584.608 
1.498.426 
1.255.461 
1.219.377 
1.196.893 
995.378 
962.151 
891.996 
845.552 
664.589 
657.473 
584.241 
584.107 
532.038 
528.548 
335.037 

Üretimdeki 
Payı 
(%) 
13,2 
6,8 
6,5 
5,4 
5,3 
5,2 
4,3 
4,1 
3,8 
3,6 
2,9 
2,8 
2,5 
2,5 
2,3 
2,3 
1,4 

Kaynak: TÜIK 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ülkemiz sebze üretiminin en 

fazla yapıldığı bölgeler olup, tür ve çeşit yönünden en zengin bölgeleri oluşturmaktadır. 

2004 yılı TÜİK verilerine göre, sebze üretiminde Antalya ili (%13) birinci sıradadır 

(Çizelge 4.11). Antalya'yı Bursa (%7), İzmir (%6.5), Manisa (%5.4) ve Samsun (%5.3) 

takip etmektedir. 

4.2.1.1. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği 

örtüaltı sebze yetiştiriciliği hem oluşturduğu ihracat değeri hem de 

yarattığı istihdam açısından önemli bir tarım koludur. Örtüaltında sebze 

yetiştiriciliği ürünlerin tarlada yetiştirildiği dönemler dışında yoğunlaşması nedeni 

ile karlı bir faaliyet olmakla birlikte, özellikle serada üretimin yüksek maliyetli 

olması ve teknik bilgiye dayalı üretim yapılması zorunluluğu ile daha fazla bilgi ve 

sermaye gerektiren bir yetiştirme dalıdır. 

Türkiye sera alanları bakımından Akdeniz ülkeleri içerisinde üçüncü sırada 

yer almaktadır. Türkiye'den yapılan sebze ihracatının tamamına yakım örtüaltında 

üretilen sebze türlerinden oluşmaktadır. 
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Ülkemizde seracılık 1940 yıllarında ilk defa Akdeniz Bölgesinde özellikle 

Antalya' da başlamış, buradan iklime bağlı olarak Ege ve Marmara Bölgelerine 

yayılmıştır. Bugün ise örtüaltı yetiştiriciliği en yoğun olarak Akdeniz ve Ege 

Bölgesinde yapılmaktadır (Çizelge 4.12). Bunu Karadeniz ve Marmara Bölgeleri 

izlemektedir. 

Çizelge 4.12. Önemli İller İtibari ile Örtüaltı Oretim Miktarları ve Alanları (2004) 

Antalya 

Adana 

Mersin 

Samsun 

Hatay 

İzmir 

Bursa 

Aydın 

Yalova 

Muğla 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretiriv(toıı) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Alan (da) 
Üretim (ton) 

Cam sera 

85.126 
1.067.108 

3 
50 

4.788: 
50:928 

4 
69 
97 

1.209 

32 
330 

8 
108 

6.558 
93.438 

Plastik 

115.344 
1.023.424 

210 
1.982 

•• 43:817 
380:473 

8.645 
76.505 

: ' : : 404 ' . 
3.900 
9.494 

136.704 
370 

3.974 
735 

5.513 
2.769 

21.582 
22.301 

218.527 

Yüksek 
Tünel 

14.752 
139.574 

5.360 
19.976 
19.497 

IS 83.127 
151 

1.719 
1.710 
9,591; 

67 
747 

33 
239 

64 
339 

-
-

2.847 
14.183 

Alçak 
Tünel 

15.024 
68.176 

119.873 
473.205 

14.343 
. 6 9 . 2 2 4 

5.940 
34.135 

8.683 
3 7 7 9 7 

11 
71 

-
-

1.246 
4.913 

-
-

1.438 
6.649 

Toplam 

230.246 
2.298.282 

125.446 
495.213 

82.445 
583,752 

14.736 
112.359 

10.801 
51.357 

9.669 
138.731 

403 
4.213 
2.077 

11.095 
2.777 

21.690 
33.144 

332.797 
Kaynak: TÜtK 

2004 yılı verilerine göre 4.2 milyon ton olarak gerçekleşen örtüaltı sebze 

üretiminin yaklaşık, 1.2 milyon tonu cam serada, 2 milyon tonu plastik serada ve 

yaklaşık 1 milyon tonu ise tünellerde yetiştirilmiştir (Çizelge 4.13). 

Antalya İli örtüaltı alanı ve üretimi bakımından birinci sıradadır. Toplam 

örtüaltı alanlarının %13'ünü, üretiminin ise %55'ini karşılamaktadır. Antalya'yı 

Mersin ve Adana takip etmektedir. Adana'da alçak tünelde üretim ağırlıklıdır. 

Çizelge 4.13. Türkiye'de Yıllara Göre Örtüaltı Üretimi (ton) 

Plastik Sera 
Cam Sera 
Alçak Tünel 
Yüksek Tünel 
Toplam 

2000 
1.768.302 

935.921 
715.809 
257.155 

3.677.187 

2001 
1.683.975 

973.846 
721.614 
282.780 

3.662.215 

2002 
1.916.011 

992.674 
922.659 
329.077 

4.160.421 

2003 
2.072.685 
1.185.808 

801.123 
352.263 

4.411.879 

2004 
1.948.019 
1.215.252 

706.313 
311.881 

4.181.465 
Kaynak: TÜ1K 
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2004 yılında örtüaltı üretim alanı 528.398 dekara ulaşmıştır. Bunun; 97 bin 

dekan cam sera, 213 bin dekarı plastik sera, 50 bin dekarı yüksek tünel ve 168.7 

bin dekan alçak tünelden oluşmaktadır (Çizelge 4.14). 

Çizelge 4.14. Türkiye'de Yıllara Göre Örtüaltı Üretim Alanları (da) 

Plastik Sera 
Alçak Tünel 
Cam Sera 
Yüksek Tünel 
Toplam 

2000 
197.509 
172.356 
77.034 
40.952 
487.851 

2001 
190.542 
169.444 
79.274 
46.818 

486.078 

2002 
208.306 
217.874 
80.328 
60.512 
567.020 

2003 
215.198 
184.669 
93.380 
50.017 
543.264 

2004 
212.744 
168.771 
96.825 
50.058 
528.398 

Kaynak: TUİK 

Grafik 4.2. Örtüaltı Alanlarının Dağılımı (%) 

Kaynak: TÜİK 

Sera alanlarımızın %95'inde sebze (domates, hıyar, biber, patlıcan,), %4'ünde 
süs bitkileri (karanfil, gül, gerbera, krizantem) ve %1'inde ise meyve (muz ve çilek) 
yetiştirilmektedir. 

Örtüaltmda yetiştiren sebze türleri sırasıyla domates (%44), hıyar (%22), karpuz 
(%15), biber (%7) ve patlıcan (%6)'dır. Diğer sebze türlerinin üretim payı ise %6'dır. 
Karpuz üretimi de yaygın olarak plastik tünellerde yapılmaktadır. 

2003 yılında örtüaltı ihracat miktarı 1 milyon ton olarak gerçekleşmiş, 35 milyon 
dolar gelir elde edilmiştir. İhracatımızda en büyük payı domates ve biber almaktadır. 

Örtüaltı yetiştiriciliğinde kullanılan tohum miktarı 2 ton civannda olup, tamamı 
hibrit çeşitlerden oluşmaktadır ve yaklaşık %80'i ithalatla karşılanmaktadır. Damlama 
sulama ile gübreleme için gerekli olan gübrelerin hemen tamamı ithalat yoluyla 
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karşılanmaktadır. Pestisitlerin de büyük çoğunluğu ithalatla karşılanmakta bir kısmının 

ise etkili maddeleri ithal edilip yurt içinde hazırlanarak pazara arz edilmektedir. 

Ülkemiz genelinde ısıtmasız seracılık yapılmaktadır. Teknoloji kullanımı 

bakımından serada üretim yapan diğer önemli Akdeniz ülkelerine benzer bir durum 

mevcuttur. Rakip ülkelere göre sıcaklık değerlerinin uygunluğu, ışık miktannın 

çokluğu, nakliye yönünden avantajları, işgücü sorunu olmaması gibi üstünlükleri 

nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. 

Ayrıca "Jeotermal Enerjinin" seracılıkta değerlendirilmesi, ülkemiz için büyük 

şans olup, ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Şu anda mevcut ekolojik 

koşullara bağlı olarak gelişmiş bulunan ve genelde ısıtmasız olarak sürdürülen seracılık, 

jeotennal kaynakların kullanımı ile yaygınlaştırılabilir. Jeotermal kaynakların 

bulunduğu potansiyel sera üretim merkezleri olarak en ön sırada; Denizli (Sarayköy), 

Kütahya (Simav), Nevşehir (Kozaklı), Şanlıurfa (Karaali) gelmektedir. 

Bugün örtüaltı yetiştiriciliği Ekim-Temmuz aylan arasındaki dönemde 8 aylık 

sebze ihtiyacını karşılayan, bir kısmını ihraç eden ve yüz binlerce kişinin de geçimini 

sağlayan önemli bir sektör haline gelmiştir. 

4.2.2. Dış Ticaret 

Ülkemizin önemli gelir kaynaklanndan birisi de yaş sebze ihracatıdır. 2005 yılı 

tanm sektörü ihracatının %6.8 ini sebze oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.15. 

Domates 
Biber 
Hıyar, Korn. 
Soğan 
Havuç,Turp 
Mantar 
Patlıcan 
Pırasa 
Diğer 
Toplam 

Türkiye Sebze İhracat Miktarı ve Değeri 
2003 

Miktar 
(Kg) 

232.188.766 
43.844.100 
23.428.771 

137.469.580 
45.725.766 

335.746 
5.376.378 

14.651.151 
202.229.050 
705.249.308 

Değer 
(S) 

89.329.814 
34.405.208 
10.443.367 
15.220.556 
8.452.187 
4.427.980 
4.025.346 
4.073.019 

26.925.949 
197.303.426 

2004 
Miktar 

(Kg) 
236.217.909 

50.091.124 
29.918.868 
76.658.564 
31.666.302 

481.208 
5.142.683 
7.594.021 

171.046.807 
608.817.486 

Değer 
(S) 

110.479.842 
44.450.910 
12.397.124 
10.041.069 
5.656.570 
4.117.822 
3.978.338 
2.909.923 

24.612.366 
218.643.964 

2005 
Miktar 

(Kg) 
252.263.852 

64.002.480 
32.599.269 
63.922.465 
34.854.618 

809.517 
6.217.353 
9.327.482 

99.568.094 
563.565.130 

Değer 
(S) 

145.561.830 
56.139.063 
18.543.568 
6.934.607 
6.748.711 
7.106.090 
5.647.994 
3.294.726 

23.432.858 
273.409.447 

Değişim (%) 

Miktar 

7 
28 
21 
-17 
10 
68 
21 
23 
-42 
-7 

Değer 

32 
26 
50 
-31 
19 
73 
42 
13 
-5 
25 

Kaynak: AKlB Ülkeler 2005 yılı fob (5) değerlerine göre sıralanmıştır. 

2005 yılı verilerine göre 564 bin ton sebze ihracatından 273 milyon dolar gelir 

elde edilmiştir. İhraç edilen sebze türleri içerisinde ilk sırayı 252 bin ton ve 145 milyon 
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$ gelir ile domates almaktadır (Çizelge 4.15). Domatesi sırasıyla biber, hıyar, soğan ve 

havuç takip etmektedir. 

Dünyada önemli sebze üreticisi ülkeler arasında 4.sırada bulunan Türkiye, sebze 

üretiminin sadece %3'ünü ihraç etmektedir. Üretilen domates ve biberin yaklaşık 

%2,5'i, hıyarda ise %1,2'si ihraç edilmektedir. 

Çizelge 4.16. Türkiye'nin Ülkelere Göre Sebze İhracatı 

Rusya Fed. 
Almanya 
Yunanistan 
Romanya 
Hollanda 
Suudi Ara. 
Yugoslavya 
Irak 
Fransa 
Avusturya 
Diğer 
Toplam 

2003 
Miktar 

(Kg) 
151.179.661 
43.859.361 
42.539.482 
70.059.531 
12.116.430 
94.734.566 
16.099.141 
81.879.801 

8.436.463 
9.024.685 

175.320.187 
705.249.308 

Değer 
($) 

42.377.985 
33.266.311 
17.341.166 
15.452.924 
9.891.251 

17.259.072 
5.024.142 
4.934.416 
7.524.421 
5.883.797 

38.347.941 
197.303.426 

2004 
Miktar 

(Kg) 
172.910.381 
36.702.515 
51.519.264 
46.088.899 
13.417.996 
53.827.231 
23.430.287 
91.260.995 

5.648.152 
4.524.721 

109.487.045 
608.817.486 

Değer 
($) 

69.075.080 
32.815.615 
21.932.099 
14.708.029 
13.693.278 
10.702.641 
7.313.855 
5.524.450 
5.162.164 
4.025.120 

33.691.633 
218.643.964 

2005 
Miktar 

(Kg) 
133.251.200 
45.727.658 
25.306.798 
53.706.392 
16.155.377 
41.894.127 
16.576.819 
80.121.866 
7.304.665 
9.822.271 

133.697.957 
563.565.130 

Değer 
(S) 

69.954.509 
42.428.513 
13.981.908 
24.178.144 
18.567.193 
8.688.329 
5.483.851 
5.556.734 
8.722.741 
9.130.082 

66.717.443 
273.409.447 

Değişim (%) 

Miktar 

-23 
25 
-36 
17 
20 
-22 
-29 
-12 
29 
117 
22 
-7 

Değer 

1 
29 
4 
64 
36 
-19 
-25 

1 
69 
127 
98 
25 

Kaynak: AKtB Ülkeler 2005 yılı fob (S) değerlerine göre sıralanmıştır. 

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu'dur (Çizelge 4.16). Ancak 
2005 yılında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat bir yıl öncesine göre %23 oranında 
bir azalma göstermiştir. İkinci büyük pazar ise Avrupa ülkeleri ve özellikle 
Almanya'dır. Bu ülkeyi Romanya, Hollanda ve Yunanistan izlemektedir. 2004 yılma 
göre Avusturya'ya yapılan ihracat 2005 yılında %117 artış göstermiştir. 

2005 yılında gerçekleştirilen 15 bin ton sebze ithalatının değeri 8 milyon S'dır. 
(Çizelge 4.17). Sebze ithalatının; %60'ımn kaliteli tohumluk ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Hollanda, Almanya, İngiltere, Kanada ve Fransa'dan ithal edilen tohumluk 
patates, %29'unun ise tamamma yakını (%98,7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 
ithal edilen tohumluk olmayan patates, %9'unun ise tamamına yakını (%99,6) Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal edilen enginar olmuştur. 
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Çizelge 4.17. Türkiye Sebze İthalat Miktarı ve Değeri 

Patates (Tohumluk) 
Patates 

Domates 
Kavun 
Karpuz 

Soğan (Kuru) 
Sarımsak (Kuru) 

Marul 

Havuç 
Hıyar 
Enginar 

Kuşkonmaz 
Patlıcan 
Biber 

Kebere 
Rezene 
Kabak (Sakız) 
Nane 

Diğer Sebzeler 
Toplam 

2004 

KG 
7.777.755 

1.293.31S 

39.995 
29.046 

107.160 
71.500 

351.500 
51.050 

15.310 
1.008.589 

2.960 

9.590 

7.154 

10.765.624 

S 
5.770283 

87.197 
15.914 

23.609 

4.967 
17.815 

171.263 
40.785 

17.717 

222.132 

3.893 

9.388 

4.854 

6.390.335 

2005 

KG 
9.225.109 

4.435.740 
55.900 

19.705 
248.530 
136.510 
35.000 

24.030 
1.340 

1.300.074 

1.898 
752 

21.718 

18.000 
19.780 

350 
6.700 

120 
15.551.257 

S 
6.572.063 
1.101.174 

31.187 

10.166 

50.420 
31.818 
24.472 

12.675 

1.243 
300.141 

6.892 
596 

6.357 
3.600 

45.903 

250 
24.006 

171 
8.223.607 

% 
60 
29 
0 
0 

0 

1 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
100 

Kaynak: DTM 

5. KESME ÇİÇEK 

5.1. Dünyada Durum 

5.1.1. Üretim 

Dünyada 50'den fazla ülkede süs bitkileri üretim ve ticareti yapılmakta olup, 
sektör yıllık 60 milyar dolarlık bir pazan temsil etmektedir. Bu pazar içerisinde kesme 
çiçek 35 milyar dolarlık ticaret hacmine sahiptir. 
Grafik 5.1 - Dünya kesme çiçek ihracatı (2005) 

D Türkiye O Kolombiya 

70% 2% 

Kaynak: International Association of Horticülturaİ Producers 
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Entansif üretimin en yoğun olarak yer aldığı Hollanda'da kapalı alanda üretim 
de çok önemli boyutlardadır. Latin Amerika ülkelerinin çiçek üretimi konusunda yeterli 
bilgileri bulunmamasına karşın, bu bölgedeki üretimin çok hızlı geliştiği bilinmektedir, 
îklim şartlarının elverişli olması, yabancı sermaye ve teknoloji transfer hızının fazla 
olması bölgenin hem ABD'ye hem de AB'ye ihracat potansiyelini artırmaktadır. 
Bölgedeki en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler Kolombiya ve Ekvator'dur (Grafik 5.1). 

Afrika kesme çiçek üretimi ile dünyadaki tüm profesyonel üretici ülkelere rakip 
durumundadır. Günümüzde Kenya, Afrika'daki en önemli kesme çiçek üreticisi ülke 
konumundadır. Kenya'yı Zimbabwe, Fas ve Güney Afrika takip etmektedir. Bunun 
yamsıra, Zambiya, Malawi, Tanzanya ve Uganda umut vadeden ülkeler arasında 
gösterilmektedir. Asya bölgesindeki en önemli üretici ülkeler Japonya (iç pazara 
yönelik üretim yapılmaktadır) İsrail, Hindistan ve Tayland, Malezya, Kore ve Çin gibi 
Güneydoğu Asya ülkeleridir. 

5.1.2. Dış Ticaret 

Hollanda, dünyadaki en büyük kesme çiçek ihracatçısı olup, bu duruma yaptığı 
üretimin yanı sıra ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirdiği re-export yoluyla ulaşmıştır. 
Bu ülkeyi sırasıyla Kolombiya, Kenya, İsrail, Ekvator ve İtalya izlemektedir 
(ÇizelgeS.l). 

Çizelge 5.1. Dünyada Önemli Kesme Çiçek İhracatı ve İthalatı Yapan Ülkeler (2003) 

Almanya 
ABU 
Fransa 
İngiltere 
Hollanda 
İsviçre 
Japonya 
Rusya 

ithalat 
(Milyon S) 

1.000 
696 
380 
368 
320 
168 
215 
100 

Hollanda 
Kolombiya 
Kenya 
İsrail 
Ekvator 
İtalya 
İspanya 
Türkiye 

İhracat 
(Milyon S) 

2.U00 
518 
400 
170 
111 
74 
74 

27.5 
Kaynak: tGEME (İhracatı 
Geliştirme EtOd Merkezi) 

Almanya, uzun yıllar en büyük kesme çiçek ithalatçısı olmasına rağmen son 
yıllarda ABD' de kesme çiçek üretiminde büyük bir hamle yapan ve kendisine yakın 
olan Kolombiya ve Ekvator ürünlerini ithal ederek önemli bir ithalatçı konumuna 
gelmiştir. 
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Grafik 5.2. Dünyada Kesme Çiçekte Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2005) 

İsviçre • Fransa O Hollanda 1 1 % 

Vf* Japonya 7% 8% 
3% 

Kaynak: International Association of Horticultural Producers 

En fazla ithalatı yapılan kesme çiçek türleri gül ve karanfildir. Türkiye'nin de 

hedef pazarı durumunda olan AB'nin en fazla ithal ettiği türler sırasıyla gül, karanfil ve 

kasımpatıdır. 

5.2. Türkiye'de Durum 

5.2.1. Üretim 

Türkiye coğrafyası içinde ticari amaçlı kesme çiçek üretimi 20. yüzyılın 

başlarında tüketimin merkezi olan İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Yalova'da başlamıştır. 

Yalova'da üretilen çiçekleri pazarlamak üzere ilk kooperatif 1946 yılında İstanbul'da 

kurulmuştur. İhracata yönelik üretim ise 1985'te Antalya'da başlamıştır. 

Türkiye süs bitkileri üretiminin % 48'ini kesme çiçek, % 47'sini dış mekan 

bitkileri, %3'ünü iç mekan bitkileri, % 2'sini ise doğal çiçek soğanları oluşturmaktadır. 

Türkiye'de yaklaşık olarak 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin 

en fazla yapıldığı iller sırasıyla İzmir, Antalya, Yalova ve İstanbul'dur. Marmara ve Ege 

Bölgesinde (İstanbul, Yalova, İzmir, Aydın) yapılan kesme çiçek üretimi genellikle iç 

pazara yöneliktir. Antalya bölgesinde ise çoğunluğu seralarda olmak üzere yüksek 

kaliteli ve ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. Üretimde modern üretim teknikleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ise yayla kesimlerinde yaz aylannda 

karanfil üretim yapılmaktadır. Ülkemizde en yoğun olarak; %43 oranında karanfil, %13 

oranında glayöl, %12 oranında gül ve %9 oramnda gerbera yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
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Çizelge 5.2. İllere Göre Kesme Çiçek Üretim Alanları (2004) 

Fresia 
Cerbera 
Gladiol 
Gül 
Gvpsophilla 
Karanfil 
Krizantem 
Lilium 
Solidaeo 
Statice 
Diğerleri 
TOPLAM 

Antalya 

8 
576 
10 
62 
90 

2449 
17 
2 
69 
6 
84 

3372 

İstanbul 

15 
1 

1060 
82 
0 
0 
4 
76 
5 
0 
10 

1252 

İzmir 

65 
181 
94 
441 
23 

1430 
187 
38 
3 
5 

4063 

Kocaeli 

0 
4 
3 
6 
0 
0 
6 
1 
0 
0 

22 

Yalova 

0 
0 

330 
300 
11 

555 
98 
24 
47 
11 

363 
1739 

Diğer 
İller 

0 
42 
162 
539 
9 

193 
16 
25 
0 
0 

23 
1010 

Toplam 
Üretim 

Alanı (da) 
88 
804 
1658 
1430 
133 

4627 
327 
165 
124 
21 

479 
11456 

Kaynak: Antalya İhracatçılar Bitliği 

Ülkemizde, kesme çiçek üretiminin en yoğun yapıldığı il İzmir' dir. Bunu 
sırasıyla Antalya, Yalova ve İstanbul izlemektedir ( Çizelge 5.2). 

Süs bitkileri üretimi konusunda son dönemlere yönelik TÜİK kayıtları 
bulunmadığı için çeşitli yaklaşımlarla elde edilen ve sağlıklı olmayan veriler 
bulunmaktadır.Kesin rakamlar olmamakla birlikte tahmini olarak ülkemizde 2004 
yılında 1.400.920.804 adet süs bitkisi üretilmiş olup, bunun 1.391.667.219 adeti kesme 
çiçek, 9.253.585 adeti iç ve dış mekan bitkisidir. 

5.2.2. Dış Ticaret 

Türkiye kesme çiçek üretimi ve ihracatında; pazar ülkelere coğrafi yakınlığı, 
tarım ülkesi olması, ekolojik avantajları, tanmsal nüfusun genç insan kaynağına 
dayanması, ileri teknoloji uygulanan modern seraların bulunması, kesme çiçek 
sektöründe eğitimli insan kaynağına sahip olunması, ihracata verilen önemin her geçen 
gün artması ve bu amaçla yüksek kalitede üretimin sağlanması gibi nedenlerle avantajlı 
durumdadır. Ayrıca, dış pazarda yapılan tanıtım faaliyetleri de önemli faydalar 
sağlamaktadır. Son dönemde fuar katılımları, alım heyetleri ve çeşitli diğer etkinliklerle 
Türk çiçeği tanınmaya ve yeni alıcılara ulaşmaya başlamıştır. 

En önemli ihracat merkezimiz Antalya olup bunu sırasıyla İzmir, Yalova ve 
diğer iller izlemektedir. 
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Grafık 5.3. Kesme Çiçek İhracatı yapılan İller ve Oranları (2005) 

Kaynak: Antalya İhracatçılar Birliği 

Türkiye'den yaklaşık 36 ülkeye çiçek ihracatı yapılmaktadır. Kesme çiçek 

ihracatında en büyük pazar İngiltere'dir. Bu ülkeyi Hollanda, Rusya Federasyonu, 

Almanya ve Japonya izlemektedir Kesme çiçek ticaretinde bavul ticareti de önemli bir 

yere sahiptir. Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya gibi ülkelere bavul ticareti şeklinde 

kesme çiçek ihracatı yapılmaktadır. İngiltere'ye ağırlıklı olarak sprey karanfil 

gönderilmektedir. Standart karanfil ve Gerbera ise daha çok Rusya, Moldova, Ukrayna, 

Romanya ve Bulgaristan'da tercih edilmektedir. 

Çizelge 5.3. Türkiye'nin Türlere Göre Kesme Çiçek İhracat Miktar ve Değerleri (2005) 

Güler 

Karanfiller 

Glay Biler 

Krizantemler 

Diğer Çiçekler Ve Çiçek Tomurcukları; Taze 

Buket Yapmaya Elverişli K. Çiçek Ve Tomurcuklar 

Yosunlar Ve Diğer Likenler 

İğne Yapraklı Ağaçların Dalları (Taze) 

Buket Yapmaya Elverişli Şimşir Dalı 
Buket Yapmaya Elverişli Diğer Taze Bitki, Yaprak, Ot, Yosun 
Ve Likenler 
Buket Yapmaya Elverişli Bitki, Yaprak, Ot, Yosun Ve Likenler; 
Kurutulmuş 
Buket Yapmaya Uygun Bitki, Yaprak, Ot, Yosun, Liken; 
Boyanmış, tslem Görmüş Vs. 
Genel Toplam 

Miktar 

593.204 

258.280.002 

113.800 

13.350 

832.563 

108.142 

620.499 

8.461 

43.412 

1.895.298 

38.015 

959.161 

-

Birim 

ADET 

ADET 

ADET 

ADET 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

Değer 

61.057 

18.303.547 

9.327 

1.082 

1.758.809 

119.981 

2.512.128 

18.686 

74.243 

3.249.313 

111.811 

1.446.706 

27.608.413 

Kaynak: DTM 
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Ülkemizde en fazla ihraç edilen kesme çiçek karanfildir. Karanfil üretiminin en 
yaygın olarak yapıldığı iller; Antalya ve İzmir olup, üretimin yaklaşık %80'i bu illerde 
gerçekleşmektedir. 

Ülkemiz kesme çiçek ihracatının büyük bir kısmı (%80) Avrupa'ya yöneliktir. 
İhracatta ilk sırayı İngiltere almakta olup sprey karanfille (%75) tek alıcı konumundadır. 
Bunu sırayla; Hollanda, Almanya, Rusya Federasyonu izlemektedir. 

Çizelge 5.4. T ü r k i y e ' n i n Ülke lere G ö r e Süs Bitkileri ihracat ı 

İngiltere 
Hollanda 
Almanya 
Rusya Fed. 
Ukrayna 
Romanya 
Türkmenistan 
K.K.T.C 
A.B.D. 
Japonya 
Yunanistan 
İspanya 
Macaristan 
Belçika 
Irak 

2002 
Miktar 

(kg) 
120.666.101 

12.842.729 
2.056.819 

17.628.011 
654.120 

5.110.718 
666.212 
722.521 

5.698 
4.355.801 

15.240.564 
14.036 

932 
262.698 

Değer 
$ 

7.600.335 
6.770.519 
2.783.746 

999 808 
23.385 

132.372 
381.696 
321.107 

23.100 
1.724.030 

522.769 
21.099 

6.887 
125.751 

2003 
Miktar 

(kg) 
127.215.778 
12.373.056 

1.744.001 
27.206.712 

856.189 
27.363.210 

831.354 
453.113 

50.312 
3.783.722 

42.669.611 
10.147 
2.317 

231.556 
23.296 

Değer 
$ 

8.327.532 
9.095.696 
4.226.382 
2.446.242 

85.508 
687.311 
630.184 
489.796 
320.433 

1.900.675 
1.462.393 

43.655 
19.434 

365.772 
38.169 

2004 
Miktar 

(kg) 
128.924.135 
18.587.283 

1.677.275 
34.222.669 

9.783.885 
27.381.329 

3.513.229 
1.076.604 

145.122 
4.007.479 

38.344.507 
397.922 

10.961 
275.697 

45.567 

Değer 
$ 

10.770.377 
10.438.261 
2.681.808 
3.663.466 

560.376 
1.111.551 
1.674.437 

485.915 
673.539 

2.242.126 
1.360.073 

139.511 
82.198 

430.942 
34.841 

2005 
Miktar 

(kg) 
113.971.742 
15.805.621 
3.700.065 

35.653.714 
29.659.636 
29.004.825 

1.255.380 
1.178.967 

134.450 
2.731.629 

23.894.950 
19.834 

2.682.850 
221.805 
124.935 

Değer 
S 

10.344.725 
8.641.645 
3.438.012 
3.422.785 
1.824.466 
1.128.180 

946.305 
756.616 
691.587 
687.626 
661.297 
545.584 
428.789 
408.837 
296.836 

Kaynak: DTM 

Yıllar itibariyle ülkemizin dış ticareti incelenecek olursa, kesme çiçek ticaretinde 
yıldan yıla sürekli artan bir trend göstermekte olmakla birlikte; pazara yakınlığı, coğrafi 
ve iklimsel üstünlüklerine rağmen bu sektörde istenilen seviyelere gelememiştir. 

Çize lge 5. 5. T ü r k i y e ' n i n K e s m e Çi 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

İthalat 
Miktar 

(Kg) 
161.181 
72.546 

203.821 
127.676 
171.185 
228.862 

İthalat 
Miktar 
(Adet) 

328.980 
110.244 
100.678 
29.153 

525.614 
939.710 

pek Dış Ticaret i 

İthalat 
Değer 

(S) 
651.318 
252.019 
531.324 
424.556 
721.968 
937.071 

İhracat 
Miktar 

(Kg) 
4.881.345 
5.900.307 
8.893.339 

11.861.138 
12.592.302 
12.646.285 

İhracat 
Miktar 
(Adet) 

102.730.847 
107.643.627 
176.451.675 
241.283.189 
264.097.053 
257.485.356 

İhracat 
Değer 

(S) 
8.303.592 

10.977.744 
16.979.294 
24.597.065 
28.580.796 
27.608.413 

Kaynak: DTM 
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İhracata yönelik kesme çiçek üretiminin yaklaşık olarak ülkemizde 20 yıllık bir 

geçmişi olmasına rağmen dünya kesme çiçek pazarında daha yüksek sıralamalarda 

bulunmamamız için hiçbir neden bulunmamaktadır. 2000 yılında kesme çiçek 

ihracatımızdan elde edilen gelir yaklaşık olarak 8 milyon dolarken bu rakam 2002 

yılında 17 milyon, 2005 yılında ise 27,5 milyon dolara ulaşmıştır. 

Zaman içerisinde bölgesel, iklimsel ve önemli pazarlara yakınlığımızdan dolayı 

bu rakamların daha da yüksek olacağı kaçınılmazdır. 

Ülkemiz ithalatına bakacak olursak, genel anlamda çok önemli rakamlara 

ulaşmamaktadır. İthalatımız, yıl içerisinde yerli üretimin önemli günlerdeki (yılbaşı, 

sevgililer günü, anneler günü) talep artışını tam olarak karşılayamaması durumunda 

yoğunluk kazanmaktadır. 

Yıllar itibariyle kesme çiçek ithalat değerimiz, 2000 yılında 651 bin dolar iken 

2002 yılında 531 bin dolar, 2005 yılında ise 937 bin dolara ulaşmış, ithalatımızın 

%78'lik bölümü Hollanda'dan gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde üreticilere farklı desteklemelerin olmasının yanında 060310 GTİP 

nolu (kesme çiçekler) tarımsal ürünlerde ihracat iadesi uygulamasından 

faydalanmaktadır. Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 2005-3 sayılı Kararı ve 2005-1 

sayılı Tebliği uyarınca ton başına 205 ABD Doları destek ödemesi yapılmaktadır. Fakat 

bu desteklemeler yeterli olmamaktadır. Tarım sektöründe girdilerin pahalı olmasından 

dolayı maliyetler yüksektir. Fransa'da 1 dekardaki, kesme çiçek üretim maliyeti 200 $, 

Almanya'da 390 $, Hollanda'da 720 $, Yunanistan'da 946 $, ülkemizde (işçilik düşük 

olduğu için) ise 300 $ dır. Kimi AB ülkelerindeki maliyetler bizden düşük olmasına 

rağmen AB ülkelerinde en düşük maliyete göre destek verilmektedir. Bunun yanında 

AB içinde gümrük vergisi bulunmamaktadır. Bunun yanında Kolombiya ve Ekvator 

gibi ülkelerde işçilik ücretleri çok düşük seviyelerdedir. 

6. ZİRAİ MÜCADELE 

Tanm ürünlerinin üretilmesinde, kalite ve kantitelerini doğrudan etkileyen en 

önemli unsurlardan birisi, zirai mücadele uygulamalarıdır. İyi bir zirai mücadele 

uygulaması sonucunda, %65'lere varan ürün kayıpları verime dönüşmektedir. 
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Dünyada ve ülkemizde başta kültürel tedbirler olmak üzere; tuzaklar, 
feromonlar, biyolojik mücadele vb. zirai mücadele teknikleri uygulanmaktadır. Ancak 
dünyada ve Türkiye'de, zirai mücadele uygulamalarında, gerek kolaylığı, gerek etkinliği 
ve gerekse ucuzluğu sebebiyle %95'lere varan oranlarda kimyasal mücadele tercih 
edilmektedir. 

Dünyada kimyasal mücadele yapılmadığında, halen tarımsal üretimin %50'sinin 
üretime dönüşmeyeceği, bu itibarla üretimin yarısına varan ürün kayıplarının olacağı 
hesap edilmektedir. Dolayısıyla zirai mücadeleden, özellikle zirai mücadele içerisindeki 
kimyasal mücadeleden bugünden yarına vazgeçilmesi mümkün görülmemektedir. 

Zirai mücadelede kimyasal mücadele kapsamında kullanılan bitki koruma 
ürünleri (tarım ilaçlan), toksikolojik, ekotoksikolojik, çevreye etkileri, kalıntı, fiziksel 
ve kimyasal özellikleri ve biyolojik aktiviteleri vb. yönlerden incelenmekte, uygun 
bulunmaları halinde ruhsatlandırılarak kullanımına müsaade edilmektedir. 

Yüksek teknoloji ile üretilerek, detaylı çalışmalar sonucunda ruhsatlandırılan 
bitki koruma ürünlerinin, tavsiyelerine uygun kullanımı halinde başta kalıntı olmak 
üzere herhangi bir risk bulunmamasına rağmen, bu ilaçların tavsiyelerine uygun olarak 
kullanılmadığı durumda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Zirai mücadele sırasında, üreticilerin tavsiye dışı ilaç uygulamalarına 
yönelmelerinin altında, yapılan uygulamaların denetlenmemesinin yattığı 
görülmektedir. Ülkemizde bitki koruma uygulamalannın kontrolüne yönelik etkili bir 
yapılanma ve organizasyon bulunmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tavsiye 
dışı uygulamalara yönelik yapılan eğitim çalışmaları, bu uygulamalann kontrolüne ve 
yapılacak yanlışlıklara yönelik herhangi bir müeyyidenin bulunmaması sebebiyle etkili 
olamamaktadır. Bu sebeple, ülke üretiminin %3'ne tekabül eden yaş meyve sebze 
ihracatı esnasında yapılan analizlerde, bitki koruma ürünlerinin kahntılan tespit 
edilebilmektedir. Bu da ihracatımızı ve ürünlerimizin iç pazar fıyatlannı olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Tarım ürünlerinde gıda güvenliği açısından maksimum rezidü limitleri büyük 
önem arz etmektedir. AB ülkelerde Milli MRL listelerine ilaveten ortak bir MRL listesi 
de bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizle AB ülkeleri arasında farklı MRL'lerin 
uygulanması söz konusu olabilmekte, bu durumlarda ülkemizde ruhsatlı olan bitki 
koruma ürünlerinin o ülkede ruhsatlı olmaması durumunda, MRL'i LOD değeri olan 
0.01 ppm olarak kabul edilmektedir. Bazı ürünlerde ise AB'ne üye ülkelerin ürünlerinde 
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müsaade edilen MRL'leri, ülkemiz ürünlerinde aranan MRL'lerin 2-3 ve daha fazla 
katları olabilmektedir. Bu da o ürünlerimizin ihracat şansını yok etmektedir. 

Tarım ürünlerimizin özellikle AB'ne üye ülkelere ihraç yollarının sürekli açık 
olabilmesi için, AB ile en kısa zamanda görüşülerek ortak bir MRL listesinin 
uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemiz tarımının son yıllarda büyük gelişme göstermesi, tarım ürünlerinde 
kalıntı başta olmak üzere gıda güvenliğini öne çıkarmıştır. Ancak Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının mevcut yapısıyla bu sorunlara çözüm bulunması olası görülmemektedir. 
Bu itibarla özellikle zirai mücadele hizmetlerinin daha geniş kapsamlı ve etkin olarak 
yürütülmesi ve zirai mücadele uygulamalarının tek bir elden denetlenmesi için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı bünyesinde bir Zirai Mücadele Teşkilatı oluşturulmalıdır. 

Zirai mücadele uygulamalarının kontrol ve denetiminde (kalıntı riski olan örtü 
altı, narenciye, bağ vb. ürünler öncelikli olarak) bütün üreticiler kayıt altına alınmalıdır. 
Kayıt altına alınan üreticiler mutlaka konu uzmanı ziraat mühendislerinden danışmanlık 
almalı, özellikle zirai mücadele uygulamalarını bu danışmanları nezaretinde yapmaları 
sağlanmalıdır. Zirai mücadeleye yönelik yapılan uygulamaların kayıtları, bu 
danışmanlar vasıtasıyla tutulmalıdır. Tarım il Müdürlükleri bu danışmanları 
denetlemelidir. 

Tarım ürünlerinde kalıntı probleminin çözümüne yönelik bu sistemin 
kurulabilmesi için mevcut "Zirai Mücadele işlerini Ücreti Karşılığında Yapacaklar 
Hakkında Yönetmelik" yeniden düzenlenerek söz konusu ziraat mühendislerinin 
çalışma usul ve esasları ile hak ve sorumlulukları, cezai müeyyideleri belirlenmelidir. 
Haller Kanununda yapılacak düzenleme ile ancak bu sisteme giren üreticilerin 
ürünlerinin ticari niteliğinin bulunacağı belirtilmelidir. 
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Çizelge 6.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Ekili Araziye, Hektar Başına Düşen Bitki 
Koruma Ürünü Etkili Maddesi Miktarı ve Türkiye İle Mukayesesi 

Almanya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
irlanda 
İspanya 
İtalya 
Lüksemburg 
Portekiz 
Yunanistan 
Türkiye 

Ekili Arazi 
(1000 ha) 

7.492 
737 

2.558 
19.234 

911 
6.600 
933 

20.089 
11.975 

81 
3.173 
3.912 
22.377 

kullanılan Bitki 
Koruma Ürünü 

Miktarı (ton) 
(Etkili Madde Olarak) 

33.146 
7.866 
5.619 
84.709 
15.921 
23.800 
2.072 
52.250 
91.100 

253 
6.117 
23.477 
13.850 

Hektara İsabet Eden 
Etkili Madde 
Miktarı (kg) 

4.4 
10.7 
2.2 
4.4 
17.5 
3.6 
2.2 
2.6 
7.6 
3.1 
1.9 
6.0 
0.6 

Türkiye'ye Göre 
Kıyaslaması 

7.3 
17.8 
3.6 
7.3 

29.1 
6 

3.6 
4.3 
12.6 
5.1 
3.1 
10 
-

Kaynak: TKB-KORGEM (Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 

Çizelge 6.1. 'den de görüleceği üzere ülkemizde bitki koruma ürünlerinin 

kullanımı AB ülkelerinden fazla bulunmamaktadır. A B ülkelerinde ülkemizdeki bitki 

koruma ürünlerinin tüketiminden daha fazla bir tüketim söz konusudur. Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de, bitki koruma ürünlerinin tavsiyelerine uygun olarak 

kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

7. Y A Ş M E Y V E - S E B Z E , N A R E N C İ Y E VE K E S M E Ç İ Ç E Ğ E U Y G U L A N A N 

DESTEK VE TEŞVİKLER 

7.1. Türkiye'de Destekleme Politikaları 

Destekleme politikaları Türkiye'nin üyesi olduğu ya da bir şekilde ilişkilerinin 

bulunduğu uluslararası organizasyonlar, diğer ülkelerle ilişkilerinden doğan bir takım 

yükümlülük ve sorumluluklar ile ülkenin şartlan ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Dünya 

ticaretini etkileyen en önemli faktörler Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası 

ile Avrupa Birliği'dir. DTÖ; uygulanacak destekleme politikalannm, piyasa 

mekanizmasına en az düzeyde etkileyecek yapıda olması yönünde faaliyet 

göstermektedir. Bu amaçla ticaret politikalannı doğrudan, ülke içerisindeki destekleme 

politikalannı da dolaylı yoldan yönlendirmektedir. 
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Cari işlemler açığı, dış borç ve krediler, siyasi istikrar ve tarımın yapısal durumu 

destekleme politikalarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

İhracatımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmak amacıyla Dış Ticaret 

Müsteşarlığınca hazırlanan ihracat teşviklerine ilişkin taslak kararlar, sekreterya 

görevini yürüten Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryasına intikal 

ettirilmektedir. 

Taslak teşvik kararları, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryası 

tarafından, görüş alınmak üzere DPT ve Hazine Müsteşarlığı başta olmak üzere ilgili 

kurumlara gönderilmekte, ilgili tüm kurumların olumlu görüşünün alınmasını müteakip 

karar taslakları, Kurul'da görev alan yetkililerin (Hazine, Dış Ticaret ve DPT 

Müsteşarlıklarından sorumlu Devlet Bakanları, Maliye Bakanı, Maliye Bakanlığı 

Müsteşarı, DPT Müsteşarı, DT Müsteşan, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Başkanı) imzasına açılmaktadır. 

Çizelge 7.1. Türkiye'de Tanm Sektörüne Yapılan Destekler (Trilyon TL) 
DESTEK TÜRLERİ 
Fiyat Desteği 
Huhuhat(TMO) 
Tütün 
Şekerpancarı 
Çay 
Girdi Desteği 
GUbre-Mazot 
İlaç 
Tohum - Fidan 
Sulama/Enerji 
Destek Alımı 
Hayvancılığı Geliştirme 

!Teşvik Primi (süt) 
Tazminatlar 
Çay'da Budama 
TUtUn'de Kota Ödemesi 
Doğal Afet Ödemeleri 
Fark Ödemesi (prim) 
Doğrudan Gelir Desteği 
Telafi Edici Ödemeler : 

Kredi Desteği (DFIF + bazine bütçesi) 
ARIP Transferleri 
İhracat Tesvigi (DFIF) 
Tarımsal Sigorta 
Cörev Zararı (kin 
Genel Toplam (trilyon TL) 

2000 
1.195 

352 
; 237 
- ,"525 

81 
130 
95 
12 
3 

20 
0 

12 
12 
26 
16 
0 

10 
195 

2 
0 

389 

Ö 
44 

0 
40 

2.045 

2001 
1.195 

345 
229; 
484 
137 
130 
76 
18 

1 
35 

0 
44 
12 
26 
26 

0 
0 

339 
84 
0: 

255 

48 
88 
0 

23 
2.244 

2002 
0 

'•'. . 0 

• o; 
••,:y.;:Q: 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

157 
83 

0 
42 
42 

0 
0 

386 
1.877 
'!':; 0 

43 

29 
137 

0 
550 

3.104 

2003 
0 
0 

••-. ', o 

•••: o 

0 
311 
311 

0 
0 
0 
0 

107 
0 

39 
39 

0 
0 

268 
2.019 

3 

164 

47 
126 

0 
296 

3.380 

2004 
0 
0 

v .0 
:, 0 

0 
361 
361 

0 
0 
0 
0 

248 
0 

51 
0 
0 

51 
350 

2.120 
6 

285 

26 
89 

0 
190 

3.726 

2005 
0 

':".! '• 0 

, 0 
•; 0 

: 0 
679 
678 

0 
1 
0 
0 

352 
0 

35 
35 
0 
0 

939 
1.677 
'•:•'•: \ x 

277 

26 
140 

0 
152 

4.290 

2006 
0 
0 

' 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

550 
0 

60 
60 
0 
0 

898 
1.990 
' 5 5 

370 

35 
140 
200 
197 

4.495 

Kaynak: Hazine, TKB 
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Açık kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a 

gönderilmektedir. Kararlar, Resmi Gazete'de Tebliğ olarak yayımlanmaktadır. 

7.1.1. Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 

Tarım sektöründe geleneksel destekleme yöntemleri yerine 2001 yılında 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulanmaya başlamıştır. Geleneksel desteklemelerin 

kaldırılması ile meydana gelen boşluğun DGD uygulamaları ile doldurulması 

hedeflenmiştir. Türkiye'de DGD uygulamasına geçilmesi ile aşağıdaki hedeflerin 

gerçekleşmesi amaçlanmıştır: 

• Üretim faktörleri için gerekli finansmanın dolaylı yöntemlerle değil, doğrudan 

üreticilere ulaştırılması, 

• Geçmişte uygulanan tarımsal desteklerin gerçek üreticilere ulaşmadığından, zamanla 

kaldırılması ve ülke ekonomisine getirdiği aşırı finansman yükünün azaltılması, 

• Devlet tarafından sağlanan bazı sübvansiyonların kaldırılması sürecinde, üreticilerin 

bütçe olanakları ile desteklenmesi ve desteklemelerin bütçe disiplini içerisine alınması, 

• Piyasalara müdahalelerin azaltılarak, fiyatların serbest piyasada oluşmasının 

sağlanması, 

• Ülke genelinde üreticilerin doğru kayıtlarının alınması, elde edilen bu kayıtlarının her 

yıl güncelleştirilerek sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması ve Avrupa Birliğine 

uyum için gerekli zeminin hazırlaması, 

• Uygulamanın şeffaf yürütülmesi ve seçilen hedef kitleye bağlı olarak daha adaletli 

gelir dağılımının sağlanabilmesi. 

Çiftçilere yıl içersinde işledikleri çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı tarım arazisi 

büyüklüğü dikkate alınarak en fazla 500 dekara kadara (500 da dahil) doğrudan gelir 

ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktan 1 dekarın altında olan çiftçilere 

doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmaz. 

Eğer tavsiye edilen üretim tekniklerini kullanılırsa ilave doğrudan gelir ödemesi yapılır. 

2005 yılında dekar başına 10 YTL DGD ödemesi yapılmıştır. 

DGD'ye 2001 yılında geçilmesinden bugüne kadar, ÇKS büyük bir gelişme 

göstermiştir. 2001 ve 2002 yılı uygulamalarında sadece çiftçi ve arazi bilgileri, 2003 
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yılında ise çiftçi, arazi ve ürün bilgileri toplanmıştır. Bu veriler kullanılarak illere göre 

ürün deseni elde edilmeye başlanmıştır. 

ÇKS aracılığı ile çiftçi, köy, ilçe, il ve bölgeler seviyesinde arazi, ürün, mülkiyet 

durumu, kadastro durumu vb. bilgilere ulaşılması mümkün olmuştur. 

Çizelge 7.2. Yıllara Göre DGD Uygulamaları 

2001 

2002 
2003 
2004 

Çiftçi Sayısı 
(milyon) 

2,18 

2,58 

2,77 

2,75 

Kayıt Edilen Alan 
(milyon da) 

122 

163 

167 
167 

Desteklenen Alan 
(milyon da) 

118 

162 

166 
167 

Destekleme Miktarı 
(katrilyon TL) 

1,18 

2.18 

2,66 
2,67 

Kaynak: TÜGEM-TKB 

7.1.2. Mazot Desteği 

2004 yılı çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran üreticilere 

• Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır mera, orman emvali ürün alanları için 

dekar başına 5 litre mazot tüketimi esas alınarak 1,5 YTL/da, 

• Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler için dekar başına 8 litre 

mazot tüketimi esas alınarak 2,4 YTL/da, 

• Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkilerinin yetiştirildiği alanlar için dekar 

başına 15 litre mazot tüketimi esas alınarak 4,5 YTL/da mazot destekleme 

ödemesi yapılır. 

Desteklemeye konu tarım arazisi büyüklüğü 500 da (500 dekar dahil) geçemez. 

7.1.3. Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Destekleme 

Uygulaması 

TED AŞ ve/veya işletme hakkı devri kapsamında görevlendirilmiş olan şirketlere 

2005 yılı enerji tüketimine ait dönem faturasını son ödeme tarihine kadar ödemiş olan 

ve birikmiş elektrik borcu bulunmayan sulama aboneleri desteklemeden yararlanır. 

Birikmiş borcu olanlardan borcu yeniden yapılandırmaya giren ve 

yapılandırılmış borçlarının tamamını ödemiş olan tanmsal sulama aboneleri borcunu 

ödediği tarihten sonraki 2005 yılı enerji tüketimine ait dönem faturaları için 

desteklemeden yararlanır. 
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Tarımsal sulamada tüketilen aktif elektrik enerjisine beher kilovvatt başına 

1.70 YKr destekleme ödemesi yapılır. 

7.1.4. Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Ve Sertifikalı Meyve/Asma 

Fidanı/Çilek Fidesi İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi 

Desteklemeleri 

Sertifikalı fidan/fide kullanarak; en az 5 dekar bodur ve yarı bodur meyve 

fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve/asma fidanları ile kapama bağ 

ve bahçe ve en az 3 dekar çilek bahçesi tesis eden çiftçilere destekleme miktarı; 

Virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi için 300YTL/Da 

Zeytin, narenciye, nar, kivi, badem, ceviz ile bahçe tesisi için 250 YTL/Da 

Diğer meyve türleri ile bahçe tesisi ve bağ tesisi için 200YTL/Da 

7.1.5. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Verilen Destekler 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce yapılan desteklemeler. 

• Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflere %5 faizle kredi verilmektedir. 

• Kırsal Kalkınma Alanlarının Desteklemesi Projesi kapsamında şahıs, kooperatif 

veya birlik yatırımlarının bir kısmının hibe yoluyla desteklenmesi: 

a) Şahıs yatırımlarında (kurutma, paketleme, soğuk hava deposu vb.) 50 bin 

YTL'ye kadar olan yatırımların %50'si, 

b) Kooperatif yatırımlarının 350 bin YTL'ye kadar olanlarının %50'si 

c) Birliklerin alt yapıya yönelik (sulama vb.) yatırımlarının %75'i hibe 

edilmektedir. 

Ziraat Bankası Tarafından Verilen Tarımsal Amaçlı Krediler 

01.01.2006- 31.12.2006 tarihleri arasında sübvansiyonlu kredi kullandırılmaktadır. 

Bu kapsamda 2006 yılı dahilinde tamamı banka kaynaklarmdan karşılanmak suretiyle, 

üretim konuları itibariyle her hangi bir ayınm yapılmaksızın, 

• Tarımsal üreticilere 2.750.000.000-YTL, 
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• Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile kooperatif üyesi üreticilere 250.milyon 
YTL olmak üzere toplam 3.milyar YTL tarımsal kredi kullandırılması 
hedeflenmekte olup; söz konusu krediler kapsamında yaş meyve sebze, 
narenciye ve kesme çiçek yetiştiriciliği konulu işletme ve yatırım kredilerinde 
bir gerçek ve/veya tüzel kişi (kamu kurum kuruluşları hariç) üreticiye azami 
250.bin YTL'ye kadar sübvansiyonlu, bu rakamı aşan kısım için ise bankanın 
cari tarımsal kredi faiz oranı ile tarımsal kredi kullandırılmaktadır. 

Cari tarımsal kredi faiz oranı (04.07.2005 tarihinden itibaren %17.50'dir) 

üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlarda indirim yapılmaktadır: 

Üretim Konusu 
Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım) 

İndirim Oranı (%) 

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 
İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) 

Organik tarım (işletme-yatırım) 

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) 
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 

Diğer (işletme-yatırım) 

50 

50 
60 

60 
60 

40 

25 

KREDİ KULLANIMINDA TEKNİK KOŞULLAR 
Sertifikalı Tohum ve Fide Üretimi 

Her türlü sertifikalı tohumları yurtiçinde üreten ve ürettiğini belgeleyen, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tohumculuk kuruluşu (kamu kurum ve kuruluşları 
hariç) olarak kabul edilen kuruluşlara ve/veya sözleşmeli tohum üretimi yapan gerçek 
ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. 

Sertifikalı tohum üretiminde 
• Üretime ilişkin proje raporu, 

• Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Sertifikalı Tohumlnk Yetiştirici Belgesi 
ve Tohumluk Beyannamesi istenir. 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sebze Fidelerinin Tedarik, 

Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik" esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan 

üreticilere işletme ve yatırım kredisi verilmektedir. 

Sertifikalı Sebze Fidesi Üretiminde 

• Üretime ilişkin proje raporu, 

• Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Sebze Fidesi Üretici Belgesi, Bitki 

Yetiştirme Ruhsatı ve Sebze Fidesi Üretim Beyannamesi talep edilmektedir. 

Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi 

Yıllık sertifikalı fidan üretimi 15.000 adedin üzerinde olan, anaçlık, kalem 

damızlığı ve üretim ünitesi dahil olmak üzere 10 dekar ve üzeri alanda üretim yapan ve 

meyve-asma fidanı sertifikasını ibraz eden üretici/işletmelere yatırım ve işletme kredisi 

kullandırılmaktadır. 

Kredi talebinde bulunan müteşebbislerden; 

• Üretimlerine ilişkin proje raporu, 

• Tarım İl Müdürlüklerince onaylanmış Fidan Üretici Belgesi ve Üretim 

Beyannamesi talep edilmektedir. 

Sertifikalı Meyve Fidanı Kullanımı 

Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyvelerde ve narenciyede en 

az 25 dekar, bağ ve kivi tesisi için en az 20 dekar, diğerleri için en az 10 dekar 

sertifikalı fidan ile bahçe tesis etmek isteyen üreticilere yatırım ve işletme kredisi 

verilir. 

Kredi talebinde bulunan üreticilerden; üzerinde sertifika numarası yazılı 

faturaları bankaya ibraz etmeleri koşulu aranmaktadır. 

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal 

üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, 2005/9839 sayılı 

Bakanlar Kurulu Karan kapsamında gerçek ve tüzel kişilere (kamu kurum ve 

kuruluşları hariç) tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi 

verilmektedir. 
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Organik Tarım 

Tarım ve Köyİşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Organik Tarım Kanunu 

ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esasları 

dahilinde; organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü 

toplayan, hasat eden, kesen, işleyen, tasnif eden, ambalajlayan, etiketleyen, muhafaza 

eden, depolayan, taşıyan, pazarlayan işletmeler ile yetkilendirilmiş kuruluşlarla 

sözleşme yaparak "Geçiş Sürecine" alınan mevcut ve yeni kurulacak işletmelere yatırım 

ve isletme kredisi verilmektedir. 

Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde organik tarım 

yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri (yetkilendirilmiş 

kuruluş ile yapılan sözleşme, varsa sertifika, kredi talebinde bulunulan üretime ilişkin 

belge) bankaya ibraz etmek zorundadır. 

İyi Tarım Uygulamaları 

Tarım ve Köyİşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan İyi Tarım 

Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik ve İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik esasları dahilinde iyi tarım 

uygulamaları kriterlerine uygun faaliyetlerde bulunan müteşebbisler/üreticiler yatırım 

ve işletme kredisi ile desteklenmektedir. 

Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde iyi tarım 

yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri (yetkilendirilmiş 

kuruluş ile yapılan sözleşme, varsa sertifika, kredi talebinde bulunulan üretime ilişkin 

belge) Bankaya ibraz etmek zorundadır. 

Kontrollü Örtualtı Tarımı 

Kontrollü örtualtı (modern seralarda) üretim koşullarına sahip en az bir dekar 

büyüklüğündeki seralarda, 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan Kontrollü Örtualtı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'e 

uygun olarak örtualtı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve kayıt altına alınan 

işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık Mahalli Teşkilatlarınca onaylanan yeni 

kurulacak işletmelere projeler çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi 

kullandırılmaktadır. 
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Diğer 

Yukarıda belirtilen teknik parametrelere uymayan/uyamayan meyve, sebze, 

narenciye ve kesme çiçek üreticilerine cari tarımsal kredi faiz oranının üzerinden %25 

oranında indirim yapılarak işletme ve yatınm kredisi verilmektedir. 

KREDİLERİN VADESİ 

Bu kapsamda; 

• İşletme kredilerine: 

Vade esasına göre en fazla 12 ay, 

3, 6 veya 9 aylık hesap devresi belirlenmek suretiyle en fazla 18 ay, 

Spot tarımsal kredilerde (sabit faizli olarak) en fazla 120 gün, 

• Yatırım kredilerine en fazla 5 yıl (60 ay), 

• Sabit faizli traktör kredilerine en fazla 36 ay vade verilerek kredi açılabilir. 

Kredilerin veriliş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve kredilerin 

tahsilinde karşılaşılabilecek risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla kredi 

kullandırılan müşterilerin krediyi kullandıran şubeler tarafından gerek görülmesi halinde 

işletme kontrolü de yapmak suretiyle düzenli olarak izlenmektedir. 

8. TÜRKİYE'DE YAŞ MEYVE-SEBZE, KESME ÇİÇEK VE NARENCİYE 

SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTLENME 

Ülkemizde yaş meyve-sebze, kesme çiçek, narenciye sektörünün tarım 

içerisindeki payı oldukça yüksektir. AB'ye üyelik görüşmelerinde en çok zorlanılacak 

sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Bunun temel nedeni ise, AB 

ülkelerindeki tarımsal işletme yapısı ile ülkemizdeki işletme yapısının büyüklüğü ve 

sayısıdır. Ayrıca ülkemizde çok sayıda bulunan tarım işletmesi, ekonomik ve mesleki 

örgütlenmesini etkin bir şekilde sağlayamamıştır. Ülkemizde çok sayıda tarımsal amaçlı 
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kooperatif ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği bulunmasına karşın bu kuruluşların tarım 

sektörüne ve ortaklarına yaptığı katkılar sınırlı kalmaktadır. AB ülkelerinde ise 

ekonomik ve mesleki amaçlı çiftçi örgütlenmesi en ileri düzeye ulaşmış ve ulusal 

boyutları aşan yatay ve dikey entegrasyonlarını birlik bazında gerçekleştirerek AB karar 

alma sürecinde aktif bir rol üstlenmişlerdir. 

Türkiye'de çiftçi örgütlenmesi, ekonomik ve mesleki örgütlenme olmak üzere 

iki şekilde ele alınmaktadır. Gerçekte her iki örgütlenme biçimi birbirlerinden kolaylıkla 

aynlamaz. Bunun ana nedeni her iki tip örgütlenme amacının da çiftçi menfaatlerinin 

korunması olmasıdır. 

Türkiye genelinde çiftçi örgütlenmesi iki ana grup altında sınıflandırılabilir. 

Bunlar; 

8.1. Ekonomik ve Sosyal Amaçlı Organizasyonlar 

Ekonomik ve sosyal amaçlı organizasyonlar kapsamında tarımsal amaçlı 
kooperatifler ve hizmet, ıslah ve ihtisas birlikleri yer almaktadır. Türkiye'de 
kooperatifçiliğin geçmişi oldukça gerilere gitmekle birlikte istenilen yaygınlığa ve 
etkinliğe ulaştığını söylemek oldukça güçtür.Ülkemizde tarımsal amaçlı kooperatifler 3 
farklı yasa altında, 7 konuda hizmet vermektedir. 

Yaş-meyve ve sebze ile ilgili olarak faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri; 
Antbirlik (narenciye), İncirbirlik (incir), Güneydoğubirlik (kırmızı biber, üzüm ve 
mamulleri), Kayısıbirlik (kayısı), Taskobirlik (üzüm ve mamülleri)'tir. 

8.1.1. Kooperatifler 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri; sayıları 5500'i aşmış olup ortak sayıları 

ise yaklaşık 715 bin civarındadır. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin amacı, ortakların 

her türlü bitkisel, hayvancılık ormancılık konularındaki üretimini geliştirmek ve 

ihtiyaçları ile ilgili temin, işleme, pazarlama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunarak 

makro ve mikro ölçekli projeler uygulamak, ortakların ekonomik ve sosyal yönden 

gelişmesine yardımcı olmak ve iş sahası temin etmek ayrıca ortakların ekonomik 

gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan faydalanmak el ve ev sanatları ile tarımsal 

sanayinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almaktır. 

Sulama kooperatifleri; Tarımsal sulama kooperatiflerinin amacı, devletçe 

ikmal edilmiş veya edilecek sulama tesislerinden alınacak veya her ne suretle olursa 
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olsun tarım sahalarından çıkarılacak suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, 

tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai sulama sistemlerini kurmak veya 

kurulmuş olan sulama tesislerini işletmek, işlettirmek veya bakımını yapmak yada 

yaptırmaktır. 

Ülkemizde 2256 sulama kooperatifinde 267.146 ortak üretici bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki sulama kooperatifleri, yer altı veya yerüstü su kaynaklarından organizeli 

olarak faydalanmak isteyen çiftçilerin ekonomik güçlerini birleştirerek kurdukları 

demokratik organizasyonlardır. Ülkemizde sulama alanı olarak 27 bölge bulunmasına 

karşın sadece 9 bölgede sulama kooperatifleri bölge birliği kurulabilmiş ve 2000 yılında 

da bu birliklerin bir araya gelmesi ile Merkez Birliğinin kuruluşu tamamlanmıştır. 

Sulama kooperatiflerinin gelişimi arzu edilen seviyede olmamıştır. Henüz 

kendine ait bir yasası olmayan bu organizasyonlar, yerel seçimler sonucunda seçilmiş 

belediye başkanları ile muhtarların doğal üye olduğu ve 5 yılda bir yönetimi değişen, 

İçişleri Bakanlığının hazırladığı bir tüzükle kurulan anti demokratik kuruluşlardır. 

Sulama birliklerinin her türlü fonksiyonu sulama kooperatifleri tarafından yerine 

getirilebilir. Bu kuruluşların yönetim sorunları çözümlenerek sulama kooperatiflerine 

dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri; Tarım Kredi Kooperatifleri Cumhuriyetin 

başlangıcında Atatürk'ün önderliğinde 1937 yılında kurulmuştur. 2000'li yıllara kadar 

çeşitli sorunlarına rağmen 1.5 milyonu aşkın ortak ile, 2276 civannda birim kooperatifi 

16 Bölge Birliği ve 1 Merkez Birliği ile hizmet sunmaktadır. 2000 yılı ve hemen 

sonrasında yaşanan mali kriz TKK'lerini son derece olumsuz etkilemiş ve birçok TKK 

birleşme yolu ile kapatılmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar, TKK'nin finansman 

ihtiyacının yaklaşık %80-85'ini karşılayan Ziraat Bankası bu desteğini %20-25'lere 

geriletmiştir. 

8.1.2. Birlikler 

Ülkemiz de DSİ'ye ait sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim 

sorumluluğunu devir alan örgütlerden biri de sulama birlikleridir. 

Sorumluluğu devredilen tesisin iki veya daha fazla köy veya beldeye hizmet 

götürmesi durumunda kooperatiflerin yanı sıra 1580 Sayılı Belediye Kanununun 7. 

kısmının "Birlik Tesisi" başlığını taşıyan, (133-148) maddeleri ile kurulan sulama 
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birlikleri de sulama hizmetlerinde görev almaktadır. Sulama birlikleri tarafından 

kullanılan tüzük; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11.01.1991 gün ve 

2990/98 sayılı kararı ile bağlayıcı olmaktan çıkarılan tip tüzükten hareket edilerek 

sulama birliklerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tadil edilmiş olan tüzüktür. 

Birliklerin yönetim organları ise; üyelerinin kendilerinin seçtiği birlik meclisi ile 

meclis içinden seçilen başkan ve encümendir. 

Köylere hizmet götürme birlikleri de sulama birlikleri ile aynı mevzuata 

dayanmaktadır. Belediye Kanununun 135 inci maddesinde birlik tüzüğünde bulunması 

gereken hususlar belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 56 

ncı, 1580 sayılı Belediye Kanununun 147-148 ve 442 sayılı Köy Kanununun 47-48 

maddelerine dayanarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Tip Tüzüğü hazırlanmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi bu tüzüğün yaptırım gücü bulunmamaktadır. 

• Üretici Birlikleri 

Türkiye'de tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması, söz konusu 

işletmelerin girdi, finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erişimlerinin yeterli 

olmaması, pazarlama kanallarında aracı kademelerin çok sayıda olması, üreticilerin iç 

ve dış piyasalara yönelik ürün taleplerini ve fiyatları yeterince takip edememeleri gibi 

nedenlerle üretim bazı ürünlerde yüksek, bazı ürünlerde ise düşük seviyelerde 

gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda arz ve talep dengesinin kurulamaması, fiyatlarda 

ve üretici gelirlerinde istikrarın sağlanamaması gibi nedenler üretici birliklerinin 

kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Ülkemizde ürün ve ürün grubunda ihtisas birliklerinin kurulmasına yönelik 

olarak çıkarılan 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Resmi Gazetede 6 

Temmuz 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasasının ve 

ardından yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile yasaya uygun olarak Birliklerin 

kurulması için müracaatlar olmuş ve kuruluş şartlarını gerçekleştiren birliklere Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı tarafından tescil verilmeye başlanmıştır. Yasaya uygun olarak 

kurulan ilk birlik 31/12/2005 tarihinde kurulan Samsun Terme Organik Fındık 

Üreticileri Birliği'dir. 

Ülkemizdeki tarımsal ürünlerin, iç ve dış pazar taleplerinin istediği kalite ve 

standartta olmayışı, ayrıca pazarlardaki düzensiz işleyişin üreticiyi mağdur etmesi gibi 
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nedenler ile üretici birliklerinin kuruluşuna ihtiyaç vardır. Buna göre her türlü bitkisel, 

hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulacak olan üretici birliklerinin hangi 

ürün veya ürün grubunda kurulacağı tarım sektöründeki ihtiyaçlar ve öncelikler göz 

önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Organik 

tarımsal üretim sistemi ile elde ettikleri organik ürünleri pazara sunmayı taahhüt eden 

üreticiler de bu yasadan yararlanabilecektir. 

Yürürlükteki Kanun, üretici birliklerine Ar-Ge, pazarlama geliştirme gibi bir çok 

önemli görevleri yüklemesine karşılık, birliklerin gelirler kısmında bu görevleri yerine 

getirecek gerekli gelir modeli yaratılmamış ve birliklere kendi ürettiği ürünü pazarlama 

yetkisi verilmemiştir. 

Kooperatifler; yeterli düzeyde olmasa da ürünlerin pazara arzını düzenleme, 

üretim ve pazarlama aşamalarında ortaklara teknik destek sağlama, üyelerinin 

ürünlerinin alımı ve depolanması, ürün tanıtımı, eğitim ve yayım hizmetleri ile ürün 

kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Üretici birlikleri yasasında 

tarımla ilgili sivil örgütlere ilk defa açık bir biçimde tanımlanan görevlere dikkat 

edilmelidir. Özellikle üretim tekniklerinin izlenmesi, kayıt edilmesi ve belgelenmesi, 

çevreyle uyumlu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve sözleşmeli üretim kapsamında 

üyeler için uygun tip sözleşmelerin hazırlanması ve bunların koordine edilmesi gibi 

görevler, üretici örgütlerine ilk defa verilmekte ve bu alanda uygulamada önemli bir 

eksikliğin de giderilmesi beklenmektedir. 

8.2. Mesleki Örgütler 

8.2.1. Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Mesleki örgütlenme kuruluşları ise, Ziraat Odalan ve TZOB, Çiftçi Dernekleri 

ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclislerinden oluşmaktadır. Ülkemizde halen 600 Ziraat 

Odasında 4 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. TZOB'nin görevleri; tarım sektörü ile ilgili 

toplantılara katılmak, görüşlerini belirtmek, raporlar hazırlamak ve hükümet yetkileri ile 

görüşerek çiftçilerin sorunlarını aktarmak, tarımla ilgili yeni kanun teklifleri hazırlamak 

ve bunlarla ilgili görüşlerini iletmek, ulusal ve uluslararası platformlarda çiftçileri temsil 

etmek olarak özetlenebilir. 
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Bu çerçevede bazı odaların girdi temini ve dağıtımı ile ilgili çalışmaları yanında, 

biçerdöver, kayıt ve tescil faaliyetleri, toprak tahlil laboratuarları kurarak toprak tahlil 

çalışmaları, tohum selektörleri kurarak tohum temizleme işlemleri gibi değişik 

faaliyetler yapmaktadırlar. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kiralanan 

tesislerde fide ve fidan üretimleri gerçekleştirilmekte, çiftçi eğitim çalışmaları 

düzenleyen Odalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar yanında TZOB tarafından 

uygulanan Önder Çiftçi Projesi kapsamında kurulan ve desteklenen 11 Önder Çiftçi 

Derneği aracılığı ile çiftçi eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Odalarının, ürün 

maliyetlerinin tespit edilmesi, biçerdöver biçim fiyatlarının belirlenmesi, köylere 

götürülecek hizmetlerin tespit edilmesi ve uygulanması, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

kurulmasına yardım edilmesi, belli ürünler için (örneğin pamukta) çapalama ve toplama 

işçiliği için ücret belirlenmesi gibi birçok alanda faaliyetleri bulunmaktadır. 

8.2.2. Diğer Mesleki Örgütler ve Meslek Odaları 

Tarımsal üreticilerin içinde bulunduğu örgütler olmamasına rağmen, tarım 

sektörüne hizmet götüren (Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, 

Orman Mühendisleri Odası vb. gibi) çok sayıda meslek odası ve demek bulunmaktadır. 

Söz konusu örgütler kendi meslek gruplarının menfaatleri ile ilgili çalışmalar yapmaları 

yanında tarım ve gıda sektörü ile ilgili politika oluşturma ve üretici menfaatlerini 

koruma yönünde de etkili olmaktadır. 

8.3. Diğer Tarımsal Amaçlı ve Gönüllü Organizasyonlar 

Dernekler 

Ülkemizde mesleki ve ekonomik üretici örgütlenmesinde başlıca örgütler olan 

Ziraat Odaları ve Kooperatifler dışında üreticilerin mesleki talepleri ile ortaya çıkan 

üretici demekleri bulunmaktadır. Bu demeklerin başhcalan 1934 yılında kurulan Adana 

Çiftçiler Birliği, Ege Çiftçiler Birliği ve önder Çiftçi Demekleri (ÖÇD)'dir. Ülkemizde 

üreticilere danışmanlık hizmeti veren tek demek olan ÖÇP başta Tekirdağ'da olmak 

üzere 11 ayrı merkezde kurulmuştur. 

Genel olarak bulundukları bölge tarımı ve ülke tarımı üzerine görüş ve öneriler 

üreten bu demeklerin yanında ihtisas, ve ürün bazında çalışmalar yürüten üretici 
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dernekleri de bulunmaktadır. Bu derneklerden başlıcalan Turunçgil Yetiştiricileri 

Demeği, Muz Üreticileri Derneği ve Manisa Bağcılar Birliği Derneği olarak 

sıralanabilir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren üretici örgütleri üyelerinden aldıkları aidatlar ile 

dernekler yasası çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Ancak elde edilen aidat 

gelirleri, derneklerin etkin çalışmalarında yeterli olamamaktadır. Üyeler de yaşadıkları 

ekonomik sıkıntıları nedeniyle örgütleri yeterli maddi desteği verememektedir. 

Vakıflar 

Türkiye'de tarımla ilgili faaliyet gösteren çeşitli vakıflar olmasına karşın bunları 

çiftçi örgütü olarak tanımlamak oldukça güçtür. Türkiye Kalkınma Vakfı bunların 

içerisinde en tanınmışı olup özellikle tavukçuluk sektöründe sahip olduğu holding ve 

sözleşmeli üretim modeli ile hayvancılık sektöründe önemli başarılara imza atmıştır. 

Yaş meyve ve sebze sektöründe yalmzca Malatya Kayısı Vakfı bulunmaktadır. 

8.4. Sanayi ve Ticaret Örgütleri 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Odalar, Borsalar ve Birlik Hakkındaki 5590 sayılı Kanun, 15 Mart 1950 

tarihinde 7457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5590 sayılı 

Kanun yerini, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanuna bırakmıştır. 

TOBB, özel sektörün Türkiye'de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB'un 

halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar 

şeklinde oluşmuş 363 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve 

borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde 

firma kayıtlı bulunmaktadır. 

TÜSÎAD bünyesindeki Tarım Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve AB 

tarım uyum politikaları konulannda arama, vizyon çahşmalan, araştırmalar yaptırıp 

kitap ve raporlar yayımlatıp ilgili kurumlara ulaştırmaktadır. Ülkemizde sanayi ve 

ticaretle uğraşan kesim, sanayi ve ticaret odaları, borsalar ve bunların üst örgütü olan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında örgütlenmiş ve son derece 

etkin bir lobi örgütü olarak üyelerine hizmet götürmektedir. 
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Çizelge 8.1. Yaş Meyve-Sebze Ve Kesme Çiçek İle İlgili Ticaret, Sanayi, Gıda Meslek Örgütleri 

ODALAR 

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 

Ziraat Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası 

Türk Pazarcılar Odası 

DERNEK, VAKIF ve SENDİKA 

TUSÎAD (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) 

MUSİAD (Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği) 

Gıda Dernekleri Konfederasyonu 

TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Demeği) 

Meşrubatçılar Derneği 

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 

Ulusal Zeytin Konseyi 

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticiler Derneği 

Gübre Üreticiler Derneği 

Türk Ziraat Yük. Müh. Birliği Demeği 

Ziraat Müh. Birliği Vakfı 

Tarım Sigortalan Vakfı 

ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üretici Demeği) 

TİSİT (Tarım İlaçlan San., İth. ve Temsilcileri Der.) 

Bunlara ek olarak ülkemizde tohum, ilaç, gübre, mekanizasyon konularında özel 

sektör firmaları tarafından kurulmuş demekler faaliyet gösterirken, sulama gibi önemli 

bir konuda özel sektör firmalannca kurulmuş bir demek bulunmamaktadır. Bu konuda 

akademisyenlerin kurduğu Kültür Teknik Demeği de faaliyet göstermektedir. 

Son yıllarda gıda sektöründe faaliyet gösteren 14 demek bir çatı altında 

birleşerek Gıda Demekleri Federasyonu kurulmuştur. 

8.5. Kamu örgütlenmesi 

Kamuda taran ve gıda sektörü ile ilgili kurumlar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığı üzerinde yoğunlaşmaktadır (Çizelge 8.2). 
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Yapılan son düzenleme ile gıda denetim ve kontrol görevlerinin Sağlık 

Bakanlığından alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmesi, denetim 

kargaşasını ortadan kaldırmıştır. Bu yeni yapılanma, iyi planlanır ve yönetilebilirse 

kopuk olan tanm ve gıda sanayi iletişiminin ve etkileşiminin gelişmesine çok olumlu 

katkılar sağlayabilecektir. 

Çizelge 8.2 - Yaş Meyve-Sebze Ve Kesme Çiçek ile İlgili Kamu Tarım Gıda Kuruluşları 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Tanm İl ve İlçe Müdürlükleri 
Koruma ve Kontrol Gn. Müdürlüğü 
Tar.Ur.ve Geliştirme Gn. Md.lüğü 
Tarımsal Araştırmalar Gn. Md.lüğü 
Teşkilatlanma ve Des. Gn Md.lüğü 
Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı 
Tarım İşletmeleri Gn. Md.lüğü 
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü 

Kamu 
Başbakanlık 
Sanayi ve Ticaret Bak. 
Dışişleri Bakanlığı 
Hazine Müsteşarlığı 
Dış Ticaret MUs.lığı 
TBMM Tarım Komis. 
DSİ 
DPT 
GAP İdaresi Bşk.lığı 
Ziraat Bankası 
Belediyeler 

Uluslararası Kuruluşlar 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
Avrupa Birliği Temsilcileri 
Dünya Bankası 
FAO 
IMF 

Tanm gıda örgütlenmesi içinde yer alan ve dış ticaretin özel sektör cephesinin en 
üst kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Özel sektör adına bütün 
ihracatçıları temsil etmektedir. TİM, ihracatçılann ortak sorunlarına çözüm arayan, 
ihracatçıların sorunlarının tartışıldığı bir platformdur. TİM kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile ihracatçılar arasında koordinasyon sağlamakta, ihracatın geliştirilmesi ve 
sorunların çözülmesi yolunda politikalar oluşturulmasına yardımcı olmakta, ihracatçıları 
yurtiçinde ve dışmda üst düzey temsil etmektedir. 

8.6. Üniversite ve Araştırma Kurumları 
Ziraat ve Gıda Mühendisliği Fakülteleri ülkemizin bir çok önemli tarım 

bölgelerinde kurulmuştur. Tarım ve gıda sektörünün bugünlere ulaşmasında 
üniversitelerimizin yetiştirdiği mezunlann çok önemli katkıları olmuştur. 

Önemli sayıda yetişmiş mühendis ve araştırma görevlileri, kamu, özel sektör ve 
üniversitelerde çalışmaktadırlar. Ancak üniversiteler arasında ve hatta aynı üniversite 
içinde bölümler arasında yeterli koordinasyon kurulamamıştır. 

Üniversitelerimizde yayım bölümlerine ve tarımsal yayıma ayrılan uzman sayısı 
çok azdır. Bunun bir nedeni de kamunun üniversitelere mühendis yetiştirme görevini 
verip bu mezunları kamuda işe alıp yayım çalışmalannı Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığının üstlenmiş olmasıdır. 1980'lerden sonraki tanmda liberalleşme politikaları 
ile kamunun tanmsal yayımdaki etkinliği giderek azalmış, bu boşluğu üreticilere girdi 
sağlayan tanm tedarik sektörü kısmen üstlenilmiş durumdadır. 
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8.7. Avrupa Birliğinde Çiftçi Örgütlenmesi 

AB ülkelerinde çiftçiler, kooperatifler, ziraat odaları ve üretici birliklerinden 

oluşan demokratik örgütlere sahiptir. Bu yapı içersinde; kooperatifler, çiftçinin 

ekonomik kolunu, üretici birlikleri, politika yönlendirme ve lobi oluşturma kolunu, 

ziraat odaları ise hükümet ile çiftçi arasında köprü görevi yapan mesleki kolunu 

oluşturmaktadır. Bu yapılanmada organizasyonların görev ve sorumluluklarını birbirinin 

tamamlar mahiyette olması çok önemlidir. 

Avrupa Birliği bünyesinde çiftçileri; mesleki boyutuyla temsil eden kuruluş 

"Tarımsal Organizasyonlar Komitesi" (COPA) dir. (COPA: Committee of Agricultural 

Organisations). COPA, 1958 yılında AB üyesi ülkelerin çiftçi kuruluşlarının bir araya 

gelmesiyle kurulmuştur. AB üyesi tüm ülkeler COPA'nın da üyesidirler. COPA'nın 

başlıca hedefleri; OTP'nin gelişmesi ile ilgili bütün konuları incelemek, tanm 

sektörünün çıkarlarını korumak, ortak çıkarlar için yeni çözümler bulmak ve AB 

otoriteleri ve Avrupa düzeyinde diğer organizasyonlar ve kurumlarla ilişkilerini 

sürdürmek ve geliştirmektir. 

COPA, AB'deki tüm çiftçilerin menfaatlerini koruyan ve onları temsil eden tek 

organizasyon olduğu gibi, Komisyon ve ulusal çiftçi organizasyonları arasındaki ilişkiyi 

sağlayan ve AB tarafından resmi olarak tanınmış bir kuruluştur. 

COPA'nın kuruluşundan bir yıl sonra AB'deki tarımsal kooperatifleri temsilen 

"AB Tarımsal Kooperatifçilik Genel Komitesi" (COGECA) kurulmuştur. (COGECA: 

General Committee for Agricultural Cooperation in the European Community). 

COGECA, günümüzde, "AB Tarım Kooperatifleri Genel Konfederasyonu" adını 

almıştır. Bu organizasyon içinde 30.000'den fazla birim kooperatif yer almakta, 

kooperatiflerin yaklaşık dokuz milyon üyesi bulunmakta ve bu kooperatiflerde 600 000 

üzerinde personel istihdam edilmektedir. 

COGECA, kooperatifleri ilgilendiren tüm konularda Birlik politikalarının 

uygulanmasında ve genel çerçevenin çizilmesinde rol almaktadır. Esas amacı Birlik 

organları ile yapılan tartışmalarda tanm ve balıkçılık kooperatiflerinin özel ve genel 

menfaatlerini korumaktır. Bir diğer amacı da kooperatiflere daha çok önem verilmesini 

sağlayarak Birlikteki yapısal olarak dezavantajlı bölgelerin geliştirilmesine çalışmaktır. 

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik değişimler sonucu ortaya çıkan değişim 

süreci Avrupa'daki üretici örgütlenmesinin üst yapısına yansımıştır. Bu çerçevede 
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Avrupa'daki üretici örgütlerinin üst kuruluşları olan COPA, COGECA ve CEA'nin 
güçlerini bir araya getiren yeni örgütlenme yapısı ortaya çıkmıştır. AB'nin genişleme 
süreci içinde kıta Avrupa'sının büyük bir kısmım kapsaması bu süreci hızlandırmıştır. 
Ekim 2004 tarihi itibariyle bu örgütler birleşmişlerdir. 

AB ülkelerindeki diğer bir güçlü üretici organizasyonu ise üretici birlikleridir. 
Üretici birlikleri ürün veya ürün grubu bazında ve dikey yönde bir yapılanma şekline 
sahiptir. Üretici Birlikleri kendi görüşlerini AB'de yetkili organlara anlatırlar ve yeni 
tarım politikalarının oluşturulmasında görev almaktadırlar. AB'de üretici birlikleri 
ülkelerin ihtiyaçlarına göre kurulmuş değişik yapı ve modeller oluşturmaktadırlar. Bu 
modellerin ortak yönü, ülkede bir Ulusal Tarım Konseyi bulunması ve Ulusal Çiftçi 
Birlikleri Federasyonunun Ziraat Odaları ve Tarım Kooperatifleri Federasyonları ile 
birlikte bu üst yapılanmada yer almasıdır . 

Üretici birlikleri herhangi bir kâr amacı gütmeyen organizasyonlardır. Üreticiler 
bir araya gelerek kendi çıkarlarını korumaya çalışırlar. Ancak, üretici birliklerinin kâr 
amacı gütmeyen organizasyonlar olmaları, onların ekonomik aktivite veya 
fonksiyonlardan yoksun olmaları anlamına gelmez. 

Üretici birlikleri, üyelerinin geniş kapsamlı ekonomik koşullarını analiz eder; 
girdi temini, zirai üretim, pazarlama ve kredi ile ilgili eksiklik ve boşluklar ve bu tür 
eksiklik ve boşlukların üstesinden gelmek için gerekli olan kapsamlı stratejileri ve 
tavsiyeleri tanımlar veya üyelerinin yararına olacak mevcut herhangi bir fırsatı en iyi 
şekilde değerlendirirler. Bu tür tavsiyeler, gerek Hükümete gerekse özel sektör 
temsilcileri, bölgesel ticari kuruluşlar, araştırma ve geliştirme organları ve hatta medya 
gibi diğer uygun organlara aktarılır. 

Üretici birlikleri, yukarıda belirtilen aktivitelerin en azından bir bölümünü 
gerçekleştirmek amacıyla kooperatif kurabilirler. Ancak, bu tür bir tercihin üstlenilmesi 
durumunda, çiftçi birliklerinin kendileri kooperatif konumuna gelmezler. Uygun olduğu 
ve arzu edildiği durumlarda, üretici birlikleri üyelerinin yararına aktiviteler 
gerçekleştirmek amacıyla şirket de kurabilirler. Ancak bu şirketler, ilgili ülkedeki şirket 
kurmaya ilişkin kanunlarına uygun olarak kurulmalıdırlar. Yönetim kurullarına ise aynı 
çiftçi yöneticileri getirilebilir. 
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9. TARIMA KATKI SAĞLAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI 

9.1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Ülkemizde tarım üretimle direkt etkili olan bir Bakanlığımız mevcuttur. Bu 

Bakanlığın görevleri şu şekilde özetlenebilir; 

1) Kalkınma plan ve programlan doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, 

tarım, geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan 

görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün 

geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak, 

2) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve 

girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması 

ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak ve 

yaptırmak, 

3) Kullandıklan tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile 

ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım 

ürünlerini destekleme politikalan ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden 

zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım 

yapmak, 

4) Gıda ve diğer tanm ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun 

olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin 

ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlannı tesis etmek, işletmek 

ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 

5) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskan ihtiyaçlarını 

karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki 

yerleşme imkanlarına kavuşmalannı sağlayacak politikaları geliştirmek, arazi 

toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje 

yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

6) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için 

ihtiyaç duyulan çalışmalan yapmak, ihracat imkanlannı geliştirmek üzere 
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bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi 

çeşitlendirmek, 

7) Tarım konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, 

üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak 

ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, 

mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek, 

8) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke 

düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve 

programlan ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere 

eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev 

ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere 

tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı 

ve eğitimi için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu 

alanlarda teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili 

kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 

9) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak 

için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis 

edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için ilgili 

kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya 

özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, 

makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile 

ıslah, imar ve ihya etmek, 

10) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontrolüne 

yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin 

hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri 

ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem 

Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

11) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla 

mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai 

mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve 

projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler 

almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden 

kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yaraklayıcı tedbirleri 

belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar 
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hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları ile 
önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini 
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
sağlamak ve denetlemek, 

12) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve kullanılma 
esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak, 

13) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

9.2. Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 11 yıl hizmet gördükten sonra 9.12.1994 
tarihinde kabul edilen ve 20.12.1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi Gazete' de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 4059 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Hazine 
Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı isimleri ile iki ayrı kuruluş haline 
getirilmiştir. 

Söz konusu Kanuna göre, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, 
tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, 
uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenen Dış Ticaret 
Müsteşarlığı aşağıdaki ana hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

• İhracat Genel Müdürlüğü 

• İthalat Genel Müdürlüğü 

• Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

• Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

• Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

• Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 

• Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyetin gelişmesine paralel olarak gelişen ve gittikçe daha fazla önem 

kazanan dış ticaretimiz, ülkemizin kalkınması ve ekonomik gelişmesinde en önemli rolü 

oynayan faaliyetlerden biri olmuştur. 
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Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genci Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır 

1. İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar 

yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve 

geliştirilmesini sağlamak, 

2. Kamu kurum ve kuruluşlanna çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında 

ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, 

3. Uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan 

kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, 

4. ihracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin 

önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, 

5. Madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, ihracatın madde ve ülke bazında 

geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri sağlama 

yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, 

6. ihracat Rejim Kararı'da dahil olmak üzere ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve 

uygulamak, 

7. ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri 

hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek, 

8. ihracata konu tarım ürünlerini destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine 

yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla 

değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını 

sağlamak, 

9. ihracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve 

ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara 

iletmek, 

10. ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan 

kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bağlı muamele 

ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek, 

11. İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek ve 

izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, 

12. Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt 

içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları 

düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve 

uygulamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1260) 



— 166 — 

13. Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, 

14. Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden 

ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının 

hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı 

teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve 

değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, 

15. İhracatı teşvik kararlan ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde 

ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri "İhracatı Teşvik Belgesi"ne 

bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı 

teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri 

uygulamaktır. 

9.3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarımsal üretim ve ihracata yönelik görevleri aşağıda 

özetlenmiştir: 

1) Sanayi ürünlerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin 

veya tespit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde 

sanayi mamullerinin fiyatlarım tespit etmek, 

2) Sanayi ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması 

konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

3) Sanayi geliştirmek için kalite kontrolü merkez ve laboratuarlarını kurmak veya 

kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, 

4) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek 

ve iç piyasayı denetlemek, 

5) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı' na bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış 

kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin 

kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

6) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle 

ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek, 
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7) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu 

ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

8) Tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri 

almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde 

bulunmak, 

9) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek 

ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

gerekli mevzuatı hazırlamak, Küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü 

araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi 

bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin 

koordinasyonunu sağlamaktır. 

9.4. T.C. Ziraat Bankası 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., esas tarımsal üretim yapan müşterilere gerek tarımsal 

kredileri, gerek yönlendirici ve bilgilendirici yayınları vasıtasıyla hizmet vermekle 

yükümlüdür. Banka tarafından; 

• Tarımsal işletmelerin, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla 

işletme kredileri, 

• Tarımsal işletme kurulması, edinilmesi veya mevcut işletmelerin yeni yatırım, 

tevsii, modernizasyonu amacıyla yapılan yatırımların finansmanı amacıyla 

yatının kredileri verilmektedir. 

Bireysel Çiftçi Kredileri 

• Bankadan tarımsal işletme kredisi talep eden gerçek kişilere daha seri, 

işlemlerini kolaylaştırıcı hizmet vermek amacıyla üretime endeksli olarak 

kullandınlan ve limiti Genel Müdürlükçe belirlenen kredilerdir. Kredinin 

tamamı nakdi olarak kullandırılabilmektedir. Azami 1 yıl vadeli olarak vade 

esasına göre kullandırılabileceği gibi 3, 6 veya 9 ayda bir faiz ödemeli olmak 

üzere azami 18 ay vadeli Borçlu Cari Hesap şeklinde de verilmektedir. Kefalet 

değerliliği olan, ödeme gücü yerinde firma ve/veya en az iki şahsın müşterek 

borçluluk ve müteselsil kefaleti sağlanmak suretiyle kullandırılabilmektedir. 
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Projeli İşletme Kredisi 

• Belirli bir projeye dayalı olarak yapılacak tarımsal üretime yönelik işletme 

giderlerinin finansmanı amacıyla açılan kredilerdir. Gerçek kişilerin Bireysel 

Çiftçi Kredisi limiti üzerindeki kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir.Tüzel 

kişilerin Bireysel Çiftçi Kredisi limiti dahilindeki kredi talepleri de bu kapsamda 

değerlendirüir.Projeli İşletme Kredisi talebinde bulunacak olanların, işletme 

faaliyetlerine ilişkin olarak düzenledikleri projeler ile Bankaya başvurmaları 

gerekmektedir. Vade esasına göre azami 1 yıl vadeli olarak kullandırüabileceği 

gibi Borçlu Cari Hesap şeklinde 3, 6 veya 9 ayda bir faiz ödemeli olmak üzere 

azami 18 ay vade ile de kullandırılabilmektedir. 

Spot Tarımsal Kredi 

• Gerçek veya tüzel kişilere sabit faiz oranı ile 1-120 gün arasında vade verilerek 

kullandırılan işletme kredileridir. Ürün hasat dönemi öncesi kısa süreli nakit 

ihtiyacı bulunan tarımsal işletmeler ile seracılık, broiler yetiştiriciliği, tarla 

sebzeciliği gibi nakit girişi süreklilik arz eden işletmeler bu kapsamda 

kredilendirilebilir. 

Sözleşmeli Üretim Kredileri 

• Gerçek ve tüzel kişilerin, belirli bir ürünü girdi olarak kullanmak, ihraç etmek 

veya topluca pazarlamak amacıyla, girdileri temin etmek, üretimle ilgili teknik 

hizmetleri vermek ve ürünü almayı garanti etmek suretiyle, yetiştiricilerin 

işletmesinden ve iş gücünden yararlanarak, düzenlenecek sözleşmelere 

istinaden, işleme ve pazarlama kapasiteleri dahilinde fason veya ürün alma 

taahhüdü ile yaptırdıkları tarımsal üretimin finansmanına yönelik olarak, 

doğrudan üreticiye veya üretimi planlayan firmaya / kuruma açılan kredilerdir. 

Sözleşmeli üretim; 

• Firmanın üreticilere sağladığı alım ve fiyat garantisi ile üreticilerin pazarlama 

problemini ortadan kaldırması, 
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• Üreticinin satışa kadar her üretim aşamasında sözleşme yaptığı firmadan teknik 

destek ve eğitim almasını sağlaması, 

• Nitelikli girdilerin, doğru zamanda ve doğru teknoloji ile kullanılarak maliyetlerin 

düşürülmesi sonucu verim ve ürün kalitesini arttırması, 

• Firma üzerindeki finans yükünü hafifletmesi, 

• Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının düzenli ve kaliteli hammadde temin etmesini 

sağlaması, 

• Banka, üretimi yaptıran firma, girdi satıcısı ve üretici arasında sinerji yaratması, 

• Üretim ve tarıma dayalı sanayi arasında yarattığı entegrasyonla üretim kaybını en 

aza indirmesi bakımından önem arzetmektedir. 

Projeli Yatırım Kredisi 

Tarımsal işletme kurmak, edinmek veya mevcut işletmelerini modernize etmek 

isteyenlere, yapılan yatırımların finansmanı amacıyla azami 5 yıl vade ile açılan 

kredilerdir. Kredi taleplerinin işletmenin üretim kapasitesine göre proje veya fizibilite 

raporu ile yapılması esastır. Münferit satın almalara konu (tarım araç-gereçleri, traktör, 

su motoru, sulama borusu.vb.) yatırım kredilerinde proje ya da fizibilite raporu 

istenmemektedir. 

Sabit Faizli Traktör Kredisi 

Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini 

yükseltmelerini teminen, Bankamızla anlaşma yapan firmaların sattığı traktörleri alan 

gerçek ve tüzel kişilere, krediye konu aracın kasko bedeli üzerinden Banka adına rehin 

ve kefalet değerliliği olan en az iki kişinin müşterek borçluluk ve müteselsil kefaleti 

ve/veya bayiinin kefaleti karşılığında, 3, 6, 9 veya 12 ayda bir eşit taksit ödemeli olarak 

12, 18, 24, 36 ay vade ile kullandırılır. Vade sonuna kadar kredinin açıldığı tarihteki 

sabit faiz oranı uygulanır. 

9.5. Belediyeler 

80 sayılı Kanunun 552 sayılı KHK'nin 24.06.1995 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmeye başlanmış ve bu KHK 

toptancı hallerin kurulma izni dışındaki, işleyiş ve denetime ilişkin noktaları 
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aydınlatmaktadır. 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

toptancı ve perakendeci halleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek ruhsatlandırmak belediyelerin 

yetkisine bırakılmıştır ve belediyeler hallerin kuruluşuna izin verirken oradaki 

prosedürlerin neler olduğu hususunda 552 sayılı KHK'ye uymak durumundadır. Şu 

anda ülkemizde belediyeler tarafından kurulmuş 179 adet, özel kişiler tarafından 

kurulmuş 1 adet yaş sebze ve meyve toptancı hali bulunmaktadır. Belediye toptancı 

hallerinin 69'u il merkezlerinde, 110'u ilçe ve belde merkezlerinde konuşlanmış 

durumdadır. 

552 sayılı KHK kapsamında belediye sınırları ve mücavir alanları içinde 

yapılacak toptan yaş meyve ve sebze alım ve satımlarının mutlaka toptancı hallerde 

yapılması zorunluluğu söz konusudur. Ancak bu durum organik olarak üretilmiş 

ürünler, ihracata yönelik olan ürünler ya da işleme sanayii ürünleri için geçerli değildir. 

Ancak 10 Şubat-15 Mart 2006 tarihleri arasında narenciyenin hal kaydına girmeden 

satışının yapılabilmesi gibi arz fazlasının eritilemediği bazı istisnai durumlarla da 

karşılaşılabilmektedir. 

Belediyelerin denetim yetkisi haller ve semt pazarları üzerindedir. Şehrin giriş 

ve çıkışlarında kurulan kontrol ve denetim noktalarında ise yol denetimleri yapılır. 

Kontrol noktalarında kolluk kuvvetlerinden, belediye zabıtasından, toptancı halden, bu 

illerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ticaret borsasından, 

o yer ziraat odasından, komisyoncu demeğinden ve defterdarlıktan birer görevli 

bulundurulmaktadır. Kontrol ve denetim noktalarında araçlar durdurularak ürüne ait 

müstahsil makbuzu veya fatura, çiftçi belgesi, toptancı hal çıkış faturası, üretici belgesi 

ve sevk irsaliyesi bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Eksik belgeli veya belgesiz olarak 

mal nakli ve satışı bu şekilde engellenmektedir. Ayrıca bu şekilde sınırlara komşu 

illerde yapılması öngörülen sınır ticaretinin diğer illerde yapılması engellenmektedir. 

Ürünlerin hale girişi için %2 bir rüsum alınırken, sınır ticaretinden elde edilen ürünler 

için %25 bir rüsum alınmaktadır. 

10. GIDA GÜVENLİĞİ 

Tüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için 

yeterli miktarda gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması 

insan haklarının esasını oluşturmaktadır. 
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Gıda Güvenliği; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda "Gıdalarda 

olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan 

tedbirler bütünü" olarak, yine FAO/WHO Codex Alimentarius Uzmanlar Komisyonu 

"sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza 

ve dağıtımlan sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması" olarak 

tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlama etkin kontrol ve denetimin yapılabilmesi ve halk 

sağlığının korunabilmesi amacıyla başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 

birçok ülkenin gıda kontrol otoriteleri tarafından 'çiftlikten sofraya gıda güvenliği' olarak 

ifade edilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel gıda güvenliği endişelerini; 

1. Mikrobiyolojik tehlikeler, 

2. Kimyasal tehlikeler 

3. Gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi 

4. Yeni teknolojiler 

5. Bina kapasiteleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 

AB'nin EEC-178/2002 sayılı direktifinde gıda ile ilgili düzenlemeler yer almıştır. 

10.1. Mevcut Durum 

AB ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye'nin nüfus ve yüzölçümü bakımından 

büyük bir ülke olması, sıcak iklim kuşağında yer alması, özellikle küçük çaplı üretim 

yapan kayıt ve kontrol dışı gıda işletmelerinin sayısının fazlalığı, gıda kontrol 

hizmetlerinin yetersiz oluşu, toplumun riskli sayılabilecek gıda tüketim alışkanlıklarının 

olması, toplumun ekonomik ve sosyal yapısı gıda güvenliğini etkileyen olumsuzluklar 

arasında yer almaktadır. 

Yapılan gıda envanteri sonucunda Türkiye' de 28,000 civarında gıda 

işletmesinin mevcut olduğu ifade edilmekle birlikte, bu sayının çok daha fazla olduğu 

tahmin edilmektedir. Mevcut gıda işletmelerinin 16,832 adedi Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı (TKB) gıda siciline kayıtlıdır. Bunların %12'si meyve sebze işleme 

tesisleridir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Siciline kayıtlı gıda işletmelerinin yanında 

merdiven altı tabir edilen teknik ve hijyenik şartlara uygun üretim yapmayan 

işletmelerin sayısı çok fazladır. Söz konusu işletmelerin kontrol altında bulundurulması 

ve tüketiciye güvenli gıda temini için kontrol ve denetim çalışmalarınm birincil üretim 
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aşamasından başlayarak tüketime kadar olan tüm aşamalardaki gıda zincirinin 

tamamında uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

10.2. Gıda Kontrol ve Denetim Sistemi 

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, üretip satan, satan 

işyerleri, toplu tüketim işyerleri ile ithalat ve ihracat ile ilgili resmi denetim ve kontrol 

görevleri 5179 sayılı Gıda Kanunu ile TKB'nin yetki ve sorumluluğuna verilmiştir. 

Mevcut Yem Yönetmeliğinin AB yem mevzuatı ile karşılaştırdığında genel 

olarak uyumlu olduğu görülmekle birlikte özellikle uygulamada yetersizlikler 

bulunmaktadır. 

Gıda kontrol, denetim ve araştırma hizmetleri TKB bünyesinde değişik birimler 

tarafından yürütülmektedir. Merkezde kontrol ve denetim bir Genel Müdürlük altında, 

araştırma ve geliştirme hizmetleri başka bir Genel Müdürlük altında yapılanmıştır. 

Taşrada ise, il ve ilçelerde kontrol ve denetim hizmetleri Tanm İl Müdürlükleri ve İlçe 

Müdürlükleri bünyesinde yürütülmektedir. 

Türkiye genelinde gıda üreten işletmelerin yanında yaklaşık 400.000 civarında 

gıda satış ve toplu tüketim yeri mevcuttur. Söz konusu işyerlerinin denetimleri Tarım İl 

ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olup, alınan gıda örneklerinin analizleri 

yetkili resmi ve özel gıda kontrol laboratuarları tarafından yapılmaktadır. İl 

Müdürlüklerinde halen görev yapan mevcut personele ilave olarak gıda kontrolör ve 

gıda kontrolör yardımcısı sayısının artırılması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 

kontrol ve denetim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Bakanlık 

merkez ve taşra teşkilatı ile İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri arasındaki hızlı 

iletişimin sağlanması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla alt yapı çalışmaları 

devam etmektedir. 

Ülkemizde üretilen ve riskli ürün grubunda yer alan yaş sebze-meyvelerde 

pestisit izleme ve kuru meyvelerde aflatoksin, okratoksin A ve sudan boyası izleme 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

Gıda güvenliği konusunda ulusal mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlu hale 

getirilmesi kapsamında yürütülen ve AB tarafından da desteklenen projeler 

çerçevesinde bitki pasaportu, sınır kontrol noktalarının tespiti, ithalat ve ihracat 

kontrolleri ve benzeri konularda çalışmalar devam etmektedir. İyi tanm uygulamaları 

çerçevesinde seraların kayıt altına alınması konularında da çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Avrupa Birliği'nde de gıda güvenliği kavramı "Çiftlikten Sofraya Gıda 

Güvenliği" kriteriyle ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle, 

çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin temel prensiplerini; bitki sağlığı (pestisit güvenliği), 

gıda ürünlerinin güvenliği, gıdaların etiketlenmesi, merkezi yetkili Gıda Güvenliği 

Otoritesi'nin kontrol ve denetimindedir. 

Gıda güvenliği zincirinde birincil üretimden sofraya kadar olan tüm aşamalarda 

izlenebilirliğin sağlanması önemli unsurlardan birisidir. Gerek bitkisel üretim, gerekse 

hayvansal üretim, nakliye ve depolama, güvenli gıda üretimi, dağıtımı ve satışı, gıda 

analizleri, tüketiciler bir bütün olarak düşünülmeli ve ilgili konularda gelişmeler bir 

bütünlük içinde ele alınmalıdır. 

10. 3. Kontrol Hizmetleri 

10.3.1. Kontrol Birimleri 

Gıda ve yem güvenliğine yönelik resmi kontrol ve denetim hizmetleri ilgili 

mevzuatlar çerçevesinde İl Müdürlüklerinde Kontrol Şube Müdürlükleri ve İlçelerde 

îlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetler TKB tarafından 

yetkilendirilen ve Gıda Kontrol kursuna tabi tutularak adına kimlik kartı düzenlenen 

Gıda Kontrolörleri ve Gıda Kontrolör Yardımcıları tarafından yürütülmektedir. 

Halihazırda gıda denetim hizmetlerinde görevli 4.000 civarında Teknik ve Sağlık 

sınıfına mensup personel bulunmaktadır. Bu sayı denetim hizmetlerinin yürütülebilmesi 

için yeterli değildir. 

10.3.2. Kontrol Laboratuarları 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde 39 İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 

ve Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, gıda kontrol hizmeti 

vermektedir. Ayrıca TKB tarafından yetkilendirilen 19 özel gıda kontrol laboratuarı 

faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ve Refik Saydam Merkez 

Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün, TSE'nin, TÜBİTAK'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri Gıda 

Kontrol Müfreze Komutanlıklarının ve belediyelerin gıda konusunda hizmet veren 

laboratuarları mevcuttur. 
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Söz konusu laboratuarların çalışmalarının daha etkin ve güvenilir bir şekilde 

yürütülebilmesi için yapılan çalışmalar arasında laboratuar akreditasyon çalışmalarına 

öncelik verilmiştir. 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinde etkinliğinin sağlanması için AB destekli 

"Türkiye'de Gıda Denetim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 15 

laboratuar alet ekipman yönünden güçlendirilmiştir. Ayrıca, bölge laboratuarı olarak 

Ankara, İstanbul, İzmir İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri ve Bursa Gıda Kontrol ve 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKAK'dan belirli ürün ve analizlerde 

akreditasyon belgesi almışlardır. 

Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer nokta personel politikalarıdır. 

Oysaki ülkemizde eleman ihtiyacı meslek gruplarına göre yapılarak bilimsel gerçekler 

ve çok disiplinli çalışmalar göz ardı edilmektedir. Aynca, görev tanımları 

yapılmamaktadır. Bu insan kaynaklarımızın yanlış kullanılmasına ve bu duruma devam 

edildiği sürece gıda güvenliği zincirindeki halkalarda zayıflıklara sebep olacaktır. 

10.4. Eğitim 

Gıda güvenliğini etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri de sağlık/teknik 

elemanları yetiştiren, onları gıda endüstrisine ve denetim/kontrol kurum/kuruluşlarına 

kazandıran üniversitelerdir. Bu meslek sahiplerinin kendi grupları içerisinde birbirinden 

farklılıkları vardır. 

Aynca, kontrol ve denetim elemanlarının hizmet içi eğitim açısından 

yetersizlikleri söz konusudur. Aynca gıda işletmelerinde çalışan işçilerin genelde 

kalifiye olmaması, konu ile ilgili temel eğitime sahip olmaması, istihdamda sürekliliğin 

sağlanamaması ve sosyal güvence yetersizlikleri temel sorunlar arasında yer almaktadır. 

Çiftlikten sofraya kadar olan gıda üretim-tüketim zincirindeki tüm aşamalarda yer alan 

çalışanlann eğitimlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Gıda güvenliği zincirinde en son halkayı tüketiciler oluşturmaktadır. Tüketicinin 

alım gücü ve bilinçli olması gıda güvenliğini sağlamada önemli faktörlerden biridir. 

Tüketici potansiyelinin büyük bir çoğunluğunun alım gücü ve eğitim düzeyinin düşük 

olması, tüketici bilincinin oluşmaması, sağlıksız, düşük kaliteli gıdaları üreten 

işletmelerin artmasına ve bu da her yönden güvenli gıda üreten işletmeler ile haksız 

rekabete neden olmaktadır. Bu durum hem toplum sağlığını, hem de gıda endüstrisinin 

kaliteli ve güvenli gıda üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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10.5. Gıda Kaynaklı Riskler 

Gıda güvenliği ve halk sağlığı tüm ülkelerin stratejik öneme sahip konularının 

başında yer almaktadır. Gıda kaynaklı hastalıkların yol açtığı insan kayıpları yanında 

işgücü ve tedavi masraflarının ulusal ekonomiye getirdiği maddi yük göz ardı 

edilmemelidir 

Başlıca kimyasal tehlikeler kapsamında bitkisel üretimde verimi arttırmak 
amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan bitki koruma ürünü kalıntıları ile çevresel 
kaynaklardan bulaşan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya gıda işleme 
aşamalarında oluşan polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri, nitrozaminler, ambalaj 
materyalinden kaynaklı polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların 
yapısındaki doğal toksik bileşenler ve alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne 
alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, gıda katkı maddelerinin gıda sınıfı 
olması, tekniğine uygun olarak kullanılması ve öngörülen dozlarda uygulanmasının 
kontrolü büyük öneme sahiptir. 

Bunun dışında gıda üretimi sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi 
kirletmeyecek şekilde kontrolü ve ortamdan uzaklaştırılması da gıda güvenliği ve çevre 
hijyeni açısından büyük önem taşımaktadır. 

10.6. Türk Gıda Kodeksi 

Gerek gıda kaynaklı patojen mikroorganizmalar gerekse kimyasal bulaşmalar 
(gübre, zirai ilaçlar, gıda katkı maddeleri, ağır metaller, dioksin, allerjenler, vs.) ciddi 
halk sağlığı tehlikesi oluşturmaktadır. 5179 sayılı Yasa gereğince, üreticiler, işletmeler 
vb. Türk Gıda Kodeksine uygun ürünler üretmek zorundadır. 

Türkiye ye özgü geleneksel ürünlerin katkı ve kimyasal bulaşanlar yönünden 
maksimum kalıntı miktarlarının belirlenmesi, uluslararası mevzuatın yön gösterememesi 
nedeniyle sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
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10.7. Gıda Güvenliği ile İlgili Çalışmalar 

10.7.1. İyi Tarım Uygulamaları 

Son yıllarda başta AB ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünyanın 

her yerinde piyasaya sürülen ürünlere ve çevreye karşı insanlar daha bilinçli bakmaya 

başlamıştır. Tüketici artık, alacağı ürünün çevreye dost, insan sağlığına uygun ve 

güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olmak istemekte ve bu şekildeki ürünleri tercih 

etmektedir. Tüketicinin bu istekleri; sağlıklı ve güvenilir ürünleri üretme ve pazara 

sürülecek olan ürünlere standart getirme konusunda üreticileri, yetkilileri ve diğer konu 

elamanlarını ortak bir noktada birleşme durumuna getirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 

da; kalite kavramı yeni boyutlar kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası platformda; 

1. Tüketiciyi koruma altına almak, 

2. Gıda güvenliği ve bu güvenliğin şartlarını belirlemek, 

3. Tüketicinin satın alacağı ürünlere karşı güveni artırmak, 

4. Arz zinciri boyunca en yüksek verim ve kaliteyi elde etmek, 

5. Başta su ve toprak kirliliği olmak üzere çevre kirliliğini önlemek 

konularında bir takım çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla yapılan 

çalışmaların en önemlilerinden birisi de iyi tarım uygulamalarıdır. Çiftlikten sofraya 

gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için iyi tarım uygulamaları önem arz etmektedir. 

iyi tarım uygulamalarının tüm kalıntı bulaşanlar gibi risk faktörlerinin minimum 

düzeye indirilmesinde, gerçekçi kalıntı limitlerinin oluşturulmasında büyük önemi 

vardır. 

Ülkemizde büyük potansiyele sahip olan organik tarım alanlarından üretilen 

organik ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Çünkü 

gıdalarda kalıntı/bulaşanlar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle kalmtı/bulaşanlar 

bakımından risk taşıyan gıdaların organik üretimi yapılarak daha güvenli gıdalar 

sağlanmış olunacaktır. Bu gıdalar hem AB ülkeleri hem de ülkemizdeki tüketiciler 

tarafından gün geçtikçe artan oranda tercih edilmektedir. 

10.7.2. Gıdalarda İzlenebilirlik 

Avrupa Birliği ve Türkiye'de gıda yasaları; gıdaların üretildiği tarım ürünlerinin, 

gıdalara katılan her türlü katkı maddesinin ambalaj malzemelerinin üretim, ithalat, 
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işleme, nakliye, depolama ve dağıtımı gibi tüketilinceye kadar geçen tüm aşamalarda 

izlenebilirlik tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bunun nasıl yapılacağı her sektör için ayrı ve çözüm üreten firmaların becerisine 

bırakılmıştır. Sonuçta izlenebilirlik sistemi, gıda kaynaklı bir problem ortaya çıkması 

halinde veya tüketicinin talep etmesi durumunda mümkün olan en kısa süre içerisinde 

yukarda verilen bilgilere ulaşılması ve problemin nereden kaynaklandığının 

belirlenmesidir. 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda gıda, gıdanın elde 

edildiği bitki yada gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması muhtemel herhangi 

bir maddenin tespit edilmesi için üretim, işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda 

izlenebilirlik tesis edilecektir. 
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11. MEYVE, SEBZE VE KESME ÇİÇEK SEKTÖRLERİNDE SWOT ANALİZLERİ 

11.1. Meyvecilik Sektöründe SWOT Analizi 
Güçlü Yönleri 

S Tür ve çeşit zenginliği 

V Ülkenin bir çok meyve türünde gen 

merkezi olması 

J Meyve yetiştiriciliğine uygun 9 ayrı 

coğrafik bölgenin bulunması 

J İthalatçı ülkelere yakınlık avanlajı 

/ İşgücü potansiyeli ve düşük işgücü 

maliyetleri 

J Doğal kaynakların zenginliği 

(arazi, su vb.) 

•f Dış pazarda rakip tanımayan 

geleneksel ihraç ürünleri (Fındık, 

kayısı, kuru üzüm, kuru incir, 

badem, kiraz vb.) 

*/ Yüksek üretim miktarı 

S Organik yetiştiriciliğe uygun tarım 

alanları 

Zayıf Yönleri 
S Üretim alanlarının optimal büyüklükte 

olmayışı 

S Üretim planlamasının olmayışı 

S Üreticilerin bilgi eksikliği 

S Standart ve kaliteli ürün azlığı 

/ Üretici örgütlenmesinin olmayışı 

•f İşleme sanayinin yetersizliği 

•/ Fiyat ve pazar garantisinin olmayışı 

^ Sigorta sisteminin yerleşmemesi, 

S İlaç kalıntısı sorunları 

/ Akredite laboratuarların yeterli sayıda 

olmaması 

•f Bazı üretim girdilerinde dışa bağımlılık 

•/ Pazarlama organizasyonunun iyi olmayışı 

S Kayıt sisteminin olmaması 

S Üretim sürecinde izlenebilirliğin olmayışı 

S Hasat sonrası kayıpların fazlalığı 

S İhracatta ödenen navlun ücretlerinin rakip 

ülkelere nazaran daha yüksek olması 

S Sertifikalı fidan üretimin yeterince 

yaygınlaştırılamaması 

Fırsatlar 
/ Tüm Dünyada organik ürünlere 

yükselen talep 

/ Büyük ve standart miktarlarda alım 

yapan ithalatçılar (süpermarket 

zincirleri gibi) 

S Yeni meyve çeşitlerinin geliştirmeye 

yönelik araştırmaların artması 

/ Yeni teknolojilerin yaygınlaşması 

/ Sulu tarıma geçilebilecek alanların 

büyüklüğü 

/ Meyve işleme teknikleri 

/ Yeni pazarlar 

•f Pazar boşluklarından yararlanma 

•f Meyve tüketimini artırmaya yönelik 

tıbbi araştırma bulguları 

/ Uzaktan algılama teknikleri 

Tehditler 
/ Küçük ve parçalı işletme yapısı 

•/ Dış pazar taleplerine uygun çeşit ve 

kalitede ürün sağlanamayışı 

/ Diğer üretici ve ihracatçı ülkelerle 

rekabet( maliyetler, kalite, gıda 

güvenliği gibi konularda) 

/ Hasat, paketleme ve nakliye sırasında 

yapılan yanlışlar 

•f İlaç kalıntısı problemi 

/ İç pazar ile dış pazar istekleri 

arasındaki uyumsuzluk 

/ Pazarlama altyapı ve 

organizasyonundaki eksiklikler 

/ Uluslar arası kalite ve kontrol 

sistemlerine uyum sağlama 

zorunluluğu 

/ Gıda kontrol altyapısı 

S Yüksek girdi maliyetleri 

/ Ar- Ge ye yeterince kaynak 

ayrılmaması 

Pazarlama kanalında aracı sayısının 
fazlalığı 



11.2. Sebzecilik Sektöründe SWOT Analizi 

•f Ülkenin sahip olduğu ekolojik 
şartlar 

S Farklı bölgesel iklim özellikleri 
nedeniyle yıl boyunca pazara ürün 
sunabilme imkanı 

•f Zengin gen kaynaklan 

•f Yurt içi tüketimi karşılayacak 
miktarda üretim kapasitesi 

•f Ucuz işgücü 

J İhracata yönelik üretime ilgi 
gösteren büyük firmaların artması 
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<t Üretim alanlarının optimal büyüklükte 

olmayışı 

S Üretim planlamasının olmayışı 

•f Üreticilerin bilgi eksikliği 

•f Standart ve kaliteli ürün azlığı 

/ Sektörde üretim, satış ve pazar hakkında 
bilgi veren sağlıklı bir veri tabanının 
olmayışı 

* Depolama - pazarlama güçlüğü, hasat 
sonrası kayıplar 

S tç pazarda kalite ve standarda yönelik 
denetimin olmaması 

S Sertifikalı tohum kullanımının azlığı 

S Hibrit tohumluk konusunda dışa 
bağımlılık 

S Fiyat ve pazar garantisinin olmayışı 

S Sözleşmeli üretimin hayata 
geçirilememesi 

S Üretici örgütlenmesinin olmayışı 

•f Pazarlama organizasyonunun iyi olmayışı 

/ İhracatçı firmaların çoğunlukla küçük ya 
da orta ölçekli oluşu 

•S Üretici • ihracatçı firma işbirliğinin güçlü 
olmayışı 

S Tarım sigortası sisteminin yetersizliği 

•f Artan organik ürün talebi 

' Büyük ve standart miktarlarda alım 
yapan ithalatçılar (süpermarket 
zincirleri gibi) 

^ Yeni AB üyesi ülkelere yönelik ihracat 
olanakları 

«̂  Sebze işleme teknikleri 

S Gelişen biyoteknolojik yöntemler 

v- Yürürlüğe giren ıslahçı haklarına 
yönelik kanunla artacak araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri 

•f Jeotermal enerji kaynaklan 

/ Topraksız kültür 

S Sebze tüketimini artıran tıbbi araşürma 
bulguları 

•/ Uzaktan algılama teknikleri 

' I 

•t Küçük ve parçalı işletme yapısı 

"f Diğer üretici ve ihracatçı ülkelerle rekabetf 
maliyetler, kalite, gıda güvenliği gibi 
konularda) 

4 Hasat, paketleme ve nakliye sırasında 
yapılan yanlışlar 

/ İlaç kalıntısı problemi 

S tç pazar ile dış pazar istekleri arasındaki 
uyumsuzluk 

S Pazarlama altyapı ve organizasyonundaki 
eksiklikler 

•f Uluslar arası kalite ve kontrol sistemlerine 
uyum sağlama zorunluluğu 

J Gıda kontrol altyapısı 

•f Yüksek girdi maliyetleri 



11.3. Kesme Çiçek Sektöründe SWOT Analizi 

/ Pazar ülkelerine coğrafi 
yakınlığı 

/ İklimsel avantajları 
/ Tarımsal nüfusun genç 

insan kaynağına 
dayanması 

/ İleri teknoloji uygulanan 
modem seraların giderek 
artması 

/ Kesme çiçek sektöründe 
eğitimli insan kaynağına 
sahip olunması 

/ İhracata verilen önemin 
her geçen gün artması ve 
bu amaçla yüksek 
kalitede mal üretiminin 
sağlanması 

/ İhracatçı firmaların 
dinamik yapısı 

•mm 
/ Organize tanm bölgeleri bulunmaması 
/ Ürün çeşitliliği sağlanamaması 
/ İhracat mezatı olmaması 
/ Taşıma maliyetlerinin yüksekliği 
/ Enerji maliyetlerinin yüksekliği 
/ Zirai kredi faiz ve KDV oranlarının 

yüksekliği 
/ Üretim materyalinde büyük ölçüde dışa 

bağımlılık 
/ Arazi, mülkiyet ve veraset sorunları 
/ Pazar dağılımının dengesizliği 
/ Kayıt ve istatistik sisteminin yetersizliği 
/ Kooperatif ve mevcut mezat sisteminin 

iyi organize olamaması 
/ Danışmanlık sisteminin yetersiz olması 
/ Mevcut işletmelerin büyük 

çoğunluğunun modem seracılıktan uzak 
ve küçük ölçekli olması 

/ İhracat politikasının olmayışı ve 
ihracatçıların rekabeti 

/ MeBr'in yasaklanacak olması ve etkili 
fumigantın hala önerilmemesi 

/ Yıl boyu üretim için yayla 
çiçekçiliğinin devreye girmesi 

/ Çeşit geliştirme konusunda hem 
kamu, hem de özel sektörde ıslah 
çalışmalarının başlanmış olması 

/ EUREPGAP ve iyi tanm 
uygulamaları konusunda sektörde 
başlayan gelişmeler 

/ Birçok ülkeye göre üretimde önemli 
bir faktör olan zengin, temiz su 
kaynaklanmn mevcut olması 

/ İç tüketimi arttırmaya yönelik sanal 
çiçek satışlarının yaygınlaşmaya 
başlaması 

/ İhracata verilen önemin her geçen gün 
artması nedeniyle yüksek kalitede 
mal üretiminin sağlanması 

/ Genel ülke politikası olarak ihracata 
verilen önemin artması nedeniyle 
sektörün gerekli destek ve 
teşviklerden pay alabilecek olması 

/ İşletmelerin küçük oluşu ve kiralık arazi kullanımının 
yoğun olması nedeniyle üretimde sürekliliğin garantisinin 
olmaması 

/ Kesme çiçekte kullanılan ilaçların çoğunluğunun ruhsatsız 
olması 

/ Modern tarım işletmelerinin ilk yatırım masraflarının 
yüksek olması 

/ Üretim ve pazarlamada profesyonelliğin tam anlamıyla 
yerleşmemiş olması 

/ Kişi başına düşen çiçek tüketiminin iç pazarda çok düşük 
olması 

/ AB'ye uyum çerçevesinde üreticilerin hala patentsiz ve 
kalitesiz yerli üretim materyallerini kullanmaya devam 
etmesi 

/ AB pazarında kaliteli üretim yönünden rekabet edememe 
durumu 

/ AB katılım süreci ve sonrasında şu an için avantajımız 
olan düşük işgücü maliyetinin artacak olması 

/ Özellikle eğitim düzeyi düşük, küçük aile işletmelerinin 
mevcut bazı üretim alışkanlıklarının kınlamaması 

/ Bazı işletmelerin pazarlama stratejilerini genellikle uzun 
vadeli değil, kalitesiz ve günü kurtarmaya yönelik 
dışsatım yapmalarından dolayı ülke imajının zedelenmesi 
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12. MEVZUAT 

12.1. Kanunlar 

> Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (*) 

Kabul Tarihi: 8 Ocak 1985 
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Ocak 1985 - Sayı: 18639 
5.t. Düstur, c.24 - s.201 

> Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 

Kanun No : 5200 Kabul Tarihi: 29.06.2004 

Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2004 Salı Sayı:25514 

> Tarım Kanunu 

Kanun No. 5488, Kabul Tarihi: 18/4/2006 

> Kooperatifler Kanunu 

Kanun No : 1163 Kabul Tarihi: 24.04.1969 
Kanun No : 3476 Kabul Tarihi: 06.10.1988 

> Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Kanun No. 5403, Kabul Tarihi: 3.7.2005 

> Tarım Sigortaları Kanunu 

Kanun No. 5363, Kabul Tarihi: 14.6.2005 

> Organik Tarım Kanunu 
Kanun No: 5262, Kabul Tarihi: 01.12.2004 

12.2. Yönetmelikler 

> Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 

> Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal Ve Enzim 
içerikli Organik Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, 
Piyasaya Arzı Ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

> Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
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> Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 

> İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 

> Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik 

> Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim Ve Ticaretine Dair Yönetmelik 

> Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 

> Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi Ve İhracatına Ait Yönetmelik 

> Gıda Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 
Kontrolü Ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Yayın Tarihi: 30 Mart 2005 Çarşamba 

> Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi: 13/06/2003 
Resmi Gazete Sayısı: 25137 

> Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik 

Resmi Gazetenin Tarihi: 19/09/1997 
Resmi Gazetenin Sayısı: 23115 

> Sertifikalı Tohumluk Yetiştiricilerine İlişkin Yönetmelik 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 25.1.1964, No : 6/2609 
Dayandığı Kanunun Tarihi: 21.8.1963, No : 308 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 1.2.1964, No : 11622 

> Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine 
Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi: 26/01/2003 
Resmi Gazete Sayısı: 25005 

> Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik 

> Tohumculuk Yönetmeliği 
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Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/05/1973 - 7/6375 
Dayandığı Kanunlar Tarihi - No: 15/05/1957 - 6968 ; 27/01/1936 - 2903 ; 

21/08/1963 - 308 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/05/1973 - 14545 

> Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline İlişkin Yönetmelik 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 25.1.1964, No : 6/2609 
Dayandığı Kanunun Tarihi: 21.8.1963, No: 308 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 1.2.1964, No : 11622 

> Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği 

> Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Yayımlandığı R.Gazete 03.07.1988-19861 

> Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik 

Yayımlandığı R.Gazete 01.02.1964-11622 

> Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

> Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine 
Dair Yönetmelik 

Yayınlandığı R. Gazete 26.1.2003 - 25005 

12-3. Tebliğler 

> Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: 2006/27) 

> Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi 

İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2006/19) 

10.05.2006/26164 

> Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 
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(Tebliğ No: 2006/8) 

12.02.2006/26078 

> Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüklerinin Tespitine Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: 2003/20) 

30.6.2003 gün, 25154 

12.4. Genelgeler 

> Destekleme Primi Ödemeleri Genelgesi 

> Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi (2006/1) 

> Süs Bitkileri Çoğaltun Materyali İthalat Uygulama Genelgesi (2006/3) 

> Tohumluk İhracaatı Uygulama Genelgesi (2006/4) 

> Meyve Ve Asma Fidanlan İle Sebze Ve Çilek Fidesi İthalat 

Uygulama Genelgesi (2006/2) 

> Kesme Çiçek İthalatı Ve Usulleri Genelgesi (2000/1) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. ÜRETİM 

1.1. Tarım Arazisi 

Sorun 

• Ülkemizde 2001 yılında yapılan son tarım sayımına göre işletmelerde arazi büyüklükleri 

azalmaktadır. Arazi büyüklüklerinde ortaya çıkan bu düşüş üretim maliyetlerinin artışını 

direkt olarak etkilemektedir. 

Arazi büyüklüklerimizde görülen bu azalışın en önemli nedeni ise Medeni 

Kanunumuzdan kaynaklanmış ancak 2001 yılında Özellikle Türk Medeni Kanununun 659. 

maddesinde yapılan düzenleme ile arazilerde miras yolu ile oluşabilecek parçalanmaların 

engellenmesine çalışılmıştır. Ancak, Kanunda yapılan bu düzenlemeler kısa vadede çözüm 

getirmemiştir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun tanmsal işletmelere yönelik hükümleri içeren 

bölümünde, özellikle tahsis konusundaki mevcut eksiklikleri gidermek amacıyla düzenleme 

yapılmıştır. Bir yandan miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf özgürlüğü kısıtlanarak tahsise 

yetenekli mirasçının önü açılmış; diğer yandan hakimin takdir yetkisi sınırlanarak tarımsal 

işletmenin satılması veya paylaşılmasına yol açacak kararların önü kesilmiştir. Ayrıca 

kendisine tahsis yapılan mirasçının borçlanma nedeniyle zor durumda kalmaması için mirasçı 

irat senedi ile ilgili hükümler açık bir biçimde düzenlenmiştir. Yine, bir işletmenin yeterli 

tarımsal varlığa sahip olup olmadığım belirlemek üzere ilgili Bakanlığa yönetmelik çıkarma 

yetkisi verilerek kurumun sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Ancak 4721 sayılı Kanun, bazı önemli düzenlemeler açısından eksik kalmıştır. 

Öncelikle tahsisin ancak bir talep halinde kararlaştırılabileceği kabul olunarak; böyle bir 

talebin olmadığı durumlar açısından tarımsal işletmeler savunmasız bırakılmıştır. Öte yandan, 

mirasın açılmasından paylaşılmasına kadar ki süreçte kurulan miras ortaklığının miras mallan 

üzerindeki tasarruf özgürlüğüne kısıtlama getirilmemiş ve böylece tanmsal işletmelerin 

satılarak veya paylaşılarak bölünmesinin önü açılmıştır. 
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Yeni Medeni Kanunun, eski kanuna nazaran, tarımsal işletmenin tahsisini daha iyi 

düzenlediği görülmektedir. Fakat eski kanunda da bulunan, yukarda saydığımız eksikliklerin 

giderilmemiş olması nedeniyle uygulamada sorunlar devam etmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Türk Medeni Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Öncelikle miras 

bırakılan mallann arasında tarımsal bir işletmenin bulunması durumunda, miras ortaklığının 

bu işletme yönünden tasarruf özgürlüğü sınırlanmalıdır. Bu amaçla Medeni Kanunun 640. 

maddesine tarımsal işletmeler açısından bir istisna getirilmelidir. 

• Tarımsal işletmenin tahsisi talebe bağlı olmaktan çıkarılmalıdır. Bu amaçla, tahsis 

kurumunun düzenlendiği Türk Medeni Kanununun 659. maddesinde gerekli değişiklik 

yapılmalıdır. Böylece talep olmasa bile hakim tahsise karar verebilecek ve tarımsal 

işletmelerin bütünlüğü korunabilecektir. 

• AB'ye giriş sürecinde AB tarım politikaları ile uyumlu modern tarımsal işletmelerin 

desteklenmesine önem verilmelidir. Bu kapsamda toprak sahibi çiftçilerin, tarımsal 

işletmelerin bölünmesinin ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından olumsuz sonuçları 

hakkında bilgilendirilmesine önem verilmelidir. 

• Üreticilerin kayıt altına alınması çalışmaları sırasında, 3083 sayılı Sulama Alanlarında 

Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde, kendi istekleri ile arazi 

toplulaştırılmasına katılan özellikle bu sektörde faaliyet gösteren üreticilere kredi kolaylıkları 

ve ek teşvikler ödenmesi konusunda yeni uygulamalar getirilmelidir. 

Sorun 

• Birinci derecede tarıma uygun araziler, tarım dışı (turizm, sanayileşme, çarpık kentleşme) 

amaçlarla kullanılmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Birinci derecede tarıma uygun alanların tarım dışı amaçlarla kullanımının önlenmesi ve 

korunması amacıyla çıkarılan yasalar kesinlikle hiçbir taviz verilmeden uygulanmalıdır. 
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1. 2. Tarım İstatistiklerinin Tutulması 

Sorun 
• Ülkemizde tarımsal üretim ve ihracat ile ilgili istatistikler farklılık göstermektedir. Tarım 

istatistikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan verilerin Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından değerlendirilmesiyle oluşturulmaktadır. Sektörde en önemli sorun sağlıklı bir kayıt 

sisteminin olmamasıdır. 

Çözüm Önerileri 

• Uzaktan algılama teknolojisinin kullanımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

uygulamaya konulmalı ve il, ilçe ve köydeki mevcut arazi ve ağaç varlıklarımız 

belirlenmelidir. Bu uygulamanın en kısa zamanda başarıya ulaşması için ilgili Bakanlığa ek 

bütçe sağlanmalıdır. 

• Türkiye istatistik Kurumuna tarımsal üretim ile ilgili verileri sağlayan Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının taşra teşkilatları gerek teknik eleman gerekse maddi imkanlar bakımından 

güçlendirilerek daha sağlıklı çalışmaları sağlanmalıdır. Tarım Bakanlığı il ve ilçe 

teşkilatlarındaki teknik elemanlar, masa başı yazı işlerinde değil teknik konularda hizmet 

vermeli yayım çalışmalarına yönlendirilmelidirler. 

• Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması sonucu hedeflenen Çiftçi Kayıt Sisteminin sadece 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tutulması yanında, Bakanlığın gözetimi ve 

yönlendirmesi ile bu görev başta ziraat odaları olmak üzere, üretici birlikleri ve kooperatifler 

tarafından emlak kayıt defterlerinden de yaralanılarak yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

1. 3. Planlama 

Sorun 

• Ülkemizde yaş meyve-sebze, narenciye ve kesme çiçek üretim ve ihracatına yönelik 

politikalar ve üretim hedefleri istenilen noktaya ulaşamamıştır. 

Çözüm Önerileri 

• Ülkemiz yaş meyve, sebze narenciye ve kesme çiçek sektöründe üretim ve ihracat 

hedeflerinin ortaya konulması için ülke çapında "Ulusal Tarım Konseyi" adı altında bir 
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konseyin kurulması gereklidir. Bu konseyde Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı gibi resmi kurumlar, ilgili mesleki kuruluşlar (Ziraat 

Odalan Birliği, İhracatçı Birlikleri, Ziraat Mühendisleri Odası vb.) ve üniversitelerimizin 

ziraat fakültelerinde görev yapan öğretim üye ve elemanları görev almalıdır. Konsey, bu 

sektörde üretim ve ihracat hedeflerini ortaya koyarak, gerekli planlamaları yapmalı ve bu 

hedeflere ulaşılmasında yol gösterici olmalıdır. Konseyin çalışmalan sonunda belirlenen 

hedefler ve bunlara ulaşılması için alınması gereken tedbirler uygulamaya konulmalıdır. 

• Üretim planlamaları yapılırken aşağıda belirtilen noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: 

> Dış piyasadaki meyve ve sebzelerin azaldığı dönemler iyi takip edilerek, ürünün piyasaya 

sunulması bu dönemlere göre planlanmalı, farklı tarihlerde pazara girebilecek erkenci ve 

geççi çeşitlerin üretilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı ve pazarda devamlılık 

sağlanmalıdır. Çeşit seçiminde, ülkemizin iklim avantajını iyi kullanarak özellikle sahil 

kuşağında ihracata yönelik erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi, yüksek kesimlerde ise geççi 

çeşitlerin üretilmesi ile pazarda uzun süre kalıcılık sağlanabilir. 

> Özellikle enstitü ve üniversitelerde çeşit geliştirme hususunda yapılan çalışmalar teşvik 

edilmelidir. Bu konuda araştırma ve geliştirme çalışması yapan Tanm ve Köyişleri 

Bakanlığına bağlı olan enstitülere ve üniversitelere kaynak aktarılmalı, enstitülerin 

çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Geliştirilen çeşitlerin üretilmesi 

konusunda İl ve İlçe Müdürlüklerince üreticilere aydınlatıcı bilgiler verilmeli, gerekli 

durumlarda demonstrasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

> Bu konuda sözleşmeli üretim yapılması da yönlendirici bir unsur olabilir. Aynca üretici 

birlikleri; üreticileri ihracata yönelik çeşitlerin üretimine yönlendirmelidir. 

Sorun 

• Üreticiler piyasa koşullarına göre hangi ürünü üretmeleri gerektiği konusunda yeterli 

bilgiye sahip değildir. Bazı yıllar, üretim eksikliği olan ürünlerde fiyatın yükselmesi 

sonucunda ertesi yıl özellikle sebze üretiminde bu ürüne yönelme sonucunda oluşan arz 

fazlası nedeni ile ürün üreticinin elinde kalmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Ulusal Tarım Konseyinin belirleyeceği üretim ve ihracat hedeflerine uygun olarak 

bölgesel ölçekte ürün bazlı üretim planlaması; Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, çiftçi örgütleri, 

üniversiteler ve ihracatçı birlikleri, üreticiler ve tüm tarafların katılımıyla yapılmalıdır. Bu 
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konuda özellikle ürün bazlı kurulmuş olan üretici birliklerine büyük görev düşmektedir. Arz 

fazlası olan ürünler tespit edilerek, bu ürünlerin yerine ikame edilecek alternatif ürünler 

konusunda üreticiler ilgili kuruluşlarca bilgilendirilmelidir. Alternatif ürün üretimine yönelen 

üreticiler teşvik edilmelidir. 

• Üretim planlaması konusunda sözleşmeli üretim büyük önem taşımaktadır. Üretici 

birlikleri üyelerini sözleşmeli üretim yapmaya teşvik etmeli ve üretici birlikleri üreticileri 

adına sözleşme yapabilmelidirler. 

• Organize tarım bölgelerinin kurulması konusunda gereken destek verilmelidir. 

Sorun 

• Yaş meyve ve sebze üretiminin yoğun olduğu bölgelerde tarıma dayalı sanayiye yönelik 

üretim yapılmamaktadır. Ayrıca tarıma dayalı 

Çözüm Önerileri 

• Özellikle yaş meyve ve sebze üretiminin yoğun olduğu bölgelerde tanma dayalı sanayinin 

geliştirilmesi; üretimin değerlendirilmesi ve fiyat düşmelerine karşı üreticinin korunması 

açısından çok önemlidir. Tarıma dayalı sanayi yalnızca arz fazlası ürünleri değerlendirme 

açısından düşünülmemeli ve tanma dayalı sanayiye hammadde üretimine yönelik üretim 

planlaması yapılmalıdır. Sofralık çeşitlerin yanında sanayiye yönelik çeşitlerin 

geliştirilmesine ağırlık verilmeli bu maçla kurulacak olan işleme tesislerine yatırım kredisi 

verilmelidir. 

• Dünya ticaretinde aranılan sanayilik çeşitlerin vakit kaybetmeden Türkiye'ye getirilip, 

uygun ekolojilerde adaptasyon çalışmalarının yapılarak, üretimlerinin yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

1. 4. İş Gücü 

Sorun 

• Modern yetiştiricilik sistemlerinin uygulanma oranımn düşük olması nedeni ile işgücü 

önemli bir gider kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1260) 



— 190 — 

Çözüm Önerileri 

• Modern üretim tekniklerinin yaygın olarak kullanılabilmesi ve teknolojinin tarımsal 

üretime entegre edilebilmesi için yatınm kredilerinde kolaylık sağlanmalı, emek-yoğun 

üretimden gelişmiş ülkelerdeki gibi teknoloji-yoğun üretime geçilmelidir. 

• İşçilik maliyeti içinde yer alan SSK ve stopaj giderleri düşürülmelidir. 

Sorun 

• Tarım işletmelerinde, kadın ve çocuk işgücü kullanımı, daha ucuz ve daha az maliyetli 

olması nedeniyle artmıştır. Tarımsal gelirlerde meydana gelen düşüşler aile işgücü ve 

niteliksiz işgücü kullanımını artırmıştır. 

Çözüm Önerileri 

• Kentlerde yeterli istihdam olanakları bulunmadığı için, kırsal alanda tarıma dayalı 

sanayiye yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir. 

• Küçük el sanatları, kırsal turizm gibi yardımcı iş kollan geliştirilerek nüfusun yerinde 

istihdamına katkı sağlanmalıdır. 

• Tanmda çiftçi-köylü ve tarım işçilerinin tanımının bilimsel olarak yapılması ve bu 

durumun yasalarla düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Tanm sektöründe çalışan mevsimlik işçilerin çalışma koşullan düzeltilmeli ve sosyal 

güvenlik imkanlan mutlaka sağlanmalıdır. Tarım işçilerine, kısa süreli ve uygulamalı eğitim 

programlan ile nitelik kazandınlmalıdır. 

1. 5. Tohumculuk 

Sorun 

• Tohumların temelini ıslah ve çeşit geliştirme yoluyla elde edilen materyaller 

oluşturmaktadır. Kamu araştırma kurumları yetersiz teknoloji ve finansman gibi nedenler ile 

meyve ve sebze yetiştiriciliğinde tatmin edici düzeyde araştırma materyali geliştirememiştir. 

Özel sektör araştırmalarına yeterli destek sağlanamamıştır. 
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Çözüm Önerileri 

• Kamu araştırma kurumları, özel sektörün kullanabileceği ve genetik materyali 

oluşturabilecek kaynaklara sahip olacak şekilde yeniden yapılandırılmalı ve özel sektör ile 

işbirliği yapılarak projeler hayata geçirilmelidir. 

• Tohumculuğun geliştirilmesi için kamu ve özel sektör ortak çalışmalar yürütmeli ve bu 

projelere devlet gerekli desteği sağlamalıdır. Özel sektör, sadece tohum üretimi değil, 

tohumculukla ilgili politikaların belirlenmesi ve kararların alınmasına da katılmalıdır. 

• Genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik önlemler alınmalı; mevcut kaynaklann 

toplanması, muhafaza edilmesi ve ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılması 

sağlanmalıdır. Ulusal Biyogüvenlik Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde tohumluk üretim ve satışında kontrol ve denetim sistemi yetersiz olup bazı 

tohumlar açıkta ve kaçak satılmaktadır. Bu durum hem önemli yatmm ve istihdam yaratan 

firmaların hem de kalitesi belli olmayan bu tohumlardan üreticilerin zarar görmesine yol 

açmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tohum piyasasındaki denetim ve kontrol mekanizmasına 

işlerlik kazandırmalı ve etkinliğini artırmalıdır. Etkili bir kontrol ve denetim sistemi 

oluşturularak kayıt dışı kaçak tohum satışına neden olan kişi ve kuruluşlarla yasal olarak 

mücadele edilmeli kaçak tohum ticareti yapanlar hakkında cezai işlemler uygulanmalıdır. 

• Tohumculukla ilgili yasal eksiklikler gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Sorun 

• Sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı tohum kullanımı yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Sertifikalı tohum kullanımı teşvik edilmelidir. 

• Tohumda dışa bağlılığı ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır. Tohumculuk Kanunu 

Tasarısının bir an önce yasalaşması ile sertifikalı tohumluk kullanımı artacaktır. 
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1. 6. Fidancılık 

Sorun 

• Ülkemizde fidan üretimi için tohum, anaç ve kalem damızlık teminini sağlayacak birimler 

yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm önerileri 

• Anaç-kalem damızlık temininden sorumlu olan birimlerin alt yapıları hızla iyileştirilmeli, 

fidan üretimi için ihtiyaç duyulan anaç, kalem ve çeşit damızlık parselleri kurulmalıdır. 

• Ülkemizde kullanılan anaçlar dışında alternatif anaçlar üzerinde çalışmalar yapılmalı ve 

yeni anaç geliştirme programları hazırlanmalı, bu yönde yapılacak araştırmalar öncelikle 

desteklenmeli, araştırmalar sonunda belirlenecek anaç tiplerinin üreticiler tarafından 

kullanılması teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde talebe cevap verebilecek yeterli sayıda ismine doğru sağlıklı ve sertifikalı 

fidan bulunmaması nedeni ile meyve bahçeleri kalitesiz, hastalıklı ve ismine doğru olmayan 

fidanlarla kurulmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Fidan sertifikasyonuna yönelik yasal düzenlemeler hızla çıkarılmalıdır. 

• Meyve/asma fidanlarının sertifikasyonu tebliğinde gerekli düzenlemeler yapılmalı 

çeşit/anaç damızlık üretim parsellerinin (ismine doğru ve sağlıklı) kurulması ve üretimlerinin 

sağlanması için kamu ve özel sektör kuruluşlan türler bazında görevlendirilmelidir. Ayrıca bu 

kuruluşların teknik altyapı ve personel yönünden TÜBİTAK ve DPT'den desteklenen 

projelerle güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

• Modern fidan üretim tekniklerini kullanarak virüsten ari, klon seleksiyonu yapılmış 

çeşitlerle sağlıklı fidan üretimi yapan fidanlıkların sayısının artırılması için bu amaçla 

kurulacak tesislere finansman kolaylıkları sağlanmalıdır. 

• Baz materyal ve serolojik testlerden (virüs temizleme) sorumlu olan Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Karacabey Fide ve Fidan Test Merkezinin alt yapısı acilen iyileştirilmelidir. 

• Yurt dışında tescili yapılmış çeşitlerin, yurt içinde de hızla tescillerinin yapılarak 

sertifikalı üretime alınmaları sağlanmalıdır. 
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1. 7. Gübre 

Sorun 

• Gübre fiyatları yüksektir. 

Çözüm Önerileri 

• Gübrede uygulanan % 18 KDV oranı %1 'e indirilmelidir. 

• Kimyevi gübre üreticisi kuruluşlarımıza BOTAŞ'ın uygun fiyatlarla doğal gaz temin 

etmesi sağlanmalıdır. 

• Gübre üretimi denetlenerek, kalitesiz gübre üretimi engellenmelidir. 

Sorun 

• Türkiye'de yaş-meyve sebze ve turunçgillerin üretiminde gübre kullanımı bilinçsiz olarak 

yapılmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Gübreleme yapılırken bitki istekleri, iklim, toprak yapısı, toprak pH'sı ve vejetasyon 

dönemi dikkate alınarak doğru bitkide, doğru yerde, doğru zamanda, doğru gübrenin 

kullanılması sağlanmalıdır. Aşırı azotlu gübre kullanımının önüne geçilmeli, yeni gübreleme 

teknikleri geliştirilmeli, toprakların ve suların kirlenmesi engellenmelidir. Toprak ve yaprak 

analizleri doğrultusunda gübre kullanımının önemi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilecek yayım çalışmaları ile anlatılmalı ve yapılacak denetimler ile üreticilerin bu 

yönde gübre kullanması sağlanmalıdır. Bu amaçla gerek yaprak gerekse toprak analizlerinin 

yapılabileceği "Gelişmiş Bölgesel Laboratuarlar" oluşturulmalı, var olan kamuya ait 

laboratuarlar nitelik ve nicelik yönüyle geliştirilmelidir. 

• Araştırma eğitim ve yayım hizmetleri yeterince ve koordineli bir şekilde yapılmalı, 

özellikle Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin yayım teşkilatının üretici ile işbirliği sağlanmalıdır. 

• Bölgelere ve çeşitlere göre geliştirilen gübreleme rehberi bilimsel araştırmalar dikkate 

alınarak periyodik olarak güncelleştirilmelidir. 
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1. 8. Sulama 

Sorun 

• Sulama maliyetleri yüksektir. 

Çözüm Önerisi 

• Sulama amacıyla kullanılan elektrikten alınan %18 KDV oranı %1'e indirilmelidir. 

Tarımsal amaçlı kullanılan elektrik enerjisinin birim fiyatı sanayi elektriği ile aynı düzeye 

düşürülmelidir. 

Sorun 

• Doğal su kaynaklarımız tarımsal sulamada yeterince kullanılamamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının sulama amaçlı kullanılması için sulama yatırımlarına 

önem ve öncelik verilmelidir. Ayrıca mevcut açık sistem kanaletler kapalı hale 

getirilmelidir. 

Sorun 

• Sulama konusunda üreticilerin bilinçsiz olması nedeniyle; arazinin sulamaya iyi 

hazırlanmaması, aşırı su kullanımı, drenaj, yüksek taban suyu, tuzluluk, bitki hastalık ve 

zararlılarında artış, toprak yorgunluğu gibi bir dizi sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Çiftçi eğitimi; geleneksel tarım alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik, sulama ile tarımsal 

faaliyeti bütünlüklü bir yapı içinde gören anlayış ile planlanmalıdır. Geliştirilen ya da 

geliştirilmesi öngörülen sulama alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin sulu tarım 

konusundaki bilgileri geliştirilmelidir. 
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Sorun 

• Modern sulama sistemleri yeterince kullanılmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Modern sulama sistemlerinin (damla sulama, mini spring vb.) kullanımını yaygınlaştırmak 

amacıyla tesis kurma aşamasında üreticilere destek verilmelidir. 

1. 9. Zirai Mücadele 

Sorun 

• Tarımsal mücadelede kullanılan ilaçların fiyatlarının yüksek olması, entegre mücadele 

yapılmaması, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin üretilmemesi ve ilaç kullanımının bilinçsizce 

yapılması maliyeti artırmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Zirai mücadele ilaçlarının insan sağlığı, çevre ve doğal denge üzerinde olumsuz 

etkilerinden korunmak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan başta biyolojik mücadele 

olmak üzere, kültürel önlemler ve entegre mücadeleye öncelik verilmeli ve 

desteklenmelidir. 

• Virüsten ari, hastalık ve zararlılara dayanıklı, sertifikalı tohum ve fide kullanımı zirai 

ilaç kullanımını azaltacaktır. 

• Hastalık, zararlı ve yabancı otların popülasyonları; uzaktan algılama ve yer istasyonları 

vasıtası ile hassas bir şekilde takip edilerek, salgın durumları ve mücadele zamam önceden 

tahmin edilmeli, çiftçilerin uyarılmasına yönelik altyapı oluşturulmalı ve bu konudaki 

araştırmalara gereken önem verilmelidir. Bunlarla ilgili uzun yılları kapsayacak şekilde 

bilgisayar veri tabanları oluşturulmalıdır. 

Sorun 

• Üreticiler zirai ilaç kullanımı konusunda gerekli bilgiye sahip olmadıkları gibi, bu konuda 

yeterli danışmanlık hizmeti de alamamaktadırlar. 
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Çözüm Önerileri 

• Zirai ilaç kullanımında üreticilere danışmanlık hizmeti verilmelidir. Bu konuda üretici 

birlikleri danışman istihdam etmelidirler. Üretici birlikleri danışman istihdamı yaptıkları 

takdirde danışmanlık giderleri sübvanse edilmelidir. 

• İl ve İlçe Müdürlüklerinde özellikle zirai ilaç kullanımının yoğun olduğu yörelerde 

Bitki Koruma eğitimi almış uzman mühendisler bulundurulmalıdır. 

Sorun 

• Üretim aşamasında zirai ilaç kullanımının kontrolü ve hasattan soma kalıntı analizlerin 

yapılması yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Pestisit uygulamaları ile kalıntılarının sürekli ve düzenli olarak kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Üretim aşamasında iyi tarım uygulamaları bünyesinde yer alan kontrollü 

üretim sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bu konu; AB ülkelerince EUREPGAP 

belgesi almayan tarım ürünlerinin Avrupa Birliği'ndeki büyük perakendeciler tarafından 

talep edilemeyecek olması nedeni ile ihracata konu olan yaş meyve ve sebze için çok 

önemlidir. Bu nedenle iyi tarım uygulamaları uygulamasına geçen işletmeler teşvik 

edilmelidir. 

• Biyolojik preparatların, kimyasal preparatlarla rekabet edebilmesi ve piyasada 

bulundurulması için gerekli tedbirler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından alınmalıdır. 

• Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik araştırmalara önem verilmeli 

ve bu çalışmalar teşvik edilmelidir. 

• Havadan ilaçlamalara alternatif oluşturacak yöntemlerin geliştirilmesine yönelik 

araştırmalara önem verilmelidir. Havadan ilaçlamaya yeni sistemler geliştirilinceye kadar 

devam edilmelidir. 

• Tarımsal mücadele uygulamalarında kullanılan geniş spektrumlu ilaçlara alternatif 

olabilecek biyoteknik yöntemlerin kullanılması yaygınlaştırılmalı ve bunun için gereken 

materyalin ülkemizde üretimi sağlanmalıdır. 

• Üretici Birlikleri; araştırma sonuçlarını kullanan, mücadele hizmetlerini yapan ve 

yaptıran bir yapıya kavuşturulmalıdır. Zirai mücadelede aktif rol almalıdır. 
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• CODEX kapsamında düzenlenen Türkiye Pestisit Tolerans Listesine göre, toleransların 

üzerinde miko-toksin ve pestisit kalıntısı bulunan ürünlerin imhası ve üretimden men 

cezasına kadar varabilen tedbirleri içeren yasal mevzuat acilen çıkarılmalıdır. 

• Üreticiler için numaralama veya kodlama sistemi getirilmelidir. 

• Pazarlama ve işleme öncesi kalıntılardan Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri 

bünyesindeki Kalıntı Analiz Laboratuarlarının, pazar ve haller ile işlenmiş ürünlerdeki 

kalıntılardan ise Gıda Teknolojisi Araştırma Enstitüsü ve İl Kontrol Laboratuar 

Müdürlükleri sorumlu olmalıdır. Bu konudaki sorumluluklar yasal zeminde açıkça 

belirlenmelidir. 

1.10. Tarımsal Mekanizasyon 

Sorun 

• Ülkemizde tarım işletmelerinin büyük bir kısmı optimum genişlikte araziye sahip 

olmadıkları gibi, bu işletmeler birbirinden uzak ve çok sayıda parselden meydana 

gelmektedir. Bu durum tarımsal mekanizasyonun gelişmesini, tanm alet ve makinelerinin 

ekonomik ve verimli kullanımım engellemektedir. 

Çözüm Önerileri 

• İşletmelerin daha küçük parsellere ayrılması önlenmeli ve bunun yanında tanm 

makinelerinin birden çok işletmede kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla üretici birlikleri ve 

kooperatifler aracılığı ortak makine kullanımı yoluna gidilebilir. 

• Tarım makineleri imalat sanayi sektöründe mevcut atıl kapasitenin değerlendirilebilmesi 

amacıyla, tanm makineleri ihracatım teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Yerli üreticilerin 

üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özgün makine modelleri yaratma amacına yönelik Ar-

Ge faaliyetleri desteklenmelidir. 
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1.11. Finansman 

Sorun 

• Gerek yatırım gerekse işletme aşamasında üreticiler mali sıkıntı yaşamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• İşletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla verilecek olan krediler girdi ve 

ürün fiyatları arasındaki parite de dikkate alınarak belirlenmeli ve zamamnda çiftçilere 

ödenmelidir. 

• Üreticiye verilen zirai kredilerin faiz oranlan enflasyon oranının altında tutulup, uzun 

vadeye yayılmalıdır. 

• Tarımsal kredilerin verilmesinde üreticilere gerekli kolaylık sağlanmalı kredi 

kullanımında zorluk çıkarılmamalıdır. 

• Alınan kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanması için özellikle projeli 

kredi uygulamasının yaygınlaştırılması ve yörelerde istenilen üretim desenine ulaşılmasında 

kredi politikalarından yararlanılmalıdır. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlan ile yayım kuruluşlan, verilen tanmsal 

kredilerin kullanımında, işletmelere teknik bilgi konusunda destek vermelidirler. 

1. 12. Üreticilerin Bilgi Eksikliği 

Sorun 

• Üreticilerin yetiştiricilik konusundan başlamak üzere tüm aşamalarda bilgi eksikliği 

mevcuttur. Üniversite ve Araştırma Enstitülerinde üretilen bilgiler üreticiye yeterli oranda 

ulaştırılamamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Üreticilerin gerek yetiştiricilik gerek üretim planlaması ve gerekse iştigal alanları ile ilgili 

destekleme teşvikleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle Tarım II ve İlçe 

Müdürlükleri ve birliklerin, üreticilerin bilgilendirilmesi konusunda daha faal çalışmaları, 

yayım konusuna daha fazla eğilmeleri gerekmektedir. 
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• Hangi ürüne ne kadar gübre verileceği, ne miktarda ne zaman ilaçlama yapılacağı hangi 

durumlarda destek alınabileceği, kredi imkanlarından nasıl yararlanabileceği konularında 

belirli aralıklarla üreticilerle bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Zirai danışmanlık sistemi 

geliştirilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde yayım hizmetlerinde önemli sıkıntılar mevcut olup, yaş meyve sebze ile ilgili 

araştırma kuruluşları, yurtdışı pazarlar ve üreticiler arasında bilgi akışını sağlayacak bir yayım 

hizmetine ihtiyaç vardır. 

Çözüm Önerileri 

• Dış piyasa tercihleri ve pazar hareketleri konusunda tanm ve ticaret ataşeleri tarafından 

Tanm Bakanlığına ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmeli ve bu bilgiler ışığında stratejiler 

belirlenmelidir. 

• Tarımsal yayım hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır. Ziraat Fakülteleri ve Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerince, üretim ve ihracata yönelik bilgilerin en 

kısa süre içinde üreticiye ulaştırılması sağlanmalıdır. 

• Ülkemizde, tarımsal yayım aracı olarak yararlanılabilecek en önemli kaynak Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kurumudur. Genellikle TRT'de tarımsal programlar sabah saatlerinde 

yayınlanmaktadır. Ancak bu saatlerde üreticilerin arazide olması nedeniyle, programların 

seyredilme oranı düşüktür. Bu programların içerikleri; yeni üretim teknolojilerinin tanıtımı ve 

uygulanması, bilgi aktanmı konularında zenginleştirilmeli, ayrıca yayın saatleri düzenlenerek 

seyredilme oranı artırılmalıdır. 

• Ulusal ve yerel tüm televizyon kanallarında tarımsal içerikli yayın yapılması konusunda 

gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorun 

• Üreticilerimiz modern üretim teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından sektörde faaliyet gösteren üreticilere üretim 

teknolojileri konusunda bilgilendirmeye yönelik seminer ve kurslar düzenlenmelidir. 

• Tanm Meslek Liseleri ve tarımla ilgili Meslek Yüksek Okullarının sayıları artırılmalı ve 

bu okullardan mezun olanlara, tanmsal faaliyette bulunmalan yönünde destek verilmelidir. 
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• Tarım Meslek Liseleri, tarımla ilgili meslek yüksek okulları, fakülteler ve üretici 

birliklerinden çiftçi eğitimi ve yayım çalışmalarında yararlanılmalıdır. 

• Yayım hizmetleri sadece ekonomi bölümlerinde yapılandırılmamak her bölüm ürettiği 

bilgiyi üreticilere ulaştıracak şekilde yeni bir görev tarifi üniversitelere verilmelidir. 

• Özel sektör veya üretici örgütlerinin üniversite ile ortak araştırma yürütememelerinin 

önündeki önemli bir mevzuat engeli olan "döner sermaye" kesintisi azaltılmalıdır. 

1.13. Verim ve Kalite Düşüklüğü 

Sorun 

• Üretim ve pazarlama aşamasında dünyada kullanılan teknolojiler ülkemizde yeterince 

kullanılmadığından, verim ve kalitede problemler ortaya çıkmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Sektörde, dünyada kullanılan üretim teknolojilerini kullanan ya da kullanacak olan 

üreticiler teşvik edilmelidir. 

• Üretici Birlikleri üyelerini yeni üretim teknolojilerinin kullanılması hususunda sık sık 

bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir. 

Sorun 

• Özellikle meyvecilik sektöründe yetiştirilen çeşitlerin büyük bir kısmının dünya pazarında 

talep edilen çeşitler olmaması ve var olan tür ve çeşitlerin kendi fizyolojik yapısına uygun 

ekolojik koşullarda yetiştirilmemesi verim ve kalitede düşüşe neden olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Öncelikle üniversiteler ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Kuruluşlarınca 

bu çeşitlerin ülkemiz koşullarına uygunluğunun belirlenmesi için adaptasyon çalışmaları 

yürütülerek sonuçlandırılması konusunda güdümlü araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi 

gereklidir. 

• Özellikle meyvecilik, uzun vadeli bir yatırım olduğu için meyve bahçelerinde yapılacak 

çeşit değiştirme çalışmaları işletmelere yüklü bir maliyet getirmektedir. Ülkemiz ekolojik 

koşullarına uygun, dış pazarın talep ettiği çeşitlerin belirlenerek yeni tesis edilecek meyve ve 

turunçgil bahçeleri ile şu anda yaşlanmış ve verimlilik düzeyi düşük olan bahçelerin 
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yenilenebilmesi amacıyla ilk tesis masraflarının belli bir oranı ile bahçenin verime yatmcaya 

kadar ki dönemi için üreticiye devlet tarafından gerekli destek verilmelidir. 

Sorun 

• Tarıma dayalı sanayide yeterli, kaliteli ve düzenli hammadde sağlanamaması sektörün en 

önemli sorunlarından biridir. Hammaddenin mevsimsel değişiklik göstermesi, mevcut 

üretimin miktar ve kalitesinin yetersizliği nedeniyle, işletmeler düşük kapasite ve yüksek 

maliyetle çalışmaktadırlar. 

Çözüm Önerileri 

• Tarıma dayalı sanayiye yeterli, kaliteli ve düzenli hammadde sağlanması için modern 

üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar desteklenmelidir. 

• Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin hammadde ihtiyaçlarının istenen kalite ve miktarda 

temin edilmesini kolaylaştıran sözleşmeli üretim modeli üreticiler arasında 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Üretici Birlikleri sözleşmeli üretimin üyelerince benimsenmesi için gerekli çalışmaları 

yapmalıdır. 
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2. ÜRÜN BAZINDA YAŞ MEYVE VE SEBZE 

2.1. Narenciye 

Sorun 

• Ülkemiz yaş meyve ve sebze ihracatının yansını karşılayan narenciye sektöründe üretim 

ve pazarlama politikalarının belirleneceği ortak bir platform bulunmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Narenciyede üretici, ihracatçı, sanayici, üniversite, araştırma ve sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinin yer alacağı hızlı bir karar alma organı olarak " Ulusal Narenciye Konseyi" 

kurulmalıdır. 

Sorun 

• Yurtdışında ülkemiz narenciye ürünlerinin tanıtımı ve dolayısıyla tüketimi yetersiz olup 

yurtiçinde de narenciye tüketimi sınırlı düzeydedir. 

Çözüm Önerileri 

• Gerek dış piyasada tanıtımın sağlanması gerekse iç piyasada narenciye tüketimin 

artırılması için "Narenciye Tanıtım Grubu" oluşturulmalıdır. 

• Narenciye meyve suları için ihracat teşvik primi ödenmelidir. 

• Meyve suyu sanayisine yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir. 

• Askeri birliklerde ve yatılı okullarda narenciye tüketiminin arttırılması için gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde yetiştirilen narenciye tür ve çeşitlerinin hasat zamanlan birbirine çok yakın 

olduğu için ürünün pazarlama dönemi çok kısadır. Oysa rakip üretici ülkelerde sezon 11 ay 

devam etmekte dolayısıyla dört mevsim pazara ürün sunulmaktadır. Ayrıca dış pazarın talep 

ettiği çeşitlerin üretimi yetersiz kalmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Özellikle yeni tesis edilecek ve yenilenecek narenciye bahçelerinin, dünya pazarlarında 

önemli pazarlama potansiyeli bulunan çeşitler ve pazarlama dönemini uzatacak erkenci ve 
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geççi çeşitler (bu konudaki adaptasyon çalışmaları göz önüne alınarak) kullanılarak 
kurulması teşvik edilmelidir. 

• Dış pazarlardan ziyade iç pazar için fazla olmamak kaydıyla Valencia çeşidi tercih 
edilebilir. İç tüketimde portakal çeşitliliğine katkı sağlamak açısından kan portakalları belli 
bir oranda mutlaka yetiştirilmelidir. Navelina çeşidi erkenci göbekli portakal olarak, Lane-
Late göbekli portakalı ise Şubat-Mayıs dönemi için düşünülebilir. Bu konuda çeşit geliştirme 
araştırmaları yapan enstitüler desteklenmelidir. 

• tç piyasa için Meyer limonu üreten işletmelerde hedef 30.000 - 40.000 ton dolayında 
tutulmalıdır. Ağırlıklı olarak yetiştirilen İtalyan Memeli, Enterdonate çeşitlerinin yerine daha 
uygun ekolojilerde Lamas çeşidi yaygınlaştırılmalıdır. Bunun dışında selekte edilmiş 
Yediveren tipleriyle yıl boyu piyasaya taze limon sunumu da hedeflenmelidir. Limonda 
hastalıklara dayanıklılık ve çekirdeksizlik gibi çalışmalar dikkatle izlenmelidir. 

• Yeni kurulacak plantasyonlarda mandarinlere öncelik verilmelidir. Bu grup içerisinde, çok 
büyük miktarlarda ürettiğimiz ve yurt dışına sattığımız Ovvari Satsuma yerine, Owari'ye göre 
erkenci olan Okitsu ve Clausellina Satsumalanyla seleksiyon sonucu iyi performans gösteren 
Silverhill (22-9) ve Sgiyama (23-5) satsumaları üzerinde durulmalıdır. 
• Öncelikle çekirdeksiz Klemantinlere ağırlık verilmeli, bu gruptan Nules ve Fina ön plana 
çıkarılmalıdır. Normal mandarinler grubunda yer alan Robinson ve Nova mandarinleri, meyve 
tutumu için gerekli önlemler alınarak, bilinen çeşitlerle yetiştiricilik yapmak isteyenler için 
önerilebilecek çeşitlerdir. 

• Dünya pazarlarında Şubat-Mayıs sonu arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla, Ortanique 
tangor ve bunun bir seleksiyonu olan Mandora ile İsrail'de yaygınlaşmaya başlayan Templex 
Dancy melezi olan Or çeşitleri üzerinde durulabilir. Periyodisiteye karşı önlemler alınarak 
Kinnow da tercih edilmelidir. 
• Yeni narenciye çeşitleri önerilerinde halen yürütülen "Türkiye Turunçgil Seleksiyon 
Projesi" sonuçlan dikkate alınmalı, projeye yapılan destekler artırılmalı ve elde edilmiş ve 
edilecek yeni çeşitler üreticilerimize kazandırılmalıdır. 

Sorun 

• Altıntop üretiminin pazarlanmasında önemli ölçüde yetiştirilen çeşitlerden kaynaklanan 
sorunlar mevcuttur. Pazarlarda arzu edilen kalite ve tatta meyve üretilememektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1260) 



- 2 0 4 -

Çözüm Önerisi 

• Yeni altıntop bahçelerinin kurulması minimum düzeyde tutulmalı ancak dış pazarın 

istediği kırmızı altıntop çeşitlerinin üretimine ağırlık verilmelidir. 

Sorun 

• Sanayilik kullanım için yeni portakal bahçesi kuruluşu yok denecek düzeydedir. 

Çözüm Önerileri 

• Sanayide kullanıma uygun çeşitler sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilmelidir. 

• işleme sanayisine uygun çeşit elde edilmesi konusunda, üretim bölgesindeki Araştırma 

Enstitülerinin yapacağı çeşit ıslah çalışmalarında, sektörde faaliyet gösteren firmalarla ortak 

hareket edilmelidir. Yapılacak Ar-Ge çalışmalarının bir kısmını da çeşitleri kullanacak olan 

sektördeki ticari firmalar desteklemelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde narenciyede portakal, mandarin, limon ve altıntop dışında kalan diğer türlerin 

üretimi yok denebilecek düzeydedir. 

Çözüm Önerileri 

• Yetiştiriciliği olmayan şadok (dilim konservesi ve sanayi amaçlı), kamkat (turizm ve 

dışsatım amaçlı), turunç (reçel amaçlı), laym (turizm, dışsatım, iç tüketim amaçlı) gibi türlerin 

üretimine geçilmelidir. Bu yönde yeni tesis edilecek bahçeler için teşvikler uygulanmalıdır. 

• Bu türlerin tanıtımı Narenciye Tanıtım Grubu tarafından sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Narenciye işleme sektörümüz yeterli düzeyde değildir. İç ve dış pazarlarda aranan turunç, 

bergamot, ağaç kavunu reçeli gibi narenciye yan ürünlerinin üretimi yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Modern işleme teknolojilerini kullanacak tesislerin kurulması ya da var olan tesislerin 

yenilenmesi teşvik edilmelidir. 

• Turunçgil üreticileri küçük ve orta ölçekli işletmeler halinde turunç, bergamut, ağaç 

kavunu gibi türlerin üretim ve işlemelerine yönelmelidir. Özellikle turuncun çiçek ve 
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sürgünleri uçucu yağ elde edilmesinde değerlendirildiğinden, bu amaçla yeni kapama bahçeler 

tesis edilmelidir. 

2. 2. Yumuşak Çekirdekli Meyveler 

Sorun 

• Son yıllarda dış pazarda önemli talep gören elma çeşitlerinin üretimi yeterli düzeyde 

değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Gala, Mondial Gala, Fuji, Breabum, Jonagold gibi elma çeşitlerinin ülkemizde uygunluğu 

konusunda gerekli adaptasyon ve araştırma çalışmalarının yapılması için güdümlü projeler 

teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Elmada son yıllarda bodur ve yarı bodur anaçlarla kurulan kapama bahçelerde budama, 

sulama, gübreleme ve toprak işleme gibi kültürel uygulamalarda üreticilerin bilgi eksikliği 

bulunmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bodur ve yan bodur klonal anaçlarla sık dikim uygulamalarının hızla yaygınlaştırılmasına 

devam edilmeli ve modern yetiştiricilik tekniklerinin uygulanması konusunda üreticilere 

eğitim verilmelidir. 

Sorun 

• Hem elmaya hem de elma suyuna verilen ihracat teşviği yeterli değildir. 

Çözüm Önerisi 

• 7 kilogram taze elmadan bir kilogram konsantre elma suyu elde edilebildiği halde, elma 

suyu konsantresine verilen ihracat teşviği taze elmaya verilen ihracat teşviğinden az 

olmaktadır. Bu amaçla hem taze elma ihracatına hem de konsantre elma suyuna verilen 

ihracat teşviği artırılmalıdır. Bunun yanında diğer meyve sularına da ihracat teşviği 

uygulanmalıdır. 
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Sorun 

• Armut ve ayvada genellikle karışık bahçeler şeklinde yetiştiricilik yapıldığından standart 

çeşitlerle kurulu kapama bahçelerinin sayısı azdır. Ayrıca armut üretiminde ve veriminde ateş 

yanıklığı hastalığından dolayı azalmalar meydana gelmiştir. 

Çölüm Önerileri 

• Standart çeşitlerle kurulu kapama bahçelerinin sayısı artırılmalıdır. 

• Ateş yanıklığı nedeniyle gerileyen armut yetiştiriciliği yeniden ele alınmalı ve uygun 

ekolojilerde Tosça, Santa Maria, June Beauty vb., yazlık çeşitlerin yetiştirilmesi teşvik 

edilmelidir. 

• Piyasada tercih edilen ve özellikle de ateş yanıklığına dayanıklı olan çeşitlerin ülkemize 

getirilerek adaptasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

• Bodur anaçlar üzerine aşılanmış çeşitlerle yoğun ve çok yoğun dikim sistemlerine önem 

verilmelidir. 

2. 3. Sert Çekirdekli Meyveler 

Sorun 

• Kirazda son yıllarda Gisela, Ma x Ma ve SL-64 gibi klon anaçlarının kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak, bu anaçlar ile kurulu bahçelerde kültürel uygulamalar ve 

ürün kalitesi konusunda eksiklikler yaşanmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Üreticiler bu bodur ve yarı bodur anaçlarla tesis edilen bahçelerde yapılması gereken 

kültürel uygulamalar konusunda eğitilmelidir. 

Sorun 

• Kiraz ağaçlarında meydana gelen kurumalar önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bu sorunun aşılabilmesi amacıyla Tanm ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ilgili araştırma 

enstitüleri ve üniversiteler ortak çalışma yapmalıdırlar 
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Sorun 

• özellikle kiraz ve Japon erikleriyle kurulan bahçelerde yetersiz teknik bilgi nedeniyle 

dölleyici çeşit kullanımı ve verimlilikte sorunlar mevcuttur. 

Çözüm Önerisi 

• Özellikle kiraz ve Japon erikleriyle kurulacak bahçelerde uygun dölleyici çeşitlerin 

mutlaka bahçede bulundurulması gereklidir. Bu bağlamda özellikle yeni kurulacak bahçeler 

için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile üretici birlikleri tarafından gerekli teknik destek 

sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Kiraz çeşitlerinin yetiştiriciliği ülkemizin sadece bir kaç bölgesinde yoğunlaştığı için 

pazarlama dönemi kısa olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Tür ve çeşitlerin yayılışında bölgelere göre üretim planlaması yapılmalıdır. Avrupa 

pazarlarında "Türk Kirazı" olarak aranılan 0900 Ziraat çeşidinin üretim miktarının 

arttırılması gereklidir. Bu çeşidin hasat döneminin uzatılabilmesi bakımından yetiştirme 

alanlarının genişletilmesi önem taşımaktadır. Böylece daha uzun bir süre dış pazara kaliteli 

ürün sunma şansı yakalanabilecektir. Ayrıca erkenci ve geç hasat edilen yeni kiraz çeşitleri 

geliştirilerek üretime alınmalıdır. 

Sorun 

• Mevcut toprak koşullarına uygun anaç seçiminin yapılmaması özellikle sert çekirdekli 

meyve türlerinin yetiştirilmesinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• ti ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin yapacağı çalışmalar doğrultusunda toprak koşullarına 

uygun olduğu belirlenen anaçların üretilmesi için gerekli teşvikler uygulanmalıdır. 
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2. 4. Üztimsü Meyveler 

Sorun 

• Üzüm yetiştiriciliğinde bilinçli zirai mücadele çalışması yapılmaması insan sağlığı ve 

doğal dengenin bozulmasına aynı zamanda üründe kalite ve verim kaybına yol açmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Toprak erozyonunun önlenmesinde ve verimsiz, kıraç, eğimli arazilerin 

değerlendirilmesinde bağcılık en önemli üretim dalıdır. Ancak diğer tarım alanlarında olduğu 

gibi bağcılıkta da aşın gübre kullanımı topraklarda tuzlanmaya, yer altı su kaynaklarının 

kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle üreticiler yaprak ve toprak tahlillerinin 

sonuçlarına göre gübre kullanmanın önemi ve zirai ilaç kullanımı konusunda 

bilgilendirilmelidirler. Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birlikleri aktif 

görev almalıdırlar. 

• Ülkemizin tüm bağ bölgelerinde önemli ürün ve kalite kayıplarına yol açan hastalık ve 

zararlılarla mücadelede, yoğun kimyasal kullanımı gerektiren klasik mücadele yöntemleri ye

rine, eko sistem içindeki dengeleri gözeten entegre mücadele sistemleri yaygınlaştırılmalı, bu 

sistem iç ve dış karantina ve kültürel önlemlerle desteklenmelidir. Diğer yandan tüm 

bölgelerimizde yaygın olan virüs hastalıkları ve serin bölgelerde önemli bir sorun olan Taç 

Uruna'ya (Bağ Kanseri) karşı alınabilecek tek önlem yeni bağ tesisinde bu hastalık 

etmenlerinden ari, sağlıklı fidanların kullanılmasıdır. Bu fidanların üretimi desteklenmeli ve 

arttırılmalıdır. 

Sorun 

• Sofralık üzümde pazar dönemi kısadır. 

Çözüm Önerisi 

• Sofralık üzüm ihracatının ihraç dönemi uzatılarak ve çeşit sayısı arttırılarak geliştirilmesi 

amacıyla çok erkenci ve geçci çeşitlerin ticari amaçlı işletmelerde optimum üretim düzeyinde 

üretilmeleri teşvik edilmeli, iri taneli, çekirdekli ve çekirdeksiz yeni çeşitlerin elde edilmesi 

amacıyla ıslah çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Ayrıca bu amaçla dış pazarlarda dönem ve 

fiyat avantajı sağlayan ve Akdeniz Bölgesinde yaygınlaşmaya başlayan mevcut erkenci 

çeşitlerin daha da erken olgunlaşmasını sağlayan örtü altı üzüm yetiştiriciliği teşvik 

edilmelidir. 
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Sorun 

• Sofralık incir üretim ve ihracatımız son yıllarda artış göstermiş olmakla birlikte bu türün 

yetiştirilmesi için çok uygun ekolojinin bulunduğu ülkemizde, üretim miktarımız yeterli 

düzeyde değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Sofralık incir ihracatında önemli yer tutan Bursa Siyahı çeşidinin üretim alanları 

genişletilerek, hem ürün miktarının arttırılması hem de hasat döneminin uzatılması gereklidir. 

Özellikle farklı mevsimlerde olgunlaşan sofralık incir çeşitlerinin farklı ekolojilere adapte 

olabilenlerinin belirlenmesi pazarda daha uzun süre sofralık incir sunumunu sağlaması 

açısından önemlidir. 

Sorun 

• Özellikle Bursa Siyahı incir çeşidinde haşatın öne alınması amacıyla yapılan kimyasal 
uygulamalar meyve kalitesinde düşüşe yol açmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bursa siyah incirinde İl Müdürlüğünce 10 Ağustos-20 Ağustos tarihleri olarak açıklanan 

yükleme tarihi öne alınmalı yada tarih belirleme uygulaması kaldırılmalıdır. Bunun için İl 

Müdürlüğünce meyvenin dış kabuğunu olgunlaşmış gösteren kimyasal ilaçların kullanımı 

yasaklamalıdır. 

Sorun 

• Kivi üretimimiz yetersiz olup, özellikle erken hasat edilmesi nedeni ile meyve kalitesi ve 
muhafaza süresi olumsuz etkilenmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından sertifikalı fidanla bahçe tesisi için verilen destek 

kivide de en az 10 dekar için uygulanmaktadır. Ancak, kivi üretimi entansif tarım teknikleri 

ile yapıldığı için destek verilecek alan miktarı 5 dekara indirilmelidir. 

• Erken haşatın önlenmesi için çiftçilerin eğitimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Sorun 

• Nar yetiştiriciliğinde ağaç üzerinde büyüme ve gelişme sırasında aşın güneşlenmeden 

kaynaklanan meyve çatlamaları önemli bir sorundur. 

Çözüm önerisi 

• Özellikle narda çatlamaya dayanıklı ve kolay tanelenen çeşitlerin üretimi 

yaygınlaştınlmalı, bu yönde alınabilecek kültürel tedbirler konusunda Tanm ve Köyişleri 

Bakanlığı ve üretici birlikleri tarafından üreticiler bilgilendirilmelidir. 

Sorun 

• Çilek yetiştiriciliğinde üreticiler daha çok sonbahar temizliği sırasında elde edilen fideler 

ile üretime başladıklanndan, fidelerde ilgili karantina önlemleri gerektiği şekilde 

yapılamamakta bu da hastalık ve zararlılann daha çabuk yayılmasına ve verimin düşmesine 

neden olmaktadır. Doku kültürü yolu ile fide üretimi henüz ihtiyacı karşılayacak düzeyde 

değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Doku kültürü yöntemleri kullanılarak çilekte hastalık ve zararlılardan ari fide üretimi ve 

yeni tesis edilen işletmelerde bu tip yollar ile üretilmiş fidelerin kullanımı teşvik edilmelidir. 

• Çilek yetiştiriciliğinde erkenciliği sağlayacak frigo fide kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde örtüaltında çilek yetiştiriciliği için uygun ekolojiler bulunmasına rağmen 

yeteri düzeyde örtüaltı çilek üretimi yapılmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Örtüaltı çilek yetiştiriciliğine uygun bölgeler olan bölgelerde üreticilere gerekli destekler 

verilerek, erkenci çilek yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Türkiye, çilek dışındaki diğer üzümsü meyve türlerinin yetiştiriciliğine son derece uygun 

alanlara sahip olmakla birlikte frenk üzümü, ahududu, böğürtlen vb. diğer türlerin üretimi çok 

sınırlıdır. 
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Çözüm Önerisi 

• Bu türlerin üretimini artırıcı önlemler alınmalı, yapılmakta olan adaptasyon ve seleksiyon 

çalışmalanndan elde edilecek sonuçlar bir an önce pratiğe aktarılmalıdır. Özellikle çok düşük 

gelirli orman köyleri için ahududu, böğürtlen ve frenk üzümü ideal türlerdir. Genellikle 

bitkiler yan otsu yapıda ve alçak boylu olduklarından işçilik ve bakımı kolaydır. 

Sorun 

• Çilek ve diğer üzümsü meyvelerin işleme sanayi yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm önerisi 

• Üzümsü meyveleri işleme sanayinin geliştirilmesi için teşvik ve destekler sağlanmalıdır. 

2 .5. Muz 

Sorun 

• Muz yetiştiricilerinin örtüaltı muz üretimi konusunda teknik bilgileri yeterli değildir. 

Aynca muz yetiştiriciliği konusunda bilimsel bir gübreleme çalışmasının yapılmamış olması 

nedeniyle, üretici geleneksel yöntemler ve gübre satıcılarının önerileriyle hareket etmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birliklerince muz yetiştiriciliği için gerekli teknik 

destek ve teşvik sağlanmalıdır. 

• Muz üretimine ilişkin sera teknolojisi ve sera içi donanımlarla ilgili teknolojik çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu konuda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmeli, çalışmalann yetersizliği 

durumunda güdümlü projeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya 

konulmalı ve bu sonuçlar üreticiye ulaştınlmalıdır. 

Sorun 

• Yerli muz üretiminin yapıldığı Anamur ilçesinin pazarlama merkezlerine uzaklığı ve 

soğutulabilen taşıma araçlarının olmaması nedeni ile özellikle kışın, meyvelerin dondan zarar 

görmeden taşınması zorlaşmaktadır. 
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Çdzüm Önerisi 

• Muz taşımacılığında sıcaklığı kontrol edilebilen taşıma araçlarının kullanımı denetlenmeli 

ve teşvik edilmelidir. 

2. 6. Mantar 

Sorun 

• Mantar yetiştiriciliğinde en önemli girdileri kompost, örtü toprağı ve kullanılan ilaçlar 

oluşturmaktadır. Bu girdilerin hazırlanması oldukça pahalı olduğundan üretimi 

sınırlandırmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Üretimde kullanılan kompost örtü toprağı ve ilaçlar destekleme kapsamına alınmalı, 

desteklemeden faydalanacak üreticilere birliğe üye olma şartı getirilmelidir. 

Sorun \ 

• Ülkemizde mantar yetiştiriciliği daha çok binaların bodrum katlarında yapılmakta, ancak 

bu durum hastalık ve zararlı riskini artırmanın yanısıra hijyen koşullarına uygunluğu ortadan 

kaldırmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Bina altlarında yapılan üretimin yerleşim yerlerinden çıkarılması gerekmektedir. Bu 

nedenle üretimin yoğun olarak yapıldığı Korkuteli İlçesinde organize mantar üretim alanı 

oluşturulması konusunda üreticilere destek sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Özellikle Çin'den konserve ve salamura mantar ithalatı yapılması mantar üreticilerini zor 

durumda bırakmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Mantar üreticilerinin korunmasım sağlamak adına yurtdışından yapılan konserve mantar 

ithalatına yasal düzenlemeler getirilerek en aza indirilmelidir. 
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2. 7. Açıkta Sebze 

Sorun 
• Son yıllarda sebze üretiminde sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaşmakla birlikte yeterli 
değildir. Halen standart ve hibrit sebze tohumu ithal edilmektedir. 

Çözüm Önerileri 
• Sertifikalı tohum kullanımı artırılmalı ve tohumda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak 
önlemler alınmalıdır. 

• Fide ve tohum üretimi yapan kuruluşlar desteklenmelidir. 

Sorun 
• Üretimde kullanılan çeşit sayısının çok fazla olması standart ürün bulunmasını 
güçleştirmektedir. 

Çözüm Önerisi 
• İhracata uygun kaliteli çeşitler belirlenip, bu sebze tür ve çeşitlerinin yetiştiriciliği teşvik 
edilmelidir. 

Sorun 
• Hasat sonrası ürün kayıpları %15-35 civannda olup, bazı ürünlerde % 40'a ulaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi 
• Özellikle hasat ve sonrasındaki işlemlerin doğru ve tekniğine uygun olarak yapılması için 
üreticiler, Tarım Köyişleri Bakanlığının yayım çalışmalan ile bilgilendirilmeli, uygun hasat 
sonrası tekniklerin uygulanabilmesi için kurulacak işletmelere tesis kredisi verilmeli yada 
yatırım teşvikleri uygulanmalıdır. 

Sorun 
• Sebze türlerine ait standartlar belirlenmiş olmakla birlikte, bunlar yurt içinde 
uygulanamamaktadır. Bu durumda yerli tüketici pazarda her türlü standardizasyon dışı ürün 
ile karşılaşmaktadır. Ayrıca zamanında yapılmayan hastalık ve zararlılarla mücadele ve 
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kullanılan ilaçların parçalanma sürelerinin kısa olması nedeniyle çoğu kez tüketiciler risk 

altında kalmaktadırlar. 

Çözüm Önerileri 

• Tüketici sağlığı açısından risk taşımayan sebze üretimi gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla 

danışmanlık sistemi devreye sokularak pestisit, gübre ve bitki büyüme maddelerinin kullanımı 

kontrol altına alınmalıdır. 

• İç piyasaya yönelik sebze üretiminde belirlenmiş olan standartlara uyulması konusunda 

üreticiler üretici birlikleri tarafından yönlendirilmelidirler. 

Sorun 

• Ülkemizde önemli bir sebze üretim potansiyeli bulunmasına karşın, sebze ihracatı çok 

düşük düzeyde olup sebze üretiminin sadece %3'lük bir kısmı ihraç edilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• İhracata uygun sebze tür ve çeşitlerinin üretimi planlanmalı ve teşvik edilmelidir. 

• İhracat olanaklarının artırılabilmesi için gerekli tanıtımlar yapılmalı, yurtdışı pazarlar 

yakından takip edilmeli ve gerektiği durumlarda ihracat teşvikleri verilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemiz pek çok sebze türünün anavatanı olmasına rağmen genetik çeşitliliğimiz yıldan 

yıla azalmakta ayrıca kültüre alınmamış pek çok sebze türü bulunmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Yerli tür ve çeşitlerimizin 

yurtdışına çıkarılmasına izin verilmemelidir. Mevcut kaynaklann toplanması, muhafaza 

edilmesi ve ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanımı sağlanmalıdır. 

• Son yıllarda, sebzelerin insan sağlığındaki önemi ön plana çıkmıştır. Ülkemizde doğada 

bulunan kültüre alınmamış sebze türleri bu amaçla değerlendirilmelidir. 

Sorun 

• Sanayiye ve İhracata yönelik sözleşmeli sebze üretiminde sözleşmenin hazırlanması ve 

uygulanması aşamalarında sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Sanayiye ve ihracata yönelik sözleşmeli sebze üretimi teşvik edilmelidir. 

• Üreticiler ve firmalar arasında imzalanan sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için yasal boyutta yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle sözleşmeli 

üretim yaptıracak firmalarda bazı alt yapı gereksinimlerinin bulunma zorunluluğu aranmalı, 

firmalar tarafından üreticilere teknik bilgi desteği sağlanmalıdır. Gerekli alt yapı ve 

elemandan yoksun olan firmalara sözleşmeli üretim yaptırma izni verilmemelidir. Tanm ve 

Köyişleri Bakanlığınca yapılacak denetlemeler sonucunda gerek üretici gerekse firmaların 

imzalanan sözleşmelere uymadığı belirlendiği takdirde belirli bir süre için sözleşmeli üretim 

yapma ya da yaptırma izinleri iptal edilmelidir. 

2. 8. Örtüaltı Sebze 

Sorun 

• Genelde seralar küçük ölçekli aile işletmesi olup, teknoloji kullanım düzeyi düşüktür. 

Üretimin ısıtmasız seralarda gerçekleştirilmesi verim ve kaliteyi düşürmekte, pestisit ve bitki 

büyüme maddeleri kullanımım artırmakta ve sonuçta pazarlama ile ilgili sorunlara yol 

açmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Seraların yapısal özelliklerinin ve sera ikliminin iyileştirilmesine çalışılmalıdır. Seralarda 

etkin havalandırma, ekonomik ısıtma ve sıcak dönemde sera içi sıcaklıklarını düşürmek amaç: 

ile ekonomik soğutma teknikleri yaygınlaştırılmalıdır. 

• Seraların iklimlendirilmesinde kullanılan enerjiden alman KDV oranı %18'den %1'e 

indirilmelidir. 

• Sera sebze yetiştiriciliğinde hedeflenen verim ve kalite ancak ısıtmalı seracılık ile 

mümkündür. Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı teşvik edilmelidir. Ancak bu 

bölgelerde sulama suyu kalitesi göz ardı edilmemelidir. 

• Örtüaltı tarımında özellikle ısıtmada çevre kirliliğine yol açmaması ve ucuz olması 

nedeniyle doğal gaz tercih edilmelidir. Bu ucuzluğun korunması için rakip ülkelerde doğal 

gaz fıyatlan izlenmeli ve yurtiçi fiyatlarının yükselmesi halinde gerekli sübvansiyonlara yer 

verilmelidir. 
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Horun 

• Kimyasal gübre kullanımının bilinçsiz yapılması sonucunda, seracılığın yoğun olduğu, 

özellikle kumsal alanlarda, yüzey ve yer altı sularında nitrat birikimi meydana gelmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Seracılıkta, gübrelemenin toprak ve bitki analizlerine dayalı olarak yapılmasına acilen 

geçilmelidir. 

• Çevreye olumsuz etkinin azaltılması için toprak dezenfeksıyonunda kimyasal kullanımı 

azaltılmalıdır. Montreal Protokolü gereğince ülkemizde sera toprak dezenfeksiyonunda 

metilbromit kullanımı 2007 yılında yasaklanacağından alternatif uygulamalar 

yaygınlaştırılmalıdır. Topraksız üretime önem verilmelidir. 

Sorun 

• Türkiye'de seracılık sektöründe girdi temini dışa bağımlı olarak sürdürülmektedir. 

Kullanılan tohumların büyük bir kısmı ithal edilmekte, çok az bir kısmı ise lisans anlaşmaları 

çerçevesinde ülkemizde üretilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tohumculuk konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm ıslah çalışmalarına gerekli destek 

verilmelidir. 

• Son yıllarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen F| hibrit 

domates, patlıcan, hıyar ve kavun çeşitlerinden bazıları tescil edilmiş ve bunların arasından 

bazı çeşitlerin tohum üretim ve satış izni özel firmalara verilmiştir. Günümüzde özellikle 

hıyarda yerli çeşitlerin kullanımının %50'ye ulaşması sevindirici bir gelişmedir. Biber ve 

domateste %5 civarında olan bu oran artırılmalıdır. 

Sorun 

• Ülkemizde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde faaliyet gösteren firmaların büyük bir kısmı 

standardizasyondan yoksundur. Bu tip firmalar tarafından üretilen ürünlerde belirlenen ilaç 

kalıntıları nedeniyle ürünlerin sınır kapılarından geri dönüşü söz konusu olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• İhracata yönelik üretim yapan büyük işletmelerin kurulması teşvik edilmeli, organize sera 
bölgeleri oluşturularak, İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun üretim yapılmalıdır. 
Organize sera bölgeleri yaygınlaştırılmalıdır. 
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• Meyve tutumunu sağlamak üzere Bombus anlarının kullanımı yaygınlaştırılmalı ve arı 

üretimi teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Örtüaltı tarımında kullanılan plastikler çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Plastiklerin geri dönüşümünü sağlayacak tesislerin kurulması için gerekli destek 

verilmelidir. 

Sorun 

• Örtü altı üretimi entansif tarım teknikleri ile yapıldığı için Doğrudan Gelir desteği üretim 

alanına verildiği örtü altı üreticileri bu destekten yeterince faydalanamamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Birim alana verilen Doğrudan Gelir Desteği örtü altı üretimine daha yüksek oranda 

verilmelidir. 

2.9. Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek 

Sorun 

• Üretim materyali yönünden (tohum-çelik) dışa bağımlı olmamız, üretim maliyetlerini 

önemli ölçüde artırmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Üretim materyali konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak önlemler alınmalı, gen 

kaynaklarımızdan yararlanma yönünde çalışmalar desteklenmelidir. 

• Özellikle ihracatı yapılan kesme çiçek üretiminde tescil ve patent sorununun hızla 

çözülmesi gerekmektedir. 
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Sorun 

• Kesme çiçek üretim işletmelerinin çoğunlukla kiralık araziler üzerinde kurulmuş olması 

yüksek maliyetli modern seraların kurulmasını engellemektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında imzalanan Organize 

Tarım İhtisas Bölgelerinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Böylece, 

işletmeler kiralık arazilerden kurtulacak ve büyük işletmeler kurulabilecektir. Ayrıca kesme 

çiçek üretiminde modern seralarda tüm teknolojik imkanların kullanılması sağlanmış 

olacaktır. 

Sorun 

• Kesme çiçek ihracatında ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretimde kalitenin ön plana 

çıkarılması ihracat mezatlannın kurulması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Antalya'da 

kesme çiçek mezatı kurulması gereklidir. Bir taraftan küçük üreticilerin yoğun olması, diğer 

yandan da havaalanına yakınlığı nedeniyle Altınova bölgesindeki bu iş için uygun arazinin 

değişik nedenlerle tahsisi sonuçlandırılamamıştır. Bu durum, Avrupa Birliği fonlarından 

yararlanılmasına engel olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Öncelikle Antalya ve İzmir'de uluslararası düzeyde süs bitkileri mezatının kurulmasına 

yönelik çalışmaların devam ettiği aşamada en önemli sorun olarak görünen yer tahsisi 

engelinin ortadan kaldırılması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri ve ticaret 

odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak mezatların kurulması hızlandırılmalıdır. 

Sorun 

• Hassas ürün olan kesme çiçek için en uygun taşıma aracı uçaktır. Ancak hava yolu taşıma 

maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sektör genel olarak karayolu ile taşımacılığa 

yönelmiştir. Bu taşıma şekli de ürün kalitesinde ve vazo ömründe azalmaya sebep olmaktadır. 

Sektörün pazar ülkelerine düzenli seferleri olan Türk Hava Yollan (THY), rakip ülke 
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havayollanna göre yüksek tarife uygulamaktadır. Charter uçak seferleri navlun ücretleri daha 
uygun olmasına rağmen üretim ve ihracat sezonu olan kış aylarında yeterli uçuş sayısına 
sahip olmadıkları ve uçuşların düzenli olmaması nedenleriyle sektörün tam olarak ihtiyacını 
karşılayamamaktadır. 

Çözüm Önerileri 
• Havayolu taşımacılığının yaygın kullanılmasını sağlamak için THY kargo ücretlerinin 
düşürülmesi veya desteklenmesi gerekmektedir. 1990'lı yıllardaki uygulamada olduğu gibi 
kesme çiçek kargosu için genel kargo fiyatının altında bir fiyat uygulanmalıdır. 

• Rakiplerimiz karayolu taşımacılığında da bize göre avantajlı konumdadır. Kesme çiçek 
ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılabilmesi için taşıma ücretlerine destek verilmesi 
gerekmektedir. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Hava Yollarına havayolu 
taşımacılığındaki kargo fiyatlarının düşürülmesine yönelik girişimlerde bulunulmuş, fakat 
ilgili kurumlardan gelen cevapta THY'nın özelleştirme ve filo yenileme çalışmalarının 
yürütüldüğü için kargo fiyatlannda indirime gidilemeyeceği belirtilmiştir. Bu girişimlerin 
sektörün canlandırılması ve mevcut pazann korunup geliştirilebilmesi için tekrar ve etkili 
şekilde yürütülmesi gereklidir. 

Sorun 
• Kesme çiçek üreticileri geçmişe yönelik olarak kredi borçlarını ödeyememektedirler. 

Çözüm önerileri 
• Kesme çiçek üreticilerinin geçmişe yönelik olarak kredi borçlan yeniden 
yapılandırılmalıdır. 

Sorun 

• Zaman zaman ıslahçı firmalara ait royalty ücreti ödenmeden çoğaltıldığı belirtilen 
ürünlere el konulmuştur. Bu girişimi yapan firmalar Türkiye'deki yasal olmayan bu 
davranışların önlenmesini, aksi takdirde gümrüklerde yapılan müdahalelerin devam edeceğini 
bildirmişlerdir. Avrupa Birliği'ndeki Islahçı Haklan ile ilgili Türk firmaları aleyhine yapılan 
girişimler nedeniyle kesme çiçek ihracatı olumsuz yönde etkilenmektedir. 
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Çözünt Önerisi 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, ıslahçı haklan ile ilgili AB'nin ilgili birimleriyle 

girişimlerde bulunularak mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorun 

• Üretimde ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji maliyetleri çok yüksektir. İhracata 

yönelik kesme çiçek üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Antalya'da, diğer enerji 

kaynaklarına göre daha uygun maliyetli doğalgaz kullanımı olmadığı için, ısıtma ve soğutma 

için ağırlıklı olarak elektrik, kömür, mazot vb. kullanılmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Bazı sektörlere uygulanan LPG desteği, enerji indirimi gibi destekler kapsamına kesme 

çiçek sektörü de dahil edilmelidir. 

• Süs bitkileri üretiminin ana maddesi olan fide ve tohumların satışında uygulanan %18 

KDV oranı, sebze fide ve tohumlarında olduğu gibi %8'e indirilmelidir. 

• İthalatı önlemek, iç piyasada tüketimi canlandırmak için çiçek sevgisinin sağlanması 

gerekir. Bu nedenle ülkemizde kesme çiçek ve süs bitkileri için uygulanan KDV oranının 

Avrupa Birliği'nde olduğu gibi azaltılarak %18'den %8'e düşürülmelidir. 

Sorun 

• İç piyasa ile dış piyasa birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle 

ihracatçı firmalar iç pazarda da kaliteyi arttırmakla yükümlüdür. İç pazarda kalitenin artması 

ile ithalatın da önüne geçilecektir. 

Çözüm Önerisi 

• Süs bitkileri satış fiyatlarının iki-üç yıl önceki düzeyde olması nedeniyle, karlılık oranı 

azalan bu sektörde satış ve pazarlama bakımından tekrar canlanmayı sağlayıcı önlemler 

alınmalıdır. Üretim aşamasında kaliteyi artırıcı, hasat sonrası kayıplan azaltıcı çalışmalara 
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destek verilmelidir. Birim maliyetlerin düşürülebilmesi amacıyla daha verimli ve kaliteli 

üretim için yeni üretim teknolojilerinin kullanımı teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Kesme çiçek ihracatında Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından alınan muayene ücretleri 

yüksektir. 

Çözüm Önerisi 
• Kesme çiçek ihracatında alınan muayene ücretleri asgari düzeye indirilmelidir. 

Sorun 

• Kesme çiçek iç tüketimi yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Özellikle bazı etkinliklerde sektörü olumsuz yönde etkileyerek, haksız rekabet oluşturan 

"Çiçek göndermeyin, bağış yapın" şeklindeki beyan ve ifadeler önlenmelidir. 

Sorun 

• Çiçek fidesi taşınan viyollerin iç ve dış sirkülasyonunda tahta kasaların kullanılması yasa 
ile yasaklanmıştır. Sadece tahta kasalann metil bromid ile steril edilip İl Müdürlüğü 
elemanlannca gerekli kontrollerin yapılmasından sonra dolaşımına izin verilebilecektir. Yasa 
da açık hüküm olmasına rağmen gerekli kontroller yapılamamakta bu da haksız rekabete yol 
açmaktadır. 

Çözüm Önerisi 
• AB'ne uyum yasalan kapsamında çıkanlan yasanın uygulanması ile hem üreticiler 
arasında oluşabilecek haksız rekabet önlenecek hem de hastalık ve zararlıların taşınması 
engellenecektir. Yasanın uygulanmasının önündeki engeller kaldırılmalı il ve ilçe 
müdürlüklerine yasanın uygulanmasını denetim aşamasında gereken destek verilmelidir. 
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3. GIDA GÜVENLİĞİ 

Sorun 

• Mevcut üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanılması, son 

ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması nedeniyle ülkemiz yaş meyve sebze 

ürünlerinde limitlerin üzerinde ilaç kalıntısına rastlanmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Danışmanlık sistemi kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen kalite ve çeşitte ürün üretimini 

sağlamak amacıyla planlı ve kontrollü üretimi gerçekleştirmek için ziraat mühendisi kontrolünde 

üretim yapılmalıdır. Bu nedenle, Zirai Danışmanlık Yasası çıkarılmalıdır. 

• Ürünlerdeki kalıntı kontrolü nakliye aşamasında değil üretim aşamasında başlamalıdır. Ancak bu 

yapılamadığı durumlarda işleme tesislerinde analizler yapılmalı analizi yapılmayan ürünler nakliye 

aşamasına gelmeden engellenmelidir. 

• İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren toksikoloji 

yönünden yeterli duruma getirilmelidir. 

• Laboratuar akreditasyonu için kurulan kalite sistem birimi, dinamik bir sistem olduğundan sürekli 

olarak iyileştirilmeli ve geliştirilmelidir. 

• Yüksek ilaç kalıntı bulgusu nedeniyle ürünleri geri gönderilen üretici ve ihracatçılara cezai 

müeyyide uygulanmalıdır. 

• Uluslararası piyasalarda kalite imajını ve güvenilirliğini sağlamak, ülkemiz insanının sağlığını 

korumak ilkesinden hareketle, ilaç kalıntısı içermeyen kaliteli ve güvenilir yaş meyve sebze üretimi 

için başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli 

önlemler acilen alınarak uygulamaya konulmalıdır. 

• Modern tarımsal mücadelede pestisitlerin üründe kalıntı bırakmayacak ve çevreye zarar 

vermeyecek düzeyde, gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. 

• Hastalık ve zararlılarla mücadelede tarım ilaçlarının kullanılması tek çare değildir. Tarımsal 

mücadelede en etkin çözümlerden birisinin de biyolojik mücadele olduğu konusunda üreticilerimiz 

bilgilendirilmelidir. 

• Uluslararası kuruluşlarla (FAO, WHO vb.) mevcut ilişkiler geliştirilmelidir. 

Sorun 

• Maksimum kalıntı limitleri konusunda ülkemiz ve ithalatçı ülkeler arasında çelişkiler mevcuttur. 

Ülkemizde bazı ilaçların maksimum kalıntı limitleri ithalatçı ülkelerin izin verdiği limitlerden daha 
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yüksek, bazı ilaçlarınki ise daha düşüktür. AB üyesi ülkelerde bile her ülkenin uyguladığı maksimum 

kalıntı limitlerinde farklılıklar mevcuttur. 

Çözüm Önerisi 

• AB üyesi ülkelere yapılan yaş meyve sebze ihracatında ithalatçı ülkeler, zirai ilaçların maksimum 

kalıntı limitlerini (MRL) AB'ye üye ülkelere farklı, üye olmayan ülkelere farklı uygulamaktadır, 

örneğin: Almanya.Yunan üzümlerindeki indoxacarb'ı 0,30 ppm'e kadar tolere ederken Türkiye için 

bu oranı 0,02 ppm olarak belirlemiştir (15 kat fark). Bu farkın giderilmesi için çalışmalar yapılmalı, 

ayrıca, bugüne kadar verilmiş olan zirai ilaç ruhsatları tekrar gözden geçirilmelidir. 

Sorun 

• Devlet adına gıda kontrol ve denetim hizmetlerini veren birimlerin dağınık olması ve aralarında 

yeterli koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle bu konuda etkinlik ve disiplin sağlanamamaktadır. 

Sınır kontrollerinin tam olarak yapılamaması gıda güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Denetim ve kontrol mekanizmaları sürdürülebilir ve daha etkin hale getirilmeli kaçakların önüne 

geçmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Sorun 

• Tüketiciler gıda güvenliği konusundaki yeterli bilgiye sahip değildir. 

Çözüm Önerisi 
• Tüketiciler gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir. Tüketici haklarının korunmasına 

yönelik politikalar geliştirilip uygulamaya konulmalıdır 

Sorun 

• Tarım işletmelerinde sağlıklı içme suyu temini ve kanalizasyon sularının tarımsal sulamalarda 

kullanılması gibi alt yapı yetersizlikleri ve kişisel hijyene ilişkin eksiklikler mevcuttur. 

Çözüm Önerisi 

• Tarımsal işletmelerin mevcut durumlarının ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik destek 

verilmelidir. 
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4. ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ 

Sorun 

• Tarımsal örgütler arasında yeterli koordinasyon sağlanamamıştır. Üretici Birlikleri Yasası, 

Ziraat Odalan Birlikleri Yasasındaki hükümler ile Kooperatifler Yasası benzer amaçlan 

taşıyan hükümler içermektedir. Bu durum kuruluşlan birbirine rakip duruma getirmektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Hazırlanacak bir yönetmelikle ilgili örgütlerin görev tanımlanmn iyi belirlenmesi 

gerekmektedir. Ziraat Odalan mesleki çiftçi organizasyonu olarak görevini yürütürken, 

kooperatiflerin ise ekonomik amaçlı faaliyetler göstereceği dikkate alınmalıdır. Bu çerçeve de 

Üretici Birliklerinin sadece ürün bazında ihtisaslaşması sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Kooperatiflerin kuruluş ve gelişmeleri üç ayn kanunla düzenlenmekte ve bu kanunlar iki 

bakanlık tarafından yürütülmektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Üç farklı yasaya tabi olan tanmsal amaçlı kooperatiflerin ve birliklerin tek bir yasa 

çerçevesinde birleştirilerek her bir kooperatif çeşidi için çerçeve ana sözleşmeleri 

hazırlanmalıdır. Hizmetlerin Tanm ve Köyişleri Bakanlığında tek elden yürütülmesi 

sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Üretici ile üniversite arasındaki bilgi alışverişinde üretici organizasyonlanndan yeterince 
yararlanılmam aktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Üretici - üniversite ilişkileri geliştirilmelidir. Yayım çalışmalarında üretici 

organizasyonlanndan özellikle üretici birliklerinden yararlanılmalıdır. 
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Sorun 

• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının önemli bir eksikliği; birliklerin verilen görevleri 

yapması için gereken maddi imkanları sağlayamamış olmalarıdır. 

Çözüm Önerileri 

• AB'ye müzakere sürecinde ve sonrasında tarımda üretici örgütlerinin tarım politikalarının 

tespitinde ve uygulamasındaki rolü büyük olacaktır. Bu çerçevede üretici örgütlerinin gerek 

teknik gerekse mali kapasitelerinin yükseltilmesi, AB'ye uyumda en etkili unsur olacaktır. 

• Birliklerin gelirleri sadece aidat, yurtiçi ve yurtdışından sağlanan bağış, fon ve 

yardımlardan oluşmaktadır. Bu da birliklerin faaliyetleri için yeterli olmamaktadır. Bu 

nedenle birlikler maddi açıdan desteklenmelidir. 

• Gerekli finansal alt yapının aidat ve bağışlarla değil, zorunlu kesintiler yoluyla sağlanması 

birlikleri güçlü hale getirecektir. 

Sorun 

• Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının 2. maddesinde birliğe üyelik gönüllülük esasına 

dayandırılmıştır. Bu nedenle birliklerin yeter üye sayışım bulup kurulmaları zorlaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Birliğe üyeliğin bir anlamda zorunlu duruma getirilmesi için farklı uygulamalar 

getirilebilir. Bakanlığı ürün ile alakalı konularda üretici birliklerini muhatap alması, DGD 

ödemelerinde ve teşviklerin ödenmesinde Üretici Birliklerine üyelik şartı aranması birliğe üye 

olmayı teşvik edecektir. 

Sorun 

• Üretici Birlikleri Yasasında bir yerleşim yerinde aynı ürün ya da ürün grubunda sadece bir 

üretici birliği kurulabilmesi esasa bağlanmıştır. Bu durum farklı düşüncedeki üreticileri bir 

birlik altında birleşmeye zorlamakta dolayısıyla üretici üye olmak istememekte ve ilk kurulan 

birlik tekel gibi çalışabilmektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• Bir yerleşim yerinde aynı ürün ya da ürün grubunda yalnızca bir üretici birliği 

kurulabilmesini öngören madde 4'ün değiştirilerek aynı ürün ya da ürün grubunda birden 

fazla üretici birliği kurulmasına imkan verilecek düzenleme yapılmalı ve üretici birlikleri 

arasında rekabet ortamı oluşturulmalıdır. 

Sorun 

• Gerek üretici gerek ihracatçı ve alıcılar için güvence sağlayan sözleşmeli üretim 

konusunda üretici birlikleri aktif görev alamamaktadırlar. 

Çözüm Önerisi 

• Üretici Birlikleri Yasasının 5. maddesinde Birliklere sözleşmeli üretim kapsamında 

üyeleri adına örnek tip sözleşmeler hazırlama ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etme 

yetkisi verilmiştir. Kanunun ilgili maddesinde yapılacak düzenleme ile üretici birliklerinin 

üyeler adına sözleşme yapabilmesinin yolu açılmalıdır. 

Sorun 

• Üretici birliklerinin üyelerine üretim ve pazarlama aşamalarında danışmanlık yapmaları 

gerekmektedir. Özellikle teknik konularda, ürünün özelliğine göre konusunda uzman bir 

ziraat mühendisini danışman olarak birlikte istihdam etmeleri gerekmektedir. Ancak bugün 

itibari ile maddi sıkıntı çeken birliklerin bir uzmanın istihdamının getireceği maddi külfeti 

karşılamaları çok zordur. 

Çözüm Önerisi 

• Birliklerde, iştigal alanıyla ilgili uzman (tarım danışmam) ziraat mühendisi istihdamı 

mecburi hale getirilmelidir. Uzman istihdamının getireceği maddi külfet Devlet tarafında belli 

oranda sübvanse edilmelidir. 

Sorun 

• Üretici organizasyonlarının hallerde ve meyve sebze ticaretinde etkin olamamasının en 

önemli nedeni bunların finansman yetersizliğidir. Bu durum, üreticilere avans verip önceden 

alım yapan hal komisyonculan ile rekabet etmelerini güçleştirmektedir. Etkin rekabetin 

olmaması üreticilerin ve tüketicilerin kazançlarına da olumsuz etki yapmaktadır. 
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Çözüm Önerisi 
• Üretici örgütleri fınansal açıdan desteklenerek meyve ve sebze ticaretinde etkinlikleri 

artırılmalıdır. 

Sorun 
• Kooperatiflerin tüm girdi ve çıktıları muhasebe kayıtlarına düzenli olarak 
kaydedildiğinden kooperatifler, kayıt dışı faaliyette bulunan rakiplerine oranla dezavantajlı 
duruma düşmektedir. 

Çözüm Önerisi 
• Tarım sektöründeki en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan tarımın kayıt altına 
alınması konusunda üretici örgütlerinden faydalanılmalıdır. Verilecek desteklemelerin üretici 
örgütleri aracılığı ile verilmesi hem üreticileri kayıt altına almaya hem de birliğe üye olmaya 
teşvik edecektir. 

Sorun 

• Kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri pazarlama alanları itibariyle gerek kooperatif 
yöneticileri gerekse çalışanları pazarlama konularında yeterli bilgiye sahip değildir. 

Çözüm Önerisi 

• Kooperatif ortakları ve çalışanlarının eğitiminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında koordinasyon 

sağlanmalıdır. 

Sorun 
• Üreticilerde örgütlenme bilinci gelişmemiş, yapılan yanlış yönetimler üreticileri 
örgütlenmeden uzaklaştırmıştır. 
Çözüm Önerileri 
• Tarıma yapılan desteklerin üretici organizasyonları aracılığı ile yapılması sonucunda 
yapılan desteklerin üretime ve üreticiye yansımasını aynı zamanda da tarımda örgütlenme 
bilincinin gelişmesini sağlayacaktır. 
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• Üretici organizasyonlarına sağlanan muafiyet ve istisnaların özellikle Katma Değer 

Vergisi (KDV) uygulamasında vergi iadesi gibi sistemlerin devreye sokularak üreticilerin 

örgütlenmesi teşvik edilmelidir. 

• Birlik yönetimlerinin denetlenmesi ve yanlış yönetimin cezalandırılması üretici güvenini 

tekrar kazandırabilecektir. Denetim sorunu için bağımsız denetim birimleri kurularak tarımsal 

kooperatiflerin ve diğer örgütlerin bağımsız denetim mekanizmasının işletilmesi 

sağlanmalıdır. 

5. PAZARLAMA 

Sorun 

• Üretimden pazarlamaya kadar yapılan kalite kontrol çalışmaları istenen düzeyde değildir. 

Standartların uygulanmaması kalite kontrollerini de zorlaştırmaktadır. Tarım ve gıda 

sektöründe standartlar, kalite yönetim sistemleri ve HACCP uygulamaları yetersizdir. 

Çözüm Önerileri 

• Tüm tarımsal ürünlerin üretim ve değerlendirme aşamalarında kalite yönetim sistemleri, 

HACCP ve EUREPGAP kurallanna uyulması zorunlu hale getirilmelidir. Bu konularda 

üreticiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birlikleri tarafından bilgilendirilmeli ve 

kalite standart belgelerinin alınması teşvik edilmelidir. 

• Kalite kontrol belgesi yerine asgari şartlan yerine getiren firmalara kalite yeterlilik belgesi 

verilmeli, kalite kontrol belgesi alınması ihtiyari olmalıdır. 

Sorun 

• Kalite kontrolünde akredite laboratuar yetersizliği ticarette sorunlar yaratmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Akredite laboratuarlann sayısı artırılmalıdır. 

• Zirai ilaç kalıntılarının belirlenebilmesi için kalıntı laboratuarlarının geliştirilmesinde 

gerekli teknik ve fınansal destek sağlanmalı, üretici noktasında önlemler alınmalıdır. 

• Sağlıklı ürün pazarlaması için resmi-özel kurumlar ile üniversiteler ve konuyla ilgili 

mesleki kuruluşlar arasındaki işbirliğine süreklilik kazandırılmalıdır. 
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Sorun 
• Hasat kapları ürüne özgü olmayıp, çok amaçlı kullanılmaktadır. Böylece hijyenik kapların 

kullanımı imkansızlaşmaktadır. 

Çözüm Önerisi 
• Hasatta kullanılan kapların hijyeninin sağlanması ve bu kapların hasat haricinde 

kullanılmaması konusunda üreticiler yayım çalışmaları ile bilgilendirilmelidir. 

Sorun 
• Yaş meyve ve sebzenin muhafaza koşulları ve ambalajlama konusunda eksiklikler 

bulunmaktadır. Bu nedenle raf ömrü sınırlı olan ürünlerin pazara sunumunda sorunlar 
yaşanmaktadır. 

Çözüm Önerileri 
• Paketleme evlerinde asgari uygulanması gereken kurallar saptanmalı, işletmelerin AB 

standartlarına uyumlu hale getirilmesi ve problemlerin azaltılması için örgütlenmeleri 
özendirilmelidir. 

• Sektöre dinamizm kazandırılması bakımından üretici-ihracatçı modeli öne çıkartılmalı, bu 
tür işletmelerin EUREPGAP protokolü, ISO ve HACCP gibi belgeleri alabilmeleri için 
yapacakları ek yatırımlarda fınasman desteği sağlanmalıdır. 

• Tarıma dayalı sanayi dallanmn artırılması ve işlenmiş ürün çeşitliliğinin artırılması hem 
yaş meyve - sebze kayıplarının önlenmesine hem de iç tüketimin artışına katkı 
sağlayacaktır. 

• Bu gün dünyada meyve ve sebzeler temizlenmiş, yıkanmış, doğranmış ve paketlenmiş 
olarak satılmaktadır. Ülkemizde de benzer ürünleri üretebilecek işletmelerin tesisine 
verilecek teşvikler tüketim yelpazesinin genişlemesine olanak sağlayacaktır. 

Sorun 

• Ambalajsız gıda satışı Türk Gıda Kodeksi ile yasaklanmasına karşın, iç pazarda 
ambalajsız gıda satışları sürmektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• Ambalajsız gıda alımı konusunda tüketici örgütleri ve ilgili Bakanlıklar yoluyla tüketici 

bilinci ve alışkanlıklannm geliştirilmesi konusunda eğitici programlar uygulanmalıdır. 

Ambalajsız ürünlere olan talebin azalması ambalajsız ürün satışını düşürecektir. 

Sorun 

• Ambalajlama tesislerinde kullanılan elektriğe uygulanan fiyat tarifesi yüksektir. 

Çözüm Önerileri 

• Enerji kullanımında turistik tesislere sağlanan avantaj, ambalajlama tesislerine de 

sağlanmalıdır. 

• Asgari şartlan yerine getiren ambalajlama tesisleri tanmsal sanayi sınıfına alınmalıdır. 

Sorun 

• Tüketiciye sunumda kullanılan ambalajların nitelik ve nicelikleri ülkemizde henüz istenen 

düzeyde değildir. İnsan sağlığına uygun ambalaj materyallerinin ve ürün özelliklerini belirten 

bilgileri kapsayan etiketlerin ambalajda yer alması gerekmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Tüketicinin doğrudan alabileceği sağlıklı, kağıt, ağaç ve cam ambalajlann kullanılması 

sağlanmalıdır. 

• Etiket bilgileri ürün içeriğini tam olarak belirtmeli ve bu konuda AB standartlarına uyum 

ivedilikle sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Ambalajlama tesislerinde hijyen koşullarına yeterince uyulmamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Ambalajlama tesislerinde asgari uyulması gereken kurallar tespit edilerek uygulanması 

denetlenmelidir. 
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Sorun 

• Ambalajlama tesislerinde ihraç edilmek üzere hazırlanan ürünler toptancılara yönelik 

olarak ambalajlanmaktadır. Rakip ülkelerde ambalaj sistemi son tüketiciye göre 

hazırlanmaktadır. Toptan satışların katma değeri düşük olmaktadır. 

Çözüm önerisi 

• Türk malı imajını yerleştirmek ve katma değer kaybını önlemek amacıyla son tüketiciye 

yönelik ambalaj teşvik edilmelidir. Ambalajlar küçük ölçekli (perakende satışa uygun olarak) 

yapılmalıdır. Nakliye maliyetinde oluşacak artış belli bir oranda sübvanse edilmelidir. 

Sorun 

• Yaş meyve ve sebze ihracatında konteynerlerin limanda aktarılması esnasında ürün 

teslimatında gecikmeler yaşanmaktadır. Ayrıca karayolu taşımacılığının frigo-firig araçlarla 

yapılmaması; hasattan sonra hayatsal faaliyetlerini devam ettiren, canlılıklarım koruyan yaş 

meyve ve sebzelerde önemli kalite kayıplarına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınacak önlemler ve yapılacak denetimler ile limandan 

ayrılan ihraç ürünlerinin hiçbir yerde beklemeksizin alıcıya ulaşması sağlanmalıdır. Bu 

amaçla Akdeniz ve Karadeniz'deki, limanlarımız ile önemli alıcı ülkelerin -özellikle Rusya-

limanlan arasında direkt taşıma hatları konulmalıdır. Armatörlere verilebilecek krediler ile bu 

hat sayıları artırılmalıdır. Ayrıca kesme çiçek ya da çilek gibi hasat sonrası ömrü çok kısıtlı 

olan ürünlerimiz için önemli üretim bölgelerinden her gün havayolu seferi konulmalıdır. 

Sorun 

• Özellikle yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren nakliyecilerimizin almaları 

gereken nakliye geçiş belgeleri ve tır şoförlerinin vize alma zorunluluğu, muhafaza ömrü kısa 

olan ürünlerimizde önemli kalite ve sonuçta kantite kaybını doğurmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Yapılacak yasal düzenlemeler ile özellikle gümrük çıkış kapılarında yaş meyve, sebze ve 

turunçgil taşıyan araçların gümrük kontrollerine öncelik sağlanmalıdır. 
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• Uluslararası görüşmeler yapılarak, şoförlerin vize almalarında gerekli kolaylıkların 

sağlanması yönünde girişimlerde bulunulmalıdır. 

Sorun 

• Çabuk bozulabilir yaş meyve - sebze ihracatında; ihracat işlemleri sırasında mevzuat 

uygulamalarından dolayı zaman kaybına ve her belge için alınan ücretlerinin yüksekliği 

maliyet artışına sebep olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Bu nedenle, İhracatta alınması zorunlu belgelerden menşe ve borsa tescil beyannamesinin 

İhracatçı Birliklerince de verilmesinin sağlanması ile ihracattaki bürokratik işlemler azaltılmış 

olacaktır. 

• Belgeler için alınan ücretler azaltılmalıdır. 

• Nakliyecilere geri dönüşte sağlanan 500 litre mazot getirme hakkı an az iki katma 

çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Limanlarımızda yükleme boşaltma ücretleri yüksektir. Ayrıca, yaş meyve sebze boşaltma 

terminalleri yeterli değildir. 

Çözüm Önerileri 

• İhraç maliyetlerini artıran liman ücretleri rakip ülkelerin seviyesine getirilmelidir. 

• Ülkemiz yaş meyve sebze ihracatında potansiyel pazar durumunda bulunan Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna için yükleme ve boşaltma limanlarında yaş meyve sebze terminalleri 

kurulmalı (depo, soğuk hava deposu) ve düzenli nakliye yapılabilmesi için lojistik destek 

sağlanmalı, özellikle yağışlı havalarda ürünün zarar görmesini engelleyici tedbirler 

alınmalıdır. 

Sorun 

• Yaş meyve sebze ihracatında ürünün özelliğinden dolayı zaman zaman gümrük çıkış 

beyannameleri tam olarak kapatılamamaktadır. Bu yüzden ihracatçı beyannameyi eksik 

kapatmaktan dolayı ceza ödemek zorunda kalmaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Gümrük beyannamelerinin %10 eksik kapatılmasına izin verilmelidir. Böylece 

ihracatçının maliyetini düşürmesi sağlanacaktır. 

• Geçiş belgelerinin kullanımında çabuk bozulabilen ürünlere öncelik tanınmalıdır. 

Sorun 

• Depoların büyük bir kısmı teknolojik olarak yeterli donanıma sahip değillerdir. 

Çözüm Önerileri 

• ileri teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış soğuk hava depoları ve kontrollü atmosferli 

depolar artmlmalı, lisanslı depoculuk teşvik edilmeli, üretici birliklerine bu konuda yapılan 

desteklemelerle üyelerin ortak kullanabilecekleri depoculuk sistemi geliştirilmelidir. 

• İşleme ve ambalajlama tesislerinin ISO-HACCP sistemlerine uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

• Ürünlerin taşınma ve depolanmasında oluşan kayıpların asgari düzeye indirilmesi için 

frigofirik taşıma sistemleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde üretimi yapılan tarımsal ürünlerin uluslararası pazarlarda tam olarak tanıtımı 

yapılamamakta, sektörler itibariyle uluslararası fuarlara yeterince katılım sağlanamamaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Yaş meyve ve sebze sektöründe ürünlerin yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması amacıyla 

fuarlara katılım teşvik edilmelidir. Söz konusu fuarlara katılım konusunda Üretici Birlikleri ve 

ihracatçı Birlikleri işbirliği yapmalıdır. 

Sorun 
• Yaş meyve - sebze tüketiminin sağlık için faydalarının tam olarak bilinmemesi ve bazı 

ürünlerin yeterince tanıtılamamış olması nedeniyle yurt içinde yaş meyve ve sebze tüketimi 

düşük düzeydedir. 
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Çözüm Önerileri 

• Yurt içi yaş meyve ve sebze tüketiminin artırılması için; Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesindeki okullarda meyve tüketimi özendirilerek, alışkanlık haline getirilmesine 

çalışılmalıdır. Alım gücü düşük bölgeler için meyve bedeli devlet tarafından ödenerek 

öğrencilerin meyve tüketimi sağlanmalıdır. 

• Ülkemiz yaş meyve sebze ürünleri için tüketici alışkanlığı yaratabilecek tanıtım 

kampanyaları yapılmalıdır. 

• Özellikle üretim fazlası olan ürünlerde, ihracatçı birlikleri tarafından Tanıtım Gurupları 

oluşturulmalıdır. Bu gruplar tarafından gerek yurtdışında gerekse yurt içinde tüketimin teşvik 

edilmesi amacıyla yapılacak olan reklamlar TRT kanallarında ücretsiz olarak yayınlanmalıdır. 

Sorun 

• Yaş meyve - sebze sektöründe uluslararası pazarlarda sürekliliği sağlayacak yapılanma 

düzeyi düşüktür. 

Çözüm Önerisi 

• Firmaların koordineli olarak ihracat yapmaları desteklenmelidir. Ayrıca yaş meyve - sebze 

sektöründe Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin oluşumunu özendirecek tedbirler 

alınmalıdır. 

Sorun 
• Uluslararası pazarlarda kaliteli ürün imajını yaratacak tescil edilmiş markalı ürün ihracatı 

gerçekleştirilememektedir. Olumlu ürün imajının yaratılamaması sonucu pazarda fiyat odaklı 

rekabete girilmekte, bu durum Türk firmalarının kendileri arasında bir rekabet ortamı 

doğmasına neden olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Türk malı imajını yerleştirmek ve bir ülke markası yaratmak için çalışmalar artırılmalıdır. 

• Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan ve halen tekstil ve konfeksiyon 

ürünlerini içermekte olan "Turquality" projesinin kapsamının yaş meyve sebze ürünlerini de 

içerecek şekilde genişletilmesi konusunda çalışma yapılması Türk Malı İmajını 

güçlendirecektir. Tarımsal ürünlerimizin yurt dışı imajının güçlendirilmesi ülkemiz ihracatına 

büyük katkı sağlayacaktır. 
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Sorun 

• Ülkemiz bir çok meyve ve sebze türünün gen kaynağı olmasına rağmen bu türler 

geliştirilip markalaştmlamamıştır. 

Çözüm Önerisi 

• Ankara armudu, Erdemli limonu, Kocahasanlı domatesi, Erzin satsuması gibi gen 

kaynağına sahip olduğumuz çeşitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi teşvik edilmelidir. Bu 

çeşitlerin var olan olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesi için AR-GE projeleri güdümlü 

projeler olarak desteklenmelidir. 

6. SÖZLEŞMELİ ÜRETİM 

Sorun 

• Sözleşmeli üretim ile ilgili yönetmelikte eksiklikler vardır. Taraflar arasında yapılan 

sözleşme maddelerine aykırı bir durumun gerçekleşmesi halinde cezai bir yaptırım 

bulunmamaktadır. Sözleşmelerin tek taraflı olmasından dolayı çiftçi itiraz edememektedir. 

Örgütsüz üreticiler sanayici karşısında zayıf kalmaktadır. Sözleşmeler ayrıntılı bir şekilde ve 

üreticinin anlayacağı bir dille yazılmamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Sözleşmede, tahmini üretim miktannın ve mümkünse üretim miktannın alt ve üst sınırları 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, alıcı temsilcileri ve üreticiden oluşan kurul tarafından 

belirlenmelidir. 

• Sözleşmede tarafların açık adresleri, üretim alam varsa tapu fotokopisi, arazi tasarruf şekli 

(mülk, kira,ortak) belirtilmelidir. 

• Sözleşmede kabul edilebilir en fazla fire oranları belirlenip kurulca objektif biçimde 

saptanmalıdır. Bunun üzerindeki oluşan fire oranlan taraflar arasında yapılacak olan 

görüşmelerle belirlenmelidir. Ürünler fırmalann teknik elemanlannca teslim alındıktan sonra, 

fire düşürülmesi söz konusu olmamalı, oluşacak kayıplann sorumluluğu firmaya ait olmalıdır. 

• Sözleşme kapsamında, üretim sürecinde üreticilere verilen girdilerin bedellerine 

uygulanan faiz oranlarının hesabında, tahsilat zamamndaki girdi ve hizmet fiyatlarının esas 

alınması ya da fırmalann girdi ve hizmetleri üreticilere maliyet fiyatı üzerinden sağlaması 
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yararlı olacaktır. Girdilerin tedariki ve avanslar ile ilgili zamanlamaya sözleşmede yer 

verilmelidir. 

• Sözleşmeli üretim ile ilgili mevzuatta, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Sözleşmeli üretimin kapsamının genişletilmesi ve yaş meyve-sebze ihracatçı firmalarına ürün 

veren sözleşmeli üretim yapan üreticiler desteklenmelidir. 

Sorun 

• Sözleşmeli üretim ile ilgili üreticiler yeterli bilgiye sahip değillerdir. 

Çözüm Önerileri 

• İç ve dış pazara yönelik üretimde sözleşmeli tarımın sağlayacağı yararlar hakkında 

üreticilere öncelikle pilot bölgeler seçilerek eğitim çalışmalarının uygulanması gerekmektedir. 

Bu amaçla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi taşra teşkilatı 

olan kurumlara büyük görevler düşmektedir. 

• Sözleşme ile üreticilerin tarımsal uygulamaları ve özellikle gübre, bitki gelişimini 

düzenleyiciler ve zirai ilaç kullanımın kontrolü, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme 

çalışmaları ve çiftçilerde çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitim ve yayım 

programlarının hazırlanması ve uygulanması, tarım kuruluşlarının denetiminde alıcı 

firmalarca yapılmalıdır. 

7. TOPTANCI HALLERİ 

Sorun 

• Toptancı hallerin idaresi, 552 sayılı KHK ile Bakanlık tarafından belediyelere 

verilmiştir. Hal Yasasından beklenilen fayda sağlanamamıştır. Bunun en büyük nedeni 

mevcut hallerin yasada belirtilen şekilde modernize edilememiş olmasıdır. KHK'nin 24 

üncü maddesi çerçevesinde mevcut hallerde yapılması zorunlu teknik düzenlemeler 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği bir programa göre en çok üç yıl içersinde 

yerine getirilir hükmü ne yazık ki yerine getirilememiştir. Haller eskiden yapıldıkları 

gibi kalmış ne yasadaki şartlara ne de günümüzdeki gelişmelere uyum sağlayamamıştır. 

Belediyelerin toptancı hallere yeterince kaynak aktaramaması hallerin modem bir alt yapı 

sistemine kavuşmasım önlemektedir. Kantarlardan giriş ücreti, ürünlerden rüsum, 

dükkanlardan tahsis ücreti ve irsaliye adı altında çeşitli paralar tahsil edilmekte iken, hizmetler 

gereği gibi yerine getirilmemektedir. Bu nedenle, belirtilen gelirlerin %10'unun hal 
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ihtiyaçlannda kullanılmak üzere bir fonda toplanılması Kanuna konularak bu fonun 

başka bir yerde kullanılmamasını güvence altına almasına rağmen, hiçbir belediye bu fonlan 

toptancı hal ihtiyaçları için kullanmamaktadır. 

Toptancı haller için önemli olan özel güvenlik sorunları dahi halledilememiştir. 

İnsanların can güvenliğinden, ürünlerin sağlık koşullarına uygunluğundan, hallerin genel 

temizliğinden genel düzenine kadar Belediyeler yeterli hizmet sunamamaktadır. 

Halen faal durumdaki toptancı hallerde tasnif, ambalajlama ve soğuk hava depolan 

kurulamamıştır. 

Çözüm Önerisi 

• Toptancı hallerin idaresi ile ilgili 552 sayılı KHK hükümlerinin uygulanması titizlikle 

takip edilmeli, yasal yaptırımlar getirilmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca revize 

edilmekte olan yeni hal yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• 4367 sayılı Kanunda; gerçek ve tüzel kişilerin de hal kurabilecekleri ve işletebileceklerine 

dair hüküm bulunmasına rağmen, geçen süre zarfında özel haller kurulamamıştır. 

Çözüm Önerisi 

• özel hallerin mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulması için, gerekli teşvikler (arsa, 

kredi vb.) sağlanmalıdır. 

Sorun 

• Büyükşehir toptancı hallerinde kalıntı analizleri yapılamamaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Aşın kimyevi gübre, ilaç ve bitki gelişimini düzenleyici kullanımının önüne geçilebilmesi 

bakımmdan, Kanunda yer alan hal kompleksleri bünyesinde kalıntı laboratuarlannın 

oluşturulması gerekmektedir. 

• Tanm ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 39 adet İl Kontrol Laboratuar 

Müdürlüklerinin yanı sıra, özel sektörce tesis edilecek laboratuarlann da bu amaçla 

kullanılabilmesi gerekmektedir. 
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• Yaş meyve sebze üretim ve ihracatında denetim ve zirai ilaç kalıntı analizi yapma yetkisi 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılırken, yaş meyve sebze hallerinin denetimi ve 

kontrolü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafmdan yapılmaktadır. Bu yetkinin Tanm ve 

Köyişleri Bakanlığında tek çatı altında toplanması gerekmektedir. 

• Yaş meyve ve sebzenin hale girişinde, Kontrollü Örtüaltı Üretim Yönetmeliği'ne uygun 

olarak üretilen sera ürünlerinden ürün orijin belgesi, İyi Tarım Uygulamaları ile üretilen 

ürünlerden ise sertifika (ürün yada üretici sertifikası) istenmelidir. Böylece ürünün tohum 

aşmasından üründe kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada üretildiğine 

kadar bütün bilgileri içeren bir izlenebilirlik oluşturulacaktır. Ürünler, üretimden tüketime 

kadar tüm aşamalarda kontrol altına alınmış olacaktır. 

Sorun 

• Kontrol ve denetim noktaları belediyelerce her yerde oluşturulamadığı gibi, oluşturulan 

yerlerde de 24 saat denetim yapılamamaktadır. Bu nedenle yaş sebze ve meyvelerin önemli bir 

kısmı kayıt dışı alım satıma konu olmasına yol açmaktadır. İç piyasada ticarete konu olan yaş 

meyve ve sebzenin sadece Vi'ü toptancı hallerinde işlem görüp kayıt altına alınırken diğerleri 

kayıt dışı olarak tüketilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

• Türkiye'deki tüm hallerin belirli şartlara uygunluklarının kontrol edilmesi, denetiminin 

kontrollü olarak yapılması ve hallerdeki kaçak giriş ve çıkışlar denetimli hale getirilmelidir. 

• Hale girmeyen ürünlerin sevkıyatı sırasında tahakkuk edecek ceza oranlarının caydırıcı hale 

getirilmesi gerekmektedir. 

Sorun 

• Kanunda, Hal Müdürlerinin Ziraat, Ekonomi, Tanm Ekonomisi, Gıda Mühendisliği, 

İşletme ve Pazarlama konularından birinde lisans eğitimi almış olması gerektiği belirtilmiş 

olmasına rağmen, bu uygulama Büyükşehir Toptancı Hallerinde dahi gerçekleşmemiştir. 

Çözüm Önerisi 

• Toptancı hallerin yönetiminde veya personeli arasında Ziraat veya Gıda Mühendislerinin 

büyükşehir belediye hallerinde 3 yıl, diğer toptancı hallerinde ise 5 yıl içinde 

görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. KHK'nin 19 uncu maddesinde yeni kurulacak haller 
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için "Hal müdürünün ziraat, ekonomi, tarım ekonomisi, gıda mühendisliği, işletme ve 

pazarlama konulannın birinden mezun olmasını öngörmektedir." KHK'nin aynı maddesine bir 

ek yapılarak, önceden kurulmuş olan hallerde de Ziraat veya Gıda Mühendisi görevlendirilmesi 

şartı getirilmelidir. 

Sorun 

• Toptancı Hal Yasası çiftçi ve tüketici lehine değildir. Küçük üretici doğrudan semt 

pazarına ürününü götürememekte ve mağdur olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Küçük üreticinin korunması ve pazarlamanın fonksiyonel hale getirilmesi gerekmektedir. 

Kanun Hükmünde Karamame'nin 13 üncü maddesinin sonuna bir fıkra eklenerek; "Semt 

pazarlarının alan olarak %10'u üreticilere tahsis edilir. Üreticiler kendilerine tahsis edilen bu 

alanlarda ürettikleri ürünleri toptancı hale giriş zorunluluğu aranmaksızın doğrudan 

tüketicilere satabilirler" ifadesi ilave edilmelidir. Ayrıca 3 üncü maddedeki semt pazarları 

tanımından "...üretici olmayanlar tarafından .... " ibaresi çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Büyüklü küçüklü ve birbirine yakın pek çok toptancı halin olması, çağdaş toptancı hal 

yapılanmasını engellemektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Toptancı hallerin kuruluşunda en az ilçe düzeyi benimsenmeli, birbirine yakın olarak 

kurulmuş toptancı hallerinin bir merkezde toplanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorun 

• Hale girmeden doğrudan büyük marketler aracılığı ile pazarlanan meyve-sebze ürünlerine 

uygulanan KDV oranı %8 iken hale giren ürünlerde %1 KDV uygulanmakta Bu da tüketici 

fiyatlarında artışa neden olmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Marketlerde satılan yaş meyve ve sebzeler için uygulanan %8 KDV oranı %1'e 

indirilmelidir. 
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Sorun 

• Haller arasında online bağlantı kurulmadığı için haller arası iletişim sağlıklı olarak 

kurulamamaktadır. Hallerdeki bilgisayar donanım eksikliği giderilememiştir. 

Çözüm Önerisi 

• Fiyat oluşumlarının takibi ve haller arasındaki iletişimin sağlanabilmesi için toptancı 

halleri arasında elektronik ağ ortamı kurularak oluşan fiyatların ortak bir veri tabanında 

izlenebilmesine imkan tanınmalıdır. 

Sorun 

• Hal fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki fark yüksektir. 

Çözüm Önerisi 

• Hal fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşur. Hale narh uygulanamaz. Perakende satış 

fiyatları hal fiyatlarının %50'sini geçmemelidir. Perakende satış noktalan belediyelerce 

denetlenmelidir. 

8. DIŞ TİCARET 

Sorun 

• İhracatçıların, uluslararası pazarlardaki tüketim trendleri, dağıtım kanalı bilgisi, belli başlı 

fuarlar ve bu fuarlara katılım sağlanması ile pazara giriş konularında bilgi eksikliği 

bulunmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Çeşitli kurum ve kuruluşlar (ÎGEME ve MPM gibi) tarafından derlenen pazar bilgileri, 

eğitim ve imaj geliştirme çahşmalan hakkında İhracatçı Birlikleri tarafından ihracatçılar 

bilgilendirilmelidir. 

• Ülkemizdeki AB'ye uyum çerçevesinde çıkan ve yaş meyve-sebze ihracatında önemli 

yasal düzenlemeler -İyi Tarım Uygulamaları, HACCP, Kalite Yönetim Sistemleri- hakkında 

bilgilendirme çalışmaları artırılmalıdır. 

Sorun 

• Bazı tarım ürünlerinde üretici ihracatçı arasında dikey entegrasyon sağlanamamaktadır. 
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Çözüm Önerisi 
• Üretici-ihracatçı arasında dikey entegrasyonun sağlanabilmesi için gerekli finansman 
desteği yapılmalıdır. 

Sorun 

• İhracatçıların depolama imkanları yeterli değildir. 

Çözüm Önerisi 
• Depolama yatırımları yüksek teknoloji ve maliyet gerektirdiği için, her üretici ve 
ihracatçının bu tür bir yatınmı yapması mümkün olmadığından, modern depo girişimciliği 
teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Küçük ve orta ölçekli ihracatçılar finans kaynaklan ve ihracat sigortası ile ilgili yeterli 
bilgiye sahip değillerdir. Bu nedenle Eximbank kredileri kullanım düzeyi düşüktür. 

Çözüm Önerisi 
• ihracata finansman desteği sağlayan ve özellikle ihracat sigortası ile ilgili olarak küçük ve 
orta ölçekli ihracatçılar ilgili kuruluşlarca belirli aralıklarla bilgilendirilmeli ve tarım ürünleri 
ihracatına yönelik Eximbank kredilerinin kullanımı kolaylaştırılmalıdır. 

Sorun 
• İhracattaki nakliye ücretleri yüksektir. 

Çözüm Önerisi 
• Nakliye ücretlerinin yüksek oluşu özellikle tanmsal ürün ihracatında fiyatları artırmakta, 
dolayısıyla rekabet şansını azaltmaktadır. Nakliye maliyetlerini azaltacak desteklerin 
sağlanması ve tanmsal ürünlerde ihracat iadesi uygulamasına devam edilmesi gerekmektedir. 

Sorun 
• Dış Pazar taleplerinin çeşit bazında sık sık değişmesi nedeniyle ihracata yönelik çeşit ve 
standartta ürün bulunamamakta ve üreticimiz dış pazar taleplerine ayak uyduramamaktadır. 
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Çözüm Önerileri 

• Tüketici talebindeki değişmeler izlenerek buna uygun çeşit ve kalitede ürünün 

yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve girdinin üreticilere sağlanabilmesi amacıyla, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı'nın yurtdışı teşkilatlan aracılığıyla pazar araştırmaları yapılmalıdır. 

• İhracata yönelik üretim planlaması yapılabilmesi için, ticaret müşavirliklerince bildirilen 

dış pazarlardaki çeşit ve talep değişiklikleri ihracatçı birliklerince Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığına iletilmelidir. 

Sorun 

• îhracat ile ilgili bürokratik işlemler uzun ve zaman alıcıdır. 

Çözüm Önerileri 

• Kalite standartlarına ilişkin belgelerden alıcı ülke tarafından istenilmeyen belgeler ihtiyari 

hale getirilmelidir. 

• Dış ticaretle ilgili uygulamalar ve mevzuat çok başlılıktan arındırılıp, tüm yetki ve 

sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmalıdır. 

Sorun 

• Komşu ülkelerle ticaretimiz yeterli düzeyde değildir. 

Çözüm Önerileri 

• Komşu ülkelerle ticareti engelleyen sorunlar, yapılacak anlaşmalarla ortadan 

kaldırılmalıdır. Söz konusu ülkelere tarım ve gıda ürünü pazarianabilmesi için yerel özellikler 

ve kalite standartlarına da dikkat edilmelidir. 

• Komşu ülkelerle ilgili (örneğin İran, Rusya gibi) pazar araştırmaları yaygınlaştırılmalı ve 

araştırma sonuçları Birlikler kanalıyla ihracatçılara duyurulmahdır. 

Sorun 

• Tarım ürünleri dış ticareti konusunda birimler arasında koordinasyon eksikliği 

bulunmaktadır. 
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ÇÖzüm Önerisi 

• Tarım ürünleri dış ticareti ile ilgili yapılacak anlaşmalarda (Sınır Ticareti, Serbest Ticaret 

Anlaşmaları, Gümrük Birliği ve DTÖ vb.) Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Dış Ticaret 

Müsteşarlığı arasındaki yakın işbirliği geliştirilerek devam ettirilmelidir. 

Sorun 

• Ticaret hacmimizin yüksek olduğu birçok ülkede, ticaret müşavirliklerimizde kadro 

yetersizliği nedeniyle bir kişi görev yapmakta ve görevin gerektirdiği gibi yapılması 

konusunda yetersiz kalınmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkeler ile potansiyel pazar olarak görülen ülkelerde 

ticaret müşavirliği teşkilatının kurulması, ayrıca mevcut ticaret müşavirliklerimizin 

kadrolarının artırılması gerekmektedir. 

Sorun 

• Uluslararası pazarlarda ülkemizden çok sayıda ihracatçı faaliyet göstermekte bu da Türk 

ürünlerinin pazarda birbirleriyle rekabete girmesine ve aynı malların çok daha ucuza 

satılmasına neden olmaktadır. Bu duruma en fazla Romanya, Rusya, Ukrayna pazarlarında 

rastlanmaktadır. 

Çözüm Önerisi 

• Dış piyasada ülke imajını zedeleyecek şekilde ihracat yapan ihracatçı firmalara cezai 

yaptırımlar uygulanmalı, ayrıca kaliteli ürün ihraç eden firmalar desteklenmelidir. 

Sorun 

• Yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatımızda satışların daha çok konsinye olarak 

yapılması ürün fiyatlarının düşmesine yol açmaktadır. 
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Çözüm Önerisi 

• Konsinye satışların engellenmesi amacıyla, pazarlamadan önce ithalatçı ülkeler ile 

anlaşma ve sözleşmeler yaparak, ürünleri önceden belirlenen sabit fiyatlar üzerinden 

pazarlayan ihracatçılar teşvik edilmelidir. 

Sorun 

• Ülkemizde tarım ürünleri ihracatının teşvik edilebilmesi amacıyla bazı ürünlere DFİF 

ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemeler sadece ihracatçıya uygulanmakta pazardaki fiyatların 

bir miktar yükselmesi ile üreticiye de yaran dokunmaktadır. Ancak bu ödemeler kalite 

kavramı göz önünde bulundurulmaksızın, tüm ürünlere uygulanmakta böylece kaliteli ürünü 

üreten ve ihraç edenler belirlenememektedir. 

Çözüm Önerisi 

• DFİF ödemeleri adı altında Devlet bütçesinden çıkan bu miktar sadece ihracatçıya ödeme 

şeklinde değil farklı amaçlar için de kullanılabilmelidir. DFİF ödemelerinin bir kısmı sadece 

kaliteli üretim yapan üreticilere yönlendirilmelidir. Bu teşvikler ile dış pazar tarafından talep 

edilen çeşitlerin ekimi, dikimi cazip hale getirilerek üretici motivasyonu sağlanacaktır. 

Uygulama neticesinde başarılı üreticilerin geliri artacak, üreticinin bir ölçüde kayıt altına 

alınması sağlanacak, vergi kaçakçılığı önlenecek, ihracat için gerekli yeni tür ve çeşitlerin 

üretimi sağlanacaktır. 

Sorun 

• Ülkemizde enerji (elektrik, motorin) fiyatlarının yüksek olması nedeniyle soğuk hava 

depoculuğu rantabl değildir. Bu da uluslararası pazarlar için elimizde sürekli yaş meyve, 

sebze ve narenciye bulunmasını diğer bir deyimle pazarda sürekliliğin oluşumunu 

engellemektedir. 

Çözüm Önerisi 

• Bu sektörde ihracat ve ürün sürekliliğinin teşvik edilebilmesi için hasat sonrası işlemler ve 

depolama sırasında harcanan elektrik, su, mazot gibi girdilerin maliyetleri düşürülmelidir. 

Sorun 

• ihracat Desteklerine ilişkin karar sürecinin uzaması nedeni ile, Para-Kredi Koordinasyon 

Kurulu Kararlan zamanında çıkanlamamakta ve ihracatçı önünü görememektedir. 
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Çözüm Önerisi 

• İhracat desteklerine ilişkin mevzuat düzenleme yetkisi tek bir kuruluşa verilmeli ve bu 

kuruluş tek karar mercii olmalıdır, ihracat desteklerinde karar süreci kısaltılmalı ve kararlar 

yıllık çıkarılmalıdır. 

Sorun 

• Bazı tanm ürünlerine vermek üzere DTÖ'den aldığımız ihracat destekleri listesi bütçe 

kısıtlan nedeniyle dar tutulmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

• Halen verilmekte olan nakit ve mahsup temelli sübvansiyonlar yanında ürün bazında iç 

destek uygulamasına geçilmelidir. 

• AB ve DTÖ'deki yeni dönem gelişmeler ışığında, özellikle yeni pazarlara giriş desteği, 

marka desteği, navlun vb. araçlar kullanılmalıdır. 

• İhracat sübvansiyonları; özellikle gelişmiş ülkelerin nihai ürün piyasalarına yönelik, söz 

konusu pazarlann taleplerine uygun çeşit ve kalitede markalı ihracata verilmelidir. 

• Halen desteklemeye tabi olmayan ürünlerin ihracatı ise fiyat dışı bileşenlerde 

desteklenmelidir. 
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NİHAİ DEĞERLENDİRME 
Ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte 42 milyon ton yaş meyve sebze üretiminin 

yaklaşık 16 milyon tonu meyve, 26 milyon tonu sebze olarak gerçekleşmektedir. Ancak, 

toplam üretimin sadece 1.8 milyon tonu ihraç edilmektedir. İhraç edilen yaş meyve ve sebze 

sektöründe en fazla ihracat geliri turunçgil ihracatından sağlanmaktadır. 

Toplam yaş meyve sebze üretiminin %4'lük bir bölümünün ihraç edilebilmesi, 

sektörde var olan sorunların düzeyinin bir göstergesidir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 

sektörde istenilen miktar ve kalite de üretimin gerçekleştirilememesidir. 

Komisyonumuz tarafından, ülkemizin yaş meyve, sebze ve narenciye ile kesme çiçek 

üretiminden pazarlamasına kadar olan sorunları özetle şu şekilde tespit edilmiştir; 

> Tarım işletmeleri optimum işletme büyüklüğünde değillerdir. Türkiye'de 2001 yılı 

tarım sayımına göre yaklaşık 3 milyon olan tarım işletmelerinin 1 milyonu (%31'i) 20-

49 dekar arasında büyüklüğe sahiptir. 

> Tarım sektöründe sağlıklı bir kayıt sistemi geliştirilememiştir. Tarımla ilgili gerek 

üretim planı yapılması gerek politikaların oluşturulması aşamasında kayıt sisteminin 

yetersiz oluşu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

> Yaş meyve - sebze, narenciye ve kesme çiçek sektörü için ulusal ve bölgesel ölçekte 

üretim planlaması yapılamamıştır. 

> Girdi maliyetleri yüksek buna karşılık üretici eline geçen fiyatlar düşüktür. 

> Gerek yatırım gerekse işletme aşamasında üreticiler mali sıkıntı yaşamaktadır. 

> Üreticilerin üretimden pazarlamaya tüm konularda bilgi eksiklikleri vardır. Üretim 

teknolojilerindeki gelişmeleri takip edememektedirler. 

y Ülkemizde kalıntı analizi yapacak laboratuar sayısı yeterli değildir. 

> Mevcut üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede yanlış ve bilinçsiz ilaç 

kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması 

nedeniyle ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerinde limitlerin üzerinde ilaç kalıntısına 

rastlanmaktadır. 

> Ülkemizde üretilen tarımsal ürünlerde verim ve kalite düşüklüğü önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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> Sözleşmeli üretim konusunda mevzuatta eksiklikler vardır. Üreticiler sözleşmeli üretim 

konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. 

> Sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı tohum kullanımı yeterli düzeyde değildir. Ayrıca, 

yasal olmayan yollarla tohum üretim ve satışı yapılmaktadır. 

> Sertifikalı fidan üretimi ülke talebine cevap verecek düzeyde değildir. 

> Ülkemizde tanmsal örgütlenme düşük düzeydedir. Ayrıca, tarımsal amaçlı üretici 

örgütleri güçlü bir yapıya kavuşamamıştır. 

> Hal Yasasından beklenilen fayda sağlanamamıştır. Bunun en büyük nedeni 

mevcut hallerin yasada belirtilen şekilde modernize edilememiş olmasıdır. Haller 

KHK'ya rağmen eskiden yapıldıkları gibi kalmış ne yasadaki şartlara ne de 

günümüzdeki gelişmelere uyum sağlayamamıştır. 

> İhracat teşvik primleri zamanında ve yeterli düzeyde verilmemektedir. 

Bu sorunlar için Komisyonumuzca tespit edilen çözüm önerileri özetle şu şekildedir. 

> Tarım işletmelerindeki parçalanma yasal olarak engellenmelidir. Arazi 

toplulaştırmasına katılan üreticilere destek verilmelidir. 

> Uzaktan algılama sisteminin hayata geçirilmesi için gereken kaynak Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığına aktarılmalıdır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumuna veri sağlayan Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatları gerek kaynak gerek personel yönünden 

güçlendirilmelidir. 

> Üretim planlamasının yapılması için Ulusal Tarım Konseyi kurulmalıdır. Üretim 

planlaması bölgesel ölçekte üretici birlikleri aracığı ile yapılmalı, birlikler üreticiyi 

yönlendirmelidir. 

> Tanmsal üretim için kullanılan gübre sulama ve elektrik gibi girdiler için alınan KDV 

oranı %1'e indirilmeli, işçilik maliyeti içinde yer alan SSK ve stopaj giderleri 

düşürülmelidir. 

> Üreticiye verilen zirai kredilerin faiz oranları düşük tutulup uzun vadeye yayılmalıdır. 

> Üreticilerin gerek yetiştiricilik gerek üretim planlaması ve gerekse iştigal alanları ile 

ilgili destekleme teşvikleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle 

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ve birliklerin, üreticilerin bilgilendirilmesi konusunda 

daha faal çalışmaları gerekmektedir. Üniversiteler ürettikleri bilgileri üretici ile 

paylaşmada üretici organizasyonlarından faydalanmalıdırlar. 
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> Zirai danışmanlık sistemi geliştirilmelidir. Üretici Birliklerinin zirai damşman 

çalıştırılması sağlanmalı birliğe bu konuda maddi destek verilmelidir. 

> Tüm radyo ve televizyon kanallarının tarımla ilgili eğitici yayınlar yapmaları yönünde 

yasal düzenleme yapılmalıdır. 

y Tüm tarımsal ürünlerin üretim ve değerlendirme aşamalarında kalite yönetim 

sistemleri, HACCP ve EUREPGAP kurallarına uyulması zorunlu hale getirilmelidir. 

Bu konularda üreticiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üretici birlikleri tarafından 

bilgilendirilmeli ve kalite standart belgelerinin alınması teşvik edilmelidir 

> Kalıntı analizi yapacak laboratuar sayısı ve bu laboratuarların kapasiteleri artırılmalıdır. 

AB'nin maksimum kalıntı limitleri ile ilgili üye ülkeler ve üye olmayan ülkelere 

uyguladığı limit farklılıkları konusunda girişimlerde bulunularak, Türkiye'ye 

uygulanan limitlerin yükseltilmesi sağlanmalıdır. 

> Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik araştırmalara önem 

verilmeli ve bu araştırmalar teşvik edilmelidir. 

> Zirai ilaç kullanımı konusunda üreticiler eğitilmeli, zirai danışmanlar tarafından 

düzenli olarak bilgilendirilmelidir. 

> Modern tanm tekniklerinin kullanımı konusunda üreticiler yönlendirilmeli ve 

desteklenmelidir. Meyvecilikte, çeşit değiştirme çalışmalarında ilk tesis masraflarının 

belli bir oranı ile bahçenin verime yatıncaya kadarki dönemi için üreticiye devlet 

tarafından destek verilmelidir. 

> Üretici birliklerine üyeleri adına sözleşme yapabilme yetkisi verilmelidir. Sözleşmeli 

üretim yapan üreticiler desteklenmelidir. 

> Tohumculukta dışa bağımlılık kesinlikle kaldırılmalıdır. Bu amaçla yerli tohum üretimi 

için çalışmalar yapan bütün kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları desteklenmelidir. 

Kaçak tohum girişleri, denetim altına alınmalıdır. 

> Fidan sertifikasyonuna yönelik yasal düzenlemeler hızla çıkarılmalıdır. Fidan üretimi 

için ihtiyaç duyulan anaç, kalem ve çeşit damızlık gibi materyalleri üreten birimlerin 

sayısının artırılması için gerekli destek verilmelidir. 

> Bir yerleşim yerinde aynı ürün veya ürün grubunda birden fazla birlik kurulabilmesinin 

önündeki yasal engel kaldırılmalıdır. 

> Üreticilere yapılacak her türlü desteğin üretici örgütleri vasıtasıyla verilmesi üreticiyi 

örgütlenmeye yönlendireceği için destekler üretici örgütleri aracılığıyla verilmelidir. 

> Üretici örgütleri finansal açıdan desteklenmelidirler. 
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> Toptancı hallerin idaresi ile ilgili 552 sayılı K.H.K. hükümlerinin uygulanması 
titizlikle takip edilmeli, yasal yaptırımlar getirilmelidir. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca revize edilmekte olan yeni hal yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 

> Perakende satış fiyatları, hal fiyatlarının %50*sini geçmemelidir. 
> Birbirine yakın olan haller birleştirilerek çağdaş toptancı halleri yapılandırılmalı, haller 

arasında on-line iletişim sistemi kurulmalıdır. 
> İhracat teşvik primleri; ürünün özelliğine göre zamanında açıklanmalı ve özellikle 

gelişmiş ülkelerin nihai ürün piyasalarına yönelik, söz konusu pazarların taleplerine 
uygun çeşit ve kalitede markalı ihracata verilmelidir. 

> Heri teknolojiye sahip sistemlerle donatılmış soğuk hava depoları ve kontrollü 
atmosferli depolar artırılmalı, lisanslı depoculuk teşvik edilmeli, üretici birliklerine bu 
konuda yapılan desteklemelerle üyelerin ortak kullanabilecekleri depoculuk sistemi 
geliştirilmelidir. 

> işleme ve ambalajlama tesislerinin ISO-HACCP sistemlerine uyumlu hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

> Ürünlerin taşınma ve depolanmasında oluşan kayıpların asgari düzeye indirilmesi için 
frigofirik taşıma sistemleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu rapor, Genel Kurula 
sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Er 
Mersin 

Kâtip 
Ali Aydınlıoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Başkanvekili 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

ârşı oy yazısı ektedir) (Ki 
Üye 

Adem Baştürk 
Kayseri 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 
Üye 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 
Üye 

Abdülaziz Yazar 
Hatay 

»rşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

Alaettin Güven 
Kütahya 

Üye 
Ömer İnan 

Mersin 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

Üye 

Sözcü 
Mustafa Eyiceoğlu 

Mersin 

Üye 
Fikret Badazlı 

Antalya 
Üye 

İsmail Soylu 
Hatay 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Mahmul Uğur Çetin 

Niğde 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
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KARŞ1 OY 

Yaş Sebze ,Meyve ve Kesme Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonunun raporuna karşı karşı oy yazımızın sunulmasıdır. 

Komisyonun kurulduğu günden bugüne değin yapmış olduğu çalışmalara ve bu 
çalışmaların değerlendirilmesine bir diyeceğimiz yoktur. Ancak tarımın en temel sorunu olan 
örgütlenme ve tarımsal ürünlere verilen destek konusunda farklı düşünceler taşımaktayız. 

Tüm dünyada ve Avrupa Birliğinde tarımda örgütlenme Mesleki Birlikler ve Ekonomik 
Birlikler olarak ikiye aynlmaktadır.Mesleki Birlikler Ziraat Odaları ve Çiftçi 
Birlikleri,Ekonomik Birlikler ise Kooperatifler ve Üretici Örgütleridir. 

Bizde de benzer örgütlenmeye gidilmiş ancak ekonomik birlik olarak kooperatiflerin 
devlet tarafından yeteri kadar desteklenmemesi sonucu kooperatifçilik yeteri kadar 
gelişememiş dolayısıyla ekonomik örgütlenme tamamlanamamış ve Ziraat Odaları çiftçilerin 
mesleki birliği olmanın ötesinde aynı zamanda ekonomik birlik olarak ta işlev görmüştür.Bu 
nedenle biz çiftçilerin ekonomik birliklerde örgütlenmesi ve bunların önündeki engeller 
konusuna değinmek istiyoruz. 

Avrupa Birliği ülkelerinde üretici örgütleri Ortak Piyasa Düzenleri sisteminin 
işleyişinde önemli rol oynamaktadırlar. Yine Ortak Piyasa Düzenlemeleri içersinde yardımlar 
üç türlü verilmektedir. 

1-Üye devlet ve topluluk kanalıyla müdaheleye konu olan ürünler.Bunlar 
buğday,süt,et,şeker gibi ürün guruplandır.Bu alanlarda yardımlar doğrudan çiftçiye 
verilmektedir. 

2-Üretici örgütleri ve topluluk tarafından müdaheleye konu ürünler.Bunlar taze meyve-
sebze,zeytinyağı ve su ürünleridir. Yardım üretici kuruluşuna verilir.Kuruluş dağıtımı yapar. 

3-Üretici guruplarının kurulmasına konu olan ürünlerse tütün,pamukvs.yardımm 
doğrudan bireylere yapıldığı yani örgüt vasıtasıyla dağıtımı yapılmayan,devlet veya 
toplulukça müdahele alımlarına konu olmayan ürünlerdir. 

Üretici örgütleri ortak piyasa düzeni içersinde yeralan ürünlerden piyasa müdahelesine 
konu olan yaş sebze-meyve.zeytinyağı ve balıkçılık ürünleri için sözkonusu olmaktadır. Yani 
üretici örgütleri DEVLET ADINA PİYASAYA MÜDAHELE ETMEKTE VE YİNE 
DEVLET TARAFINDAN VERİLEN YARDIMI ÜYE ÜRETİCİLERE 
DAĞITMAKTADIR 

Avrupa Birliğinde Üretici örgütlerinin bu işlevini gördüğümüzde ister istemez 
ülkemizde tarımın ve ekonomik birliklerin (Kooperatifler ve Üretici Birlikleri) hiç 
desteklenmediğini özellikle Yaş Sebze ve Meyve ve Narenciye üreticilerinin tamamen 
sahipsiz olduğu görülmektedir. 

Kooperatifler başından beri bilinçli olarak desteklenmemiş,bunun üzerine Yaş Sebze ve 
Meyve üretiminde ve üreticilerinde görülen dağınıklığı ve düzensizliği ortadan kaldırmak 
amacıyla hazırlanan ve 22 Dönemde yasalaşan 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 
Yasası bu dağınıklığı gidermemiş tam aksine tarımda ne olduğu belirsiz yeni bir 
örgütlenmeye ve karmaşaya yol açmaya başlamıştır.Buna da en büyük neden mevcut siyasi 
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iktidarın Tarımsal Üretici Birliklerine bir ekonomik birlik olarak bakmaması ve siyasi 
örgütlenmede kullanılabilecek ve gerektiğinde Ziraat Odalarına alternatif olarak görülen bir 
örgütlenme olarak görmesidir. 

Şöyle ki ; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası Avrupa Birliği Yaş Sebze ve 
Tüzüğü esas alınarak geçmiş hükümetler tarafından hazırlanmıştır. Ancak tasan meclise 
sevk edilinceye kadar değişikliklere uğramış ve başlangıçta bir ekonomik birlik Üretici 
Birliği gibi düşünülen birlik modeli Üretici gurubu gibi Meclisten çıkmıştır.Bu birliklerin 
kuruluşuna Tanm ve Köy işleri Bakanlığınca izin verilmekte ve yine aynı Bakanlıkça 
denetlenmektedirler. 

Bir de Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve buan dayanak 
yönetmeliğe dayanılarak Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri Toptancı Hali ile 
ilgilendirilerek Üretici Birliği Belgesi verilmekte ve yine 1581 sayılı Tanm Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri yine Haller Yasası 
uyannca Üretici Birliği belgesi almakta ve Üretici Birliği olarak faaliyette 
bulunmaktadır.Görüldüğü üzere iki ayn yasaya tabii üretici birlikleri kurulmakta iki ayn 
Bakanlık kuruluşa izin vermekte ve iki farklı Üretici Birliği modeli sistem içersinde yer 
almaktadır.Hali hazırda 5200 sayılı Yasaya göre kurulmuş 124 Tanmsal Üretici 
Biriiği.Kuruluşuna Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen 185 adet Üretici Birliği 
mevcut ve faaliyettedir. 

Avrupa Birliğinde Üretici Örgütlerinin temel görevleri: 
-İlgili ürünün piyasasında denge sağlamak 

-Satış koşullannı belirlemek, 
-Üreticinin üretiminin piyasa koşullanna göre düzenlenmesini sağlamaktır.YANİ 

EKONOMİK FAALİYETTE BULUNMAKTIR. 
Biz de ise ekonomik faaliyet 5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasasında yasaklanmış, 5 52 

sayılı kararname ile üretici birliği belgesi verilen birlikler ticari faaliyette bulunmaktadırlar. 

Bu nedenle,raporda belirtilen eksikliklerin yanında 5200 SAYILI tanmsal Üretici 
Birlikleri Yasasın da değişiklik yapılarak: 

a)Üretici Birliklerinin tek bir Yasa ile kurulması ve faaliyette bulunmalarının 
sağlanması, 

b)Üretici Birliklerinin tıpkı AB ülkeleri gibi Meyve ve sebze,narenciye,sert kabuklu 
meyveler ve mantar ürünlerini ve işlenmek üzere kullanılacak ürün yetiştiricilerinin kurduğu 
birlikler olarak kalmasını.HAYVANSAL ÜRÜNLER VE BUNLARI ÜRETEN 
ÜRETİCİLERİN yasa kapsamından çıkanlması, 

c)Balıkçılık ve Zeytin ve Zeytinyağı için AB'de özel tüzükler ve düzenlemeler olması 
nedeniyle bunlar için özel düzenlemelerin yapılması, 

d)Üretici Birliklerinin devlet adına piyasaya müdahele edebilmesi için devletten maddi 
yardım almasının sağlanması, 

e) Devlet tarafından üreticilere verilen ve verilecek desteklerin birliklere verilerek 
buralarda örgütlenmenin sağlanması, 

f)Birliklere tanmsal girdilerde her türlü dolaylı vergilerden muafiyet tanınması, 
g)Birliklere işletme fonu kurmalan ve eylem planı hazırlama yetkileri 

verilmelidir.Devlet işletme fonuna katkı yapmalı.birliğin ekonomik güce ulaşmasını 
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sağlamalıdır.Eylem planına bağlı olarak AB fonlarından yardım almasını ve tanınmasını 
sağlamalıdır. 

h)En önemlisi ise üyeleri adına üretim sözleşmesi yapma yetkisinin birliklere verilmesi 
zorunludur. 

Başlangıçta tasanda yer alan hüküm yasadan çıkarılmış, yapılan görüşmeler neticesinde 
5200 sayılı yasanın 5. maddesine (n) fıkrası eklenmiş "Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri 
adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek" 
şeklindeki metin birliklerin ticari faaliyette bulunamayacakları esasına uygun olarak 
uygulanamaz bir madde niteliğindedir. Bu nedenle, (n)fikrasının değiştirilerek birliklere 
üyeleri adına sözleşmeli üretim yapma yetkisinin tanınması zorunludur. Bu takdirde hem 
üründe standart yakalanacak, tüm tüketici, hem sanayici, hem de ihracaatçı tek tek üreticiler 
yerine tek tip ürün yetiştiren bir birlik ile muhatap olacaktır. 

Bu bağlamda sözleşmeli üretim konusunun gündeme alınması zorunludur. Sözleşmeli 
üretim şeker şirketinin pancar üretimi için pancar ekicileri için yapmış olduğu sözleşme ile 
Türk tarımına ve Türk hukuk sistemine girmiş, bilahare tütünde, domateste, biberde, hindi ve 
piliç üretiminde ve kesme çiçek üretiminde giderek tüm sebze ve meyve üretiminde ve 
tarımsal ürünlerde egemen üretim biçimini almıştır. 

Ancak mevzuatımızda sözleşmeli üretimi düzenleyen gerçek anlamda bir yasal 
düzenleme yoktur. 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 1996 ve 1998 yıllarında çıkarılan iki tebliğ ile 
sözleşmeli üretim alanı düzenlemeye çalışmıştır. 

Ancak Borçlar Kanununun genel hükümleri ve Sözleşme Serbestisi İlkesi nedeniyle 
tebliğler uygulamada hiçbir işe yaramamakta, yaptırım gücü bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YASASI hazırlanarak yürürlüğe girmelidir. 

Bunun için çıkarılan tebliğler ve raporda önerilen çözüm yollan yeterli değildir. 

Sözleşmeli Üretim Yasası çıkmalıdır. Üretim sözleşmeleri yasaya aykırı asla 
düzenlenmemelidir. 

Yaş sebze, meyve ve narenciyede üretim biçimi sözleşmeli üretim olmalıdır. 

Sözleşmeli üretimi düzenleyen sözleşmeler bugün için tek taraflı olup, şirketler 
tarafından istedikleri şekilde düzenlenmekte, üreticilerin hiçbir katkısı olmamaktadır. 
Böylelikle üreticiler mahrum edilmektedir. 

Güçlü özel sektör firmalarının karşısına güçlü üretici örgütleri çıkmadığı, zayıf olan 
üreticiler ve birlikler desteklenmediği müddetçe sözleşmeler gerçek anlamda çift taraflı 
olamayacaktır. Bu nedenle kooperatifler ve üretici birliklerine üretim sözleşmesi yapma hakkı 
tanınmalıdır. 

Tarımda üreticilerin esas ekonomik örgütlenme modeli kooperatifler olmasına karşın, 
yaş sebze -meyve ve narenciye alanında örgütlenmede kooperatifler ne ülkemizde ne de 
Avrupa Birliği ülkelerinde başarılı olamamışlardır. Bu nedenle üretici birlikleri yaş sebze-
meyve ve narenciye alanlarında üreticilerin ekonomik birliği olmalı ve bu şekilde 
örgütlenmelidirler. 

Ancak 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının çıktığı günden bu yana 
uygulama ne yazık ki yeterli olmadığı gibi, siyasal iktidar tarafından istismara yönelen 
uygulamalar görülmektedir. 
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Şu anda 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Yasası uyarınca kurulan ilk üst Birlik 
Süt Üreticileri Birliğidir. Daha yeni Meyve Üreticileri Üst Birliği kurulmaktadır. Ancak 
Meyve Üreticileri Birliğine Fındık Üreticileri Birliklerini ve Zeytin Üreticileri Birliklerini 
almak tamamen siyasal maçlı ve Fiskobirlik, Marmarabirlik ve Tarişi devreden çıkarma 
amacını taşımaktır. 

Fındıkta yaşanan sorunlar, Fiskobirlik seçimleri ve bu konuda siyasi çekişmeler 
gözönüne alındığında siyasal iktidarın Fındığı Meyve Üretici birliklerine katmasındaki 
amacını açık olarak ortaya koymaktadır. Kabul edilemez. 

Özetle; Yaş sebze-Meyve ve Narenciye ve kesme çiçek alanında üretici biçimi 
sözleşmeli üretim ve ekonomik örgütlenme biçimi üretici birlikleri olmalıdır. 

Bu konudaki yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 

Destek ve teşvikler Birlikler kanalıyla üreticilere ulaştırılmalıdır. 

Yaş sebze-meyve ve narenciyede ihracaatta teşvik uygulanmalıdır. 

Teşvikler o üretim sezonundan önce açıklanmalıdır. 

Zirai kredi faizleri muhakkak enflasyonun altında olmalıdır. 

Tarım girdilerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. 

Tarımsal üretimde kullanılan elektrik enerjisi fiyatı indirilmelidir. 

Zirai mücadele ve karantina genel müdürlüğü kurulmalıdır. 
Tarımda kullanılan teşvikler ürüne göre ve bölgesel olmalıdır. Bir ürün için tüm ülkede 

teşvik uygulaması yersiz ve suistimale neden olmaktadır (Örneğin, Gemlik tipi zeytin ekimine 
uygulanan dekar başına 250 milyon lira teşvik uygulaması Gemlik tipi zeytinin yetişemediği 
Güney ve Güneydoğu bölgesine ekilmesine ve sağlıksız fidan kullanımına neden olmaktadır). 

Karşı oy yazımız saygı ile sunulur. 

Mehmet KÜÇÜKAŞK 

Bursa Mv. 

•Jecati UZDIL 

Osmaniye Mv. 

^Osman KAPTAN 

Antalya Mv. 

Ali OKSAL 

Mersin Mv. 

Abdülaziz Y A r a K ^ 

Hatay\fcr 
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KAYNAKLAR 
1. Ahmet CANLI, Tarımsal Ürünlere Sağlanan İhracat İadeleri, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 

2. Ülkemizde Kesme Çiçek Üretim Raporu, Ülkemizde Narenciye Üretimi Ve Yeni 

Projeksiyonlar, Türkiye Yaş Sebze Meyve Sektörü, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 

3. Yaş Sebze, Meyve ve Kesme Çiçek İle Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki 

Sorunların araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu İçin Bilgi Notu, DPT Müsteşarlığı 

4. İ. Tayfun AĞAR, Yaş Meyve Sebze, Turunçgil Tarımı Ve İhracatının Sorunları 

Ve Çözüm Yolları, Çukurova Üniversitesi-Ziaraat Fakültesi 

5. Aylin Seylam Küşümler, Yaş Meyve ve Sebze Üretim ve İhracatındaki Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü 

6. Yaş Sebze, Meyve, Kesme Çiçek Ve Narenciyeye Ait Üretim Ve İhracat 
Rakamları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 

7. Yaş Sebze, Meyve Ve Kesme Çiçek İle Narenciye Sektörüne İlişkin Bakanlığımız 

Çalışmaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü 

8. Dış Ticaret İstatistikleri İstatistikleri, Akdeniz ihracatçı Birlikleri 

9. Faaliyet Raporu 2005, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

10. Türkiye Yaş Meyve, Sebze, Narenciye Ve Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Üretim Ve 

Sonrası Sorunlar İle Çözüm Önerileri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü-Yalova 

11. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı - II. Tarım Şurası Sonuç Raporu, 2004 

12. Yeşim OKAY, Türkiye Meyve Üretimi ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

13. Yaş Sebze, Meyve, Kesme Çiçek Ve Turunçgil İthalatına İlişkin Not, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 

14. Türkiye Yaş Meyve, Sebze ve Kesme Çiçek Sektörlerinde Üretim ve Üretim 

Sonrası Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Tanmsal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Tanmsal Araştırma Enstitüsü 
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15. Süleyman Ruhi AYDEMİR, Yaş Sebze ve Meyve Sektörüne İlişkin Durum Analizi, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

16. Tarım ve Gıda Sektörü İhracat Potansiyeli, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı 
Geliştirme Etüd Merkezi 

17. Narenciye Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu, Adana Narenciye 
Çalışma Grubu 

18. Yaş Sebze-Meyve Üretiminde, İhracatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 

19. Yaş Sebze ve Meyve Raporu, Ziraat Odaları Birliği 

20. Mehmet HASDEMİR, İyi Tarım Uygulamaları Raporu, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

21. Yaş Meyve Sebze Sektörü Sorun ve Çözüm Önerileri, Yaş Meyve Sebze İhracatçı 
Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu 

22. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

23. Eyüp DOĞAN, Elma Üreticisinin Üretim Aşamasından Tüketime Kadar Olan 
Sorunları, Eğridir Eyüpler Köyü Muhtarlığı 

24. Yavuz TANER, Yaş Meyve Yetiştiriciliği, Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan 
Sorunlar Alara Entegrasyon Modeli ve Çözüm Önerileri, Alara Tarım Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

25. Orhan ALPSOY ,Enver KARTAL, Sözleşmeli Tarım, Tat Konserve Sanayii AŞ. 

26. Korkuteli'nde Mantar Üretim Sektörü, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Korkuteli 
Kültür Mantarı Üreticileri Birliği 

27. Pervin KARAHOCAGİL, Turunçgiller Durum ve Tahmin 2003-2005, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü 

28. Yaş Sebze, Meyve, Narenciye ve Kesme Çiçekçilik Konulu Sübvansiyonlu Kredi 
Ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 

29. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı 

30. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
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31. Dilek KOÇ, Yaş Meyve ve Sebze Sektörü Ticaretini Etkileyen Gelişmeler ve 

Türkiye'nin Rekabet Üstünlüğü Analizi, Dış Ticaret Müsteşarlığı Rekabeti 

Geliştirme Etüd Merkezi 

32. Kesme Çiçek Sektörünün Sorunları Raporu, Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları 

Birliği 

33. Türkiye Geneli Yaş Meyve ve Sebze Değerlendirmesi 2006, Akdeniz İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliği 

34. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Basın Bülteni 

35. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 

36. Antalya ili Aylık Sebze ve Meyve Miktar-Fiyatları Antalya Büyükşehir Belediyesi 

37. Tarım Ürünlerinin ve Tarımsal Girdilerin Tesliminde Uygulanan KDV Oranları 

Tablosu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

38. Niğde İli Elma, Kiraz, Patates, Lahana Üretiminde ve İhracatındaki Sorunlar İle 

Alınması Gereken Önlemler, Niğde Valiliği 
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