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TARIMDA GÜVEN  TARIMDA İYİ YÖNETİŞİM
Güvenilir Kurumlar ve Güvenilir Liderler İçin İyi Yönetişim

“Yöne�şim” de nereden çık� dediğinizi duyar gibiyiz. “Yöne�m” yazılacak� da yanlışlıkla arada ş harﬁne
mi basıldı? Ya da “ile�şim” ve “yöne�m” kelimelerinin birleşimi mi? Yoksa “bilişim” ve “yöne�m”
kavramları mı bir araya geldi?
Temel kavramlar yapılandırılarak etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlanır. Bu doğrultuda gelin “Yöne�şimi”
anlamak için bazı temel kavramları inceleyelim ve yapılandıralım.

Governance = Yönetişim

Yöne�şim, yönlendirme ve gözetme (guidance & oversight) kavramlarını içerir. E�molojik olarak
‘Governance’ kelimesi ise eski Yunancada yönlendirme (steering, guiding) mânasına gelen ‘kybernao’
kelimesinden gelir. Kontrol ve göze�m (control & oversight) kavramları ile de alâkalıdır.

Yönetim ≠ Yönetişim

Çoğunlukla governance ve management kelimelerinin her ikisi de “yöne�m” olarak çevriliyor. Bu
durum iki kelime arasındaki farkın anlaşılmasını zorlaş�rıyor. Yöne�m “işin doğru yapılması” ise,
yöne�şimi “doğru işin yapılması” olarak tanımlayabiliriz. Yani yöne�şim, ne yapılacağını ve hangi
kurallar içerisinde yapılacağını ifade ediyor. 90’lı yıllardan beri Türkiye’deki akademik yayınlarda
kullanılmaya başlanan “yöne�şim” kelimesi bu iki kavramın birbirinden ayrılmasını ve daha iyi
anlaşılmasını sağlıyor.

Yönetişim: Kurumsal Güven
•
•
•
•
•
•

İnsanlar ortak amaçlarını gerçekleş�rmek için topluluklar halinde bir araya geliyor.
Toplu halde organize olabilmek adına “Kurum” adını verdiğimiz oluşumları yara�yor.
Kurumların başarılı olması halinde yaşam kalitemiz gelişiyor.
Kurumlar etkilediği ve etkilendiği tüm taraﬂarla, yani paydaşlarıyla birlikte hareket ediyor.
Paydaşlarının güvenini kazanabilen kurumlar daha başarılı oluyor.
Kurumlar güven kazanmak için iyi yöne�şime ih�yaç duyuyor.

Tarihten bir örnek olay ile “Neden yöne�şim?” sorumuzun cevabını somutlaş�ralım. Enron enerji
sektöründe çalışan iki ABD’li ﬁrmanın 1985’de bir araya gelmesiyle kurulmuş ABD’nin en büyük doğal
gaz dağı�m şirke�dir. Böylesine büyük bir ﬁrmanın iﬂasını ve sonuçlarını incelediğimizde güvenin
önemini bir kez daha görüyoruz.
Amerikan borsasında işlem gören Enron, ﬁnansal raporlarında yanıl�cı bilgi paylaşarak şirke�
olduğundan çok daha değerli ve kârda gösterdi. Enron'un raporlarını denetleyen Arthur Andersen isimli
bağımsız dene�m ﬁrması aynı zamanda Enron'a yöne�m danışmanlığı hizme� de veriyordu. 2000
yılında iki farklı rolden toplam 54 Milyon Dolar gelir elde eden Arthur Andersen böylesine büyük bir
kaynağı kaybetmemek adına Enron’un ﬁnansal tablolarındaki usulsüzlüklere göz yumdu. Enron’un
gerçek değerlerini yansıtan raporların ortaya çıkmasıyla şirket hisse değerlerinde ciddi bir düşüş
yaşayarak iﬂas e�. Bu iﬂasın ABD ekonomisine faturası tahminen 64 Milyar Dolar olarak yansıdı.
Fakat bu krizin yara�ğı güvensizlik ortamının, ekonomiye 64 Milyar Dolarlık kayıptan çok daha fazla
zarar verdiğini söyleyebiliriz. Enron'un yara�ğı soru işaretleriyle yapılan araş�rmalarda ortaya
çıkar�lan yeni skandallar; ﬁnansal raporlara, bağımsız dene�m sistemine ve denetçilere karşı
güvensizliğe sebep oldu. Skandallar sonrasında geliş�rilen yeni dene�m sistemleri ve kanunlar dahi
bugün bu güvenin yeterince gelişmesini sağlayamıyor.
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Yaşam kalitesi geliş�rmek; özlemleri, hayalleri yaşayabilmek ve daha iyiyi aramak ile mümkündür.
İnsanlık, özlemlerini gerçekleş�rebilmek ve yaşam ile ilgili riskleri yönetmek için kurumlar halinde
organize olur. Paydaşlarının güvenini kazanabilen kurumlar daha başarılı olur. Bu nedenle kaliteli
yaşam için iyi yöne�şime ih�yacımız var.

İyi Yönetişim İlkeleri

Güven sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak için birtakım ilkelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu
ilkeler:
Adillik: Tüm paydaşların beklen�lerini gözeterek sistemi oluşturmak ve uygulamalarda kişiye göre değil
sisteme göre karar vermek
Şeﬀaﬂık: Kurum içinde ve dışında ve aynı zamanda topluma karşı performans ve kaynakların kullanımı
konusunda ak�f açıklık ve şeﬀaﬂıkta olmak
Hesap Verebilirlik: Paydaşlara karşı hesap verme/raporlama ve yapılan işlerin değerlendirmesi
yaklaşımını benimsemek
Ka�lımcılık: Bilginin paylaşılması, faaliyetlerin oluşturulması ve gerçekleş�rilmesinde paydaşların
ka�lım ve desteğini sağlamaya yönelik ortam geliş�rmek
Etkililik: Başarı ve sonuç odaklı yaklaşımla kaynakları doğru yönlendirmek, doğru alanları seçmek ve
performans hedeﬂerini doğru belirlemek
Tutarlılık: Paydaşların beklen�lerini karşılayarak misyon/vizyon doğrultusunda hareket etmek, karar
almada temel poli�ka ve prensipleri korumak
Sorumluluk: Sorumlulukları sahiplenme ve yerine ge�rme anlayışı geliş�rmek ve bu yönde temel
poli�ka ve prensipleri korumak
Not: Yukarıdaki kısım Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı’nın “Gençlik Örgütleri ve Öğrenci
Kulüpleri için İyi Yönetişim El Rehberi” yayınından alınmıştır.

Tarımda Güven Tarımda İyi Yönetişim

Ülkemiz yakın zamanda kuraklık ve kıtlık sorunları yaşanabilecek bir bölgede bulunuyor.
Türkiye’de tatlı su tüke�minin %72’si tarım sektöründe kullanılırken1, is�hdamın %17,6’si tarımda yer
alıyor2 . Bu anlamda bugün ve yakın geleceğimizdeki en kri�k konulardan biri tarımdaki verimliliği
ar�rmak diyebiliriz.
Türkiyede
Türkiyede
Tatlı Su
İstihdam
Tarım
Tarım
Tüketimi
Sektörü
Sektörü
%17,6
%72
Oranı
Oranı
Tarımda verimin artması için sadece yeni metotlar geliş�rmek, daha iyi ekipmanlar kullanmak ve bunlar
için kaynak sağlamak yeterli olmayabilir. Tarımda rol alan çi�çilerin, kamu kurumlarının, şirketlerin,
sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yöne�mlerin birlikte çalışmasına ve daha fazla iş birliği
geliş�rmesine ih�yaç duyuyoruz.
Paydaş grupları arasında iş birliğinin gelişmesi adına öncelikle “paydaşların birbirine güvenmesine”
ih�yacımız var. Bu güvenin sistema�k olarak ve kalıcı şekilde tesis edilmesi için de tüm süreçlerde “iyi
yöne�şim” kalitesinin gelişmesine ih�yaç duyuyoruz.
1

h�ps://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/su-kullanimi-i85738#:~:text=De%C4%9Ferlendirme%3A,ve%20kullanma%20suyu%20olarak%20kullan%C4%B1lm%C4%B1%C
5%9Ft%C4%B1r.
2 h�ps://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Ista�s�kleri-2020-37484
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Biz de tam bu noktada Argüden Yöne�şim Akademisi Gençlik Ağı olarak “Tarımda Güven” konusunda
giriş seviyesinde bilgileri derlediğimiz ve araş�rma önerisinde bulunduğumuz çalışmamızı sizlerle
paylaşıyoruz.

ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ
Argüden Yöne�şim Akademisi, kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kurumlarda yöne�şim
kalitesini ar�rmaya adanmış bir vakı�ır.
Amacımız: Yaşam kalitesini geliş�rmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak.
Görevimiz: Yöne�şim kalitesini geliş�rerek kurumlara duyulan güveni ar�rmak.
Ülkümüz: İyi yöne�şim kültürünün gelişimi ve yayılımında ‘mükemmeliyet ve ilk başvuru’ adresi
olmak.
Hedef Kitlemiz: 7’den 77’ye her yaş grubu; özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve
uluslararası organizasyonların liderleri.

Yöne�şim Gençlik Ağı
Amacımız

Yaşam kalitesini geliş�rmek, toplumun geleceğini şekillendirecek olan bugünün ve yarının liderlerine
düşüyor.
Gençler olarak bu konuda sorumluluk sahibi olduğumuzun farkındayız.
Gençlik Ağı olarak, toplumun her kesiminde iyi yöne�şim kültürünün yaygınlaşmasında gençlerin
rol alması için varız.
Kimlerden Oluşuyor?
YÖN101 mezunlarının ka�labildiği Gençlik Ağında 46 farklı üniversiteden 191 üye bulunuyor. Aynı
zamanda üyelerimiz 125 farklı STK’da (vakıf, dernek, öğrenci kulübü, inisiya�f vb.) görev alıyor.
Gençlik Ağı Ne Hedeﬂiyor?
Gençlik Ağı, gençlerin bir araya gelip ile�şim kurabildiği bir topluluk olmanın yanı sıra, yöne�şimi
geliş�rmek amacıyla projeler tasarlayıp uyguladığı bir pla�orm olmayı hedeﬂiyor.
Ne Zaman Kuruldu?
Gençlik Ağının oluşumu 2019 Kasım ayında başlamakla birlikte resmi olarak 2020 Mayıs ayında ilk
genel kurulunu yaparak kurulmuştur.
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TÜRKİYE’DE TARIM
Tarıma ve Çi�çilere Dair İsta�s�kler

Tarım sektöründe güven kavramını ele alacağımız yayına, önce sektör hakkındaki bazı bilgilerle
başlamak is�yoruz. Bu kısımda tarım sektörüne ve çi�çilere dair bazı ista�s�kleri paylaşacağız. Bu
veriler ışığında tarım sektöründe bir değerlendirme yapmak daha etkili olacak�r.

Tarımın İstihdamdaki Yeri
İlk olarak tarım sektörünün ülkemizin toplam is�hdamındaki yerinden bahsedecek olursak; tabloda da
görüldüğü üzere 2019 yılında tarımın toplam is�hdamdaki oranı %18,2’dir. Toplam is�hdamdaki tarım
sektörünün oranı son yıllarda azalma eğilimdedir. 2014 yılından 2019 yılına kadar yaklaşık 373 bin kişi
tarım sektöründeki işinden ayrılıp ya başka sektörlere yönelmiş ya da işsizliği tercih etmiş�r. Tarımdaki
is�hdamın kadın-erkek dağılımını incelediğimiz zaman dalgalı bir graﬁk bizi karşılamaktadır. Bir
ortalama alacak olursak kadınlar sektörün %44’ünü, erkekler ise %56’lık kısmını oluşturmaktadır. 1

(000)

(%)

Toplam
is�hdam

Tarım

Tarım
dışı

Tarım

Tarım
dışı

2014

25 933

5 470

20 463

21,1

78,9

2015

26 621

5 483

21 137

20,6

79,4

2016

27 205

5 305

21 900

19,5

80,5

2017

28 189

5 464

22 724

19,4

80,6

2018

28 738

5 297

23 441

18,4

81,6

2019

28 080

5 097

22 983

18,2

81,8

Yıl
Toplam-Total

Kayıt Dışı İstihdam Oranları
TÜİK tara�ndan 2019 yılında yapılan Hane Halkı İşgücü Araş�rması’na göre tarım dışı sektörlerde kayıt
dışı is�hdam oranı %23 iken bu oran tarım sektöründe çalışanların tara�nda %86.6 gibi ciddi bir orana
çıkmaktadır. Tarımda çalışan kişilerin sigortalı olarak çalış�rılması gerek�ği yasalar tara�ndan
belirlense de özellikle küçük bölgelerde birçok insan hiçbir güvencesi olmadan çalış�rılmaktadır.
Tarımın is�hdamdaki yerini incelerken tarım sektöründeki is�hdamın sürekli bir azalışta olduğunu
belirtmiş�k. Kayıt dışı çalışma oranının yüksek olup işçilerin yasal düzenlemelere uyulmadan
çalış�rılması şüphesiz ki bu azalışın faktörlerinden birisidir.2

1

TÜİK, İşgücü İstatistikleri

2

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2014-2019
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Cinsiyete göre tarım ve tarım dışı sektörde kayıt dışı is�hdam oranı, 2014-2019, TÜİK, hane halkı İşgücü
Araş�rması
(%)
Tarım

Tarım dışı

Yıl

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

2014

82,3

71,8

94,4

22,3

21,1

25,9

2015

81,2

70,2

94,0

21,2

20,2

24,1

2016

82,1

72,2

94,3

21,7

20,8

24,2

2017

83,3

74,4

94,2

22,1

21,0

24,9

2018

82,7

76,2

90,9

22,3

21,2

24,9

2019

86,6

79,5

95,7

23,0

22,4

24,2

İs�hdam Edilenlerin İşteki Durumuna Göre (Yevmiyeli / İşveren / Kendi Hesabına
/ Ücretsiz Aile İşçisi) Dağılımı

Tarımda is�hdam edilenleri sektör içerisindeki konumlarına göre kategorilere ayırdığımızda kendi
hesabına çalışanların %42,18, aile işinde ücretsiz olarak çalışanların %46,04, yevmiyeli olarak
çalışanların ise %10,82 olduğunu gözlemliyoruz. Tarım sektörü içinde işveren konumunda bulunanların
oranı ise %0,96 ile düşük bir orandadır. İlerleyen bölümde tarım işletmelerinin büyüklüklerini
incelediğimizde de tarım işletmelerinin yarısından fazlasının ekonomik büyüklüğünün 26 000 TL’den
daha küçük olduğunu göreceğiz.1 Buradaki kendi hesabına çalışanların ve aile işinde çalışanların oranını
da göz önüne aldığımızda iki verinin birbirini desteklediğini göreceğiz. 2

%46,04
%10,82
% 0,96

%46,04 Aile İçinde Ücretsiz Çalışan
%42,18 Kendi Hesabına Çalışan
%10,82 Yevmiyeli Çalışan
%0,96 İşveren Konumunda Bulunan

% 42,18

1

TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araş�rması, 2016
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İşteki duruma göre istihdam edilenler (Tarım-Tarım dışı), 2014-2019

(Bin kişi -Thousand person)

Tarım

Tarım dışı

Ücretsiz
Ücretli/
Kendi
aile
Toplam Yevmiyeli İşveren hesabına işçisi

Ücretsiz
aile
Ücretli/
Kendi
Toplam Yevmiyeli İşveren hesabına işçisi

2014

5 470

546

53

2 203

2 668

20 462 16 579

1 121

2 276

487

2015

5 483

599

48

2 209

2 627

21 137 17 228

1 127

2 259

523

2016

5 305

548

54

2 189

2 514

21 901 17 830

1 185

2 347

539

2017

5 464

570

61

2 263

2 571

22 724 18 391

1 218

2 552

563

2018

5 297

544

51

2 262

2 440

23 441 18 991

1 230

2 647

572

2019

5 097

552

49

2 150

2 347

22 983 18 664

1 204

2 559

555

Toplam-

Tarım İşçilerinin Ortalama Ücretleri

Tarımda çalışan insanları çalışma �pi olarak ikiye ayırmamız mümkündür. İlk kesim ih�yaca göre hangi
ilde hangi ürün hasat dönemindeyse oralara günlük ücretlerle çalışmaya giden mevsimlik tarım
işçileridir. İkinci kesim ise sürekli olarak bir yerde çalışan veya bir kişinin yanında sürekli olarak farklı
işlerde çalışıp aylık ücret üzerinden kazanç sağlayan tarım işçileridir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre,
mevsimlik işçilerin ortalama günlük ücre�nin 87 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2422
TL’dir. 2019 yılı için net asgari ücre�n 2020 TL olduğunu göz önüne alırsak tarım sektöründe çalışan
kadınlar asgari ücrete çok yakın bir gelir elde ederken tarımda çalışan erkekler asgari ücre�en %23
kadar daha fazla kazanmaktadır.
Her iki çalışma şeklinde de kadın-erkek bireylerin ücret dağılımını incelediğimizde erkek çalışanların
günlük ücretlerinin de aylık ücretlerinin de kadın işçilerden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu
durumun incelenmesi gereken birçok sebebi olmakla birlikte tarımda çalışan erkeklerin kadınlara göre
daha yorucu işleri yap�ğını söyleyebiliriz. Bölgesel bir örnek verecek olursak, Akdeniz Bölgesi’nin Sili�e
ilçesinde çilek tarlasında toplayıcı olarak çalışan bir kadın işçi 7.00 - 12.00 saatleri arasında çalışarak 55
TL kazanırken, aynı tarlada dolu çilek sandıklarını kamyonete taşımakla görevli bir erkek işçi 70 TL
civarında bir ücret almaktadır. 1 Maalesef ki bu gibi bölgelerde ücretlerin ne kadar adil belirlendiği hep
bir soru işare� olmuştur. Tarımda çalışan kişilerin ücretleri bir kurum tara�ndan belirlenmemekle
birlikte, tek karar alıcı o bölgede tarım arazisi olan ve bünyesinde çalışanı bulunan çi�çilerdir.

Tarımsal İşletmelerin Büyüklükleri

2016 yılında TÜİK tara�ndan yapılan TİYA (Tarımsal İşletme Yapı Araş�rması) tarımsal işletmelerin
%58’inin ekonomik büyüklüğünün 26 640 TL sınırından daha düşük seviyelerde olduğunu belirtmiş�r.
TİYA’ya göre “Tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan arazinin; %69,3'ü ekilen tahıl ve diğer bitkisel
ürün, %9,7'si nadas, %11,9'u meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baharat bitkileri (ﬁdanlık
ve örtü al� dahil), %2,2'si sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçeleri (ﬁdelik ve örtü al� dahil), %2,4'ü daimî
çayır, %1,3'ü otlak (mera), %0,3'ü sadece hane halkının kendi tüke�mi için kullanılan (mu�ak bahçesi)
alan, %2,9'u diğer arazilerdir. Buna göre, tarımsal işletmeler tasarrufundaki arazinin %97,1'ini tarımsal
amaçlı kullanmaktadır.”. Yine bu araş�rma göstermiş�r ki yalnız kendi arazisini işleten işletmeler
toplam tarım arazisinin %59,9’ una denk gelmektedir. Bu işletmelerin tarımsal işletmeler içindeki oranı
ise %79,5’�r. Küçük işletmelerin oranı ve sadece kendi arazisini kullananların yüksek oranını göz önüne
alırsak ülkemizdeki tarımın büyük çoğunluğu ekonomisi küçük ve kendi arazisini kullanan küçük çiftçi
işletmelerinden oluşmakta olduğunu söyleyebiliriz. 2
1
2

TÜİK, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı
TÜİK, Haber Bülteni, Sayı:24869
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(%)
Ekonomik büyüklük sını� (TL.)

Toplam işletme

Toplam

100,0

<6 660

21,7

6 660

-

<26 640

36,3

26 640 - <83 250

27,5

-

<333 000

12,7

- <832 500

1,4

83 250

333 000

832 500+

0,3

21,7

12,7
27,5

0,3
1,4

%36,3 6 660 - <26 640
%27,5 26 640 - <83 250
%21,7 <6 660
%12,7 83 250 - <333 000
%1,4 333 000 - <832 500
%0,3 832 500+

36,3
Türkiye’ deki Tarım Alanlarının Dağılımı

Ülkemiz yaklaşık 240 milyon dekar tarım alanına sahip�r. Bu alanlardaki ye�ş�rilen ürünlerde en büyük
pay yaklaşık 154 milyon dekar ekilen alan ve 34 milyon dekar nadas alanı ile tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlere ai�r. 35 milyon dekar kadar alan meyveler içecek ve baharat bitkileri için ayrılmış olup, sebze
bahçelerinin alanı yaklaşık 8 milyon dekardır.
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Tarımda Kurumsal Yapı
Tarım sektörü içerisindeki yapıları incelediğimizde devlet tara�nda, özel sektör tara�nda ve çi�çilerin
kurdukları kuruluşlar olmak üzere birçok yapı vardır. Bu yapılardan bazıları;
•
•
•
•
•
•
•

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Koopera�ﬂer
Üre�ci Birlikleri
Vakıf ve Dernekler ( vakıf- dernek tanımı ve tarımda birkaç örnek üzerinden)
Özel Sektör Şirketleridir.

1 - Tarım ve Orman Bakanlığı

Türkiye Cumhuriye� Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan ve “Ülkemizdeki ekolojik kaynakların
kalkınma modeli perspek�ﬁyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik,
bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını
güvence al�na almak.” misyonunu üstlenen bir bakanlık�r. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su
İşleri bakanlıklarının görevleri ile ilgili yapılan düzenleme sonucu yeniden yapılandırılmış�r. Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın bazı görevleri ve yetkileri şu şekildedir:
•
•

•

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım sektörünün geliş�rilmesi içim poli�kalar oluşturulmasına
yönelik araş�rmalar yapar.
Ormanların korunması, geliş�rilmesi, işle�lmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla
mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında poli�kalar oluşturulması
amacıyla çalışmalar yapar.
Tabia�n, su kaynaklarının, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik araş�rmalar yapar. Ayrıca
çi�çinin bu konularda bilinçlendirilmesine ve tarımsal desteklerin etkin kullanılmasına yönelik
çalışmalar yapar.

Özetleyecek olursak Bakanlık tüm bu hizmet birimlerinde nitelikli tarım yapılması yolunda çeşitli
eği�mler organize etmektedir. Gıda üre�mindeki ve üre�m aşamasındaki kullanılan kaynakların
düzenlenmesi amacıyla araş�rmalar yaparak poli�kalar düzenlemekte ve bu poli�kaların uygulanması
yolunda dene�mlerini gerçekleş�rmektedir.

2 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Üst kuruluşu Tarım ve Orman Bakanlığı olmakla birlikte Türkiye Cumhuriye� Cumhurbaşkanlığı’na bağlı
olan TİGEM, “Tarım ve tarıma dayalı sanayi için tohumluk, damızlık ve hammadde üretmek, gen
kaynaklarını korumak” misyonu ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu
sermayesi ile sınırlı bir İk�sadi Devlet Teşekkülüdür.
TİGEM’in faaliyetlerini özetleyecek olursak; ülkenin bitkisel ve hayvansal üre�mini ar�rmak,
çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileş�rmek amacıyla araş�rmalar yapar ve ye�ş�rdiği tohumluk,
ﬁdan, ﬁde ve benzeri mallar ile üre�ği damızlık hayvan ve kaynakları ye�ş�ricilere in�kal e�rir. Her
türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çi�çisi ve çi�çi örgütleri ile üre�m amaçlı iş birliğine
girer.
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3 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Çi�çilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan ziraat odaları, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki
dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Bugün her ilde merkez
ilçe dahil olmak üzere bağlı ilçelerde ayrı ayrı ziraat odaları bulunmaktadır.
Ziraat Odaları Birliği görevleri dahilinde tarım ve çi�çiler üzerinde uygulanan poli�kalar ile ilgili
çi�çilerin düşüncelerinden yararlanarak raporlar hazırlamakta ve böylece tarımın ülkemizin
ekonomisine daha fazla katkı yapmasını sağlamaya ve çi�çilerin ekonomik ve sosyal yönlerden
gelişmesini desteklemeye çalışmaktadır. Bu amaçlara yönelik her ilçede kurulan Ziraat Odaları’nın
görevlerini ise;
Çi�çi kütüklerini tutarak kayıtlı üyelerine girdi temin etmek, laboratuvar, müze, örnek ziraat işletmeleri,
çi�çi danışmanlık merkezleri kurmak; sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği
ar�rma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek olmak olarak özetleyebiliriz.
Bu amaçlar doğrultusunda ilerleyen Ziraat Odaları, çi�çinin en yakınında ulaşabileceği bir kurumdur.
Ziraat odaları ayrıca çi�çinin ne ekip ne biç�ğini de takip eden bir kurumdur. Kayıtlı üyelerine
düzenlediği çi�çi belgeleri ve ürün kayıtları ile arazide ne ye�ş�ğinin takibini yapmaktadır. Bu bilgiler
özellikle küçük bölgelerde sulama birlikleri ile bir iş birliği yapılarak kullanılmaktadır. Ziraat Odalarında
yapılan ürün kayıtlarına göre su saa� uygulamasının olmadığı bölgelerde ekilen ürüne ve alana göre su
kullanım ücre� belirlenmesi yapılmaktaydı. Şimdilerde ise birçok bölgede Ziraat Odaları ve Sulama
Birlikteliği ile sulama saa� uygulaması yapılmaktadır. Böylece hem adil hem de daha şeﬀaf bir
ücretlendirme yapılmakta ve su kaynaklarının kullanımı daha kontrollü olarak gerçekleşmektedir.

4- Koopera�ﬂer

Koopera�fçilik ülkemizde eskilere dayanmaktadır. Türk Koopera�fçilik hareke�nin başlangıcı olarak
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mithat Paşa’nın kurduğu “Memleket Sandıkları” kabul
edilmektedir. Koopera�fçiliğin en önemli taraﬂarı dayanışma, birlikte hareket etme ve sorunlara ortak
çözümler bulmak�r.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal örgütlenme tablosuna göre tarım alanında pazarlama, tarım kredi ,
tarımsal kalkınma gibi türlerde toplam 11836 birim koopera�f bulunmaktadır.

5 - Üre�ci Birlikleri

Tarımsal üre�ci birliklerinin amaçları talebe göre ürün ye�ş�rmeyi planlamak, pazara daha kaliteli ürün
sevk edilmesini sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlama gücünü ar�rıcı yöntemler
geliş�rmek�r. İlçe bazında kurulabilen tarımsal üretici birlikleri, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler,
su ürünleri vb. gibi alanlarda kurulabilmektedir. Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre toplam 345 bin
üyeye sahip 867 üre�ci birliği bulunmaktadır. 1 Üre�ci birlikleri hem çi�çinin pazar arayışını
kolaylaş�rması hem de alıcı tara�nda güven sağlayan bir kurum olması dolayısıyla tarımda güven için
önemi yadsınamaz oluşumlardır.

6 - Dernekler ve Vakıﬂar

Dernekler en az 7 kişinin bir ortak amaç etra�nda bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleş�rmek
üzere oluşturdukları topluluklardır. Tarım sektörü her ne kadar dernek yapılanmalarına uzak bir
sektör gibi dursa da tarıma katkı sağlayan birçok üre�ci, organik tarım, doğal yaşamı koruma ve
geliş�rme gibi birçok dernek bulunmaktadır. Dernekler çi�çiler ve tarım alanında çalışma yapmak
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yararına çalışmalarda kullanmak üzere sağladığı yerlerdir. Ülkemizde 525 adet çi�çi derneği ve 14 adet
tarımsal vakıf bulunmaktadır. 1

7- Özel Şirketler

Özel şirketlerin tarım içerisinde gübre-ilaç, ithalat-ihracat gibi konularda büyük bir yeri vardır.
Şirketlerin amaçlarına göre çi�çilerle etkileşime geçme şekilleri farklılık göstermektedir. Çi�çilerden
ürün alımı yapan bazı şirketler ürünün üre�m aşamasından hiç haberdar olmadan sadece son ürün ile
ilgilenip bir sa�n alma işlemi gerçekleş�rir. Bazı şirketler ise çi�çiyle en başından etkileşim halinde
olmaktadır. Şirke�n ih�yacı doğrultusunda anlaşma sağlanan çi�çilere eği�mler ve gerekli maddi
destekler sağlanmakta ve şirke�n istediği kalitede ürünler ye�ş�rilmektedir. Bu �p şirketler genelde
ürünlerin büyüme aşamasında da gerek ziraat mühendisleri gerekse denetçileri ile tarlaya dahil
olmaktadır. Çi�çiye ek�rilen ürün karşılığında belirli bir alım garan�si sağladığı için çi�çi tara�nda bir
güven tahsis etmektedir. Eğer karşılıklı sözleşmelerle adil bir anlaşma sağlanırsa bu �p bir iş birliğinin
çi�çi için iyi bir seçenek olduğu muhakkak�r.

Tarımın Dinamikleri (Tarımı Etkileyen Faktörler)

Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de faaliyetleri daha verimli ve kaliteli yürütebilmek için
op�mum şartlara ih�yaç vardır. Fakat diğer sektörlere göre sektörü etkileyen faktörler çok daha
fazladır ve çeşitlidir. Verimli ve kaliteli bir faaliyet yürütebilmek için bu faktörlerin birbiri ile
etkileşiminin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Tarım sektörünü etkileyen faktörleri doğal faktörler
ve beşerî faktörler olarak iki gruba ayırabiliriz.

Tarımı Etkileyen Faktörler
•

•

Doğal Faktörler
o Topoğrafya Şartları
o Su Kaynakları
o İklim Özellikleri
o Toprak Özellikleri
Beşerî Faktörler
o Nüfus Özellikleri
o Mülkiyet
o Koopera�ﬂer
o Sermaye – Krediler – Devlet Destekleri
o Pazar – Pazarlama – Ulaşım
o Tarımsal Girdi Kullanımı

Doğal Faktörler

Topoğrafya koşulları, tarımı etkileyen doğal faktörlerden biridir. Eğimin az olduğu düz ovalar tarım
yapmaya daha elverişlidir. Aynı zamanda yüksek yerlerde hava koşullarının olumsuz etkilerinden dolayı
tarımsal faaliyetler yapmak zordur. Kuzey yarım kürede yer alan ülkemiz, bakının etkisiyle yamaçların
güneyinde tarımsal faaliyetler yapmaya daha elverişlidir.
Su, tarım faaliyetlerini sürdürebilmek için en önemli etkendir. Dünyadaki su tüke�minin büyük bir
bölümü tarım sektöründe kullanılmaktadır. Sulama yapılabilen bölgelerde üre�len ürünlerden alınan
verim ve çeşitlilik çok daha fazladır. Dolayısıyla nüfusun gitgide ar�ğı ülkemizde ve dünyada, kısıtlı
tarım alanlarından verimli bir şekilde üre�m yapabilmek adına su daha kri�k bir öneme sahip olacak�r.
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Yüksel�, denize uzaklık, enlem, yer şekilleri, rüzgâr gibi etmenler iklimi etkiler. Ülkemizde bu
etmenlerin çeşitlilik göstermesi farklı iklimleri görmemizi sağlar. Böylelikle farklı bölgelerde farklı
ürünler görülmektedir. İklim; ürünün ye�şmesini, kalitesini ve verimini etkiler. Bu yüzden tarımsal
faaliyetleri, bölgenin iklim özelliklerine göre yürütmek ekonomik açıdan önemlidir.
Toprak, su ile birlikte tarımsal faaliyetlerdeki en önemli etmendir. Bitkiler gelişirken gerekli olan
besinleri topraktan alır. Dolayısıyla ürünlerin kalitesini, verimini ve miktarını büyük ölçüde etkiler. Bir
ürün ye�ş�rmek için o bölgedeki toprağın analizi yapılarak toprağa uygun ürünler ye�ş�rildiğinde
ekonomik bir tarımsal faaliyet yapılmış olur. Ülkemizde en verimli topraklar akarsuların taşıdıkları
malzemeleri denizlere birik�rmesiyle oluşmuş delta ovalarıdır. Çukurova ve Bafra ovası bunlara örnek
olarak gösterebilir ve buralarda tarımsal faaliyetler çok gelişmiş�r.

Beşerî Faktörler

Her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerdeki verim ve kalite ar�rılmaya çalışılıyor. Nüfusun gi�kçe
artması ve tarım alanlarının kentleşmenin etkisiyle azalması sonucu birim alandan alınan verim, tarım
sektörü için daha önemli bir hale geldi. Tohum, gübre, sulama, mekanizasyon gibi tarımsal girdiler ile
ürünlerin verim ve kalitesi ar�rılabilir. Tarımsal girdilerden en önemlisi tohumdur, bir ürünün
gerekesinim duyduğu tüm ih�yaçlarını karşılanmış olsa ile alınacak verim o tohumun gene�ği kadardır.
Dolayısıyla yüksek verimli ürünler elde etmek amacıyla tohumların gene�ği değiş�rilmektedir.
Ürünlerin miktarını ve kalitesini ar�rmak amacıyla gübreler kullanılır. Gübreler içerisinde birçok besin
maddesini barındırır. Dolayısıyla bitkilerin beslenmesine katkı sağlayarak birim alandan daha fazla
miktarda ürün elde edilmesini sağlar. Doğa olayları, hastalıklar ve zararlı canlılar ürünleri en çok
etkileyen etmenlerdir. Üre�ciler hastalıkların ve zararlı canlıların etkisini azaltmak amacıyla kimyasallar
kullanmaktadır. Verimi etkileyen önemli konulardan biri de sulamadır. Su, topraktaki besinleri eriterek
bitkinin kolayca besin maddelerine ulaşmasını sağlar. Böylelikle bitki yaşamsal faaliyetlerini
sürdürebilmektedir. Bu noktada doğru sulamanın yapılması çok önemli bir kriter olmaktadır.
Üre�m yapıldıktan sonra elde edilecek geliri etkileyen en önemli konulardan ikisi pazarlama ve
ulaşımdır. Günümüzde ulaşım ağının gelişmesi, tarım ürünlerinin uzak bölgelere kolayca taşınmasına
olanak sağlamış ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesine ve daha iyi gelirler elde edilmesine katkıda
bulunmuştur. Pazar alanları ar�kça ve ulaşım ağı genişledikçe tarımsal faaliyetlerin �care� ülkeler için
daha önemli bir hale gelir. Bu �caret ar�kça üretimin yapıldığı bölgeler daha da gelişir.
Tarımsal faaliyetleri gerçekleş�rmek istediğimizde en önemli ih�yaçlardan biri de sermayedir. Bu
faaliyetleri sürdürebilir hale ge�rmek için sermayeye ih�yaç duyulur. Gelişmekte olan ve geri kalmış
ülkelerde üre�min sürdürülebilir hale gelmesi için üre�cilerin tasarruf yapması daha zor hale gelir. Bu
gibi ülkelerde üre�min yapılabilmesi ve devamlı hale gelmesi için kredi ve teşviklerin önemi büyüktür.
Tarım sektörünü etkileyen en önemli beşerî faktörlerde biri de koopera�ﬂerdir. Tarımsal faaliyetler
birçok aşamadan oluşur, bu yüzden üre�ciler koordineli bir şekilde ve birlikte hareket e�klerinde
ih�yaçlarını daha kolay ve ekonomik bir şekilde karşılayabilirler. Birlikte hareket ederek ürünlerinin
kalite ve verimini ar�rabilirler. Bunun yanında ürünlerini daha rahat ve daha fazla ge�rili olacak şekilde
pazarlayabilirler.
Dünyada ve ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Bununla birlikte besine olan ih�yaç da aynı oranda
artmaktadır. Bu nedenle besin ih�yacını karşılamak amacıyla tüke�ci ve üre�ci nüfusunun özellikleri
önemli bir etken olur. Nüfusun ar�şıyla birlikte tüke�ci ve üre�ci nüfus arasındaki denge bozulmuş ve
besin ih�yacı karşılamak amacıyla tarımsal faaliyetlerdeki verim daha önemli bir hale gelmiş�r.
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Çi�çi ve Kurumlar İlişki Şeması

Çi�çiyi merkeze alarak çi�çiyi etkileyen kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının nasıl
etkilediğini tanımladığımız ilişki şeması
Komisyoncu

Ziraat Bankası*

Özel Şirketler

Tarım Bakanlığı
Taşra Birimleri*

Koorpara�ﬂer

ÇİFTÇİ
Belediyeler*

Cumhurbaşkanlığı
Hüküme�*
TMO, ÇAYKUR
vb. kurumlar*

Tarım Bakanlığı
Merkezi Birimler*

Diğer STK’lar

Cumhurbaşkanlığı Hüküme�

Nasıl Etkiliyor: Gübre, elektrik, akaryakıt, tohumluk giderleri için sübvansiyon miktarını belirlemek.

Tarım Bakanlığı Merkezi Birimler

Su Yöne�mi Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Yöne�m Ens�tüsü
Nasıl Etkiliyor: Tarımda kullanılan su kaynakları belirlemek ve yöne�m
Tohumculuk Tescil ve Ser�ﬁikasyon Merkez Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Nasıl Belirliyor: Çi�çinin kullandığı tohum ve ialçların verimli ve sağlıklı olmasını sağlamak.
Eği�m ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Nasıl Etkiliyor: Doğru üre�m teknikleri, yeni metotlar gibi konularda çi�çinin gelişimine destek olmak
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araş�rmalar ve Poli�kalar Genel Müdürlüğü
Nasıl Etkiliyor: Tarım alanlarının kullanımı, tarım piyasasının düzenlenmesi gibi çi�çinin gelirini etkileyecek
poli�kaları, kanunları belirlemek

Tarım Bakanlığı Taşra Birimleri

Nasıl Etkiliyor: Çi�çilerle merkezi birimlerin çalışmaları doğrultusunda doğrudan ile�şimde olan ile ve ilçe
müdürlükleri

Ziraat Bankası

Nasıl Etkiliyor: Kredi imkanlarını belirlemek.

TMO, ÇAYKUR vb. kurumlar

Nasıl Etkiliyor: Ürün taban ﬁya�nın belirleme
Nasıl Etkiliyor: Alınacak ürün miktarını belirleme

Belediyeler

Nasıl Etkiliyor: Tarım alanlarının belirlenmesi ve ürün sa�ş alanlarının tahsis edilmesi
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TESPİT ETTİĞİMİZ SORUNLAR

Ekip olarak bulunduğumuz illerde (İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Mersin, Adana, Rize, Düzce)
yakınımızdaki çi�çilerle konuşarak sorunları belirli başlıklar al�nda özetlemeye çalış�k. Görüştüğümüz
çi�çilerin en ön planda gördüğü sorunlar şöyleydi:
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maliyet ar�rıcı unsurların (ilaç, mazot, elektrik, su, gübre vs.) karşılanmasında çi�çiye yeterince
destek verilmemesi (tarımsal poli�ka ve desteklerin yetersizliği).
Girdi maliyetlerinin (elektrik, mazot, gübre, ilaç) dünya ﬁyatlarının üzerinde seyretmesi ve
piyasa manipülasyonları.
Ödemelerin takviminin olmaması, ödemelerin hasa�a yakın zamanda yapılmaması.
Tarım üre�minde kullanılan ilaç, gübre, mazot vs. gibi girdilerde dışa bağımlı olunması ve
dolayısıyla ekonomik ve siyasal faktörlere göre değişen döviz durumlarından kaynaklı, bu
girdilerin ﬁyatlarının sürekli artması.
Daha fazla makine kullanımının yatırım maliye�ni çi�çinin karşılayamaması.
Tarımsal ürünler, üre�ciden pazara gidiş sürecinde sürekli el değiş�rirken araya komisyoncu,
simsar ve benzeri girdiğinden üre�cinin kazancının düşük olması (üre�ci ile sanayici arasındaki
entegrasyon eksikliği) ve üre�cinin para alabileceğine dair güven sorunu yaşaması.
Üre�ci ile sanayici arasındaki entegrasyon eksikliği, istenilen nitelikte ve yeterli miktarda
hammadde temin edilememesi, organize olmuş üre�ci yapısının yaygın olmayışı, hammadde
ürün miktarları, kaliteleri ve ﬁyatlarının yıldan yıla büyük değişiklikler göstermesi
TMO'nun belirli bir miktardan doldurulması nedeniyle çi�çinin tekrar komisyoncuyla anlaşmak
durumunda kalması ve birçok ürün için depo koşullarının yetersiz olması nedeniyle tüccara
ucuza ürün sa�lması.
Çi�çilere yeterince eği�m verilmemesi ve ziraat mühendislerinin köylere gelmemesi.
Yeni teknolojiler, üre�m sistemleri, pazarlama sistemleri, teşvikler ve mevzuat konusunda
üre�cilerin yeterince bilinçlendirilmemesi, genç nüfusun tarımsal üre�me teşvik edilmemesi.
Verim ve kalitenin (kullanılan ilaçların, tohumların vs.) düşük olduğu üre�mlerin ve kaynakların
(örn: su ve elektrik) yeterince kullanılmaması.
Toprak ve iklim şartlarına uygun tür ve çeşit seçiminde, uygun tedbirlerin (gübreleme, sulama
vb.) kullanılmaması nedeniyle verim ve kalitenin düşük olması.
Küçük çaplı üre�cilerin özellikle yabancı ﬁrmalarca sömürülmesi.
Kırsal kesimde kalkınma potansiyelinin açığa çıkarılmasına yönelik genç çi�çiliğin ve kadın
girişimciliğinin teşvik edilmesi gibi poli�kaların yeterince uygulanmaması.
İklim değişikliğine karşı önlemler alınmaması ve bu durumdan zarar gören çi�çilere destek
olunmaması.
Tarım arazilerinin dağınık ve parça parça olmasına engel olunmaması (arazi toplulaş�rması
yapılmaması).
Tarımsal arazilerinin çok parçalı ve dağınık bir yapıda olmasının, üre�m maliyetlerini ar�rması,
modern tekniklerin uygulanmasını ve ulaşım ağının inşasını zorlaş�rması, çi�çinin kazancını ve
üre�min verimini düşürmesi, tarımsal rekabet ile tüke�ci ﬁyatlarını olumsuz etkilemesi.
Üre�min koordineli yapılmaması; üre�ci neyi ne kadar üreteceğini bilmediğinden, ekimlerin de
dene�msiz ve plansız yapılması. Böylece taban ﬁya�nın al�nda sa�şların gerçekleşmesi.
Eği�mli personel (budamacı, ilaçlayıcı) bulmakta sıkın� yaşanması.
Eği�mde ara eleman bulunamaması.
Tarımı revize edebilir yasal mevzuat boşluğu olması.
Tarım alanlarının azalması, verimli tarım arazilerinin imara açılması.
Su kaynaklarının dene�msiz kullanılması ve ileride kuraklık yaşandığı takdirde sorun teşkil
etmesi
Çi�çilerin kendilerini ye�ş�rme konusunda isteksiz olması
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TARIMDA GÜVEN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Tarımda Güveni sağlamaya yönelik bazı “iyi uygulama örnekleri” için görüşmeler gerçekleş�rdik. Euro
Gıda Genel Müdürü Bahadır Açık ve TETA Tarım Genel Müdürü Sümer Tömek Bayındır’dan
dinlediklerimiz sizlerle paylaşıyoruz:

Euro Gıda Genel Müdürü Bahadır Açık

Sektörünün en büyük ve en güvenilir ﬁrmaları arasında yer alan Euro Gıda, cirosunun %75’ini
ihraca�an elde ediyor. Avrupa’daki bilinen süpermarketlerden oluşan zorlayıcı bir müşteri grubumuz
var. Zorlayıcı her zaman öğre�cidir. Dolayısıyla Euro Gıda’nın oldukça öğre�ci bir müşteri kitlesi var ve
onlara çok uzun süredir hizmet veriyor.
Başta Ege bölgesi olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde; salatalık, biber, patlıcan gibi sebzeler
üre�rdiğimiz 4.000’i aşkın sözleşmeli çi�çimiz bulunuyor. Mahsulünü aldığımız aynı çi�çiler ile
yaklaşık 25 senedir iş birliğimiz devam ediyor. Çi�çi ile şirket arasında, 25 senedir kesin�siz devam
eden ilişki, o ilişkide karşılıklı güvenin olduğunun önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
Peki bu güveni nasıl sağlıyoruz?
Öncelikle vizyonumuzu çiftçiyle paylaşıyoruz.
Biz “Bu ülkenin kornişonunu alıp bir kavanozun içine koyup Avrupa’nın en büyük zincir marketlerinde
sunacağız. Böylece mahsulünüzün değer görmesine ve işinizi büyütmenize yardımcı olacağız.”
diyoruz. Başka bir deyişle, verdiği emeğin karşılığının büyük resimde nerede yer aldığını anlamasını
sağlıyoruz. Ve bunun yanında çi�çinin ye�ş�rdiği mahsulü, dünya pazarına sunabilecek şekilde pazar
geliş�rme çalışmalarını yapıyoruz.
Sonrasında üretimi yaparken çiftçinin yanında durup destek oluyoruz.
Zorlayıcı müşterilerimizin bizden istediği kalitedeki ürünü sağlamak için, üniversitelerle iş birliği
içerisinde en uygun tohumu, gübreyi ve ilacı belirliyoruz. Bunları belirleme aşamasında çi�çiyi riskten
uzak tutmak için kendi tarım arazilerimizde Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. 2018 yılında kurulan Ar-Ge
Merkezimiz yalnızca nihai ürünler ya da üre�m süreçlerine odaklanmayarak Zirai Ar-Ge ekibimiz ile
ortak bu çalışmaları yürütüyor. Çi�çimize önerdiğimiz tohumun, ilacın, gübrenin ve ye�ş�rme
yöntemlerinin sonucunu deneyip önce kendimiz görüyoruz. Emin olduğumuz en uygun koşulları
çi�çimize öneriyoruz. Böylece çi�çinin üre�mdeki “ürün ye�şmedi, zarar gördü” vb risklerini
minimize etmiş oluyoruz.
Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra, en etkin faaliyetlerimizden biri de on dört kişilik Ziraat ekibimizin,
yılın 12 ayı aralıksız şekilde çi�çilerimize tek tek ulaşarak üniversitelerle birlikte oluşturduğu araçlar
ile bilgilendirmeler yapması ve eği�mler düzenlemesidir. Bu faaliyetlerin sonucunda çi�çilerimizin,
sürecin her aşamasında destekçileri olduğumuzu bilmelerini sağlıyoruz.
Ayrıca üre�min başında avans vererek, ih�yaç duyacağı gübreyi, tohumu ve ilacı da vererek çi�çiye
üre�m aşamasında çok önemli bir ﬁnansman desteği de sağlamış oluyoruz.
Çiftçiyle önden sözleşmek ve bunu sabit ﬁyatla yapmak ilişkide güveni tesis etmek için çok önemli.
Euro Gıda olarak sözleşmeli üre�min oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada çi�çimize
de muazzam bir güvence sağlıyoruz. Aldığımız 1 kg ürün için bile çi�çimizle önden sözleşme
yapıyoruz. Önerdiğimiz tohum, gübre, ilaç ve yöntemlerle üre�kleri ürünü alacağımızın garan�sini
veriyoruz. Çi�çinin deyimiyle çi�çi biliyor ki; ye�ş�rdiği her kornişon, her sene para ediyor.
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Sadece Euro Gıda olarak bakmayalım, sözleşmeli üre�min mevzua�nı geliş�rebilirsek bu ülkede
tarımın çıkış yolu ve geleceği olabilir. Sözleşmeli üre�min, gazetelerde gördüğümüz “çi�çi bu yıl
mahsulü dereye döktü veya hayvan yemi yap�” gibi haberler ile karşılaşmamızın önüne geçebilecek
en büyük engel olabileceğine inanıyoruz.
Euro Gıda’nın çi�çiye ne sunduğu konusunu çi�çiye sorduğumuzda; “avans verildi, gübre verildi, ilaç
verildi” şeklinde ifade eder. Ancak Euro Gıda’nın sağladıkları bunun çok ötesinde bir durumdur. Biz
çi�çilerimizle vizyonumuzu paylaşıyoruz. Ye�ştirdikleri kornişonların değer kazanması, bu ürünlerin
ihraç edilmesi, bu yolculukta çi�çinin de kazancının artması ve mahsullerinin tüke�cilere ulaşması
sonucunda kendisini değerli hissetmesini sağlıyoruz.
Çi�çi ile güveni sağlamayan unsurlar arasında,1 numarada vizyonu paylaşmak ve ürün için pazar
geliş�rmek yer alıyor. Sonrasında da üre�mde çi�çiye gerekli desteği sağlamak ve önden sözleşip
sa�ş garan�si vermek öne çıkıyor. Bu güven sayesinde de 25 senedir aynı sözleşmeli çi�çilerimiz ile
is�krarlı ve mutlu şekilde çalışabiliyoruz.
Bu güven ilişkisini oluşturmak, böyle kısaca özetlenebilecek kadar basit durabilir ama bunu 25 sene
yaşatmak ve büyütmek için oldukça ilkeli çalışmanız gerekiyor. Zaman zaman mali olarak zarar
e�ğiniz ve maddi külfetleri yüklendiğiniz dönemleri de beraberinde ge�riyor. Ama 21. Yüzyıl
dünyasında toplum ve çevreyle barışık olmadan, onların aleyhine iş yaparak büyümeniz mümkün
olmuyor. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın ih�yaçlarını anlamak ve onlarla güven temelli ilişkiler tesis
etmek her geçen yıl daha da önem kazanıyor.
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TETA Tarım Genel Müdürü Sümer Tömek Bayındır
TETA Teknik Tarım, ağırlıklı olarak süt sığırcılığına yönelik işletmeler için çözümler sunarak isim
yapmış�r.
TETA akademisyen bir girişimci tara�ndan kuruldu ve hayvansal üre�m yapan işletmelere çözümler
sunmaktadır. İşletme kuruluşunda A’dan Z’ye çi�liklere danışmanlık/mühendislik desteği verirken bir
yandan kendi yüksek kalite ve etkinlikte makine ve teknolojiler üre�yor. Kendisinin de bir eği�m ve
ar-ge çi�liği bulunuyor ve üre�mden edindiği uygulama bilgisi ve sahip olduğu akademik bilgi ile
özgün bir model ortaya koyabiliyor.
Tarım sektöründe kulaktan kulağa bilgi aktarımı oldukça güçlü olduğundan, bu alanda etki
yaratabilmek için iyi referanslar gerekiyor yani güvenilir olmanız gerekiyor. Güven için de iyi
yöne�şimin etkin uygulanmasına ih�yaç duyuluyor.
Tarım sektöründe iyi yöne�şimin uygulanabilirliği konusunda bir dene�m yok. Şirketler kendi
uygulamalarını kendi belirliyor. Ne kadar güvenilir olduklarını tasdik edecek 3. birime ih�yaç
duyuluyor ancak böyle bir denetleme birimi olmadığından her kurum kendi güvenilirlik ağını ve
etkisini kendi oluşturmak durumunda.
Tam da bu noktada TETA Teknik Tarım olarak belirlemiş olduğumuz bazı ilkelerimiz var ve bu
ilkelerden asla taviz vermiyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda ilerleyerek de iyi yöne�şimi kurumumuz
içerisinde uygulamaya çalışıp müşterilerimizin güvenini kazanıyoruz.
Uzmanlık alanımız dışına çıkmıyoruz.
Tarımın içindeki insanlar üretmedikleri ürünler üzerine konuşulmaması gerek�ğini bilirler. Ne kadar
çok bilirsen o kadar bilmediğini bilirsin. Bizim uzmanlık alanımız işkembeli hayvanlar- sığır, koyun,
keçi. Konumuz dışındaki hayvanlar hakkında ya da tarımsal ürünler hakkında hiç konuşmayız. Bu
tutumumuz bir güvenilirlik kriteridir. Bilmediğimiz konu hakkında konuşmamak, yanlış yapmamak ve
bildiğimiz işe odaklanıp onu en iyi şekilde yapmak.
Hayvan refahını önemsiyoruz.
Hayvan dostu bir yapı kurmaya en başından beri önem veriyoruz. Organik hayvancılık ser�ﬁkasyonu
henüz gündemde yokken bile bizim tasarladığımız üre�m tesisleri bugün organik hayvancılık belgesi
almaya uygun. Organik hayvancılık konusunda “miş” gibi yapmadık, çünkü konunun özünü biliyoruz.
Hayvanın yaşam alanını doğal, temiz ve konforlu tutabildiğimiz takdirde elde edeceğimiz verim ve
karlılık artar. Bazı projelerde bu konuda eleş�riler de aldık ama şimdi hepsi birer başarı hikayesine
dönüştü.
Örneğin hayvanlarımızın ayak �rnakları sürekli betona basarsa zedelenir. Toprağa basma ih�yaçları
vardır. Bunu sağlayabilmek için gezin� bahçeleri yap�rıyoruz ve bu bahçelerin de belirli kriterleri var.
Bu kriterler sağlanmazsa çamur ve balçık gözlenir. Bu kriterleri sağlamak ise biraz maliyetli. Maliye�
göze alarak hayvan refahını sağlamaya çalışıyoruz fakat bu günün sonunda daha verimli üre�m olarak
işletmeye geri dönüyor.
Çalışan yani çi�çinin refahını önemsiyoruz.
Ergonomi, iş koşullarının işin yapısına uygun olması, çalışanın sağlık koşullarının sağlanması, iş akışının
man�klı olması gibi konuları önemsiyoruz. Ancak bunları yalnızca sosyal sorumluluk olarak değil, aynı
zamanda kurumun uzun ömürlü kazançlarını da göz önünde bulundurarak yapıyoruz.
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Çi�çilerimiz bazı özel veya ortaklıklara bağlı sebeplerle sektörü terketmezlerse, yıllardır bizlerle
çalışmaya devam ediyor ha�a birçoğu işletmelerini büyütme kararı vermiş durumda. Bu da
kurumumuzla paydaşımız arasındaki güvenin temellendirilmiş olduğunu gösteriyor. Hem onlar işlerini
büyütüyor hem de bizler ilkelerimiz doğrultusunda kurum olarak büyümeye ve verimi ar�rmaya
devam etmiş oluyoruz.
Gıda sağlığına uygunluğu önemsiyoruz.
Portakal gibi gıdaların dış katmanında koruyucu bir yapı var. Ama süt herhangi bir koruyucu zara ya
da sert bir tabakaya sahip değil. Bu noktada süt sağım makineleri ile temas eden sütün sterilize yapısı
bozulabilir. Bu sorunu en aza indirgemek için sağım makinelerimizin gıdaya uygun olmasını
önemsiyoruz. Temizlik ve hijyen kriterleri, sütün ölçümü ve analizi gibi noktaların üzerinde durarak bu
sütü tüketecek paydaşlarımızla aramızdaki güveni sağlayabiliyoruz.
Daha güvenilir bir ortam oluşması için tüke�cinin sorumluluk alması gerekiyor.
Tüm dünyada gıda üre�minde dene�m mekanizması bozuk. Bu dene�mi sağlamanın tek çaresi
tüke�cinin kendi güvenilir organlarını kurmasıdır. Tüke�ci örgütlenmesidir. Son dönemde tüke�ci
örgütlenmelerinin ar�ğını gözlemlemekteyiz. Mesela ODTÜ ve Boğaziçi’nde akademisyenler gıda
malzemelerini almak için örgütlendiler. Mümkün mertebe en doğal ve sağlıklı şeyleri ucuza almak için
bir araya geldiler. Bu gibi örneklerin çoğalması işletmelerin daha kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmesini
sağlayacak�r.
İş birliği geliş�rebilmek için iyi yöne�şime ih�yaç duyuyoruz.
Tarım makinecileriyle Naras adında ortak bir şirket kurduk. Bu şirke�n amacı global ölçekte güçlü bir
tarım markası yaratmak. Ortak ﬁrmaların tek başına erişemeyeceği işlere bir araya gelip
erişebiliyoruz. Tek başımıza ulaşamayacağımız pazarlara ulaşabiliyoruz. Ciddi bir ürün gamıyla tek bir
markayla pazarlara giriş sağlıyoruz.
Çok ortaklı iş yapmak oldukça zor. Ortak iş yapabilmek güven gerek�rir, güven için de iyi kurumsal
yöne�şim yapısı kurmamız gerekiyor. Kurumsal yöne�şim yapısı iyi olduğunda bir araya gelerek daha
büyük işler başarmak mümkün oluyor.
Bu nedenle iş birliği halinde daha büyük markalar yaratmak ve daha etkili olmak için iyi yöne�şimi iyi
uygulamada gelişmemiz gerekiyor.
Yine güven odaklı bir işbirliği çalışmamız Vodafone Akıllı Köy’de Tabit ile gerçekleş�. Kuruluşundan
çok önce işbirliği yap�ğımız Tabit ekibinin girişimi olan Akıllı Köy’de, tüm köyün ineklerinin sağıldığı ve
çok ileri teknoloji bir sürü yöne�minin yapıldığı ortak bir süt sağım tesisi kurduk. Proje, tarım alanında
“iyi yöne�şim” için çok önemli bir örnek. Başta güven sorunu yaşayan üre�cilere ve süt alıcılarına,
doğru işle�m ve güvenilir veri bazlı bir yöne�mle güven sağlayarak belki ülkemizin en özgün
modellerinden biri oluşturuldu.

Koopera�ﬂerin başarılı olabilmesi için iyi yöne�şime ih�yacı var.
Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması için yapılacak çalışmalarda,
akıllı ve hassas tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere öncü bir rol
üstlenmek amacıyla kuruldu. Sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık yaratacak, tarım sektörünün
ih�yaçlarını doğru okuma becerisine sahip, yetkin bir sivil toplum kuruluşuyuz. 2021 içinde pek çok
paydaşın desteklediği bir Tarım ve Teknoloji Zirvesi yap�k. Şu anda da çi�çilerin yerel ürünleri ve
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TARIMDA GÜVENİ İZLEMEK İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
Tarımda çi�çi ile kamu kurumları, özel sektör ve STK’lar arasındaki ilişkide güveni test etmek amacıyla
bir araş�rma önerisinde bulunuyoruz.
Kurumlar için belirlediğimiz kriterler üzerinden yapılmasını önerdiğimiz araş�rmada belirlenen
kriterleri yöne�şim ilkeleri olan Adillik, Şeﬀaﬂık, Hesap Verebilirlik, Ka�lımcılık, Etkililik, Tutarlılık ve
Sorumluluk ile ilişkilendiriyoruz.
Ayrıca bu kriterleri “karar alma kalitesi”, “kaynak kullanma kalitesi”, “hizmet sunumu” ve “kurumsal
işleyiş” açısından da ilişkilendiriyoruz.
Son olarak araş�rma önerimizdeki kriterlere uyumu sorgularken üç aşamamız bulunuyor: Bilgi,
Uygulama ve Algı.
Sorduğumuz sorulara en doğru ve güvenilir cevapları alabilmek için
- Önce ilgili kuruma sorup «bilgiyi» alıyoruz
- Daha sonra bu bilginin sahada nasıl «uygulandığını» uygulamayı yapan kuruma soruyoruz
- Son olarak bundan etkilenen çi�çinin «algısını» soruyoruz
- İlişkide güvenin sağlanması için sorularımıza aynı cevabı almamız gerekiyor
- Farklılıkların ise açıklığa kavuşması gerekiyor.
Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse:
Bakanlığın il ve ilçe birimlerinin organize e�ği eği�m yayınlarıyla ilgili şöyle bir kriterimiz bulunuyor:
“İl yayım programları çi�çi, koopera�f ve STK'lara ulaş�rılıyor mu?
Bu kriterde “Bilgi” için İl ve İlçe Müdürlüklerine, “Uygulama” için Eği�m ve Yayın Dairesi Başkanlığına,
“Algı” için çi�çi, koopera�f ve STK’lara aynı soruyu yöneltmeyi öneriyoruz. Bu sayede tüm kriterlerin
hem daha tarafsız hem daha güvenilir ve gelişmeye açık şekilde tespit edilebileceğini düşünüyoruz.
Bu araş�rmanın periyodik olarak her sene tekrarlanmasıyla tarımda kurduğumuz sistemlerdeki
güveni izleyip gelişime açık alanları tespit edebileceğimize inanıyoruz.

Araş�rma önerisi için belirlediğimiz kriterlere QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.
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SONUÇ
Bu yazıda tarımda iyi yöne�şim ilkelerinin uygulama alanındaki varlığı ve güvenilir iş ilişkisinin mevcut
durumunun tespi�ne dair bir araş�rma önerisi sunulmak istenmiş�r.
Yazıda çi�çinin işiyle kurduğu güven duygusunun azalmasına sebep olan etmenler ve bu güvenin
azalmasının yol aç�ğı sorunlar üzerinde durulmuştur. Bu sorunların doğru belirlenmesinin sorunlara
yönelik işlevsel çözümler ge�rilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Ge�rdiğimiz araş�rma
önerisindeki üçlü araş�rma yöntemi sorunların doğru tespit edilmesine yönelik yapılandırılmış�r.
Tarımla ilgili farklı aktörlerden alınan bilgi ve bu verilen bilgilerin tutarlılığının karşılaş�rılması
yürütülen araş�rmanın güvenilirliği açısından olumlu bir izlek sunacak�r.
Ülkemizde tarımın daha çok küçük ekonomiye sahip küçük çi�çi işletmelerince yapıldığına yazımızda
yer vermiş�k. Bu veri dahilinde açıklıkla söylenebilecek bazı sorunsallar vardır. Bunlardan biri
teknolojinin hızlı gelişimiyle tarıma entegre edilişine bu küçük işletmelerin ayak uyduramayışıdır. Bu
küçük çaplı işletmelerin tarımda teknoloji kullanımında etkin olamayışı onları rekabetçi piyasa ve
pazar sektöründe geriye itmektedir. İşletmelerin mali kaygıları ve değişen ekonomik giderler
karşısındaki yetersizlikleri onları güvensiz bir zemine itmektedir.
Küçük çaplı üre�cilerin sorunlarından biri de tarımdaki yenilikler ve çi�çiye ge�rilen destekler
konusundaki bilgisizliğidir. Çi�çinin kendisinin üre�m noktasındaki yerine, yöne�mle ve ilgili
kurumlarla ilişkisine, talep edebileceklerine dair daha ak�f bir istek-bilgi-işlem ağı içerisinde
konumlanması tarımın sektörel düşüş graﬁğinin değişmesine katkı sunacak�r. Burada tarım
işletmeleri ve kurumlar arasında yöne�şim ilkelerinin sağlanmasın çi�çinin kalkınması noktasındaki
önemi görülmektedir.
Ülkemizde tarımın küçük işletmelerce yapıldığını, bu küçük işletmelerin küçük ekonomilere sahip
olduğunu ve küçük kazançlar elde e�klerini, bu durumun da tarımda ekonomik ivmenin yükselmesi
konusunda engel teşkil e�ğini dile ge�rmiş�k. Bu noktada iş birliği ve örgütlenmeyi öne çıkarma
olumlu etki yaratabilir. İş birliği ve örgütlenmenin sağlanabilmesi için de ‘güven’ içinde bir ilişki
zeminine gereksinim var. Birlikte büyüme ancak bu şekilde mümkün olabilir.
Çalışmamızda tarımı etkileyen faktörlere yer verdik. Tarımda çeşitli iç ve dış etmenlere bağlılık her
zaman için bir ‘risk’le karşılaşmayı da ge�rmektedir. Ülkemizde tarımın genellikle küçük aile
işletmeleri tara�ndan yapılıyor oluşu ile kendi kendini geçindirmeye yönelik bir ekonomik model
sergilenmektedir. Bu küçük işletmeler karşılaş�kları üre�m, ulaşım, pazar aşamalarındaki sorunlarda
tek başlarına olduklarında kazancı ve ekonomik döngüye katkısı düşük adımlar atmaktadır. Bu
noktada destek programları ar�rılmalı ve tarım işletmecisi karşılaş�ğı sorunlarda yalnız
bırakılmamalıdır. Çi�çinin kolaylıkla ulaşabileceği kurumların ak�f ve etkin çalışması güven tesisinde
önemlidir.
Tarım üre�cisi giderlerine ve emeğine karşılık rekabetçi üre�m-pazarlama sektörü içerisinde
tatminkâr bir kazanç sağlayamadığı sürece üre�mdeki konumundan hoşnutsuz olacak ve gelişim
engellenecek�r.
Tarımda güvenin sağlanması sonucunda sadece tarım işletmecisinin bireysel kar eldesine katkı
sağlanmış olmayacak, ülkedeki ekonomik döngüye de canlı bir resim yansıyacak�r. Çi�çinin
sorunlarının çözümüyle ilgilenilmesi ve tarım ile ilgili yönetmeliklerin bu doğrultuda düzenlenmesi çok
yönlü ekonomik fayda sağlaması açısından önemsenmelidir.
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