DÜNYA VE AB TARIM POLİTİKALARI
Dünya ülkeleri tarım politikalarını kırsal kalkınma odaklı olarak yürütmektedir.

AB Ortak Tarım Politikası (EU CAP)
Tarımsal destekleme yöntemlerini kırsal kalkınma üzerinde yoğunlaştırmaktadır.
 Tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğini esas almaktadır.


2014-2020 Yılları OTP ve kırsal kalkınma öncelikleri:
1.

Tarım, ormancılık ve kırsal alanlarda bilgi transferi ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi.

2.

Tüm bölgelerde çiftlik varlığını sürdürebilme olanaklarının ve tüm tarım türlerinin
rekabet gücünün artırılması ve yenilikçi tarım teknolojileri ve ormanların
sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesi.

3.

Tarımda, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması dahil olmak üzere, gıda
zinciri organizasyonu, hayvan refahı ve risk yönetiminin teşvik edilmesi.

4.

Tarım ve ormancılık ile ilgili ekosistemlerin, yeniden kazanılması, korunması ve
geliştirilmesi.

5.

Kaynak verimliliğini teşvik ve tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde düşük
karbon ve iklime uyumlu bir ekonomiye doğru geçişin desteklenmesi.

6.

Kırsal alanda sosyal içerikli, yoksulluğun azaltılmasına yönelik faaliyetler ve
ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi.

2014 ULUSLARARASI AİLE TARIMI YILI
Birleşmiş Milletler 2014 yılını “Uluslararası Aile Tarımı Yılı” ilan etmiştir.
2014 yılının "Uluslararası Aile Tarımı Yılı" olarak ilan edilmesi, dünyanın dikkatini bu
konunun, özellikle


Belirli kırsal alanlarda açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması,



Gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanması,



Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi,



Doğal kaynakların yönetimi, çevrenin korunmasındaki,



Sürdürülebilir gelişmenin başarılmasındaki

önemli rolüne dikkat çekerek aile tarımının önemini artırmayı hedeflemektedir.
Amaç, boşlukları ve fırsatları tespit ederek, daha eşit ve dengeli bir kalkınma sağlamak
için, ülkelerin gündemindeki tarımsal, çevresel ve sosyal politikaların merkezine aile
tarımını konumlandırmaktır.
Küçük ölçekli tarımsal işletmelerin karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalık ve anlayışı
artırmak için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde geniş bir müzakare ve işbirliğini teşvik
edecek ve aile tarımını desteklemek için etkili yollar belirlemeye yardımcı olacaktır.

Kaynakça: http://www.fao.org/family-farming-2014/en/

2014 ULUSLARARASI AİLE TARIMI YILI
Aile tarımı hakkında


Aile tarımı, aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen tüm tarımsal faaliyetleri
içermektedir.



Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde, aile tarımı gıda üretim
sektöründe tarımın öncelikli yapısını oluşturmaktadır.



Ulusal seviyede, aile tarımının başarılı bir şekilde geliştirilmesinde
anahtar rol oynayan bir kaç faktör vardır:
◦ Tarımsal ekolojik koşullar ve bölgesel özellikler
◦ Çevre politikası

◦ Pazara erişim
◦ Toprak ve doğal kaynaklara erişim
◦ Teknoloji ve yayın hizmetlerine erişim

◦ Mali olanaklara erişim
◦ Demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar
◦ Özel alanlara yönelik eğitim olanaklarının mevcudiyeti

2014 ULUSLARARASI AİLE TARIMI YILI


Aile tarımının sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel açıdan çok önemli bir rolü vardır.

Aile tarımı neden önemlidir?





Aile ve aile tarımı ayrılmaz bir şekilde dünya gıda güvenliği ile direk olarak ilgilidir.
Aile tarımı geleneksel gıda ürünlerinin muhafaza edilmesini sağlarken, aynı zamanda
dengeli beslenmeye katkıda bulunur ve dünyanın agro-bio çeşitliliğini ve doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımını korur.
Aile tarımı, özellikle sosyal korumayı ve toplulukların refahını hedefleyen belirli
politikalar ile birleştiğinde, yerel ekonomileri güçlendirmek için bir fırsat oluşturur.

Türkiyede aile tarımı neden gereklidir?







Gelirin tabana yayılması
Kırsal nüfusun beslenmesi
Biyolojik çeşitliliğin korunması
Üretimin ülkeye yayılması
İstihdamın korunması
Rekabet gücünün korunması

AB ORTAK TARIM POLİTİKASI


Kırsalda sürdürülebilir üretim için aile çiftçiliği ve küçük üreticilik ön plana
çıkarılmakta ve desteklenmesi istenmektedir.



AB’de tarım ve kırsal desteklerde aile işletmeciliğine özel bir önem verilmekte,
kırsal kalkınma destekleri her yıl artırılmaktadır.

AB’nin Ortak Tarım Politikası (OTP) bütçesi (2014-2020)
Harcama kalemi
Direkt ödemeler ve piyasa düzenleme harcamaları
Kırsal kalkınma
TOPLAM

olarak öngörülmektedir.

Miktar (Milyar Euro)
312,74
95,58
408,31

TARIM SEKTÖRÜNÜN ZAYIF YÖNLERİ
6 Temmuz 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan karar ile onaylanan

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’na göre tarım sektöründeki zayıf yönler:


Tarımsal üretimde maliyetlerin yüksekliği



Tarımsal işletmelerde çok parçalılık



Üretici örgütlerinin istenilen güçte olmaması



Teknoloji kullanımının yaygın olmaması



Tarımsal işletmelerin pazara erişimindeki yetersizlikler



Eğitim-yayım hizmetlerinin yaygın olmaması



Yem bitkileri üretiminin yetersiz olması



Çayır ve meraların korunma ve ıslahının yetersiz olması



Suni tohumlama sayısının yetersiz olması



Hayvan sağlığına yönelik önlemlerin yeterli olmaması



Tarımsal desteklerin etkinliğinin sağlanamaması

ONUNCU KALKINMA PLANI GENEL










İklim değişikliği, tarım ürünleri stoklarında azalma, enerji ve diğer girdilerdeki fiyat
artışları, nüfus artışı, tarım ürünlerinin biyoyakıt benzeri alternatif alanlarda
kullanımının gelişmesi gibi faktörler 2000’li yılların ikinci yarısında gıda fiyatlarının
aşırı artmasına ve dalgalanmasına yol açmıştır. (Md.65)
Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim değişikliğinin yağış rejiminde ortaya çıkardığı
istikrarsızlık nedeniyle, güvenilir su kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli
alanların korunması daha fazla önem kazanmıştır. Ekilebilir arazilerin giderek
azalması, gıda güvenliği konusunda kritik riskler barındırmaktadır. (Md.66)
Tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması
durumunda ülkemizde dünya fiyatlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları
düşebilecektir. (Md.67)
Tarımsal işletmelerde çok parçalılık ve ölçek sorunlarının giderilmesi, üretici
örgütlülüğünün güçlendirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile
tarım-sanayi işbirliği ve entegrasyonunun artırılması ihtiyacı devam etmektedir.
(Md.102)
Kırdan kente göç dinamikleri yavaşlamakla birlikte devam etmektedir. Bu
dinamiğin temelinde, kırsal kesimin kentsel iş imkânlarına ve yaşam şartlarına
erişme isteği bulunmaktadır. Göçle gelen çoğu düşük vasıflı nüfusun, şehirlerde
sosyal yaşam ve işgücü piyasalarına uyum zorlukları; şehirlerde işsizlik, gelir
farkları, kayıt dışılık gibi sorunlara neden olmaktadır. Kırsal kesimde, tarım
sektörünün gelişmesinin yanında, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesi önemini korumaktadır. (Md.115)

OKP Tarım ve Gıda


Toplam tarımsal destekleme ödemeleri 2006 yılında 4,8 milyar TL iken 2013 yılı
bütçesi itibarıyla yaklaşık yüzde 88 oranında artış göstererek 9 milyar TL’ye
yükselmektedir. (Md.744)



Tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık yapıda olması, pazara erişim ve
örgütlenmedeki yetersizlikler ile eğitim-yayım hizmetlerinin yaygınlaştırılamamış
olması önemli sorun alanlarını oluşturmaktadır. (Md.745)



Türkiye’de hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup yem bitkileri üretimi
ile çayır ve meraların korunma ve ıslahı yetersiz, suni tohumlama sayısı
uluslararası ortalamaların altında ve hayvan hareketleri ile hayvan sağlığına
yönelik önlemler yeterlilikten uzak bir durumdadır. (Md.750)



Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim
odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı
dikkate alınacak, tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir.
(Md.761)

OKP Kırsal ve Şehirlerin Durumu


İnsanların iş ve yaşam ortamlarının kalitesi temel kalkınma ve refah
göstergelerinden biridir. Bölgesel gelişme, yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin
güçlendirilmesi, mekânsal gelişme ve şehirleşmenin dengeli oluşmasının
sağlanması, her kesim için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve güvenli bir
şekilde giderilmesi gibi alanlarda insanı ve yaşam kalitesini daha çok merkeze
alan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. (Md.891)



Şehirlerimizde aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal
uyum ve çevre sorunları önemini korumaktadır. (Md.896)



Ülkemizde kırsal yerleşimlerde, nüfus azalmasının ve yaşlanmanın getirdiği riskler
artmakta, şehirlere yakın ve uzak kırsal alanlar arasında belirgin bir farklılık
görülmektedir. Bu nedenle kırsal alan politika ve uygulamalarının da
zenginleştirilmesine, politika tasarımı ve uygulamada sadece köy ve bağlı
birimleriyle sınırlı olmayan bir yaklaşımın geliştirilmesine ihtiyaç vardır. (Md.899)

OKP Kırsal Kalkınma


Kırsal nüfustaki azalma ve yaşlanma eğilimi devam etmektedir. (Md.1011)



Plan döneminde tarım istihdamındaki artışa rağmen kırsal yoksulluk önemini
korumaya devam etmektedir. Zira tarım istihdamı büyük ölçüde atıl işgücü
barındıran geçimlik işletmelerdedir. Bu işletmelerin ölçek ve pazarlama sorunları
yeterli ve düzenli işletme geliri elde etmelerini engelleyerek yoksulluk ve göç
sorunlarını tetiklemektedir. (Md.1013)



Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel
amaçtır. (Md.1016)



Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının
bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal
ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve
yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal
kaynakların korunması oluşturacaktır. (Md.1017)



Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük
ölçekli üretim gibi tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir. (Md.1018)

OKP Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
Miktar (milyar m³)
Kullanılabilir su kaynağı

112

Yararlanılan miktar ve oran

44

%39

Toplam 44 milyar m³
7
%16

5
%11

32
%73

Sulama

İçme ve kullanma

Sanayi

OKP- KAMU HARCAMALARININ
RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI
2. Bileşen: Tarımsal Desteklerde Etkinliğin Sağlanması


Tarımsal desteklere ilişkin mevzuat ve uygulamaların birleştirilmesi ve bu
desteklerin etkileşim içinde bulunduğu sektörlerin ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını
gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi



Tarım sektöründe; örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumuna imkân
veren, gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlayan, doğal kaynakların sürdürülebilir
kullanımını gözeten bir destek sisteminin kurulması



Tarımsal desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile kamunun mali
yükünün karşılaştırılmasına imkân verecek bir izleme ve değerlendirme sisteminin
kurulması ve tarımsal desteklerin etkinliğinin düzenli ölçülmesi

OKP - Toplam Kamu Sabit Sermaye
Yatırımlarında Hedefler
Teknolojik Araştırma
10.435 2%
Kanalizasyon
Güvenlik 24.209 6%
4.591 1%
Adalet
6.261 1%
İçme Suyu 29.218
7%

Madencilik 12.522
3%
İmalat 3.757 1%

Diğer 24.626 6%

Tarım 50.087
12%

Enerji 15.026
4%

Sağlık 21.287 5%

Eğitim 66.783 16%

Konut 4.174 1%
Turizm 2.504 1%

Ulaştırma 141.914
34%

Toplam bütçe: 417.393 Milyon TL.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR
En önemli sorun girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır.
Gübre, mazot, ilaç, tohum vb.girdilerdeki artışın ürün fiyatlarından daha fazla olması
karlılığı azaltması veya tamamen ortadan kaldırması nedeniyle, işletmelerin devamlılığını
sağlamaları zorlaşmakta ve üreticiler işlerini terk etmek zorunda kalmaktadır.

Sorunların çözümü için:




Tarımsal üretimin artırılarak sürdürülmesini temel alan,
Girdi maliyetlerini düşüren
Aile çiftçiliğini destekleyerek yaygınlaştıran

bir tarım politikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hayvancılığın gelişmesi ancak üreticinin sütten para kazanmasına bağlıdır.
Aksi takdirde:
1. Üretim maliyetleri artınca, üretici maliyetleri karşılayamadığında hayvancılığı bırakır.
2. Süt inekleri kesime gider.
3. Besicilik yapanlar işini sürdüremez hele gelir.
4. Et fiyatları ve dolayısıyla ithalat riski artar.

TARIM ARAZİLERİNİN DURUMU
Ekilebilir tarım arazisi
Sulanabilen

Miktar (milyon hektar)
5

Kuru tarım yapılan

19

Toplam

24



Az yağışlı veya aşırı sıcak dönemlerde yaşanan kuraklık üretimin azalmasına neden
olduğundan, arz talep dengesizliği sonucu belirli ürünlerin ithalatının artması veya
gündeme gelmesi hem üreticiyi hem de tüketicileri olumsuz etkilemektedir.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)’nin “2013-2014 Tarımsal Üretim Dönemi
Kuraklık Risk Tahmin Raporu”na göre kuraklığın 27 ilde buğday üretimini olumsuz
etkileyeği değerlendirilmektedir.



Avrupa Komisyonunun 2014-2020 Yılları OTP Reformları nın Aralık 2013 tarihli bir
değerlendirilmesinde yer alan ifadelere göre :



Daha sürdürülebilir bir tarım için; sürdürülebilir üretim metodları ile çevresel
performansının artırılması ve ayrıca, çiftçilerin, sel, kuraklık ve yangın gibi afetlere karşı
önlemler geliştirerek etkilerini azaltmak suretiyle, iklim değişikliklerinden kaynaklanan
zorluklara uyum sağlamaları gerektiği ifade edilmektedir.



Ülkemizde 2013-2017 dönemini kapsayan “Türkiye, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele
Stratejisi ve Eylem Planı”nı hazırlanmıştır. Bu eylem planının hayata geçirilmesi
kuraklığın ekonomimize vereceği olumsuz etkileri azaltabilmesi açısından büyük önem
arz etmektedir.

KIRSALDAN ŞEHİRE GÖÇ
Kırsaldan şehire göçü önlemek için çaba sarfediyoruz.

Göçün oluşturduğu sorunlar:
Kırsal alanda:

Üretimde azalma

Mevcut tarım arazilerinin değerlendirilememesi
Şehirlerde:

Sanayi için genç ve deneyimsiz işgücü

İşsizlik

Barınma sorunları

Suç oranlarında artış

Kırsaldan uzaklaştıran nedenler

Şehiri çekici kılan nedenler

Riskli kazanç alanları

Düzenli ve risksiz gelir olanakları

Kısıtlı iş olanakları

Daha cazip iş olanakları

Yetersiz hizmetler

Hizmetlere erişim kolaylığı

Tatmin etmeyen yaşam koşulları

Gelişmiş hayat koşulları

Yetersiz ulaşım olanakları

Daha iyi ulaşım olanakları

Yetersiz gıda

Daha iyi bir hayat hayali

Doğal afetler

TARIMIN GELİŞİM YÖNÜ

Tarım

Aile işletmeleri

Kırsalın devamlılığı ve
geniş kitlelerin refahı

Endüstriyel gelişim
(Büyük işletmeler ve şirket tarımı)

Şehirlere kayan bir yaşam
ve üretimden uzaklaşma

TARIM VE HAYVANCILIĞIN SANAYİLEŞMESİ

Tarım ve hayvancılığın sanayileşmesi ile

• Büyük işletmelerin sayısı artmaktadır.
Küçük işletmelerin
•
•
•
•

Rekabet gücü azalmaktadır.
Yüksek girdi maliyetlerini karşılaması zorlaşmaktadır.
Elde ettiği ürünleri satması zorlaşmaktadır.
Sonuçta işletmeler kapanmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Küçük aile işletmelerini, kırsalda refahın artırılmasını ve sürdürülebilirliği
temel alan bir üretim modeli geliştirilmeli ve korunmalıdır.

• Bu üretimin pazarlaması yerel ve ulusal olarak üretici örgütleri ve
kooperatifler yoluyla gerçekleştirilmelidir.
• Ürünlerin pazarlanmasında, üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısı
azaltılmalıdır.

• Kırsaldaki üretimin temelini oluşturan toprak, su, hayvan gibi unsurların
en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
• Devlet tarafından üreticiye verilen desteklemelerin etkin bir şekilde
kullanılması sağlanmalıdır.

• Bütün köylerde kooperatifleşme faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır.
• Sanayileşen tarımla rekabet edebilmek için ortak makine kullanım
yöntemleri geliştirilerek girdi maliyetleri azaltılmalıdır.
• Süt toplama ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, üreticinin piyasada
fiyat belirleme konusunda söz sahibi olabilmesi için mutlaka soğuk süt
zinciri tesis edilmeli, köy merkezlerine soğutma tankları koyularak süt
üreticiden soğutularak toplanmalıdır.

AMASYA DSYB’NİN ÇÖZÜM FAALİYETLERİ

•
•

Birliğimiz bünyesinde Amesia adlı şirket kurulmuştur.
Şirket şimdilik bir adet Birliğin Merzifon’daki merkezinde ve bir adet Merzifon
şehir merkezinde olmak üzere 2 adet satış mağazası açmıştır.

AMASYA DSYB’NİN ÇÖZÜM FAALİYETLERİ

MAKİNA
PARKI

Birliğimiz, sanayileşen tarımla birlikte ayakta kalma şansı azalan küçük üreticilerimizin
rekabet etme şansını yükseltmek ve girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla bir makina
parkı kurup çalıştırmaya başlamıştır.

AMASYA DSYB’NİN ÇÖZÜM FAALİYETLERİ
Girdi maliyetlerin azaltma çalışmaları
1. Yem maliyetlerini azaltmak için; yem firmaları ile yapılan yıllık
anlaşmalar yoluyla; üreticilerin ihtiyaç duyduğu yem; fabrika çıkış
fiyatına üreticilerimize satılmaktadır.
2. Suni tohumlama maliyetlerini azaltmak için; sahada çalışan ekipler
vasıtasıyla kaliteli spermalar kullanılarak düşük maliyetli suni
tohumlama hizmeti verilmektedir.

AMASYA DSYB’NİN ÇÖZÜM FAALİYETLERİ
Faaliyetimizin ana unsuru olan sütün değer
fiyattan pazarlanabilmesi, süt fiyatını belirleme
konusunda söz sahibi olabilmek, bölgemizdeki
damızlık
sığır
yetiştiriciliği
faaliyetinin
sürdürülebilirliğini sağlamak için;
2007 yılında 16 köy merkezine süt soğutma
tankları yerleştirilerek bir soğuk süt zinciri
oluşturulmuştur.
Halen, köy merkezlerindeki soğutma tankı sayısı 49’a, toplam soğuk süt zinciri
kapasitemiz 136 tona ulaşmıştır.

