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Öğrenme Hedefi  

 

Tarımın başat sorunu olan finansman konusunun sektörel bütünlük içerisinde öneminin 

kavranması temel gerekliliktir.  Bu ünitede, dünyada geçerli olan tarımsal üretim yöntem 

ve modelleri, Türkiyede tarımın resmi ve gayriresmi finansal kaynakları, tarımın genel 

ekonomideki ağırlığı da dikkate alınarak çeşiti verilerle analiz edilecektir.  

 

Bu ünitenin öğrenme hedefleri: 

 

▪ Tarım sektörünün kapsamı ile dünyada ve Türkiye’de geçerli olan tarımsal üretim 

yöntem ve modellerini kavranması; 

▪ Tarımda küresel trendler ve bu trendlerin temel göstergelerinden olan gıda arz 

güvenliği, üretim verimliliği, küresel ısınma, gıda fiyatları ve tarımın finansmanı 

konularının kavranması; 

▪ Türkiye’de tarımı ve tarımın finansmanın sektörel bütünlük içerisinde öğrenilmesi.  

 

Kazanılması hedeflenen temel beceriler:  

 

▪ Tarım Finansmanı Sertifikasyon Programı boyunca kullanılacak olan ortak tanım 

ve kavramlar öğrenilecektir. 

▪ Tarım sektöründe girdi temininden, ürünün işlenip pazarlanmasına kadar üretim 

zincirindeki finansman ihtiyacı bütünsel olarak anlaşılacaktır.  

▪ Türkiye’de tarımın önemi ve tarım finansmanının durumu ve geleceği hakkında 

sağlıklı analizler yapılabilecektir. 
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1 Temel Tanım ve Kavramlar  

 

Aşağıda sıralanan temel tanım ve kavramlar, Tarım Finansmanı Sertifikasyon Programı 

boyunca kullanılacaktır. Bu temel kavramların doğru anlaşılması, ileride ortaya çıkacak 

daha detay tanım ve kavramların öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. 

 Tarım (Ziraat): Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi (üretim), farklı girdiler ve 

tekniklerle kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, 

depolanması, pazarlanması (ticaret), işlenip değerlendirilmesi (sanayi) 

faaliyetleridir. 

Tarımsal Üretim: Toprak, su ve diğer biyolojik kaynaklar ile tarımsal girdiler 

kullanılarak yapılan bitkisel (örn. tahıllar, sebzeler, meyveler vb.), hayvansal (örn. 

süt, et, yumurta vb.) ve su ürünleri (örn. balık, istakoz vb.) üretiminde; üretimden 

ürün satışına kadar olan bütün aktivitelerdir. 

Tarımsal Ticaret: Birincil (işlenmemiş) tarımsal 

ürünlerin üreticiden satın alınıp diğer alıcılara 

(toptan/perakende) ve işleyicilere satışı 

arasındaki tüm faaliyetlerdir. Ürünlerin satın 

alındıktan sonra, perakende olarak veya sanayi 

sektörlerine tekrar satışına kadar olan sürede 

yapılan depolama, sınıflandırma ve paketleme 

işlemleri de tarımsal ticaretin kapsamındadır. 

Tarımsal üretimden önceki aşamada 

gerçekleşen girdi ticareti (gübre, zirai ilaç, makine 

alımı vb.) tarımsal ticaretten farklı bir kavramdır ve bu kapsama dahil değildir. 

Tarımsal Sanayi: Tarımsal ürünlerin farklı mekanik ve teknik yöntemlerle 

(parçalama, terbiye etme, mayalama, kaynatma, distilasyon vb.) birincil 

(işlenmemiş) formunun değiştirilerek nihai tüketicinin gıda olarak kullanımına hazır 

hale getirilmesi için yapılan faaliyetlerdir.  

Tarımsal Üretim Döngüsü: Tarımsal üretim faaliyetlerinin başlangıcından sonuna 

kadar olan süreçtir. Bu döngü bazen “üretim / yetiştirme sezonu / dönemi / evresi” 

olarak da adlandırılır. Bitkilerde döngü genellikle “toprak işleme” faaliyetleri ile 

başlar ve “hasat / harman” adı verilen faaliyetle son bulur. Hayvanlarda ise 

genellikle “hayvan alımı / çoğaltma / doğum” ile başlar ve “hayvan kesimi / satışı” 

veya “hayvansal ürün hasadı” ile son bulur. 

Tarım Endüstrisi /  
Tarımsal Değer Zinciri 
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Tarımsal Değer Zinciri: Tarımsal 

ürünlerin, üreticiden son tüketiciye 

ulaşana dek geçirdiği tüm süreçleri ve 

aşamaları kapsama alan faaliyetler 

bütünüdür. Bu nedenle, tarımsal üretim, 

ticaret ve sanayi aşamalarının tümünü 

kapsayan en geniş kavramdır. Tarımsal 

üretim için gerekli olan tarımsal girdilerin 

ticareti de tarımsal değer zincirinin kapsamına girer. 

Tarımsal İşletme: Bitkisel, hayvansal veya su ürünlerinin birincil (ham, işlenmemiş) 

üretim faaliyetlerinin yapıldığı yerdir. Tarımsal işletmenin, ürettiği ürünlerin hasadını 

gerçek-leştirdikten sonra ve satış öncesi ürünü depolama, paketleme, sınıflandırma 

gibi faaliyetleri de bulunabilir. 

Çiftçi (Üretici): Sürekli olarak veya en az bir üretim/yetiştirme döngüsü boyunca 

tarımsal üretim yapan gerçek/tüzel kişidir. Çiftçilerin çoğu kendi işletmesinin 

doğrudan sahibi iken, “kiralama”, “yarıcılık” veya “ortakçılık” gibi yöntemlerle de 

tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçiler de mevcuttur.  

Tarım şirketi: Sürekli olarak veya en az bir üretim/yetiştirme döngüsü boyunca 

tarımsal üretim yapmak amacıyla kurulmuş tüzel kişidir. 

Tarımsal Kooperatif/Birlik/Oda: Belirli sayıda çiftçinin (gerçek veye tüzel kişi) bir 

araya gelerek, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kurduğu üretici örgütüdür. 

Bu örgütler, bazen sadece üye/ortakları arasında dayanışma ve işbirliği amacına 

yönelik faaliyet gösterirken, bazen de doğrudan tarımsal ürünlerin üretimi, satışı, 

işlenmesi gibi faaliyetlerde de bulunur. 

Tarım Bankacılığı Müşterisi: Ana gelir kaynağı (brüt gelirinin en az yarısından 

fazlası) tarımsal üretim olan ve mevduat, kredi veya diğer finansal hizmetleri 

kullanan gerçek (çiftçi) veya tüzel (tarımsal kooperatifler veya şirketler) kişi 

bankacılık müşterileridir. 

Tarım Kredisi: Tarımsal üretim faaliyetinde bulunan kişilere, üretim veya yatırım 

aktivitelerinin finansmanı amacıyla tahsis edilen her türlü kredilerdir. 

Çiftçi İhtiyaç Kredisi: Tarım bankacılığı müşterilerine, tarım dışı tüketim 

harcamaları (konut, binek araç, ev eşyası, tadilat, sağlık, eğitim vb.) için sağlanan 

kredidir. 

 

1.1 Tarımsal üretimin alt sektörleri 

Türkiye’de “tarım” dendiğinde genellikle akla “tarımsal üretim” sektörü gelmektedir. Fakat 

esasında tarım sektörünün halkaları arasında, tarımsal üretim için gerekli “tarımsal girdi” 

sektörü, üretimden sonra tarımsal ürünü tüketicilere ulaştıran “tarımsal ticaret” sektörü ve 

işlenmemiş ürünü gıda haline getiren “tarımsal sanayi” sektörleri de bulunmaktadır. Bu 
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halkaların tamamı “tarım endüstrisi” (agribusiness) veya “tarımsal değer zinciri” 

(agricultural value chain) olarak adlandırılır.  

Tarım Finansmanı Sertifikasyon Programı, tarım endüstrisinin her bir halkası hakkında 

bilgiler sunacak olup, ağırlıkla Türkiye’de algılanageldiği biçimde “tarımsal üretim” 

sektörüne yoğunlaşacaktır. Nitekim Türkiye’deki finans kuruluşlarının tarımsal ticaret ve 

sanayi sektörlerinde kayda değer bir tecrübesi ve bilgisi olmasına karşın, işleyişi ve 

dinamikleri tarımsal ticaret ve sanayiden çok farklı olan “tarımsal üretim” sektörü üzerine 

eğitim ihtiyacı devam etmektedir.   

Tarımsal üretim üç alt-sektörden oluşmaktadır: Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri 

sektörü (Şekil 1). Bu alt-sektörlerin her birinin altında çeşitli ürün grupları bulunmaktadır.   

Şekil 1: Tarımsal üretimin alt sektörleri 

 

Ürün grupları ve çeşidi itibarıyla en büyük alt sektör “bitkisel üretim”dir. İklimsel ve 

coğrafi özelliklere bağlı olarak bu ürün gruplarındaki ürünlerin hepsinin birden yetiştiği 

ülkeler bulmak mümkün değildir. Ülkelerin tarımsal ürün desenleri ve çeşitliliği, 

bulundukları iklim kuşağı, yükselti (rakım) ve denize olan mesafesine göre farklılık gösterir. 

Türkiye bu anlamda ürün çeşitliliği en yüksek ülkelerden biridir. Ülkede ticari boyutta 

üretimi yapılan bitki sayısının yüksekliğinin anlaşılması için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde 250 civarında bitki çeşidinin tanımlı 

olması gösterilebilir. Yani tarımsal işletmeler her yıl 

yukarıdaki şemada (Şekil 1) Bitkisel Üretim başlığı altında 

gösterilen ürün gruplarına ait 250’ye yakın farklı bitkisel ürün 

bildirimi yapmaktadır. Bitkisel ürünler; tahıllar (buğday, arpa, 

vd.), yumru bitkiler (patates, pancar, soğan vd.), baklagiller 

(fasulye, bezelye, nohut vd.), meyveler (elma, kiraz, zeytin 
Kulak küpeleri ile kayıt altına 

alınmış bir dişi sığır (inek) 
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vd.) ve sebzeler (domates, hıyar, marul vd.), yağ bitkileri (ayçiçeği, kolza v.b) şeklinde 

çeşitli sınıflar altında gruplandırılmaktadır.   

Hayvancılık alt-sektörünü ise 5 ana ürün grubunda sınıflandırmak mümkündür. Dünyada 

üretim miktarı ve değeri açısından en büyük grubu büyükbaş hayvanlar oluşturur. Sığır, 

manda ve deve ekonomik açıdan üretimi yapılan 3 ana büyükbaş hayvan türüdür. Bu türler 

arasında ise sığır tüm dünyada en çok yetiştirilen evcil büyükbaş olarak nitelendirilebilir.  

Küçükbaş hayvanlarda ise koyun, keçi ve domuz küresel çapta en fazla üretilen hayvanlar 

arasındadır. Domuz; üretim maliyeti düşük ve et verimliliği yüksek olması nedeniyle, 

Müslüman ülkeler dışında, Uzakdoğu Asya, Avrupa ve Amerika kıtası ülkelerinde yaygın 

olarak yetiştirilmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan sadece gıda (et, süt) değil, 

deri ve yün de elde edilmektedir. Kanatlı hayvanlar sınıfında tavuk, hindi, kaz, ördek ve 

devekuşu öne çıkan türler olup bunların arasında tavuk ilk sırada gelmektedir. Kanatlı 

hayvanların et, yumurta ve tüyleri ekonomik değer arzetmektedir.  

Arıcılık dünyanın her yerinde yaygın bir başka hayvancılık koludur ve arılardan bal, polen, 

balmumu, arı sütü gibi ürünler elde edilmektedir. Arılar bitkilerden polen toplarken aynı 

zamanda onların tozlaşma yoluyla döllenmesine ve meyve vermesine yol açmaktadır. 

Diğer taraftan ipek böcekçiliği, doğal ipek elde etmek amacıyla ticari olarak yapılan bir 

üretim çeşididir ve dünyada en çok Çin ve Hindistan’da gerçekleştirilir.  

Su ürünleri alt sektörünün en büyük grubu 

balıklardır. Balıkları karides, istakoz, yengeç gibi 

“kabuklular” ile, ahtapot, midye gibi “yumuşakçalar” 

takip eder. Soğuk suları olan ülkeler genellikle balık 

tüketirken, ılıman ve tropik sulara gidildikçe çeşit sayısı 

artar ve kabuklu ve yumuşakça tüketiminde artış 

görülür. Kurbağa, sümüklüböcek gibi sulak alanlarda 

yaşayan bazı omurgalılar ve yumuşakçalar da diğer su 

ürünleri olarak sınıflandırılabilir.  

Bitkisel ve hayvansal ürünlerde üretim genellikle çiftliklerde veya doğada “yetiştiricilik” 

şeklinde görülürken, su ürünlerinde yetiştiriciliğe ilave olarak “avcılık” öne çıkmaktadır. 

Türkiye’de önceleri “avcılık” şeklinde su ürünleri üretimi yapılıyorken, 1990’lardan itibaren 

“yetiştiricilik” şeklinde üretim artmıştır. Bu amaçla denizlerde ve iç sularda (nehir, göl, baraj 

vb.) balık çiftlikleri kurulmakta ve suya bırakılan büyük tel kafesler içerisinde kontrollü bir 

şekilde balık yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminin alt ürün çeşitleri, üretim teknikleri 

ve döngüleri Ünite 2 ve Ünite 3’te sunulacaktır.  

Farklı su ürünlerinden hazırlanmış 
bir yemek tabağı  
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1.2 Genel tarımsal üretim modelleri ve teknikleri 

Dünyada tarımsal ürünlerin üretiminde gözlenen bazı genel yöntem ve modeller 

bulunmaktadır. Bu yöntem ve modeller; ülkelerin gelir, coğrafya, iklim ve tüketim 

ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre şekillenmektedir. 

Geçimlik tarım (Subsistence farming): Yerleşik hayatın başladığı ilk çağlardan 20. 

yüzyılın başına kadar yapılan tarımsal faaliyetlerin çoğu insanların daha çok kendi gıda 

ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olmuştur. Üretimin ailenin temel gıda ihtiyaçları (tahıl, 

sebze, süt, et, yumurta vb.) için yapıldığı bu üretim modeline “geçimlik tarım” denmektedir. 

Üretimin bir kısmının ailenin kendi ihtiyaçları için, geri kalanının para kazanmak (ticari gelir) 

için yapıldığı model ise “yarı-geçimlik tarım” olarak adlandırılmaktadır. Afrika’nın çoğu 

bölgesinde, Asya ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde tarım hala geçimlik ve yarı-

geçimlik olarak yapılmaktadır. Geçimlik tarımda üretim girdileri genellikle aile ve topluluk 

(köy, kasaba) içinde sağlandığından, dış finansmana (krediye) pek fazla ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Buna rağmen, makine-ekipman yenileme, ev tadilatı ve ailenin bireysel 

ihtiyaçları gibi harcamalar için üreticilerin kredi talepleri olabilmektedir. Geçimlik tarım 

işletmelerinin kredi ihtiyaçları dünyanın birçok ülkesinde genellikle mikrofinans kuruluşları 

tarafından verilen “mikro kredi”ler aracılığıyla karşılanmaktadır. 

Konvansiyonel Tarım (Conventional Agriculture) & Yoğun Tarım (Intensive 

Farming):  

Bu model, “endüstriyel tarım” olarak da adlandırılır. 

20. yüzyılın başından itibaren dünyada şehirleşmenin 

ve nüfusun hızla artması, doğal olarak gıdaya olan 

talebe de yansımıştır. Bu durum, bilimin tarıma yönelik 

de kullanılmasını gündeme getirmiş ve suni gübre, 

hibrit tohum, ilaç ve aşı (hayvanlar için) gibi yenilikler 

sayesinde ürün verimleri beklenmedik şekilde 

yükselmiştir. Traktör ve makinelerin de kullanımı ile 

birlikte üretim parselleri ve çiftlik kapasiteleri 

büyütülerek tarımda “ölçek ekonomisi”ne (economies 

of scale) geçiş sağlanmıştır. 

Organik Tarım (Organic Farming): Bilinçsizce yapılan 

konvansiyonel tarımın toprakta kimyasal kirliliğe ve çevresel 

felaketlere neden olabildiğinin görülmesi uzun zaman almamıştır. 

Kanser, kısırlık vb. hastalıkların artışı bu algının daha da 

yükselmesine neden olmuştur. Bunun üzerine, 1980’lerden 

itibaren, hükümetler üzerinde toplumsal bir baskı kurmayı 

amaçlayan “organik hareket” çalışmaları başlamıştır. Bu durum 

1990’lardan itibaren etkisini göstermiş ve hükümetler organik tarıma özel yasal 

düzenlemeler geliştirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemli bileşenleri, kimyasal girdi 

Uçakla havadan gübre ve zirai 
ilaç uygulanması 

Organik ürün logosu 



 

© 2019 Frankfurt School of Finance & Management  9 
Tarım Finansmanı Sertifika Programı | Ünite 1 

kullanımının neredeyse tamamen yasaklanması ve tarımsal üretimin her aşamasının 

kontrol edilerek, “organik” olduğunun sertifikalandırılmasıdır. 

İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practices): Üretim 

metodunun konvansiyonel veya organik olmasından bağımsız olarak, 

ürünün yasal mevzuata uygun olarak üretildiğinin, taşındığının ve 

paketlendiğinin tescil edildiği ve sertifikalandırıldığı üretim yöntemi “iyi 

tarım” olarak adlandırılmaktadır. İyi Tarım uygulaması sertifikası almış 

bir ürün, tarladan nihai tüketiciye kadar yasalara ve sağlık koşullarına 

uygun olarak üretilmiş ve pazara getirilmiş demektir. İyi tarım uygulamaları 1997’de 

İngiltere’de başlamış ve kısa sürede Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenerek 

EUREPGAP adıyla yasallamıştır. Diğer ülkelerin de aynı modeli takip etmesiyle birlikte bu 

kavram GLOBALGAP adı altında tüm dünyada uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de iyi 

tarım uygulamalarının yasal altyapısı 2010 yılında çıkarılan yönetmelikle duyurulmuş ve 

böylece “iyi tarım” sertifikasyon hizmetleri de faaliyete geçmiştir. 

Örtü altı tarım (Seracılık): Örtü altında yapılan tarım (seracılık), esasen bir üretim 

yaklaşımı veya yöntemi olmaktan ziyade, bitkisel ürünlere yönelik bir uygulama tekniğidir. 

Fakat, bitkilerin üretim döngüsünü, girdi kullanımını ve verimini açıkta yapılan üretime göre 

önemli ölçüde farklılaştırıyor olması, onun ayrıca ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Seracılıkta cam veya plastik bir örtü sayesinde dış iklim faktörlerinin etkisi yeterince 

azaltılmakta, bu sayede bitkinin gelişimi için gerekli ortam koşulları sağlanarak üretim 

döngüsü ve verimi artırılabilmektedir. Seralar birçok meyve, sebze ve süs bitkisi üretimi 

için kullanılmaktadır. Örtünün yüksekliği ve genişliğine bağlı olarak çeşitli sera sistemleri 

bulunmaktadır.  

 

 

İyi Tarım logosu 

Alçak tünel sera Yüksek tünel sera Cam sera 
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2 Tarımda Küresel Eğilimler 

Beslenme ve gıda tüm insanlığın ortak ihtiyacı olduğundan, ülkesel ve bölgesel tarım 

sektörleri küresel eğilimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu eğilimleri ise nüfus, iklim, 

coğrafi koşullar ve teknolojik gelişmeler oluşturmaktadır. Örneğin, bazı ülkelerde tarımsal 

ürün çeşitliliği ve üretim miktarı çok yüksek iken, bazı ülkelerde kısıtlıdır. Tüketicilerin gıda 

tercihlerinde yaşanan hızlı değişimler de bu eğilimlere bir başka örnektir. Tüm bu değişen 

koşullar ve gelişmeler, ülkeler ve bölgeler arasında tarımsal ürünlerin ticaretine yol 

açmaktadır. Tarımsal ticaretin geliştiği ülke ve bölgelerde, genellikle gıda arzı ve 

beslenmeye yönelik problemler azalırken, ticaretin yapılamadığı ve engellendiği 

durumlarda açlığa kadar giden kritik sorunlar başgöstermektedir. Tarım sektörünün tüm 

ülkeler tarafından “stratejik” olarak kabul edilmesinin birincil nedeni budur. 

Tarım, tarihin ilk çağlarında “komün-içi” bir aktivite ve dar kapsamlı bir sektör olarak ortaya 

çıkmıştır; çünkü genellikle her aile üreticidir ve neredeyse herkes kendi üretiminin 

“tüketicisi” durumundadır. Nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte üreticilerle tüketicilerin 

arasındaki mesafe de artmış ve artan mesafe hem tarımsal değer zincirinde birçok yeni 

“oyuncu”nun ortaya çıkmasına neden olmuş, hem de zincirde dönüşümlere, yeni süreç ve 

akışlara yol açmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2: Tarımsal değer zincirinin transformasyonu 

Kaynak: B.M. Gıda ve Tarım Örgütü, The State of Food and Agriculture, 2013 

Bu dönüşüm tarımda daha yüksek bir ürün ve süreç verimliliğini ve pazar entegrasyonunu 

gerektirmektedir. Bunun sebebi, hem tüketici hem de aracı sayısındaki artışın tarımsal 

piyasaları daha kompleks bir hale sokmuş olmasıdır. Bu karmaşıklığa rağmen, çoğunlukla 

şehirlerde yaşayan tüketicilerin talep ve beklentilerinin doğru miktar, kalite ve hızda 

karşılanması gerekmektedir. Bu da ancak tarım ve gıda piyasalarının çok etkin çalışması 

ile mümkün olabilecektir. 
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Tarımda bir yandan etkili bir dönüşüm ve pazar entegrasyonu zorunlu görünürken, 

aşağıdaki göstergeler açısından da dünyadaki mevcut durumu sırasıyla anlamamız ve 

analiz etmemiz gerekmektedir: 

▪ Gıda arz güvenliği 

▪ Üretim verimliliği 

▪ Küresel ısınma 

▪ Gıda fiyatları 

▪ Tarımın finansmanı  

2.1 Gıda arz güvenliği  

Gelecekte tarım ve gıdanın küresel ölçekte stratejik öneminin daha da artacağına ilişkin 

varsayımların temelinde dünyanın değişen nüfus dengesi yatmaktadır. Birleşmiş 

Milletler’in hesaplamalarına göre, günümüzde 7 milyar civarında olan dünya nüfusu 2050 

yılında 9 milyarı aşacaktır. Bunun da ötesinde önemli olan, bu nüfusun nerelerde 

yaşayacağıdır. Dünyada toplam şehir nüfusu ilk defa 2008 yılında kırsal nüfus miktarının 

üstüne çıkmıştır (Şekil 3) ve eğilimin bu şekilde devam edeceği anlaşılmaktadır. Bunun 

tarımsal açıdan anlamı şudur: “Azalan” kırsal nüfus sadece kendisi için tarımsal üretim 

yapmakla yetinemeyecek, bir yandan da gittikçe “artan” şehir nüfusu içi üretim yapmaya 

çalışacaktır. Dolayısıyla, üretici başına arazi/hayvan miktarının artması; veya bu 

rakamların çoğu yerde aynı kalması durumunda, arazi/hayvan başına verimliliğin artması 

gerekecektir. Bu durum, gelişen şartlarda gıda arz güvenliğinin sağlanıp 

sağlanamayacağının analizini gerektirmektedir. 

Şekil 3: Dünyada şehir nüfusunun ve kırsal nüfusun gelişimi 

 

Kaynak: Birleşmiş Milletler, World Urbanization Prospects, 2014 

Üretim ve verimlilik artışı, “ölçek ekonomisi”ne geçişte, yani birim başına sabit maliyetlerin 

azaltılarak kar maksimizasyonu sağlamak için önemlidir. Nitekim, tarımsal üretimde yeni 

teknolojiler, tohum çeşitleri, ıslah edilmiş hayvan ırkları vb. sayesinde birçok üründe 

verimliliğin artırılmaya, bunun yanı sıra maliyetlerin daha sıkı kontrol altına alınmaya 

çalışıldığı gözlemlenmektedir. Ancak bu verimlilik artışının gelecekte küresel ihtiyacı 

karşılayıp karşılayamayacağı ileriki bölümlerde tartışılacaktır.  



 

© 2019 Frankfurt School of Finance & Management  12 
Tarım Finansmanı Sertifika Programı | Ünite 1 

Şehir nüfusunun gittikçe artması, kırsal alanlardan şehirlere doğru yoğun bir göçün olduğu 

anlamına gelmektedir. Peki “stratejik” önemine rağmen, insanlar neden kırsal alanları terk 

etmektedir? Bu sorunun temel “nedenini” anlamak üzere bir “sonuca” bakmak yeterlidir: 

Şehir nüfusu oranı yüksek olan ülkelerin gelirleri, kırsal nüfusu yüksek ülkelere göre daha 

fazladır (Şekil 4). Buradan yola çıkarak, kırsaldan yaşayan insanların temelde daha fazla 

gelir, dolayısıyla daha iyi yaşam koşulları için şehirlere göç ettikleri anlaşılmaktadır. Demek 

ki kırsal alanlarda gelir ve refah problemi bulunmaktadır. Şehir hayatı ise insanlar için 

“zenginlik” anlamına gelmektedir.  

Şekil 4: Ülkelerin şehir nüfusu oranlarına göre gelir durumları, 1950 – 2050             

Kaynak: Birleşmiş Milletler, World Urbanization Prospects, 2014 

Halbuki tarımsal üretimin “stratejik” önemi arttıkça bu durumun tarımsal üretimin değerine 

yansıması ve kırsaldaki insanların daha fazla gelir elde etmesi beklenebilirdi. Bu çelişki, 

önceki sayfalarda bahsettiğimiz tarımsal dönüşümde (Şekil 2) “üretim verimliliği” ve “pazar 

entegrasyonu” sürecinin dengeli bir şekilde yürütülemediğini, değer zincirindeki bazı 

aktörlerin (kamu kurumları, üreticiler, aracılar vb.) ödevlerini tam olarak yapamadığını akla 

getirmektedir.  

Üreticilerin tarımsal üretim katma değerinden hakettikleri payı alıp alamadığı ve bu katma 

değerin daha çok hangi kesimlere ve piyasa oyuncularına kaldığı soru işaretidir. Bununla 

bağlantılı bir başka sorun, kırsal hayattaki “yaşam koşulları”dır. Dünyanın birçok yerinde 

hükümetlerin ve sivil otoritelerin daha çok şehirdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye 

çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda kırsal nüfus, şimdiki veya gelecekteki 

gelir beklentileri ne olursa olsun, daha iyi yaşam, eğitim, sağlık, altyapı koşulları için 

şehirlere göç etmektedir. Bu durumu tersine çevirmek için Avrupa Birliği, üye ülkelerinde 

uyguladığı ortak tarım politikasını (Common Agricultural Policy) 1999 yılından bu yana 

“kırsal kalkınma” politikasına dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, sadece tarımsal 

üretime ve ürünlere odaklanmak yerine kırsal hayatı cazip kılacak modellere ve projelere 

destek verilmektedir. Aday ülke statüsü nedeniyle, aynı destekler 2007 yılından beri 

Türkiye’ye de sağlanmaktadır. Bu destekler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu (TKDK) tarafından kırsal bölgelerde yapılan projelere hibe olarak aktarılmaktadır.      
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Tarımsal piyasaların entegrasyon seviyesindeki sınırlı gelişime rağmen, dünyada son 25 

yılda gıda arz güvenliği açısından başarılı bir grafik elde edilmektedir. Açlık seviyesi ve 

yetersiz beslenen çocuk sayısı azalmaktadır (Şekil 5 ve 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Birleşmiş Milletler, Milenyum Gelişim Hedefleri Raporu, 2016 

Ülkelerin gelir grubuna göre talep ettikleri ve tükettikleri gıda türü farklılık göstermektedir. 

Az gelişmiş ülkelerdeki nüfus daha sınırlı bir kalori ile beslenirken, bu nüfusun günlük 

besinlerinin çoğu tahıllardan oluşmaktadır. Gelir seviyesi arttıkça, bir yandan günlük kalori 

harcaması artmakta, tahıl tüketimi ise yerini yağ, et ve süt ürünlerine bırakmaktadır (Şekil 

7). Benzer bir eğilim Türkiye’de de görülmektedir. Bu eğilimin finans kuruluşlarına etkisi 

ise et, balık, süt, yağlı bitkiler gibi yüksek kalorili gıdaların üretimine yönelik artan yatırım 

talebinde görülmektedir. 

Şekil 7: Ülke gruplarına göre günlük kişi başı kalori alımı 

 

Kaynak: OECD-FAO Tarımsal Görünüm 2014-2023 

Şekil 6: 5 yaşın altında yetersiz 
beslenen çocuk oranı, 1990 – 2012 
(%) 

Şekil 5: Gelişmekte olan ülkelerde yetersiz 
beslenen nüfus oranı, 1990 – 2016 
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Uluslararası kuruluşlar, artan dünya nüfusunun gıda ve dolayısıyla tarım ürünlerine nasıl 

bir etkide bulunacağını düzenli olarak hesaplamaktadır. Tarımsal üretimde ne kadar bir 

artış yaşanması gerektiği bilindiğinde, sektörün hangi yönde gelişeceğini tahmin etmek de 

kolaylaşmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye’nin de üyesi 

olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) ortak bir çalışmasına göre, 

2014 yılı baz alındığında, 2023 yılına kadar dünyada tarımsal üretimde ortalama %20 artış 

yaşanması beklenmektedir (Şekil 8 ve Şekil 9). Bu kayda değer artışın hangi ülkelerden 

sağlanacağı ise bir başka önemli soru işaretidir. Gelişmiş ülkelerin üretim ve finansman 

kaynaklarını daha çok yüksek teknolojiye ve hizmetler sektörüne kaydırıyor olmasından 

dolayı, hesaplamalar tarımsal artışın daha çok, Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkelerde 

yaşanacağını göstermektedir (bkz. çubuk grafiklerdeki gri alan).  

Şekil 8: Bitkisel ürünlerde 2023’e kadar beklenen üretim artışı 

 

Şekil 9: Hayvansal ürünlerde 2023’e kadar beklenen üretim artışı 

 

Kaynak: OECD-FAO Tarımsal Görünüm 2014-2023 
* Sol eksen miktar artışı (milyon ton), sağ eksen oransal artış 
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Peki daha uzun vadeye, örneğin 2050 yılına yönelik bir gıda arzı projeksiyonu yaparsak, 

bugüne kıyasla ne kadar daha üretim artışı gerekmektedir? Bu soruyu yanıtlamaya yönelik 

çalışmalar, 2050 yılına kadar tarımda yaklaşık %60 artış sağlanması gerektiğini 

göstermektedir (Ray ve ark., 2013). Bu rakam çok ciddi bir verimlilik artışı gerektirmektedir 

ve günümüz teknikleriyle bu artışın yakalanması zor görünmektedir. Aşağıdaki grafikte 

dünyada en çok tüketilen dört ürün için şimdiye kadar gerçekleşen verimlilik artış eğilimi 

(noktalı çizgi), bu eğilime göre gelecekte beklenen verimlilik artışı (projeksiyon) ve 

insanlığın ihtiyaç duyacağı %60’lık üretim artışı için gerekli sıçrama (kesikli çizgi) 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, mevcut yöntem ve teknoloji seviyesiyle, yakın gelecekte 

sağlanması gerekecek verimlilik seviyesini yakalamamız mümkün görünmemektedir. 

Çalışmada ±%10’luk bir yanılma payı bırakılsa dahi (çizgilerin çevresindeki gölgeli alan), 

mısır dışındaki ürünler için gerekli verimlilik seviyesi tutturulamamaktadır. 

Şekil 10: Dört temel gıda için 2050 projeksiyonu 

 
Kaynak: Ray DK, Mueller ND, West PC, Foley JA (2013)  

 

 

2.2 Üretim verimliliği 

Bir başka soru işareti, ihtiyaç duyulacak üretim artışının hangi yolla ve kaynaklarla 

gerçekleştirilebileceğidir. Nitekim tarımsal üretimi artırmanın en bilindik yolu arazi miktarını 

yükseltmek iken, diğer yol ise üretim girdileri, mekanizasyon ve teknoloji yoluyla, ekili alan 

miktarı değişmeksizin, verimliliği artırmaktır. FAO ve OECD’nin hesaplamalarına göre, 

2023’e kadar sağlanacak ortalama %20 tarımsal üretim artışı daha çok verimlilik artışı 

sayesinde sağlanacaktır (bkz. Şekil 11’de gri çubuklar); çünkü birçok ülkede ekilebilir arazi 

miktarında halihazırda maksimum seviyeye yaklaşılmıştır. 

 • Yerelden Küresele Gıda Güvencesi 

• Gıda Güvencesini Tehdit Eden Etmenler ve Çözüm Önerileri  

https://www.journalagent.com/tjob/pdfs/TJOB_3_4_184_197.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184824
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Şekil 11: 2023 yılına kadar sağlanacak tarımsal üretim artışının kaynağı 

 

Kaynak: OECD-FAO Tarımsal Görünüm 2014-2023 

Kritik olan bir diğer husus ise, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kentleşme, 

çölleşme ve toprak kirliliği gibi nedenlerle ekilebilir arazi miktarının azalmasıdır. Su 

kaynaklarının da daralmasıyla birlikte daha fazla su ve girdi kullanımı olanağı da gözden 

kaybolmaktadır. Dolayısıyla ülkeler, hemen hemen aynı büyüklükte arazide, daha az 

su ve girdi kaynağıyla daha yüksek verimliliği sağlayacak bir üretim modeline doğru 

kaymak zorundadır. Bunun sağlanması ise ancak tüm üretim süreçlerinin daha verimli, 

teknik ve bilimsel hale getirilmesi ile mümkündür. Ekonomide, “toplam faktör verimliliği” 

olarak adlandırılan bu verimlilik, küresel tarımsal büyüme için en önemli unsur haline 

gelmiştir (Şekil 12). 

Şekil 12: Küresel tarımsal büyümede farklı girdi ve faktörlerin etkisi 

 
Kaynak: İklim-Akıllı Tarım Kaynak Kitabı, Modül 14, B.M., 2013 
 
 

 

2.3 Küresel Isınma 

Yukarıda bahsedildiği gibi nüfus artışı ve ekilebilir arazi kaybından dolayı verimliliğin 

artırılması zorunlu görünürken, dünya tarımsal üretimi zorlaştıran bir başka unsurla karşı 

 • Türk Tarımında Rekabet Edebilirlik ve Toplam Faktör Verimliliği 

• Türkiye Tarım Sektöründe Verimlilik ve Büyüme 

https://www.ejmanager.com/mnstemps/94/94-1474640747.pdf?t=1550496520
https://www.tepav.org.tr/upload/files/1352386140-4.Turkiye_de_Tarim_Sektorunde_Verimlilik_ve_Buyume.pdf
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karşıyadır. Atmosferimizdeki hava, artan sera gazlarının (karbondioksit, azot oksit, metan, 

florlu gazlar) etkisiyle gittikçe ısınmaktadır. Bu durum bir yandan atmosferdeki hava 

hareketlerini ve akımlarını bozarken, diğer yandan kuraklığa neden olmaktadır. Tarımın 

ise bu gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir.  

En yaygın sera gazı olan karbondioksitin 1990, 2000, 2012 yılları için emisyon miktarları 

aşağıda Birleşmiş Milletler’in hazırladığı grafikte sunulmuştur (Şekil 13). Buna göre, 

gelişmiş ülkeler atmosfere saldıkları CO2 miktarındaki artışı durdurmuş, hatta azaltmaya 

başlamışken, gelişmekte olan ülkeler, özellikle 2000 yıllardan itibaren emisyon miktarlarını 

dramatik bir şekilde artırmaktadır. Gelişmiş ülke grubunda azalışı sağlayan ülkelerin çoğu 

Avrupa Birliği ülkeleridir. Gelişmekte olan ülkelerin karbon emisyonunu hızlı bir biçimde 

artıran ülke ise Çin’dir. Dünyanın geneline bakıldığında ise sera gazı emisyonunun hızla 

arttığı gözlenmektedir.  

Şekil 13: Ülke grupları bazında toplam CO2 emisyon miktarları 

 

Kaynak: BM, Milenyum Gelişim Hedefleri Raporu, 2015 

Sera gazlarında artışa neden olan sektörlerin başında elektrik ve ısı üretimi sektörü 

gelmektedir. Bunu, tarım sektörü ve sanayi sektörü takip etmektedir. Küresel ısınmadan 

en çok zararı görecek olan tarımın, bir yandan da yüksek miktarda sera gazı üretmesi tam 

bir çelişki yaratmaktadır. Tarım arazisi açmak için kesilen bitki örtüsü ve ormanlar, et 

üretimi için gittikçe daha fazla üretilen yem bitkileri ve metan gazı üretimine önemli oranda 

katkıda bulunan hayvanlar dünyada sera gazı salınımını artırıcı bir etkide bulunmaktadır. 

Üretim artışına yönelik aşırı sulama ise su kaynaklarını azaltmaktadır. Bu nedenle, 

tarımsal aktivitelerin ve üretim yöntemlerinin daha az sera gazı yaratacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, sadece gıda güvenliği tehlikeye girmeyecek, 

tarımla geçinen kırsal nüfusun şehirlere göçü de artacaktır. 
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Şekil 14: Tarım alanı açmak için kesilen ormanların havadan görüntüleri 

 

Araştırmalar, sera gazı salınımını azaltmak için küresel bir önlem alınmazsa, 2050 yılına 

kadar atmosfer sıcaklığının 3 oC derece artacağını ortaya koymaktadır. Peki, bu ısınmanın 

tarımsal üretime etkisi ne olacaktır? Küresel klim değişikliğinin tahıllar üzerindeki 

muhtemel etkisini gösteren bir grafik aşağıda sunulmuştur. Buna göre, sadece küresel 

ısınma kaynaklı olarak tahıl üretiminin farklı bölgelerde %50’ye varan oranlarda azalacağı 

öngörülmektedir (bkz. kırmızı bölgeler). Aynı durum kuzeyde ısınan bölgelerde verimlilik 

artışına neden olacaksa da önde gelen tarım ülkelerinin haritada kırmızı bölgelerde yer 

alıyor olması, dünya nüfusu için ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaktadır.  

Şekil 15: +3 oC küresel ısınmanın 2050 yılı itibarıyla tahıl üretimine etkisi 

 

Kaynak: CGIAR, Faaliyet Raporu 2013 

Küresel ortalama sıcaklığın yükselişini yavaşlatmak için Birleşmiş Milletler 1994’ten bu 

yana uluslarası bir çerçeve anlaşmayı ülkelerin imzasına açmaktadır. 1994’ten 2015 yılına 

kadar, küresel karbon emisyonunu düşürmek için 21 kez farklı hedeflerle biraraya gelen 

dünya devletleri, son olarak Kasım 2015’te Paris’te biraraya gelmiş ve sıcaklık artışını +2 

oC’nin altında tutmak üzere anlaşmışlardır. Paris’teki anlaşmanın en önemli yanı, dünyada 

en çok karbon emisyonuna yol açan Çin ve ABD tarafından da imzalanmış olmasıdır. Ne 

yazık ki, Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetimi Haziran 2017’de anlaşmadan 

çekildiğini açıklamıştır. Türkiye ise 2004 yılından bu yana BM çerçeve anlaşmasına 

taraftır.  

İklim değişikliğinin tarım ve gıdaya olumsuz etkilerinin azaltılması ve tarımla geçinen kırsal 

nüfusun varlığını devam ettirebilmesi için tarımda bir dizi adaptasyon (climate change 
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adaptation) ve direnç kazandırma (climate resilience) tedbirleri geliştirilmekte ve bu 

tedbirlerin yaygınlaştırılması için hükümetler ve uluslararası kuruluşlar efor sarf 

etmektedir. Bu tedbirlerin bazıları şunlardır: 

▪ İşlemesiz tarım (zero tillage) 

▪ Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı tohum çeşitleri 

▪ Tarımsal ormancılık faaliyetleri 

▪ Karışık (birlikte) ekim 

▪ Malçlama, hasat artığını tarlaya dağıtma 

▪ Yağmur suyu toplama 

▪ Mevcut suyun etkin kullanımı 

▪ İklim bazlı sigorta 

▪ Ulusal ve uluslararası tohum bankaları 

▪ Depolama ve etkin stok yönetimi 

Bu tür iklimsel önlemleri içeren yeni bir tarım yaklaşımının benimsenmesi için uluslararası 

düzeyde çalışmalar yapılmakta ve bu yeni yaklaşım “İklim-Akıllı Tarım” olarak 

adlandırılmaktadır. 

  İşlemesiz tarım (zero tillage): Literatürde “sıfır toprak işleme” veya “direkt 

tarım” olarak da adlandırılan bu yöntemde,  toprak (anız halinde iken) herhangi 

bir işleme aleti (pulluk, diskaro vb.) ile sürülmeden, tohum mibzer ile doğrudan 

ekilmektedir. Böylece hem işlemeden kaynaklanacak sudan hem de yakıttan 

tasarruf sağlanmaktadır. 

 

 

2.4 Gıda fiyatları 

Yukarıda bahsedilen ve gıdaya olan talebi belirleyen tüm etmenlerin nihai yansıması ise 

gıda fiyatlarıdır. Gıdanın ekonomi piyasaları için önemi de kendini fiyatlarda 

göstermektedir. Yüksek gıda fiyatları, hanehalkı gelirinden gıdaya ayrılan payın artması 

anlamına gelmektedir. Dünya genelinde tarım ve gıda fiyatlarının izlendiği en önemli 

kaynak FAO’nun her ay düzenli olarak yayınladığı Gıda Fiyatları Endeksi’dir (Şekil 16). Bu 

endeks, beş adet ürün grubu (et, süt ve süt ürünleri, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker) için 

ayrı ayrı takip edilen endekslerin bileşimi olup 46 ürün tipi için fiyat kotasyonlarını 

içermektedir. 

 

 • Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri  

• İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik 

https://www.researchgate.net/publication/305307241_Turkiye'de_Iklim_Degisikliginin_Tarim_Sektoru_Uzerine_Etkileri
https://www.researchgate.net/publication/305307241_Turkiye'de_Iklim_Degisikliginin_Tarim_Sektoru_Uzerine_Etkileri
http://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2017/10/iklim-degisikligi-rapor-elma.compressed.pdf
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Şekil 16: FAO Gıda Fiyatları Endeksi (1961-2019) 

 

Kaynak: FAO, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/  

Grafikte görüldüğü üzere gıda fiyatları 1990’lardan itibaren 2012 yılına kadar, reel olarak 

%70, nominal olarak %150’nin üzerinde bir oranda yükselmiştir. Gıda fiyatlarının ilgili 

dönemde bu derece artmasının ardında şu nedenler bulunmaktadır: petrol fiyatlarının 

yükselişi, tarımsal ürünlerin biyoyakıt olarak da kullanılmaya başlaması, yıkıcı meteorolojik 

olayların (kasırgaların) artması, küresel ısınmanın etkilerinin görülmeye başlaması, girdi 

satıcılarının tröstleşmesi, vb. 2012 yılında ters etki gösteren iki farklı gelişmenin ardından 

gıda fiyatları 2016 yılına kadar düşüş trendine girmiş ve 2009 yılındaki seviyelerine geri 

dönmüştür. Bunun ana nedenleri petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD’nin tarımsal 

ürünlerden elde edilen biyoyakıt üretimine getirdiği sınırlama olmuştur. Buna rağmen, gıda 

fiyatlarının bir daha 1990’lardaki seviyeye geri dönmesi mümkün gözükmemektedir. 

Nitekim 2016’nın Eylül ayından itibaren gıda fiyatları yeniden bir yükseliş eğilimine 

girmiştir. Gıda fiyatlarının ve temelde tüm ürünlerin enerji (petrol dahil) fiyatlarına ne kadar 

bağımlı olduğunu gösteren bir başka grafiğe aşağıda yer verilmiştir (Şekil 17). 

Şekil 17: Gıda fiyat endeksinin diğer fiyat endeksleriyle karşılaştırılması 

 

Kaynak: Tarım Politikaları İzleme ve Değerlendirme, 2018, OECD 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Finans kuruluşları açısından gıda fiyatlarının seyri çok önemlidir, çünkü tarım ve gıdanın 

finansmanı yapılırken işletmelerin mevcut ve gelecekteki gelir hesaplamaları ürünlerin 

piyasa fiyatına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, tarım ve gıda sektörlerine verilen kredilerin 

sorunsuz bir şekilde geri dönüşü sadece ürünün verimine değil satış fiyatına da bağlıdır. 

Güncel fiyatlar bilinse dahi, geleceği tahmin etmek kolay değildir, çünkü gerek mevsimsel 

ve iklimsel gerekse ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak fiyatlar dalgalanmaktadır. 

Fiyat sözkonusu olduğunda bilimsel tahminlerin de çok fazla öneminin kalmadığı aşağıdaki 

grafiklerden anlaşılmaktadır (Şekil 18 ve 19). Gerçekte çok dalgalı ilerleyen tarımsal fiyat, 

üretim, tüketim ve ticaret verileri, ancak doğrusal bir eğilim şeklinde tahmin 

edilebilmektedir. Halbuki finans kuruluşları için her bir üretim sezonunda fiyatların hangi 

yönde gelişeceği kritik önemdedir. 

Şekil 18: Farklı ürün gruplarının 2023 fiyat projeksiyonları 

 

Şekil 19: Buğday için küresel üretimi, tüketimi, stok ve ticareti için 2013 projeksiyonları 
(gelişmiş ülkeler yeşil, gelişmekte olan ülkeler kırmızı renk)  

 

Kaynak: OECD-FAO Tarımsal Görünüm 2014-2023 

Tarımsal ürün fiyatlarının seyrini doğru tahmin edebilmek için uluslararası eğilimlere 

bakmak da yeterli değildir, nitekim tarım ürünleri ülkeler tarafından dış piyasalardan en çok 

korunan ürünlerdir. Birçok ülke temel gıda maddelerine geçici veya kalıcı olarak yüksek 

ithalat ve bazen de ihracat vergileri uygulamaktadır. Bu nedenle, ülke içi fiyat seviyesi çoğu 

zaman uluslararası fiyat seviyelerinden daha önemlidir. Bütün bu gerçeklerden hareketle, 

kısa-orta dönemli tarımsal fiyat seviyelerinin anlaşılması için ülke içindeki ekiliş alanı, ürün 

tercihleri, tüketim eğilimleri, girdi tedariki ve fiyatlarının iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Örneğin, çiftçiler bazen fiyatı çok yükselmiş bir ürün için o yıl ekiliş alanlarını çok 

artırdıklarında, oluşan arz fazlası nedeniyle bir sonraki yıl aynı ürünün fiyatı kendiliğinden 

düşmektedir. Bu gibi durumlar, girdi ve çıktı fiyat seviyelerinin profesyonel tekniklerle, 

sahada ve düzenli olarak takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde birçok banka 
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ve finans kuruluşu tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını bu konuda uzmanlaşmış çalışanları 

veya profesyonel ekipler aracılığıyla takip etmekte ve bu verileri kredi mekanizma ve 

sistemlerine aktarmaktadır.     

2.5 Tarımın finansmanı 

Tarımsal üretim faaliyetleri ve buna bağlı olarak tarımsal gelirlerin önemli bir miktarı 

mevsimsel olduğundan, tarım sektörü nakit sermaye birikiminin en az olduğu sektörlerden 

biridir. Üreticilerin çoğu genellikle hasat sonrasında tek seferde elde ettikleri geliri bir 

önceki sezona ilişkin ödemeler, çiftlik-ekipman yenileme ve aile giderleri için 

kullanmaktadır. Buna meteorolojik nedenlerden dolayı verim kaybı veya beklenmedik ürün 

fiyatı düşüşleri de eklenediğinde, çiftçiler için dış finansman ihtiyacı kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Çiftçilerin yeni sezona yönelik üretim giderlerinin karşılanması için 

kullanabilecekleri dış finansman kaynakları şunlardır: Devlet destekleri, banka kredileri, 

gayriresmi kreditörler (akraba, arkadaş, yerel kreditörler vb.). Dünya ölçeğinde tarıma 

sağlanan banka kredileri ve gayriresmi kredilere yönelik veri bulunmazken, devletlerin 

tarıma sağladıkları destekler takip edilebilmektedir. 

Aşağıda OECD’ye üye olan ve olmayan 41 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, yıllar 

itibarıyla, üreticilere sağlanan toplam devlet desteğinin milli gelire oranı görülmektedir 

(Şekil 20). Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinde toplam destek milli gelire oranla 

azalmaktadır. Desteğin arttığı 11 gelişmekte olan ülke ise ayrıca gösterilmiştir. Buna karşın 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamına bakıldığında üreticilere sağlanan devlet 

desteğinin zamanla azaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, ülkelerin tarımı artık sosyal bir 

sektör olmaktan çok “ekonomik (ticari)” bir sektör olarak gördüğünün kanıtıdır.  

Şekil 20: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üreticilere devlet desteği (destek/GSYH)  

 

Kaynak: OECD, Tarım Politikaları İzleme ve Değerlendirme, 2018 
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Üreticilere sağlanan desteğin 

azalmasına karşın, devletler 

tarımsal araştırma ve geliştirme 

(AR-GE) çalışmalarına aktardıkları 

bütçeleri gittikçe artırmaktadır. 

Bunun nedenlerini, gıda arzı ve 

üretim verimliliğinin artışını gerekli 

kılan ve bu ünitenin önceki 

bölümlerinde açıklanan gerekçeler 

oluşturmaktadır. Doğrudan ve 

dolaylı olarak üreticilere yapılan 

desteklerin tarımsal üretimde verimliliği artırıcı etkisi çok sınırlı olduğundan, hükümetler 

tarım ve gıda alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara daha çok kaynak aktarmayı 

tercih etmeye başlamışlardır. Aynı eğilim özel sektörde de yaşanmaktadır. Artık tarım ve 

gıda araştırmalarının önemli bir kısmı (%45), tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 

şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir (Şekil 21). 

Tarımın finansmanında kullanılan diğer iki araç olan banka kredileri ve gayriresmi borçlar, 

bu ünitenin dördüncü bölümünde Türkiye özelinde ele alınacaktır. 

 

! ANAHTAR MESAJLAR  

• Tarım sektörü, gıda arz güvenliği ve beslenme güvencesi nedeni ile ülkeler 

tarafından “stratejik” olarak kabul edilmektedir.  

• 2008 yılından itibaren kırsal nüfus kentsel nüfusun önüne geçmiştir. Bu 

durumun gıda güvencesi üzerinde yaratacağı etikler belirsizliğini 

korumaktadır.  

• Ülkelerin gıda güvencesinin sağlanması için mutlaka verimliliği arttırıcı, aynı 

arazi büyüklüğünde mevcut girdi ve doğal kaynakları daha verimli kullanan 

üretim modellerine geçmesi gerekmektedir.  

• Tarım, iklim değişikliğine neden olan sektör sektörlerden sayılabileceği gibi; 

iklim değişikliğine etkilerinden de oldukça etiklenecek bir sektördür. İklim 

değişikliğinin tarım ve gıdaya olumsuz etkilerinin azaltılması ve tarımla 

geçinen kırsal nüfusun varlığını devam ettirebilmesi için tarımda bir dizi 

adaptasyon ve direnç kazandırma tedbirleri geliştirilmekte ve bu tedbirlerin 

yaygınlaştırılması için hükümetler ve uluslararası kuruluşlar efor sarf 

etmektedir. 

• Finans kuruluşları açısından gıda fiyatlarının seyri çok önemlidir, çünkü tarım 

ve gıdanın finansmanı yapılırken işletmelerin mevcut ve gelecekteki gelir 

hesaplamaları ürünlerin piyasa fiyatına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, tarım 

Kaynak: Pardey, Chan-Kang, Beddow and Dehmer, Nature, 2016 

Şekil 21: Dünya tarım ve gıda AR-GE harcamaları 
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ve gıda sektörlerine verilen kredilerin sorunsuz bir şekilde geri dönüşü sadece 

ürünün verimine değil satış fiyatına da bağlıdır. 

• Tarımsal üretim faaliyetleri ve buna bağlı olarak tarımsal gelirlerin önemli bir 

miktarı mevsimsel olduğundan, tarım sektörü nakit sermaye birikiminin en az 

olduğu sektörlerden biridir. Buna meteorolojik nedenlerden dolayı verim kaybı 

veya beklenmedik ürün fiyatı düşüşleri de eklenediğinde, çiftçiler için dış 

finansman ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmektedir. 

• Girdi ve çıktı fiyat seviyelerinin profesyonel tekniklerle, sahada ve düzenli 

olarak takip edilmesi tarım finansmanı açısından oldukça büyük önem arz 

etmektedir. Günümüzde birçok banka ve finans kuruluşu tarımsal girdi ve ürün 

fiyatlarını bu konuda uzmanlaşmış çalışanları veya profesyonel ekipler 

aracılığıyla takip etmekte ve bu verileri kredi mekanizma ve sistemlerine 

aktarmaktadır. 
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