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1.GİRİŞ 
Ülkemiz tarım sektörü, 2005 yılı rakamlarına göre halen milli gelirin %11,5’ini oluşturarak 
ekonomik önemini sürdürmektedir. Özellikle 2000 yılından sonra AB adaylık süreci, DTÖ 
tarım görüşmelerinin yeniden başlaması, tarımın önemini ve sorunlarını daha fazla gündeme 
taşımıştır.  

Gelinen noktada tarımın ve çiftçimizin acil çözüm bekleyen sorunları ve bize göre çözüm 
önerileri hazırlanan tarım raporunun konusunu oluşturmuştur. 

2- TARIM DESTEKLERİ 
Hazırlanan tarım strateji belgesi ve Tarım Kanunu Tasarısı,  sadece DGD’ne indirgenen 
destekleme araçlarının yeniden çeşitlenmesine zemin oluşturmuştur. Ancak teknoloji 
kullanımını özendiren ve üretim maliyetlerimizi düşüren destekler oldukça önemlidir.  

Desteklerin alanları ile yöntemlerinin doğru olması yanında, miktarları da önemlidir. Çünkü 
uluslararası rekabet koşullarında kalite, standart gibi özelliklerle birlikte maliyetler ve buna 
bağlı olarak desteklerin düzeyi de büyük oranda rol oynamaktadır. Bir bilim adamının ifade 
ettiği gibi “dış ticarette sadece mukayeseli üstünlük değil, mutlak üstünlük geçerli olmaktadır.” 
Mutlak üstünlük ise, büyük ihracat destekleri ve iç desteklerle sağlanabilmekte, bir taraftan 
maliyetler düşürülürken diğer taraftan düşük fiyatlarlarla dünya piyasalarına ürün 
satılmaktadır. Bu nedenle, yeterli destek veremeyen bizim gibi ülkeler, sürdürülebilir bir tarım 
sektörü oluşturmada zorlanmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin son İlerleme Raporu’nda, Ortak Tarım Politikası Türkiye’de aynen 
uygulansa, DGD için 8, pazar önlemleri için 1, kırsal kalkınma önlemleri için de 2.3 milyar 
Avro olmak üzere, tarımsal destekleme için yıllık 11.3 milyar Avro’ya ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. Buna karşılık Ülkemizde desteklemeye genel bütçenin %2.2 si, milli gelirin 
sadece %0.7 si olan 2 milyar Avro’dan daha az bir kaynak ayrılabilmektedir. Türkiye’den daha 
az tarım arazisine sahip Fransa, tarımına yılda 10 milyar Avro kamu desteği vermektedir.  

2.1.Çiftçi Kayıt Sistemi 
Destelerin zeminini oluşturan çiftçi kayıt sistemi, 2001 yılında doğrudan gelir desteği alanların 
kayıt edilmesiyle başlamış ve mülkiyet esaslı bir kayıt gerçeklemiştir.  
2005 yılında çiftçi kayıt sistemi yönetmeliği çıkarılarak, kayıt DGD’den ayrılmıştır. Ancak 
halen hazine arazileri üzerinde ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim faaliyetinde bulunan, davalı 
arazileri olan ve varisleri bir araya gelemediğinden intikal yaptıramayan pek çok çiftçi, kayıt 
sistemine girememekte ve desteklerden faydalanamamaktadır.  
Bu durumda olan çiftçilerin Çiftçi kayıt Sistemine girerek desteklerden faydalanması 
sağlanmalıdır. 
ÇKS tespit edilecek pilot bölgelerden başlanarak, ziraat odalarına devredilmelidir. Böylelikle 
tarım il/ilçe müdürlüklerinin yükü hafifleyecek teknik olarak daha fazla çalışma imkanı 
bulacaklardır. 

2.2. DGD  
Sektörümüz 2001 yılından 2003 yılana kadar sadece alan esaslı ve uygulamada mülkiyet 
sahiplerinin daha fazla yararlandığı bir destekleme sistemi olan DGD ile desteklenmiştir. 
2003 yılından sonra destekler çeşitlenmeye başlamıştır. 

2006-2010 yıllarını kapsayan Tarım Strateji Belgesinde desteklerin cari yıl içinde ödenmesi 
öngörülmüştür. Destekleme araçlarının en büyük kalemini oluşturan DGD cari yıl içinde 
ödenmediği gibi iki yıl geçikmeli olarak ödenmeye başlanmıştır. 2004 yılı DGD ödemelerinin 
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6 YTL lik kısmı 2006 yılı Ocak ayında ödenebilmiştir.  2005 yılı DGD’nin ise ne miktarı ne de 
ödeme zamanı halen belli değildir. 
Baharın gelmesiyle sektörün ihtiyaçları da artmıştır. Ekili alanlarda gübre ve ilaç kullanma 
zamanıdır, yeni ekilecek alanlarda ise çiftçinin tohuma ihtiyacı vardır.  
Zamanında ödenmeyen desteklerin de etkisiyle çiftçi gübresini, ilacını ve tohumunu vadeli 
almaktadır. Maliyetlerimizin yüksekliğinin girdi fiyatlarından kaynaklandığı malumdur. 
Girdilerdeki artışın üstüne, bir de vade farkı eklendiğinde çiftçimizin ürün maliyeti daha da 
artmaktadır.  
Yapılan desteklerin amacına ulaşması için 2005 yılı DGD miktarlarının bir an önce 
belirlenmesi ve ödenmesi gerekmektedir.  

2.3. Tohumluk Destekleri 
2004 yılında başlayan ve devam eden sertifikalı tohumluk destekleri, hem verimliliği 
yakalamak, hem de üretim maliyetlerimizi azalmak açısından oldukça önemli bir destekleme 
kalemidir. 
2005 yılı güzlük ekimler için kullanılan sertifikalı tohumlukların destekleri halen 
ödenmemiştir. Mayıs ayında hasadın başlayacağı düşünüldüğünde desteklerin ödeme zamanı 
oldukça gecikmiştir. 

2.4. Yem Destekleri 
AB’ye uyumda en fazla zorlanacağımız sektörlerden birisi olan hayvancılıkta, desteklerin her 
yıl artırılması hayvancılığın gelişmesine yeni bir ivme kazandırmıştır. 
Bu destekleme kaleminin en önemlilerinden birisi olan yem bitkileri desteği sonucu ekim 
alanları her yıl artmaktadır. Daha önce destekleme kapsamında olan  tritikale 2006 yılı 
uygulama tebliğinden çıkarılarak destek kapsamı dışında bırakılmıştır. Destekleme kapsamı 
dışında olduğundan habersiz olarak tritikale eken çiftçiler yem desteğinden 
faydalanamayacaktır. Bu ürünün yeniden destek kapsamına alınması gerekmektedir. 

2.5. Primler 
1993 yılında başlayan ve 1998 yılından itibaren de düzenli olarak belli ürünlerde (pamuk, soya, 
yağlık ayçiçeği, zeytinyağı, kanola) prim uygulaması devam etmektedir. 2004 yılında bu 
ürünlere mısırda eklenmiştir.  Ülkemizde üretim açığı olan ürünlere uygulanan prim bundan 
sonrada çeşitlenecektir. 2005 yılında hububata da prim uygulaması yapılmıştır. 2006 yılı için 
hububat desteklerinin devamlılığı konusunda henüz bir bilgi yoktur. 

Türkiye yağ açığını ithalatla kapatmakta ve ham yağ ve yağlı tohumlara yılda bir milyar 
doların üzerinde döviz ödemektedir. 1998 yılından beri soya, kanola, ayçiçeği gibi yağlı 
tohumlu ürünlere prim uygulaması devam etmektedir. Ancak prim uygulamasının bu ürünlerde 
başarıya ulaştığını söylemek mümkün değildir. Prim uygulamasının başarıya ulaşması ve 
üretimi artırıcı etki yapabilmesi için prim miktarları, hedef fiyat ile piyasa fiyatları arasındaki 
fark kadar uygulanmalıdır.  

Prim sistemi; üretimin yönlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin korunması, tarımsal 
üretimde sürekliliğinin sağlanması, sanayici ve ihracatçıya dünya fiyatlarından mal temini ve 
rekabet şansı kazandırılması, sağlıklı bir piyasa oluşumu sağlanabilmesi, spekülatif 
hareketlerin önlenebilmesi, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için yeterli prim 
miktarları ile ve genişletilerek sürekli olarak uygulanmalıdır. 
Prim ödemeleri zamanında yapılmalıdır. 



 4 

2.6 Girdi Destekleri(Mazot, Gübre ve Elektrik) 
Dünyada pek çok Ülke tarafından uygulanan çıktı ve girdiye bağlı destekler destekleme 
politikasının bir parçasıdır. OECD’nin 2004 Tarım Politikalarına ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, OECD Ülkelerinde, çıktı ve girdiye bağlı destekler 1986-88 yıllarında 
üreticilere verilen desteğin %90’dan fazlasını oluştururken, 2001-2003 yıllarında bu rakamın 
%75 olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin Fransa’da tarımda kullanılan mazota %40 destek 
verilmektedir. 

Mazot desteği 2003 yılında ilk defa gündeme gelmiş, 2005 yılında ise gübre ve mazot desteği 
birlikte uygulanmıştır. Bu destekler üretim maliyetlerimizin düşmesini ve Dünya’da tarım 
ürünleri ticaretinde rekabet şansımızın artmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir. 
Çiftçinin beklentisi  2006 yılında da bu desteklerin devamı yönündedir. 

Sulamada kullanılan elektrik desteği de ilk olarak 2005 yılında başlanmıştır. Ancak 2005 
yılında bazı desteklerin temelini oluşturan 2005/8629 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan 
değişiklikle sulamada kullanılan elektriğin 2006 yılında desteklenmeyeceği anlaşılmaktadır. 
Kararnamede yapılacak değişiklikle sulamada kullanılan elektriğin 2006 yılında da 
desteklenmesi sağlanmalıdır. 

2.7. İhracat İadeleri 
Tarımda ihracat destekleri DTÖ Tarım anlaşması gereğince sadece 44 ürün ve ürün grubunda 
ve sınırlı miktarlardadır. Türkiye tarım ürünleri ihracat desteğini maalesef tam olarak 
uygulayamamaktadır. Son günlerde narenciyede yaşanan pazar sorunun esas olarak ihracat 
desteklerini yeterince veremediğimiz içindir. 

Uygulanacak olan ihracat iadelerinin zamanında açıklanması ve Pazar kaybını önlemesi 
gerekmektedir.  

2.8. Desteklerden yapılan vergi kesintisi 
Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 11 inci fıkrası 
uyarınca DGD ve Alternatif ürün kapsamında yapılan destekler dışında ödenen tüm tarımsal 
desteklerden %4 gelir vergisi kesilmektedir. 

Devlet tarafından desteklemek amacıyla yapılan bu ödemelerden vergi kesilmemesi, 193 sayılı 
Kanunun “Teşvik ikramiye ve mükafatları” maddesini düzenleyen 29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına göre bu vergi kesintisinin yapılması doğru değildir. 
Destekleme ödemelerinden yapılan bu vergi kesintisinin önlenmesi gerekmektedir. 

 
3. SINIR TİCARETİ VE KAÇAK ÜRÜNLER 
Sınır ticareti kapsamında ülkemize giren tarım ürünleri, sınır ticareti mevzuatında olduğu gibi 
sınır illerimizde kalmayıp, tüm yurda dağılmaktadır. Üreticileri haksız rekabet ortamına sokan 
bu durum düzeltilmesi için tarım ürünleri sınır ticareti kapsamından çıkarılmalı ve 
gümrüklerdeki kontrol ve denetimler artırılmalıdır. Diğer taraftan serbest bölgelerden mal 
çıkışlarının yasalara uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır.  
Bilindiği üzere sınırlarımızdaki denetim yetersizliğinden dolayı son günlerde şeker, çayda 
kaçak girişler, buğdayda ve şekerde hayali ihracatlar Meclisin de gündeminde olan konulardır. 
Ülkemiz çiftçisini haksız rekabet ortamına sürükleyen bu kaçak ürün girişlerinin bir an önce 
önlenmesi ve gümrüklerde gerekli denetimin sağlanması gerekmektedir. 
AB ilerleme raporunda da gümrüklerde denetim yetersizliği vurgulanarak bu konudaki 
çekinceleri dile getirilmiştir.  



 5 

 
4.TARIM KESİMİ VE KDV 
Son yıllarda girdi fiyatları, ürün fiyatlarına göre  oldukça yüksek miktarlarda artış göstermiştir. 
Tarım Reformu adıyla uygulanan politikalar çiftçilerimizin satın alma gücünün büyük bir 
oranda azalmasına yol açmış, çiftçilerimiz ve ülkemiz tarımı açısından önemli tahribatlar 
yapmıştır. 
Mevcut durumda tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri maliyetlerin yüksekliğidir. 
AB’ye katılım süreci ve DTÖ Müzakereleri dahilinde önlem alınmadığında, rekabet açısından 
bu sorunun önemi daha da artmaktadır. Bu sorunun hafifletilmesi, tarım sektöründe hissedilir 
bir iyileşmenin sağlanabilmesi, özellikle ülkemiz için stratejik öneme sahip ürünlerde üretim 
miktarlarında artışın sağlanabilmesi için, üretim miktarlarını önemli ölçüde etkileyen girdi 
maliyetlerinin düşürülmesi bir zorunluluk olmuştur. 
Ülkemizde üretilen tarım ürünlerinin maliyetlerinin yüksek olmasının sebebi, tarım sektöründe 
kullanılan üretim girdilerinin pahalı olmasıdır. Ürün maliyet kalemleri olan gübre, mazot ve 
elektrikte %18, ilaç, yem ve sertifikalı olanlar hariç bazı tohumluklarda % 8 olarak uygulanan 
KDV oranlarının %1 düzeyine çekilmesi tarım sektöründe maliyet sorununun hafifletilmesinde 
önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanında temel besin kaynağımız olan et ve sütte ise 
halen uygulanmakta olan %8 KDV oranlarının da hem ülkemiz insanın beslenmesindeki 
önemlerinden hem de üretimin teşvik edilmesi için %1’e düşürülmesi gerekmektedir. 

Aslında Katma Değer Vergisi (KDV), tüketicilerin ödemiş olduğu bir vergi olmasına rağmen, 
üretici kesimler arasında sadece çiftçiler, üretimde kullanmış oldukları girdiler için Katma 
Değer Vergilerini kendileri ödemek zorunda kalarak üretim maliyetlerinin artmasına neden 
olmaktadır. Bu sebeple üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve üretim artışının sağlanması 
amacıyla ilaç, gübre, tohum, mazot, elektrik  ve yem girdilerinde ödenen Katma Değer Vergisi 
oranları düşürülmelidir. 

GİRDİ  HARCAMALARI VE ÖDENEN KDV (2005) 

 Toplam  Girdi 
Harcaması (YTL)** 

Uygulanan KDV 
Oranı 

Ödenen KDV Miktarı 
(YTL) 

İLAÇ* 1.2 milyar %8 96 milyon 

TOHUM 593 milyon % 8 47 milyon 

MAZOT 6.3 milyar % 18 1.1 milyar 

GÜBRE 2.1 milyar % 18 374 miyon 

ELEKTRİK* 428 milyon % 18 77 milyon 

YEM 4,4 milyar %8 352 milyon 

TOPLAM 15.02 milyar TOPLAM 2.04 milyar 

Kaynak: ** Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , TEDAŞ , Yem Sanayicileri Derneği     verileri 
Birliğimiz tarafından değerlendirilmiştir. 
      * : 2004 
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Tablodan görüldüğü üzere 2004 ve 2005 yılı verilerine göre tarımsal üretim için kullanılan en 
önemli altı girdi kaleminin toplam harcaması ortalama olarak 15.02 milyar YTL olarak 
gerçekleşmiştir. Çiftçilerimizin girdi harcamaları için ödemiş olduğu Katma Değer Vergisi 
ortalama 2.04 milyar YTL olmuştur.  
2004 yılında ortalama 1.118 milyar YTL ilaç harcamasına  karşılık çiftçilerimiz 96 milyon 
YTL KDV ödemişlerdir. 2005 yılı için ortalama 593 milyon YTL’lik tohum harcamasına 
karşılık 47 milyon YTL, 6.3 milyar YTL’lik mazot harcamasın karşılık ortalama 1.1 milyar 
YTL KDV ödemek durumunda kalmışlardır. 
Kayıt dışı ekonominin ülkemiz ekonomisinin %60’ı düzeyinde olduğu ekonomi uzmanlarınca 
vurgulanmaktadır. Tarım kesiminde de yine aynı ölçüde kayıt dışı ekonominin olduğundan 
hareketle 2.04 milyar YTL olan KDV miktarının, halen uygulamada bulunan %8 ve %18 lik 
oranının %1 düzeyine indirilmesiyle kayıt dışı ekonominin önemli oranda azaltılabileceği 
düşünülmektedir.  

Bu noktadan hareketle girdiler için ödenen KDV’nin çiftçilerimiz için ağır bir yük olduğu ve 
sonraki aşamalarda da mükerrer ödeme olduğu için, tarımsal girdilere ödenen Katma Değer 
Vergisi oranlarının %1’e düşürülmesinin adil bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. 
 

5.BİYODİZELE GETİRİLEN ÖTV KALDIRILMALIDIR. 
Bilindiği gibi, petrol fiyatlarındaki aşırı artışlar sonucu bitkisel ürünlere alternatif enerji 
kaynağı gözü ile bakılması, son yıllarda yağlı tohumlar başta olmak üzere bazı ürünlerin 
önemini artırmıştır.  

Biyoyakıtlar, petrolde dışa bağımlılığı azaltması, tarımsal üretimde çeşitliliği artırması, kırsal 
kalkınmayı desteklemesi ve yem sanayiine hammadde sağlaması gibi sebeplerle Ülkemiz 
açısından daha büyük önem taşımaktadır. 
Bu sektörün gelişmesi, kanola, aspir gibi ürünlerde pazarlama sorununu çözmesi, yağlı 
tohumlar üretimini teşvik etmesi nedeniyle, son yıllarda ürettiği üründen zarar eden 
çiftçilerimiz için de bir çıkış yolu olacaktır. 

Tarımsal kooperatifler de biyodizel üretimi için kurdukları tesislerle çalışmalarını 
hızlandırmışlardır. Tarımsal kooperatifler açığımız olan yağlı tohumların üretiminin ülke 
geneline yayılmasını sağlayacaklar, aynı zamanda tarımsal üretim sürecinde kullanılan yakıt 
maliyetinin düşmesine etkili olacaklardır.  

Dünya biyodizel üretimine her geçen gün daha fazla önem vermeye başlamıştır. AB’nin 2005 
yılından itibaren akaryakıtlara biyodizel katkı oranını her yıl artırarak zorunlu tutması konuya 
verdiği önemi ortaya koymaktadır. AB’de 2005 yılında %2 olan biyodizelin petrodizele 
minumum karıştırma oranının 2010 yılında %5,75’e çıkarılması hedeflenmiştir. Ancak bu 
kararın revize edildiği ve AB’nin 2006 yılında bu oranı %5 olarak değiştirdiği bilinmektedir. 
AB’de biyodizel kullanımının zorunlu hale getirilmesi, AB’ye uyum süreci dikkate 
alındığında, önümüzdeki yıllarda Ülkemizde de biyodizel talebinin artmasını sağlayacaktır.  
Yapılan hesaplamalara göre, Ülkemizde tüketilen 12 milyon ton motorine %2 oranında 
biyodizel eklendiğinde 240.000 ton biyodizele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu biyodizel üretimi için 
de 200.000 hektar alanda 600.000 ton kanola veya eşdeğer yağlı tohum üretilmesi 
gerekmektedir. Katkı oranı AB’de olduğu gibi %5 olursa, ürün ihtiyacı bu miktarın 2.5 katına 
çıkacaktır. 
Dünyada yağlı tohumlar üretimi içerisinde soyadan sonra ikinci sırada yer alan kanola üretimi 
ülkemizde yok denecek kadar az seviyededir. 
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Ülkemizde kanola üretimi 2005 yılında 1.200 ton olarak gerçekleşmiştir. Biyodizel üretiminde 
bir diğer önemli ürün olan aspirin de 2005 yılı üretimi 160 ton’dur. Yani ülkemizde aspir 
üretimi de yok denecek kadar az seviyededir.  

Gerek bitkisel yağ sanayinin ihtiyacı olan gerekse biyodizel üretimi için gerekli olan yağlı 
tohumlarda üretim artışı zorunluluk haline gelmiştir. Ancak, bu zorunluluk yıllardır ithalatla 
karşılanmaktadır ve her yıl ithalat miktarı artmaktadır.  
Oysa kanola ve aspir, yapılan araştırmalara göre ülkemizde Karadeniz Bölgesinin sahil şeridi 
dışında hemen hemen her bölgemizde yetiştirilebilecek ürünlerdir. Bugüne kadar pazarlamada 
yaşanan sıkıntılar ve üreticilere tanıtılamaması sebebiyle üretim artırılamamıştır.  

Biyodizel üretiminin ülke ekonomisi ve üreticilerimize fayda sağlayabilmesi için en önemli 
faktör yerli hammaddenin kullanılmasıdır. Bu sebeple yağlı tohumların üretiminin artırılması 
ve biyodizel üretiminin ülkemiz tarımı için avantaja dönüştürülebilmesi gerekmektedir. Bu 
günkü yağlı tohumlar üretimindeki yetersizlik sebebiyle ithalata 1 milyar doların üzerinde 
döviz ödenmektedir. Bu durum ve biyodizel ihtiyacı da dikkate alınarak üretimi mutlaka 
artırmamız gerekmektedir.  

Yapılması gerekenler: 
Öncelikle üretici örgütleri, sanayici ve devlet bir araya gelmelidir. Üretici örgütleri yağlı 
tohumlarda üretim artışının sağlanması için üreticiyi yönlendirmeli, sanayici ürünü alarak 
üreticinin pazar sorununu çözmeli, devlet de biyodizel üretiminin yaygınlaşmasını teşvik 
etmelidir. 
Kanola ve aspir, çoğu üreticilerimiz için yeni ürünlerdir. Bu ürünlerin bölgelerdeki adaptasyon 
durumlarına dikkat edilmesi, yetiştirme tekniği hakkında çiftçilerimizin yeterli bilgiye sahip 
olmalarının sağlanması zorunludur. Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe 
müdürlükleri ile ziraat odalarımız eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık vermelidirler. 
Ülkemizde yağlı tohumlar üretimi için prim desteği uygulanmaktadır. Üretimin artması ve 
sürekliliğin sağlanması için prim desteği devam etmeli, yağlı tohumlar içerisinde önemli olan 
aspir de prim desteği kapsamına alınmalıdır. TZOB’un da temsilcisi bulunan Tarımda Yeniden 
Yapılandırma ve Destekleme Kurulu bu yönde bir kararı almış bulunmaktadır. Bakanlar 
Kurulunun bunu benimsemesi beklenmektedir. 

Ayrıca yerli üretimi öldüren düşük fiyatlı ithalatın mutlaka önlenmesi gerekmektedir.  
Biyodizel üretimi dünyada değişik şekillerde desteklenmektedir. AB bu desteği vergi muafiyeti 
ve hammaddeye destekleme yardımı ile gerçekleştirmektedir. Ülkemizde de biyodizel 
üretiminin piyasada yerini alabilmesi için yerli ürünlerden elde edilen biyodizelin ÖTV’den 
muaf tutulması gerekmektedir. Ancak 08 Nisan 2006 tarihinde yayınlanan 5479 sayılı Kanun 
ile biyodizel ÖTV alınacak ürünler arasına eklenmiş, ÖTV oranı da 0,6498 YTL/Litre olarak 
belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu bu miktarı azaltmaya ve artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yerli hammadde ile gerçekleştirilecek biyodizel üretiminden ÖTV alınmamalıdır. 
Kanunla belirlenen miktarın uygulanması durumunda kanola ve aspir üreticisi yine pazarlama 
sorunu ile karşı karşıya kalacak, üreticimiz için alternatif olan bu ürünlerde pazarlama sorunu 
yaşanacaktır. Böylelikle 2000 yılından buyana primle desteklenmesine rağmen üretim artışı 
sağlayamadığımız kanola ve üretiminin artmasını istediğimiz aspir ürünlerinde beklenen 
gelişme sağlanamayacaktır.  
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6.DOĞAL AFETLER 
Bilindiği üzere 12-20 Mart 2006 tarihleri arasında Edirne’de yaşanan taşkınlar Edirne İl ve 
İlçelerini sel felaketi ile karşı karşıya bırakmıştır.   Edirne İl ve İlçelerinde oluşan zararlar, 
taşkın sularının çekilmesi ile birlikte yapılacak çalışmalar sonucunda tespit edilebilecektir.  
Zararların bir an önce tespit edilmesi ve çiftçi mağduriyetlerinin önlenmesi için, 2090 sayılı 
Kanun’da ürün bazında görülen zararlar dikkate alınmalı, görülen zararların kısa sürede 
ödenebilmesi için gerekli bütçe oluşturulmalıdır. 

Tarımsal afetlere ilişkin zararların karşılanması amacıyla çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu, 
sistemin ülkemizde ilk defa uygulanacak olması ve altyapı çalışmalarının tamamlanamaması 
gibi sebeplerle henüz uygulamaya geçirilememiştir.  
Zararların telafisi için yürürlükte olan bir diğer uygulama 2090 sayılı  Tabii Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’dur. Ancak, 2090 sayılı Kanun’un 
yardım için çok ağır koşullar öngörmesi ve yardımda kullanılacak fonun iptali sebebiyle 
uygulamada çiftçilerimiz bu imkandan da yararlanamamaktadır.  
Yaşanan afetlerden dolayı tüm mal varlığının en az %40’ını kaybeden üreticilerimizin tespit 
edilen zararları halen ödenmemiştir. Fon’un iptali ile birlikte 2001 yılından bu yana çiftçiler 
almaları gereken 325 milyon YTL’yi kaynak bulunmadığı gerekçesiyle halen alamamışlardır.  

2090 sayılı kanunda gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmezse Edirne’de çeltik üreticilerinin 
tüm mal varlığını kaybettiğine dair tespitler yapılsa da zararları karşılanamayacaktır.  

Yaşanan taşkın veya önümüzdeki günlerde yaşanabilecek diğer afetlerden dolayı oluşan 
zararların tam olarak karşılanabilmesi için Tarım Sigortaları Kanunu’nun uygulamaya 
konulması yanında 2090 sayılı yasanın da değiştirilerek çiftçilerimizin yararlanabileceği hale 
getirilmesi çok önemlidir. Çünkü, 2090 sayılı Kanun Tarım Sigortaları Kanunu ile birbirini 
tamamlayıcı özellik taşımaktadır. Bilindiği üzere 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanuna göre 
her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile kapsama alınacak riskler dışında kalanlar 2090 sayılı Kanun 
kapsamında değerlendirilecektir. Bu durumda her yıl için Kanun kapsamında sigorta 
yaptıramayan üreticilerin karşılaştığı zararların tazmin edilebilmesi için 2090 sayılı Kanun’da 
gerekli düzenlemeler biran önce yapılmalıdır.     
 

7. MERSİN ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait alanın, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı “turizm amaçlı”  kullanmak üzere, talepten bulunduğunu ve talebe Bakanlığınızca 
olumsuz cevap verildiğine ilişkin kararı destekliyoruz.  

Çünkü söz konusu alan, Kıbrıs çıkarmasının ilk yapıldığı yer olması nedeniyle tarihsel önemi 
olan ve 1973 yılından bu yana yeni ürün çeşitleri üreten, çiftçilere girdi temini sağlayan, ve 
“ekonomik katkı” ve “gen kaynakları” açısından büyük bir potansiyele sahip ülkemizin 
stratejik önemi olan bir tarım alanıdır. Bu alanın doğal yapısı aynen korunmalıdır. Bölgedeki 
Ziraat Odalarımızın talepleri de bu doğrultudadır. 

 
8. ÇELTİK 
Türkiye üretim açığı kadar ürün ithalatını sağlamak üzere, pirinç ithalatında 2 yıldır tarife 
kontenjanı sistemi uygulamaktadır. Bu sistem özetle, belli miktarda ürünün yurt içinden 
alınması şartıyla 300 bin tona kadar pirinç veya pirinç karşılığı çeltik ithalatına izin 
verilmesidir. Ayrıca, bu kapsamda yapılan ithalatta da belirli miktarlarda indirim 
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uygulanmaktadır. Uygulamaya ilişkin Kararnamede 13 Eylül 2005 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanmış ve tarife kontenjanı kapsamında 1 Kasım 2005-31Temmuz 2006 döneminde 
ithalat yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Yerli üreticinin korunmasına yönelik bu önlemler 
haliyle ithalatçı konumda bulunan ABD’yi rahatsız etmiştir.  
Bazı Çeltik Ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 
Kapsamında Uygulanan Gümrük Vergi Oranları 

Madde İsmi 2004 Yılı GV 
Oranı % 

2004 yılı Karar 
Kap. GV Oranı 
% 

2005 yılı 
GV Oranı 

2005 yılı 
Karar Kap. 
GV Oranı % 

Kavuz İçinde Bulun. Pirinç 
(Çeltik) 1006.10 
(1006.10.10 hariç) 

38 32 34 20 

Kavuzu Çıkarılmış (Kahverengi ) 
Pirinç 1006.20 
 

45,5 34 36 25 

Yarı veya tam olarak değirmenden 
geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya 
tam olarak değirmenden geçirilmiş 
pirinç (parlatılmış veya 
perdahlanmış olsun olmasın) 
1006.30 

45,5 43 45 43 

 

Çeltik ve pirinç ithalatı ile ilgili olarak DTÖ’ye bildirilen Gümrük Vergi Oranı 2004 yılına  
kadar %50, 2004 yılından sonra ise %45’dir. 2005 yılında DTÖ’ye bildirilen oranla, 
Ülkemizde çeltik ve ürünleri için uygulanan vergi oranlarına bakıldığında pirinçte uygulanan 
vergi oranının DTÖ’ye bildirilen oranla aynı (%45) olduğu diğer iki grubun bu oranın altında  
olduğu görülmektedir. 

Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğe göre 2005 yılı için yukarıda belirtilen Gümrük Vergi 
Oranları (GVO) ile, çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı 
olduğu kooperatif veya birliklerden alınan her 1.000 kg çeltik için 800 Kg, her 1.000 kg 
kahverengi pirinç için 640 Kg, her 1.000 kg yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş 
pirinç için 480 kg ithalat yapılabilecektir.  
Karara göre 01.09.2005 ile 31.03.2006 tarihleri arasında belirtilen rakamlar dahilinde 
üreticiden çeltik alan ithalatçı 01.11.2005 ile 31.07.2005 tarihleri arasında ithalat 
yapabilecektir. 

Söz konusu tarife kontenjanı miktarı, kontenjanın tamamının; 
-1006.10 G.T.P.’li çeltik olarak tahsis edilmesi durumunda 500.000 ton, 

-1006.20 G.T.P.’li pirinç olarak tahsis edilmesi durumunda 400.000 ton 
-1006.30 G.T.P.’li pirinç olarak tahsis edilmesi durumunda 300.000 ton olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye’nin ABD’den gerçekleştirdiği ithalat %’si sadece toplam ithalatında düşük seyrettiği 
2004 yılında %21 olarak gerçekleşmiştir. Diğer 3 yılda toplam ithalatımız içerisinde ABD’nin 
payı %35-47 arasında değişmiştir.  
Türkiye toplam ithalatının son dört yılı değerlendirildiğinde en fazla 2003 yılında 473 bin ton 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. ABD’den gerçekleştirilen ithalat en fazla 224 bin ton ile 
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2003 yılında gerçekleşirken 2004 yılında ABD’den yapılan ithalat %85 oranında düşüş 
göstermiştir. Aynı yıl toplam ithalatımızda 2003 yılına oranla %65 oranında düşmüştür.  
Bu düşüşe, 2004 yılında bir önceki yıldan 143.685 ton çeltik, 6.898 pirinç stoğu ile girilmesi, 
2004 yılında bir önceki yıla oranla çeltik üretiminin %32 oranında artarak 490.000 tona 
ulaşması ve uygulanan tarife kontenjanı ile fazla ithalata sınırlama getirilmesi sebep olmuştur.  

Ülkemizin Çeltik ve Pirinç İthalatı 

Yıllar ABD’den 
İthalat (Ton) 

Türkiye Toplam 
İthalatı (Ton) 

ABD %  

2002 155.698 427.414 36 
2003 224.362 472.905 47 
2004   34.479 165.866 21 
2005  102.000 292.720 35 

Türkiye çeltik üretimi yıldan yıla artış göstermektedir. Özellikle iki yıldır uygulanan tarife 
kontenjanı üretim miktarının 600.000 tona yükselmesini sağlamıştır. 2003 yılı dikkate 
alındığında 2005 yılında gerçekleşen artış %62’dir. 
2005 yılındaki 600.000 ton çeltik üretimi ile 2005 yılında gerçekleştirilen 292.720 ton ithalat  
525.000-560.000 ton arasında olan Türkiye pirinç tüketimini karşılayacak seviyededir.  
Ülkemizde Yıllara göre Çeltik ve Pirinç Üretimi  

Yıllar  Çeltik Üretim 
(Ton)  

Pirinç Üretim 
(Ton) 

2002  360.000  216.000 
2003 372.000 223.000 
2004 490.000 294.000 
2005 600.000 360.000 

         Kaynak: DİE  

Türkiye ABD için önemli bir Pazar durumunda idi. Türkiye’nin hem üretim artışından dolayı 
ithalatını azaltması hem de gerçekleştirdiği ithalatta Mısıra yönelmesi ABD’yi tedirgin 
etmiştir. Kendisi için önemli bir Pazar olan Türkiye’yi kaybetmemek adına birtakım çabalar 
sergilemiştir. 

Ülkemizin çeltik ve pirinç ithalatında tarife kontenjanı uygulaması doğru bir karardır. 
Türkiye’nin çeltik üretiminde artış sağlayacak potansiyeli mevcut iken Ülke ihtiyacının her yıl 
artan üretimle kapatılmaya çalışılması ve buna bağlı olarak ithalatın azaltılması olması gereken 
bir durumdur. Ancak, Türkiye olarak bu konuda yapılması gerekenler yapılmamış, acil olarak 
alınan Kararlarda çiftçi görüşü sorulmamıştır.  
Oysaki ithalata sınır getiren tarife kontenjanı uygulaması; 

v Çeltik üretimini artırmış, 
v Çeltik ithalatını azaltmış, 

v İthalatçılara üreticiden ürün alma şartını getirdiği için TMO’nun yükünü hafifletmiş, 
v Üretici ürününü daha kolay pazarlayabilmiştir.  

Alınan karar yeniden gözden geçirilmelidir. 2006 yılında da tarife kontenjanı uygulamasına 
devam edilmelidir. Devam edilmemesi durumunda özellikle pazarlama döneminde yerli 
üreticilerimizi mağdur etmeyecek şekilde ithalatı kısıtlayıcı farklı tedbirler alınmalı, dünya 
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fiyatları karşısında rekabet edemeyecek çeltik üreticilerine prim verilmeli, prim miktarı üretim 
maliyetleri ile hedef fiyatlar göz önüne alınarak belirlenmelidir.   

 
9. TAVUKÇULUK VE KUŞ GRİBİ 
Kuş Gribi Nedeniyle Gündemde Sık Olarak Yer Alan Köy Tavukçuluğu, Köy 
“Tavukçuluğunu Modernleştirme Programı” Çerçevesinde Projelendirilerek Hayata 
Geçirilmelidir. 
Kırsal alanda yaşayan insanların en önemli protein kaynağını kendi kümeslerinde yetiştirdikleri 
tavukların eti ve yumurtası oluşturur. Bu yüzden böyle bir hayati önem arz eden bu 
yetiştiricilik biçiminin durdurulması, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam 
standartlarını oldukça düşürecektir. Bunun yerine köy tavukçuluğu koşullarının iyileştirilmesi 
ile hem kuş gribi ve diğer bulaşıcı hastalıkların önüne geçilecek hem de kırsal alanda 
yaşayanlara daha sağlıklı bir besin kaynağı olacaktır. 

Bu amaçla uygulanması düşünülen programın amacı; ülkemizde yaygın olarak yapılan köy 
tavukçuluğunun biyogüvenlik önlemleri göz önüne alınarak modern koşullarda insan ve 
hayvan sağlığına zarar vermeden yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede kırsal alanda yaşayan 
vatandaşlarımızın hem sağlıklı bir diyete ulaşmaları hem de maddi imkânlarının kuş gribi ve 
benzeri hastalıklar yüzünden zarar görmemesinin sağlanması amaçlanmaktadır.  
Program, daha çok kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve az da olsa gelir elde etmek için kanatlı 
üretimi yapan ve gelir düzeyi düşük ve bilgisiz köylülerin yaşadığı alanlarda hayata 
geçirilecektir. Bu program kabul edildiği takdirde oluşturulacak proje, öncelikle birkaç yerde 
pilot olarak uygulanıp, daha sonra tüm ülkede yaygınlaştırılacaktır.  
Program gerek iç gerekse dış kaynaklarla finanse edilebilir. Bu amaçla SRAP kaynakları, AB 
Hibe fonları, Dünya Bankası kaynakları, Bakanlık Bütçe imkanları, Sivil toplum örgütlerinin 
destekleri kullanılabilir. 

Programda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, İl Özel İdareleri,, Ziraat Odaları, 
Üretici Örgütleri, Entegre Kanatlı Firmaları gibi kuruluşlar İşbirliği yapılacak kurum ve 
kuruluşlar olarak belirlenmiştir. 
Programa dayalı Proje hayata geçirildiği takdirde sürdürülebilirliğinin ve beklenilen katkının 
sağlanabilmesi için rutin kontrollerin Veteriner Hekimler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. 
Özellikle risk olan dönemlerde üreticilerin bilgilendirilmesi, hastalık kontrollerinin yapılması 
bu şekilde sağlanabilir. Bu amaçla Bakanlık taşra teşkilatının Veteriner Hekimleri 
kullanılabileceği gibi, Veteriner Hekim istihdamına izin verildiği takdirde Ziraat Odalarının 
istihdam edeceği Veteriner Hekimlerde kullanılabilir. Bu sayede fayda sahibi üretici ile 
veteriner hekim arasında sürekli iletişim sağlanabilecek, hastalık riskleri en aza indirilmiş 
olacak, böylece programın sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. 
 

10. KUŞ GRİBİNDEN ETKİLENEN ÜRETİCİLERİN KREDİ BORÇ ERTELEMESİ 
TÜM ÜRETİCİLERİ KAPSAMALIDIR 
2005 Yılında meydana gelen kuş gribinden etkilenen üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım ve 
Kredi Kooperatiflerine olan borçları 2006/9994 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmişti. 
Fakat ertelemenin sadece 2004/6840 ile 2005/8378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 
kullandırılan kredileri kapsaması, cari faizle kredi kullananları zor durumda bırakmıştır.  Bu 
sebeple ertelemenin tüm borçluları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
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11. VETERİNER HEKİM İSTİHDAMI 
Ülkemizde son olarak yaşanan kuş gribi vakası göstermiştir ki, Bakanlığın Veteriner Hekim 
İstihdamında sıkıntısı vardır. Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, özellikle doğu bölgelerinde 
Veteriner hekim yetersizliğinin yaşandığı, bu nedenle batı bölgelerinden buralara veteriner 
hekim kaydırıldığını belirtmişlerdir. Bilindiği değiştirilen 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanunu, bize veteriner hekim istihdam etmek kaydıyla hayvan sağlık hizmetleri 
verme yetkisi vermiştir. Fakat Bakanlığımız ilgili yönetmelikleri gerekçe göstererek klinik 
açmamıza izin vermemektedir. Daha önceden bizlere söz verilmesine rağmen bu konu hala 
çözüme kavuşturulamamıştır. Kuş gribi hastalığı göstermiştir ki, Bakanlığın bu konuyla ilgili 
eleman sayısı yeterli  değildir. Ziraat odalarına izin verildiği takdirde 700 den fazla olan ziraat 
odalarımızın yaklaşık yarısı veteriner hekim istihdam edebilecektir. Bu sayede Bakanlığımızın 
bu tür hastalıklarla mücadele çalışmalarına teknik destek de sağlayabiliriz. Bu konunun 
değerlendirilmesini ve ilgili yönetmeliklerde Kanunumuza göre değişiklikler yapılarak, Ziraat 
Odalarının kendisine kanunla verilen görevi yerine getirmesine imkan tanınması sağlanmalıdır.  

 

12. TERÖR VE HAYVANCILIK 
Doğu ve Güneydoğu’da ekonomi tarım ve hayvancılık demektir. Terör nedeniyle kapatılan 
köyler ve meralar bölgede tarım ve hayvancılığı nerdeyse yok olma noktasına getirdi. Bugün  
Köy ve meraların tamamı açılmadı, açılanlarda da girişe kontrollü izin veriliyor.  Yani 
buralarda gerçek anlamda bir sıkıntı yaşanmaktadır. Ancak Doğu ve Güneydoğu’da tarım ve 
hayvancılık kendi kendine gelişemez. Mutlaka devlet yönlendirmesine, yardımına ihtiyaç var. 
Bunun için Devlet tarafından bilinçli ve programlı ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Yani 
bölge dinamiklerinin kullanılabilir ve fayda sağlayacak şekilde harekete geçirilmesi 
gerekmektedir. 

Bölgemizin terör sonrası bir çok sorun yaşadığı bilinmektedir. Bunların en önemlisi ve yıkıcı 
olanı hayvancılıkta yaşanmıştır. Özellikle bir çok insanın göç etmesi, güvenlikte yaşanan 
sıkıntılar üretimi nerdeyse yapılamaz hale getirmiştir. Rakamsal olarak baktığımızda; terörün 
başladığı 1984 tarihinde 40,4 milyon baş olan koyun sayısı 25 milyon başa düşmüş, 13 
milyon baş olan keçi sayısı 6,6 milyon başa gerilemiş, 12,4 milyon baş olan sığır sayısı 10 
milyon başa gerilemiştir. Toplam hayvan sayımız ise 66 milyon baştan 41 milyon başa 
gerilemiştir. Neticede hayvan sayısında ciddi bir azalış yaşanmıştır. 
 Bölgede yaşanan bir diğer sorunu  ise kaçak hayvan ve hayvansal ürün girişleridir. 
Kontrolsüz hayvan hareketleri ile bulaşıcı hastalıklar ülkemizin dört bir yanına yayılmış, bu 
girişler bölgemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizi de olumsuz etkilemiştir ve hala da 
etkilemeye devam etmektedir. Ülkemizde görülmeyen bir çok hastalık bu yollarla ülkemize 
girmiştir. Gerek insan sağlığı,gerekse hayvan sağlığı bu yollarla tehdit altına girmiştir. 
Hayvan hastalıkları gıda güvenliğinin ön planda yer aldığı dünya ticaretinde ihracat 
imkanlarımızı da ciddi oranda etkilemiştir. Özellikle terörün yaşandığı dönemlerde canlı 
hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde önemli bir merkez olan doğu ve güneydoğu 
bölgesinde ihracat günümüzde neredeyse yok olma noktasına gelmiştir. Bölgemizde 
yaptığımız tespitler hayvan kaçakçılığının başlıca sebeplerinin ; sınırlarda kontrollerin 
yetersiz olması ve hayvanların yaklaşık 150 km. lik yolu hiçbir engelle karşılaşmadan aşması, 
sığırlarda kayıt için küpe sistemi varken küçükbaşlarda beyanın esas alınması, pazarlarda 
gerekli tedbirlerin alınmaması, mezbahalarda gerekli kontrollerin yapılmaması; bunların 
dışında üreticilerin üretim maliyetlerinin çok yüksek olması, ürün fiyatlarının da sınır 
ülkelerine göre yüksek olduğunu göstermektedir. Kaçakçılığa çanak tutan diğer bir faktör ise 
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hayvansal ürün üretim maliyetlerinin sınır ülkelere göre yüksek olmasıdır. Doğal olarak ucuza 
mal olan hayvanlar ülkemize sokulmakta, bundan da ciddi oranlarda rant elde edilmektedir. 
Maliyetlerimiz düşürülmedikçe kaçakçılığı polisiye tedbirlerle önleyemeceğimiz aşikardır. 
Alınacak tedbirler öncelikle maliyeti düşürücü yönde olmalı, polisiye tedbirler bunu 
desteklemelidir. 

Bunun yanında bölge insanlarını üretime tekrar kazandırmak, bölgeyi özellikle küçükbaş ve 
besicilik yönünden ihracat merkezi yapabilmek için bir dizi tedbirleri hayata geçirmek 
gerekmektedir. Bunun için atılacak öncelikli adım, üretim yapmaya hevesli üreticileri tespit 
etmek, üreticilere eğitim vermek, ucuz ve kolay ulaşılabilir kredi imkanları ile desteklemek, 
sanayinin bu bölgelere yatırım yapmasını teşvik etmek böylece üretilen ürünlerin Pazar 
sıkıntısını ortadan kaldırmak yani üretim- sanayi entegrasyonunu sağlamak gerekmektedir. 
Bunlar belli bir zaman alacaktır fakat bölge iç dinamikleri harekete geçirildiği takdirde 
yaratılacak katma değer yapılacak yatırımı misli misli karşılayacaktır. Bunun yanında 
oluşturulan istihdam ile bölge insanı yerinde istihdam edilecek, metropollerde gördüğümüz 
sıkıntılar yaşanmak durumunda kalınmayacaktır.  

 

13. MAYINLI ALAN (Türkiye-Suriye-Irak Sınırı) 
Bilindiği üzere, 1950’li yıllarda sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Hatay dan Silopi’ye 
uzanan 410 bin dönümlük alan mayınlanmıştır. 410 bin dönüm mayınlı alanın, Türkiye-Suriye 
sınırında yaklaşık, iki Kıbrıs adası büyüklüğündeki 306 bin dekarlık alan, taban arazi olması 
nedeniyle, tarıma son derece elverişli arazilerinden oluşmaktadır.  
Alanın mayınlardan temizleme işlemi “temizle-işlet-devret” modeliyle yabancı şirketlere 
kiralanması, güvenirlik açısından sorun olacağı gibi, gerek istihdam ve gerekse yörenin 
stratejik konumu ile bağdaşmayan yanlış bir girişim olacaktır. 
Bu nedenle, mayınlardan temizlenme işlemi, yabancı şirketler yerine “uluslar arası işbirliği” ve 
“ulusal imkânlar” dâhilinde, Silahlı Kuvvetlerimiz vasıtasıyla yapılmalıdır.  
Bilindiği üzere, 1 Mart 1999'da yürürlüğe giren “Ottowa Sözleşmesi”, anti-personel 
mayınların kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanmasını 
amaçlamaktadır. Ülkemiz ise Sözleşme'ye 2003 yılında taraf olmuş ve sözleşme, Türkiye 
açısından 1 Mart 2004'de yürürlüğe girmiştir.  
Sözleşme, taraf devletlere, stoklarındaki mayınların dört yıl, döşenmiş mayınların da en geç on 
yıl içerisinde sökülerek imha edilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. Başka bir ifadeyle sözleşme, 
8 yıl içerisinde söz konusu alanları mayınlardan temizlememizi şart koşmaktadır.  

Sözleşme, uluslar arası işbirliğini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle, temizleme işlemi; öz 
kaynağa, sözleşme çerçevesinden taraf devletlerden istenilecek yardımlarda dâhil edilerek ve 
uluslar arası bir işbirliği çerçevesinde Ordumuz tarafından yapılmalıdır. Çünkü Ordumuz söz 
konusu alanı mayınlardan temizleyecek istihdama ve güce sahiptir. 

Temizleme işlemi sonrasında mevcut alan üzerinde,  ekonomik büyüklüğe sahip işletmeler 
oluşturulmalıdır. Avrupa Birliği’nin ortalama 130 dekarlık işletme büyüklükleri baz 
aldığımızda, 2353 ekonomik yeterliliğe sahip işletme kurulmuş olacak ve bu işletmelerden 14 
123 kişi geçimini sağlamış olacaktır. Bu nedenle alan, işletmeler düzeyinde finansman, 
girdi ve Pazarla ilgili tüm süreçler için tasarlanmış kooperatif veya Birlik yapısı içinde 
örgütlenecek bölge çiftçilerine bırakılmalıdır. 
Bu araziler, uzun yıllardır tarımsal amaçlı kullanılmadığı için, tarımsal girdi içermemektedir. 
Bu nedenle organik tarıma için son derece uygun olan bir alandır. Bu nedenle;  
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1. AB ortalama işletme büyüklüğü baz alınarak, 1950 li yıllardan beri alan üzerinde hak 
iddia edenlerle birlikte, az topraklı ve topraksız çiftçilere 130 ar dönümler halinde karşılıksız 
olarak verilmelidir. 

2. Çiftçilere; organik tarım, toprak işleme ve su kullanımıyla ilgili eğitim çalışması 
mutlaka yapılmalıdır. 

 


