
TARIM ORMAN ŞURASI SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

DEĞERLENDİRMESİ İÇİN BEYİN FIRTINASI RAPORU 

Ebru Yanaroğlu (Muhasebe – Akreditasyon Sorumlusu)- Efendim, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Ayrıca davetimizi kabul edip geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. 

Tarım orman şurası sorun ve çözüm önerileri değerlendirmesi için kısa bir iki bilgi 

verdikten sonra, sözü Meclis Başkanımız Süleyman Yıldız’a, bu beyin fırtınasını 

yönetmesi için vereceğim. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.09.2019 tarih, 34221550-151.02-8924 sayı ve 

Tarım Sektöründe İzlenebilirlik konulu yazısında; Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri 

üretimin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, 

toprak, su kaynakları,ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin 

planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların 

düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler 

oluşturulması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim 2019 tarihinde Tarım 

Orman Şurası düzenlenecektir. 

Söz konusu şura kapsamında 21 ayrı konuda çalışma grupları oluşturulmuştur. 

Oluşturulan gruplar kapsamında sorun ve çözüm önerileri için meclisimizin değerli 

fikirlerini almak istemişlerdir.  

Bu çerçevede sizlerin görüşlerini, değerlendirmelerini almak üzere ben daha fazla 

uzatmadan sözü Sayın Meclis Başkanımız Süleyman Yıldız’a bırakıyorum. 

Buyrun efendim. 

Süleyman Yıldız- Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye odalar ve Borsalar 

birliğinin Tarım Sektöründe İzlenebilirlik yazısı dolayısıyla beyin fırtınası yapmak için 

burada toplandık. Lütfediniz, kabul ettiniz. Tarımı değerlendirirken, çevre boyutuyla, iklim 

boyutuyla, kaynaklar boyutuyla, toprak, su boyutuyla, sağlık boyutuyla, hepsiyle birlikte 

değerlendirmemiz lazım. Zaten bunun için de TOBB tarafından 21 ayrı konuda Çalışma 

Gurubu oluşturulmuş.  

Ben çok fazla sözü uzatmayacağım. İlgili çalışma gruplarını okuması için sözü Ebru 

Yanaroğlu’na bırakıyorum. 

Buyrun Ebru Hanım ; 

Ebru Yanaroğlu- Efendim söz konusu çalışma grupları başlıkları şu şekildedir. 

-Tarımsal Yapı ve Dönüşüm 

-Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 

-Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı 



-Balıkçılık ve Su Ürünleri 

-Tarımsal Girdiler ve Finansman 

-Gıda Güvencesi 

-Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaybakların Yönetimi 

-Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi 

-Mera Yönetimi 

-Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım ve AR-GE 

-Tarımda Üretici Örgütlenmesi 

-Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri 

-Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam 

-Tarımsal Destekleme Politikaları 

-Tarım ve Orman Hukuku 

-Tarımsa Üretim Planlaması 

-Tarımda Teknolojik Dönüşümler 

-Uluslar arası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar 

-Sürdürülebilir Orman Yönetimi 

-Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar 

-Orman Kaynaklarından Faydalanma 

Çalışma grupları bu şekildedir. Sözü siz değerli Meclis Üyelerine bırakıyorum.  

Buyrun Efendim. 

Uğur Yaman- Efendim Hepiniz hoş geldiniz. Benim görüşüm tarımda toprak 

işletilmesinin ilçe tarım tarafından denetlenmesini istiyorum. İnsanlar kiraladıkları yahut 

kendi topraklarını bilinçsizce kullanıyorlar.Hiçbir denetime tabi değiller.İstediği kimyasalı 

bilinçsizce toprağa atıyor.Bu yüzden topraklarımın yok olma boyutunda. Dünyada toprak 

kıymetlenirken bizim ülkemizde bilinçsizlik ve denetimsizlik yüzünden toprağın verimliliği 

yok ediliyor.Toprak ıslahı olması şart.Tarımda mutlaka planlı üretim yapılmalı. 

Cem işeri- Sebze ve Meyvelerde ilaç kalıntısı diye bir sıkıntı var.Ben yaş sebze ve 

meyve işiyle uğraştığım için bu her zaman karşımıza çıkıyor. Bu sorundan dolayı hem 

üretici hem alım satan yapan kişi cezaya tabi tutuluyor.Bunun Önüne kalıtım yapan 

ilaçları piyasaya sürmemekle geçseler daha iyi olmazmı değerli arkadaşlar? Çünkü ceza 

bir yaptırım değil .Sağlığın ceza gibi bir yaptırımı olmaz insan sağlığını tehdit eden 

kimyasal kalıntılı ilaçlarının piyasaya sürülmemesi gerekir. 



Süleyman Yıldız- Biliyorsunuz arkadaşlar bende yaş sebze ve meyve işiyle uğraşıyorum. 

Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Benim gibi Fatih Yağcı arkadaşımızda ihracat yapıyor. 

Hepimizin karşılaştığı sıkıntı aynı aslında. Bir çok ürünümüz bu kimyasal kalıntılar 

yüzünden gümrükte kalıyor. Bunun için gereksiz kimyasal kullanımını azaltıcı tedbirlerin 

alınması şart. Girdi maliyetlerinin azaltılması lazım. Denetleme yetkisi olan kurum ve 

kuruluşların bu konuda yetkilerini daha etkin kullanması ve bilinçli toprak işletilmesi 

konusunda önlemler alınması şart. 

Zekeriya Ünlü- Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben tarım ve 

hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvansal üretim ve hayvan sağlığı konusundaki fikirlerimi 

sizlerle paylaşmak istiyorum.İl ve İlçe tarımlarımız maalesef bu konuda biraz zayıflar. 

Denetim hiç yok denecek kadar az. Hayvansal üretimde girdiler çok yüksek. hayvan 

refahı seviyesini çok düşük. Hayvan çiftliklerinde yatak ve barınakların sağlık koşullarına 

uygun hale getirilmesi ve bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istiyorum. 

Bitki sağlığı konusunda, ürünlerimizi pazarlamada sıkıntılar çekiyoruz. İthallerin önüne 

geçilmesi şart . Kendi toprağımızı en iyi şekilde denetlenmesi gerekli ki verimliliğimiz 

artsın dışa bağlı olmayalım. Yetiştirdiğimiz ürünler maliyetini karşılasın. Satacak Pazar 

bulabilelim. Üreticimiz zarar etmesin. 

Yusuf Yürekli-  Tarım arazilerimiz bilinçsizce kullanıldığı için kimyasallar doğaya ve 

toprağa zarar veriyor. Bu nedenle öncelikle çiftçimizi bilinçlendirmemiz gerekli.  Çiftçiye 

yönelik eğitimler sıkça düzenlenebilir. Denetimler arttırılabilir. Tarım arazilerimizde su 

ihtiyacı karşılanamıyor ve maliyetleri yüksek. 

Eyup Ercan -  Meralar kullanılmaz halde. Meraların ıslah edilmesi lazım. Tarım 

sektöründe çalışacak eleman bulmak çok zor yada neredeyse gün geçtikçe imkansız 

hale geliyor. Bölgemizde özellikle tarımda çalışacak eleman bulamıyoruz. Tarım 

sektöründe istihdam sağlanmalı şartlar iyileştirilmeli. Destekleme politikalarında uygunluk 

şartlarının ağır olması da ayrı bir etken 

Mehmet Vardar-  Merhaba arkadaşlar, Bildiğiniz gibi benim sektörüm orman ve ağaç 

ürünleri. Orman yangınlarının önüne geçebilmek için orman işletmesi genel müdürlüğü 

tarafından orman içi otlatılmaya açılması lazım. Orman ıslahı olmalı. 

 

Süleyman Yıldız- Efendim, Türkiye odalar ve Borsalar birliğinin Tarım Sektöründe 

İzlenebilirlik yazısıyla tartışmaya açtığımız beyin fırtınası toplantısına geldiğiniz için, ben 

de beyin fırtınası topluluğunun bir üyesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Hakikaten çok güzel, verimli bir toplantı oldu. 

 

 

 

 



SONUÇ; 

Borsamız Meclis üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz beyin fırtınası toplantımızda Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım Orman Şurasına iletilmek üzere tespit 

edilen sorun ve çözüm önerileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahir Argüç E-Mail 

adresine gönderilmiştir. Sorun ve Çözüm Önerileri aşağıdaki şekilde raporlanmıştır. 

Toplantıya ait kayıt ve dökümanlar görsellerle desteklenmiştir. 

 
Sayın Tahir Arguç, 
 
04.09.2019 tarih ve 34221550-151.02-8924 sayılı yazınıza istinaden; Tarım ve Orman 
Bakanlığı Orman Şurası için belirlediğimiz sorun ve çözüm önerileri ile ilgili 
görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
1-Tarımsal Yapı ve Dönüşüm 
Sorun: Tarım yapılan toprakların bilinçsiz ve vahşi kullanımı 
Çözüm:Denetleme yetkisi olan kurum ve kuruluşların bu konuda yetkilerini daha etkin 
kullanması ve bilinçli toprak işletilmesi konusunda önlemler alınması (Gereksiz 
kimyasal kullanımını azaltıcı tedbirler,yanlış toprak işlemenin önüne geçici 
tedbirler,toprakta yaşayan mikroorganzimaların yok olmasını engelleyici tedbirler gibi) 
2-Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Sorun: Bitki sağlığı konusunda, pestisit,insektisit,herbisit kullanımın ve kalıntılarının 
fazla olması nedeniyle ürünün pazarlanmasında  sıkıntı teşkil etmesi 
Çözüm: Ekim münavebesinin kontrollü olarak yapılması, bölgede bulunan hastalık ve 
zararlı popülasyonunu azaltıcı biyolojik ve kültürel önlemlerin alınması. 
3-Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı 
Sorun: Hayvansal üretimde girdilerin yüksek olması ve hayvan refahı seviyesinin 
düşük olması 
Çözüm:Bölgeye hayvan besleme değeri yüksek olan yem bitkileri çeşitlerinin girmesi 
veya mevcut olan yem bitkilerinin üretim ve kalitelerini artırıcı teknik bilginin 
sağlanması. 
Hayvan çiftliklerinde yatak ve barınakların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi ve 
bu konuda gerekli denetimlerin yapılması. 
4-Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi 
Sorun: Tarım arazilerin bilinçsiz kullanımı ile kimyasalların çevre ve doğal kaynaklara 
zarar vermesi 
Çözüm: Bilinçli çiftçi, biyolojik ve kültürel önlemler ile doğayı korumak. 
5-Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi 
Sorun: Tarım arazilerinde sulama ihtiyacının karşılanamaması, su yetersizliği 
Çözüm: Kapalı, sulama sisteminin bölgeye kazandırılması 
6-Mera Yönetimi 
Sorun: Meraların kullanılmaz halde olması verimliliğin olmaması 
Çözüm: Mera koruma kanunun, her bölge de etkin uygulanması, mera ıslahı ve 
sürekliliği konusunda bölge halkını bilinçlendirmek. 
 



7-Tarımsal Öğretim,Çiftçi Eğitimi,Yayım ve AR-GE 
Sorun: Gerekli eğitim ve bilincin oluşturulmaması 
Çözüm: Yetkili kurum ve kuruluşların gerekli eğitim ve uygulamaları çiftçilere 
vermesi.Danışmanlık ve yayım hizmetlerinin çok aktif bir şekilde sürdürülmesi. 
8-Tarımda üretici örgütlenmesi 
Sorun: Sivil toplum kuruluşlarının üreticiyi bir araya getirememesi ve sorunlarına 
çözüm olmaması 
Çözüm: Çiftçi kuruluşları ve üretici sivil toplum kuruluşlarının etkili ve özverili çalışıp 
üretici arasında iletişimi sağlamak, dış etkilere karşı birlik olmalarını sağlamak. 
9-Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam + Tarımsal Destekleme Politikaları 
Sorun: Kırsal alanlarda yapılması planlanan tarımsal desteklemelerin her kesime hitap 
etmemesi ve destekleme politikalarında uygunluk şartlarının ağır olması 
Çözüm: Kırsal kesimdeki küçük çiftçiler de  dahil olmak üzere desteklerin 
çeşitlendirilip artırılması ve uygunluk kriterlerinin en hafife indirgenmesi 
 

Henüz tarihi net olmayan Tarım ve Orman şurasına katılım sağlanacak sonuçları ilgili 

personel tarafından takip edilecektir. 

 



  


