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HAYALDİ KÂBUS OLDU: 
ET, KURBANLIK DERKEN SAMANI DA İTHAL EDER HALE GELDİK   
  

         Ekonomide sapla samanı karıştıran AKP sayesinde tarım ambarı Türkiye 

artık tarım net ithalatçısı oldu 

         Uzmanlar, ithal samanla bulaşacak ve Türk hayvancılığını tümden bitirme 

noktasına getirecek şap başta çeşitli hastalıklar konusunda uyarıyor!... 

         İktidarı boyunca tarım sektörünü ihmal eden AKP, özellikle son yıllarda bir dizi 

yanlış politika ile tarım ve hayvancılıktaki sorunları daha da katmerlendirdi. 

         Önce yapay biçimde et arzı düşürüldü, et fiyatları tavan yaptı, süt-yem paritesinin 

bozulmasının da etkisiyle damızlık dişi hayvanların kesime gönderilmesi sonucu 

hayvan varlığı azaldı; böylece et ithalatının önü açıldı. 

         Daha sonra ise özel sektöre et ithalatı yetkisi verilmesi ve sıfır faizli hayvancılık 

kredileriyle büyükbaş hayvan sayısının hızla artması, paralelinde yem talebini de hızla 

büyüttü, bununla da saman ithalatının önü açılmış oldu. 

         Bütün bunların üstüne bu yılki kuraklığın da eklenmesiyle besiciler, hayvanlarına 

yedirecek samanı dahi bulamaz hale geldi. Samanın balya fiyatı geçen yıla göre yüzde 

100 dolayında artış gösterdi. 

         Gelinen aşamada Türkiye’de 2011 itibariyle 20-30 milyon ton yıllık kaba 
yem (saman, yonca, fiğ, korunga gibi) açığı doğdu. Böylece Türkiye’nin ithal 
etle tanıştığı AKP’nin devri iktidarında artık saman bile ithal bir ürün 
oldu. 

         AKP, kapıya dayanan küresel çaptaki gıda krizine ve yılların ihmali 

sonucu Türkiye’nin tarımda düştüğü bu duruma rağmen, sorunlara çözüm arama 

yerine, komşu ülkelerin içini karıştırmakla meşgul... 

          Türkiye’de son 9 yılda 3.5 milyon hektar tarım arazisi tarım dışına 
çıkarıldı. AKP’nin iş başında olduğu 2002-2011 döneminde ekilen tarım alanı 
24 milyon hektardan 20.5 milyon hektara geriledi. 

          Susuzluktan 4 milyon hektar tarım arazisi nadasa bırakılıyor, yani sektör 
daha baştan yüzde 20 düşük kapasite ile çalışıyor. 

          Halen tarım yapılan alanların da ancak dörtte biri sulanabiliyor. Tarımsal 
üretimin yüzde 50-60’ı burada gerçekleşiyor, kalan alandaki üretim ise başta 
yağış miktarı olmak üzere tamamen doğa koşullarına bağlı. 

         2002-2011 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 5.2 büyürken, 
tarımdaki büyüme yüzde 1.9’da kaldı. 

         Ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan tarım kesiminin GSYH’de 2002’de 
yüzde 12 dolayında bulunan payı 2011’de yüzde 8.9’a düştü. 

         AKP döneminde yıllık tarım ürünleri ihracatı yüzde 195 artarken, tarım 
ürünleri ithalatındaki artış yüzde 422’ye ulaştı. 

         Tarımda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103’ten yüzde 58’e 
geriledi. Başka deyişle 2002 yılında yaptığı tarım ithalatından daha fazla tarım 
ürünü ihraç eden Türkiye, 2011’de ithalatının ancak yarısı kadar ihracat 
yapabildi. 

Tarımda AKP politikalarının getirdiği sonuç: 



ETTEN SONRA SAMAN DA İTHAL 
  

İktidarı boyunca tarımı ihmal eden AKP’nin, özellikle 2009-2010 yıllarında izlediği bir dizi 

yanlış politika özellikle hayvancılıkta yaşanan sorunları daha da katmerlendirdi. Süt-yem 

paritesinin bozulması (1 kg süt satışıyla alınabilecek yem miktarı) ve sütte düzensiz fiyatlar, 

2009 yılında yoğun biçimde süt hayvanlarının kesime gönderilmesine yol açtı. Kısır döngü de 

bu noktada başladı. Belki de yapay olarak yaratılan et arzındaki azalma fiyatların hızla 

yükselmesine yol açtı. Et fiyatları yükselirken sattığı sütle hayvanına yem dahi alamayan 

üretici, dişi hayvanları keserek işletmesine sıcak para girmesini sağladı. Ancak bu durum 

gelecek yılların buzağılarını doğuracak dişi hayvanların sayısının azalmasına yol açtı. Böylece 

besiye alınacak hayvan sayısında ciddi miktarda azalma oldu. 
  

2010 yılı ilk çeyreğine gelindiğinde et fiyatlarında yaşanan olağanüstü yükseliş gerekçe 

gösterilerek canlı hayvan ithalatı başlatıldı. Bu da yetmedi; hemen ardından et ithalatı 

hayata geçirildi. 
  
Bu gelişmelerin ardından özel sektöre de canlı hayvan ithalatı yetkisi verilmesi ve sıfır faizli 

hayvancılık kredileriyle birlikte, bu kez de büyükbaş hayvan sayısında ciddi artışlar 

yaşanmaya başladı.  Hayvan sayısındaki bu artış, doğal olarak bu hayvanların beslenmesi için 

gerekli olan yem miktarını da artırdı. Bu sürecin sonunda Türkiye’de 2011 itibariyle 

araştırmalara göre 20 milyon tonla 30 milyon ton arasında yıllık kaba yem (saman, yonca, fiğ, 

korunga gibi) ihtiyacı doğdu. 
  
Bütün bunların üstüne bu yıl yaşanan kuraklığın da eklenmesiyle besiciler, hayvanlarına 

yedirecek samanı dahi bulamaz hale geldi. Bu kaba yemler içinde besin değeri en düşük 

olan samanın balya fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 civarında artış gösterdi. 
Bu kapsamda gelinen noktada yem sektörünün de talebi doğrultusunda Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’na bir yazı göndererek ithalatın 
kolaylaştırılması amacıyla talepte bulundu. Ekonomi Bakanlığı ve ardından Maliye 
Bakanlığı’nın da onaylaması halinde, özel sektörün gümrüksüz olarak kaba yem 
ithalatının önü açılmış olacak. Bu konudaki ilk adım ise 9 Ağustos’ta Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bitki Karantina Yönetmeliği ile atıldı. Bu yönetmelikle birlikte 
kaba yemler, ithalatı yasak olan ürünler listesinden çıkarıldı. Böylece Türkiye’yi 
daha önce ithal etle tanıştıran AKP’nin devri iktidarında artık saman bile ithal 
bir ürün oldu. 
Uzmanlar, yanlış, tutarsız, dengesiz politikalar sonucu gelinen bu aşamada, ithal 
samanla bulaşabilecek ve Türk hayvancılığını tümden bitirme noktasına 
getirecek şap başta çeşitli hastalıklar konusunda önlem alınması için uyarıyor. 
 

         EBK’dan pis kokular geliyor 
  
Yerli besicilerin EBK’nın ihale yoluyla ithal ettirdiği hayvanlarla aynı fiyatlarla hayvan 

satmayı taahhüt etmelerine ve hayvan varlığının yeterli duruma gelmiş olmasına rağmen 

ithalattaki ısrar devam etti. Birçok besici sıfır faiz avantajından yararlanarak ahırına 

doldurduğu hayvanları yetiştirdikten sonra, düşük fiyatlar yüzünden kesime gönderemez hale 

geldi. Başka deyişle bu aşamadan sonra ne kadar yem verirsen ver bu hayvanlar kilo almıyor, 

yani boşuna yem yiyorlar. İthalatla ilgili de çok ciddi şaibeler ortaya çıkmaya başladı. Son 

olarak EBK’da yapılan operasyonla birlikte çok sayıda kişi tutuklandı. EBK’nın ilgili daire 

başkanından, Ürdün merkezli Hicazi firmasının elemanlarına kadar çok sayıda kişi şu anda 

tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor. Sağlık koşullarına uygun olmayan canlı hayvan ve 



etlerin ithal edildiği, Kurum’da üst düzey yöneticilerin de içinde bulunduğu organize bir 

yapının, insan sağlığına zararlı etleri piyasaya sunduğu, hileli işlemlerle haksız kişisel kazanç 

elde ettikleri iddia ediliyor. EBK’nın ithalat ihalelerini hep aynı firmaların üstlenmesi de 

dikkati çekiyor. 
  

         İşlenen tarım alanı 9 yılda 3.5 milyon hektar azaldı 
  
AKP iktidarı döneminde izlenen ekonomi politikalarının bir sonucu olarak girdi ve ürün 

fiyatları arasındaki makasın aleyhte açılması nedeniyle tarım ve hayvancılıkla geçinen 

kesimin geçim koşulları zorlaştı. Ürün-girdi paritesi bozuldu; çiftçi sattığı ürünün parasıyla 

üretim için gerekli girdileri satın alamaz hale geldi. Bunun da etkisiyle 2002-2011 döneminde 

işlenen tarım alanları 3.5 milyon hektar azalarak 24 milyon hektardan 20.5 milyon hektara 

geriledi. Uzun ömürlü bitkiler de dahil edildiğinde toplam alan 3 milyon hektara yakın 

azalmayla 23.6 milyon hektara düştü. 

  

Tarım ve orman alanları (Bin Hektar) 

 

Toplam 

tarım 

alanı 

İşlenen 

 tarım alanı+ 

uzun ömürlü 

 bitki 

İşlenen tarım alanı 
Uzun ömürlü bitkiler 

Çayır ve 

mera 
Orman 

alanı 

Tahıllar ve diğ.bit.ür. 

Sebze 

bahçeleri Toplam Ekilen alan Nadas 

Diğ.meyve, 

 içecek vb. 

Bağ 

alanı 

Zeytinlik 

 alanlar Toplam 
2002 41.196 26.579 18.123 5.040 831 23.994 1.435 530 620 2.585 14.617 20.703 
2003 40.645 26.028 17.563 4.991 818 23.372 1.501 530 625 2.656 14.617 20.703 
2004 41.210 26.593 18.110 4.956 805 23.871 1.558 520 644 2.722 14.617 21.189 
2005 41.223 26.606 18.148 4.876 806 23.830 1.598 516 662 2.776 14.617 21.189 
2006 40.493 25.876 17.440 4.691 850 22.981 1.670 513 712 2.895 14.617 21.189 
2007 39.505 24.888 16.945 4.219 815 21.979 1.671 485 753 2.909 14.617 21.189 
2008 39.122 24.505 16.460 4.259 836 21.555 1.693 483 774 2.950 14.617 21.189 
2009 38.911 24.294 16.217 4.323 811 21.351 1.686 479 778 2.943 14.617 21.390 
2010 39.011 24.394 16.333 4.249 802 21.384 1.748 478 784 3.010 14.617 21.537 
2011 38.247 23.630 15.712 4.017 810 20.539 1.820 473 798 3.091 14.617 21.537 
Değ.2002-2011 -2.949 -2.949 -2.411 -1.023 -21 -3.455 385 -57 178 506 0 834 

  

 Verimde dünyanın çok gerisindeyiz 
  

Türkiye, tarım ürünlerinde dünya ortalamalarının çok altında bir verim düzeyine sahip 

bulunuyor.  Türkiye’de buğdaydan dekarda 200 -270 kg verim alınırken, Fransa’da 740, 

Almanya’da 780 kg alınıyor.  Pamuğun Türkiye ortalamasında dekarda 300 kg olan verimi,  

komşumuz İsrail’de 600 kg’ye ulaşıyor.  Türkiye ortalaması dekar başına 180 kg olan 

ayçiçeğinde, Ukrayna ortalama 400 kg verim alıyor.  

  

Türkiye’nin en büyük açığının bulunduğu sıvıyağın hammaddesi olan Trakya’da ekilen ay 

çiçekte verim sulanmadığı için dekar başına 165 kilo düzeyinde kalıyor.  Bu nedenle Türkiye, 

Ukrayna’dan, Arjantin’den ayçiçeği ithal ediliyor.  Oysa sulandığında ayçiçeğinde dekar 

başına 500-550 kg verim almak mümkün.  

  

Türkiye’de buğday üretimi 

 

EKİLİŞ 

 (Ha) 

ÜRETİM 

 (Ton) 

VERİM 

(Kg/Ha) 

TMO 

ALIMI 

 (TON) 

ALIMIN 

ÜRETİME 

ORANI  (%) 



1998 9.400.000 21.000.000 2.234 5.211.896 24,8 
1999 9.380.000 18.000.000 1.919 4.207.884 23,4 
2000 9.400.000 21.000.000 2.234 2.959.105 14,1 
2001 9.350.000 19.000.000 2.032 1.459.434 7,7 
2002 9.300.000 19.500.000 2.097 332.811 1,7 
2003 9.100.000 19.000.000 2.088 544.508 2,9 
2004 9.300.000 21.000.000 2.258 2.023.401 9,6 
2005 9.250.000 21.500.000 2.324 4.171.303 19,4 
2006 8.490.000 20.010.000 2.357 1.456.571 7,3 
2007 8.100.000 17.234.000 2.128 121.920 0,7 
2008 8.090.000 17.782.000 2.198 62.934 0,4 
2009 8.100.000 20.600.000 2.543 3.771.343 18,3 
2010 8.103.400 19.674.000 2.428 980.233 5,0 
 2011 7.914.800 21.800.000 2.754 820.942 3,8 

  

 Tarımda ithalatçı olduk 

  
AKP’li yıllarda borca dayalı tüketim artışı yaşanırken, ihmal edilen tarım üretiminin bunu 

karşılamaması nedeniyle, tarım ürünleri ithalatı hızla büyüdü. 2002-2011 döneminde tarım 

sektörü ihracatı yüzde 195 artışla 1.8 milyar dolardan 5.2 milyar dolara çıkarken, tarım 

sektörü ithalatı yüzde 422 artışla 1.7 milyar dolardan 8.9 milyar dolara ulaştı. Tarım 

ihracatının ithalatını karşılama oranı bu dönemde yüzde 103’ten yüzde 58’e geriledi. Tarım 

ihracatındaki artış, aynı dönemde yüzde 274 olan genel ihracat artışının altında 

kalırken, tarım ithalatı yüzde 367 olan toplam ithalat artışının çok üzerinde bir artış 

gösterdi. Tarım ürünlerinin toplam ihracatta 2002 itibariyle yüzde 4.9 olan payı, 2011’de 

yüzde 3.8’e düşerken, ithalatta tarım sektörünün payı yüzde 3.3’ten yüzde 3.7’ye yükseldi. 

2002 yılında tarım ürünlerinde dış ticaret fazlası veren Türkiye, 2003’ten itibaren 415 milyon 

dolarla açık vermeye başladı; açık 2011 yılında 3.7 milyar dolara ulaştı. 

  

Tarımın sektörü dış ticareti (Milyon $) 

  
İHRACAT İTHALAT 

TARIM Değ.(%) TOPLAM Değ.(%) Pay(%) TARIM Değ.(%) TOPLAM Değ.(%) Pay(%) 
2002 1.754,3 -11,2 36.059,1 15,1 4,9 1.702,6 20,8 51.553,8 24,5 3,3 
2003 2.120,7 20,9 47.252,8 31,0 4,5 2.535,4 48,9 69.339,7 34,5 3,7 
2004 2.541,8 19,9 63.167,2 33,7 4,0 2.757,4 8,8 97.539,8 40,7 2,8 
2005 3.328,8 31,0 73.476,4 16,3 4,5 2.801,4 1,6 116.774,2 19,7 2,4 
2006 3.480,5 4,6 85.534,7 16,4 4,1 2.902,4 3,6 139.576,5 19,5 2,1 
2007 3.725,2 7,0 107.271,8 25,4 3,5 4.640,6 59,9 170.062,7 21,8 2,7 
2008 3.936,7 5,7 132.027,2 23,1 3,0 6.391,9 37,7 201.963,6 18,8 3,2 
2009 4.347,5 10,4 102.142,6 -22,6 4,3 4.593,8 -28,1 140.928,4 -30,2 3,3 
2010 4.934,7 13,5 113.883,2 11,5 4,3 6.456,7 40,6 185.544,3 31,7 3,5 
2011 5.166,6 4,7 134.906,9 18,5 3,8 8.895,2 37,8 240.841,7 29,8 3,7 
Değ. (2002-2011;%) 

 
195  

 
274    

 
422  

 
367    

  
Canlı hayvan ve gıda ürünleri bazında bakıldığında da 2002’de 3.1 milyar dolar olan ihracatın 

yüzde 294 artışla 2011’de 12.3 milyar dolara; ithalatın ise yüzde 553 artışla 1.1 milyar 

dolardan 6.9 milyar dolara çıktığı görülüyor. Bu ürünlerde ithalatın ihracata oranı, 2002-2011 

döneminde yüzde 33.9’dan yüzde 56.1’e yükseldi. 
  

Canlı hayvan ve gıda ürünleri dış ticareti (Milyon $) 

  
İHRACAT İTHALAT 

İTHALAT/İHRACAT 

(%) 
2002 2011 Değ.(%) 2002 2011 Değ.(%) 2002 2011 

Canlı hayvanlar 31,3 6,2 -80,2 15,9 1.028,1 6.353,1 50,8 16.542,7 
Et ve et ürünleri 16,8 427,7 2.445,4 0,2 514,8 259.542,0 1,2 120,4 
Süt, süt ürünleri ve yumurtalar 34,8 510,3 1.367,1 39,0 115,2 195,3 112,2 22,6 
Balıklar ve diğer deniz ürünleri 120,7 423,3 250,6 19,1 175,6 818,6 15,8 41,5 
Hububat, hububat ürünleri 298,7 2.140,1 616,6 392,0 2.059,8 425,4 131,3 96,2 
Meyva ve sebzeler 2.061,9 6.695,7 224,7 142,1 952,3 570,3 6,9 14,2 
Şeker, şeker ürünleri ve bal 183,3 481,2 162,6 20,5 64,0 212,7 11,2 13,3 
Kahve, çay, kakao, baharat ve ürünleri 171,8 627,1 265,0 155,8 614,6 294,4 90,7 98,0 
Hayvanlar için gıda maddeleri 12,9 56,0 333,9 144,1 859,3 496,5 1.116,6 1.534,8 



Çeşitli yenilebilir ürünler 185,5 918,0 395,0 126,9 504,6 297,7 68,4 55,0 
TOPLAM 3.117,7 12.285,6 294,1 1.055,6 6.888,2 552,6 33,9 56,1 
  

 Tarımın milli gelirdeki payı hızla küçüldü 
  

AKP’nin iktidarda olduğu 2002-2011 döneminde GSYH ortalama yüzde 5.2 büyürken, 

tarımdaki büyüme yüzde 1.9’da kaldı. Ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan tarım kesiminin 

GSYH’de 2002’de yüzde 12 dolayında bulunan payı, yıllar itibariyle sürekli gerileyerek 

2011’de yüzde 8.9’a kadar düştü. 2002 yılında sabit fiyatlarla 72.5 milyar lira olan GSYH, 

2011’de 114.9 milyara çıkarken, tarım sektörünün hasılası 8.7 milyardan 10.2 milyara 

yükseldi. 

  

Tarımın GSYH içindeki payı (Sabit fiyatla; Milyon TL) 

  TARIM 

Toplam 

GSYH 

Tarımın 

payı (%) 
2002 8.663,1 72.519,8 11,9 
2003 8.476,0 76.338,2 11,1 
2004 8.701,6 83.485,6 10,4 
2005 9.275,2 90.499,7 10,2 
2006 9.393,3 96.738,3 9,7 
2007 8.736,9 101.254,6 8,6 
2008 9.141,4 101.921,7 9,0 
2009 9.477,5 97.003,1 9,8 
2010 9.703,3 105.885,6 9,2 
2011 10.210,6 114.874,0 8,9 

  

         Türk çiftçisinin işi Allah’a kalmış 

 
Türkiye’de susuzluktan 4 milyon hektar tarım arazisi nadasa bırakılıyor, yani sektör 
daha baştan yüzde 20 düşük kapasite ile çalışıyor. Halen 20 milyon hektar 
dolayındaki tarım yapılan alanların ise ancak 5-6 milyon hektarla yaklaşık dörtte biri 
sulanabiliyor. Toplam tarımsal üretimin de yüzde 50-60’ı burada gerçekleşiyor. Başka 
deyişle kapasitenin yüzde 80’ini kullanıyoruz. Kalan tarım alanlarındaki üretim ise 
başta yağış miktarı olmak üzere tamamen doğa koşullarına bağlı. Yani Türkiye’de 
tarımın kaderi doğa koşullarına teslim edilmiş durumda. Bu yüzden 2011 yılındaki 
yağış-sıcaklık dengesizliği, zaten var olan sorunlara eklenince, Türkiye samanı bile 
ithal etme noktasına geldi. 
 
DOĞRU SULAMA ÇOK ÖNEMLİ 
 
Sulanabilir alanların yetersizliği nedeniyle Türkiye’de tarımın en büyük derdi, yazın 
yağmurun kıt oluşundan dolayı verimin düşük kalması.  Bunun çözümü ise sulanan 
alanların artırılması… Sulandığında dekar başına 200 kg dolayındaki buğday verimi 
600 kg’ya, ayçiçeği verimi 165 kg’dan 550 kg’ya, mısır verimi 700 kg’dan 1800 
kg/dekara çıkıyor.  
Araştırmalara göre 1 kg buğday üretmek için 1 ton, 1 kg peynir üretmek için 5,7 ton, 1 kg et 

üretmek için 16 ton suya ihtiyaç var. Halen Türkiye’de yıllık kullanılabilir su miktarı 40 

milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bunun yüzde 75 oranındaki 30 milyar metreküpü 

tarımda, kalanı ise evlerde ve sanayide kullanılıyor. 

  

Yıllık kullanılabilir su miktarı (M3) 



Kullanılan Alan Harcanan Su Pay (%) 
Tarım 30.000.000 75 
Evlerde 6.000.000 15 
Sanayide 4.000.000 10 

  

Ancak kullanılan suyun verimliliğini incelediğimizde çok farklı bir tablo çıkıyor. Salma 

sulama yöntemiyle sulanan ve toplam sulanan alanların yüzde 75’ini oluşturan 4 milyon 

hektarlık alanda sulama verimliliği yüzde 25-35 arasında kalıyor. Buna karşılık yağmurlama 

yöntemiyle sulanan yüzde 17’lik alanda bu oran yüzde 80-90, damla sulama yönteminin 

uygulandığı yüzde 8’lik alanda ise yüzde 90-98 arasında değişiyor. 

  

Sulama şekline göre sulama verimliliği 
  

Sulama Şekli 

Sulama şekline 

 göre tarım 

alanları 

Sulama 

Verimliliği 

 (%) 
Salma Sulama 4 milyon hektar (%75) 25-35 
Yağmurlama Sulama 0,9 milyon hektar (%17) 80-90 
Damla Sulama 0,4 milyon hektar(%8) 90-98 
TOPLAM 5,3 milyon hektar   

  

         Doğru sulama ile 50 milyar dolarlık ek katma değer 
  
Mevcut su kaynakları doğru kullanıldığında, yani “salma” sulama yerine “damla” sulama 

veya “yağmurlama” yönteminin kullanılması durumunda, halen salma sulama ile sulanan 4 

milyon hektar alanı 12 milyon hektar verimli tarım arazisine dönüştürmek mümkün... Bunu da 

hiçbir ekstra su kaynağına ihtiyaç olmadan yapabiliriz. Bu öneri hayata geçirildiğinde sulanan 

alanların üç katına çıkacak olması ve sulu tarımın getireceği verim artışı ile toplam tarımsal 

üretim hacmi hızla büyüyecek, Türkiye tarımda dışa bağımlılık tehlikesinden kurtulacaktır. 
  
Damla ve yağmurlama sulamanın maliyeti kültüre bağlı olarak değişmekle birlikte, 

ortalamada dekar maliyeti 150-250 TL arasında değişiyor.  Her kültürde sistem kendini bir 

yılda amorti ediyor ve sistemlerin yaşam süreleri 5-20 yıl arasında bulunuyor. Bu sulama 

yöntemlerine geçişle birlikte tüm temel ürünlerde önemli verim artışı yaşanacak. Modern 

sulama yöntemlerine geçişle fazladan elde edilecek 8 milyon hektar arazi,  nadasa bırakılan 

alanın kullanılması yoluyla sağlanırsa yıllık 30-50 milyar dolar, mevcut kuru alanları sulama 

şeklinde olursa 20-40 milyar dolarlık ek bir tarım katma değeri yaratacak.    
  

Temel ürünlerde kuru tarım ve sulama yöntemine göre verim (Kg/dekar) 
  Buğday Pamuk Pancar Ayçiçeği Domates 
Kuru Tarım (Sulama yok) 150 - 270 100 - 150 2500 - 3000 150 - 180 2.500 – 3.000 
Yağmurlama Sulama 500 - 700 - 6000 - 7000 - - 
Damla Sulama - 550 - 700 8000 - 10000 500 - 550 15.000 – 20.000 

  

Bu önerinin hayata geçirilmesi durumunda elde edilecek getirileri şöyle sıralayabiliriz: 

 Tarımın GSMH’ya katkısı artarak, 100 milyar doları aşacak. 



 Bu fazla bitkisel üretim yem bitkisi olarak yapılırsa hayvancılık dolayısıyla et ve süt 

sorunu çözülecek. (Çünkü et ve süt üretiminde maliyetlerin %70-75’ini yem 

oluşturuyor) 

 Harran’da salma sulamadan dolayı yaşanan tuzlanma sorunu önlenecek. 

 Salma sulamanın getirdiği gübre ve ilaçlardan dolayı çevre kirliliği ile mücadele 

edilecek (5.5 - 6 milyon tonluk yıllık gübre tüketimi). 

 Sulamada kullanılan enerjiden (10-12 milyar kw/saat) tasarruf sağlanacak. 

 Her yıl ithal edilen 3-4 milyar dolar sıvıyağ, 1-1.5 milyon ton pamuk, 3-4 milyon ton 

buğday ve diğer tarımsal ürünler bu sayede ihraç edilebilecek. Dış ticaret açığı ve 

cari açıkta büyük iyileşme, sanayiciye hammadde sağlanacak. 

 Kuru tarımda 10 hektar alana 1 işçi gerekirken, sulu tarım “intensiv” olduğundan 2 işçi 

hesabı ile 1-1,5 milyon kişiye istihdam sağlanacak. 

 Köyden kente göç önemli ölçüde engellenecek. 

  

İnanıyoruz, yapabiliriz… 
  

Ülke olarak gelişmiş ülkelerin üretim düzeyine ulaşmış olacağız.  Biz bunun mümkün 

olduğuna inanıyoruz.  Ancak bu hedefe ulaşabilmek için bazı başka adımların da kesinlikle 

atılması gerekiyor. Bu kapsamda hibe kontrolleri sıkılaştırılmalı ve ortaya çıkan suiistimaller 

önlenmelidir. Ziraat Bankası’nın bu konuda daha aktif rol oynaması gerekiyor.  5 yıllık 

kalkınma planı boyunca her yıl 1 milyon hektarın sıfır faizli kredi ile desteklenmesi 

sağlanmalıdır. 

  

 


