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ÖZET 

Sakarya ili tarımının, Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi yadsınamaz. Ekonominin 

tarım sektörü her ne kadar göz ardı edilse de diğer sektörlerin belkemiği olup her bölge 

ve şehir üzerine düşeni yapmalıdır. Türkiye ekonomisinde de tarımın payı ve önemi 

gayet büyük olup Sakarya ili de bu tarım sektöründe çok önemli bir değere sahiptir. 

Son yıllarda gerçekleşen verim artışı sayesinde tarımsal ihracatta adından söz ettiren 

ilimiz, amaç olarak birim alandan en yüksek verimi almayı planlıyor. Bu doğrultuda ne 

yapılması gerektiği sonucuna varırken Türkiye tarım tarihine bir göz atarak, 

Sakarya’nın tarımı ve ticaret üzerindeki etkilerini de konuşmuş olacağız. 
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GİRİŞ 

Tarımın, ekonominin gelişme ve ilerleme sürecindeki etkisi, sanayi ve hizmet 

sektörünün ilerlemesinin gerisinde bırakılmıştır. Bu durum, tüm sektörlerin 

olgunlaşmasını tamamlamadan bir diğerine geçişine neden olmuş, dolayısıyla tarımın 

ekonomideki payı gittikçe küçülmüştür. Aslolan, tarımdır ve tarımın ekonomideki payı 

yadsınamayacak kadar büyüktür. Sonuç olarak gıda sektörü olmadan diğer sektörlerin 

bir anlam taşımayacağının bir önemi yoktur. 

Türkiye’de de tarımsal faaliyetler her zaman önemsenmiş, bu konuda çalışmalar 

yapılmıştır. Coğrafi olarak dört mevsim çeşitliliği bulunmakta ve verimli araziler 

değerlendirilerek ihracatımızda önemli bir yere sahip olmaktadır. Her bölgenin ve her 

ilin kendine has iklimine ve toprak yapısına bağlı olarak ürettiği ve başarılı olduğu 

tarımsal faaliyetler sonucu ihracattaki payları da yükselmiştir. 

Sakarya, tarıma elverişli alanları, yağışlı iklimi, bol içme suyu kaynakları, ovaları, 

akarsuları, gölleri ve diğer doğal güzellikleri ile yerleşim için uygundur. İlimiz geniş bir 

alana yayılan ormanlık arazisi ile bu sektörde önemli bir paya sahiptir. Sakarya mısır, 

fındık ve beyaz et üretimi ile tarımda, ulusal ölçekteki kuruluşları ve organize 

bölgeleriyle sanayide ve çok sayıda ticari kuruluş ve turizm imkânlarıyla da hizmetler 

sektöründe yüksek bir potansiyele sahiptir. 

İlimiz dış ticarette ülkemizin önde gelen illeri arasındadır. Sakarya’daki ihracat yapan 

KOBİ ve büyük sanayi kuruluşları iller bazında Türkiye’de 8. sıradadır. 2014 yılında 

ihracat 2.605.030.000 Dolar, ithalatımız ise 1.663.810.000 Dolardır. 2014 yılında 

ihracatın ithalatı karşılama oranı %156 olmuştur. 2015 yılı Ocak-Haziran aylarında 

ihracat 977.339.000 Dolar, ithalat 690.746.000 Dolardır. 2015 yılı Ocak-Haziran 

aylarında ihracatın ithalatı karşılama oranı %142 olmuştur. 

Sakarya’da mevcut avantajların yanında, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alt 

yapısında önemli gelişmeler sağlanmıştır. İl’in bu özelliği çekiciliğini arttırmıştır. Bu 

durum bir yandan insanların İlimizde yaşama isteğini artırmakta, diğer yandan artan 

nüfusun hizmet taleplerinin karşılanması hususunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Gelecek on yıllık dönemde sosyo-ekonomik kriterlere göre Sakarya’nın 

Ülkemiz illeri arasında ilk on sıra içinde yer alacağı öngörülmekte ve çalışmalar bu 

stratejik hedef doğrultusunda yürütülmektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde tarımın, tarım sektörünün tanımı, kapsamı ve özellikleri 

üzerinde durulacaktır. Bunun yanında tarımın ekonomi ve dış ticaret ile olan ilişkisi 

üzerine de konuşulacaktır. İkinci bölümde Sakarya ili tarımının özellikleri, bölge 

içindeki yeri ve öneminden bahsedilecektir. Üçüncü bölümde Sakarya ili tarım 

sektörünün dış ticaret üzerine etkisi konuşulup sonuca varılacaktır. 
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SAKARYA’DA TARIMSAL ÜRÜN TİCARETİ VE BÖLGE 
EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TARIMIN, TARIM SEKTÖRÜNÜN TANIMI, KAPSAMI, 
ÖZELLİKLERİ, 

EKONOMİ VE DIŞ TİCARET İLE İLİŞKİSİ 

1.1.Tarım 

Toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite 

ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip 

değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan 

besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, 

besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda 

veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür. Bu bilim dalı bilimsel 

bilginin yanı sıra özel yetenek ve önsezi gerektirir. Uygulamalı bir bilim dalı olup, 

amacı insanların yararına ekonomik değerler elde etmektir. 

Tarım sektörü, "evrensel" ve "kurumsal" olarak kavramsallaştırılabilen özellikleri 

bakımından, diğer sektörlerden farklılıklar gösterir. Tarımın bu ayırıcı özelliklerinden 

"evrensel" olanlar, tarımsal üretim faaliyetlerinin doğa koşullarına bağımlılığı ile 

ilişkilidir ve tüm ekonomilerde geçerlidir. Tarımdaki arz fonksiyonunun yapısı, fiyat ve 

gelir istikrarsızlığı, mevsimlik iş hacmi değişimi, talep artış hızı bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin olanaklı kıldığı teknolojik 

yapıları ile doğa koşullarının tarımsal üretim süreçleri üzerindeki etkilerini kontrol 

edebilen ülkeler, bu alanda diğer ülkelerden görece farklılaşabilirler. Bununla birlikte, 

günümüzde biyoteknolojik uygulamaların ulaştığı düzey dahi, tarım sektörü üretim 

yapıları üzerine doğanın etkisinin, etkinlik ve yaygınlık bakımından ancak kısmi olarak 

sınırlanabileceğini ortaya koymaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m, 

Erişim Tarihi: 28.04.2016). 

Tarımın ayırıcı özelliklerinden "kurumsal" olanlar ise, ülkelerin ekonomik yapılarına 

bağımlı özellikler gösterirler. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin "yapısal" 

sorunları tarım sektörü üzerinde olumsuz etkiler ortaya koyarken, gelişmiş ülkelerdeki 

kurumsal yapı farklı işleyiş kuralları ortaya çıkarır. Merkez ülkelerdeki bu olumlu 

ortam, tarım sektörünün üretimden pazarlama aşamasına kadar gelişmesine ve kendine 

özgü yapılarının giderek silinerek ekonomik bütünleşme aşamasının tamamlanmasına 

zemin hazırlar (https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m, Erişim Tarihi: 

28.04.2016). 

 



 

3 

 

Tarım, iki temel üretim dalından oluşur. Bunlar bitkisel üretim ve hayvansal üretimdir. 

Bu iki temel tarımsal üretim dalı ve hatta tanımları arasındaki tek ayrım, kullandıkları 

materyalin birinde bitki ötekinde ise hayvan materyali oluşudur. Bu iki temel üretim 

dalının ekonomik olarak değerlendirilmesi, tarım sektörü başlığı altında toplanır. 

İktisat literatüründe üç temel sektör arasında: 

-Tarım-birincil 

-Sanayi- ikincil  

-Hizmetler-üçüncül sektör olarak tanımlanır. 

İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen 

iktisat ekolü Fizyokrasi’dir. Fizyokrasi’nin kurucusu Fransız iktisatçı Quesnay’e göre, 

bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesi mümkün 

değildir. 

Günümüzde tarım sektörü denilince akla, toprak veya suda yapılan bitkisel ya da 

hayvansal üretim faaliyetiyle uğraşan bir sektör gelmektedir.  

Dar anlamda tarım; ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yoluyla bitki ve bitkisel ürünler, 

hayvan ve hayvansal ürünler üretilmesi veya bunların üreticileri tarafından işlenip 

değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.  

Geniş anlamda tarım ise bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra, bu ürünlerin 

yetiştiricileri tarafından işlenmesini, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, tarımsal 

ürünlerin taşınmasını ve saklanmasını, üreticiler tarafından satılmasını ve tarım alet ve 

makinelerinin üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsar 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m, Erişim Tarihi: 28.04.2016). 

 

1.2.Tarım Sektörü 

Bitkisel ve hayvansal ürünler üretiminin yanında bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından 

işlenmesi, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri, tarımsal ürünlerin yetiştiricileri 

tarafından taşınması ve saklanması, mağazalara devredilmeden üreticileri tarafından 

satılması ile tarım alet ve makinelerinin diğer tarım üreticilerinin üretimle ilgili 

faaliyetlerine bir bedel karşılığında kullandırılmasıdır. 

Tarım sektörü, toplam nüfusun %35’ini,ulusal gelirimizin yaklaşık %15’ini ve 

istihdamın ise %45’ini oluşturmaktadır 

(http://www.muhasebedersleri.com/ekonomi/tarim.html, Erişim Tarihi: 28.04.2016). 
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1.3.Tarım Sektörünün Yapısal Özellikleri ve Önemi 

Tarım sektörünün temel görevi toplum bireylerinin beslenme, temel ihtiyaç maddelerini 

yeterli ve nitelikli olarak sağlamak, ülkemizin ekonomik gündeminde her zaman ön 

sıralarda yer alan istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve dış satım 

olanaklarını geliştirmek suretiyle milli gelirimize katkıda bulunarak ekonomik ve sosyal 

kalkınmamızı hızlandırmaktır. Bu yönüyle her zaman ekonomi içinde ihmal 

edilmeyecek bir yeri olan tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar büyük bir 

titizlikle devam etmektedir. Dünya nüfusu son yıllarda hızla artmakta ve bu artan 

nüfusun dengeli bir şekilde beslenmesi büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tarımsal alanların sınırlı olması nedeniyle birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün 

alabilmek için bilimsel ve teknolojik çalışmalar büyük bir hızla yürütülmektedir. Bu 

nedenle hızlı sanayileşmenin yanı sıra tarımın önemi de büyük ölçüde artmaktadır. 

İnsanlar doğanın olanaklarından en iyi şekilde yararlanmaya ve kaynakları en etkin bir 

şekilde kullanmaya çalışırken doğal dengenin de bozulmaması için büyük çaba sarf 

etmektedirler (Anonim, 2008). 

Bugün ülkemizde tarım arazilerinin fiziksel olarak genişletilmesi imkânı büyük ölçüde 

ortadan kalktığından tarımsal üretimin artırılması tohumluk, fidan, fide, gübre, tarım 

alet ve makineleri, zirai mücadele ilaçları, sulama, damızlık hayvan, suni tohumlama, 

veteriner hizmetleri, yem ve kredi gibi tarımsal girdilerin çiftçilere yeterli miktarda ve 

zamanında ulaştırılması ayni zamanda bunların mümkün olan asgari fiyatla 

gerçekleştirilmesi ve uygun pazar şartlarının sağlanması ile mümkün olabilecektir 

(Anonim, 2008). 

Sektör; insanların besin gereksinimlerini karşılaması, sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasına yardımcı olması, tarım dışı sektörlere istihdam sağlaması, tarım dışı 
sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratması, çevre sağlığı ve toplumun ruhsal 

dengesini koruması, ülke nüfusunun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, 

sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine talep oluşturması, ulusal gelir 

ve ihracata katkıları açısından önemlidir. Ülkemizin söz konusu potansiyelinin 

değerlendirilmesinde gıda sanayinin etkin rolü bulunmaktadır. Gıda teknolojisinde 

kaydedilen gelişmeler neticesinde sektörde doğrudan ihracata yönelik üretim 

oluşturularak uluslararası piyasalarda rekabet edilebilir konuma ulaşılmıştır (Anonim, 

2008). 

Tarımsal ürün talebinde ortaya çıkan değişime, arzın cevabı gecikmeli olmaktadır. Cari 

dönemdeki tarımsal ürün arzı, bir önceki dönem tarımsal ürün talebinin ve tarımsal 

fiyatların fonksiyonudur. Diğer bir deyişle kısa dönemde tarımsal ürün arzı düşük bir 

esneklik göstermektedir. Arz esnekliği, talepteki artışa üretimin cevap verebilme 

kabiliyetidir. Tarımda hem üretimin talebe cevabı anlık olmayıp gecikmelidir ( bir 

dönem sonra ) hem de arz esnekliği 1’den düşüktür (http://www.havvatunc.com, Erişim 

Tarihi; 25.04.2016). 
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Tarımda, sanayinin aksine azalan verim yasası geçerlidir. Bu durum tarım sektöründe 

fazla sermaye kullanımını önlemektedir. Yani sektörde sermaye yoğun teknolojilerin 

kullanımı sınırlıdır. Üretimin ilerleyen aşamalarında üretimde kullanılan faktörlerden 

bir tanesi değişken, diğerleri sabit tutulursa üretimde azalış ortaya çıkar ve bu duruma 

azalan verimler yasası denir. Çünkü sabit faktör başına düşen değişken faktör miktarı 

artışı, verimlilik azalışına neden olur (http://www.havvatunc.com, Erişim Tarihi: 

25.04.2016). 

Tarımsal işletmeler ürettikleri ürünleri tam rekabete yakın piyasalarda sattıkları halde, 

ihtiyaçları olan girdileri oligopol hatta bazı hallerde monopol piyasalardan 

sağlamaktadırlar (http://www.havvatunc.com, Erişim Tarihi: 25.04.2016). 

‘’Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcının serbestçe hareket ettiği, hiçbir kısıtlanma, 

müdahale ve sınırlamanın olmadığı, piyasanın iç dinamiklerinin egemen olduğu piyasa 

biçimidir. Oligopol piyasa, eksik rekabet piyasa biçimlerinden biri olup iki ya da üç 

satıcı ve birden fazla alıcının olduğu piyasa şeklidir. Monopol piyasa, eksik rekabet 

piyasa biçimlerinden biri olup tek satıcı, birden fazla alıcının olduğu piyasa şeklidir.’’ 

Genellikle sanayi malının fiyatı, maliyetlerin itişi ile yukarıdan aşağıya bir baskı ile 

belirlenirken tarımsal malın fiyatı aşağıdan yukarıya doğru, tüketici piyasasından 

başlamak üzere perakendeci, toptancı ve aracı kanalı ile tarım üreticisi için veri olarak 

oluşur (http://www.havvatunc.com, Erişim Tarihi: 25.04.2016). 

Tarımsal ürün fiyatı oluşurken üreticilerin ve dolayısıyla maliyetlerin rolü genellikle 

kısıtlıdır. Çünkü bir döneme ait herhangi bir ürünün fiyatını o dönemin maliyeti değil o 

ürünün toplam arzı belirler (http://www.havvatunc.com, Erişim Tarihi: 25.04.2016). 

Tarıma devlet müdahalesi olmadığı takdirde, tarım ürününü üreticileri piyasa 

koşullarına göre, gerek girdi satın alırken gerekse ürünlerini satarken, iki yanlı 

sömürüye açıktırlar. Yani üreticiler tarımsal girdileri eksik rekabet piyasalarından satın 

alırken, ürünlerini tam rekabet piyasalarında satışa sunmaktadırlar. Dolayısıyla koruma 

ve müdahale kaçınılmazdır (http://www.havvatunc.com, Erişim Tarihi: 25.04.2016). 

Tarım sektörü, yapısı ve özelliklerinden kaynaklanan bir takım sebeplerden dolayı bir 

milli ekonomi için büyük önem taşımaktadır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz; 

 -Tarımsal kesimde çalışanlar gittikçe azalmaktadır. 

- Tarım, özellikle savaş dönemlerinde ve siyasal ilişkilerin kesilmesi hallerinde 

ekonomiyi dışa bağımlılıktan kurtarmakta veya bu bağımlılığı azaltmaktadır. 

- Tarımdan sağlanan tasarruflar tarım dışı kesimlere aktarılmaktadır. 

- Artan nüfus daha fazla kalite ve çeşitte besin maddelerine ihtiyaç duymakta olup bu da 

ancak tarımdan sağlanabilmektedir. 

-Artan tarımsal üretim, besin maddeleri ithalini azaltarak döviz tasarrufu sağlamaktadır. 
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-Tarım ürünleri fiyatları düşünce öbür kesim fiyatlarında da bir istikrar 

sağlanabilmektedir. 

-Tarım kesiminde gelirler yükseldikçe devletin sağladığı yardımların (sübvansiyon)  

azalması ve bunların öbür kesimlere kaydırılarak verimli yatırımlara aktarılması 

mümkündür. 

-Azgelişmiş ülkeler, tarım ürünleri ihracatı yolu ile özellikle önemli yatırım malları 

ithalatlarını kolaylaştırırlar. 

-Özellikle azgelişmiş ülkelerin milli gelirleri içinde tarımın payı, gelişmiş ülkelere 

oranla daha yüksek oluşu tarımın önemini artıran diğer bir sebeptir 

(http://www.havvatunc.com, Erişim Tarihi: 25.04.2016). 

Ülkemizde hızlı bir gelişmenin sağlanabilmesi için tarıma dayalı geleneksel yapıdan, 

sanayi ve hizmetlere dayanan çağdaş bir ekonomik yapıya geçilmesi hedeflenirken, 

tarımın ekonomiyi destekleyecek bir sektör olarak gelişmesi ve geliştirilmesi, tarımsal 

üretim ve verimliliğin artırılması ve süre giden tarımsal darboğazların ekonomik 

gelişme üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca 

ulaşılmasında tarımda verimliliği artırıcı, mevcut potansiyeli değerlendirici teknolojik 

gelişmelerin uygulamaya konması ve üreticinin desteklenmesi benimsenmiştir. Tarım 

sektörü kendi içerisinde bitkisel üretim, hayvansal üretim, ormancılık ve su ürünleri 

olmak üzere dört alt sektöre ayrılarak incelenmektedir. Tarımsal üretimde bitkisel 

üretim alt sektörünün önemli bir paya sahip olması dolayısıyla bu alt sektörde meydana 

gelen değişiklikler toplam tarım sektörünün büyük ölçüde etkilenmesine neden 

olmaktadır. Tarım sektöründe iklim koşullarına bağımlılığın yüksek oluşuna, ülkede 

mevcut su kaynaklarının sınırlılığı da eklenince sektörde istikrarlı bir gelişmenin olması 

büyük ölçüde engellenmektedir. Ülkemizde mevcut su potansiyelinin her geçen gün 

giderek azalmasına karşın sulanan tarım alanlarının bir kısmında halen vahşi sulama 

yöntemlerinin kullanılması sorunun daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır. 

Bölgemizde mevcut su kaynaklarından aşırı çekimin önlenmesi ve bu kaynaklardan en 

iyi bir şekilde yararlanılmasına olanak sağlanması amacına yönelik olarak halen 

geleneksel yöntemlerle sulanmakta olan tarımsal arazilerde süratle modern sistemlere 

geçilmesi gerekmektedir. Bu alanda başlatılan projelerin süratle tamamlanarak 

yürürlüğe konması su kaynaklarımızın optimum düzeyde kullanılmasına olanak 

sağlarken tarımsal üretime de olumlu katkıda bulunacaktır (Ege,2011) . 
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1.4.Türk Tarım Sektörünün Üretim Yapısı ve Ürün Profili 

1.4.1.Türkiye Tarımı 

Türkiye'nin verili ekonomik yapısı ve teknoloji kullanım düzeyi, tarımsal üretimin 

önemli ölçüde doğa koşullarına açık olarak sürdürülmesine neden olmaktadır. Başka bir 

deyişle, "evrensel özellikler" bakımından Türkiye tarımı, doğa koşullarından görece 

bağımsız üretim yapabilen merkez ülkelerden farklı, "geniş oranda doğanın belirlediği 
kurallara uyan" çevre ülkelere benzer bir yapı sergilemektedir. Bu ilişkilenme biçimi, 

kurumsal yapı açısından da aynıdır. Altyapısı yetersiz - bozuk olan Türkiye tarımı, girdi 

ve çıktı üretim ve pazarlanmasında sorunlu bir yapı taşımakta, önemli ölçüde gizli 

işsizlik barındırmakta, sorunlu ve yetersiz üretici örgütlenmesinin işlevsizliği pazarlama 

kanallarının üretici ve tüketiciye yarar sağlayacak biçimde gelişmesi önünde engel 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, tarım sektöründe birikmiş sorunları aşamayan 

ve giderek artan ölçüde dışsal belirleyicilerin etki alanına giren çevre ülkelerle koşut 

yapılar taşımaktadır. Bu genel çerçeveye karşın, tarım sektörü, Türkiye'nin sosyolojik 

ve ekonomik yapısı içerisinde önemli yer tutmaktadır. Bir ülkenin genel sosyo-

ekonomik yapısı içerisinde tarım sektörünün yeri; sektörün ulusal gelire katkısı, ülkenin 

gıda ürünlerinde kendine yeterlilik durumu ve bu bağlamda dışsatım ve dışalım 

açısından gösterdiği özellikler, sanayi sektörüne girdi sağlaması, istihdamdaki payı, 

talep yaratma gücü vb. etkenler göz önüne alınarak değerlendirilebilir (Günaydın,2006). 

Türkiye tarım tarihinin 1990 sonrasına bakmak bizim için yeterli olacaktır. 

1.4.2.1990-1999 Dönemi 

Özünde spekülatif nitelikli ve reel yatırım davranışlarından uzak, ülke ekonomisinin 

rantiyer tipi girişimlerle etkilendiği ve yüksek faiz oranları ile kendisini gösteren 

dönemde, tarım sektörü önemli ölçüde olumsuz etkilenmiştir. Böyle dönemlerde, üretim 

sarmalındaki para ilk önce, en az getirisi olan alandan çekilir. Bu ortamda, kaynak geri 

dönüşünün hız ve miktar olarak en yavaş, en az olduğu tarım yatırımları (kamusal ve 

özel) önemli ölçüde azaldı, tarım sektörü içi sınıf konumlanmalarında, kaynak aktarım 

olanağı bulunan tüm ögeler hızla tarımdan çekildi. Ancak tarım işçiliği ve küçük 

mülkiyet yapısının kırsal alana mahkûm ettiği büyük bir köylü kitlesi, yoksulluğu 

derinleşirken, kendi emeğini daha çok sömürme yolu ile kendini yeniden üretme 

olanaklarını aradı (Günaydın,2006). 

Sözü edilen dönemde, tarım sektörü ile ilgili olarak, dört konunun altını çizmekte yarar 

görülmektedir. Bunlardan birincisi, bir önceki dönemden başlatılan tarımsal KİT 

özelleştirmelerinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. İkinci konu, 1990 - 1994 yılları 

aralığında, Türkiye'de emeğin bölüşüm ilişkilerindeki payının göreli olarak artmasıdır. 

İşçi sendikalarının eylemleri ile oluşan ortamda, iç ticaret hadleri de tarım lehine 

gelişmiştir. Üçüncü özellik, dönemin ortasındaki 1994 krizi sonuçları ile ilgilidir. 

Sermayenin merkezileşmesi ve kısa süreli sermaye hareketlerinin kural tanımaz bir hız 

kazanması, birçok az gelişmiş ülkede olduğu gibi, Türkiye ekonomisini de yapısal 
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krizler ile karşı karşıya bırakmakta ve kriz dönemleri tarım sektörünün en çok kaybettiği 
dönemler olmaktadır. Kamu harcamalarını azaltıcı-kaydırıcı politikalar çerçevesinde 

1994 krizi sonrası desteklemeye konu olan tarımsal ürün sayısı 26'dan 9'a (hububat 

ürünleri, şeker pancarı, haşhaş ve tütün) düşürülmüştür. Son olarak ise, Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) kapsamında imzalanan Tarım Anlaşması ve AB ile imzalanan Gümrük 

Birliği Anlaşması, tarım politikalarının dışsal belirleyicileri niteliğine dönüşmüşlerdir                  

(Günaydın,2006). 

Dönemin bu temel özelliklerini, en sonuncudan başlayarak inceleyelim; 

1.4.3.Dışsal çerçeve 

 GB Anlaşması, İTÜ ticaret hacmini, iki buçuk kattan fazla artırmıştır (151.4 milyon 

dolardan 341 milyon dolara),  

AB ile olan İTÜ ticaretinde Türkiye'nin açığı (dışsatım - dışalım) 2000 yılında 77,8 

milyon dolar iken; açık 2005 yılında 146,7 milyon dolara yükselmiştir.  

Buna karşılık Türkiye, tüm dünya ile yürüttüğü İTÜ ticaretinde fazla vermektedir. Fazla 

miktarı (dışalım - dışsatım) 2000 yılında 173 milyon dolar iken, 2005 yılında 399 

milyon dolara ulaşmıştır. Bu durum, Türkiye'nin AB karşısında, Gümrük Birliği 
Anlaşması'nda kararlaştırılan kapsam belirlemenin de etkisi ile karşılaştırmalı 

üstünlüğünden yararlanamadığını ortaya koymaktadır. Zira Türkiye'nin en çok avantajlı 

bulunduğu taze meyve - sebzeden işlenmiş tarım ürünleri GB kapsamına alınmamışken; 

AB'nin açık rekabet üstünlüğü bulunan tahıl, süt ve şekerden işlenmiş tarım ürünleri GB 

kapsamına dâhil edilmişlerdir (Günaydın,2006). 

1.4.4.Tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi 

Tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi de, emek - sermaye ve bu bağlamda tarımsal üretim 

yapıları üzerine etkileri bakımından, oldukça önemlidir. Bu çerçevede Türkiye'de 1983 

yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, öncelikle 233 sayılı KHK ile KİT'ler, İktisadi 

Devlet Teşekkülü ve Kamu İktisadi Kuruluşları olarak ikiye ayrılmış, teşebbüs kurma 

yetkisi yasamadan yürütmeye devredilmiş, tasfiye - devir - satış yetkisi Ekonomik İşler 

Yüksek Koordinasyon Kurulu'na tanınmıştır. 1985 yılında Dünya Bankası desteğiyle 

hazırlanan "Özelleştirme Ana Planı" sonrasında, 1986 yılında 3291 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır (Günaydın,2006). 

Aşağıda açıklanacağı üzere, tarımsal KİT'lerden bazıları "sırasından önce" 

özelleştirilmiş, bazıları ise halen özelleştirme portföyünde bulunmaktadır. Türkiye'de, 

bugüne değin özelleştirilen tarımsal KİT'ler, satış tarihleri ve satış bedelleri aşağıdaki 

tabloda verilmektedir; 
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Tablo 1: Türkiye'de Tarımsal Özelleştirmeler 

Şirket Adı Satış Tarihi Satış Bedeli ($) 
SEK 1993-1998 69.619.759 
YEM SANAYİ 1993-1995 21.416.710 
EBK 1995-2000 49.693.324 
KÖYTEKS 1995-1998 3.731.332 
ORÜS 1996-2000 32.301.635 
TZDAŞ 1998-2000 15.783.896 
TÜGSAŞ 1999 2.204.238 
Kaynak: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Turkey's Contribution to the 2001Progress 

Report, Annex: 6 Privatization, Ankara, 2001, Tablo: E) 

 

1.4.5.Destekleme kapsamında değişim 

Dünya ülkelerinin hemen tümünde, tarım alanına kamusal müdahalede bulunulmakta ve 

sektör çeşitli biçimlerde desteklenmektedir. Tüm bu değişik destekleme modelleri, amaç 

konusunda ortaklaşmaktadırlar: Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayarak ülkenin gıda 

güvenliğini korumak, tarım üreticilerinin ve tüketicilerin yaşam düzeylerini yükseltmek, 

sektör üretiminin ulusal ekonomiye katkı oluşturması ve dış ticarette rekabet üstünlüğü 

elde etmesi amacına ulaşmak (Günaydın,2006). 

Bu genel amaçların kapsamı içinde, ülke sosyo-ekonomik yapısına göre birçok 

tamamlayıcı hedefler de gözetilerek tarımsal destekleme politikaları oluşturulmakta ve 

çeşitli araçlar kullanılarak yaşama geçirilmektedir. "Kamusal müdahale" temelinde 

ortaya çıkan tarımsal desteklemeler ekonominin doğal dengeleri üzerinde çeşitli 
değişimler ortaya çıkarmakta; kamu bütçesi, üretici ve tüketici refahı, kaynak kullanım 

seçimlerini etkilemekte ve son tahlilde ulusal gelir ve refah üzerinde, seçilen politikalar 

doğrultusunda belirleyici etkiler oluşturmaktadırlar. 

Ekonominin genelinde ve toplumun hemen tüm sınıfları üzerinde farklı etkiler yaratan, 

çok sayıda araçla yürütülen tarımsal destekleme politikalarının sınıflandırılmaları kolay 

değildir. 

Bununla birlikte, genel özellikleri bakımından politika araçları, ekonomideki etkileri 

göz önüne alınarak başlıca dört grup altında toplanabilir; pazar fiyat desteği, doğrudan 

gelir desteği, dolaylı gelir desteği ve genel hizmetler olarak tanımlanabilecek olan diğer 

destekler. 

Bu destekleme biçimlerinden ilkinin finansmanı tüketiciler tarafından karşılanırken; 

diğer üç destek aracı kamu bütçesi tarafından finanse edilir. Bu bağlamda; birinci 

destekleme biçimi tüketici fiyatları düzeyini, diğer üç destekleme biçimi ise vergi 

düzeyini yükseltmek gibi yan etkilere sahiptir. 
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Pazar fiyatı destekleri üretici odaklı destekleme biçimidir. Tarımsal üretimi, üretici 

gelirlerini ve tüm kesimlerin gelir dağılımını düzenlemede oldukça etkili bir araçtır. 

Taban fiyat ve fiyat primleri üreticinin ürününe bağlı olarak ödenir. Bunların yanında, iç 

pazarı korumak amacıyla uygulanan sınır önlemleri de (dışsatım teşvikleri ve dışalım 

kısıtları) bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Pazar fiyat desteklerinin en önemli olumsuzluğu, tüketici fiyatlarının artmasına olan 

etkisidir. Temel tarım ürünlerine talebin, içlerinde tarım üreticilerinin ve kent 

yoksullarının da bulunduğu toplumun dar gelirli kesimlerinde en yüksek olduğu dikkate 

alındığında; bu destekleme biçiminin kullanımında dikkatli olunması gerektiği ortaya 

çıkar. 

Doğrudan gelir destekleri, üreticilere yapılan ödemelerle üretici gelirlerini artırmayı 

amaçlayan bir diğer destekleme aracıdır. Kullanımının giderek artmasının temelinde, 

piyasa dengelerini bozucu etkisinin en az oluşu gösterilir. Bununla birlikte, tarımsal 

altyapı sorunlarını çözmüş ekonomilerde olumlu etkilerini kolayca gösterebilmekte, 

tersine durumlarda üretim üzerinde beklenenin dışında sonuçlar ortaya koyabilmektedir. 

Başlıcaları; birim alan veya hayvan başına yapılan ödemeler, doğal afet ve zarar 

ödemeleri, depolama yardımlarıdır (Günaydın,2006). 

Dolaylı gelir destekleri, genel olarak üretim masraflarını azaltıcı etkiye sahip 

önlemlerdir. Tarımsal üretim girdilerine (tarım makinaları, gübre, tarımsal mücadele 

ilaçları, tohumluk vb.) uygulanan sübvansiyonlar, finansman kolaylıkları (piyasa faiz 

oranlarının altında tarımsal üretim kredi faizleri, sermaye bağışları vb.) ürün 

sigortalamasına verilen devlet destekleri bu başlık altında değerlendirilebilir. 

Tarıma sağlanan genel hizmetler ise, diğer destekler olarak sınıflandırılabilir. Tarımsal 

altyapı hizmetleri, eğitim - araştırma ve yayım hizmetleri, tarım sektörüne tanınan vergi 

kolaylıkları, taşımacılıkta tanınan ayrıcalıklar gibi genel hizmetler, uzun dönemde tarım 

sektörü üzerinde maliyetleri azaltıcı etki yaratmaktadır. 

Ürün destekleri konusunda bir başka gelişmede, Türkiye'de uygulanacak destekleme 

fiyatları düzeyinin IMF ile yapılan Stand by Anlaşması çerçevesinde verilen niyet 

mektuplarına konu olmasıdır. Bu bağlamda hububat, tütün, şeker fiyatları, genellikle 

"dünya fiyatlarına" endekslenerek istikrar programı metinlerine " yapısal kıstas " olarak 

konulmakta, dış yardıma bel bağlayan hükümet bu fiyatları metinlere sadık kalarak ilan 

etmektedirler (Günaydın,2006). 

Pazar fiyatı desteği yanında Türkiye'de girdi desteği (gübre, tohum, su, tarımsal 

mücadele ilaçları, tarımsal kredi) uygulamaları da yapılmakta idi. Ancak yine "istikrar 

programları" çerçevesinde, tüm girdi destekleri elemine edilmiştir. 

Türkiye'de tarım alanında verilen genel hizmetler olan araştırma - eğitim ve yayım 

hizmetleri, denetim ve kontrol hizmetleri, hastalık ve zararlılara karşı yapılan kamu 

mücadelesi ve altyapı hizmetleri ise, her geçen gün etkinliğini yitirmektedir. 
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Altyapısı sorunlu, dışsal ve içsel etkilerle tarım politikaları liberalize edilen ve destek 

düzeyi giderek azaltılan tarım sektörü, bu temel yapı içerisinde 21. yüzyılın eşiğine 

gelmiştir (Günaydın,2006). 

 

1.4.6.2000 ve Sonrası 

Türkiye tarım sektörü politikalarının değişimi, 1999 sonlarında başlayan İstikrar 

Programı'nın en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır (Günaydın,2006). 

1999 yılı sonunda Uluslararası Para Fonu ile imzalanan Stand by Anlaşması ve bu 

kapsamda verilen niyet mektupları, uygulanmakta olan tarım politikalarında önemli 

değişiklikler öngörmektedir. Bunlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;  

(i)Öncelikle destekleme fiyatlarının "dünya fiyatları" düzeyine çekilmesi, ardından girdi 

ve çıktıya dayalı destekleme sisteminin tümüyle elemine edilerek Doğrudan Gelir 

Desteği sistemine geçilmesi,   

(ii) TSKB, TCZB’nin yeniden yapılandırılması, 

(iii) TZDK, TÜGSAŞ, TŞFAŞ, ÇAYKUR, TEKEL'in Özelleştirilmesi,  

(iv) Şeker, tütün ve TSKB alanlarında kurulların oluşturulması. 

IMF ile yapılan anlaşma hükümleri, kamu bütçesi açıklarından tarımsal desteklemeleri 

sorumlu tutan anlayışın bir görünümü niteliğinde ortaya çıkmış ve sektörel harcamaları 

kısıtlama amacına odaklanmıştır. 

Türkiye'de tarımsal üretim maliyetlerinin yüksek olmasında, tarımın altyapı sorunları ve 

girdi fiyatlarının pahalılığı etken olmaktadır. Ortalama işletme genişlikleri küçük, 

sulama olanakları kısıtlı, teknolojiyi içerememiş tarım sektörü, yaşanan yüksek 

enflasyon ortamında her geçen gün daha da pahalılaşan gübre - tohum - tarımsal 

savaşım ilacı vb. kullanmakta olup, tüm bu etkenler, üretim maliyetlerinin aşağıya 

çekilmesine engel olmaktadır. Tarımda yaşanan genel verimlilik düşüklüğü bu tabloda 

önemli bir unsur olmakla birlikte, AB ve ABD ile aynı verim değerleri ile üretim 

yapılan ürün gruplarında dahi aynı sorunun yaşanıyor olması, altyapı sorunları ve girdi 

kullanım maliyetlerinin başat konumuna işaret etmektedir (Günaydın,2006). 
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Türkiye’de tarım sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak faaliyette bulunan iktisadi 

birimler arasında: 

- Özel sektör firma ve kuruluşları 

-Devlet 

-KİT’ler 

-Tarım satış kooperatif birlikleri 

-Ticaret borsaları ve bazı tarımsal aracı kuruluşlar yer almaktadır.  

1.4.7.Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri  

Tarım sektörü genel ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarım sektörünün genel 

ekonomi içindeki yeri, onun genel ekonomi içinde yarattığı katma değerin genel 

ekonomi içindeki payı ile ölçülmektedir. Tarım sektörünün ekonomideki önemi ise 

tarımsal üretimin genel istihdam, dış ticaret ve ekonominin diğer sektörleriyle olan 

ilişkisinden ortaya çıkmaktadır. 

Tarım sektörünün ekonomiye katkısını diğer bir deyimle ekonomideki yerini Türkiye 

İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından üretim yöntemiyle hesaplanan Tarımsal Gayri Safi 

Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) belirlemektedir. GSYH’nin genel ekonomi içindeki payı bu 

katkının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Tarımsal GSYİH’nin büyüme hızları 

yukarıda belirtilen büyüklüğün etkisini yıllar itibariyle artıracak veya azaltacaktır. 

GSYİH mal ve hizmet üretiminde ekonominin performansının temel ölçüsüdür. Tarımla 

ilgili mal ve hizmet üretimi de ekonominin tarım sektörü açısından performansını ortaya 

koymaktadır. Bu performans sadece tarımın üretim yönünü göstermektedir. Tarım 

sektörünün hizmet üretimine, ekonomin diğer sektörlere katkısı tarımın genel ekonomi 

içindeki önemini ortaya koymaktadır (Günaydın,2006). 

 Tablo 2: Tarımsal GSYH’nin Genel Ekonomi İçindeki Payı (Sabit fiyatlarla) 

Kaynak: TÜİK 

 
Yıllar 
 

Tarım GSYİH 
Genel GSYİH 
İçindeki Payı (%) 

  
Yıllar 

Tarım GSYİH 
Genel GSYİH 
İçindeki Payı (%) 

1968 33.5 2003 11.1 
1978 23.8 2004 10.4 
1988 18.9 2005 10.2 
1998 13.6 2006 9.7 
1999 11.8 2007 8.6 
2000 11.9 2008 9.0 
2001 11.6 2009 9.0 
2002 11.9 2010 9.1 
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Tablo 2’de tarım sektörünün genel GSYİH içindeki payları yıllar itibariyle 

verilmektedir. Tarım sektörünün GSYİH’deki payı 1968 yılında yüzde 33,5 iken, 2010 

yılında yüzde 9,1 oranına gerilemiştir. Bu durum gelişen ekonomilerin bir özelliğidir. 

Bu gerileme tarım dışı GSYİH’nin artış hızına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Tarım 

sektörünün kendisi gibi doğal kaynakları kullanan, madencilik ve taş ocakçılığı, 
elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi alt sektörlerinin payından oldukça yüksek bir 

paya sahip olduğu görülmektedir (Günaydın,2006). 

1.5.Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi ve Ekonomi İle İlişkisi 

Tarımsal ürünleri (hammaddeleri) üretme ekonomideki tarımın katkısını ortaya 

koyarken bundan sonraki süreç (bu ürünlerin pazara çıkarılması işlenmesi vs. ) yukarıda 

bahsedilen tarım sektörünün ekonomideki rolü ve önemini belirlemektedir (Ege,2011). 

Tarım sadece fiziksel ve biyolojik çıktı üreten bir sektör olarak düşünülmemelidir. 

Tarım sektörü küçük aile işletmeleri, büyük şirket çiftlikleri, kredi ve diğer girdi 

sağlayan şirketler, işleme sanayi işletmeleri, taşıma firmaları toptancılar, lokantalar, 

oteller ve perakendeciler gibi çok sayıda ajanın rol aldığı bir sektördür. 

Tablo 3: Ekonomi Sektörlerinin Genel GSYİH İçindeki Payları(%) (1998 
fiyatlarıyla) Kaynak: TÜİK 

 
İktisadi faaliyet kolları  
 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Tarım, avcılık ve ormancılık 8,6 9,0 9,0 9,1 
Balıkçılık 0,3 0,3 0,3 0,3 
Madencilik ve Taş ocakçılığı 0,8 0,8 0,8 0,8 
İmalat Sanayi 24,0 23,8 23,3 24,2 
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve 
dağıtımı 

2,0 2,2 2,1 2,1 

İnşaat 6,5 4,7 5,2 5,6 
Toptan ve perakende ticaret 13,3 13,0 12,2 12,7 
Oteller ve lokantalar 1,9 1,8 2,0 1,9 
Ulaştırma, depolama ve haberleşme 14,6 14,7 14,4 14,6 
Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 9,8 10,6 12,1 11,9 
Konut sahipliği 4,7 4,8 5,2 4,8 
Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 3,2 3,4 3,7 3,7 
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal 
güvenlik  

3,1 3,0 3,3 3,0 

Eğitim 2,0 2,0 2,1 1,9 
Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 1,2 1,2 1,3 1,2 
Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet 
faaliyetleri 

1,6 1,6 1,6 1,5 

Ev içi personel çalıştıran hane halkları 0,1 0,2 0,2 0,2 
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Tarım sektörünü, sanayi ve hizmetler sektörleri ile kıyaslamak yanlıştır. Tablo 3’te 

görüldüğü gibi tarım avcılık ve ormancılık ve diğer 16 sektör iktisadi faaliyet kollarına 

göre ayrım yapılmaktadır ve hepsinin de ayrı sektörler olarak ve birbirleriyle olan ilişkisi 

açısından ele alınması gerekmektedir (Ege,2011). 

1.5.1.İmalat sanayine hammadde sağlaması ve girdi temin etmesi açısından önemi 

Türkiye’nin GSYİH’si harcama yönünden ele alındığında yaklaşık % 70 olan tüketim 

harcamalarının yine yaklaşık % 30’u gıda harcamalarına gitmektedir. Yani gıda 

harcamaları tüm harcamaların yüzde 21 ini (0,7*0,3=0,21 ) oluşturmaktadır (Ege,2011). 

İmalat sanayinin üretim değeri olarak % 20’sini gıda sanayi oluşturmaktadır. Gıda 

sanayinin katma değeri ile ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Diğer tekstil, deri ve giyim ve tütün 

ve tütün mamulleri sanayilerini de kattığımızda bu oran % 37’ye ulaşmaktadır. 

Burada imalat sanayinin kullandığı tarımsal hammaddenin ne kadarının Türkiye’de 

üretilen hammaddeyle karşılandığı önemlidir. Bu oranın yüksekliği tarımın bu sanayi 

kolundaki önemini belirleyecektir. Gıda sanayinin alt sektörlerinin ağırlığına bakıldığında 

%38 ile tahıl ve nişasta mamuller üretiminin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu % 

15 ile olmak üzere süt ve mamulleri ve % 14 ile mezbaha ürünleri takip etmektedir. 

Meyve sebze işleme sanayi % 9’luk bir pay almaktadır. Bu dört sektörün toplam üretim 

değeri içindeki payı % 76 olmaktadır. 

Tablo 4: Gıda Sanayi Alt Sektörleri Üretim Değeri 

Alt sektörler Üretim Değerleri(Milyar 
TL) 

Alt sektör payları(%) 

Mezbaha ürünleri 1.078.098 14 
Sür ve mamulleri 1.107.771 15 
Su ürünleri 109.090 1 
Tahıl ve nişasta mamulleri 2.885.010 38 
Meyve sebze işleme sanayi 691.075 9 
Bitkisel yağ sanayi 439.899 6 
Şeker ve şekerli mamulleri 859.685 11 
Yem 325.501 4 
Toplam 7.496.129 100 
Kaynak: DPT 

 

Bu dört sektör hemen hemen yurtiçi üretimi hammadde olarak kullanmaktadır. Diğer 

yandan tahıl üretim ve kalitesinin düşük olduğu bazı yıllar sanayi hammaddesi ithalatla 

karşılanmaktadır. Bitkisel yağ sanayi ise daha çok ithal hammadde kullanmaktadır. Fakat 

bu alt sektörün üretim değeri içindeki payı % 6 dır. Yem sanayi hammaddesi olarak bazı 

ürünler ithal edilmektedir. 
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Gübre, tarım ilaçları, tarımsal mekanizasyon sanayi tarıma hammadde ve ekipman 

sağlamaktadır. Gübre ve tarım ilaçları imalat sanayine % 0,5 oranında katkıda 

bulunmaktadır (Ege,2011). 

 

1.5.2.Diğer sektörler açısından önemi 

Gerek tarım ürünleri ve gerekse tarımsal sanayi ürünleri taşınma, depolama, toptan ve 

perakende ticaret ve otel ve lokanta hizmetlerine konu olmaktadır. Bu sektörlerin 

ekonomiye katkısı toplam %27,3 (2010 yılı) ‘ tür. Bu sektörler ile sanayi sektörünün 

ekonomiye katkısı böylece % 54’e ulaşmaktadır.  

% 9’luk tarımın doğrudan katkısı göz önüne alındığında tarımın doğrudan ve dolaylı 

yoldan yaptığı katkı ortaya çıkmaktadır (Ege,2011). 

 

1.5.3.İstihdam açısından Önemi 

Doğrudan tarımsal üretimin elde edilmesinde istihdam edilenlerin yanı sıra yukarıda 

belirtilen iktisadi sektörler de tarımsal hammaddeyi işlerken, taşırken, depolarken ve 

diğer hizmetler esnasında da istihdam yaratmaktadır. Diğer ekonomi sektörlerinden 

taşıma depolama toptan ve perakende ticaret, diğer hizmetler (mali, ulaşım vs. ) dikkate 

alındığında tarım sektöründe üretilen her bir hammaddenin ekonomiye katkısı ortaya 

çıkmaktadır (Ege,2011). 

Tarımsal istihdam son yıllarda gerilemiştir. Tarımsal istihdam, ekonominin diğer 

sektörlerinin yeterli istihdamı sağlayamadığı sürece önemli olduğu kabul edilmektedir. 

Bu durum özellikle kriz zamanlarında işsizliği azaltması açısından tarımsal istihdamın 

önemini daha çok artırmaktadır. 

2001 ve 2009 kriz yılları buna en iyi iki örnektir. Diğer yandan tarımsal sanayi de var 

olan atıl kapasitenin tarımsal hammadde kullanımı sonucunda azaltılmasıyla birlikte 

işgücü istihdamına ihtiyaç duyulacaktır. Yani imalat sanayi istihdamına tarım sektörünün 

etkisi olacaktır (Ege,2011). 
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Tablo 5: Sektörler İtibariyle İstihdam (bin) (2010) 

Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık 5.683 
Madencilik ve taş ocakçılığı 115 
İmalat sanayii 4216 
Elektrik, gaz ve su 165 
İnşaat ve bayındırlık işleri 1431 
Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller 3.528 
Ulaştırma, haberleşme ve depolama 1.084 
Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait 1.109 
Toplum hizmetler, sosyal ve kişisel hizmetler 5.263 
Toplam 22.594 
Kaynak: TÜİK 

 

 

Tablo 6: Tarımsal İstihdam ve Genel İstihdam İçindeki Payı 

 
Yıllar 
 

 
Toplam istihdam 

 
Tarım sektöründe 
istihdam 

 
Toplam istihdamda 
tarımın payı (%) 

1980 16.523 8.960 54.2 
1985 17.547 8.837 50.4 
1990 19.323 9.233 47.8 
1995 20.394 9.538 46.8 
2000 20.579 7.103 34.5 
2005 22.046 6.493 29.5 
2008 21.794 5.896 23.0 
2009 21.277 5.357 25.0 
2010 22.594 5.683 25.2 
Kaynak: TÜİK 

 

1.6.Tarım Sektörünün Dış Ticaret ile İlişkisi 

Cumhuriyetin ilk yıllarında dış ticaretimizde ağırlıklı olarak tarım ürünleri dikkati 

çekmektedir. 1923 yılında tarım sektörünün ihracat içindeki payı %78, ithalat içindeki 

payı ise %16 oranındadır. Yoğun olarak ihraç edilen malların başında yaprak tütün, 

kuru üzüm, pamuk, tiftik, yün ve ipek gibi tarımsal ürünler yer alırken en çok ithal 

edilen mallar buğday, şeker, pamuklu ve yünlü dokuma olmuştur (Özcan, 2007: 10, 14). 

İkinci dünya savaşı sırasında ise dünya ticaret hacmindeki daralma, Türkiye’nin de dış 
ticaretinde düşüşlere neden olmuştur. Savaş döneminde dış ticaret dengesinin 

sağlanabilmesi amacı ile ihracatı artırmak mümkün olmadığından ithalatın kısılması 

yoluna gidilmiştir. Ancak, savaş sorası dönemde de belirgin bir ticaret artışı 
sağlanamamıştır.  
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1950’li yıllardan sonra dış ticaret hacmi artış göstermekle birlikte, Türkiye’nin yapmış 
olduğu ihracat içerisinde tarımsal ürünlerin payının yüksek olması ve dünyada tarım 

ürünleri ticaretine getirilen engellemeler nedeniyle ihracat, ithalat artışından düşük 

kalmıştır. 

Tarım sektörü, dış ticaretten aldığı pay bakımından birinciliğini 1980 yılına kadar 

korumuştur. 1981 yılından sonra, sanayi sektörü tarım sektörünün önüne geçmeyi 

başarmış ve büyümeye devam etmiştir; tarım sektörünün dış ticaret içindeki payı ise 

azalmaya devam etmiştir. 

1996 yılında tarım ürünleri ihracatının değeri 3,938 milyon dolar ve toplam ihracat 

içerisindeki payı %17’dir. Adı geçen yılda, tarım sektörünün toplam ithalat içerisindeki 

payı 2,295 milyon dolar ile %5,3 oranındadır. 2006 yılına gelindiğinde tarımın dış 
ticaret içindeki payı azalarak ihracatta %5,7’ye ithalatta ise %2,1’e gerilemiştir 
(Özkan,2008). 

Tablo 7: Tarım Sektörünün Dış Ticaret İçindeki Payı 

 
Yıl 
 

İhracatın 
Toplam Değeri 

İthalatın 
Toplam Değeri 

1996 23,224 43,627  
1997 26,261  48,559  
1998 26,974  45,921  
1999 26,587  40,671  
2000 27,775  54,503  
2001 31,342  41,399  
2002 36,059  51,553  
2003 47,252  69,339  
2004 63,120  97,539  
2005 73,476  116,774  
2006 85,141  137,032  
Kaynak: DTM 

1996-2006 yılları arasında dış ticarete konu olan tarımsal ürünlerin deseninde de bazı 

değişiklikler olmuştur. Örneğin, tarımsal ihracat içerisinde temel tarım ürünlerinin payı 

azalırken, işlenmiş tarım ürünlerinin payında artışlar görülmektedir. İthalata 

bakıldığında ise durum daha belirgindir. İşlenmiş tarım ürünleri ihracatta olduğu gibi 

ithalatta da değer olarak artış göstermektedir. 

İşlenmiş tarım ürünlerinde ihracatın değeri, 1996-2006 yılları arasında, yüzde 80 

artarak, 460 milyon dolardan 830 milyon dolara yükselmiştir. İşlenmiş ürünlerin ithalat 

değeri ise aynı yıllarda yüzde 505 artarak, 62 milyon dolardan 375 milyon dolara 

yükselmiştir. 

Tarımsal ürünlerin dış ticaret içindeki gelişim seyri incelendiğinde, sektör ihracatçı 

konumdan ithalatçı konuma geçme eğilimi taşımaktadır (Özkan,2008). 
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Tarım ürünlerinin gıda maddesi olarak dış ticaret dengesi yıllar itibariyle fazla 

vermektedir. Fakat çoğunlukla kuraklığın ve krizin etkisiyle olmak üzere tarımsal 

hammadde ithalatı ihracatın üstünde gerçekleşmiştir. Tarım ürünleri hammadde ithalatı 

buğdayda kaliteli hammadde sorunu ve içeride işleme rejimi kapsamında, pirinç ve 

yağlı tohumlarda ise Türkiye’nin açığı olduğu için yapılmaktadır. 

Diğer yandan tarım ürünlerinin hammadde olarak ithalatı tarımsal sanayi açısından atıl 

kapasitenin değerlendirilmesine dolayısıyla işlenen ürünlerin ihracatına ve katma değer 

yaratılmasına neden olmaktadır ( Ege,2011). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SAKARYA İLİ TARIMININ ÖZELLİKLERİ, 

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

 

2.1.Sakarya İli Tarımının Özellikleri 

2.1.1.Sakarya İlinin Arazi Yapısı 

Sakarya ili doğuda Bolu ve Düzce, batıda Kocaeli ve Bursa, güneyde Bilecik illeri,  

kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilidir. İl merkezi olan Adapazarı kara yolu ile İstanbul’a 

148 km. Ankara’ya 306 km. mesafededir. Merkez İlçe’nin rakımı 31 metredir (Sakarya 

Tarım Master Planı,2002). 

Sakarya’nın % 33,6’sı dağlar, % 44,3’ü platolar ve %22,1 ovalardan meydana gelen 

alandaki bitki örtüsü oldukça zengindir. Akova (Adapazarı Ovası), Pamukova, 

Akova’nın kuzeyinde bulunan Söğütlü Ovası ve Kaynarca ilçesinin güneyinde ve 

batısında yer alan Şeyhler Ovası da ildeki verimli ovalardır. Sakarya 120 cm derinliğe 

ulaşan en verimli toprak türü olan alüvyon toprağa sahiptir. Sakarya ilinde toplam 

alanın % 48’inde tarım yapılabilmektedir. Sulanabilme kabiliyetine haiz 93.000 

hektarlık alanın yaklaşık 20 bin hektarlık (toplam alanın % 8’i) bölümünde sulama 

ünitelerinden fiilen yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır (Sakarya İl Müdürlüğü 

2015). 

Sakarya ilinde tarım yapılan topraklar 245 bin 356 hektar genişlikle ilin topoğrafik 

alanının yaklaşık %49’unu iz düşüm alanının %51 ini kaplamaktadır. Bu alanların 

önemli bir kısmı 1. sınıf tarım alanlarından oluşmaktadır. İl tarımında, modern tarım 

teknikleri etkin olarak kullanılmakta, iklim şartları ve yağış rejiminin elverişliliği 
nedeniyle ovalık kesimlerde sulamaya ihtiyaç hissedilmeden çoğu ikinci ürün bitkisinin 

tarımı kolaylıkla yapılmaktadır. İl tarımsal ürünler üretiminde tarla ürünleri, sebze ve 

meyve ürünleri dışında, ayrıca son yıllarda gelişmeye başlayan ve bugün yoğun bir 

faaliyet alanı olarak görülen seracılık ürünleri (hıyar, marul, domates biber vb.) ve süs 

bitkileri de üretilmektedir. Sakarya İl’indeki tarımsal faaliyetlerden ülke ortalamasının 

üzerinde verim elde edilmektedir (USLU, 2011). 

 İl toprakları içinden geçen en önemli akarsu Sakarya Nehri’dir. Hayvan içme suyu 

göletleri de dâhil olmak üzere (büyüklü küçüklü) 41 adet gölet vardır. Bu alanlar 

yaklaşık 60 bin aile tarafından kullanılmakta ve işletme başına düşen ortalama arazi 

miktarı 41 dekardır. İşletmelerin ancak %21’i 50 dekarın üzerinde arazi varlığına 

sahiptir.  
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İldeki tarım alanları, Sakarya Nehri’nin suladığı verimli alüvyal topraklardan 

oluşmaktadır. Arazilerin küçük ve parçalı olması ildeki tarımsal faaliyetleri, birim 

alandan daha yüksek gelir elde edilebilecek alanlara yönlendirmiştir. İlimizde tarım 

işletmelerinin küçük ve arazilerin parçalı oluşundan dolayı sürdürülebilir üretim 

yapılması her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu nedenle Aşağı Sakarya ovasındaki 59.000 

ha alanın toplulaştırılması özel önem kazanmıştır. Sulanabilir 93.000 hektar alanın 

19.151 ha sulanmaktadır (Sakarya 2015 Yılı Faaliyet Raporu,2015). 

İldeki tarımsal gelirde en yüksek pay hayvancılık sektörüne (broiler) aittir. Meyvecilik 

gelirleri içinde en büyük payı fındık almaktadır (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

Tablo 8: Sakarya’daki Tarım Alanlarının Dağılımı 

Tarım Alanlarının Dağılımı Hektar % 
Tarla Arazisi 98.040 40.0 
Sebze Arazisi 8.359 3.4 
Meyve Arazisi 6.938 2.8 
Fındık 71.761 29.2 
Bağ 4.034 1.6 
Zeytin 482 0.2 
Kavak 10.450 4.3 
Diğer Kullanım Amaçlı 
Arazi 

45.292 18.5 

Toplam 245.356 100.0 
Kaynak: SATSO İktisadi Raporu 2011-2012 

İldeki mevcut tarım işletmelerinde, genellikle bitkisel ve hayvansal üretim birlikte 

yapılmaktadır. İlin kuzeyinde fındık, orta kuşakta tarla ziraatı, güneyinde meyvecilik 

hâkimdir. Son yıllarda etlik piliç yetiştiriciliği ile dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği 
hızla gelişmiştir (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

Narenciye ve muz gibi suptropik meyveler dışında ülkemizde yetiştirilen tüm ürünler 

ilimizde de yetişebilmektedir. Ancak, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 

tarımsal faaliyet yapılan arazi veraset ve intikaller ile küçülmüş olup, bu arazilerde 

giderek ekonomik anlamda tarla tarımı yapma imkânı ortadan kalkmaktadır. Küçülen 

tarım sahalarında ekonomik tarım yapılamayacağı bilincine ulaşan yetiştirici, birim 

alanı en verimli biçimde değerlendirmek amacıyla seracılık gibi entansif tarım ile 

hayvancılığa yönelmiş bulunmaktadır (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

İl yüzey şekilleri, iklim ve doğal bitki örtüsü bakımından birbirinden farklı dört 

kesimden oluşmaktadır: 

Birinci Alt Bölge: Sakarya Nehri’nin içinden geçtiği Pamukova ve Geyve Ovalarının 

bulunduğu havza mikro klima özelliği göstermekte olup narenciye dışındaki tüm 

ürünlerin (özellikle meyve ve sebze) üretimi için ideal özelliktedir. 
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İkinci Alt Bölge: Akova olarak bilinen Adapazarı Ovası’dır. Adapazarı, Söğütlü ve 

Ferizli ilçelerini içine alan bölgedir.  

Üçüncü Alt Bölge:  Samanlı Dağları’nın kuzeye doğru uzantısı olan Akyazı, 

Karapürçek, Hendek, Karasu ve Kocaali İlçelerini içine alan daha çok yayvan yapraklı 

orman ağaçları ile kaplı,  fındık üretiminin yaygın olduğu bol yağış alan bölgedir.  

Dördüncü Alt Bölge: Kocaeli Platosunun doğuya doğru uzantısı olan alanı ve Kaynarca 

İlçesi’ni içine alır. Yer yer platolardan oluşur. 

Tarımsal faaliyette bulunan 58.170 işletmenin bulunduğu tahmin edilen ilde işletmelerin 

% 41’i yirmi dekarın altında arazi büyüklüğüne sahiptir. Arazi varlığı yüz dekarın 

üzerinde olan işletmelerin oranı ise sadece % 2,81’dir.Tarımsal işletmelerde büyük 

çoğunlukla hayvansal ve bitkisel üretim beraber yapılmakta ve işletme başına düşen 

hayvan sayısı süt sığırcılığı yapan işletmelerin % 74’ünde beş baş ve daha az sayıda 

sığır bulunmaktadır. Buna mukabil elli bir baş ve üzeri sığır bulunan işletmelerin oranı 

süt sığırcılığında % 2,81 iken besi sığırcılığı işletmelerinde %0,29’dur. Büyük yerleşim 

birimlerine yakın konuma sahip olması, ilde üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin 

pazarlanmasında büyük avantaj oluşturmaktadır. İlin bu konumu ve avantajı, büyük 

şehirlerin talebini karşılamaya yönelik olarak hayvancılık ve çeşitli süt ürünlerinin, 

ayrıca bunlara dayalı tarımsal sanayinin ilerletilmesine olanak vermektedir (2015 Yılı 

Faaliyet Raporu). 

Ülke genelinde tarım sektörü GSMH içinde % 8’lik pay almakta iken Sakarya’da % 

24’lük pay ile ilk sırada yer alarak sanayiye kaynak aktaran itici bir güç konumundadır. 

İldeki tarımsal gelirde en yüksek pay hayvancılık sektörüne aittir. Meyvecilik gelirleri 

içinde en büyük payı fındık almaktadır (2014 Yılı Faaliyet Raporu). 

İlde tarımdan elde edilen gelirin dörtte birini oluşturan ve tarım alanlarının % 29’unu 

işgal eden fındığın, ilin sosyo-ekonomik hayatındaki önemi açıktır. Ekiliş alanları 

bakımından üçüncü, üretimde ikinci, birim alandan elde edilen verimde birinci sırada 

yer alan ilimizde halen 68 bin hektar alanda 107 bin ton olan üretimin 2010 yılında 89 

bin ton dolaylarına inmesi beklenmektedir. Türkiye’nin fındık üretimi projeksiyonuna 

bakıldığında 650 bin ton civarındaki üretimin 2010 yılındaki ihracat tahminleri 

doğrultusunda yaklaşık 540 bin tonunun ihraç edileceği öngörüldüğünden ilde üretilen 

fındığın pazarlama sorunu yaşamayacağı düşünülmektedir.  

Ancak fındığa dayalı sınai tesislerin devreye girmesi, beklenmeyen gelişmelere karşı 
fındık ihracatının ve fındığa katma değer getirecek sonuçların doğmasını sağlayacaktır 

(SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 
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2.1.2.İklimi 

Bölge Aşağı Sakarya Havzasında, Marmara’nın doğusunda yer almakta olup, iklim hem 

Karadeniz hem de Marmara bölgesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Sakarya ili 

toprakları denizden genel olarak 30-60 metre yükseklikte ve ova görünümündedir. İlin 

güneyindeki dağlık kütleler bilhassa kuzeyden gelen hava kütlelerinin hareketini 

yavaşlatan, yön veren etken olarak sahanın daha fazla yağış almasına sebep olmaktadır. 

Çevredeki denizler, göller ve ovadaki bataklıklar sebebiyle nemli bir havaya sahiptir. 

Bölgede yağışlı gün sayısı ve miktarı, Marmara bölgesine nazaran daha fazladır. Ancak 

yağış miktarı Karadeniz’den iç kesimlere doğru azalır. Karasu’da 1000 mm olan yıllık 

toplam yağış miktarı, Sakarya’da 840 mm, Geyve’de 600 mm ye kadar düşer. Bölgenin 

hâkim rüzgâr yönü kuzeybatıdır. Nisbi nem ortalaması %72’dir. İklim genel olarak 

kışlar bol yağışlı ve az soğuk, yazlar ise nemli ve sıcak olur. Yıllık ortalama yağış 
miktarı 840,5 mm olup yıllık ortalama sıcaklığı ise 14,3 ve %72 nispi nem oranına 

sahiptir. Uzun yıllar ortalamasına göre yağışın mevsimlere dağılışı; ilkbahar aylarında 

179,2 mm, yaz aylarında 148,4 mm, sonbahar aylarında 279,1 mm, kış aylarında ise 

233,8 mm’dir (Brifing Ağustos 2015). 

Sakarya’da 37 mm yağışla Mart yılın en kurak ayıdır. Ortalama 73 yağış miktarıyla en 

fazla yağış Haziran ayında görülmektedir. 19,3 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. 

Ocak ayında ortalama sıcaklık -3,6 olup yılın en düşük ortalamasıdır (Brifing Ağustos 

2015). 

İlin toplam alanının %49'unu teşkil eden tarım arazisi, modern tarım teknikleri ile etkin 

olarak kullanılmakta; ovalık kesimlerde de sulamaya ihtiyaç hissedilmeden çoğu ikinci 

ürün bitkisinin tarımı kolaylıkla yapılmaktadır. Ekstrem yıllar hariç yağışların 

mevsimlere dağılımı genellikle optimal sınırlar içerisinde gerçekleşmektedir. Bu durum 

sulama yapmadan tarımsal faaliyetleri uygulama imkânını da beraberinde getirmiştir. 
Ancak son yıllarda ve özellikle yaz aylarında görülmeye başlayan kuraklıklar nedeniyle 

sulama ünitelerine olan ihtiyacı gündeme gelmiş ve çeşitli çalışmalar yapılmaya devam 

edilmektedir (Brifing Ağustos 2015). 
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2.1.3. Bitkisel Üretim 

Sakarya ili topraklarının yarıya yakın bir bölümü tarıma elverişli durumdadır. İlin 

487.800 hektarlık toplam alanı içinde %49'luk bölümünde tarım yapılmaktadır. Bu 

alanların önemli bir kısmı da 1. sınıf tarım arazi statüsündedir. İl tarım arazisinin 

%44,68'lik bölümü tarla alanı olarak kullanılmaktadır. Tarla alanı dışında ikinci önemli 

grubu ise meyve alanları oluşturmaktadır. Meyve tarımı il tarım arazisinin %31'lik 

bölümünü oluşturmaktadır. İl meyve alanlarının önemli bir bölümünü ise fındık arazisi 

teşkil etmektedir. Tarla alanı olarak kullanılan tarım arazisinin 93.300 hektarlık 

bölümünde başta mısır ve buğday olmak üzere tahıl ürünleri üretimi yapılmaktadır. 

Yine tarla alanlarında baklagiller; şeker pancarı ve tütün gibi endüstriyel bitkiler; 

ayçiçeği gibi yağlı tohumlar ve başta patates olmak üzere yumru bitkilerin üretimi 

yapılmaktadır. Bunların yanında seracılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği ilde son yıllarda 

hızla gelişmekte ve üretim değerleri önemli miktarda artmaktadır (USLU,2011). 

Arazilerin küçük ve parçalı olması ilin tarımsal geleceğinde sebzecilik sektörünü ön 

plana çıkarmaktadır. 1995 yılından bu yana uygulanan projeli faaliyetlerle 

yoğunlaştırılan eğitim ve yayım çalışmaları sonucunda üreticilerde açık ve örtü altı 

sebze kültürünün gelişmesi; ekim alanları, çeşitlilik ve üretimde kayda değer artışlar 

getirmiştir. Tarım alanlarının % 44,65’inde tarla tarımı yapılmakta, bu alanın % 

44,61’inde üretilen mısır, ekim alanları açısından olduğu gibi endüstride kullanımı 

açısından da önemli bir yer almaktadır. İlimizde fındık yetiştiriciliği yapılan alan, 

toplam tarım alanlarının % 28’sine tekabül etmektedir. Bu alandan elde edilen fındık 

geliri, tarımdan elde edilen gelirin % 18’i, meyvecilikten elde dilen toplam gelirin % 

66’sı kadardır. Buradan da anlaşılacağı üzere fındık, İlin tarımında ve ekonomisinde 

önemli bir yere sahiptir. İl genelinde üretim payı olarak % 3 gibi küçük bir paya sahip 

olan bağcılık sektörü, özellikle Geyve ve Pamukova ilçelerimizde önemli ölçüde çiftçi 

ailesinin asli geçim kaynağıdır (USLU,2011).  

İlimizde toplam tarım yapılan alan 245.356 hektar olup 122 bin hektarı tarla bitkilerine 

ayrılmış, tarla tarımından geriye kalan 9.326 ha alanda sebzecilik, 6.839 ha alanda 

meyvecilik, 69.450 ha alanda fındık yetiştiriciliği ve 3.489 hektarlık alanda bağcılık, 

9.500 ha alanda kavakçılık, 419 hektar alanda ise zeytincilik yapılmaktadır. İlimizin 

tarımsal yapısı polikültür bir özellik göstermekte, işlenen tarım alanlarında en fazla tarla 

bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Tarım alanlarının % 42’sinde tarla tarımı yapılmakta, bu alanın % 47’sinde üretilen 

mısır, ekim alanları açısından olduğu gibi endüstride kullanımı açısından da önemli bir 

yer almaktadır.  

İlimiz tarımsal üretiminin önemli ürünlerinden olan fındık toplam tarım alanlarının 

%29’ unda üretilmektedir. Bu alandan elde edilen fındık geliri, tarımdan elde edilen 

gelirin %15’i, kadardır. 
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2.1.3.1. Tarla Ürünleri Üretimi 

Sakarya ili tarımsal ürünler üretiminde en önemli gelir kaynağını tarla bitkileri 

oluşturmaktadır. İl tarımında buğday, mısır, şekerpancarı, patates ve ayçiçeği üretimi 

büyük önem taşır. Türkiye mısır üretiminin yaklaşık %12’ini karşılayan Sakarya ilinde, 

yılda ortalama olarak 400-500.000 ton mısır üretimi yapılmaktadır. Tarla bitkileri 

arasında mısır ekilişlerinin özel bir önemi vardır. Çünkü Sakarya'da her yıl ortalama 

50.000 ha alanda ekimi yapılan mısıra, endüstri sahasından, hayvan yetiştiricilerinden 

ve haşlamalık olarak tüketiciler tarafından talep oluşmaktadır. Mısırdan sonra buğday, 

şekerpancarı, patates ve soğan tarla ürünleri üretiminde önemli ürün grubunu 

oluşturmaktadır (USLU,2011). 

Mikroklima iklim şartlarının hüküm sürdüğü derin ve verimli ova topraklarında, başta 

mısır olmak üzere tarımı yapılan kültür bitkilerinde ulaşılan verim seviyesi, bu 

bitkilerde genetik kapasite sınırlarına yaklaşılmış olduğunu göstermektedir. Bu 

gelişmede gerçekleştirilen çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarının yanı sıra, tarımsal 

mekanizasyonda izlenen gelişmelerin ve aynı zamanda çiftçinin ileri tarım tekniklerini 

uygulama hususunda gelişmiş ülkelerle çeşitli yollardan kurduğu irtibatların da etkisi 

bulunmaktadır. Ülkenin sayılı Tarımsal Araştırma Enstitülerinden biri Sakarya’da 

bulunmakta ve kurumun ana konusunu mısır oluşturmaktadır (USLU,2011). 

Sakarya ili tarım sahalarının önemli bir bölümü düz ve taban arazi niteliğine sahip 

olduğundan pek az alan dışında nadas uygulaması yoktur. Genel olarak her yıl mevcut 

tarım alanlarından bitkisel ürün kaldırılmakta, çoğu kere de aynı alandan ikinci ürünü 

almak mümkün olmaktadır (USLU,2011). 

Yetiştiricinin son zamanlarda entansif hayvancılığa yönelmesi sonucu kamuya ait çayır 

ve meralardan hayvan otlatma suretiyle yararlanma yoğunluğu düşmüştür. Bu durum, 

genetik kapasitesi yüksek damızlıklara sahip yetiştiriciyi yem bitkisi ekilişlerine 

yöneltmiştir. Hayvancılığa yönelik tarımsal faaliyetlerden ve ikinci ürün olarak ekimi 

yapılan silajlık mısır üretimi yanında, yem şalgamının da üreticiye tanıtımı devam 

etmektedir. Hayvan beslemede önemi hiçbir şekilde azalmayacak olan yonca, korunga, 

fiğ, yulaf, silajlık mısır ve hayvan pancarı yanında, yeşil yahut silajı yapılarak 

hayvanlara yedirilen sorgum sudan otu da kıymetli bir yem bitkisi olarak bitkisel üretim 

deseninde yerini almış bulunmaktadır (USLU,2011). 

Polikültür tarım şartlarının mevcut olduğu Sakarya toprakları üzerinde ayrıca arpa, 

nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, tütün, pamuk, susam, kuru sarımsak ve diğer pek 

çok ürünün ekim ve üretimi de mutat olarak devam etmektedir. 

Dört ayrı agro-ekolojik kuşağa sahip ilde orta şeridi içeren bölümde tarla bitkileri 

üretilmektedir. En önemli ürün mısır olup, ülke dane mısır üretiminin % 11’i ile 4. 

sıradadır. 
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-Mısır 

Mısır insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı sıra sanayide de alkol, 

ispirto, yağ, irmik vs. gibi ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Mısır ekimi Adapazarı, Akyazı, Erenler, Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde ağırlıklı olarak 

yapılmaktadır. Ülke ihtiyaçları ve taleplerin karşılanması bakımından, ekimi ilk ürün ve 

ikinci ürün şeklinde yapılan mısır üretiminde, ağırlığı ilk ürün ekilişlerinin teşkil ettiği 
görülmektedir (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

İkinci ürün mısır ekilişleri ise silajlık yem yapımında ve "haşlamalık, kebaplık" tabir 

edilen şekilde değerlendirilmektedir. 

Arazilerin küçük ve parçalı olması ilin tarımsal geleceğinde sebzecilik sektörünü ön 

plana çıkarmaktadır.  

1995 yılından bu yana uygulanan projeli faaliyetlerle yoğunlaştırılan eğitim ve yayım 

çalışmaları sonucunda üreticilerde açık ve örtü altı sebze kültürünün gelişmesi; ekim 

alanları, çeşitlilik ve üretimde kayda değer artışlar getirmiştir. Tarım alanlarının % 

42,3’ünde tarla tarımı yapılmakta, bu alanın % 47’sinde üretilen mısır, ekim alanları 

açısından olduğu gibi endüstride kullanımı açısından da önemli bir yer almaktadır. 

Tablo 9: Mısır Üretimi 2003 / 2015 

MISIR 

2003 2015 

Ekiliş 
(Dekar) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Dekar/Kg) 

Ekiliş 
(Dekar) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Dekar/Kg) 

480.600 330.897 689 400.002 467.160 1.168 

 

Türkiye Üretimi 6.400.000 TON 

Sakarya 
Türkiye Üretimindeki Payı  (%) 4,95 

Türkiye Üretimindeki Sırası 8 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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-Fındık 

Ülkemiz fındık tarımında uzun yıllar ortalaması itibari ile dikili alanda 3. , üretimde 2. , 

verimde 1. sırada olan ilimizde dikim alanı 72.000 hektardır. 2014 yılında Doğu 

Karadeniz Bölgesinde dondan kaynaklanan verim düşüklüğünün aksine ilimizde üretim 

ve verimde geçen yıla göre %21 oranında artış olmuştur (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

Tablo 10: Fındık Üretimi 2003 / 2015 

FINDIK 

2003 2015 

Ekiliş  

(Ocak) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Dekar/Kg) 

Ekiliş  

(Ocak) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Dekar/Kg) 

34.183.280 71.993 2,106 35.910.420 88.096 2,453 

 

Türkiye Üretimi 646.000 TON 

Sakarya 
Türkiye Üretimindeki Payı  (%) 12,8 

Türkiye Üretimindeki Sırası 4 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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-Ayva 

Ayva yetiştiriciliği Geyve, Pamukova ve Sapanca Gölü çevresinde yoğunlaşmıştır. 
Sofralık tüketimi yanında tarımsal sanayiye hammadde olma özelliğiyle gerek 

anakentlere ve gerekse yaş meyve ihracatçılarına hitap eden bir meyve çeşidimizdir 

(2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

Tablo 11: Ayva Üretimi 2003 / 2015 

AYVA 

2003 2015 

Ağaç Sayısı 

(Adet) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Ağaç/Kg) 

Ağaç Sayısı 

(Adet) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Ağaç/Kg) 

633.945 33.749 54    

 

Türkiye Üretimi 112.900 TON 

Sakarya 
Türkiye Üretimindeki Payı  (%) 74 

Türkiye Üretimindeki Sırası 1 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 12: Tarla Bitkileri Üretimi 2014 

Ürünler Ekim Alanı (da.) Üretim (ton) Verim (kg/da.) 
Mısır 410.652 484.084 1.179 
Buğday 179.547 54.784 305 
Arpa 48.835 15.791 323 
Şekerpancarı 9.338 50.678 5.427 
Fiğ (tırmanıcı, otsu 
bir bitki) 

31.735 23.077 727 

Yonca 43.035 70.545 1.639 
Ayçiçeği 44.125 9.258 210 
Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tablo 13: Tarla Bitkileri Üretimi 2015 

Ürünler 

2015 

Ekim Alanı (da.) 
Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/da.) 

Mısır 400.002 467.160 1.168 

Buğday 172.884 49.162 284 

Arpa 38.299 14.381 375 

Şekerpancarı 5.939 33.012 5.559 

Fiğ 29.545 22.979 778 

Yonca 47.188 72.931 1.546 

Ayçiçeği 38.299 8.206 214 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 14: Önemli Yem Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları 2014 

Yem Bitkileri 
2014 

Alan (Da.) Üretim (ton) 

Silajlık Mısır 168.050 768.549 

Yonca 43.040 70.545 

Fiğ 31.740 23.077 

Korunga 1.230 1.119 

Diğerleri 26.390 53.771 

Toplam 270.450 917.061 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tablo 15: Önemli Yem Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları 2015 

Yem Bitkileri 

2015 

Alan (Da.) Üretim (ton) 

Silajlık Mısır 179.180 825.769 

Yonca 47.190 72.931 

Fiğ 29.550 22.769 

Korunga 1.210 1.103 

Diğerleri 25.760 48.901 

Toplam 282.890 971.473 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

 

2.1.3.2.Sebzecilik 

İlde sebze üretimi bütün ilçelerde yapılmakla birlikte, Pamukova, Geyve, Adapazarı ve 

Hendek ilçesi ticari anlamda sebzeciliğin yapıldığı yerlerdir. Bu ilçeler, büyük tüketim 

merkezlerine (İstanbul, Kocaeli, Ankara) yakınlıklarının da avantajını kullanarak il 

tüketiminin yanı sıra, il dışı tüketimi de karşılamaya yönelik sebze ürünleri yetiştiriciliği 
yapmaktadırlar. İlin ağırlıklı sebze ekilişleri arasında domates, başlahana, sivri biber, 

karpuz, hıyar, kavun, taze fasulye, biber, balkabağı, karalahana, ıspanak ve patlıcanı 

saymak mümkündür (USLU,2011). 

Sakarya ili sebze ürünleri üretimi Marmara Bölgesi ve Türkiye açısından 

incelendiğinde; özellikle balkabağı, lahana ve kereviz ürünleri üretiminde önemli 

olduğu dikkati çekmektedir. Balkabağı üretiminde Marmara Bölgesi içerisinde %27 

paya sahip olan Sakarya, Türkiye üretiminin %10'unu oluşturmaktadır. Yine yaprak 

lahana üretiminde bölge üretiminin %38'ini, Türkiye üretiminin %5,5'ini karşılayan 

Sakarya, kereviz üretiminde ise bölge üretiminin %11'ini, Türkiye üretiminin de 

%3,3'ünü karşılamaktadır (USLU,2011). 
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Tablo 16: Sebze Üretimi 2014 

Ürünler Ekim Alanı Üretim (ton) Verim 
Domates 11.456 35.936 3.137 
Başlahana 9.125 33.246 3.643 
Kıvırcık Marul 9.626 12.048 1.252 
Ispanak 6.670 5.595 839 
Kabak (çerezlik) 4.215 557 132 
Karnabahar 5.965 12.490 2.094 
Karpuz 4.640 28.613 6.167 
Balkabağı 2.996 9.293 3.102 
Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 17: Sebze Üretimi 2015 

Ürünler 
2015 

Ekim Alanı Üretim (ton) Verim 

Domates 10.663 38.380 3.599 

Başlahana 8.402 32.046 3.814 

Kıvırcık Marul 9.703 12.035 1.240 

Ispanak 6.792 8.579 1.263 

Kabak (çerezlik) 3.470 454 131 

Karnabahar 7.145 16.050 2.246 

Karpuz 5.160 31.173 6.041 

Balkabağı 3.087 9.955 3.225 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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2.1.3.3. Meyvecilik 

Sakarya ili meyve üretiminde en önemli ürünler arasında başta fındık olmak üzere elma, 

üzüm armut yer almaktadır. İlde meyvecilik daha ziyade, Geyve, Pamukova, Taraklı ve 

Sapanca ilçelerinde yapılmaktadır. Fındık yetiştiriciliği konusunda ise Adapazarı, 

Akyazı, Hendek, Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçeleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye fındık üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini Sakarya tek başına üretmektedir. 

Geyve ve Pamukova ilçelerinde, ihracata yönelik olarak yetiştirilen ve özellikle 

danelerini dökmeyen türden olan müşküle üzümü üretimi il meyve üretimi içerisinde 

önemli bir yere sahiptir. İlde üzüm üretiminin yanı sıra ayva, çilek ve kiraz üretimleri de 

önemli bir yere sahiptir. İl meyve üretiminin Marmara Bölgesi ve Türkiye içindeki yeri 

incelendiğinde ise; özellikle fındık üretiminin önemli yer tuttuğu dikkati çekmektedir. İl 
fındık üretimi Türkiye üretiminin ise %20'sini oluşturmaktadır. Ayva üretimi ise Bölge 

üretiminin %30'unu, Türkiye üretiminin de %9'unu karşılamaktadır (USLU,2011). 

Meyvecilikte gelirin % 68’ni fındık oluşturmakta, ilin güney kesimine gidildikçe diğer 

meyvelere ait plantasyonlar kendini göstermektedir. Bitkisel üretimde, özellikle de 

meyvecilikte iç ve dış pazar taleplerini dikkate alan çeşitlendirme ile birim alandan daha 

fazla verim almayı sağlayacak bodur meyve plantasyonlarına gidilmektedir 

(USLU,2011). 

Tablo 18: Meyvecilik 2014 

Meyveler Meyve Veren Ağaç Sayısı Üretim (ton) 
Armut 131.237 8.392 
Ayva 631.887 22.648 
Elma  432.267 26.290 
Şeftali 250.105 9.667 
Fındık Ocağı 35.321.270 80.703 
Bağ* 40.340 59.910 
Çilek* 2.472 6.680 
*Bağ ve çilek alanı dekar / Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Tablo 19: Meyvecilik 2015 

Meyveler 

2015 

Meyve Veren Ağaç Sayısı Üretim (Ton) 

Armut 126.445 8.079 

Ayva 845.815 84.050 

Elma 431.445 32.906 

Şeftali 250.155 11.277 

Fındık ocağı 35.910.420 88.096 

Bağ * 40.340 47.910 

Çilek* 2.468 4.068 

*Bağ ve çilek alanı dekar / Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

2.1.3.4. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 

İklim ve konumun uygunluğu itibariyle, özellikle dış mekân süs fidanı üretiminde, 

örgütlenmenin de teşviki ile önemli gelişmeler kaydedilmiş, süs bitkileri üretimi 

Arifiye-Sapanca-Pamukova ekseninde gelecek vadeden bir sektör halini almıştır 
(USLU,2011). 

İlimizde aile başına düşen arazi miktarının çok az olması yanında arazi parçalığının ve 

parsel büyüklüklerinin asgari seviyelerde olması, diğer tarımsal faaliyetlerin verimlilik 

sağlayacak şekilde sürdürülmesine imkân vermemekte, bu yörelerdeki üreticilerimiz de 

birim alandan daha çok gelir getiren sektörlere yönelmektedir. Bu sektörlerin başında iç 

ve dış mekân süs bitkileri üretimi gelmektedir. İlimizin gerek iklim, gerekse toprak 

yapısı bakımından iç ve dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliğine uygun olması nedeniyle 

bu alanda yetiştirici sayısı ve yetiştirme alanı hızla artmaktadır. Coğrafi konumu 

itibariyle başta İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara olmak üzere metropollere yakın olmamız 

sayesinde, işletme girdilerinin temini ekonomik ve rahat olarak sağlanmakta; 

bölgemizde yazlık, tatil köyleri ile sayfiye ve dinlenme tesislerinin yoğun olması da 

üretilen ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Yine başta İstanbul, İzmir, Bursa, 

Ankara olmak üzere diğer bölge ve civar İllerimizdeki Belediye park ve bahçe 

düzenlemelerinde de dış mekân süs bitkilerine yoğun talep olmaktadır. Türkiye’nin ilk 

Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği Sakarya’da kurulmuştur. Yine Valilik başta olmak 

üzere ilin önemli kurum/kuruluşlarının çalışmalarıyla, Sapanca Gölü kenarında sektörün 
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pazarlama olanaklarını önemli ölçüde geliştirecek Tanıtım (fuar) Alanı oluşturulması 

süreci devam etmektedir (USLU,2011). 

İlkel yöntemlerle az sayıda ve kayıt dışı işletmelerde yapılan dış mekan süs bitkileri 

üretiminde, 2005 yılında uygulamaya konulan “Süs Bitkileri Üretimini Geliştirme 

Projesi” sonucunda ilimiz, modern teknoloji kullanımıyla ülkede marka haline gelmiş 
ve ihracatı her geçen gün artan konumdadır (USLU,2011). 

 

Tablo 20: Süs Bitkileri 2013 / 2015 

SÜS BİTKİLERİ 

2003 2015 

Ekiliş (Dekar) İşletme (Adet) 
Ekiliş 
(Dekar) 

İşletme (Adet) 

1.659 101 11.952 512 

 

Türkiye Dikili Alan 32.293 Dekar 

Sakarya 
Türkiye Üretimindeki Payı  (%) 32,3 

Türkiye Üretimindeki Sırası 1 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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2.1.4. Hayvancılık 

İl hayvancılığının mevcut durumu incelendiğinde ise; Sakarya ili tarımsal faaliyetlerinin 

yarısını hayvansal üretim oluşturmaktadır. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı 

azdır. İlde hayvancılık, meraya dayalı ve küçük çapta sürdürülen koyunculuk faaliyetleri 

bir tarafa bırakılacak olursa; büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde besi ve süt sığırcılığına 

yönelik olarak kapalı sistem hayvancılık faaliyetleri tercih edilmektedir. Sakarya ilinde 

hayvansal üretime bağlı olarak et, süt ve yumurta tesisleri de gelişmiştir. İlde sığırcılık 

sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmış; modern beyaz 

et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesimhaneler kurulmuştur. 

Üst düzey teknolojiye sahip 1058 broiler işletmesi ile Sakarya, kanatlı hayvan 

üretiminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almaktadır (USLU, 2011). 

Hayvan beslemesinde önem taşıyan kaba ve kesif yem ihtiyacının karşılanmasında en 

önemli yere sahip olan mısır üretimi, ülkede üretilen mısırın beşte birini 

oluşturmaktadır. Mısır ekim alanları itibariyle duruma bakıldığında Sakarya’daki ekim 

alanı, ülkedeki toplam ekiliş alanının onda biri kadardır. İlin mısır üretim ve ekiliş 
projeksiyonuna bakıldığında durum, silajlık mısır lehine görünmekle birlikte insan 

gıdası yönünden gerekli gelişmenin sağlanabilmesi tarım-sanayi entegrasyonuna 

gidilerek mısıra dayalı sınai ürünlerin üretiminin geliştirilmesine bağlıdır (2015 Yılı 

Faaliyet Raporu). 

İlde üretilen tarımsal üretim değeri içinde % 43’lük paya sahip olan hayvansal üretimin 

gelecekte de birinci öncelikli faaliyet kolu olacağı tahmin edilmektedir. İldeki sığır 
varlığının % 28’ini saf kültür ırkı, % 64’ünü kültür melezi,% 8’ini ise yerli ırk 

oluşturmaktadır. Türkiye genelinde sığır varlığının % 40’ı yerli ırk olduğu göz önüne 

alındığında, ildeki ırk dağılımının oldukça iyi durumda bulunduğu görülmektedir. 

Ancak hayvan başına elde edilen verimde ve verimlilikte gelişmiş ülke değerlerinden 

geride kalındığı da bir gerçektir. Irk ıslahı yanında işletmelerin verimlilik ilkeleri ile 

çalışır duruma gelmesi, mer’a ıslahı, yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi, hayvan 

sağlığı hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesi, sektörü olması gerektiği noktaya 

taşıyacak unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanatlı sektöründe başarılan 

entegrasyona benzer bir modelin büyük baş hayvancılıkta da uygulanması 

gerekmektedir. Doğal kaynak envanteri bölümünde bahsedildiği gibi flora arıcılık için 

elverişlidir. Bu potansiyelin ana arı üretim ve dağıtımından başlayan ve ihracata yönelik 

paketleme ve ambalaj sanayine kadar uzanan bir dizi proje desteği ile değerlendirmesi, 

bal ve diğer arı üretiminin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Sakarya ilinde, veraset ve intikal yasaları çerçevesinde yıldan yıla küçülme eğilimindeki 

tarım arazilerinde bitkisel tarım faaliyetlerinin sınırlanması ile birlikte, daha çok kapalı 

sistem hayvancılık faaliyetleri tercih edilmektedir. Büyükbaş hayvancılıkta yetiştirici, 

besi ve süt sığırcılığına yönelmektedir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde büyük 

ölçekli işletme sayısı az olan ilde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de 

önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete 
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geçirilmiş ve bunlara bağlı kesimhaneler kurulmuştur. İlin tarımsal üretim değerinin 

yaklaşık % 47’si hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır. Sakarya İl’inde hayvansal 

üretimde Türkiye ortalamasının üstünde verimlilik elde edilmektedir. Karkas et verimi 

ülkemizde 180-200 kg. arasında iken, ilimizde 260 kg’dır. Bir laktasyondaki ortalama 

süt verimi Türkiye’de 1700-1800 kg. civarında iken ilimizde ortalama 3900 kg. verim 

alınabilmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde ise 5000 kg’dır (SATSO İktisadi 

Raporu 2011-2012). 

İlimizde hayvan başına verim ortalaması ülke ortalamasından yüksek olmasına rağmen, 

bu verimin katma değerini elde etmede yeterli gelişme sağlanamamıştır. Irk ıslahı 

konusunda %92 oranında başarı sağlanmış olmakla birlikte kalan bölümün de ıslahı 

gerekmektedir. Kaba yem açığını gidermede yem bitkileri üretimi ve silaj kullanımında 

sağlanan gelişme henüz yeterli değildir. Hayvan sağlığı konularında ciddi tedbirlere 

ihtiyaç vardır. Karkas et verimi ülkemizde 180-200 kg. arasında iken, ilimiz 260 kg’dır. 

Ancak bu verim AB ülkelerinde 400 kg’dır. Birlaktasyonda ortalama süt verimi 

Türkiye’de 1700–1800kg civarında iken ilimizde ortalama 3900 kg. verim 

alınabilmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde ise 5000 kg’dır. Avrupa Birliği’nde 

bir laktasyondaki verim ortalaması 6500 kg. iken Amerika Birleşik Devletlerinde 7500 

kg’dır (SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 

Gerek hayvansal ve gerekse bitkisel üretim faaliyetinde bulunan çiftçiler, ülke genelinde 

olduğu gibi ilimizde de yeterince örgütlenememişlerdir. Bu durum, üretimden 

pazarlamaya kadar, bilgilendirme, verim, fiyat belirleme vb. gibi konularda 

dezavantajlara sebep olmaktadır (SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 

Tablo 21: Sakarya’da Hayvansal Üretim (Ton) 

Ürünler 2007 2008 2009 2010 2011 
Kırmızı et 15.214 14.859 14.455 14.735 16.856 
Beyaz et 175.772 175.683 186.518 177.116 186.295 
Süt 210.941 206.363 200.768 204.946 233.609 
Bal 920 1.147 1.107 819 523 
Yumurta(adet) 111.300.000 190.803.550 212.700.000 199.200.000 210.300.000 
Kaynak: SATSO İktisadi Raporu 2011-2012 

Tablo 22: Sakarya’da Hayvan Varlığının Dağılımı 

Hayvan Türü Adet 
Koyun 35.332 
Keçi 11.960 
Kültür Sığırı 74.563 
Melez Sığır 57.202 
Yerli Sığır 11.440 
Manda 831 
Toplam 191.328 
Kaynak: SATSO İktisadi Raporu 2011-2012 
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Tablo 23: Hayvan Mevcudu 2014 

B. Bas K. Baş Kanatlı (Dönem) Tek Tırnaklı Köpek Kedi 

164.707 78.977 24.948.095 1.539 9.515 3.385 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 24: Hayvan Mevcudu 2015 

B. Bas K. Baş Kanatlı (Dönem) Tek Tırnaklı Köpek Kedi 

150.320 66.414 24.948.095 1.057 9.515 3.385 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 25: Yıllara Göre Hayvansal Üretim (Ton) 2014 

YILLARA GÖRE HAYVANSAL ÜRETİM (TON) 

ÜRÜNLER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kırmızı et 14.455 14.735 16.856 20.336 22.637 19.607 

Beyaz et 186.518 177.116 186.295 189.146 214.702 229.808 

Süt 200.768 204.946 233.609 280.419 274.990 269.103 

Bal 1.107 819 523 998 775 663 

Yumurta  212.700.000 199.200.000 210.300.000 267.066.000 343.611.600 529.140.000 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tablo 26: Yıllara Göre Hayvansal Üretim (Ton) 2015 

YILLARA GÖRE HAYVANSAL ÜRETİM (TON) 

ÜRÜN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kırmızı 
et 

14.735 16.856 20.336 22.637 19.607 17.861 

Beyaz et 177.116 186.295 189.146 214.702 229.808 241.690 

Süt 204.946 233.609 280.419 274.990 269.103 247.894 

Bal 819 523 998 775 663 574 

Yumurta  199.200.000 210.300.000 267.066.000 343.611.600 529.140.000 365.958.600 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

2.1.5. Büyükbaş Hayvancılık 

İlimizde 144.036 adet büyük baş, 47.292 adet küçükbaş ve 19.286.338 adet kanatlı 

varlığı bulunmaktadır. İlimiz genelinde kayıt altına alınan 899 adet bal üreticisi 

mevcuttur. Kayıtlı üreticilerde 56.658 adet kovan bulunmaktadır. 2011 yılında 

ipekböcekçiliği yaş koza desteğinde toplam 3.508 kg. yaş koza için ise 186.000 destek 

yapılmıştır (SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 

Büyük baş hayvan varlığının % 92’si saf kültür ırkı ve kültür melezidir. İlimizde 

yapılmakta olan tavukçuluk faaliyetlerinin büyük bir kısmı Broiler (etçi) tavuk üretimi 

üzerinedir. Bu işletmeler genellikle Kaynarca, Akyazı, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde 

yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından son derece gelişmiştir. 
Bunun yanı sıra ilimizde yumurta tavukçuluğu işletmeleri de mevcuttur. Bu hayvan 

varlığı ile 2011 yılında 233.609 ton süt, 16.856 ton kırmızı et, 186.295 ton beyaz et ve 

210.300.000 adet yumurta üretimi gerçekleşmiştir (SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 

Tablo 27: Irka Göre Büyükbaş Hayvan İstatistikleri 2014 

IRKA GÖRE B.BAŞ HAYVAN İSTATİSTİKLERİ 

HAYVAN TİPİ YÜZDESİ 

Yerli % 6 

Melez % 55 

Kültür % 39 

Kaynak : 2014 Yılı faaliyet Raporu 
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Tablo 28: Irka Göre Büyükbaş Hayvan İstatistikleri 2015 

Kanatlı İşletmeleri İşletme Sayısı Kümes Sayısı Kapasite 

Damızlık 33 191 1.572.295 

Etlik  (dönem x 5 )  1.055 1.412 24.948.095 

Yumurtacı  10 31 1.031.800 

Köy kanatlı sayısı  
  

243.829 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

2.1.6. Küçükbaş Hayvancılık 

İlimizde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun olmamakla birlikte özellikle Geyve, 

Pamukova ve Taraklı ilçelerimizde ağırlık kazanmıştır. Küçükbaş hayvan varlığının 

%77’sını koyun, %33’ünü ise keçi oluşturmaktadır (USLU,2011). 

 

2.1.7. Kümes Hayvancılığı 

İlimizde yapılmakta olan Entegre Tavukçuluk faaliyetleri Broiler (etçi) tavuk üretimi 

üzerinedir. Toplam 1058 adet işletmede 16.500.000 adet/devre üretilmiştir. Yılda beş 
devre üretim yapılmaktadır. Bu işletmeler genellikle Kaynarca, Akyazı, Merkez ve 

Hendek ilçelerinde yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından 

oldukça gelişmiştir. Bunun yanı sıra İlimizde yumurta tavukçuluğu ve damızlık 

işletmeler de mevcuttur (USLU,2011). 

 

Tablo 29: Sakarya’da Kanatlı Hayvan Varlığının Dağılımı  

Hayvan Türü Adet 
Etçi Tavuk (Adet/devre) 18.309.000 
Yumurtacı Tavuk 701.000 
Köy Tavuğu 265.000 
Hindi 3.561 
Ördek 5.648 
Kaz 2.129 
Arılı Kovan 56.658 
Toplam 19.342.996 
Kaynak: SATSO İktisadi Raporu 2011-2012 
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Tablo 30: Kanatlı Hayvan İstatistikleri 2015 

Kanatlı İşletmeleri İşletme Sayısı Kümes Sayısı Kapasite 

Damızlık 36 203 1.851.826 

Etlik  (dönem x 5)  1.055 1.413 22.364.000 

Hindi (etlik) 30 30 74.300 

Yumurtacı  10 31 1.031.800 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

-Et Tavukçuluğu ( Broiler ) 

Broiler yetiştiriciliğinde örnek sayılacak bütünleşmiş firmaların bulunduğu ilimizde 

“sözleşmeli üretim modeli” yaygın olarak uygulanmaktadır. Ülkedeki kanatlı varlığının 

(broiler, hindi vs.) % 14 ine sahip ilimizde 2014 yılı itibariyle toplam kapasite 1.412 

kümeste 22.344.000 adet/ devredir (2014 Yılı Faaliyet Raporu). 

Tablo 31: Et Tavukçuluğu (Broiler) Üretimi 2003 / 2015 

ET TAVUKÇULUĞU (Broiler) 

2003 2015 

Broiler Sayısı 

(Adet/Devre) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Adet/Kg) 

Broiler Sayısı 

(Adet/Devre) 

Üretim 

(TON) 

Verim 

(Adet/Kg) 

12.807.400 96.055 1,499 22.364.000   

 

Türkiye Üretimi Kapasite 213.658.294 Adet/Devre 

Sakarya 
Türkiye Üretimindeki Kapasite Payı  (%) 9,4 

Türkiye Üretimindeki Kapasite Sırası 4 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

Hayvancılık faaliyetleri, devlet teşviklerinin de etkisiyle, gelişme seyrini 

sürdürmektedir. Eğitim ve yayım çalışmalarının da etkisiyle, ilimiz yetiştiricileri, 

hayvancılık içerisinde özellikle büyükbaş hayvan besiciliği ve süt sığırcılığı ile broiler 

tavuk işletmeciliğine yönelmiş bulunmaktadır (2014 Yılı Faaliyet Raporu). 
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2.1.8. Su Ürünleri Üretimi 

İlimizde su ürünleri istihsali Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk göstermektedir. 

Kum midyesi üretim istasyonları 2009 sezonunda avcılığa kapalı olduğundan bu yılda 

üretim olmamıştır. 2010 yılı Eylül ayında ise tekrar üretim başlamıştır. 2008 yılı su 

ürünleri üretimi toplam 899 ton (tatlı su, kültür, deniz balıkları) balık ve 8.443 ton kum 

midyesi olarak gerçekleşmiştir. İç sularımızda çeşit zenginliğinin artırılması, mersin 

balığı popülasyonunun çoğaltılması için İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu ile İl Müdürlüğümüz iş birliğinde 

Rusya’dan yavru olarak getirilerek yetiştirilen Mersin balıkları 5. yılın sonunda doğal 

ortamda yaşamaları için Sakarya Nehrine bırakılmıştır (USLU,2011). 

2012 Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri (Alabalık Üretim Çiftlikleri); 11.06.2012 tarihi 

itibarı ile yetiştiricilik belgesine sahip toplam 22 adet alabalık üretim çiftliği 
bulunmaktadır. Yıllık toplam üretim kapasitesi 737,5 ton/yıl’dır. Bu çiftliklerin 2 sinde 

ruhsatlı kuluçkahane bulunmakta olup, toplam 2,6 milyon adet/yıl yavru kapasitesine 

sahiptirler (SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 

İlimizde su ürünleri istihsali Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk göstermektedir. 

İlimizde 2007-2011 yıllarında elde edilen üretim tablosu aşağıda görülmektedir. Kum 

midyesi üretim istasyonları 2009 sezonunda avcılığa kapalı olduğundan bu yılda üretim 

olmamıştır. 2010 yılı Eylül ayında ise tekrar üretim başlamıştır (USLU,2011). 

Tablo 32: Sakarya’da Su Ürünleri Üretimi (Kg) 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 
Tatlı Su 
Balıkları 

85.000 83.000 82.000 55.000 42.750 

Kültür 
Balıkları 

250.000 280.000 500.000 650.000 680.000 

Deniz 
Balıkları 

894.000 536.000 265.000 119.640 150.520. 

Toplam 
Balık 
Üretimi 

1.129.000 899.000 847.000 824.640 873.270 

Kum 
Midyesi 

14.213.650 8.442.920 0 10.462 11.600.000 

Kaynak: SATSO İktisadi Raporu 2011-2012 
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Tablo 33: Su Ürünleri Üretimi 2014 

Su Ürünleri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tatlı su balıkları 82.000 55.000 42.750 130.000 181.000 120.000 

Kültür balıkları 500.000 650.000 680.000 714.000 735.000 700.000 

Deniz balıkları 265.000 119.000 150.520 69.875 81.000 186.537 

Toplam balık üret. 847.000 824.640 873.270 783.875 997.000 1.006.537 

Kum midyesi (Ton) 0 11.556 7.430 6.600 0 5.130 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 34: Su Ürünleri Üretimi 2015 

Su Ürünleri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tatlı su balıkları 
(Kg) 

55.000 42.750 130.000 181.000 120.000 33.000 

Kültür balıkları 
(Kg) 

650.000 680.000 714.000 735.000 700.000 700.000 

Deniz balıkları 
(Kg) 

119.000 150.520 69.875 81.000 186.537 167.980 

Toplam balık 
üret.  

824.640 873.270 783.875 997.000 1.006.537 900.980 

Kum midyesi 
(Ton) 

11.556 7.430 6.600 0 5.130 21.399 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

İlin yenilenebilir ve yenilemeyen doğal kaynak potansiyeli üçüncü bölümde 

ayrıntılarıyla işlenmiş olup toprak ve su kaynaklarının kullanımı alt bölgeler üzerinden 

verilmiştir(SATSO İktisadi Raporu 2011-2012). 

İldeki tarımsal gelirde en yüksek pay hayvancılık sektörüne (broiler) aittir. Meyvecilik 

gelirleri içinde en büyük payı fındık almaktadır (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

İlimiz; Etlik tavuk üretiminde Bolu, Manisa ve Balıkesir’den sonra 4. , dane mısır 

üretiminde Adana, Şanlıurfa, Mardin, Konya, Mersin ve Osmaniye’den sonra 7. 

Sıradadır (Brifing Ağustos 2015). 
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2.1.9. Arıcılık 

İlimizde fennî kovan sayısında yıldan yıla bir artış, ilkel kovan sayısında bir azalış söz 

konusudur. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Bal Eylem Planı çerçevesinde bal 

üreticileri kayıt altına alınarak, yetiştiricilere ruhsat verilmiştir (USLU,2011). 

2008 yılı verilerine göre ilimiz genelinde 1.107 adet bal üreticisinde 57.389 adet fenni 

kovan bulunmakta olup bu kovanlardan elde edilen toplam süzme bal üretimi 1.147 

tondur. Teşkilatımızca gerçekleştirilen eğitim ve yayım çalışmaları ile yetiştirilen arıcı 

sayısının bu gelişmedeki önemi büyüktür. Talepler doğrultusunda teşkilatımızca tertip 

edilen kurslar sonucu yetişen her teknik eğitimi almış arıcı, çevresindeki diğer arıcılara 

örnek olmakta, eski usul arıcılıktan vazgeçilmektedir (USLU,2011). 

2.2.0. Ormancılık 

Sakarya’da 5 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak 27 Orman İşletme Şefliği 
bulunmaktadır. İl’de ormanlık alanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Ormanlık Alan: 208.210 Ha. 

Açıklık Alan: 280.079 Ha. 

Genel Saha: 488.289 Ha. 

Sakarya’da alan bazında %95 oranında orman kadastrosu tamamlanmıştır. İl’de 5831'e 

göre tescili yapılan 2/B alan 30.884 Ha. , yapılmayan 941 HA’dır. İl’de ORKÖY 

kapsamında; Orman Köylüsüne 2003-2014 yılları arasında 10.300.00 TL ekonomik ve 

sosyal nitelikli kredi verilmiştir. 2015 yılında süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, süt 

koyunculuğu, fenni arıcılık, mantolama ve güneş enerjisi sistemleri programları 

çerçevesinde 725.063 TL kredi kullandırılmıştır (USLU,2011). 

Tablo 35: 2003-2009 Toplam Fidan Üretimleri 

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Gerçekleşme 660.899 291.572 1.152.800 1.019.754 2.741.522 1.720.164 1.436.663 

Kaynak: Brifing Ağustos 2015 

 

 

Tablo 36: 2010-2015 Toplam Fidan Üretimleri 

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Gerçekleşme 1.376.241 1.250.000 1.483.188 956.915 1.053.263 1.002.000 
Kaynak: Brifing Ağustos 2015 
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Tablo 37: 2003-2015 Toplam Dikilen Fidan Miktarları 

Yıllar 2003 2004 2005 2006 
Dikilen Fidan 
Miktarı 
(000/adet) 

488 479 395 703 

Kaynak: Brifing Ağustos 2015 

 

Tablo 38: 2003-2015 Toplam Dikilen Fidan Miktarları 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 
Dikilen Fidan 
Miktarı 
(000/adet) 

999 1.670 1.056 2.147 

Kaynak: Brifing Ağustos 2015 

 

Tablo 39: 2003-2015 Toplam Dikilen Fidan Miktarları 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 
Dikilen Fidan 
Miktarı 
(000/adet) 

1.478 5.681 1.340 474 311.8 

Kaynak: Brifing Ağustos 2015 

2015 yılında 1.002.000 adet Fidan üretilmiş olup, 311.800 adet dikim yapılmıştır. 

 

2.3. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Sapanca Gölü havzasının korunması ve suyunun içilebilir özelliğinin idamesi için 

alınması gereken tedbirler dizisi yanında tüm havzayı kapsayacak şekilde bir ekolojik 

tarım uygulamasına geçilmesi planlanmalıdır. 

Diğer yandan ülke çapında görülen sosyo-ekonomik problemler Sakarya’da da 

görülmektedir. Özellikle yaşanan deprem sonrası bütün sektörlerde yaşanan sıkıntılar 

nüfusun kırsal alana kaymasına neden olmuş, bir taraftan yeni yerleşim alanlarında 

doğan konut ihtiyacını karşılamak üzere fazla verimli olmayan tarım alanları tahsis 

edilirken diğer taraftan şehir merkezi mücavir alanında bulunan tarım alanlarının 

kurtarılması şansını doğurmuştur. Ancak yeni yerleşim birimlerini merkeze bağlayacak 

yol güzergâhları ve çevresinin yerleşime açılmasının önüne geçilememesi halinde tarım 

alanlarından önemli kayıplar olacaktır. Aynı zamanda bir kısım merkez köylerin 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alımı olması verimli tarım alanlarının 

yerleşime kaydırılma endişesini kuvvetlendirmektedir. 
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Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinin yüksek kesimlerindeki tarım arazileri engebeli 

ve düşük verimli olduğundan tarımsal faaliyet meyvecilik ve hayvancılık üzerine 

yoğunlaşmıştır. Meyvelerin ilkbaharın geç donlarından etkilenmesi, hayvancılığın da 

kaba yem kaynaklarının kısıtlı olması yöre işletmelerini zorlamaktadır. 

Veraset ve intikal yoluyla arazilerin parçalanması işletmelerin karlılığını ve 

verimliliğini düşürmektedir. 

Mer’a alanlarının yetersiz ve küçük olması sonucu yapılan aşırı otlatmalar tahribata 

neden olmakta, bu durum meraların amaç dışı kullanımı yanında tesis ve ıslah 

problemini doğurmaktadır. Ayrıca, Sakarya Nehri’nin etrafındaki doğal dokunun tahribi 

verimli alanlardan aşınma ve taşınma yoluyla kayıplara neden olmaktadır. 

İlin su potansiyelinin yeterli olmasına rağmen sulama tesislerinin eksikliğinden dolayı 

yeterli sulama yapılamamaktadır. Akarsu yataklarının ıslah edilmemiş olması, mansap 

şartı sağlamaması, ovada meyillin % 005 dolaylarında olması drenaj sorununu 

beraberinde getirmekte, su baskını ve taşkınlar nedeni ile önemli kayıplar 

yaşanmaktadır. 

Bölgede hızla gelişen sanayinin etkisi ile Sakarya’da yaşanan endüstri girişi çeşitli çevre 

sorunlarının ortaya çıkmasına veya var olan sorunların artmasına neden olmuştur.    

İlin büyük tüketim merkezlerine yakınlığı, mikro klima alanlarının varlığı, yıllık 

yağışım ve mevsimlere dağılımının tarımsal faaliyetlere uygunluğu, su kaynaklarının 

zenginliği, genç nüfusun fazlalığı ulaşım kolaylığı, eğitim seviyesinin yüksekliği, 
üretim planlamasının yokluğu, organizasyon ve örgütlenme, pazarlama maliyetleri ve 

ürün fiyatlarının düşüklüğü olarak belirlenmiştir. 

Sakarya tarımsal üretimde üretim değeri ve verimlilik ortalaması ülke ortalamasının 

üstünde olan bir ildir. İklim itibari ile ürün çeşitliliği fazla olup, ilde yetiştirilen 

ürünlerin pazarlama şansı yüksektir. Katma değeri yüksek ürünlerin fazla olması 

nedeniyle tarımsal gelir ve tarımın GSH içindeki payı da yüksektir. İlde tarımsal 

pazarlama sistemleri ve örgütlenme tam olmasa bile bazı illere göre daha iyi 

durumdadır. Sakarya Ticaret Borsasının etkinliği artmaktadır. Fiskobirlik ve 

Pankobirlik ürün alımı ve pazarlanmasında aktif rol oynamaktadır. Bu olumlu yönlerle 

birlikte İlin tarımsal potansiyeli ve üstünlüklerinin daha elverişli bir şekilde 

değerlendirilmesi amacına yönelik stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejilerle, tarımsal 

kaynak potansiyelinin ortaya konulması, tarımsal potansiyeli harekete geçirmede 

karşılaşılan kısıtların ortaya konulması, tarımsal kaynak ve potansiyelin 

değerlendirilerek tarımda verimliliğin ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün arzında 

sürekliliğin sağlanması ve tarımın diğer sektörlerle çevre, sanayi, turizm gibi ilişkilerin 

belirlenmesi ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması amaçları hedeflenmiştir. 
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İlde Genel Bütçe kaynaklı ülkesel projeler ile yerel idare kaynaklı mahalli projeler kısa 

ve orta vadeli hedeflere ulaşmak amacı ile uygulanmış, ilde tarımın gelişmesi için 

belirlenen stratejiler doğrultusunda; verimliliğin artırılması, sürdürebilir tarım, tarım-

sanayi entegrasyonu, hayvansal üretimin geliştirilmesi, kırsal kesimde gelir artışı ve 

istihdam, doğal kaynakların kullanılması, süs bitkileri üretiminin geliştirilmesi ve 

bitkisel üretimin geliştirilmesi konularında projelerin uygulanması gereği uyuşma ve 

çatışma matrisi ortaya konmuştur. 

Uygulanması gereken plan ve projelerle ilgili matris değerlendirildiğinde arazi 

toplulaştırması ile sözleşmeli çiftçilik ve üründe ihtisaslaşma çalışmalarına ağırlık 

verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

İlin tarımsal yapısında büyük öneme sahip hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 

organize hayvancılık bölgeleri, hayvan borsası ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi 

faaliyetlerine öncelik verilmesi gerekmektedir. 

Gerek bitkisel üretimde ve gerekse hayvansal üretimde uygulanacak projelerde 

verimden çok verimlilik ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çeşitlerin seçiminde 

özellikle dış pazar talepleri dikkate alınmalı, teşvik ve destekler bu yönde faaliyetleri 

cazibeli kılmalıdır. 

Ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik olarak mamul ürüne işleme tesislerinin 

devreye girmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak, bu projeler uygulanırken tarım 

alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanımına dair hususlarda hassas davranılarak tarımsal 

istihdamın gelişmiş ülkeler düzeyine çekilmesi amacına yönelik tercihler 

sergilenmelidir. 

Önemli döviz kaybına neden olan süs bitkileri ithalatının, üretim artırılarak ihracata 

dönüştürülmesi, özellikle dış mekan süs bitkileri üretiminin organize bir şekilde kayıtlı 

ekonomiye dâhil edilerek geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.     

 

 

2.4. Bölge Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi 

Ülke genelinde tarım sektörü GSH içinde % 8’lik pay almakta iken Sakarya’da % 

24’lük pay ile ilk sırada yer alarak sanayiye kaynak aktaran itici bir güç konumundadır. 

İldeki tarımsal gelirde en yüksek pay hayvancılık sektörüne (broiler) aittir. Bu sebeple 

et tavukçuluğu Sakarya’da ayrı bir sektör olarak değerlendirilmektedir ve Taraklı 

ilçesinde yoğunlaşmış durumdadır. Sakarya; etlik tavuk üretiminde Bolu, Manisa ve 

Balıkesir’den sonra 4. , dane mısır üretiminde Adana, Şanlıurfa, Mardin, Konya, Mersin 

ve Osmaniye’den sonra 7. sıradadır. Sakarya’nın üretimindeki ülkesel ve bölgesel 

değerler aşağıdaki gibidir (Sakarya İl Müdürlüğü 2015). 
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Tablo 40: Sektörel Üretim Değerleri 2014 

Sektörel Üretim Değeri 
(2014) 

  

Üretim Üretim Değeri (TL) Oranı (%) 
Hayvansal Ürettim 1.921.356.065 51.51 
Meyve Üretimi 1.266.125.750 33.95 
Tarla Bitkileri Üretimi 357.798.130 9.59 
Sebze Üretimi 173.949.400 4.66 
Su Ürünleri Üretimi 10.694.756 0.29 
Toplam 3.729.924.101 100.0 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 41: Sakarya’daki Sektörel Dağılım 2015 

Sektörel Üretim Değeri 
(2015) 

  

Üretim Üretim Değeri (TL) Oranı (%) 
Hayvansal Ürettim 2.302.265.277  52.7 
Meyve Üretimi 1.487.869.300 34.1 
Tarla Bitkileri Üretimi 338.314.350 7.7 
Sebze Üretimi 225.526.560 5.2 
Su Ürünleri Üretimi 11.567.449 0.3 
Toplam 4.365.542.935 100.0 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Tablo 42: Sakarya’da Ülkesel ve Bölgesel Değerler 

Ürün Adı Ülke Oran Bölge 
Fındık (Uzun yıllar 
verim ortalaması ) 

1. %20 1. 

Tavukçuluk 
(broiler) 

4. %11 1. 

Ayva  
(Üretim ortalaması) 

1. %30 1. 

Dış mekân süs 
bitkisi 

1. %38 1. 

Mısır (dane) 7. %11 1. 
Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

Meyvecilik gelirleri içinde en büyük payı fındık almaktadır. Sakarya’da yaratılan tarım 

ve hayvancılığa ilişkin milli hasılanın dağılımı aşağıdaki gibidir (Sakarya İl Müdürlüğü 

2015). 
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Tablo 43: Sakarya’nın Tarım ve Hayvancılığa Ait Milli Hâsıla Değerleri 

Üretim Üretim Değeri (TL) % Oranı 
Hayvansal Üretim 1.921.356.065 51.51 
Meyve Üretimi 1.266.125.750 33.95 
Tarla Bitkileri Üretimi 357.798.130 9.59 
Sebze Üretimi 173.949.400 4.66 
Su Ürünleri Üretimi 10.694.756 0.29 
Toplam 3.729.924.101 100 
Kaynak: Brifing Ağustos 2015 

Kişi başına tarımsal gayri safi hasılaya baktığımızda ve tarımsal GSH değerinin sektörel 

dağılımı incelendiğinde özellikle Kaynarca ve Taraklı İlçelerinin hayvansal üretimden 

elde edilen GSH değerinin bitkisel üretime oranla daha yüksek olduğu görülmektedir, 

Pamukova, Geyve,  Sapanca, Kocaali ve Serdivan ilçelerinde ise tam tersi bir durum söz 

konusudur  (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

Tablo 44: Kişi Başına Düşen Tarımsal GSH 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
3.770 4.381 5.226 5.483 5.751 6.439 7.153 8.460 8.982 11.561 13.335 
Kaynak: Brifing Ağustos 2015 

İlimizde 2015 yılı gelir hesaplamalarına göre kişi başına düşen tarımsal GSH 13.335 

TL’dir. 

Sakarya Ovası yaklaşık 100.000 ha büyüklüğünde bir alanı kapsamakta olup yüksek 

verim kapasitesine sahip toprak yapısına rağmen çok parçalı durumdadır. Sakarya 

Irmağı’nın batısı büyükşehir belediyesince imar planı dahilinde şehirleşme alanı olarak 

genişlemekte olup ırmağın doğusunda kalan verimli toprak yapısına sahip ova kısmında 

acilen toplulaştırma yapılması gerekmektedir. Sakarya Irmağı’nın doğusunda yer alan 

65 yerleşim alanını kapsayan 37.000 ha alanda arazi çalışmaları tamamlanmış olup 

bunun;  

– 15.000 ha alanı (32 köy) ihalesi yapılmış sürecin tamamlanması beklenmektedir. 

– Halen (33 köy) yaklaşık 29.300 ha. ‘ lık alanda arazi toplulaştırması etüt 

çalışmalarının, arazi çalışması kısmı tamamlanmış olup büro çalışmalarının da en kısa 

sürede tamamlanması beklenmektedir. 

Türkiye’de 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Sakarya, Yalova, İstanbul, 

Adana, Osmaniye iç ve dış mekân bitkileri üretiminde önemli yere sahiptir.  

Sakarya bölgesi de istatistiklerden görülmeyen ama son 5 yıldır çok önemli dış mekân 

süs bitkileri üretimi yapılan bir bölgedir. Bu bölgede üretimin ihracata yönelik 

konumlandırıldığı 500 hektara yakın üretim alanı bulunmaktadır.  
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Özellikle Sakarya merkez olmak üzere Arifiye, Sapanca, Pamukova ilçelerinde yoğun 

üretim alanları görülmektedir (Meclis, 2013). 

Sakarya’da İl Tarım Müdürlüğü’nün 2014 yılına ilişkin faaliyet raporundaki verilere 

göre önemli sebze ve meyve üretim miktarları aşağıda verilmiştir (Sakarya Tarım İl 
Müdürlüğü,2015). 

Sakarya'da İl Tarım Müdürlüğü 2014 verilerine göre 5 ilçede 16 köyde 46 çiftçi 1835 

dekar alanda organik tarım yapılmaktadır (Sakarya İl Müdürlüğü 2015). 

Avrupa Birliği(AB) tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar 

kapsamında; tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına tahsis edilen 

hibe destekleri, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) 

altında verilmektedir. Bu program kapsamında 42 il AB desteklerinden çağrılar ile 

faydalanmaktadır. Ekim 2015 de 15 inci çağrısı açılmıştır. Sakarya IPARD kapsamında 

değildir. Yapılan itirazlar sonucunda AB uzmanının yaptığı yeni inceleme ile 

Sakarya’nın kapsama alınması AB tarafından önerilmiş olmakla birlikte, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 81 ilinde alınması gerektiğini belirterek, münferit ilaveleri 

reddetmiştir. Bakanlık diğer illerin desteklerden mağdur olmaması için tarımsal destek 

ve teşvikler ile çiftçiyi desteklemiştir Sakarya İl Müdürlüğü 2015). 

 

2.5. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli 

Sakarya’da 2003 yılından bu yana 2013 yılında tarımsal teşvik ve desteklemeler 

yaklaşık 5 kat artarak 133.199.021 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu desteklerin yıllar 

bazında miktarları aşağıdaki tablolarda verilmektedir (Sakarya İl Müdürlüğü 2015). 

Tablo 45: Sakarya'da Yıllara Göre Tarımsal Destekler (TL) 

Yıllar 2004 2005 2006 2007 
TL 26.126.465 24.819.024 38.963.415 43.568.518 
Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

Tablo 46: Sakarya'da Yıllara Göre Tarımsal Destekler (TL) 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 
TL 20.941.464 68.581.110 96.174.639 103.555.465 
Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

Tablo 47: Sakarya'da Yıllara Göre Tarımsal Destekler (TL) 

Yıllar 2012 2013 2014 
TL 121.879.946 133.199.921 139.098.700 
Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tarımsal teşvik ve desteklemeler kapsamında ilimizde 2004 yılında 26.126.465 TL 

destekleme ödemesi tahakkuk ettirilmiş iken 2014 yılı için 139.098.700 TL destekleme 

ödenmiş olup 2015 yılı destekleme işlemleri devam etmektedir (2015 Yılı Faaliyet 

Raporu). 

Tarım Havzalarının ilk oluşturulması aşamasında iklim-topografya-toprak haritaları bir 

araya gelerek sınıflandırma yapılmış, birbirine komşu olan ve ürün grupları olarak 

birbirine yakın bölgeleri birleştirmek üzere ilçe bazında havza sınırları belirlenmiştir. 
Bu belirlemelere göre ilimiz Batı Karadeniz ve Güney Marmara Havzaları içinde yer 

almıştır (2015 Yılı Faaliyet Raporu). 

Tablo 48: Havzalar ve Üretimleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
Güney Marmara Havzası 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sakarya (Sapanca, 
Pamukova, Geyve, 
Taraklı), Çanakkale, 
Balıkesir, Bursa, Yalova, 
Kocaeli, İstanbul 

Arpa, buğday, çavdar, 
çeltik, dane mısır, kanola 
(Brassica napus, kolzanın 
ıslahı sonucu elde edilmiş, 
canlılara zararlı olarak 
erüsik asit ve glukosinolat 
içeren bir bitki türü. Yağı, 
bitkisinin aksine, zararlı 
olmadığından insanlar ve 
çiftlik hayvanları için gıda 
maddesi olarak 
kullanılmaktadır), kuru 
fasulye, tritikale (buğday, 
çavdar malzemesinden elde 
edilmiş bir buğdaygil 
bitkisi), yağlık ayçiçeği, 
yulaf, zeytinyağı, kütlü 
pamuk, nohut, soya 
fasulyesi 
 

 
 
 
Batı Karadeniz Havzası 

 
Sakarya ( Karasu, 
Kaynarca, Kocaali, 
Hendek, Söğütlü, Ferizli, 
Akyazı, Karapürçek, 
Adapazarı, Serdivan, 
Arifiye, Erenler ), İstanbul, 
Düzce, Kastamonu, Sinop, 
Bartın, Zonguldak, Kocaeli 
 

 
 
Arpa, buğday, çavdar, 
çeltik, dane mısır, kanola, 
kuru fasulye, tritikale, 
yağlık ayçiçeği, yulaf, 
zeytinyağı 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

İlimiz fındık üretimine izin verilen 13 il arasında bulunduğu için söz konusu destekleme 

ödemesinden faydalanmaktadır. İlimizde fındık destekleme ödemesinden yararlanan 

İlçeler; Akyazı, Hendek, Karasu, Kocaali, Ferizli, Karapürçek, Kaynarca’dır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAKARYA İLİ TARIM SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET ÜZERİNE 
ETKİSİ 

 

3.1.Sakarya İli Tarımının Dış Ticareti 

Sakarya ili, coğrafi konumu, çeşitli türden tarım ürünlerinin yetişmesine elverişli 
arazisi, iklim yapısı, sanayileşmedeki gelişme hızı ve turizm alanındaki faaliyetleri 

açısından önemli bir ticaret merkezidir. Sakarya'da ticaret ve ulaştırma alanındaki 

gelişmeler birlikte yaşanmıştır. Anadolu demiryolunun İstanbul-Adapazarı bölümünün 

1890'da işletmeye açılmasıyla, o güne değin sınırlı ölçüde yapılan orman ürünleri 

pazarlaması önem kazanmış, bu ürünlerin ticareti yöre ekonomisinin en canlı kısmı 

olmuştur. Yine bu yıllarda İstanbul pazarına yönelik tarım yapılmaya başlanmıştır. Bu 

dönemde sağlanan birikimlerle birlikte çeşitli kuruluşlar (özellikle bankalar) 

Adapazarı'nda oluşmaya başlamıştır. Sakarya, Cumhuriyetin ilk yıllarında da önemli bir 

tarım ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuş ve 1950'lerin ikinci yarısından itibaren 

ticarete konu olan tarım ürünleri işlenmeye başlanmıştır. İlin sanayileşmesiyle beraber, 

il ticaretinde mübadele konusu olan malların çeşitliliği de artmış, tarım ürünlerine 

dayalı ticarete, sanayi ürünleri de katılmıştır (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, USLU, 

2011). 

İlin Kocaeli, İstanbul ve Ankara gibi sanayi ve ticaret merkezlerine yakınlığı, ulaşım 

avantajları Sakarya'da ticaretin canlılığına temel etkendir. İlde imal edilen ve üretilen 

mal ve ürünlerin başta Bolu, Bilecik, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin diğer 

bölgelerine de pazarlama ve satılma imkânı bulunmaktadır (Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı, USLU, 2011). 

Ekonominin iç ticaret hacmini tespit edebilmek için; “borsalarda işlem hacmi” başta 

olmak üzere “yeni kurulan şirketler”, “kapanan şirketler”, “gerçek kişilerin tescil ve 

terkini” ve “protesto edilen senetler” gibi bazı göstergeler kullanılmaktadır. Adapazarı 

Ticaret Borsası’nda 2008 yılında gerçekleştirilen işlem hacmi; cari fiyatlarla, bir önceki 

yıla göre yüzde 11,6 oranında artarak 1 milyar 778 milyon Türk Lirası seviyesine 

yükselmiştir. Adapazarı Ticaret Borsası 2008 yılı işlem hacmi Türkiye genelindeki tüm 

borsalar içindeki payı yüzde 2,9’dur. 2007 yılında yüzde 2,6 olarak gerçekleştiği göz 

önüne alınırsa, Sakarya İl’inin ülke ticaretinden aldığı pay artmıştır. Sakarya ilinde 2008 

yılı içinde 648 şirket kurulurken bunların dağılımı; 2 kolektif şirket, 506 limited şirket, 

112 anonim şirket ve 26 kooperatif olarak gerçekleşmiştir. Kurulan şirket sayısı 

bakımından, bir önceki yıla göre limited şirketlerde azalma görülürken, anonim 

şirketlerde % 43,5, kooperatiflerde % 36,8’lik bir artış olmuştur. 2008 yılında Sakarya 

İlinde, kapanan toplam şirket sayısı ise 174’dür.  



 

51 

 

Bir önceki yıla göre % 1,7 oranında azalış olmuştur. Kapanan 174 şirketin; 1’i kolektif, 

21’i anonim şirket, 129’u limited şirket ve 23’ü kooperatiftir. Sakarya ilinde faaliyet 

gösteren firmalar dış ticaret olanakları açısından, Türkiye'nin diğer illeri ile mukayese 

edildiğinde, ilde direkt ya da dolaylı yoldan ihracat yapan firma sayısının yüksek olduğu 

dikkati çekmektedir. Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte ihracat rakamları da 

hızla artmıştır. İlden yapılan ihracat içerisinde en önemli ürünü yüzde 97 ile sanayi 

grubu ürünler oluştururken, bu grubun içinde de otomotiv ve yan sanayi yüzde 91’lik 

bir oranla ilk sıradadır. Sanayi grubu ürünleri, tarım ürünleri takip etmektedir. 2010 

yılında 3 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan il, ülkenin dış ticaret fazlası veren 

nadir şehirlerindendir. Sakarya, Türkiye’nin en çok ihracat yapan 10 ili içindedir. 2008 

yılında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 7. , 2009 yılında 8. , 2010 yılında da 9. 

sırada yer almıştır (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, USLU, 2011). 

Tablo 49: Yıllara Göre Sakarya'nın İthalat-İhracat Verileri 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 
İhracat 2.981 3.521 2.907 1.722 
İthalat 1.930 2.017 1.709 908 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sakarya’nın ihracatının yıllar boyu istikrarlı bir şekilde arttığı ve 2007 yılında 3,5 

milyar Dolarlık ihracat ve 5,5 milyar Dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığı görülürken, 

küresel krizle birlikte dış ticaret rakamları düşüş göstermiştir. 2009 yılının ardından 

ihracat ve ithalat rakamlarında tekrar bir artış meydana gelmiştir. İl sürekli olarak dış 
ticaret fazlası vermekte olup, 2010 yılında da 700 milyon Dolarlık dış ticaret fazlası 

gerçekleşmiştir (USLU, 2011). 

İlden; başta Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya gibi AB ülkeleri olmak üzere 

dünyanın farklı yerlerinden birçok bölgeye ihracat yapılmaktadır. Yine ağırlıklı olarak 

AB ve BDT ülkelerinden (Rusya, Ukrayna gibi) işlenmemiş ağaç mamulleri, tomruk, 

kereste, oto yedek aksamı, PVC, rulo saç mamulleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli sanayi 

ürünleri, ham ve ara mamullerin ithalatı yapılmaktadır (USLU, 2011). 

Potansiyel yatırım alanları olarak tarım ve hayvancılık konusunda oldukça fazla 

avantaja sahiptir. Sakarya ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. İl istihdamının 

yaklaşık yarısı tarım sektöründe gerçekleşirken, arazilerin yarıya yakını tarım arazisidir. 

İl; fındık, mısır, çeşitli sebze ve meyve, tarla bitkileri, süs bitkiciliği, büyükbaş 
hayvancılık ve broiler üretiminde ülkemizin en önemli illerinden biridir. Sakarya’nın 

tarım ve hayvancılık alanındaki en büyük avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
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- Toprak ve iklim şartları 

- Yağış rejimi 

- Tarım alanlarının büyük çoğunluğunun 1. Sınıf tarım arazisi olması 

- Ulaşım olanakları 

- Ülkemizin en önemli metropollerine ve pazara olan yakınlığı 

- Hâlihazırda tarım ve hayvancılık üssü olması, tecrübesi 

- Zengin ve geniş su havzası 

- Tarım sanayinin gelişme potansiyeli 

- İlde Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bulunması 

Tarım alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların ülke ortalamasının üzerinde olan 

tarımsal üretim verimliliğini dünya standartlarına çekmek için çalışmalar yapması, 

çiftçilerin tarımsal uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesi, katma değerli ürünlerin 

üretimine ağırlık verilmesi, hayvancılık faaliyetlerini düzenleyecek, kaliteyi artıracak ve 

bu alanda Sakarya’yı merkez haline getirecek ihtisas OSB’nin kurulması, hem il 

tarımının gelişmesini hem de tarım yatırımlarının ile gelmesini sağlayacaktır. Tarımda 

ileri teknoloji kullanan uygulamalara geçmek, verimliliği ve üretimi artıracaktır. 

Özellikle Sakarya’nın orta ve güney bölgelerinde ileri teknoloji kullanan yatırımlara, 

organik tarıma, ilin termal kaynaklarını kullanarak yapılacak seracılığa ve süs 

bitkiciliğine öncelik verilmelidir (USLU, 2011). 
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Tablo incelendiğinde tarımsal ürün ihracatının toplam ihracat içerisindeki göreli payının 

1996-2003 döneminde önemli ölçüde düştüğü görülmektedir:  

Tablo 50: Tarımsal Ürün İhracatı ve Toplam İhracat İçerisindeki Payı 

 

1996 yılında tarımsal ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %21,3 iken, 2003 

yılında %11,1’e gerilediği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatı değer 

olarak ifade edildiğinde, 1996 yılında 4,9 milyar dolar olan ihracat değeri 1997 ve 1998 

yıllarında göreli olarak artmış, ancak 1999, 2000 ve 2001 yıllarında düşerken, 2003 

yılında 5,2 milyar dolar ile 1997 düzeyinin gerisinde kalmıştır. Tarımsal ürün ihracatı 

içerisinde 2003 yılı itibariyle 2,5 milyar dolar değer ile meyve, sebze ve mamulleri 

ihracatının payı ilk sırada yer almaktadır. Bu alt sektörü gene 2003 yılı itibariyle 718 

milyon dolar ile diğer gıda maddeleri, 419 milyon dolar ile tütün ve mamulleri 

izlemektedir. Tütün ve mamulleri alt sektöründe 1996 yılında 638 milyon dolar olan 

ihracat düzeyinin 2003 yılında 419 milyon dolara gerileyerek önemli ölçüde düştüğü 

görülmektedir. Hububat ve mamulleri ile canlı hayvanlar kalemindeki ihracat düşüşleri 

de oldukça dikkat çekicidir (Eşiyok,2004). 

Tarımsal ürün ihracatının kompozisyonu incelendiğinde, gıda maddeleri ihracatının 

temel sektör olarak öne çıktığı, tarımsal hammadde ihracatının marjinal düzeyde olduğu 

anlaşılmaktadır. 2003 yılı itibariyle toplam tarımsal ürün ihracatı içerisinde gıda 

maddeleri ihracatının payı % 90,1 iken, tarımsal hammadde ihracatının payı % 9,9 ile 

sınırlı kalmıştır. Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatı içerisindeki en temel sektör meyve, 

sebze ve mamulleri olup, 1996-2003 döneminde ortalama payı % 47,5 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bu sektörü % 11,2 ile tütün ve mamulleri izlerken, %11,3 ile diğer gıda 

maddeleri sektörü izlemiştir (Eşiyok,2004). 
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Hububat ve mamullerinin toplam tarımsal ürün ihracatı içerisindeki payında zaman 

içerisinde azalma görülmekte olup, 1996-2003 dönemindeki yıllık ortalama payı % 9,4 

olarak tespit edilmiştir. Tarımsal hammaddeler ihracatında en temel kalemi dokumaya 

elverişli lifler ve döküntüleri oluşturmakta olup bu alt sektörün 1996-2003 döneminde 

tarımsal ihracat içerisindeki payı % 5,2 olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle 1996-

2003 döneminde Türkiye’nin gerçekleştirdiği tarımsal ürün ihracatı içerisinde gıda 

maddelerinin payı %91,9 iken, tarımsal hammaddelerinin payı %8,1 düzeyinde 

kalmıştır (Eşiyok,2004). 

Tablo 51: Tarımsal Ürün İhracatının Dağılımı (%) 

 

Kaynak: Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü 

3.2. Tarımsal Ürün İhracat Artış Hızları 

Türkiye’nin tarımsal ürünlerdeki ihracat artış hızlarını gösteren Tablo 42. verileri 

incelendiğinde, 1997-2003 döneminde ortalama ihracat artısının en hızlı gerçekleştiği 
sektörlerin başında; hayvansal ve bitkisel yağlar, mumlar, yağlı tohumlar ve meyveler, 

hayvan yemleri, deri kösele ve ham postlar, odun hamuru ve kağıt döküntüleri 

gelmektedir. Ancak anılan bu sektörlerin Türkiye’nin toplam tarımsal ihracatı içerisinde 

önemli bir paya sahip olmamaları nedeniyle bu performans önemli bir gelişme olarak 

görülmemelidir. Kaldı ki, bu ürünlerdeki ihracat artısı sürekli olmamış, bir yılda 

yaşanan hızlı artış sayesinde ortalama ihracat artısının yüksek gözükmesine neden 

olmuştur. Nitekim bu kalemlerdeki ihracat dalgalanması tablonun son sütununda 

gösterilen standart sapma değerlerinin oldukça yüksek gerçekleşmesinde de rahatlıkla 

izlenebilmektedir. Tarımsal ürünler içerisinde esas ağırlığa sahip meyve, sebze ve 

mamulleri ihracatının artış hızı incelendiğinde % 3 gibi oldukça sınırlı bir artısın 

gerçekleştiği görülmektedir. Diğer önemli iki kalem olan tütün ve mamulleri ihracat 

artış hızı ele alınan dönem içerisinde ortalama olarak %5,4 gerilerken, diğer gıda 

maddelerindeki ortalama ihracat artış hızı %6,2 ile göreli olarak daha yüksek 

gerçekleşmiştir (Eşiyok,2004). 
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Tablo 52: Tarımsal Ürünlerde Yıllık, Ortalama İhracat Artış Hızları ve Standart 
Sapma 

 

Kaynak: Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü 

1997-2003 döneminde toplam tarımsal ürün ihracat artış hızı yıllık ortalama %1,9 

artarken, Türkiye’nin genel ihracat düzeyi aynı dönemde yıllık ortalama %11,1 

artmıştır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin tarım sektöründe yasadığı sorunlar ülkenin 

tarımsal ihracat artış hızını da olumsuz etkilemiş, tarımsal ürün ihracat artış hızı genel 

ihracat artış hızının oldukça gerisinde kalmıştır. Her ne kadar tarımsal ham maddeler 

ihracatında ele alınan dönemde ortalama % 5,3’lik bir artış gerçekleşmiş olsa da, bu 

kalemin Türkiye’nin toplam tarımsal ürün ihracatı içerisinde önemsiz olması nedeniyle 

fazla anlamlı bir gelişme olarak görülmemelidir (Eşiyok,2004). 

3.3. Tarımsal Ürünler İthalatı 

Tarım ürünleri ithalat değerlerini gösteren Tablo 43. verileri incelendiğinde, 

Türkiye’nin 2003 yılı itibariyle 5,2 milyar dolar düzeyinde toplam tarımsal ürün ithal 

ettiği anlaşılmaktadır. Tarımsal ürünler ithalatı içerisinde en temel kalemi tarımsal 

hammaddeler kategorisi içerisinde yer alan dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri 

oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu sektördeki ithalatı 1996-2003 döneminde önemli 

düzeyde artarak 2003 yılında 1,2 milyar dolar gibi yüksek bir değere ulaşmıştır. 
Tarımsal hammaddeler kategorisinde diğer önemli ithal kalemi ise deri, kösele ve ham 

postlar oluşturmakta olup, 2003 yılı itibariyle 441 milyon dolarlık ithalat 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin gıda maddeleri ithalatı içerisinde öne çıkan alt sektörler 

ise şunlardır: 2003 yılı itibariyle 722 milyon dolarlık ithalatın yapıldığı hububat ve 

mamulleri, 504 milyon dolar ile diğer gıda maddeleri, 512 milyon dolar ile hayvansal ve 

bitkisel yağlar ve mumlar, 425 milyon dolar ile yağlı tohumlar ve meyveler olarak 

sıralanabilir (Eşiyok,2004). 
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Tablo 53: Tarım Ürünleri İthalatının Alt Sektörler İtibariyle Dağılımı (Milyon 
ABD $) 

 

Kaynak: Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü 

Tarımsal ürün ithalat artış hızının genel ithalat artış hızından düşük kalması nedeniyle                 

tarımsal ithalat/ toplam ithalat oranı 1996-2003 döneminde yıllık ortalama %11,2'den 

%7,6’a gerilediği anlaşılmaktadır (AYDIN, 2009). 

 

 

 

3.4. Tarımsal İthalatın Sektörel Payları 

Sektörel ithalat düzeyinin yüzde dağılımını gösteren Tablo 44. verileri incelendiğinde 

gıda maddeleri ithalatının tarımsal hammadde ithalatından göreli olarak yüksek olduğu 

görülmektedir. 1996-2003 dönemi ortalamasına göre gıda maddelerinin toplam tarımsal 

ithalat içerisindeki payı % 53,2 iken, tarımsal hammaddelerin payı % 46,8 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Gıda maddeleri içerisinde en yüksek paya sahip sektör % 11,7 ile1996-

2003 döneminin ortalaması olarak hububat ve mamulleri sektörü olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sektörü % 10,8 ile hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar izlerken, 

diğer iki önemli ithalat kalemi olarak % 7,5 ile diğer gıda maddeler ve % 7,1 ile tütün 

ve mamulleri sektörleri dikkat çekmektedir (Eşiyok,2004). 
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Tablo 54: Tarım Ürünleri İthalatının Alt Sektörler İtibariyle Dağılımı 

 

Kaynak: Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü 

 

Tarımsal ham maddeler ithalatı içerisinde en temel kalem 1996-2003 döneminin 

ortalaması olarak    % 23,3 ile dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri gelmektedir. Bu 

sektörün toplam tarımsal ithalat içerisinde 1996 yılında % 15 olan payı zaman içerisinde 

önemli ölçüde artarak 2003 yılında %24,4’e yükselmiştir (Eşiyok,2004). 

 

 

 

3.5. Tarımsal İthalat Artış Hızları 

Türkiye’nin tarımsal ürün ithalatının yıllık ve ortalama artış hızları yanında, ithalatın 

sektörel olarak istikrarlı gelişip gelişmediğini gösteren Tablo 45. verileri incelendiğinde, 

1996-2003 döneminde tarımsal ürün ithalatının yıllık ortalama olarak % 3,6 arttığı 
görülmektedir. Bu artış hızı Türkiye’nin %11,8 olan toplam ithalat artış hızı ile 

kıyaslandığında önemsiz kaldığı söylenebilir. Ancak, Türkiye’nin geçmiş yıllarda tarım 

sektöründe geleneksel olarak kendi kendine yeterli ülke konumunda olduğu düşünülürse 

tarımsal ürün ithalatındaki gelişmeler üzerinde önemle durulması gereken bir sürece 

işaret etmektedir (Eşiyok,2004). 
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Tablo 55: Tarımsal Ürünlerde İthalatın Yıllık, Ortalama Artış Hızları ve Standart 
Sapma Değerleri 

 

Kaynak: Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü  

Gıda maddeleri kategorisinde alt sektörler itibariyle ithalat artış hızları incelendiğinde, 

en hızlı artışın %16,3 ile yağlı tohumlar ve meyveler ile % 11,1 ile hububat ve 

mamulleri alt sektörlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ancak bu iki sektördeki ithalat 

artış hızının standart sapma değerlerinin göreli olarak yüksek çıkması ithalattaki 

dalgalanmaya işaret etmektedir. Nitekim hububat ve mamulleri ithalatı 2001 yılında bir 

önceki yıla göre % 52,8 düşerken, 2002 yılında % 103,6 ve 2003 yılında bir önceki yıla 

göre %84,1 artmıştır. Benzer bir eğilim yağlı tohumlar ve meyveler alt sektöründe de 

izlenmektedir. Gıda maddeleri kategorisinde ithalat artış hızı önemli ölçüde artan alt 

sektörlerden biri de yıllık ortalama % 10,8 ile diğer gıda maddeleri alt sektöründe 

izlenmektedir. Tarımsal ürünlerde alt sektörler itibariyle ortalama ithalat artış hızının 

Türkiye’nin toplam ithalat artış hızı ortalamasını (%11,8) asan alt sektörler şunlardır: 

Yağlı tohumlar ve meyveler (%16,3), ve dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri 

(%13,1), (Eşiyok,2004). 

 

3.6. Tarımsal Ürünlerde Dış Ticaret Dengesi 

Tarımsal ürünlerde dış ticaret dengesini gösteren verilerde, dış ticaret dengesinin önemli 

ölçüde istikrarsız geliştiği görülmektedir. Örneğin 1999 yılında 1 milyar dolar 

düzeyinde fazla veren tarımsal ürünler dış ticareti, izleyen yılda 301 milyon açık vermiş, 
2001 yılında ise tekrar 1,3 milyar dolar düzeyinde artıya geçmiş dış ticaret dengesi 2002 

yılında 57 milyon dolar fazlaya dönmüş, ancak 2003 yılında tekrar bozularak 8 milyon 

açıkla sonuçlanmıştır (Eşiyok,2004). 
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Tablo 56: Tarımsal Ürünlerde Dış Ticaret Dengesi (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü 

1996-2003 döneminde gıda maddeleri sürekli dış fazla verirken, tarımsal hammaddeler 

sürekli açık vermiştir. Gıda maddeleri kategorisinde dış ticaretin açık verdiği alt 

sektörler şunlardır: Canlı hayvanlar, hububat ve mamulleri, hayvan yemleri. Tarımsal 

hammaddeler kategorisinde ise tüm alt sektörlerde dış ticaret dengesi negatif olarak 

gerçekleşmişti (X-M<0 olmuştur),(Eşiyok,2004). 

Türkiye tarımsal ihracatı 1990 yılında 3 milyar 14 milyon USD olarak gerçekleşirken, 

bu değer yıllar içerisinde dalgalanmalar yaşanmasına rağmen artarak 2013 yılında 16 

milyar 977 milyon USD’ye ulaşmıştır. Dönem içerisinde tarımsal ihracatın dolar 

bazında parasal değerinin 1990’dan 2013’e ortalama beş kat arttığı görülmektedir. Öte 

yandan genel ihracat 1990 yılında 12 milyar 959 milyon USD olarak gerçekleşirken, bu 

değer yıllar içerisinde önemli artışlar yaşayarak 2013 yılında 151 milyar 803 milyon 

USD’ye çıkmıştır. Tarımsal ihracatın genel ihracat içerisindeki payı ise dönem başında 

% 23,3 iken 2013 yılında % 11,2’ye gerilemiştir. Tarımın genel ihracat içerisindeki 

payının 1990’dan itibaren düşüşe geçtiği, 2002’den itibaren daha düz bir seyir izlediği, 
ancak 2005- 2008 yılları arasında genel ihracattaki artışa paralel olarak tarımsal 

ihracatın payının düştüğü, 2008’den 2011’e kadar ise artış gösterdiği görülmektedir 

(AYDIN, 2009). 

Türkiye tarımsal ihracatının 1990 yılından itibaren yaşadığı değişimlere baktığımızda, 

dönem boyunca dalgalanmalar yaşanmakla birlikte değişimlerin ortalaması % 8,5 olarak 

gerçekleşmiş ve yaşanan artışın da önemli oranda 2000-2013 döneminde yaşandığı 
dikkat çekmektedir. Bu ortalama değerlere göre, 1990-1999 arası ortalama yıllık artış % 

2,5 iken, 2000-2013 yılları arasında %13,2 olarak gerçekleşmiştir. Genel ihracattaki 

değişim değerleri tarımsal ihracat ile paralellik arz ederken dönem boyunca ortalama 

değerlerde tarımsal ihracattan daha fazladır (AYDIN, 2009). 
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Tarımsal ihracatta önde gelen ülkelere baktığımızda dönemler itibariyle ihracat 

partnerlerinin farklılaştıklarını görmekteyiz. 2013 yılında Irak, Almanya, Rusya 

Federasyonu, İtalya ve ABD ilk 5 ülke olarak yer almış ve değerleri sırasıyla 3.538 (% 

20,8), 1.347 (% 7,9), 1.179 (% 6,9), 665 (% 3,9), ve 635 (% 3,7), milyon USD olarak 

gerçekleşmiştir. 1990’dan 2010 yılına kadar Türkiye’nin en önemli ihracat partneri 

Almanya iken, 2010 yılından itibaren ilk sırayı Irak’ın aldığı görülmektedir. Tarımsal 

ihracat içerisinde önemli ülkelerin toplam paylarına baktığımızda 1990’larda % 70 

civarında seyreden payın, 2013’te % 60 civarına düştüğünü görmekteyiz. Bu da 

ihracatta partner sayısının, aynı dönemde 108’den 197’ye artmış olmasıyla uyumlu bir 

durumu sergilemektedir. (AYDIN, 2009). 

Tarımsal ihracatı fasıl bazında değerlendirmek gerekirse 1990-2013 döneminde 

Türkiye’nin ihracatında 7. ve 8. fasıllarda yer alan sebze ve meyvenin hem değer hem 

pay olarak en önemli kalemler olduğu sonucu öne çıkmaktadır. Meyve ve sebzeyi, 

dönem boyunca tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler, hayvansal ve bitkisel 

katı ve sıvı yağlar ve sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer 

kısımlarından elde edilen müstahzarlar takip etmektedir. Dönem içerisinde değer olarak 

artsa da meyve ve sebze, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler ile yenilen 

sebze ve kök yumruların paylarında azalma gözlemlenmektedir. Yine aynı dönemde 

canlı hayvanlar dışındaki tüm kalemlerde değer artışı gözlemlenmesinin yanı sıra diğer 

hayvansal menşeli ürünler, kahve, çay ve baharat, lak sakız, reçine ve örülmeye elverişli 
bitkisel maddeler gibi fasıllarda pay olarak azalma görülmüştür. Bunların dışında kalan 

fasıllarda ise değer olarak artış söz konusuyken çoğu fasılda 2010 yılından itibaren daha 

yüksek oranlı bir artış eğilimi izlenmektedir. Ancak bu değer artışı, toplam tarım 

ihracatındaki artıştan küçük olduğu için fasılların genel tarım ihracatı içerisindeki 

paylarına düşüş olarak yansımıştır. Türkiye tarımsal ihracatı 1990 yılında 3 milyar 300 

milyon USD olarak gerçekleşirken, bu değer yıllar içerisinde dalgalanmalar 

yaşanmasına rağmen artarak 2013 yılında 17 milyar 739 milyon USD’ye ulaşmıştır. 
Gıda maddeleri ihracatı 1990 yılında 2 milyar 906 milyon USD olarak gerçekleşirken, 

bu değer yıllar içerisinde dalgalanmalar yaşanmasına rağmen artarak 2013 yılında 16 

milyar 749 milyon USD’ye ulaşmıştır. Tarımsal hammadde ihracatı ise 1990 yılında 

394 milyon USD olarak gerçekleşirken, bu değer 2013 yılında dalgalanmalar 

yaşanmasına rağmen artarak 990 milyon USD’ye ulaşmıştır. Tarımsal ihracatın genel 

ihracat içerisindeki payı ise dönem başında % 25,5 iken 2013 yılında % 11,7’ye 

gerilemiştir. Tarımsal ihracat değer olarak artarken, genel ihracatın daha yüksek oranda 

artması nedeniyle tarımın genel ihracat içerisindeki payı yıllar itibariyle düşmüştür. 

Aynı dönemde gıda maddeleri ihracatının tarım ihracatı içerisindeki payı % 88'den % 

94,4'e çıkarken, tarımsal hammadde ihracatının payı % 11,9'dan % 5,6'ya gerilemiştir. 
Gıda maddeleri, tarımsal hammadde ihracatı ile tarımsal ve genel ihracatta dönemler 

itibariyle yıllık değişimlerin ortalamasına bakıldığında; 1990-1999 döneminde gıda 

maddeleri ihracatının yıllık ortalama % 2,7 arttığı, 2000-2013 döneminde bu artışın 

yıllık olarak ortalama %13,2 olarak gerçekleştiği görülmektedir (AYDIN, 2009). 
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Benzer şekilde tarımsal hammadde ihracatı yıllık ortalaması da aynı dönemlerde % 

0,3'ten % 10,5'e çıkmıştır Tarımsal ihracatın 1990-1999 ve 2000-2013 dönemleri 

itibariyle yıllık ortalama artış hızının % 2,2'den % 13'e; genel ihracatın ise % 8,1'den % 

14,9'a çıktığı görülmektedir. Gıda maddeleri ihracatında önemli partnerlerimizin 2013 

yılında Irak, Almanya, Rusya, İtalya ve ABD olduğu; bunun da tarımsal ihracatın % 

90’nından fazlasını gıda maddelerinin oluşturması sebebiyle, tarım ihracatı 

partnerlerimizle aynı olduğu görülmektedir. 1990’dan 2010 yılına kadar Türkiye’nin en 

önemli ihracat partneri Almanya iken, 2010 yılından itibaren ilk sırayı Irak’ın aldığı 
görülmektedir. Gıda maddeleri ihracatı içerisinde önemli ülkelerin toplam paylarına 

baktığımızda 1990’da % 65,7 olan payın, 2013’te % 71,4 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Tarımsal hammadde ihracatımızda önemli ülkeler sıralamasında 

1990’dan 2013’e önemli değişiklikler gözlenmektedir. En önemli değişimler Çin ve 

İran’a olan hammadde ihracatında görülmektedir. 1990’larda tarımsal hammadde 

ihracatımızda % 1,5 payı olan Çin, 2013’te % 11,1’lik pay ile en önemli ihracat 

partnerimiz haline gelmiştir. İran’a olan tarımsal hammadde ihracatımızın toplam 

hammadde ihracatımız içerisindeki payı Çin’e göre daha ılımlı bir artış göstererek % 

6’dan % 9,5’e çıkmıştır. Payında azalma görülen önemli ülkeler ise Almanya ve İtalya 

olarak öne çıkmaktadır. Bu kalemdeki diğer önemli partnerler gıda maddeleri ve tarım 

ürünleri ihracatımızdaki gibi Almanya, İtalya ve ABD olmuştur. Önemli ülkelere 

yapılan ihracatın toplam içindeki payı ise 1990 yılında % 63,8’den 2013 yılında % 

79,5’e çıkmıştır. Türkiye tarımsal ihracatı 1990 yılında 2 milyar 60 milyon USD olarak 

gerçekleşirken, bu değer yıllar boyunca artarak 2013 yılında 5 milyar 912 milyon 

USD’ye ulaşmıştır. Tarımsal ihracatın genel ihracat içerisindeki payı ise dönem başında 

% 15,9 iken 2013 yılında % 3,9’a gerilemiştir. Tarımsal ihracat değerlerinin ve 

dolayısıyla genel ticaret içerisindeki paylarının düşük olmasının nedeni daha önce de 

belirtildiği gibi sınıflamanın temel tarım sektörlerini kapsaması ve işlenmiş gıda 

ürünleri ve içki-tütün gibi ürünlerin dış ticaretini imalat sanayi içerisinde 

değerlendirmesidir. Tarımsal ihracat, farklı değerler alsa da her üç sınıflamada da 1990-

2013 döneminde bazı yıllar azalmalar sergilemesine rağmen önemli artışlar yaşamış, 
tarımsal ihracatta yaşanan artışlar genel ihracat artış oranlarının altında kalmış ve 

artışların önemli kısmı 2000-2013 döneminde gerçekleşmiştir. Gıda maddeleri ve 

tarımsal hammadde ihracatı aynı dönemde artmış olup bu artış da önemli oranda 2000-

2013 döneminde gerçekleşmiştir. Tarımsal ihracatta gıda maddelerinin payı yükselirken 

tarımsal hammaddelerin payı azalmıştır (AYDIN, 2009). 

Tarımsal ihracatı fasıl bazında değerlendirmek gerekirse 1990-2013 döneminde 

Türkiye’nin ihracatında 7. ve 8. fasıllarda yer alan sebze ve meyvenin hem değer hem 

pay olarak en önemli kalemler olduğu sonucu öne çıkmaktadır. Meyve ve sebzeyi, 

dönem boyunca tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler, hayvansal ve bitkisel 

katı ve sıvı yağlar ve sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer 

kısımlarından elde edilen müstahzarlar takip etmektedir (AYDIN, 2009). 
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3.7. Sakarya’ da Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisi 

Tablo 57: 2012 Yılı İlk 6 Ayında İhraç Edilen Ürünler 

Sakarya Toplam 
Fındık (Kg) 29.250.249 
Fide Fidan (Adet) 17.800 
Yaş Sebze ve Meyve (Kg) 681.281 
Bitkisel Ürün (Kg) 2.729.582 
Süs Bitkisi (Adet) 463.258 
Orman Ürünü (Kg) 1.582.498 
Torf (organik bir toprak düzenleyici) (Kg) 8.000 
BSS Sayısı (Adet) 1.789 
Kaynak: 2012 Yılı Faaliyet Raporu 

 

 

Tablo 58: 2012 Yılı İlk 6 Ayında İthal Edilen Ürünler  

Sakarya Toplam 
Süs Bitkisi (Adet) 127.343 
Süs Bitkisi (Kg) 17.480 
Orman Ürünü (m3) 17.209 
Torf (Kg) 41.815 
Mantar Miseli (Kg) 547.500 
İthalat (Adet) 680 
Kaynak: 2012 Yılı Faaliyet Raporu 

 

 

Tablo 59: 2012 Yılı İhracat Rakamları-Kanatlı Hayvan Ürünleri 

Cins Miktar Tutar ($) 
Beyaz Et 60.788.398 Kg  
Civciv/Yumurta 6.758.000 Adet  
Toplam  42.460.618 
Kaynak: 2012 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tablo 60: İhraç Edilenler 2013-2014 

İhraç Edilen (Adet) 2013 2014 

Kanatlı Eti 
18.374.407 

Kg 
36.618.100 Kg 

Civciv ve Yumurta 3.770.640 Ad. 7.330.034 Adet 

Süt ve Süt Ürünleri 6.955.287 Kg 5.551.101 Ad/Kg 

Yem ihracatı 137.850 Kg 153.000 Kg 

Arıkovanı ihracatı 1.000 adet - 

İç Fındık ve Fındık ürünleri  99.578 Ton 

Yaş Sebze ve Meyve   157 Ton 

Çeşitli Kuru Gıda (Maya, Makarna vs.)  8.442 Ton 

Çeşitli Orman Ürünleri (Parke, 

süpürgelik vs.) 
 5.290 Ton 

Dış Mekân Süs Bitkisi  644.068 Adet 

Fide-Fidan   20.550 Adet 

Tohum    17 Ton 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tablo 61: İthal Edilenler 2013-2014 

İthal Edilen (Adet) 2013 2014 

Besi Danası 2.133  

Damızlık sığır 1.536  

Damızlık koyun 1.828  

Çeşitli Orman Ürünleri               390 m3 

Çeşitli Orman Ürünleri  49 Adet 

Dış Mekân Süs Bitkisi  1.151.920 Adet 

Mantar Miseli   1.459 Ton 

Kaynak: 2014 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Müdürlük tarafından 2015 yılında haziran ayı sonu itibari ile gerçekleştirilen gıda 

ihracatı sağlık sertifikalarına ait bilgiler ile AB Ülkelerine kuru meyve ihracatı amacıyla 

düzenlenen sağlık sertifikalarına ait bilgiler tabloda yer almaktadır. 2015 yılında haziran 

ayı sonuna kadar toplam 20 adet geri dönen, 3 tane hızlı alarm ürün bildirimi alınmıştır 
(Eşiyok,2004). 

Tablo 62: 2015 Gıda İhracatında Düzenlenen Sertifika Sayısı ve Adedi / 
Karşılaştırma Tablosu 

Sertifika Sayısı Adet Miktar (ton) 
Gıda Sağlık Sertifikası 1125 11.293.16 
AB Kuru Meyve İhracatı 
Sertifikası 

1299 23.828.30 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

 

2000 yılı: İlimizde 2001 yılı içinde 11 gıda işletmesi ihracat talebinde bulunmuş ve 967 

adet Gıda Güvenlik Sertifikası düzenlenmiştir. İhraç edilen gıda maddeleri başta 

kavrulmuş fındık, iç fındık, fındık füresi ve bisküvi çeşitleri olmak üzere sürpriz 

yumurta, ekmek katkı maddesi, helva ve süt ürünleridir (Eşiyok,2004). 

2014 yılı: İthal olarak gelen 55 adet işletmede 1.536 damızlık sığır ile 2 adet işletmede 

1.828 adet damızlık koyunun millileştirilme süreci önceki yıllarda tamamlandıktan 

sonra dönemlik takipleri yapıldı. Mevcut 2.218 adet damızlık sığır, 1.120 adet damızlık 

koyun bulunmaktadır (Eşiyok,2004). 
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2015 yılı: 2015 yılı ithalat ve ihracat rakamları; 5874 adet ihracat işlemi (Bitki Sağlık 

Sertifikası), 110 adet Re-Export işlemi ve 132 adet ithalat işlemi (İthalat uygunluk 

belgesi) olmak üzere toplam 6116 adet işlemden oluşmaktadır (Eşiyok,2004). 

Tarımsal ithalatın 1990-1999 ve 2000-2013 dönemleri itibariyle yıllık değişimlerinin 

ortalaması % 11,9’dan % 14,8'e; genel ithalatın ise % 11,5'den % 14,7'ye çıkmıştır. 
Dönem boyunca tarımsal ithalatın, genel ithalatın, gıda maddeleri ithalatının ve tarımsal 

hammadde ithalatının yıllık değişimlerinin ortalaması sırasıyla % 13,6, 13,3, 11,4 ve 

11,3’tür.Gıda maddeleri ithalatında 2013 yılında Rusya Federasyonu, ABD, Ukrayna, 

Endonezya ve Almanya ilk 5 ülke olarak yer almış ve değerleri sırasıyla 1.961 (% 18,1), 

1.230 (% 11,4), 867 (% 8,0), 479 (% 4,4) ve 365 (% 3,4) milyon USD olarak 

gerçekleşmiştir. 1990’da Türkiye’nin en önemli ithalat partnerleri ABD ve Fransa iken, 

2013 yılında ABD birinciliği Rusya’ya bırakmış, Fransa ise 13. sıraya gerilemiştir. 
Tarımsal hammadde ithalatımızda 2013 yılında ABD, Almanya, Yunanistan, 

Endonezya ve Türkmenistan ilk 5 ülke olarak yer almış ve değerleri sırasıyla 1.338 (% 

22,0), 349 (% 5,7), 317 (% 5,2), 303 (% 5,0) ve 275 (% 4,5) milyon USD olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye tarımsal ithalatı 1990 yılında 1 milyar 139 milyon USD olarak 

gerçekleşirken, bu değer yıllar içerisinde yaşanan dalgalanmalara rağmen artarak 2013 

yılında 7 milyar 776 milyon USD’ye ulaşmıştır. Tarımsal ithalatın genel ithalat 

içerisindeki payı ise dönem başında % 5,1 iken 2013 yılında % 3,1’e gerilemiştir. 
Tarımsal ithalat sınıflamalara göre değer olarak önemli farklılıklar arz etmektedir. ISIC 

sınıflamasında temel tarım ürünlerinin yer alması ve HS sınıflamasının gıda maddeleri 

yoğunluklu olması bu sınıflamalarda tarımsal ithalat değerini önemli oranda düşük 

gösterirken SITC sınıflaması tarımsal hammaddeleri içerdiği için tarımsal ithalat değeri 

yüksek çıkmaktadır (Erol,2013). 

Tarımsal ithalat farklı değerler alsa da her üç sınıflamada da 1990-2013 döneminde bazı 

yıllar azalmalar sergilemesine rağmen önemli artışlar yaşamış, tarımsal ithalatta yaşanan 

artışlar genel ithalat artış oranlarına yakın seyretmiş ve artışlar genel olarak 2000-2013 

döneminde gerçekleşmiştir. Gıda maddeleri ve tarımsal hammadde ithalatı aynı 

dönemde artmıştır. Tarımsal ithalatta gıda maddelerinin payı düşerken tarımsal 

hammaddelerin payı artmıştır (Erol,2013). 

Tarımsal ithalatı fasıl bazında değerlendirmek gerekirse 1990-2013 döneminde 

Türkiye’nin ithalatında hububat, yağlı tohumlar, hayvansal, bitkisel, katı ve sıvı yağlar, 

şeker ve şeker mamulleri, gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için 

hazırlanmış kaba yemler, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler kalemlerinin 

hem değer hem pay olarak önemli kalemler olduğu sonucu öne çıkmaktadır (Erol,2013). 

Tarımsal ithalatın genel ithalat içerisindeki payı dönem boyunca önemli oranda azalma 

sergilemiştir. 
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İhracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda, Türkiye tarımsal ithalatı 1990 yılında 

1 milyar 895 milyon USD olarak gerçekleşirken, bu değer yıllar içerisinde 

dalgalanmalar yaşanmasına rağmen artarak 2013 yılında 11 milyar 200 milyon USD’ye 

ulaşmıştır. Öte yandan genel ithalat 1990 yılında 22 milyar 302 milyon USD olarak 

gerçekleşirken, bu değer yıllar içerisinde önemli artışlar yaşayarak 2013 yılında 251 

milyar 661 milyon USD’ye çıkmıştır. Tarımsal ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 

ise dönem başında % 8,5 iken 2013 yılında % 5,5’e gerilemiştir. Tarımın genel ithalat 

içerisindeki payının 1990’dan itibaren düşüşe geçtiği, 2006’dan sonra bir süre artış 
yaşadıktan sonra % 4,5 bandında yatay bir seyir izlemeye başladığı görülmektedir. 

Türkiye tarımsal ithalatının 1990 yılından itibaren yaşadığı değişimlere baktığımızda, 

dönem boyunca dalgalanmalar yaşanmakla birlikte ortalama % 12,5 artış yaşandığı ve 

bu artışın da önemli oranda 2000-2013 döneminde yaşandığı dikkat çekmektedir. Bu 

ortalama değerlere göre, 1990-1999 arası ortalama yıllık artış % 7,1 iken, 2000-2013 

yılları arasında bu değer % 16,6 olarak gerçekleşmiştir (AYDIN, 2009). 

Genel ithalattaki değişim değerleri tarımsal ithalat ile paralellik arz ederken 2000-2013 

döneminde tarımsal ithalatın gerisinde kalmıştır (Erol,2013). 

Tarımsal ithalatta önde gelen ülkelere baktığımızda dönemler itibariyle ithalat 

partnerlerinin farklılaştıklarını görmekteyiz. 2013 yılında Rusya Federasyonu, ABD, 

Ukrayna, Endonezya ve Almanya ilk 5 ülke olarak yer almış ve değerleri sırasıyla 1.969 

(% 17,6), 1.251 (% 11,2), 871 (% 7,8), 440 (% 3,9) ve 393 (% 3,5) milyon USD olarak 

gerçekleşmiştir. 1990’dan 2010 yılına kadar Türkiye’nin en önemli ithalat partneri ABD 

iken, 2013 yılında ilk sırayı Rusya Federasyonu’nun aldığı görülmektedir. Tarımsal 

ithalat içerisinde önemli ülkelerin toplam paylarına baktığımızda 1990’larda % 80 

civarında seyreden payın, 2013’te % 70 civarına düştüğünü görmekteyiz. Bu da ithalatta 

partner sayısının, aynı dönemde 100’den 164’e artmış olmasıyla uyumlu bir durumu 

sergilemektedir. Tarımsal ithalatı fasıl bazında değerlendirmek gerekirse 1990-2013 

döneminde Türkiye’nin ithalatında hububat, yağlı tohumlar, hayvansal ve bitkisel katı 

ve sıvı yağlar, şeker ve şeker mamulleri, gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, 

hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler ve tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş 
maddeler kalemlerinin hem değer hem pay olarak önemli kalemler olduğu sonucu öne 

çıkmaktadır (AYDIN, 2009). 

Türkiye tarımsal ithalatı 1990 yılında 2 milyar 813 milyon USD olarak gerçekleşirken, 

bu değer yıllar içerisinde dalgalanmalar yaşanmasına rağmen artarak 2013 yılında 16 

milyar 916 milyon USD’ye ulaşmıştır. Gıda maddeleri ithalatı 1990 yılında 1 milyar 

861 milyon USD olarak gerçekleşirken, bu değer yıllar içerisinde dalgalanmalar 

yaşanmasına rağmen artarak 2013 yılında 10 milyar 832 milyon USD’ye ulaşmıştır. 
Tarımsal hammadde ithalatı ise 1990 yılında 952 milyon USD olarak gerçekleşirken, bu 

değer 2013 yılında dalgalanmalar yaşanmasına rağmen artarak 6 milyar 84 milyon 

USD’ye ulaşmıştır. Tarımsal ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise dönem başında 

% 12,6 iken 2013 yılında % 6,7’ye gerilemiştir.  
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Tarımsal ithalat değer olarak artarken, genel ithalatın daha yüksek oranda artması 

nedeniyle tarımın genel ithalat içerisindeki payı yıllar itibariyle düşmüştür. Aynı 

dönemde gıda maddeleri ithalatının tarım ithalatı içerisindeki payı % 66,2'den % 64,0’a 

düşerken, tarımsal hammadde ithalatının payı % 33,8’den % 36,0’a yükselmiştir. Gıda 

maddeleri, tarımsal hammadde ithalatı ile tarımsal ve genel ithalatta dönemler itibariyle 

yıllık değişimlerin ortalamalarına bakıldığında; 1990-1999 döneminde gıda maddeleri 

ithalatının yıllık değişimlerinin ortalamasının % 11,9 olduğu, 2000-2013 döneminde bu 

artışın yıllık olarak ortalama % 11,0 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Öte yandan 

tarımsal hammadde ithalatı yıllık değişimlerinin ortalaması aynı dönemlerde % 8,3'ten 

% 13,7’ye çıkmıştır. Tarımsal dış ticaret hacmi sınıflamalara göre değer olarak önemli 

farklılıklar arz etmektedir (AYDIN, 2009). 

Tablo 63: Mantar Miseli İthalat Miktarı 2015 

İthalat 

ÜRÜN MİKTAR 

Mantar Miseli 1.583 Ton 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

Tablo 64: Badem ve Ceviz İçi-Mantar Miseli-Çim Tohumu Re-Export İhracat 
Miktarı 2015 

Re-Export İhracat 

ÜRÜN MİKTAR 

Badem ve Ceviz İçi-Mantar Miseli-Çim Tohumu vs. 1.189 Ton 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 
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Tablo 65: 2015 İhracatındaki Önemli Kalemler -1 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

Tablo 66: 2015 Yılı İhracatın Önemli kalemleri -2 

2015 YILI İHRACAT  

ÜRÜNLER 2014 2015 

Kanatlı Eti İhracatı 37.913.828 kg 37.121.256 kg 

Süt ve Süt Ürünleri İhracatı 2.993.080 ad/kg 4.311.677 ad/kg 

Civciv ve Yumurta İhracatı 5.125.995 Adet 3.504.960 Adet 

Yem İhracatı - 341.000 kg 

Bisküvi-Çikolata İhracatı 694.893 kg 44.302 kg 

Evcil Hayvan 1 adet 4 adet 

Canlı Hayvan(Tavuk) - 11.200 adet 

Kaynak: 2015 Yılı Faaliyet Raporu 

İhracat 

ÜRÜN MİKTAR 

İç Fındık ve Fındık ürünleri  90,620 Ton 

Yaş Sebze ve Meyve  8.137 Ton 

Çeşitli Kuru Gıda (Maya, Makarna vs.) 4.548 Ton 

Çeşitli Orman Ürünleri (Parke, süpürgelik vs.) 
 

Dış Mekân Süs Bitkisi 546.966 Adet 

Fide-Fidan 40.370 Adet 

Tohum 3 Ton 
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ISIC sınıflamasında temel tarım ürünlerinin yer alması ve HS sınıflamasının gıda 

maddeleri yoğunluklu olması bu sınıflamalarda tarımsal dış ticaret hacmini önemli 

oranda düşük gösterirken SITC sınıflaması tarımsal hammaddeleri içerdiği için tarımsal 

dış ticaret hacmi yüksek çıkmaktadır (Erol,2013). 

Tarımsal dış ticaret hacminin genel dış ticaret hacmi içindeki payı sınıflamalarda farklı 

değerler almasına rağmen dönem boyunca düşüş göstermiştir. 

Dış ticaret dengesi ve İİKO itibariyle yapılan denge değerlendirmesinde ise şu sonuçlara 

varılmaktadır: 

- Yoğunluklu olarak gıda maddelerinin tarımsal dış ticarete dahil edildiği HS 

sınıflamasına göre tarımsal dış ticaret dönem boyunca yüksek değerlerde dış ticaret 

fazlası vermiş ve % 100’ün üzerinde İİKO değerlerine sahip olmuştur. 

- Tarımsal hammaddelerin tarımsal ithalata önemli oranda katkı sağladığı SITC 

sınıflamasına göre tarımsal dış ticaret dengesi yıllara göre değişmekle birlikte son 

yıllarda açık halinde gerçekleşmiş ve İİKO değerleri % 100’ün altına düşmeye 

başlamıştır. 

- Sadece temel tarım faaliyetlerinin tarım sektörüne dahil edildiği ISIC sınıflamasına 

göre tarımsal dış ticaret dengesi yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda sürekli açık 

vermiş ve % 100’ün altında İİKO değerlerine sahip olmuştur. 

Gıda maddeleri dış ticareti dönem boyunca fazla vermiş ve % 100’ün üzerinde İİKO 

değerlerine sahip olmuştur. Tarımsal hammadde dış ticareti dönem boyunca açık vermiş 
ve % 100’ün önemli miktarda altında İİKO değerlerine sahip olmuştur. 

Tarımsal dış ticaret hacmini fasıl bazında değerlendirmek gerekirse 1990-2013 

döneminde Türkiye’nin dış ticaret hacminde, yenilen meyveler ve sert kabuklu 

meyveler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin 

diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar ve tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş 
maddeler kalemlerinin öne çıktığı görülmektedir (Erol,2013). 
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SONUÇ 

Ekonomik gelişme, elbette ki sanayinin gelişmesiyle kendini göstermektedir. Değişim 

ve gelişme modellerinin buluştuğu ortak nokta budur. Ancak bu durum tarım 

sektörünün ihmal edilmesi anlamını taşımaz. Gelişme sürecinde tarım ve sanayi 

sektörleri arasında bir paralellik sağlanamaz ise yalnız başına hiçbir sektör, en azından 

dünya piyasalarındaki konjonktürlerin karşısında bir anlam ifade edemez. Tarım ve 

sanayi kesimleri birbirine neden sonuç ilişkileri ile bağımlıdır. Hiçbir ülkede tarımsal 

faaliyetlerin sanayi sektöründen bağımsız olarak modern yöntemlerle sürdürülmesi 

mümkün değildir. Sektörler arası ilişkiler ağında işlek piyasa kanallarının açılması veya 

geliştirilmesi tarım ve sanayi kesimlerinin birbirlerine yönelmeleri ve üretimleriyle 

birbirini desteklemeleriyle mümkündür. Çünkü ekonominin gelişimi sektörel gelişme ve 

sektörler arası bütünleşme olgusuna bağlıdır. Tarım sanayi bütünleşmesinin ekonomik 

yapıya etkileri şu noktalarda özetlenebilir: 

-İşlenmemiş tarımsal gıda maddeleri veya hammaddeler biyolojik yapılarından dolayı 

dayanıksız olduklarından tüketim ya da kullanım olgunluğundaki yakın bir pazarda, kısa 

süre içinde üreticinin elinden çıkması gerekmektedir. Oysa işlenmiş tarım ürünleri daha 

uzak pazarlara arz edilebildiğinden iç piyasalar genişlemekte ve ürün arzının mevsimlik 

niteliği önemli ölçüde ortadan kalkmaktadır. 

-İşlenmemiş tarım ürünlerinin arz esnekliği zayıftır. Çünkü bu tür ürünlerde üreticiler 

için alternatif kullanım ya da değerlendirme imkânları sınırlıdır. Bu ürünlerin sanayi 

aşamasından geçirilmesiyle esnekliği artmış bir arz fonksiyonu elde edilecektir. Ayrıca 

tarımsal ürünlerin kullanım ve tüketim alternatiflerinin artması üretim ve pazarlama 

risklerini azaltır. 

-Tarımsal ürünlerin sanayi aşamalarından geçirilmesiyle piyasada ürün çeşitlenmesi 

oluşacak, ürün deseni zenginleşecektir. 

-Sanayi kesiminin tarımsal hammadde talebi kooperatifçilik, sözleşmeli yetiştiricilik vb. 

organizasyonların gelişmesini sağlar. 

-Ekonomik gelişme sürecinde artan gelir ve çalışma yoğunluğu besin değeri yüksek, 

standartlaşmış kalitede, ambalajlanmış hazır gıda maddeleri talebini artırmaktadır. Artan 

talebi karşılanması tarım-sanayi bütünleşmesiyle mümkündür. 

-Tarımsal ürünlerin sanayi kesiminde işlendikten sonra ihraç edilmesi, hammadde 

olarak ihracına oranla önemli ekonomik kazanımlar getirir. 

-Tarımsal üretimin büyük ölçüde insan-doğa işbirliğine dayandığı bilinmektedir. Sanayi 

kesiminden temin edilen teknoloji ve ara girdilerin tarımsal üretimde kullanılması 

insanın doğaya bir ölçüde hakim olmasını ve onu kontrol altında tutmasını mümkün 

kılar. 
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-Tarımda piyasaya yönelik üretimin yapılabilmesi için geleneksel tarım yöntemlerinden 

modern üretim yöntemlerine geçilmesi bir zorunluluktur. Bu ise sanayi kesiminden 

temin edilen teknoloji ve ara girdilerin kullanımıyla mümkündür. 

-Tarım-sanayi bütünleşmesi üretimin artmasını ve ürün kalitesinin yükselmesini sağlar. 

 

Ekonomik bütünleşme; pazarın genişleyerek ticaret hacminin artması, üretimde 

verimliliğin artması, ürünlerin dış piyasadaki rekabet olanaklarının artması, yabancı 

sermaye yatırımlarının artması ve yeni iş alanlarının açılması gibi birçok avantaj sağlar. 

Ancak, ekonomide bütünleşme kendiliğinden ortaya çıkmamakta, bu sürecin organize 

edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda en önemli işlevi tarımsal ticaret (agribusiness), 

kırsal sanayiler, kooperatifler ve sözleşmeli tarım yöntemleri yerine getirmektedir. 

Ancak bütünleşmenin olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi uygun şartlarda 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. 
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