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Dünya Tarım Politikaları

 Tarım sektörü, beslenmeyle ilgili tüm maddelerin (tarımsal 
ürünler, su ürünleri, maden suları, orman ürünleri vb.) insan ve 
hayvan beslenmesinde doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak 
(hammadde) kullanılmak üzere işlenmesine, hazırlanmasına ve 
son tüketiciye sunulmasına ilişkin tüm işlemleri içeren geniş 
istihdam alanına sahip bir sektördür.

 Sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği, toprağa erişim, 
kadınların tarım sektörüne kazandırılması açısından eşit fırsatlar 
sağlanması, kredi ve eğitim olanaklarının artırılması tarım 
sektörünün kalkınması açısından önem arz etmektedir.



Dünya’da GSYH’nin Sektörel Dağılımı (%)

 Dünya Bankası’nın verilerine göre 2018 yılında toplam dünya 
GSYH’si yaklaşık olarak 86 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Sektörler bazında ise tarım sektörünün yaklaşık 3,5 trilyon 
dolar, sanayi sektörünün yaklaşık 23,5 trilyon dolar, hizmetler 
sektörünün ise yaklaşık 59 trilyon dolar olarak en fazla paya sahip 
olduğu görülmektedir.

Kaynak: World Bank



Tarımsal Desteklemeler Milyon Euro 
(2013-2019) 

 Dünya’da hükümetler tarafından verilen tarımsal destekleme 
verilerine bakıldığı zaman, en yüksek desteklemenin AB-28 
ülkeleri içerisinde verildiği görülmektedir. Bunun yanında Çin’in 
tarımsal desteğinde son yıllarda azalış görülse de destekleme 
payının yüksek olduğu söylenebilir. Gelişmekte olan ülkelerde 
tarımsal desteğin yıllar itibariyle azalan bir trend izlediğini 
söylemek mümkündür. 

Kaynak: OECD



KOVİD-19 VE TARIM SEKTÖRÜ

 2019 yılının sonlarına doğru ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde 
görülen, hızlı bir şekilde pandemiye neden olan ve Kovid-19 olarak 
adlandırılan virüs tüm dünyada başta sağlık sorunları olmak üzere; 
tarım, ulaşım, turizm, eğitim v.b. birçok alanda ciddi problemlere 
yol açmıştır.

 Kovid-19’un 2020 yılının tarım sektöründe nasıl bir etkisi olacağı 
üzerine yapılan araştırma ve değerlendirmelere göre; tarımsal 
ürünlerin arz/talep dengesinde yaşanan yetersizlikler nedeniyle 
ilerleyen dönemlerde kıtlık sorunuyla karşı karşıya kalınabileceği 
görüşü öne sürülmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), Kovid-19 pandemisi ve pandemiyle mücadele kapsamında 
alınan tedbirlerin, tarımsal üretimde, gıda imalatında, tedarik 
zincirinde ve gıdaya erişimde kısa vadede arz ve talep noktasında 
sıkıntılar yaşanabileceğini ilerleyen günlerde ise gıda krizine yol 
açabileceğini belirtmiştir.



KOVİD-19 TARIM SEKTÖRÜNÜ NASIL 
ETKİLEDİ ?

 Kovid-19, tarımsal üretim aşamalarında işgücünün azalmasına, 
tohum, gübre, ilaç, yem, enerji v.b. girdilerin tedarik edilmesinde 
sorunlar yaşanmasına ve ürünlerin pazara sunulmalarında çeşitli 
zorluklar yaşanmasına neden olacak olumsuzluklar ortaya 
çıkarmıştır.

 Salgının ortaya çıkardığı bu olumsuzluklar tarım sektörünün ne 
denli stratejik öneme sahip olduğunu ve toplumsal bir farkındalık 
yarattığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 Gıda güvenliğini ve güvencesini kendi ülkesinde garanti 
altına almaya çalışan ve buğday, mısır, pirinç, şeker vb. stratejik 
tarım ürünlerini üreten devletler, Kovid-19 salgını nedeniyle 
gıda ticaretinde geçici tedbirler alarak, tarım ürünlerinin 
ihracatında bazı kısıtlamalara gitmişlerdir. Dünyanın en büyük 
buğday ihracatçısı olan Rusya, gıda rezervlerini korumak 
amacıyla ihracatta kısıtlamaya gitmiş; Mart 2020 itibariye 10 
gün süreyle tüm tahıllarda ihracatın durdurulacağı bildirimini 
gerçekleştirmiştir. Kazakistan, Sırbistan ve Vietnam da yine aynı 
Şekilde un, şeker, patates ve ayçiçeği ihracatında sınırlandırma 
getirmiştir. 



KOVİD-19  SONRASI ÜLKELERİN 
ALDIKLARI ÖNLEMLER

 Ülkeler yerel tarımsal üretim yapısını geliştirici bazı tedbirler de 
almışlardır. Bu anlamda Çin, tarım sigorta poliçelerine Kovid-19 
salgınına bağlı üretim ve gelir kayıplarını dahil etmiştir

 Avrupa’da topraklarının %40’ı tarım arazilerinden oluştuğu 
için tarım, Avrupa’nın ekonomik, kültürel ve siyasi hayatında 
önemli bir rol oynamaktadır. Pandeminin yoğun yaşandığı 
İtalya’da salgını önlemek amacıyla hükümetin ürünlerin hasat, 
paketleme, nakliye aşamalarında sıkı tedbirleri uygulamasının 
tarım sektörünü olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir.

 Almanya geçici tarım işçilerinin istihdamına yönelik ilave 
tedbirler açıklamış ve uygulamaya başlamıştır.  Avrupa Birliği 
ülkeleri; tarımsal bozulmayı önlemek ve tarımın sürekliliğini 
sağlamak amacıyla tarımsal üretim sektörlerine teşvik sisteminin 
uygulanacağını belirtmişlerdir. İhracat yapan ülkelerde ihracatta 
kısıtlamaya giderken ithalatçı konumda olan Avrupa Birliği 
ülkelerinde ise, ithalatta belirtilen bazı kurallarda esneklik 
yapılmıştır. 



KOVİD-19  SONRASI ÜLKELERİN 
ALDIKLARI ÖNLEMLER
 

 Türkiye’de salgının tarımsal üretime karşı etkilerini azaltmak amacıyla 
“Tarımsal Üretim Seferberliği” çağrısıyla üreticilerin talebi yetkililere iletilmiştir. 
Genel olarak çiftçiler bahsi geçen bu çağrıda; 2020 desteklerinin gecikmeden 
ödenmesini, üretimde kullanılan gübre, tohum, ilaç, yem, mazot vb. temel 
girdilerin maliyetlerinin düşürülmesini talep etmişlerdir.

 Türkiye’nin tarım ürünleri ve tahıl ithalatı Kovid-19 sürecinde de devam 
etmiştir. Aşağıdaki grafikte, Türkiye’nin salgının yaygınlaştığı ve sert tedbirlerin 
uygulandığı kovid-19 süresince “tarım ve ormancılık” ve “tahıl ve başka yerde 
sınıflandırılmamış bitkisel ürünler”e ilişkin ihracat ve ithalat verileri yer 
almaktadır.

KOVİD-19 ‘un ilk 6 ayında Türkiye tarım sektöründe dış açık vermeye devam etmiştir. 

Grafik: Türkiye’nin Kovid- 19 Süresi Boyunca Tarımsal İhracat- İthalat Verileri



DÜNYADA GIDA FİYATLARI NEDEN 
YÜKSELİYOR?

 Artan Petrol Fiyatları: Tarım sektöründe gıda malları uzun mesafelere taşınmaktadır 
ve yüksek petrol fiyatları nakliye maliyetlerini yükseltmektedir. Petrol fiyatları da tarımı 
etkiliyor. Petrol yan ürünleri gübrenin önemli bir bileşeni olmasından kaynaklı tarım 
maliyetlerini ve dolayısıyla tarım fiyatlarını etkilemektedir.

 İklim Değişikliği: İklim değişikliği ekstrem hava koşulları yaratması sebebiyle tarım 
sektörünü etkilemektedir. Dünya gıda arz güvenliği açısından çok önemli olan tahıl 
ürünlerinde yapılan çalışmalar, küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece 
artışın, küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6, mısırda %7,4, pirinçte %3,2 ve 
soya fasulyesinde %3,1 azaltacağını öngörmektedir. Model sonuçları 3°C’lik sıcaklık artışı 
için 2050 yılı civarında %25-50 seviyesinde verim kaybı öngörmektedir.

 Hükümet Sübvansiyonları: Amerikan ekonomisi, biyoyakıtlar için mısır üretimine 
yönelik, mısırları gıda arzından çıkartarak fiyatları yükseltmektedir. ABD, araç yakıtı 
için kullanılabilen “etanol” maddesini üretmek için , mısır mahsülünün %37’sini 
kullanmaktadır. Dolayısıyla hükümet teşvikleri gıda fiyatlarının yükselmesine neden 
olmaktadır. 

 DTÖ Stoklarındaki Sınırlamalar: Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ülkelerin küresel 
stoklara ekleyebileceği “sübvansiyonlu” mısır ve buğday miktarını sınırlamaktadır. 
ABD, AB ve bazı gelişmekte olan ülkeler, tarımsal endüstrilerini büyük ölçüde sübvanse 
etmektedirler. Bu ülkelerdeki çiftçiler haksız bir ticaret avantajı elde ettikleri için DTÖ, 
bu avantajı azaltmak için stoklamayı sınırlamaktadır. Kıtlık veya salgın hastalık gibi 
olağanüstü dönemlerde stoktaki tarım ürünlerinin yetersiz olmasından kaynaklı gıda 
fiyatlarındaki oynaklık artmaktadır. 
 



Tokyo Kapısı Köprüsü, Japonya. DÜNYADA GIDA FİYATLARI NEDEN 
YÜKSELİYOR?

 Küresel gıda fiyat endeksi 2020’de %20 oranında artış gösterdi. Endeks 2021 mayıs 
ayında son on yılın zirvesini görerek 127 seviyelerine yükseldi. 

 FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, esas olarak palm, soya ve kolza tohumu yağı 
fiyatlarındaki artışı yansıtarak, Mayıs ayında %7,8 yükseldi.
 

 Palm yağı fiyatları, Güneydoğu Asya ülkelerindeki üretim büyümesindeki yavaşlık
 nedeniyle yükselirken, soya yağı fiyatları da başta biyodizel sektörü olmak üzere
 güçlü küresel talep beklentileriyle yükseldi.



Tokyo Kapısı Köprüsü, Japonya. TARIM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

 Tablo’da görüldüğü üzere tarım sektörünün küresel anlamda etkilendiği göstergeler 
mevcuttur. Örneğin; döviz kuru, spekülatif davranışlar tarım sektörünün dışında 
gerçekleşen ve tarım gıda fiyatlarını etkileyen önemli parametreler arasındadır



GELECEĞİN SEKTÖRÜ TARIM MI 
OLACAK?

 Pandemi sonrası geleceğin sektörleri olarak en çok konuşulan ve ülkelerin bir takım 
önlemler aldığı sektörlerin başında «tarım» gelmektedir. Tarımda geleneksel üretim 
yöntemlerinden ziyade sürdürülebilir ekonomi açısından dijital tarım, yeşil tarım, organik 
tarım gibi teknolojinin tarıma entegre edildiği temalar ön plana çıkmaktadır. 

 Kovid-19 ile birlikte tarım ve gıda alanında yaşanan çeşitli risklerin gelecekte tekrar 
etmemesi için ülkeler, yeni tedbirler alarak gıda güvencesini koruma yoluna gitmişlerdir. 
Özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişler «tarım»sektörünün sıklıkla konuşulmasına neden 
olmuştur.  

 Bir çok ülke, tarım konusunda kıtlık sorununu çözmek için tarımda korumacı bir 
yaklaşım sergileme yoluna gidecektir

 Temel tarım ürünlerinde küresel ticarette yaşanabilecek kesintilere daha hazırlıklı 
olmak için ülkelerin çeşitli yeni stratejiler belirlemesi beklenmektedir. Tarımsal üretimde 
çeşitli dijital teknolojilerin kullanımının hız kazanması ve gıda tedarik zincirlerinin 
kuvvetlendirilmesi öngörülmektedir.

 Ülkelerin gıdada kendilerine yeterli olmak için tarımsal desteklemeleri artırması 
ayrıca yerli tarımı canlandırması da kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.



TARIMDA OTOMASYON VE 
İNOVASYONLAR: GELECEKTE TARIMI 
NELER BEKLİYOR?

 Tarım sektörü, geleceğe hazırlanırken, teknolojik gelişmelere ve her sektörde 
gerçekleşen dijital dönüşüme entegre olduğu takdirde, inovatif çalışmaların sunduğu 
verimlilik artışları ülkeler açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilecektir.

 Tarım sektöründe gelecekte otomasyon ve ‘nesnelerin interneti’ ile dönüşüm 
yaşanacak yenilikler şunlardır; 

 Akıllı Teknolojiler, Akıllı Tarım 
 Geri Dönüştürülmüş Yağmur Suyu
 Hibrit Aydınlatma
 Yapay Zeka
 Robotik Hasat 
 Gelişim Kontrolü
 Entegre Zararlı Yönetimi
 Doğal Tozlaşma



4.0 AKILLI VE DİJİTAL TARIM ARTIK 
HAYATIMIZDA

 Günümüzde tarımsal üretim artık emek yoğun bir süreçten, bilgi yoğun bir sürece, 
doğal risklere açık bir üretimden, planlı ve kontrollü koşullarda yapılan bir üretime 
dönüşecektir.  

 Tarım, bitki ıslahı, biyoloji ve genetik biliminden daha çok etkilenecek, ülkeler 
kendi arazi varlığı ile sınırlı olmayan bir üretim modeline doğru yönelecek, bazı girdi 
piyasalarında monopoli riskleri doğabilecektir. Gelecek dönemde tarım sadece bir üretim 
ve ihtiyaç giderme alanı değil, özellikle biyolojik bilgi ve teknolojilerin üretildiği ve başka 
sektörlere biyoloji ilminden güç ve know-how aktarılan bir dönem olacaktır.

 Tarım 4.0 (dijital tarım) tarımsal üretim alanlarındaki hassas yetiştirme tekniklerinden, 
bilgiye dayalı çiftlik üretim sistemlerine kadar olan süreci tanımlamaktadır. Dijital tarım, 
akıllı ağlara ve veri yönetim araçlarına başvurmaktadır.Dijital tarımdaki amaç, tarımda 
sürdürülebilir sürecin otomasyonunu sağlamak için mevcut tüm bilgi ve uzmanlığı 
kullanmaktadır.



TARIMDA KATMA DEĞER 

 Tarımsal üretimde dijitalleşmenin en dramatik sonuçları katma değer üretiminde 
göze çarpmaktadır. Dijitalleşme üretim aktivitesini daha sistematik hale getirmekte, 
üretici ve tedarikçileri yeni pazarlarla bağlantılandırarak ticaret saikini artırmakta ve 
kamunun gözetim kapasitesini de artırarak kalite standartlarına uymayı teşvik eden 
bir yapı oluşturmaktadır. Böylelikle tarım ve gıda sistemi verimli, esnek, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir yapıya doğru evrilmektedir.

Aşağıdaki grafikte, tarım katma değerinin ABD doları cinsinden 2010 sabit fiyatlarıyla 
tüm ülke grupları için artış kaydettiğini ve bu artışın orta ve düşük gelir grubundaki ülkeler 
için oldukça belirgin olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir başka deyişle, tarım katma değeri reel anlamda büyümekte ve bu büyümeyi diğer 
sektörlere ciddi kaynak transferi gerçekleştirmesine rağmen belirgin verimlilik artışları 
sağlayarak gerçekleştirmektedir.

Kaynak: World Bank



TARIMDA DEVRİM YAPAN 
4 TARIM ŞİRKETİ

  2021 yılı itibariyle tarımsal teknoloji sektöründe, tarımın sorunlarını teknoloji ile 
çözmeye olanak sağlayan 81.000’den fazla yeni şirket mevcuttur.

 AgNext: Hindistan merkezli bir tarım teknoloji girişimi olan şirket, gıda kalitesi ve 
güvenliğini dijitalleştirmeyi sağlamak adına gıda kalitesini anında analiz etmek için 
bilgisayar vizyonu, spektral analitik ve nesnelerin interneti (loT) uygular.

 Crophunt: Crophunt, bir eyaletteki çiftçileri, satıcıları, toptancıları, tüccarları diğer 
eyaletlerin satıcılarına, tüccarlarına, perakendecilerine ve aynı eyaletteki ihracatçılara 
bağlayan bir tarımsal emtia platformudur. Platform üzerinden çiftçiler ve satıcılar 
daha fazla karlılıkla daha hızlı satış yapabilmektedir. Bu sayede platform yapay fiyat 
dalgalanmalarını da kolayca önleyebilmektedir. 

 Aquaconnet: Aquaponik üretim yapan çiftçiler için veri odaklı çiftlik danışmanlığı 
ve pazar yeri çözümleri ile sürdürülebilirliği teşvik eden Hindistan merkezli bir teknoloji 
girişimidir. Şirketin yapay zeka destekli mobil uygulaması, çiftliklerden toplanan gerçek 
zamanlı verileri etkili içgörülere dönüştürür.

 CropX: CropX, Merkezi Tel Aviv, İsrail’de bulunan bir tarımsal analitik şirketidir. Şirket,
sulamayı otomatik olarak optimize eden dünyanın en gelişmiş uyarlanabilir sulama
hizmetini geliştirir.



Tarım ve Teknoloji  Türkiye Örnekleri...
ECORDİNG: DRONELAR İLE TOHUM TOPU ATIŞI YAPAN GİRİŞİM

  Yüksek teknoloji, nesnelerin interneti, veri analitiği gibi gelişen teknolojik eğilimler, 
tarımsal faaliyetleri daha kesin, daha karlı ve sürdürülebilir hale getirmektedir. Tarımsal 
teknolojideki gelişmeler, dünya ekonomisini yükseltmektedir.

  Ecording, EcoDrone adı verilen ve ecording ekibi tarafından geliştirilen insansız hava 
araçları ile insanların ulaşamadığı, ağaçlandırılması gereken alanlara tohum topu atışları 
gerçekleştiriyor.

  Dünyanın ağaçlandırılmasına teknolojik bir yaklaşımla katkı sağlamaya çalışan 
girişim EcoDrone ile tohumları minimum maliyetle  soğuktan,  rüzgardan,  hayvanlar-
dan  ve  aşırı  sıcaktan  koruyarak çimlenebilecekleri en verimli ortama kavuşturmayı  
amaçlıyor.

TARFİN: ÇİFTÇİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN RİSK  SKORLAMA 
MODELİ VE MOBİL UYGULAMA 

  Makine öğrenmesine dayalı tarımsal risk skorlama modeli geliştirilerek  çiftçilerin  
gübre, tohum ve yem gibi tüm tarım girdilerine uygun fiyatlar ve hasatta ödeme fırsatları 
ile ulaşmalarını  sağlamaktadır. 

  Mobil uygulama ile çiftçilerin bulunduğu bölgelerdeki en güncel gübre, yem ve diğer 
tarım girdilerindeki fiyatları karşılaştırmalı olarak sunabilmekte ve   en uygun fiyatları 
bulması için onlara farklı alternatifler  sunmaktadır.



Teşekkürlerimizle 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu nedenle, sadece burada 
yer alan bilgilere, yorum ve tavsiyelere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 

doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş 

ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   bu bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya bütünlüğü konusunda bir garanti 
vermez. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin her zaman değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor 

sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , personeli 
ve danışmanları, bu rapordaki bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması veya sair sebeple hiçbir şart altında 

sorumlu tutulamaz. Turkish Bank A.Ş ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, yorum ve 
tavsiyeler tahtında herhangi bir taahhüdü tazammun etmemektedir.


