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Ulusal Tarımsal Rapor Özeti 

COMU – TÜRKİYE -2021 

ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA AVRUPA KOMISYONU TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDIR. 
ANCAK BURADA YER ALAN GÖRÜŞLERDEN AVRUPA KOMISYONU VE TÜRKIYE ULUSAL AJANSI 
SORUMLU TUTULAMAZ.
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1. Türkiye’de İstihdam, Nüfus ve Tarımın Önemi ile İlgili Arka Plan Bilgileri 

Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye), 780 043 kilometrekare yüzölçümü ve 8333 kilometre kıyı şeridi ile coğrafi 
olarak çeşitlilik gösteren bir ülkedir. Türkiye, ülkenin yaklaşık yüzde üçü Güneydoğu Avrupa'da (Trakya veya 
Boğaz'ın batısındaki bölge) ve çoğunluğu Anadolu'da (Güneybatı Asya) yer aldığı hem Avrupa'yı hem de 
Asya'yı kapsamaktadır. 80 milyonun biraz altındaki ülke nüfusunun çoğu il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor 
(nüfusun sadece yüzde 7,9'u kasaba ve köylerde yaşıyor). Türkiye yoğun bir kentleşme yaşıyor ve 1950 ile 
2010 yılları arasında şehirlerde yaşayan nüfusun payı yüzde 25'ten yüzde 76'ya yükseldi. Kentsel nüfustaki bu 
artış, yerel konut, hizmetler ve işgücü piyasası üzerinde baskı oluşturmuş ve aynı zamanda kentsel alanların 
çevresinde plansız yerleşimlerin büyümesine neden olmuştur. Kentleşme oranı bölgeden bölgeye farklılık 
gösterir: Batı, ülkenin en yoğun nüfuslu ve sanayileşmiş bölgesidir; ve Güney, Orta ve Doğu bölgelerindeki 
iller, hayvancılık da dahil olmak üzere daha küçük ölçekli endüstriyel üretim ve tarım ile karakterizedir.  
Türkiye'de tarımda istihdam (toplam istihdamın yüzdesi) 2017 yılında %19, 39 olarak rapor edilmiştir. 
 

Türkiye‘de spesifik tarımsal sorunlar özetle aşağıda verilmiştir. 

• Geleneksel kültürel değer yerleşimlerinin ve tarihi anıtların bozulması; 

•Çevre sorunları; özellikle inşaat sektörü çok hız kazanmıştır. 

• Kredilendirme ürünlerinin yüksek maliyetleri; Son yıllarda tarım kredilerinde faiz oranları yükselmektedir. 

• Yüksek okul terk oranı (liseler ve meslek okulları); 

• Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki insanların artan payı (özellikle Romanlar arasında); 

• Arazi parçalanması; 

• Geniş bant İnternet'e sınırlı bağlantı; 

• Küçük girişimciler ve yeni iş girişimleri için finansal kaynaklara düşük erişim; 

• Düşük düzeyde BİT bilgisi; (Türk çiftçilerinin çoğu BİT araçlarını kullanamıyor) 

• Hane başına düşük gelir düzeyi; 

•Kırsal gelişim; 

• Tarımsal ithalat ve ihracat arasındaki dengesizlik 

1.1. Türkiye'deki hedef gruptaki arazi alanı, nüfus yoğunluğu ve nüfus yüzdesi 

Türkiye 780.576 km²'lik bir alana; 81.941 kişilik bir nüfusa (4 Milyon mülteci 2018) (1 Ocak'taki nüfus), ve 
104,5 kişi/km²; nüfus yoğunluğuna sahiptir.  

1.2. Türkiye genelinde ve hedef kitlede işsizlik 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 25 Mart tarihli verilerine göre, Türkiye'nin işsizlik oranı 2018'de bir 
önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 11 - 3,54 milyon kişi oldu.Güneydoğudaki Mardin, Batman, Şırnak 
illerini kapsayan bölge İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge % 25 ile Siirt, en düşük işsizlik oranı ise %  5,1 
ile Kastamonu, Çankırı, Sinop'un kuzey illerini içeren bölgelerdir. 2018'de tarım dışı işsizlik yüzde 12,9 ve 15-
24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı %  20,3 tür. TÜİK, “15 yaş ve üzeri istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi 
artışla 28,74 milyon kişi olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir. İstihdam oranının geçen yıl 2017 yılına göre 
0,3 puan artarak %  47,4 - erkeklerde %  65,7 ve kadınlarda % 29,4 olduğu belirtilmektedir.  2018'de istihdam 
edilenlerin % 18, 4’ü tarımda, % 19,7'si sanayide, % 6,9'u inşaat sektöründe ve %54,9'u hizmet sektöründe 
istihdam edilmiştir. Türkiye'de Genç İşsizlik Oranı, 2018 yılının Aralık ayındaki %24,50'den Ocak ayında yüzde 
26,70'e yükselmiştir.  
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1.3. Türkiye'de Tarım 

Türkiye, ülke çalışan nüfusunun yaklaşık % 20'sini istihdam eden ve 2016 yılında ülkenin GSYİH'sinin yüzde 
6,1'ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün toplam GSYİH'ye mali katkısı 2002'den 
2016'ya yüzde 40 artarak 52,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türkiye'nin tarım ekonomisi, ülkenin yarısının 
tarım arazilerinden oluşması ve nüfusun yaklaşık dörtte birinin tarımda istihdam edilmesiyle dünyada ilk on 
arasında yer almaktadır. Türkiye buğday, şeker pancarı, süt, kümes hayvanları, pamuk, domates ve diğer 
meyve ve sebzelerde önemli bir üreticidir ve kayısı ve fındıkta dünyanın en büyük üreticisidir. 

 Türkiye'de 25 milyon hektar tarım arazisi, 3, 076 milyon tarım işletmesi ve 5,3 milyon kişi istihdamı 
bulunmaktadır. Detaylandıracak olursak; 

Tarımsal işletmeler %25,9 ile 20-49 dekar işletme büyüklüğü grubunda yoğunlaşmaktadır. 

Toplam tarımsal işletmelerin %5,3'ü sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır.  

Tarımsal işletmeler en fazla %25,9 ile 20-49 dekar büyüklük grubunda, tarım işletmeleri tarafından işletilen 
araziler ise en fazla %24,5 ile 200-499 dekar işletme büyüklük grubunda yoğunlaşmaktadır. Toplam tarımsal 
işletmelerin %80,7'si 100 dekardan küçük işletme büyüklüklerindedir.  

     Tarım arazileri, tarım işletmeleri tarafından işletilen toplam arazinin %97,1'ini oluşturmaktadır. Tarımsal 
işletmeler tarafından işletilen arazinin; %69,3 hububat ve diğer bitkisel ürünler, %9,7 nadas alanı, %11,9 
meyve, diğer kalıcı ürünler ve içecek ve baharat bitkileri (fidanlık ve koruyucu örtü altındaki araziler dahil), 
%2,2 sebze, arazileridir. 

 Tarım arazisi olan işletmelerin tarım arazisi büyüklükleri incelendiğinde, ortalama büyüklük 12,9 dekardır. 
Büyükbaş hayvan yetiştiren tarımsal işletmelerin 1-4 baş büyükbaş hayvana sahip işletme büyüklüğü 
grubundaki oranı % 44.5'tir. Büyükbaş hayvan (sığır ve manda) bulunan tarımsal işletmelerin büyükbaş 
hayvan sayısına göre işletme büyüklük grupları incelendiğinde, büyükbaş hayvan sayısının yoğun olduğu 
tarımsal işletmeler %44.5 oranında 1-4 baş büyükbaş hayvana sahip işletme büyüklük grubunda 
yoğunlaşmaktadır. 20-49 baş büyükbaş hayvana sahip işletme büyüklüğü grubunda ise %24.8'dir. 

1.4. Türkiye'de tarımda istihdam ve girişimcilik 

2016 yılında Türkiye'de bir tarımsal işletmeye liderlik eden toplam kişi sayısı 3.057.000'dir. Resmi olarak 
tanınan kaynaklardan derlenen Dünya Bankası kalkınma göstergeleri koleksiyonuna göre, Türkiye'de tarımda 
istihdam (toplam istihdamın yüzdesi) 2017 yılında %19,39 olarak rapor edilmiştir. Çalışanlar, bir kamu veya 
özel işveren için çalışan ve ücret, maaş, komisyon, bahşiş, parça başı ücret veya ayni ödeme alan kişilerdir. 
Tarım, bölüm 1'e (ISIC revizyon 2) veya tablo kategorileri A ve B'ye (ISIC revizyon 3) karşılık gelir ve avcılık, 
ormancılık ve balıkçılığı içerir.  

- Tarımsal işletme sahiplerinin (ve yöneticilerinin) çoğunluğunun yaş grubu (%40,97) 65 yaş ve üzeri kişilerdir  

- Tarımsal işletmelerde aktif olduğu bildirilen toplam işçi sayısı: 1.587.650 (Tarım alanı, çiftlik türü, standart 
üretim, yasal biçim ve NUTS 2 bölgelerine göre çiftlik göstergeleri); 

- Tarımda sürekli (mevsimlik olmayan) işlerde istihdam edilen kişi sayısı (Tablo 5): 6.577.930 (Çiftlik işgücü); 

- 15-34 yaş arasıdır. 

1-5 Özet ve Öneriler 

 
Türkiyedeki çoğu çiftçi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip olanlar, esas olarak geleneksel pratik 
deneyime odaklanan, özellikle hayvancılık ve bahçecilik için yönetim yöntemleri, modern üretim teknolojileri 
ve standartları alanında yeterli bilgiye sahip değiller.Özellikle kırsalda yaşayan gençlerin ICT (BİT) kullanımları 
yetersizdir. Tarımsal yeniliklere açık olan bu genç populasyonların tarımsal teknoloji transflerierine açık 
olduğu söylenebilir. 


