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Tar›msal alandaki
yat›r›mlar özen gerektiriyor
Bir ülkenin insanlar›, ellerinin alt›ndaki mevcut kaynaklar› verimli kullanma
yetene¤inden yoksunsa, yabanc› kaynaklar› da verimli kullanam›yor.
Topraklar›m›z, elimizin alt›ndaki en önemli kaynakt›r. Tar›msal üretimde
do¤ru yat›r›m yapam›yorsak, sanayide de hizmet alan›nda da yapabilme
olas›l›¤› çok düﬂük kal›r.
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izim kuﬂa¤›n gençlik y›llar›nda okul münazaralar›nda, hemen hemen hiçbir bilgiye sahip olmadan “tar›m m›, sanayi
mi?” sorusu tart›ﬂ›l›rd›. O tart›ﬂmalardan birine haz›rlan›rken okudu¤um, yaﬂam›m›n
de¤iﬂik dönemlerinde çok s›k gönderme yapt›¤›m ünlü ekonomist Galbraith’in bir saptamas›ndan yola ç›kmak istiyorum: “…ABD’de tar›m,
ormanc›l›k ve hayvanc›l›k, bal›kç›l›k gelirlerinin
tümü, sanayideki dört büyük ﬂirketin gelirlerini
aﬂmaz.”
Galbraith’in saptamas›na göre, zenginlik
üretiminde kurtar›c› olan tar›m alan› de¤ildi.
Üretme katsay›s› ve zenginlik yaratma gücü çok
daha fazla olan sanayi idi. Durum böyle oldu¤una göre, hep birlikte “sanayimizi geliﬂtirmeye”
odaklanmal›yd›k. Fizik ve düﬂ gücümüzü bu
alana yo¤unlaﬂt›rmal›yd›k. Bu tezi, ilk günün-
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den bu yana savunuyorum; ﬂu anda da düﬂüncelerimde köklü bir de¤iﬂiklik yok.
Ülkemizde son birkaç y›ld›r tar›m alan›na
yönelik yat›r›m yapma e¤ilimi güç kazan›nca,
sorunu de¤iﬂik boyutlar› gözlemek için merak
menzilime ald›m. Önyarg› ve yerleﬂik düﬂüncelerin tutsa¤› olmama temel ilkesinden hareket ediyor; eksik bilgiye dayal› yerleﬂik do¤rular›n, iyi niyetli olsak da hata yapmam›z› engellemedi¤ini biliyorum. Akl›m›z›, hiçbir inanca, ideolojiye, önyarg›ya ve yerleﬂik do¤ruya
emanet etmeden tar›m konusunu da incelememiz, irdelememiz ve gerçe¤e yak›n duracak bilgilere eriﬂmemiz gerekiyor.
‹ﬂgücünün yüzde 6’s›n›n tar›m kesiminde
çal›ﬂt›¤› ABD’yi bu ülkeyi gözlemeliyiz. Yüksek
verimli üretimin yap›ld›¤› bu ülkenin gözlenmesi, enerjimizi etkin kullanman›n yollar›ndan biri. Ülkemizde g›da ve tar›msal üretim
konusunu yak›ndan izleyen Necdet Buzbaﬂ’›n
8 May›s 2008 günü Dünya Gazetesi’nde yay›nlanan yaz›s›nda, ABD’nin net tar›msal gelirinin 87 milyar dolar oldu¤u belirtiliyordu. Wall
Street Journal’›n 15 May›s 2008 günü yapt›¤›
de¤erlendirmede ise rekor düzeye ç›kan tar›msal üretimin net gelirinin 92,3 milyar dolara ulaﬂt›¤›n›n alt› çiziliyordu. Bu hesaplara bir
baﬂka boyutu ile de bakabiliriz. Ercan Kumcu’nun 26 A¤ustos 2009 günü Haber Türk’teki
yaz›s›nda, ABD’de iﬂgücünün yüzde 6’s›n›n tar›mda, yüzde 23’ünün sanayide, yüzde 76’s›n›n
hizmetlerde çal›ﬂt›¤›n›; üretimin yüzde 1,2’sinin tar›mdan, yüzde 19,6’s›n›n sanayiden, yüzde 79,2’sinin de hizmet sektöründen geldi¤ini
not ediyor. ABD’de toplam GSMH’n›n 14 trilyon dolar oldu¤unu kabul ederek, tar›m›n pay›n›n 154 milyar dolar düzeyinde olabilece¤ini
hesaplayabiliriz.
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mayelerimizi bir yat›r›m alan›na ba¤larken, do¤ru analizler üzerine kurulu “fizibilitelere” dayal›
“projeler” yapmakt›r. Tar›msal alanda yap›lacak
yat›r›mlar›n ayr›nt› bilgisi, çoklu analiz hassasiyeti sanayi yat›r›mlar› kadar belki de ondan daha
fazlas›n› gerektiriyor.

SAANEN KEÇ‹S‹ YET‹ﬁT‹RME ÖRNE⁄‹

TARIMSAL ÜRET‹M‹N GEL‹ﬁT‹R‹LMES‹
Hemen belirtmeliyim ki, bu tür hesaplamalarda kullan›lan formül çok önemli. Karﬂ›laﬂt›r›lan rakamlar›n ayn› yöntemlerle hesaplanm›ﬂ olmas› gerekir. ‹nce ayar› yap›lan veriler elimizde olmadan rakam karﬂ›laﬂt›rmas›,
ayr›nt› özeninden yoksun bilgilendirme yarat›r
ki, o da insanlara bir iﬂi kavramada araç olman›n ötesinde yan›lt›c› sonuçlar veren bir tutumun ad› olabilir. O nedenle verdi¤imiz rakamlar› sadece bir “mertebe alg›lamas›” için iletiyorum. Bu rakamlarda bir ortak hesaplama
yöntemi ile uzlaﬂma ihtiyac› var. Biliyorum ki,
tart›ﬂma verimini art›rman›n önemli araçlar›ndan biri de, tedavüle sundu¤umuz rakamlar›n hesaplanma yöntemi ve formülü üzerinde
uzlaﬂm›ﬂ olmam›zd›r.
Brüt ya da net tar›msal gelirlerin ülke sanayisindeki ilk dört büyük sanayi kuruluﬂunun
gelirlerine denk gelmesi ne anlama geliyor?
Bunun anlam› çok aç›k: “…Tar›msal üretimin
geliﬂtirilmesini tart›ﬂmak ayr› bir sorundur;
tar›msal üretimle ülkeyi kurtarma beklentisi
yaratmak bambaﬂka bir sorun. Bu nedenle,
rakamlar üzerinde net bir biçimde anlaﬂal›m
ki, tar›msal üretimle ilgili tasarlanan mekanizmalar›n yerli yerine oturmas›na katk›da bulunabilelim. Aksi tutum, f›nd›ktan zeytine, pamuktan ya¤l› tohumlara çözüm üretmeyen bir
k›s›r döngünün içine hepimizi hapsedebilir.”
Tar›msal alandaki projelerle ilgilenmemin
ikinci bir gerekçesi daha var: Bir ülkenin insanlar›, ellerinin alt›ndaki mevcut kaynaklar›
verimli kullanma yetene¤inden yoksunsa, yabanc› kaynaklar› da verimli kullanam›yor. Topraklar›m›z, elimizin alt›ndaki en önemli kaynakt›r. Tar›msal üretimde do¤ru yat›r›m yapam›yorsak; sanayide de hizmet alan›nda da yapabilme olas›l›¤› çok düﬂük kal›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda tar›msal üretimdeki örgütlenme
düzeyimiz sosyal sermaye verimli¤imizin de
etkin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Hepimizin ortak sorumlulu¤u, k›t olan ser-

Size çok say›da örnek verebilirim ama bu yaz›n›n s›n›rlar›n› aﬂar. Son günlerde üzerinde çal›ﬂt›¤›m, ülkemiz aç›s›ndan da bir faz de¤iﬂikli¤i
yaratabilece¤ine inand›¤›m saanen keçisi yetiﬂtiricili¤inden örnek verece¤im. Konuyu ö¤renebilmek için önce Bolu’daki projeyi inceledim. Birkaç ziyarette giriﬂimcilerden ayr›nt›l› bilgi ald›m.
Ard›ndan ülkemizdeki tar›mla ilgili yay›nlar› tarayarak, önce ç›km›ﬂ örneklerin bir listesini yapt›m. Seferihisar’da en büyük ölçekli keçi üretim
tesisini gördüm. ‹zmir’de üniversitede konuyu
yak›ndan izleyen ö¤retim üyesinden ön bilgiler
ald›m; Çanakkale’de üniversitenin üretim merkezini inceleyerek, bilgiye dayal› fikir üretme
gayreti içinde oldum Örnek yetiﬂtiricilerle ilgili
bilgileri derinleﬂtirmek için, Saanen keçisi üretimine baﬂlam›ﬂ, belli bir düzeye gelmiﬂ ama sonra vazgeçmek zorunda kalm›ﬂ üreticileri özellikle inceledim. Tar›msal yat›r›mlar›n fizibilitesini
haz›rlarken daha titiz olunmas› konusundaki düﬂüncelerimi paylaﬂmak istiyorum:
l Örne¤in, Saanen keçisi üreticili¤i yapacaksan›z, çok temel bir ilkeden yola ç›kman›z gerekiyor. Halk›m›z›n binlerce y›ll›k ak›l birikimi, “Ölü
bekler, süt beklemez…” der. E¤er sütünüzü de¤erlendirecek bir altyap›y› gözetmeden iﬂe baﬂlam›ﬂsan›z, iﬂi daha baﬂ›ndan sakatlam›ﬂ, baﬂar›s›zl›¤a mahkûm etmiﬂ olursunuz.
l Saanen keçisi yat›r›m› yapacaksan›z, atadan kalma düﬂünceleri, önyarg›lar›, yerleﬂik
do¤rular› silip atm›ﬂ olman›z gerekir. Örne¤in,
bu hayvanlar› çoban›n önüne kat›p atadan/dededen kalma yöntemlerle beslemeye kalkarsan›z,
baﬂkalar›n›n ulaﬂt›¤› 5 kilogram/gün veriminin
yan›ndan te¤et bile geçemezsiniz. Temel ilke ﬂudur; en yüksek verimi alan çiftliklerdeki besleme
yöntemlerini “gerek ﬂart” olarak kabul edece¤iz;
kendi karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlüklerimizle bir ad›m
daha öne geçmeye çal›ﬂaca¤›z…
l Saanen keçisi üretiminde, süt olarak satma
yerine sütlü mamullere yönelik bir stratejiniz
yoksa baﬂar› ﬂans›n›z azal›r. Beﬂ kilogram sütten
bir kilo peynir üretilmektedir. Sütün sat›ﬂ fiyat›
150 kuruﬂ ise, peynir maliyetinin 1/2’si süt ise,
peynir iﬂçili¤i, stoklama maliyeti, so¤uk hava vb.
di¤er iﬂletme maliyetlerini de dikkate almal›s›n›z. E¤er brüt kârl›l›¤›n›z kilogramda 5 TL’nin al-
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t›na düﬂüyorsa, girdileri bir kez daha kontrol
etmelisiniz. E¤er, kontrolünüzde olmayan
ba¤›ms›z de¤iﬂkenleri bu s›n›r›n alt›nda bir
kârl›l›k yarat›yorsa, yat›r›m› yap›p yapmama
karar›n› gözden geçirmelisiniz.
l Saanen keçisi yetiﬂtiricileri, besleme
yerleri, o¤lak bak›m üniteleri, saf ›rk yaratma, süt verimi gibi konularda, hedef olarak
en az›ndan Fransa’da ulaﬂ›lan düzeyi seçmeliyiz. Özellikle de ba¤›ms›z bir “iﬂleme tesisini” besleyecek ölçek üzerinde durulmal›. Bu
konuda benim ham bilgilerime göre en az 5
bin keçilik bir kümelenme yaratmay› hedeflemeliyiz. Mukaveleli üretimle uygun ölçek yaratarak, küçük mand›ralara ve çok büyük süt
al›c›lar›na ba¤›ml› olmayan bir yap› oluﬂturmal› ki, sürdürülebilir üretim yap›ls›n.
l ABD’deki kriterlere göre yonca beﬂ dereceye ayr›l›yor. Ülkemizdeki yoncalar›n en
iyisinin dördüncü derecede yer ald›¤› belirtiliyor. Yonca ve benzeri kaba yem üretiminde
kaliteyi geliﬂtirmenin koﬂullar› daha baﬂ›ndan ele al›nmal›. Çünkü süt ve sütlü mamuller üretimde iﬂin s›rr› “kaba yem maliyetlerinde” sakl›.
l Yetiﬂtirici bilgisi ve bilinci hayati önemdeki sorunumuz. Saanen keçisi yat›r›m› yapmak isteyenlerin, ülkemizde bu iﬂe giriﬂmiﬂ,
belli düzeylere gelmiﬂ ve vazgeçmiﬂ olanlarla mutlakla görüﬂmelerini öneririm. Sonra da
baﬂar›l› olmuﬂ di¤er çiftliklerini görmelerini.

Bütün bunlar yetmez, Fransa ya da baﬂka ülkelerde yüksek verimli çiftliklerin koﬂullar›n›
görmeden de karar vermemelerini...
l Saanen keçisi yetiﬂtirmek isteyenler, bu
iﬂi bir ikincil iﬂ ve yan u¤raﬂ olarak ele al›yorlarsa, daha baﬂ›ndan yanl›ﬂ yaparlar. Unutmayal›m ki, Almanya’n›n peynir ihracat› 3
milyar euro. Türkiye iklimi nedeniyle, özellikle kaba yem üretiminde Almanya gibi ülkelerle ciddi rekabet gücü yaratabilir. Bu nedenle, iﬂi daha baﬂ›ndan ciddiye almak, temel
iﬂ olarak görmek, en ileri rakibin koﬂullar›n›
dikkate alarak herhangi bir kamu deste¤i almadan rekabet edebilme koﬂullar›n› yaratmak gerekiyor.
Saanen keçisi yetiﬂtirmek, çoban önüne kat›lan, “…sald›k çay›ra Mevlam kay›ra” mant›¤›na
emanet edilmeyecek kadar ciddi bir iﬂ. Koﬂullar›na uygun yap›l›rsa, küçükbaﬂ hayvan üretiminde, faz de¤iﬂikli¤ine ayak uydurabiliriz.
Çerçevesini çizdi¤im hayvanc›l›k alg›lamas› ülkemizde de geliﬂiyor. Ama süt üretim
ve tüketiminde kararl› politikalar›n eksikli¤i
organize üreticileri de s›k›nt›l› hale getiriyor.
Bir ortak irade yaratarak, elimizin alt›ndaki
mevcut topraklar›m›z› verimli kullanmas›n›
ö¤renirsek, o zaman sanayi ve hizmet üretiminde verimimizi de art›rabiliriz. Tar›m üretimi bir “fetiﬂ” haline getirilmemesi gereken
bir konudur. Her kuruﬂumuzu, do¤ru bir fizibiliteye dayal› projelere harcamal›y›z…

