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 “Sorunları ve Çözümleriyle Türk Tarımı” Kitabı (Rehberi) Üzerine

Çok değerli Üstadım, Meslektaşım, meslek büyü-
ğüm sayın Cumali Ünaldı’nın 2006 yılında yayın-
lanmış olan “Sorunları ve Çözümleriyle Türk Tarı-
mı” kitabı aslında dünden bugüne ülkemiz tarım 
politikasının sorunlarının, hükümetlerin tarıma 
bakış açısının ve önceliğinin genel bir tahlili ile 
yıllardır aksayan ülke tarımının bir analizi yapı-
larak tarım ve tarımı oluşturan kaynakların sebep 
sonuç ilişkilendirilmesi ile öngörü ve öneriler içer-
mektedir.

Konunun temeli aslında Kitap önsözünde belir-
tildiği gibi “ Tarımın sorunlarını çözmeden ekono-
minin, dolayısıyla Türkiye’nin sorunlarını çözmek 
mümkün değildir” diyerek varlıkları, kaynakları, 
istihdamı ve temel ekonomisi itibari ile bir tarım 
ülkesi olan Türkiye’nin kalkınmasının en önemli 
hamlesi tarımın bir sorun olmaktan çıkarılarak 
bir kaynak, profesyonel bir sektör üretim ve istih-
dam gücünün kullanılması gerçeğini kavramadır. 

“Sorunları ve Çözümleriyle Türk Tarımı”kitabı 
hazırlanmasında her konu kendi başlığı altında de-
ğerlendirilmiş, sebep ve sonuç ilişkilendirilmiştir. 
Tarımın sorunlarının çözümündeki temel handi-
kabı tarımı bir bütün olarak değerlendirilmemesi 
temeline dayandırılmıştır ki bu görüş günümüzde 
geçerliliğini korumaktadır. Kitapta temel eleştiri-
nin ve sorunun kaynağını çevre ayrı, toprak ayrı, 
üretim, gıda genç nüfus potansiyeli, istihdam ve 
iktisadi özellikleri ayrı ayrı ele alınarak bütününe 
gidilme metoduna bağlanmıştır. Dolayısıyla tama-
mının bir potada toplayarak bir sistematik dahi-
linde planlaması, değerlendirilmesi yapılmadığı 
sürece tarımda çözüm bulmak mümkün olmadı-
ğının ifadesidir. Bu nedenledir ki Tarım Bakanlığı 
çalışma konularını bitkisel, hayvansal, çevre, gıda, 
orman konularını birlikte değerlendirmek zorun-
dadır. Bu gerçekler, bütüncül bakamama günü-
müzde olduğu gibi güncelliğini korumaktadır.   

Yine uygulanması gerekliliğinin mecburiyeti-
nin dile getirildiği bir başka başlık ise günümüzde 
geçerliğini yitirmeyen ve bu konuda her ne kadar 
kısmi düzenlemeler yapılmış olsa da tam olarak ih-
tiyaca cevap vermeyen konu ise Havza konusudur. 

Türkiye tarımsal planlama açısından yağış kuşağı-
na göre 26 havzaya ayrılmaktadır. Yapılması gere-
ken bu havzaların kendi içinde mikro planlamalar-
la yapılarak alt yapı yatırımları, üretim planlaması, 
ürün plantasyonlarını buna göre kurmalı görüş ve 
önerisidir. Aslında bu konu bu gün unutulan ya da 
gündem teşkil etmeyen ama sorunun ana temelini 
oluşturan erozyonunda önlenme modelidir.

Tarıma çevreye gıdaya dayalı sorun-çözüm 
odaklı fikirlerin yer aldığı bir başka konu ise po-
tansiyellerimizin kazanca çevrilmesi meselesi. Bu 
değerlendirmede temel yaklaşım; arazi ve toprak 
sınıflandırmasında yer alan yeni mevzuata göre 
marjinal arazisi olarak tarif edilen eski toprak sı-
nıflandırma kriterine göre 4-7 arası meyilli toprak 
derinliği az olan sürekli işlenmeye uygun olmayan 
araziler yörenin kadim ürün çeşitlerine ait meyve 
ormanları olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. 
Akdeniz Ege bölgesinde zeytin ormanları, Bursa 
kestane, Malatya Kayısı ormanları olarak yapılan-
dırılmalıdır. Bu kategorideki toplam arazi varlığı-
mız yaklaşık 30 milyon hektardır. Bu öneri bu gün 
bu potansiyelin değerlendirilmemesi nedeniyle 
bizleri Zengin Varlıkların Fakir Bekçileri yapmak-
tadır.  

Bir başka dikkat çeken konu başlığı ve proje fikri 
ise üretilen ürünlerin kalite sınıflarına göre ayıra-
rak pazar şartlarına göre işlenip tüketici kitlesine 
göre pazarlanması şeklinde ulusal organizasyon-
ları oluşturma fikridir. Bu organizasyon pazarını 
sadece ülke sınırlarında kalmadan bütün Dünya 
ülkelerini pazar olarak belirlemelidir. Dolayısı ile 
organik ürünler üretmiş, gıda güvenliği ve güven-
cesi temin edilmiş olunacaktır. 

Her konu, fikir, çözüm önerisi kendi içinde ayrı 
yarı günümüze ışık tutan, geçmişten bu güne üstü 
örtülen günü birlik çözüm üreterek yaşana sorun-
ların her devirde aynı güncelliği ile devam etmesi-
nin önlenmesi çabasıdır. Bu gün gıda güvencesinde 
yaşanan sorunun temelini oluşturmaktadır. Satıcı 
pazarda manavda ürünün en kalitelisini sunma 
çabası içindeler. 
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Her kalite beraberinde bir maliyet ve pazar değe-
rini getirmektedir. Dolayısı ile bu fiyatta her tüke-
tici alma imkanı bulamamaktadır. Oysa diğer bir-
çok dayanıklı tüketim pazarında olduğu gibi her 
kalite ürünün yer aldığı, fiyatının ve tüketici kit-
lesinin ona göre oluşturulduğu pazarlama modeli 
tarımsal ürünlerin değerlendirilmesinde önemli 
bir uygulama olacaktır.    

Sayın meslektaşım ve meslek büyüğümüzün 
oldukça çeşitli başlık olarak tarımdan, çevreye, 
insana ve tarımda uygulanan politikalara gerek 
sorunun tespiti gerekse de çözüm ve öneri sunu-
mu ile dile getirilen dikkat çekilen konular içinde 
bulunduğumuz dönemde de halen güncelliğini 
korumaktadır. Yani sorun mevcut haliyle devam 
etmektedir. 

Görev yaptığı yerlerde ve bulunduğu görevlerde 
her zaman bir öncülük yenilik yapma heyecanı bit-
memiştir. Bu konuda uzun yıllar görev yaptığı ve 
aynı zamanda kendi memleketi olan Malatya bi-
lindiği üzere kayısı diyarıdır. Malatya da kayısı çok 
eski tarihlere dayanmakla beraber özelikle 1980 
yılların başında ihracat imkânının artması üre-
ticinin kazanması dönemi başladığında modern 
bahçeler yok denecek kadar azdı. Bu konuda ki 
çalışmalarında bu gün Malatya kayısı üretiminde 
her geçen gün sayısı artan Kabaaşı çeşidinin yay-
gınlaşmasında oldukça büyük rol oynamış, önder-
lik, öncülük etmiştir. Geldiğimiz nokta itibari ile 
Malatya da yaygın kayısı yetiştiriciliğinde özellikle 
kurutmalık özelliği ile öne çıkan Kabaaşı çeşidinin 
plantasyonunun artırılması ve günümdeki toplam 
kayısı plantasyonu içinde ki yeri %25-30 oranında 
olup bu oran hr geçen üretim döneminde artarak 
devam etmektedir.

Bir başka konu ise tarife muhtaç köylülük ve çift-
çilik terimlerinin yeniden tanımlanması gerekli-
liğidir. Bu konu yine aynı kitapta o dönemde de 
gündeme alınarak iki kavramın geçmişten gelen 
üretim alanında ikamet ederek geçimlik tarım ya-
pılması kaynaklı her iki terim aynı anlamda kulla-
nılmıştır. Ancak geldiğimiz noktada bu iki terimin 
bir birinden tamamen farklı olduğu Köylülüğün 
yaşam kültürü ve ikamet ile doğrudan bağlantılı 
sosyolojik bir kavram olduğu, çiftçiliğin ise faaliyet 
standartları ve mevzuatlarla doğrudan bağlantılı 
tamamen iktisadi bir faaliyet olduğu gerçeği net-
leşmiştir. 

Özet olarak; Tarımın direk ya da dolaylı olarak 
içinde bulunan, önem ve öncelik veren her kesim 
için, yaşama siyasete iktisadi hamlelere konu edi-
lecek tarımın olmazsa olmaz temel sorunları ve 
bunula birlikte çözüm önerilerinin geniş başlıklar 
halinde dile getirilen bu kitap aynı zamanda başta 
meslektaşlarım ve siyasetle uğraşan kitleler olmak 
üzere her kesimin baş ucu kitabı niteliğindedir. 
Özellikle girişimciliğin inovasyonun sıklıkla dile 
getirildiği, önemsendiği günümüzde potansiyelle-
rimizin tespiti açısından kaynak durumundadır. 
Bir başka özelliği ise yatırımcıya rehber olma anla-
mında kaynaklarımızın varlığına dair farkındalık 
rehberi olma özelliğidir. 

Çok değerli üstadım, meslektaşım, meslek büyü-
ğüm Sayın Cumali Ünaldı ile bir çok gerek mesleki 
gerekse de hayata dair bir çok konuda istişare fi-
kir alışverişi ve sohbet etme imkânı bulmuştum. 
Bu ilişkimiz halen devam etmekte fikirlerinden 
sohbetlerinden istifade etmekteyim. Ancak 2006 
yılında yayınlanmış olan “Sorunları ve Çözüm-
leriyle Türk Tarımı”kitabı ile memlekete derdiyle 
dertlenen, sadece mesleki ve sektörel boyutuyla ele 
alınmadan hayatın bütün detayına yapılan doku-
nuşlarla toplumun her kesimine rehber olacağı dü-
şüncesindeyim. 

Saygılarımla.  


