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Abstract 
Agriculture - being an important area in the economy, is an indispensable sector 

for sustainability for employment, exports, national income and population of the 

country. The agricultural business system is a large and complex network of 

different types of enterprises, from raw material producers to retailers, including 

science-research centers and government agencies. Today, there is a great need to 

establish an agricultural business system in the agricultural sector. In this system, 

all participants operate in an integral order and the problem in any part affects the 

whole system. The value chain is a basic tool for preventing such problems. The 

value chain - is the chain of activities in the period of transportation and 

consumption of a good or service, after the production stages in which it is 

involved in its physical transformation. In this way, the activities are divided into 

two as basic and supportive and they are detailed and analyzed in these activities. 

Value chains require the activities of the supporting institution that implements 

appropriate policies and economic legislation. For this, the value chain analysis in 

the agricultural sector should be learned in detail, disseminated and necessary 

steps should be taken to improve the sector based on the results of the analysis. 
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Özet 
Tarım-ekonomide çok önemli alan olmakla istihdam, ihracat, milli gelir ve ülke 

nüfusu için yaşamını sürdürebilmesinde vazgeçilmez bir sektördür. Tarımsal 

işletme sistemi farklı tip işletmelerin, hammadde üreticilerinden perakende 

satıcılarına kadar, bilim-araşdırma merkezleri ve devlet kurumları dahil büyük ve 

karmaşık ağdır. Günümüzde tarım sektöründe tarımsal işletme sisteminin 

kurulmasına büyük ihtiyaç vardır. Bu sistemde tüm katılımcılar ayrılmaz bir 

düzende faaliyet gösterir ve her hangi bir bölümde sorunun olması tüm sisteme 

etki etmekdedir. Bu gibi sorunlara önlem alınmasında değer zinciri temel bir 

araçtır. Değer zinciri – bir malın ve ya hizmetin tasarımından başlayıp, fiziksel 

dönüşümününde dahil olduğu üretim aşamalarından geçdikden sonra tüketiciye 

ulaştırılması ve tüketilmesi süresindeki faaliyetler zinciridir. Bu yolda faaliyetler 

temel ve destekleyici olarak ikiye ayrılmakta ve bu faaliyetlerinde 

ayrıntılandırılarak analize tabi tutulmaktadır. Değer zincirleri, uygun politikalar 

ve ekonomik mevzuat uygulayan destekleyici kurum faaliyetlerini gerektirir. 

Bunun için tarım sektöründe değer zinciri analizi detaylı öğrenmeli, 

yaygınlaştırılmalı ve analiz sonuçlarından yola çıkarak sektörün iyileştirilmesi 

için gerekli adımların atılması gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Tarım sektörü bir çok ülkede ekonominin temelini oluşturur (İnan, 2016:  31). 
Tarım sektörü - besin maddeleri üretmesi, sanayiye hammadde ve ihracat yoluyla 
döviz girdisi sağlaması, istihdam oluşturması açısından stratejik öneme sahiptir. 
Bundan dolayı ülkeler tarım sektöründe üretimlerini teşvik edici ve üreticilerini 
koruyucu yönde bir çok önlem almaktadır. Tarım sektörünün geliştirilmesi için 
alınacak önlemlerden biride tarımsal değer zincirini geliştirmek ve zincirin 
etkinliğini artırmaktır. Tarımda değer zinciri; verimliliği, işbirliğini ve nihayetinde 
pazar rekabetine cevap verebilmeyi sağlayan önemli bir araçtır (Higgins ve ark., 
2007: 615). Tarım işletmelerinde üretim maliyetlerinin azaltılmasına izin veren 
tam üretim zincirinin oluşturulması gerekliliği üretimin büyümesi ve gelişmesi 
açısından önemli yönlerden biri olarak belirlenmiştir. 

Değer zinciri, piyasada rekabetçiliği teşvik eden ve süreçlerinde yenilikler sunarak 
hammadde üreticileri, aracılar, satış pazarları, hizmet sağlayıcıları ve farklı bir çok 
tarafları bir-birine bağlar. Değer zinciri yönetimi, değer zinciri bileşenlerinin ve 
kaynaklarının koordinasyonu için kullanılan stratejik iş analizi ve planlaması 
aracıdır. Değer zincirinin etkin yönetimi ilgili paydaşların karlılığını ve 
tüketicilerin memnuniyetini doğrudan etkiler. Çalışmanın genel amacı, tarımsal 
işletme yönetiminin gelişimine etki eden unsurların, değer zincirinde iş yönetimi 
farkındalığı ve becerilerinin araştırılması, lojistik ve tedarik sürecinin 
organizasyonu, tarımsal pazarlamanın fırsatlarını ortaya koymaktır. 

2. Tarımsal Işletme Sistemi 

Değer zinciri, bir ürünün üretimi, işlenmesi ve satışı ile ilgili tüm taraflardan 
oluşur. Zincir en zayıf halkası kadar güçlü olduğu için, zayıf halkanın kopmasıyla 
tüm zincir etkisiz hale gelir. Tarım sektöründe herhangi bir tarımsal ürünün 
üretiminde uygun kaynaklara ihtiyaç vardır. Örneğin, organik ürünler yetiştirmek 
için organik tohumlar, toprak katkı maddeleri, gübreler, bitki koruma ürünleri, 
yerel koşullara uyarlanmış sulama ve tarımsal teknik yöntemler gerekmektedir 
(şekil 1). 

 Üretim araçları ve gerekli bilgi sağlanırsa üretim bir alanda ve ya başka bir eko-
sistemde gerçekleşebilir. Bir çok tarımsal ürün doğrudan tüketici masasına 
getirilse de, ürünün yaşam süresini uzatmak, daha uzun mesafelere taşımak ve 
değerini artırmak için çeşitli işlemlere tabi tutulması kaçınılmazdır. Bu gibi 
işlemler ürünlere değer katar, böylece değer zincirine katılan tüm taraflara hizmet 
eder ve bu sistemler bazı durumlarda ürünlerin yıl boyunca satılmasını da sağlaya 
bilir. Ürünler tüketiciler için ne kadar uygunsa, o kadar çok satın alınır ve tüketilir. 
Bu nedenle, pazarlama kanalları tüm tüketiciler için, özellikle ulaşılması zor 
tüketiciler için gereklidir. Böylece değer zincirinin nasıl önemli bir konu olduğu 
görülmektedir. 

Değer zincirleri, uygun politikalar ve ekonomik mevzuat uygulayan destekleyici 
faaliyetleri de gerektirir. Bu faaliyetler finans, piyasa bilgileri, standartlar, pazarlar, 
teknoloji, gıda güvenliği, yenilikçilik ve mülkiyet hakları ve b. konuları 
kapsamalıdır. Öte yandan, destek hizmetleri örneğin;  nakliye, depolama, 
paketleme, ithalat-ihracat, ticaret, iletişim ve b. gerekli taraflar değer zincirinin 
önemli bir parçasıdır (grafik 1). Tarımsal değer zincirinin yedi aşaması söz konusu 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2020, 10 (1), 109-114.  111 
 

olup, bunlar sırasıyla girdi tedariki, üretim, üretici örgütleri, tüccarlar, işleyiciler, 
toptancılar ve perakendeciler şeklindedir. 

Grafik 1. Değer zinciri kavramı 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Tarımsal değer zincirinde ürün akışı (Miller ve Jones, 2010) 

 

Tarımsal ticareti, kooperatifin (bölgesel şirket) çevresinde bir araya gelmesi 
üzerinden açıklaya biliriz. Her hangi X şirketi bölgesel olarak sınırlı olan 
üreticilikde başarılı olmak için İngiltere, Meksika, İspanya ve ya Tunus'ta şirket 
kurmanın ve temel almanın gerekli olduğunu söyleye biliriz. Bu şirketlerin nakit 
akışının dolaysıyla yurtdışındaki faaliyetlerinden kaynaklandığını açıktır.  

Tarımsal işletme sisteminin üretimin “birincil” doğasının önerebileceği gibi bir 
merkezi ya da kaynağı yoktur, aksine olarak her büyüklükteki şirketten oluşan 
birden fazla dizi ortaya çıkarır ve üretim ile bağlantı bir zorunluluktur. Buna ek 
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olarak, tarım ticaretine ihtiyaç duyan şirketlerin tarımsal tedarikçileri üzerinde 
etkileri çok çeşitlidir, bazen taşeronların rolü ile de sınırlıdır. 

Tedarik zinciri yönetimi, bir şirketin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) 
sistemlerinin getirisini elde etmesine yardımcı olarak, iyi yönetilen ve verimli 
tedarik zinciri operasyonlarının kuruluşun genel performansı üzerinde ne kadar 
önemli bir etkiye sahip olduğunu göre biliriz. Önemli diğer bir fayda, doğru bir 
şekilde yönetilmiş tedarik zinciri, yeni bir ürün ve ya hizmetin ilk konseptten – 
pazara - nihai teslimatına ilerlemesi için gereken süreyi ve maliyeti azaltmasıdır ve 
bu tarımsal işletme sisteminde başlıca değerlerdendir. 

Toplum ve küresel refah - şirketin tedarik zincirinin çevresel ve sosyal etkileri, 
bunlarla ilgili konuları dikkate alan daha geniş kapsamlara ve tanımlara sahip 
olduğu varsayılmaktadır (Berns et al., 2009; Carroll, 1991; Elkington, 2004; 
Peterson, 2009). 

Danone, Nestlé ve Unilever gibi şirketlerin sürdürülebilir tarım girişimi 
platformunun kurucuları üzerinden : tarım zincirindeki tüm paydaşları da dahil 
ederek sürdürülebilir üretim konusunda başarılı örneklerdendir. Gelişmekte olan 
dünyada tüketicilerin talepleri tarım sektörü üzerinde etkisi daha fazladır ve bu 
kooperativ birliklerin, küresel değer zincirinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Küreselleşme, serbest ticaret bölgeleri ve yabancı yatırım ajansları şeklinde 
tarımsal tedarik zinciri yönetimi sahnesine yeni oyuncular getirdi. Üreticiler, ulusal 
dış ticaret bölgelerindeki tesislerin bulunmasından elde edilebilecek faydalardan 
giderek daha fazla faydalanmaktadır ve bu bölgeler potansiyel olarak önemli 
avantajlar da sunar:  

 imalat şirketleri için kurumlar vergisinden muafiyet 

 ücretsiz uluslararası kazanç ve gelir transferi 

 yurt dışından ithal edilen mallar için gümrük vergisi muafları 

 ev sahibi ülkede doğrudan satışlara izin verilme vb. 

Tarım işletme sisteminde gida dışı alanlara yer verilmekte : yeşil turizm, dekoratif 
ve parfüm bitkileri, bioyakıt ve malzemeleri, yeşil kimya vb bu gibi alanlara 
ayrılmıştır. Farklı kurallar tarımsal araştırmalara tarım ürünlerinin gıda dışı 
değerini geliştirme görevi vermektedir, örneğin biyoyakıt geliştirme konusunda 
ülkelerin güçlü istekleri vardır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kooperatifler 
değer zinciri geliştirmede kilit roller oynayabilir, fakat dikkate almalıyız ki, bu 
kuruluşlar organizasyonel yetkinliklerini tanımalı ve güçlü yönlerine sahip 
olmalıdırlar. 

Tarım sektörünün sorunlarına bakılırsa, hammadde üretiminin mevsimselliği ve 
yetersizlikleri tarım sektöründe değer zincirinin ve tedarik zincirinin 
istikrarsızlığının ana nedenlerinden biri olarak bulunmuştur. Değer zinciri 
katılımcılarının birbirlerini ortak olarak önemsememesi ve kalitenin düzgün bir 
şekilde uygulanmaması tarım işletmelerinin rekabet gücünü de azaltmaktadır 
(Keshelashvili, 2018: pp. 59-77). 

Tarım işletmelerinde değer zincirinin sayısız yoluna örnek olarak : 
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 Üretici ağlarının geliştirilmesi 

 Farklı çiftlik ürünlerinin tanımlanması, markalanma ve pazarlanması. 

 Tarım ürünlerini farklı ürünlere dönüştürmek, paketlemek ve taşımak için 
altyapı yönetimi. 

 Üreticilere adil bir getiri sağlamak için alıcıların teşvik edilmesi ve b.  

3. Sonuç 

Günümüzde tarım sektörü dünyada bir çok ülkelerde 2025 yılına kadar tarım 
ürünlerinin üretimi ve işlenmesi için uzun vadeli vizyon, geleneksel tarımdan 
pazar odaklı katma değer yaratan yoğun çiftçiliğe geçişi güçlendirerek rekabetçi 
bir tarım işletmesinin oluşmasını öngörmektedir. 2025'ten sonrakı yıllarda tarım 
ürünlerinin üretimi ve işlenmesi vizyonu, çevre standartlarının gerekliliklerini 
karşılayan ve küresel değer zincirine etkin bir şekilde entegre olan yüksek 
teknolojili, endüstriyel odaklı tarım işletme sisteminin oluşumunu öngörmektedir. 
Bugün bir çok karmaşa ve küresel sınırlı bir ekosistemde olduğumuzu anlayarak 
daha önce tartışılan demografik, doğal ve organizasyonel kısıtlamaların 2050 yılına 
kadar nasıl farklı, aynı zamanda gelişmiş “tarımsal işletme modelleri” çizdiğini de 
görmekteyiz. 
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