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AB ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SÜRECİNDE 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARININ 

EKONOMİYE ETKİSİ 

 

ÖZ 

 

AB ülkelerinin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda bütünleştiren 

OTP (Ortak Tarım Politikası), belirlenen ortak fiyatların korunması amacıyla 

oluşturulmuştur ve  AB’nin ilk ortak politikasıdır.  OTP,  2.Dünya Savaşı sırasında 

ve sonrasında ortaya çıkan kıtlık sonucunda oluşan gıda yetersizliklerinin önüne 

geçebilmek ve AB’nin gıda alanındaki dünya rekabetine korunması hedefleyerek 

1958 yılında Stresa Konferansı ile kurulmuş ve kuruluşundan günümüze tüm 

hedeflerine ulaşılmıştır.  

 

17 Aralık 2004’te Brüksel’de yapılan AB Konseyi Zirvesinde Türkiye’nin 

AB katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması kararı alınmıştır.  Diğer 

aday ülkelerden farklı olarak Türkiye için ‘‘açık uçlu bir süreç’’ öngörülmüştür. 

Bunun anlamı müzakerelerin tam üyelikle sonuçlanamayabileceğidir. Müzakere 

sürecinde en zorlu başlığın tarım olacağı bilinmektedir. 

 

Türkiye’nin özellikle adaylık sürecinde başta Üniversiteler olmak üzere tüm 

sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak yapısal ve bölgesel sorunları çözecek, 

maliyetleri düşürücü, rekabetçi, bilgi ve teknoloji kullanımıyla verimliliği sağlayacak 

politikalar izlemesi gerekmektedir. Ancak bu sayede OTP ile uyum sürecinde 

Türkiye tarımındaki tehditleri fırsatlara dönüştürebilir. 
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THE IMPACT OF THE AGRICULTURAL POLICIES 

IMPLEMENTED BY TURKEY ON 

ECONOMY IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO THE 

COMMON AGRICULTURAL POLICY 

 

ABSTRACT 

 

CAP (Common Agricultural Policy) that integrates political and economic 

sense of  the agricultural policies in the countries of the EU, was created in order to 

protect the public prices and is the EU’s first public policy.  CAP was founded in 

1958 by Stresa Conference to prevent food deficiencies arising as a result of famine 

during and after the 2nd World War, targeting protection of the EU’s food in the 

world competition and has been reached all of its targets from establishment to the 

present. 

 

At European Council Summit on 17 December 2004 in Brussels, it was 

decided to begin negotiations for Turkey’s EU accession on 3 October 2005. Unlike 

other member states, for Turkey, ‘‘an open-ended process’’ was predicted. This 

means that negotiations could not end by full membership. During the negotiation 

process agriculture is known to be the most challenging topic.  

  

Especially in the process of candidacy Turkey must follow policies which are 

cost lowering, competitive, efficiency ensuring by the use of knowledge and 

technology, based on opinions of universities firstly and all non-governmental 

organizations, to solve structural and regional problems. Only by this way, Turkey 

can make threats of its agriculture to opportunities  in  the process of adaptation to 

the CAP. 
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ÖNSÖZ 

 

Tarım sektörü, insanların gıda ihtiyacının karşılanması, toplumsal ve ruhsal 

sağlığın sağlanması açısından, sosyo-ekonomik etkileri ağır basan bir ayrıcalıklı bir 

sektördür. Bu bakımdan tarımın ve tarımsal politikaların sürdürülebilir bir yapıda 

gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de tarım politikaları 

bakımından Osmanlı döneminden beri süregelen verimsiz uygulamalar günümüzde 

de devam etmektedir. AB ile müzakere masasında Türkiye’nin zorlanacağı 

başlıklardan en önemlisi olan tarım sektörü ve tarımsal politikalarda, bu süreçte 

reform ve değişimlerin yaşanılması kaçınılmazdır. İşte bu çalışmanın amacı da, bu 

süreçte AB ile Türkiye tarım sektörlerinin farklıklarının belirlenmesi, Türkiye 

tarımının artıları ve eksilerinin ortaya konulması, Türk tarımına çözüm önerileri 

getirilmesi ve olası uyumun Türkiye ekonomisine etkilerinin analiz edilmesidir. 

 

Tez konusunun seçiminde tarımın Türkiye’nin AB müzakere sürecindeki en 

zorlu başlıklardan biri olması ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmaların 

günümüzde tam olarak güncel olmaması, büyük önem arz etmektedir.  

 

Bu çalışmanın iki yıla yakın hazırlık aşamasında desteğini ve ilgisini benden 

eksik etmeyen değerli hocam Doç.Dr. Cem SAATÇİOĞLU’na ve annem başta 

olmak üzere aileme teşekkürü borç bilirim.    
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GİRİŞ 

 

Tarım sektörü ve tarımsal politikalar insanlık tarihi boyunca çeşitli değişimler 

geçirmiş olsa da, toplumlar için önemini her zaman korumuştur. Tarımın toplumsal 

ve ekonomik açılardan önemi kendisinden beklenen işlevlerle bağlantılıdır. 

İnsanların ve diğer canlıların besin ihtiyacını karşılama işlevinin yanında, diğer 

ekonomik sektörlere hammadde ve işgücü sağlama ve ekonomik kalkınmayı finanse 

etme gibi işlevleri olan tarımın ve tarımsal politikaların verimli, rekabetçi ve 

sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi, şüphesiz tüm demokratik devletlerin 

görevidir. 

 

Endüstri devriminin yaratmış olduğu mekanizasyon, biyolojik ve kimyasal 

buluşlar ve ulaşım kolaylıkları ile birlikte modernize edilen tarım ile birlikte, tarımsal 

ürünler ve bunların ticareti mahalli pazarlardan uluslar arası pazarlara yönelmiş ve bu 

gelişmeler 19.yy sonlarına doğru tarımsal krizlere sebep olmuştur. 

 

1 Ocak 1958’de Roma yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile temelleri atılan 

AB, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kıtlığın yarattığı endişe ile Temmuz 1958 

tarihinde Stresa Konferansı ile Birliğin ilk ortak politikası olan OTP’yi kurmuştur. 

OTP zaman içinde değişimler geçirmiş olsa da, AB, OTP ile tarımda hedeflediği 

amaçlarının tümüne ulaşmıştır. OTP başlangıçtan bu yana çeşitli reformlara tabi 

tutulmuş, ve halen AB Bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. 

 

Türkiye 12 Eylül 1963 yılında AET ile imzaladığı Ankara Anlaşmasından 

yaklaşık 30 yıl sonra Aralık 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi ile tam 

üyeliğe aday ülke olarak kabul edilmiş, 5 yıl sonra, 17 Aralık 2004 yılında ise AB ile 

müzakerelere başlanması kararı alınmış fakat diğer aday ülkelerden farklı olarak 

Türkiye için ‘‘ucu açık bir süreç’’ öngörülmüştür. Bu süreçte Türkiye’nin AB ile 

uyumlaştırması gereken 35 müzakere başlığından, 3 tanesi doğrudan Türk tarım 

sektörünün OTP’ye uyumu ile ilgilidir. Avrupa ülkelerinde istihdam edilen işgücü 

içindeki tarımın payı 2009 yılında, 25 ülke için %4, 27 ülke için %5 iken Türkiye’de 
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aynı oranın %22 olması, yine tarımın GSMH içindeki payı 25 ülke için %1,6, 27 ülke 

için %1,7 iken bu oranın Türkiye’de %9,1 olması müzakere sürecinde Türkiye’ye 

sorun çıkarabilecektir. AB tarım sektörü ile Türk tarım sektörünün her bakımdan 

farklı olması Türk tarımının OTP’ye uyumunda kısıtları ve sorunları oluştururken, 

Türk tarımının kendine özgü ekolojik özellikleri, tarımsal arazi, sanayi ve pazarları, 

ve yetişmiş işgücü imkanları gibi bazı özellikleri süreç içinde avantaj ve fırsatları 

oluşturmaktadır.  

 

‘‘AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Sürecinde Türkiye’de Uygulanan Tarım 

Politikalarının Ekonomiye Etkisi’’ isimli bu çalışmada OTP’nin AB ve Türkiye 

ekonomileri  içindeki yeri, önemi ve Türk tarımının OTP’ye uyum sürecinde avantaj 

ve dezavantajları, olası uyumun Türk ekonomisine etkileri ve Katılım Ortaklığı 

Belgeleri, Ulusal Programlar ile İlerleme Raporlarındaki Türk tarımının son durumu 

analiz edilecektir. Bu çalışmada EUROSTAT, FAOSTAT ve TÜİK verilerinden 

yararlanılarak Türkiye ve AB ülkelerinin tarımsal sektörleri karşılaştırılarak analiz 

edilmiş ve sonuca ulaşılırken bu güncel veriler dikkate alınmıştır.  

 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde  tarımın işlevleri ve 

tarihsel gelişimi açıklanacak, tarım sektörü ve tarım piyasasının özellikleri teorik 

açıdan ele alınarak tarımsal politikaların amaçları ve araçları ayrıca tartışılacak ve 

tarım sektörünün ekonomik kalkınmadaki rolü üzerinde durulacaktır. 

 

İkinci bölümde ise OTP’nin oluşturulma nedeni, amacı ve ilkeleri üzerinde 

durulacak, OTP’nin finansmanı ve AB Bütçesi içindeki yeri ortaya konulacak, 

sonrasında OTP’nin geçirdiği aşamalar ve reformlar ve Dünya Ticaret Örgütü ile 

ilişkiler tartışılacak, ve OTP’nin AB’nin 27 ülkesi ekonomileri üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkileri ortaya konulacaktır. 

 

Son bölümde ise, Türkiye’de tarım sektörü ve özellikleri ortaya konulacak 

Türk tarımında Osmanlı döneminden itibaren uygulanan tarım politikaları eksileri ve 

artılarıyla tartışılacak, Türk tarım sektörü ve politikaları ile AB ülkeleri tarım sektör 

ve politikaları benzerlik ve farklılıkları açısından ele alınacak, Türk tarımının 
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OTP’ye uyum durumu dönemler itibariyle tartışılacak ve son olarak Türkiye’nin 

OTP’ye olası uyumunun  Türkiye ekonomisine etkileri ortaklık ve tam üyelik 

durumları göz önüne alınarak incelecektir. Çalışma sonuç bölümü ve akabinde 

Katılım Ortaklığı belgeleri, Ulusal Programlar ile İlerleme Raporlarının yer aldığı 

Ekler bölümü ile bitirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TARIM SEKTÖRÜ VE TARIM POLİTİKASININ GENEL 

ÇERÇEVESİ 

 

Tarım sektörünün ekonomideki önemi, bu sektörden yerine getirmesi 

beklenilen işlevlerden kaynaklanmaktadır. Bu işlevlerin en önemlisi de, 

insanoğlunun besinsel gereksinimlerimi karşılamadır. İlk insanlardan bu yana, 

tarımın aralıksız yerine getirdiği ve insan neslinin devamını mümkün kılan bu önemli 

işlev yanında tarım sektörünün, tarım dışı sektörlere hammadde üretme, sağlıklı 

işgücü sağlama, ruhsal denge unsuru olma ve nihayet kalkınmanın finansmanını 

sağlama gibi işlevleri de vardır.1 

 

Ekonomik gelişmenin başlangıç döneminde birinci sektör olan tarım, 

ekonomide hakim sektör olmakta yani, milli gelir içinde en yüksek payı almaktadır. 

Ekonomik kalkınma sürecinde, tarım kesiminin ekonomi içindeki nispi önemi, 

dolayısıyla bu süreçte tarım sektörünün GSYİH ve toplam istihdam içindeki payı azalır. 

Ekonomik kalkınma sürecinde, tarımın GSYİH ve istihdam içindeki payının azalması, 

tarım sektörünün bazı temel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tarım sektöründe 

talebin gelir elastikiyeti düşüktür. Kişi başına gelir seviyesi arttıkça, tarımsal mallara olan 

talep, diğer mal ve hizmetlere olan talep kadar artış göstermez.2 

 

Demokratik ve pazar ekonomisine yönelik her devletin ana amacı toplumun 

toplam refahını yükseltmektir. Tarım politikası da diğer devlet politikaları gibi aynı 

amaca hizmet etmelidir. Toplumda toplam refah artışı, başta ekonomik ve sosyal 

gelişmeler sonucu refah düzeyinin yükselmesi, bunun yanı sıra, hürriyet, eşitlik, 

güvenlik gibi konularda ortaya çıkan sorunların çözümü ile maksimuma ulaşır.3  

 

                                                 
1 Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, 6.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008, s. 37. 
2 A.e., ss. 10, 84. 
3 Gülcan Eraktan, Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme      
   Politikaları, Uzel Yayınları, İstanbul, 2001, s. 26. 
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 Bu bölümde tarımın tanımı, işlevleri ve tarihsel gelişim sürecinden kısaca 

bahsedildikten sonra tarım sektörü ve piyasasının özellikleri ve tarımsal politikalar 

incelenecek ve tarım sektörünün ekonomik kalkınmadaki rolü üzerinde tartışılacaktır. 

 

1.1. Tarımın Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişim Süreci 
 

Bu başlık altında tarımın tanım ve kapsamı, işlevleri ile tarihsel gelişim 

sürecinden bahsedilecektedir. 

 

1.1.1. Tarımın Tanımı ve Kapsamı 

 

Tarım sözcüğü genel olarak iki farklı anlamda kullanılır. Etimolojik anlamı 

içinde tarım insana yararlı bitkisel ve hayvansal ürünleri elde etmek amacıyla 

toprakta yetiştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır. Bu teknik anlamı içinde de tarımın 

ekonomik bir faaliyet olduğu kolaylıkla anlaşılabilir, çünkü insanın gereksinimlerine 

cevap verebilmek için kıt kaynakları kullanmaktadır. Ekonomik yaşamın özel anlamı 

içinde ise tarım, tarımsal ürün üreten birimleri içeren sektörü ifade eder ve 

özelliklerinin büyük kısmını tarımsal ürünlerin temel karakterlerinden biri alır.4  

 

Tarımın ekonomik açıdan ele alınıp incelenmesi gerçekte onu karakterize 

eden (a) kendine özgü karakterleri olan tarım sektörü; (b) bir üretim birimi olarak 

tarım işletmesi; (c) kendine özgü davranışları bulunan ve ekonomik bir birey olan 

çiftçi gibi üç temel öğeye dayandırılmak durumundadır. Buna göre tarımın ekonomik 

analizi (a) üretim olayları ve pazarın işleyiş koşulları altında üreticinin davranışını 

belirlemek; (b) tarımın diğer ekonomik kesimlerle olan bağlantısını ortaya koymak 

şeklinde özetlenebilir.5 

 
 
 
 
 
 
                                                 
4 A.Zafer Gürler, Tarım Ekonomisi, 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008, s. 4. 
5 A.Zafer Gürler, a.y. 
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1.1.2. Tarımın İşlevleri 
 

Tarımın birinci işlevi, insanların besinsel gereksinimlerini sağlamaktır: 

Tarımın ilke ve en önemli işlevi, kuşkusuz insan oğlunun karnını doyurduğu ve 

dolayısıyla yaşamını sürdürmesini sağlayan besinsel ürünleri üretmektir. Tarım, 

insanın dünyada görüldüğü ilk günden bu yana bu işlevini aralıksız sürdürmektedir. 

Balıkçılığı tarımsal karakterli faaliyetlere dahil eder, tarım dışı sektörlerin de besinsel 

mallar üretme çabalarını çok önemsemezsek, tarımın insanoğlunun karnını 

doyurmakta, tek faaliyet alanı olma özelliğini korumakta olduğu görülür.6 

 

Nüfusunun %4’ü tarım sektöründe faaliyette bulunan yüksek gelirli ülkelerde 

bir tarımcı ailesi kendisine ilave olarak ayrıca yirmi beş kişiyi doyuracak kadar 

tarımsal ürün üretmeyi başarırken, nüfusunun %60’ı tarım sektöründe faaliyette 

bulunan gelişmekte olan ülkelerde, bir çiftçi ailesi kendisine ilave olarak ancak tarım 

dışında faaliyette bulunan iki kişiyi besleyebilecek kadar tarımsal ürün 

üretebilmektedir. Tarımsal ürünler üretiminde sağlanan artışa rağmen, hiç 

güncelliğini yitirmeyen bir soru, ‘‘Dünya’nın ne kadar bir nüfusu besleme 

kapasitesinin olduğudur.’’ Bir başka deyişle, acaba gelecekte bir beslenme 

sorununun ortaya çıkıp sıkmayacağıdır. Bu sorunun yanıtını ararken, dünya nüfus 

artış hızı ile tarımsal ürünler üretim artış hızının göz önüne alınması gerekir. Ancak, 

gelecekte dünyayı beslenme açısından nelerin beklediği sorusunun yanıtını ararken, 

dünyanın besin maddeleri üretim kapasitesinin ne kadar olduğunun tartışılması 

gerekir. Bu tartışma sonucunda varılan ilk sonuç dünyada asıl sorunun açlık değil de 

dengeli beslenme sorunu olduğudur.7 

 

Tarımın ikinci işlevi, endüstriyel sektöre hammadde üretmektir: Endüstri 

devriminden önce tarımsal ürünler, beslenme amacı dışında, ev yapımında giyimde, 

temizlikte vb. birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyordu. Endüstri devrimi ile 

birlikte, tarımsal ürünlere dayalı endüstrilerin gelişmesi, endüstriyel ham madde 

üretimine yönelik tarımsal mallara olan talepte, büyük artışların ortaya çıkması 

                                                 
6  Zeynel Dinler, a.g.e., s. 37. 
7 A.e., s. 39. 
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sonucunu doğurdu. Bütün bunlara karşın, toplam tarımsal ürünler üretimi içinde 

endüstriyel sektörde hammadde olarak kullanılan tarımsal ürünler, hiç bir zaman 

toplam tarımsal ürünlerin otuzda birini aşamamıştır. Ne var ki, endüstri devriminden 

sonra, bir yandan tarımsal kökenli hammaddelere olan talep artarken, öte yandan bu 

hammaddeleri ikame edebilecek bazı sentetik maddeler de endüstriyel yöntemlerle 

üretilmeye başlanılmıştır. Dolayısıyla, öncelikle tartışılması gereken konu, sentetik 

hammaddelerin, tarımsal orijinli hammaddelerin yerini ne kadar tutacağıdır. 

Günümüzde, endüstriyel yöntemlerle elde edilen hammaddelerle (sentetik 

hammaddeler) rekabet edebilecek fiyatlarda tarımsal kökenli hammaddeler üretilse 

bile, yine birincilerin tercih edilmekte olduğu görülmektedir.8 

 

      Tarımın üçüncü işlevi, toplumun sağlığını ve ruhsal dengesini 

sağlamaktır: Tarımsal faaliyet toplumun sağlığını ve dengesini korumada önemli bir 

etkiye sahiptir. Kırsal alanda doğa ile uğraşmak ve üretici durumda olmak insana 

huzur verirken, sağlıklı ve güvenli bir ortam etkisi yaratır. Ayrıca, toprağa bağlılık, 

geleneksel yapının sağlamlığı, karşılıklı dayanışma, olaylara karşı soğukkanlı ve 

sabırlı olma gibi genel özellikler kırsal kesimi toprağa bağlayan temel özelliklerdir. 

Bu özelliklerin yarattığı ortamda yaşamını ve üretimini bir arada sürdüren tarım 

kesimi, toplumu güven içinde ve dengede tutma görevini yerine getirmektedir. Kırsal 

alanın bu sağlam yapısı, ekonomiden daha az pay alan tarım sektörü ile ülkenin kriz 

dönemlerini daha kolay atlatmasını sağlamakta ve toplumun huzur ortamında denge 

unsuru görevini görmektedir.9  

 

Ortak Geleceğimiz (Brundtland) Raporu, 1983 yılında dönemin Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreterinin isteği ve teklifi üzerine, Norveç Başbakanı Gro Harlem 

Brundtland başkanlığında, yirmi ayrı ülkeden gelen katılımcılardan oluşan Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca (The World Commission on Environment and 

Development-WCED) hazırlanarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’na sunulmuştur.  ‘‘Sürdürülebilir kalkınma’’ düşüncesini ayrıntılı bir biçimde 

                                                 
8 A.e., ss. 59-62. 
9 Zeynep Dernek, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.,       
  No:56, Isparta, 2008, s. 18. 
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işleyen Raporda, giderek ağırlaşan çevresel sorunlar karşısında, çevresel gelişme ile 

ekonomik kalkınma arasındaki hayati köprünün kurulması ve gelişmenin 

‘‘sürdürülebilir’’ olması, insanlığın çıkış yolu olarak kabul edilmiştir. Bunun için 

başta ormanlar, bitki örtüsü, hava, su olmak üzere doğayı korumak, kirlenmesini 

önlemek gerekmektedir.10 

 

Tarımın dördüncü işlevi, kalkınmanın finansmanının sağlamaktır: Ekonomik 

kalkınmada tarım ve sanayi sektörleri karşılıklı ilişki içinde olma durumundadırlar. 

Gelişen tarım, tarım dışı sektörlerde üretilen girdileri ve tüketim mallarını talep 

ederek tarım dışı sektörlerin daha da gelişmesini sağlarken tarım dışı sektörler de 

tarımdaki fazla işgücüne istihdam alanları sağlayarak ve aynı zamanda tarımsal 

ürünleri talep ederek, tarımın gelişmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla tarım ve sanayi 

sektörleri sürekli ilişki içinde olan ve birbirlerini karşılıklı olarak besleyen iki pazar 

durumundadır. Ekonomik kalkınma hamlesinde her ikisinin de ihmal edilmemesi 

gerekir. Ekonomik kalkınmada tarımın ve sanayinin bu yadsınamaz rolüne rağmen az 

gelişmiş ülkelerde hakim sektör tarımdır ve ekonomik kalkınmayı başlatmak için 

gerekli alt yapının özellikle kırsal kesimi kente bağlayan yolların yapılarak, ülkedeki 

bölgesel pazarların ulusal pazarlara açılması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik kalkınmayı başlatabilmek için gerekli alt yapının finansmanı, ancak tarım 

sektöründen sağlanabilecektir. Bunun için tek yol tarımın vergilendirilmesidir. 11  

 
Tarımın beşinci işlevi, tarım dışı sektörlere işgücü katkısıdır: 18. yy’ın ikinci 

yarısından itibaren ilk defa İngiltere’de başlayan sanayileşme hareketinin ilk 

yıllarında daha belirgin bir şekilde gözlenen olgu, üretimde ve özellikle tekstil 

sanayinde makineleşmenin hızlanmasıyla birlikte, genelde kırsal kesimden gelen 

işçilerin çok ağır şartlarda, diğer bir ifadeyle uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve 

katı bir fabrika disiplini içerisinde çalıştırılması olmuştur. Bu ağır çalışma koşulları 

19. yy’ın özellikle ilk yarısında işçiler, sermaye sahipleri ve hükümet arasında bir 

çok problemin doğmasına yol açmış ve söz konusu taraflar arasında büyük 

mücadeleler yaşanmıştır. 19. yy’ın başlarından itibaren işçilerin içinde bulunduğu bu 
                                                 
10 Recep Bozloğan, ‘‘Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı’’, (Çevrimiçi)   
    http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/ssk/kitap50/39.pdf, 07.01.2010, s. 9.   
11 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 67. 
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kötü şartları düzeltmek ve çalışma saatlerini kısaltmak amacıyla toplumun çeşitli 

kesimlerinden destek alan Fabrika Reformu olarak adlandırılan bir hareket ortaya 

çıkmıştır. Pamuklu dokuma fabrikalarında başlayan söz konusu hareket elli yıl içinde 

10 saatlik çalışma kanununun yürürlüğe girmesini başarmıştı. Fabrika reformu 

hareketinin ilk dönemlerinde anahtar bir rol oynayan Robert Owen; kendi 

fabrikasında ilk olarak günde 10 saatlik çalışma esasını getiren John Fielden; fabrika 

reformu kampanyası için 40000 paund veren Protestan John Wood ve Leeds 

parlementosu üyesi Micheal Sadler bunlardan bazılarıdır.12 

 
Şu halde, tarım dışı sektörlerin ve özellikle endüstriyel sektörün gelişmesinde 

en önemli rol ve kaynak, tarım sektöründen bu sektörlere aktarılan sağlıklı işgücüdür. 

Tarımın, ekonomik gelişmeye en önemli katkısının insan unsuru olduğu 

söylenebilir.13 

 

1.1.3. Tarihsel Gelişim Sürecinde Tarım 

 

Bu başlıkta ilk insandan günümüze, tarımın geçirdiği evreler, beş döneme 

ayrılarak  inlenecektir. Bu dönemler avcılık ve toplayıcılık, çobanlık, yerleşik düzene 

geçiş, Endüstri Devrimi ve tarımda modernizasyon, ve günümüzde tarım dönemleri 

olarak ele alınacaktır.  

 

1.1.3.1. Avcılık ve Toplayıcılık Dönemi 

 

Bugünkü insanların ataları, uzun yıllar avcılık ve toplayıcılıkla karınlarını 

doyurup, mağaralarda veya ağaç kovuklarında yaşayarak, nesillerini sürdürmüşlerdir. 

Biraz da iklim koşullarının elverişsizliği, avcılık ve toplayıcılığı, insanoğluna ister 

istemez benimsetmiştir. Bu tarzdaki beslenme koşulları, dünyada çok az bir nüfusun 

yaşamasına olanak sağlamıştır.14 

 

                                                 
12 Ahmet Uzun, ‘‘Sanayi Devrimi Esasında Çalışma Şartları’’, (Çevrimiçi)  
    http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/nusretekin/1/14.pdf, 08.01.2010, ss. 1, 13. 
13 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 80. 
14 A.e., s. 2. 
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Esrarlı Devir Kanunu ve Kültür Dönemi: Hayvanların yavru, bitkilerin tohum 

vermeleriyle nesillerini sürdürdüklerinin insanlar tarafından anlaşılması, sosyal 

yapıyı değiştirmiştir. ‘‘Esrarlı devir yasası’’ denilen bu olgunun farkına varılması ,  

insanları daha önce rastlantı sonucu buldukları hayvanlar ve bitkilerle karınlarını 

doyurma yerine, bizzat bu bitki ve hayvanları yetiştirmeye itmiştir. İnsanlık tarihinde 

ilk önemli devrim olarak nitelenen bu dönemin M.Ö. 8 bin yıllarında başladığı 

tahmin edilmektedir.15 

 

Tarımda hayvan gücünden yararlanma ise hemen olmamıştır. Eşek gücünden 

tarımda ilk defa yararlanılması M.Ö. 2000 yıllarına rastlamaktadır. Öküzden çeki 

hayvanı olarak yararlanmak için M.Ö. 300 yılını beklemek gerekmiştir.  Bugün 

kullanılmasını hiç de olağanüstü görmediğimiz tekerlekten yararlanmak çok daha 

sonra olmuş, karasaban ise ancak Ortaçağ’da kullanılmaya başlanılmıştır.16 

 

1.1.3.2. Çobanlık Dönemi 

 

Üretimin evcil hayvanlara bağlı olarak sürdürüldüğü tarımsal üretim 

aşamasının zaman dönemi olan çobanlık kendine özgü yaşam biçimini de ortaya 

çıkarır. Bu dönemde insanlar için önemli olan hayvanlarının yaşamı ve üretimidir. 

‘‘Yeşili takip etme’’ dönemi insanlık tarihinde çobanların göçleriyle ortaya çıkar. 

Sürülerini besleyebilmek için insanlar nerede yeşil bulmuşlar ise oralara doğru 

hareket halindedirler. Yerleşik ve çobanlık dönemleri aynı anda geçerli olduğu bir  

dünyada çobanlık üretimi ile yerleşik düzen üretiminin birbirleri ile çıkarlarının 

çatışması kaçınılmaz olur. Çünkü, özgün hür çobanların sürüleri ile yerleşik 

düzendeki toplumların ekili tarlaları üretimin yapılması nedeniyle iki farklı toplumu 

menfaat zıtlaşmasıyla karşı karşıya getirir. Bu ise evrimi temin eden ve yerleşik 

düzenin kendi üretim soysuzlaşmasında kalıp gelişmenin durmasına ya da 

yavaşlamasına neden olan belirli bir üretim tekniğinde kalakalmayı önleyen 

mücadeleyi ortaya çıkaracaktır.17 

                                                 
15 Zeynel Dinler, a.y. 
16 Zeynel Dinler, a.g.e.,, s. 3. 
17 Şinasi Kara, Ekonomik Gelişim ve Aşamaları, Doyuran Matbaası, İstanbul, 1991, ss. 54, 55. 
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1.1.3.3. Yerleşik Düzene Geçiş 

  

Toprağı işlemeye başlayan insanoğlu, çok geçmeden, bir gerçekle yüz yüze 

gelmiştir. Bu gerçek, üretim için mutlaka gerekli olan (ve bu nedenle asli üretim 

faktörü denilen) toprağın gücünün sınırlı olmasıydı. Ekime açılan topraklarda aynı 

ürün birkaç yıl üretilince, toprak verimsiz hale geliyordu. Bu durumda verimsiz hale 

gelince o yöre terk edilip başka yörelerdeki topraklar üretime açılıyordu. Nadasın 

bilinmediği bu dönemde, sürekli yeni toprak arayışına yönelik göçler yaşandı. Öte 

yandan  tarımsal üretim iklim koşullarının dolaysız etkisi altındaydı. Doğa karşında 

güçsüz kalan insanlar, başta toprak olmak üzere, tüm üretim araçlarının ortak mülkiyeti 

ile bu güçlüklere karşı ortak hareket etmeye yönelmişlerdir.18 

 

Günümüzde bile, uzun süreli genişletme çabalarının sonunda, 13 milyarlık 

toplam dünya arazisinin, 1,7 milyar hektarı tarıma elverişli ve ormanlık arazi olup 

bunun yanında 3,5 milyar hektarı otlaklık arazidir. Aslında, bu miktar uygun ve geniş 

yatırımlarla ve/veya mevcut ormanları daha da azaltarak artırılabilir. Bununla birlikte 

şaşırtıcı ve öngörülemez bir teknolojik gelişme olmaması halinde, en iyimser 

tahminlerde bile toplam dünya arazisinin %50-60’ının tarım için elverişsiz kalacağı 

öngörülmektedir. Bu durum, aslında çevresel bir kısıtlamadır.19 

 

Üretim girdisi olarak gübreden habersiz olan insanlar, toprağın kaybolan 

gücünü yeniden kazandırmak için onu dinlendirmek gerektiğini bulmuşlardır. Bu 

nedenle ortak işletilen topraklar 3 gruba ayrılıyordu. Birinci grup topraklarda, toprağı 

zayıflatan buğday ya da arpa gibi tahılların üretimi yapılırken, ikinci grup topraklar 

bezelye, fasulye ya da yulaf gibi toprağı fazla yormayan ve bazı besin maddelerince 

zenginleştiren bitkilerin üretimine ayrılıyor, üçüncü grup topraklar ise nadasa 

bırakılıyordu. Böylece, ekim işlemi yapılan topraklar münavebe ile değiştirildiğinden 

toprakların verim gücü korunuyordu. Ortak yapılan üretim sonucu elde edilen ürün 

de üretime katılanlar arasında paylaşılıyordu. Doğal olarak bütünüyle bitkisel üretim 

                                                 
18 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 3. 
19 Giovanni  Federico, Feeding The World (An Economic History of Agriculture,1800-2000),  
    Princeton University Press, New Jersey, 2005, s. 5. 
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ağırlıklı bu kültür düzeni, karbonhidrata dayalı bir beslenmeyi beraberinde 

getiriyordu. Nadasa ayrılan toprakları kaplayan yabani otlardan yararlanılarak 

hayvancılık da yapılıyor ise de bu hayvancılık faaliyeti bir yan uğraşı olmaktan öteye 

gidemiyordu.20 

 

Tüm Ortaçağ boyunca tarımda nadas devam ederken, ‘‘serbest otlak’’ ortak 

otlaklarda, hem de sahibi kim olursa olsun, nadasa ayrılmış yada hasadı yapılmış 

topraklarda sürülerini otlatabiliyordu. Böylece, sistem büyük bir fakir köylü 

kitlesinin kırsal kesimde yaşamasına olanak sağlıyordu. Hollanda’da 17. Yüzyılda, 

toprakların nadasa bırakılması yerine, yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve böylece hem 

toprağın güçlenmesi hem de daha çok hayvan besleme olanağı elde edildi. Bu olay 

tarım devrimini başlattı. Hayvancılığın gelişimi ile elde edilen doğal gübrenin 

tarımsal üretimde kullanılması ile verimlilik artmıştır. Böylece, çiftçiler tarım dışında 

faaliyet içine bulunan kişilerin beslenmesi için gerekli ürünleri üretebilecek düzeye 

geldiler. O zamana kadar tarım tek ekonomik faaliyet iken, tarım dışı faaliyetler de 

görünmeye başladı. Endüstriyel faaliyetlerin bu şekilde ortaya çıkma yeni bir 

şehirleşme olgusunu da birlikte getirdi. Endüstri devrimi tarım devriminden sonra ve 

tarım devrimi sayesinde meydana gelmiştir.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Bahattin Çetin, Tarım Ekonomisi, 1.Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2010, s. 13. 
21 A.e., ss. 14, 15. 
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1.1.3.4. Endüstri Devrimi ve Tarımın Modernizasyonu 

 

Endüstri devrimi tarım üzerinde, kriz ve dengesizlik etkilerinde bulunduğu 

gibi, hızlı gelişmelerin de kaynağı olmuştur. Endüstrinin tarımı geliştirici etkileri üç 

ana nokta etrafında toplanabilir:22  

 

• Gelişmiş makinelerin tarıma uygulanması: Elle yapılan basit tarım aletleri 

yerine fabrikada yapılan çok geliştirilmiş alet ve makinelerden tarımda 

yararlanılmakta zaman kaybedilmedi. Eski tarım aletlerine (saban, tırpan, merdane) 

sağlamlık ve kullanılışlılık kazandırmak için, bunların imalinde kullanılan ağaç 

yerine sırayla demir ve çelik kullanıldı. Fakat gerçek anlamda işgücü tasarruf eden 

makinelerden (orak makinesi, demet bağlar v.b.) yararlanılmaya başlanması, 

özellikle tarladan ürün kaldırma döneminde geleneksel çalışmanın zorluğunu 

nispeten de olsa hafifletti. 20. yy’ın başında tarımda makineleşmenin eriştiği düzey, 

köylülerin şehirlere göçünü hızlandırdı. Buharlı makineler döneminde mekanik 

enerjinin tarıma adaptasyonu pek kolay olmadı. Fakat iki dünya savaşı arasında bir 

yandan bütün köyler elektriğe kavuşurken, traktör de süratle yaygınlaştı. 

 

• Biyolojinin ve kimyanın tarıma uygulanması: Tarımda makineleşme tarımsal 

işlerde çalışmanın zorluğunu nispeten hafifletti. Biyolojik ve kimyasal buluşların 

tarımda uygulanma alanı bulması ise, daha çok verim üzerinde etkili oldu. 1880’den 

itibaren kimyasal gübre etkin olarak tarımda kullanılmaya başlandı. Kimya, özellikle 

parazit öldürücü ilaçların daha fazla kullanılışı ile büyük gelişme kaydetti. Biyoloji 

alanındaki gelişmelerin tarımda uygulanması için ise Pasteur’un çalışmalarını 

(aşılama ve fermantasyon) ve modern genetiğin göz kamaştırıcı gelişmesini başlatan 

Mendel Kanunları’nın geliştirilmesini beklemek gerekti. 

 

• Deniz ve kara ulaşımındaki gelişmelerin tarım üzerindeki ekonomik etkisi: 

Bütün alanlarda önemli etkilerde bulunan demiryolu ve denizyolu ulaşım 

tekniğindeki aşamalar tarımın ufkunu genişletti. Tarımsal ürünlerin ucuz fiyattan çok 

                                                 
22 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 8. 
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uzaklara taşınması olanağı ortaya çıktı. Böylece tarımsal pazarlar, mahalli ya da 

bölgesel olmaktan kurtuldular. Uzak ülkelerden besin maddelerinin özellikle büyük 

kentlere taşınmasının mümkün olması, 19. yy’ın sonlarına doğru oldukça 

yaygınlaşan bölgesel uzmanlaşmayı daha da özendirdi. Özellikle son derece düşük 

tarifenin uygulanabildiği denizyolu ulaşımının gelişmesi, tarımsal pazarları alt üst 

etti. Buharlı gemilerle birlikte tropikal koloni ürünleri (Kuzey Amerika’nın hububatı, 

Arjantin’in el ve buğdayı. Avustralya’nın yünü) Avrupa’nın büyük metropollerine 

akmaya başladı. Tüm bu gelişmeler 19. yy sonlarına doğru tarımsal krizlerin ortaya 

çıkmasına neden oldu. 

 

1.1.3.5. Günümüzde Tarım 

 

Günümüz gelişmiş ülkelerinde tarımın kat ettiği hızlı evrimin en kayda değer 

yanı, kuşkusuz sağlanan yüksek verim artış hızıdır. Bunun gerçekleşmesi bakımından 

ise özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren biyoteknoloji uygulamaları isteğe 

uygun yeni çeşitleri ortaya koyma bakımından önemli bir yere sahip bulunmaktadır. 

Tarımdaki inanılmaz teknolojik gelişmeler batılı ülkelerde, şehirleşme ve 

sanayileşme ile kırsal nüfusun hızla azalması, stratejik ürünler olan tarım ürünleri 

ihtiyacının yurt içi kaynaklarla sağlanması vb. yöntemlerle tarımın desteklenmesi 

olgusunu yaratmıştır. Bu özellikle 20. yüzyılda çok kapsamlı ve karışık hale 

gelmiştir. En tipik örneği AB’nin uyguladığı OTP önlemleridir. AB, ABD, Japonya 

gibi gelişmiş ülkeler yandan tarımda desteklerin kaldırılması, globalleşme ve 

ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gibi tezler ileri sürerken, bir yandan da 

tarımı desteklemeye devam etmektedirler.23 

 

Tarımın desteklenmesi, tarımdaki inanılmaz teknolojik gelişmeler, dünya 

nüfusu belirli bir hızla artmaya devam ederken, özellikle gelişmiş ülkelerde tarımsal 

üretimin nüfus artış oranından daha yüksek oranda artması, üretim fazlası sorununun 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülke tarımcıları, bu ürün fazlası 

nedeniyle, tarımsal ürün fiyatlarının düşmesini engellemek için devletin önlem 

                                                 
23 Bahattin Çetin, a.g.e., ss. 17, 18. 
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almasını ister duruma gelmişlerdir. Hatta tarımsal üretim alanlarının sahiplerine 

tazminat ödenerek, yetiştiriciliğin sınırlandırılması yoluna gidilmiştir. Gelişmiş 

ülkelerde üretim fazlası sorunu ortaya çıkarken, bunun aksine az gelişmiş ülkelerde 

halkın büyük çoğunluğu, açlık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun başlıca nedeni ise, 

bu ülkelerde nüfus hızla artarken tarımda verimlilik artış hızının çok düşük düzeyde 

kalmasıdır.24 

 

1.2. Tarım Sektörü ve Tarım Piyasası 

 

Bu başlıkta tarım sektörü ve tarım piyasasının özellikleri ele alınacak ve tarım 

piyasasında fiyat sorununa değinilecektir. 

 

1.2.1. Tarım Sektörü ve Özellikleri 

 

Genel bir tanımla üç temel üretim alanı (sektörü) vardır. Bunlar sanayi malı 

üreten sanayi sektörü, tarım ürünü üreten tarım sektörü ve de sağlık, eğitim, turizm 

vb hizmet üreten hizmet sektörüdür. Bunların arasında ayrı bir önemi olan tarım 

sektörü, daha çok doğal kaynakları kullanarak açık havada üretimin yapıldığı bir 

alandır. Tanımı yapılırsa tarımsal üretim, toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve 

hayvansal ürün elde etmek ve bu ürünleri yan veya tam olarak işleme sanatıdır. Daha 

geniş kapsamlı tanımıyla, tarımsal üretim; toprak, deniz, göl ve nehirleri kullanarak 

doğadan doğrudan ürün elde etmektir. Doğal kaynakları kullanarak ekim, dikim, 

bakım ve yetiştirme yolu ile üretim yapmak için gerekli işlemlerin tümüne tarımsal 

üretim denir.25 

 

Tarım sektörünün özellikleri doğal özellikleri, ekonomik özellikleri ve 

toplumsal özellikleri şeklinde ele alınabilir. 

 

 

                                                 
24 A.e., s. 18. 
25 Zeynep Dernek, a.g.e.,  s. 1. 
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1.2.1.1. Doğal Özellikler 

 

Tarım sektörünün doğal özellikleri şunlardır: 

 

• Tarım sektöründe bir ürünün üretimi zaman ve mekan olanakları ile 

sınırlanmıştır. Başka bir ifade ile tarımsal ürünlerin üretilmesinin yeri, zamanı, 

miktarı ve üretim yöntemini belirlemek konusunda serbest seçim yapma olanağı 

yoktur. Bu seçimi yaparken, iklim, toprak gibi ekolojik koşullar yetiştirilecek ürünün 

seçiminde önemli rol oynar. Her tarımsal ürünün farklı yer istekleri vardır. Örneğin, 

çay üretimi için, yağışın bol ve düzenli olması beklenir. Oysa, turunçgil üretimde kış 

sıcaklığının sıfır derecinin altına düşmemesi önemlidir. Patates ve çavdar kumlu top-

raklarda yetiştirildiklerinde verimleri yüksek olur. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinde 

kurak bölgeler tercih edilir.26 

 

• Tarımsal üretim uzun sürelidir ve mevsimlere göre değişir. Her üretim için 

farklı ve zorunlu olan zaman kısaltılamaz, bu yüzden işlerin çoğu mevsimliktir. 

Üretim mevsimlere bağlı olarak kesiklidir, belli bir zaman ve çaba sonunda ürün elde 

edilir. Bazı mevsimlerde ürün bolluğu görülürken, bazı mevsimlerde ise hiç ürün 

olmaz.27 

 

• İşletme elindeki olanaklara ve bulunduğu yöre koşullarına uygun olarak 

üretim biçimini seçmeye çalışır. Ne üreteceğine, ne kadar ve nasıl üreteceğine, ürünü 

nasıl değerlendireceğe karar verirken elindeki olanaklarla doğa koşulları arasında bir 

uyum yaratmak zorundadır.28 Değişik iklim ve toprak koşullarında yetiştirilen aynı 

ürünün verimi ve kalitesi değişik olur. Örneğin, Malatya’da yetiştirilen kayısı ile 

Aydın’da yetiştirilen incir başka bölgelerde yetiştirilenlere kıyasla daha kalitelidir.29 

• Tarımsal üretim belli riskler ve belirsizlikler ortamında yapılmaktadır. Risk, 

geleceğin belli bir olasılıkla tahmin edilebilmesidir. Üretimde karşılaşılan riskler 

                                                 
26 Metin Talim, Tarımsal Üretimin Ekonomisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları,  
    No: 537, İzmir, 1999, s. 14. 
27 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 3. 
28 A.e., s. 4. 
29 Metin Talim, a.g.e., s. 15. 
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arasında kaza, hastalık, kişilerden kaynaklanan zararlar başta gelir.30 Çiftçiler risk ve 

belirsizliklere karşı korunmak amacıyla üretimde belirli ölçüde farklılaşmaya 

giderler. Böylece bir üretim kolunda ortaya çıkan kayıp, diğer üretim kolundaki 

kazanç ile dengelenmeye çalışılır. Böylece normal şartlarda üretimde meydana 

gelebilecek kayıplar önlenebilir.31 

 

1.2.1.2. Ekonomik Özellikler 

 

Tarım sektörünün ekonomik özellikleri şunlardır: 

 

• Tarım sektöründe azalan verimler kanunu geçerlidir. Girdiyi (gübre, ilaç, su) 

artırarak birim alandan elde edilen ürün miktarını (verimi) artırmak bir noktaya kadar 

olanaklıdır. O noktadan sonra girdi ne kadar artarsa artsın verim artmaz tam tersine 

üretimi azaltır. Verim artışı sınırlı olduğuna göre gelir artışı da sınırlı olacaktır. Bu da 

tarımda gelişmeyi yavaşlatmaktadır.32 

 

• Tarım ürünlerinin büyük bölümü yaşam için gerekli gıda maddeleri 

olduğundan, bu ürünlerin fiyatları değiştiğinde tüketicilerin alımlarında önemli 

değişiklikler olmaz. Kuşkusuz, fiyatlar düşünce tüketiciler alımlarını bir ölçüde 

artırırlar. Ancak bu artış oranı, fiyatlardaki düşüş oranında çok daha düşük 

olduğundan, çiftçilerin eline ürün satışından daha az para geçer. Tarım ürünlerinin 

fiyat esnekliği genelde ‘‘1’’ den düşüktür. Benzer olarak arz esnekliği de ‘‘1’’ den 

küçük olduğundan, ürün fiyatları  dalgalanmalar gösterir. Dolayısıyla bu durum 

üreticilerin gelirlerinde belirsizlik yaratır.33 

 

• Tarım sektöründeki işletmelerinin küçük ve güçsüz olması, üretimin 

mevsimlere bağlı olması, örgütlenmenin zayıflığı, piyasa karşısındaki güçsüzlük gibi 

olumsuzluklarla, çiftçiler, üretim miktarını (ürün arzını) piyasa fiyatlarına göre 

                                                 
30 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 4. 
31 M. Asım Kabukçu-Cennet Oğuz , Tarım Ekonomisi, (y.y.), Konya, 1998, s. 59. 
32 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 4. 
33 Metin Talim, a.g.e., s. 32. 
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ayarlayamamaktadır. Ayrıca küçük ve dağınık tarım işletmeleri, depolama, ulaşım ve 

pazarlama donanıma sahip olmadığı için büyük pazarlara ulaşamamakta, ürünü 

aracıya teslim etmekte, komisyoncunun, aracının belirlediği fiyatlara da 

katlanmaktadır. Uygulanan ekonomik politikalar gereği çiftçi, üretim için gerekli 

girdileri tekelci firmalardan yüksek fiyatlarla alırken (gübre, yakıt vb.), kendi 

ürünlerini pazarda oluşan fiyata göre satmak zorunda kalmaktadır. Tarımda ucuz 

ürün satıp pahalı girdi almak üretim gelirini sınırlamaktadır. Diğer bir deyişle bu tip 

fiyat değişimleri uzun zamandır tarım aleyhine gelişmekte bu şekilde tarımdan 

sanayiye sermaye aktarımı olmaktadır.34 

 

• Planlanandan çok ya da az üretim, işletmenin karlılığını olumsuz etkiler. Bu 

nedenle, üretimin tüketici talebine göre düzenlenmesi gerekir. Oysa, tarım 

sektöründeki üreticiler ürün fiyatlarına ancak ekim veya dikim dönemlerinde tepkide 

bulunabilirler. Eğer ekiliş döneminde bir ürünün fiyatı yüksekse çiftçi bu ürüne 

ayırdığı alanı genişleterek daha çok üretmek yolunu seçebilir. Tersine, ekiliş 

döneminde fiyatı düşük olan ürün için daha az üretim alanı ayırır.35 

 

1.2.1.3. Toplumsal Özellikler 

 

Tarım sektörünün toplumsal özellikleri şunlardır: 

 

• Tarımsal faaliyet bir meslekten ziyade bir yaşam biçimi şeklinde kendini 

gösterir. Çiftçi toprağının üstünde serbestçe yaşar ve kendi tüketimi için de üretim 

yapar. Bir çiftçi için toprak hem bir yaşam ortamı hem de üretimde kullandığı en 

önemli üretim faktörüdür. Bu nedenle çiftçi ailesinin yaşamı ile üretim faaliyeti 

birbirine sıkı bir şekilde bağlıdır. Toprağının bir köşesine evini yerleştiren çiftçi, 

kalan toprak üzerinde de bitkisel ve hayvansal üretim yapar. Üretimi de, hem ailenin 

öz tüketimi için hem de geçimini sağlayacak gelir elde etmek için yapar. Çiftçinin 

                                                 
34 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 5. 
35 Metin Talim, a.g.e., s. 36. 
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toprağa bağlılığı, ve geçimini topraktan sağlaması ona güven ve huzur verir, bu da 

toplumun tümüne yansır, toplumun sigortası gibi etki yapar.36 

 

• Tarım sektöründe üretimde bulunan çiftçi, çoğu kez değişik ürünler 

yetiştirmek zorundadır. Bunun için de, bir standardizasyon yoktur. Yapılan işler çok 

değişiktir ve bu işler genel olarak düşünüldüğünde dağınıktır. Bu nedenle de tarımsal 

faaliyetlerde ihtisas sahibi olmak, sanayiye oranla daha azdır. Bu durum, işçi 

verimliliğini olumsuz yönde etkiler ve çiftçinin eğitimini güçleştirir.37 

 

• Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması, emek yoğun teknolojinin 

önemini zaman içinde azaltmıştır. Çiftçi daha çok pazara yönelik üretim yaptığından, 

pazar talebini dikkate almak ve buna göre üretim yapmak zorundadır. Bu nedenle, 

günümüzde çiftçilerin eğitim düzeylerinin yüksek olması işletme başarısını 

artırmakta önemli bir unsurdur. Hemen her ülkede tarım kesimde yaşayanların eğitim 

ve gelir düzeyi tarım dışı kesimlere göre daha düşüktür.38 Çünkü tarım işi kalifiye 

emek yerine daha çok kaba gücü dayandığından ve tarımda küçük ve dağınık 

işletmeler (işverenler) karşısında işçi örgütlenmesi olmadığından işçi ücretleri de 

düşüktür. Bu nedenle kırsal alanda çalışanların çoğunun gelirleri az, yaşam 

standartları daha alt düzeydir.39 Tarımda çalışanların farklı statüleri ve elde edilen 

ürünlerin çeşitliliğinden kaynaklanan çalışma koşulları, sosyal güvenlik sorununun 

çözümünü de güçleştirmektedir.40 

 

1.2.2. Tarım Piyasası ve Özellikleri 

 

Tam rekabet piyasası, gerçekleşmesi oldukça güç bir takım koşulların 

varlığına dayalı olarak tanımlanan ideal bir piyasadır. Bu koşullar sırasıyla alıcı ve 

satıcıların piyasa fiyatına etki edemeyecek kadar çok sayıda olması (atomisite 

koşulu), alıcı ve satıcılar kadar alışverişte konu olan malların tüm birimlerinin 

                                                 
36 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 6. 
37 M. Asım Kabukçu-Cennet Oğuz , a.g.e., ss. 57, 58. 
38 Metin Talim, a.g.e., s. 46. 
39 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 7. 
40 Metin Talim, a.g.e., s. 49. 
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birbirinin aynı olması (homojenlik koşulu), piyasadaki tüm değişikliklerden alıcı ve 

satıcıların anında haberdar olması (açıklık koşulu) ve nihayet piyasaya giriş ve 

çıkışların engellenmemiş olması (mobilite koşulu) dır. Teoride bu koşulların en fazla 

gerçekleştiği piyasa tipine, tarımsal ürünler piyasasının örnek gösterilebileceği 

belirtilse de gerçek hayatta durum çok farklıdır. Bu koşulların tarımsal piyasalarda 

geçerlilikleri aşağıda incelenmiştir:41 

 

• Atomisite koşulu: Alıcı ve satıcıların piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar çok 

sayıda olmasını ifade eden bu koşul, ilk bakışta tarımsal ürün piyasalarında 

gerçekleşmektedir. Tarımsal ürünleri üretenler binleri, hatta on binleri bulurken, 

tüketiciler milyonlara varmaktadır. Ne var ki, çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcı 

arasına genellikle aracı da denilen pazarlamacılar girer ve atomisite koşulu aksar. 

 

• Homojenlik koşulu: Alıcıların, satıcıların ve alışverişe konu olan mal ve 

hizmetlerin birbirinin aynı olmasını ifade eden bu koşulun, yine ilk bakışta, tıpkı 

atomisite koşulu gibi, tarımsal ürünler piyasasında büyük ölçüde gerçekleştiği var 

sayılabilir. Zira, tarımsal ürünler, küçük kalite farklılıkları bir yana, genellikle 

birbirinin aynıdır. Ancak firmalar bu ürünleri ambalajlar ve reklam yaparlarsa (Pınar 

peyniri, Sütaş peyniri vb. gibi) homojenlik aksar. 

 

• Açıklık koşulu: Alıcıların ve satıcıların, piyasasında kendi lehlerine olan tüm 

değişiklerden anında haberdar olmalarını ifade eden açıklık (şeffaflık) koşulunun, 

tarımsal ürünler piyasasında gerçekleştiği varsayılır. Gerçekten bu piyasada büyük 

ölçülere varan bir gizlilik yoktur. Buna rağmen, mekan engeli, bu piyasadaki bilgi 

alışverişini önemli ölçüde sınırlar. Mekan engeli nedeniyle piyasalar küçülebilir ve 

ancak açıklık koşulu, bu küçük piyasalarda gerçekleşir. 

 

• Mobilite koşulu: Piyasa giriş çıkışta hiçbir engellemenin olmadığı alıcı, satıcı 

ve üretim faktörlerinin diledikleri piyasa girebilmelerini ya da piyasayı terk 

edebildiklerini ifade eden mobilite koşulunun, tarımsal ürünler piyasasında 

                                                 
41 Zeynel Dinler, a.g.e., ss. 243, 244. 
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gerçekleştiği varsayılabilir. Ancak, asli üretim faktörü olan toprağın miktarının sabit 

ve kıt olması, toprak alınıp satılmasında bir hukuki engel olmamasına rağmen, 

arzulandığı zaman satılık toprak bulunmasının güç olması sonucunu doğurmaktadır. 

Çünkü toprak ona sahip olan köylü için, bir üretim aracı olduğu kadar bir güç ve 

prestij kaynağıdır. Köylüler, atalarından kendilerine miras kalan topraklarını, kolay 

kolay elden çıkarmaya razı olamazlar. 

 

Görüldüğü gibi, tam rekabet piyasasının gerçekleşebilmesi için gerekli olan 

dört koşul, ilk bakışta tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşmektedir. Ne var ki, 

üreticilerle tüketiciler arasına pazarlamacı dediğimiz aracıların girdiği ya da tarımsal 

ürünlerin işlenerek belirli bir isim altında piyasaya sürüldüğü durumlarda, tam 

rekabet piyasası koşulları, başta atomisite koşulu olmak üzere, büyük ölçüde 

aksamaktadır. 

 

Tarımsal piyasalarda tam rekabet koşulları gerçekleşmediğine göre, fiyatın 

belirlenmesi de üreticilerle alıcılar arasında daha farklı koşullara bağlı olacak 

demektir. Bu durumun sebepleri aşağıdaki gibidir:42 

 

• Alıcı ürünü veya hammaddeyi bekletebilir, stok yapabilir, üretimin 

düzensizliğinden dolayı spekülasyona gidebilir ve bu yoldan fiyatları etkileyebilir 

 

• Küçük üreticiler, daha düşük gelirlerle yetindiklerinden, bozulabilir ürünleri 

bekletemezler ve borçlu iseler ucuza elden çıkarmak zorunda kalabilirler, tek başlarına 

pazarlık gücüne sahip değillerdir.  

• Çok ve dağınık satıcılar karşısında talebi oluşturan alıcılar, sınırlıdır ve 

genellikle birleşmişlerdir. Böylece, alıcılar veya aracılar fiyatları düşürmede daha 

etkili olmaktadırlar. 

  

• İç fiyat artışları veya enflasyon da rekabeti önleyen faktörlerdir. 

 
                                                 
42 Ali Özgüven, Tarım Ekonomisi ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Filiz Kitabevi,  
    İstanbul, 1997, ss. 137, 138. 
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• Üretici olan köylünün piyasalar ve özellikle fiyatlar konusunda pek bilgisi yoktur, 

haberleşme imkanları yetersizdir. Buna karşılık, aracılar konjonktür dalgalanmalarını 

daha kolay tahmin edebilmekte, talebin durumunu daha iyi anlayabilmekte ve böylece 

arz miktarını üreticilerden daha iyi bir şekilde ayarlayabilmektedirler. 

 

• Tarım kesiminde nüfus artış hızı daha yüksek olduğundan gizli işsizlik, 

yatırım, istihdam, ücretler gibi konular devletin yardımını beklemektedir 

 

• Üreticilerin davranışlarında da bir rasyonellik görülmez. Bu rasyonellik 

eksikliği daha çok ekonomiktir. Rasyonel bir davranış çiftçiyi üretim yöntemlerini 

değiştirmeye, hatta, maliyetin karşılanmaması halinde o üretimden vazgeçmeye 

zorlayacaktır. Ancak üretime katılan girdilerin karmaşıklığı maliyetlerin 

hesaplanmasını güçleştirmekte, üstelik aile harcamaları ile firma harcamaları birbirine 

karıştırılmaktadır. 

 

1.2.3. Tarım Piyasasında Fiyat Sorunu  

 

Tarımsal ürün fiyatları, tarım dışı sektörlerin ürünlerinin fiyatlarından, yıldan 

yıla ve hatta mevsimlere göre çok büyük dalgalanmalar göstermesi özelliğiyle 

ayrılırlar. Tarımsal ürün fiyatlarında görülen bu dalgalanmalar, bu ürünlerin arzında 

ve talebinde ortaya çıkan artış ya da azalışlardan kaynaklanmaktadır. Tarımsal 

ürünlerin arz ve talebinin esnek olmaması bu ürünlerin arzında ya da talebinde artış 

ya da azalış şeklindeki küçük bir değişmenin, bu ürünlerin fiyatlarında büyük 

dalgalanmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.43 

 

Tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar iki farklı teoriye konu olmuştur. 

Bunlardan birincisi, tarımsal ürünlerin üretiminin doğa koşullarının olumsuz etkisi 

altında olması sonucu, ürünün bol olduğu yılda, ürün fiyatının düşmesi, kıt olduğu 

yılda yükselmesinden kaynaklanan fiyat dalgalanmalarıdır. Bu olaya, kısaca ‘‘King 

Kanunu’’ da denilmektedir. İkincisi, tarımsal ürün arzının o ürünün bir yıl önceki 

                                                 
43 Zeynel Dinler, a.g.e., ss. 259, 260. 
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piyasa fiyatlarının fonksiyonu olmasından kaynaklanan devresel fiyat 

dalgalanmalarıdır. Bu şekildeki dalgalanmalar ‘‘Örümcek Ağı Teorem’’ diye de 

bilinir.44 

 

1.2.3.1. King Kanunu 

 

17. yy’ın sonlarına doğru İngiliz düşünürlerinden Gregory King, 11 buğday 

miktarındaki bir azalışın, fiyatları normal fiyatın üstüne çıkardığını izlemiştir. 

Buğday miktarı 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 veya 10/100, 30/100, 40/100, 50/100 

oranında azaldığı zaman, buğday fiyatları da karşılıklı olarak 3/10, 8/10, 16/10, 

28/10, 45/10 yükselmiştir. Böylece, ürün miktarı ile fiyatlar arasındaki bağıntıyı 

belirten bu olaya ‘‘King Kanunu’’ adı verilir. King Kanunu daha çok buğday ve 

buğday türü ürünlere uygulanır; sebze ve meyveler için pek geçerli değildir.45 

 

King Kanunu’nu gösteren Şekil 1’ de görüldüğü gibi orijinde ürünün değeri 

sıfırdır. Çünkü bu başlangıç noktasında ürün yoktur. Ürünün değeri, sıfırdan başlar 

ve yavaş yavaş üretim arttıkça Q0’da maksimuma varır. Maksimum noktada 

üreticiler en fazla geliri elde edeceklerdir. Bu geliri sağlayan ürün miktarı ise OQ0 

dır. Q0 dan sonra toplam gelir, üretimin artmasına rağmen, azalır. Bu bakımdan, 

orijinle Q0 arasında King Kanununun etkisi görülmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 260. 
45 Ali Özgüven, a.g.e., ss. 154, 155. 
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Şekil 1: King Kanunu 

 

 
Kaynak: Ali Özgüven, Tarım Ekonomisi ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Filiz                       

               Kitabevi, İstanbul, 1997, s. 155. 

 

King Kanunu Q0 dan itibaren başlayacak Q1 e kadar devam edecektir. Çünkü 

OQ0 arasında piyasa henüz doygun değildir. Q0 dan sonra piyasa doygun hale 

gelecektir. Başka bir söyleyişle, OQ0 arası elastik talebi, Q0Q1 arası elastik olmayan 

talebi ifade etmektedir. OQ1 eğrisi ise gelir eğrisi adını alır. King Kanunu daha çok 

kapalı ve az gelişmiş bir ekonomide geçerli olabilir. Az gelişmiş bir ekonomide ise 

zaruri besin maddeleri talep elastikiyeti genellikle ‘‘1’’ den büyüktür ve doyum 

zayıftır. Ekonomi geliştikçe ve gelirler arttıkça talep elastikiyeti ‘‘1’’ den küçük 

olmaya başlar ve doyum kuvvetlenir. Bu bakımdan, King Kanunu aynı ürünün ithal 

edilmemesi ve ikame imkanlarının bulunmaması varsayımlarına dayanır.46  

 

1.2.3.2. Örümcek Ağı (Cobweb) Teoremi 

 

Bazı ürünlerin üretim ve fiyatlarının devresel hareketleri örümcek ağı teoremi 

(Cobweb teoremi) ile M.Ezekiel tarafından 1938 yılında ortaya konmuştur.47 Tarım 

kesiminin göze çarpan özelliklerden biri olan arzın, talep değişmelerine hemen uyum 

sağlayamamasıdır. Üretim için verilen kararla ürünün alınması arasında bir zaman 

geçmektedir. Bu zaman süresi içinde, talep değişmeleri meydana gelmektedir. 

                                                 
46 A.e., ss. 155, 156. 
47 A.Zafer Gürler, a.g.e., s. 241. 
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Böylece bir dönemden diğerine, ürün miktarı ile fiyatlar arasında büyük 

dalgalanmalar olmaktadır. Bu yıl piyasaya arz edilen bir ürün, geçen yıl verilen bir 

üretim kararının neticesidir. Aynı şekilde bu ürünün miktarı geçen yılın fiyatlarına 

göre ayarlanmıştır. Örneğin buğday miktarı yetersiz ise fiyatların yükseleceği 

şüphesizdir. Ancak bu yüksek fiyat gelecek yılki buğday miktarında etkili 

olabilecektir. Bu bakımdan, bugünkü talep cari fiyatların fonksiyonu olduğu halde, 

arz miktarı bir önceki yıl fiyatının bir fonksiyonudur.48 Bir örümceğin ağını örmesi 

gibi, başarılı denge dönemine ulaşılıncaya kadar, piyasa fiyatı piyasadaki salınımını 

sürdürür, arz ve talep edilen miktarlar da bu salınımı izler. Piyasada oluşan istikrarsız 

fiyat dalgalanmalarının dengeye gelmesini bir başka deyişle denge fiyatını ise arz 

eğrisinin esnekliği belirler.49 

 

 Bu teoremin hayata geçirilebilmesi için belirli bir zamanda talep edilen 

miktarın bu zamanda uygulanan fiyata bağlı olduğu ve tam rekabet koşullarında 

bulunan bir pazara belirli bir zamanda arz edilen ürün, bu pazarda daha önceleri 

uygulanan fiyatlar karşısında alınan kararlara bağlı olduğu kabul edilmelidir. Bu 

koşullar çok kısa dönemde arzın tamamen inelastik olmasına ve kısa dönemde de 

fiyat koşuluna arzın tepkisine gereksinim gösterir. Buna göre örümcek ağı teoremi, 

fiyat değişmesi karşısında arzın değişmesinin hemen olabildiği veya pek az bir 

zaman istediği tarımsal ürünlere uygulanmaz. Ayrıca fiyatları veya üretim miktarları 

kamu kuruluşları tarafından tespit edilen ürünlere de uygulanmaz. O halde tam 

rekabet koşullarında gerçekleşmiş bir pazar dengesi ve bu pazarda oluşan fiyatlara 

göre düzenlenen bir üretim planına işletme sahibinin sadık kalmasını gerektirir.50 

 

1.3. Tarım Politikası 

 

Tarım politikasını, çiftçilerin ekonomik yaşantılarını iyileştirmek, tarımsal 

üretimi kamu yararına uygun şekilde teşvik etmek ve düzenlemek, kırsal toplumların 

refahını yükseltmek, tüketicileri aşırı fiyat artışlarından korumak amacıyla devletin 

                                                 
48 Ali Özgüven, a.g.e., ss. 157, 158. 
49 Havva Tunç, Mikro İktisat, 1. Baskı, Alfa Basımevi, İstanbul, 2002, ss. 65, 66. 
50 A.Zafer Gürler, a.g.e., ss. 241, 242. 
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almış olduğu tedbirler dizisi olarak tanımlamak mümkündür. Tarımsal politikanın 

asıl görevi, geçmişi ve bugünü incelemek, geleceği tahmin etmek suretiyle; hala 

uygulanan tarım politikasının ne olduğu, ama, bunun nasıl olması gerektiği ve de 

bunun uygulanabilirliği konusunda bazı temel bilgiler ve görüşler üretmek 

olmalıdır.51 

 

1.3.1. Tarım Politikasının Amaçları  

 

Hükümetler toplum refahını daha üst düzeye çıkarmak amacıyla, belirli bir 

gelişme hedefi belirler ve bu hedefler çerçevesinde, her sektöre müdahale ederler. 

Müdahalelerin bir kısmı, ekonomik, bir kısmı da sosyal amaçlıdır. Diğer yandan 

devletin tarım sektörüne müdahalesi ile tarım dışı sektörlere yaptığı müdahalenin 

nedenleri, taban tabana zıttır. Devlet, tarım dışı mal ve hizmetlerin fiyatlarının 

yükselmesini, tüketiciyi korumak amacıyla önleyici bir politika izlerken, tarımsal 

ürün fiyatları genel düzeyini yükseltici ya da tarımsal ürünlerin maliyetini düşürücü, 

üreticiyi korumak amacıyla, bir politika izlemektedir. Bunun nedeni tarım 

sektörünün, tarımsal ürünlerin, tarımsal işletmelerin ve tarımsal ürün piyasalarının 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tarımsal ürün fiyatları genel düzeyi, tarım dışı 

sektörler ürün fiyatları genel düzeyine göre daha düşüktür ve yıldan yıla büyük 

dalgalanmalar göstermektedir. Düşük ve istikrarsız fiyatlar, tarımcıların gelirlerinin 

tarım dışı sektörlerde faaliyette bulunanlardan daha düşük ve istikrarsız olması 

sonucunu doğurmaktadır.52 

  

Tarımsal politikasının en önemli amacı, tarımcıların gelirlerini dolayısıyla 

yaşam seviyesini iyileştirmektir.53 Diğer amaçları ise tarımsal ürün fiyatlarındaki 

belirsizliği azaltma, tüketicilerin korunması, iç talebin karşılanması, ihracat 

imkanlarını arttırılması, arazi kullanımında dengenin sağlanması, ülkenin genel 

çıkarlarının korunması ve politik amaçtır. 

 

                                                 
51 M. Asım Kabukçu-Cennet Oğuz , a.g.e., s. 251. 
52 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 277. 
53 Zeynel Dinler, a.y. 
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1.3.1.1. Tarımcıların Gelirlerinin İyileştirilmesi 

 

Tarımcıların gelirleri, tarım dışı sektörlerde faaliyette bulunanların gelir 

düzeyinin altındadır. Sosyal açıdan arzulanmayan bir durum olan düşük gelir 

düzeyinin hiç de küçümsenmeyecek ekonomik sonuçları da vardır. Düşük gelir 

düzeyine sahip olan tarımcılar, verimi ve üretimi artırıcı gayret içine giremezler. 

Tarımcıların gelir düzeylerinin düşük olmasının nedenleri iki grupta toplanabilir. 

Birincisi, tarımsal ürün fiyatları genel düzeyinin, tarım dışı sektörler ürün fiyatlarına 

göre daha düşük olmasıdır. Ürünlerini düşük fiyattan satmak zorunda olan 

tarımcıların, bu ürünlerin satışından elde ettikleri gelir de düşük olacaktır. İkincisi, 

tarımsal ürün talebinin gelir esnekliğinin, tarım dışı ürünlerin talebinin gelir 

esnekliğinden küçük olmasıdır.54 

 

Tarımcıların gelir düzeylerinin düşük olması sosyal açıdan arzulanmayan bir 

durumdur. Tarım sektörü, yeniliklere kapalı, kendi tüketimine yönelik üretim yapan, 

küçük ölçekli işletmelerle faaliyette bulunmaya devam zorunda kalmaktadır. 

Devletin tarım sektörünü bu durgun halden çıkarmak, piyasa için ve hatta 

ihracata yönelik üretim yapan bir sektör haline getirebilmek için, tarımcıların 

gelirlerini artırıcı yönde tarıma müdahale etmesi gerekmektedir.55 

 

1.3.1.2. Tarımsal Ürün Fiyatlarındaki Belirsizliği Azaltma 

 

Tarımsal ürün fiyatlan diğer sektör fiyatlarına göre daha değişken olduğu için 

yıldan yıla hatta mevsimden mevsime yaşanan fiyat dalgalanmaları ve belirsizlik, 

işletmeyi ve dolayısıyla sektörü olumsuz etkilemektedir. Bu durumda çiftçiler 

karşılaşacağı zararı azaltmak için üretimi kısmakta, yeniliklerden uzak kalmakta, 

yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. Çiftçi emek yoğun üretime geçerek üretimi ve 

geliri azaltır, bu da genel ekonomiyi daraltmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları önlemek 

                                                 
54 Zeynel Dinler, a.g.e. , s. 279. 
55 Zeynel Dinler, a.y. 
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için devlet tarım ürünlerinin fiyatındaki dengesizliği giderici önlem almakta, ürünlere 

fiyat desteği vermektedir.56 

 

1.3.1.3. Tüketicilerin Korunması 

 

Günümüzde güçsüz tarımcıların daha iyi duruma getirilmesi ve böylece 

tarımın geliştirilmesi esas amaç olmak birlikte, tüketicilerin korunması da göz ardı 

edilmemektedir. Temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşırı derecede yükselmesini 

önleyici önlemler alınarak, gelir düzeyi yüksek olmayan geniş halk kitlelerinin 

dengeli beslenmesini, en azından aç kalmamasını sağlamak gerekmektedir.57 

 

Üretici menfaatleri ile tüketici menfaatlerinin taban tabana zıt olduğu önüne 

alınırsa, hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya yönelik bir müdahale politikasının 

ne kadar güç olacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, üreticiyi korurken, 

tüketiciyi de mağdur duruma düşürmemek gerekir. Bunun için de aşırı düzeyde olan 

aracı karlarını rasyonel düzeye indirmeye yardımcı olabilecek örgütlerin oluşmasını 

özendirmek ve pazarlama kanallarını ıslah etmek gerekmektedir. Bu amaçla, 

üreticiden tüketiciye satış organizasyonlarının özendirilmesi ya da temel gıda 

maddelerinin satış fiyatlarının kamu kuruluşlarınca belirlenmesi yoluna gidilebilir.58 

 

1.3.1.4. İç Talebin Karşılanması 

 

Tarım sektörü, ülke içinde yaşayan insanlarının beslenmesi için, gerekli gıda 

maddelerinin üretimi görevini üstlenmiştir. Ülke halkının gıda maddelerinin yurt 

içinden sağlanması, ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Çünkü, gıda 

maddelerinin ülke içerisinden sağlanması ile dış güçlere karşı daha kuvvetli olarak 

karşı durulur. Ayrıca ülke içinde iç talebi karşılayacak ölçüde gıda maddeleri üretimi 

yapılamıyorsa, bu durumda tarım ürünleri, eğer gerekli döviz varsa, ithalat yoluyla 

                                                 
56 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 183. 
57 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 282. 
58 Zeynel Dinler, a.y. 
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karşılanacak, bu da ekonomisi zayıf olan ülkelerde döviz sıkıntısı nedeniyle o 

ülkenin ekonomisini oldukça sarsacaktır.59 

 

1.3.1.5. İhracat İmkanlarının Arttırılması 

 

Ülke insanlarının gıda maddelerine olan ihtiyacı karşılandıktan sonra, döviz 

kazanmak için ihtiyaç fazlası tarım ürünlerini ihraç etmek ve Dünya ülkelerinin 

talepleri doğrultusunda üretimi planlamak gerekir. 

 

1.3.1.6. Ülkenin Genel Çıkarlarının Korunması 

 

Ülkenin genel çıkarları açısından da tarımın desteklenmesi gerekmektedir;60 

 

• Ülkenin tarımsal ürünlerin ya da gıda üretiminin yeterli olması, kaliteli ve 

güvenli beslenmeyi sağlaması devletin temel görevi olup bunun için gerekli 

önlemleri almak durumundadır. 

• Diğer sektörlere hammadde sağlayan ve onların ürünleri için geniş bir pazar 

olan tarım sektörünü destekleyerek üretimin ve gelirin artmasını planlar, böylece 

tarımı desteklerken diğer sektörleri de desteklemiş, ekonomiyi canlandırmış olur.  

• Çiftçileri destekleyen devlet, teknolojinin gelişmesini sağlar ve verimi 

yükseltir. 

• Ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde, ekonomik kalkınmada gerekli olan 

hammaddelerin, makinelerin, teknolojilerin dış ülkelerden satın alınması için döviz 

gerektiğinde ilk kaynak tarım ürünlerinin dış satımından sağlanmaktadır. Bu nedenle 

tarım ürünlerin ihracatını artırmak için de tarım sektörü desteklenmek, bu şekilde 

döviz kaynağı elde edilir. 

 

 

 

                                                 
59 M. Asım Kabukçu-Cennet Oğuz, a.g.e., s. 254. 
60 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 183. 
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1.3.1.7. Politik Amaç 

 

Gelişmekte olan ülkelerde tarım kesiminde nüfus yoğunluğu fazla olduğu için 

kırsal alan politik açıdan önemlidir ve geniş bir oy potansiyeli olarak görülür. 

Özellikle seçim dönemlerinde bu potansiyeli oya çevirmek için politik desteklemeler 

uygulanmakta, ürünlere daha yüksek fiyat verilmekte veya daha fazla miktarda ürün 

alınmakta, girdilere sübvansiyonlar artırılmaktadır.61 

 

1.3.2. Tarım Politikasının Araçları 

 

Devletin tarıma müdahalesi, hemen tüm dünya ülkelerinde süregelmektedir. 

Bu müdahaleler yoluyla, her ülke, kendi ekonomik sistemlerine uygun olarak 

belirlediği amaçlara ulaşmak istemektedir. Bu başlıkta devletin tarıma müdahalesi üç 

eksen etrafında toplanarak açıklanmaya çalışılacaktır. Bunlar; ‘‘Doğrudan Tarımsal 

Ürün Fiyatlarına Müdahaleler’’, ‘‘Dolaylı Olarak Tarıma Yönelik Uygulamalar’’ ve 

‘‘Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi’’olarak gruplandırılacaktır. 

 

1.3.2.1. Doğrudan Tarımsal Ürün Fiyatlarına Müdahaleler 

 

Fiyat politikaları, devletin veya ona bağlı kamu kuruluşlarının fiyat sisteminin 

serbest işleyişini etkileyerek fiyatların oluşmasına yön vermek amacını taşırlar. Öte 

yandan, devletin fiyat sisteminin toplum tarafından arzulanmayan bazı sonuçlarını 

önlemek amacıyla piyasaların organizasyon ve işleyişine de müdahale etmek gibi bir 

görevi vardır. Söz konusu piyasaların düzenlenmesi için alınan kararların ve 

başvurulan önlemlerin tümü de fiyat politikasının kapsamı içindedir.62 

 

Devletin fiyat politikası aracı ile müdahale etmesinin nedenlerinin başında, 

piyasalarda istikrarın sağlanması gelir. Aksayan rekabetin olumsuz yönlerini 

gidermek, olumsuz etkilerine karşı üretici ve tüketici gruplarını korumak gibi 

                                                 
61 A.e., s. 184. 
62 Metin Talim, a.g.e., s. 92. 
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önlemler de genel fiyat politikasının görevleri içinde sayılabilir. Tarımsal fiyat 

politikasının taşıdığı önem ve fonksiyon, fiyatların bir ekonomik faaliyetteki rolü ve 

işlevi ile tamamen aynıdır. Nasıl ki, fiyatlar bir ekonomide kaynakların üretim 

faktörleri arasında etkin dağılımı, gelir dağılımda adalet ve sermaye birikimi gibi 

önemli işlevleri yerine getiriyorsa, tarımsal fiyat politikası da bu işlevleri yapmak 

zorundadır.63 

 

Fiyatlara doğrudan müdahale politikası iki türlü uygulanabilir. Bunlar; pazar 

fiyatı desteği (destekleme fiyatı ve destekleme alımları) ve fiyat garantisi (garanti 

fiyatları ile destekleme alımları)  şeklindedir. 

 

1.3.2.1.1. Pazar Fiyat Desteği 

 

Destekleme fiyatı (taban fiyatı ya da asgari fiyat) politikasında devlet, 

üreticiyi korumak amacıyla, piyasa fiyatının belirli bir düzey altına düşmemesini 

garanti eder. Devletin garanti ettiği bu fiyata ‘‘taban fiyat’’ denir. Piyasa fiyatının, 

saptanan taban fiyatının altına düşmesini önlemek için, devletin ya da devlete bağlı 

kuruluşların piyasaya bizzat alıcı olarak girmesi ve ürünün en azından bir kısmını 

satın alması gerekir. 64 

 

Taban fiyatların saptanması, genelde arz ve talebin oluşturması beklenen 

fiyattan daha yüksek bir düzeyin belirlenmesi şeklinde olduğu için piyasada bir arz 

fazlasının oluşmasına neden olmaktadır. Bu arz fazlasının emilmesi devletin 

piyasaya alıcı olarak girmesini gerektirir. Devlet bu aşamada, ya destekleme alımları 

ile söz konusu ürün fazlasını satın alacak ya da bu fazlayı çeşitli politikalarla eritmek 

yoluna gidecektir. Destekleme alımlarında devletin temel amacı, o ürüne olan talebi 

etkileyerek, ürün fiyatlarını dolaylı olarak yükseltmektir.65 

 

 

                                                 
63 A.e., s. 92 
64 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 286. 
65 Metin Talim, a.g.e., ss. 94, 95.  
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1.3.2.1.2. Fiyat Garantisi   

 

Garanti fiyatı uygulamasında; devlet, belli ürünler için bir garanti fiyatı 

saptayarak ilan etmekte ve üreticiye arz edeceği malı bu fiyattan alacağına ilişkin 

garanti vermektedir. Eğer piyasa fiyatı garanti fiyatından yüksek oluşursa; üreticiler 

ürünlerini piyasaya satmayı tercih edeceklerdir. Garanti fiyatının, piyasa fiyatında 

düşük olması durumunda aradaki fark devlet tarafından üreticiye ödenecektir. Bu 

uygulamada, önemli olan husus, söz konusu üründen ne miktarda, ne zaman ve hangi 

fiyattan satın alınacağının önceden belirgin olmasıdır. Piyasada, garanti fiyattan daha 

yüksek bir fiyat olduğu taktirde, üretici malını piyasada satmayı yeğleyecektir.66 

 

1.3.2.2. Dolaylı Olarak Tarıma Yönelik Uygulamalar 

 

1.3.2.2.1. Girdi Politikası 

 

Tarımsal girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ürün maliyetlerinin yüksek 

olması, tarımcıların karlarının çok düşük düzeyde kalmasına neden olabilir. Böyle 

durumlarda tarımcıların karlılıklarını yükseltebilmek ve böylece gelir düzeylerini 

iyileştirebilmek için, satın aldıkları girdilerin fiyatlarının düşürülmesi gerekir. Gübre, 

tarımsal alet ve makineler başta olmak üzere, tohum, damızlık, yakıt vb.nin 

tarımcılar tarafından daha ucuza satın alınmasının sağlanması (tarımsal girdilere 

sübvansiyon) üretimin maliyetini düşürecektir. Böylece, üretim maliyeti aşağı 

çekilmiş olan tarımcıların karları artacaktır.67 

 

1.3.2.2.2. Vergi Politikası 

 

Tarım kesiminden alman vergi, resim ve harçların oranının yüksek olduğu 

durumlarda tarımcıların gelirleri düşük olabilir. Böyle bir durumda, tarımcıların 

düşük gelirlerini yükseltmek için öncelikle onları bir kısım vergilerden muaf tutmak 

                                                 
66 A.e., ss. 96, 97. 
67 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 284. 
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(küçük çiftçi muafiyeti) gerekir. Tarımsal ürünlerin ülkeye girişini engelleyici 

gümrük vergileri uygulamak bu ürünlerin ülke içindeki fiyatlarının düşmesini 

önleyeceğinden, tarımcıların düzeyinin desteklenmesi politikası kapsamına 

girmektedir.68 

 

1.3.2.2.3. Kredi Politikası 

 

Gelirleri düşük olan tarımcılar çoğu kez, verimliliklerini artırabilecek yeni 

yatırımcıları için gerekli parayı bulamazlar. Düşük gelir, bu nedenle yeni yatırımlara 

gidememe ve yeniden düşük gelir kısır döngüsü içine giren tarımcıları, kredi yolluyla 

desteklemek gerekmektedir. Bunun için tarımcılara kredi verecek kurumların 

reorganize edilmesi, düşük faizli, uygun vadeli, eğitim düzeyi düşük olan tarımcının 

erişebileceği şekilde formaliteden arınmış kredi koşulları yaratılmalıdır. Ayrıca, 

tarımcılara bu iyileştirilmiş koşullarda sağlanan kredilerin amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığının da kontrolü gerekir.69 

 

1.3.2.2.4. Üretim Politikası 

 

Eğer tarımsal üretim iç tüketime veya ihraç olanaklarına göre  yönlendirilmek 

isteniyorsa, bu takdirde üretimi artırılmak istenilen ürünlerin üretimini özendirici 

önlemler almak gerekir. Bunun için söz konusu ürünleri üretecek olanlara düşük 

fiyatlı tohumluk, damızlık, gübre, alet, düşük faizli kredi vb. sağlanabilir.70 

 

1.3.2.2.5. Altyapı Politikası 

 

Kırsal alanda alt yapı yetersizlikleri, tarımsal üretimi ve verimliliği de 

olumsuz yönde etkilemektedir. Tarımda verimliliği artıracak olan sulama, 

                                                 
68 A.e., ss. 284, 285. 
69 A.e., s. 285. 
70 Zeynel Dinler, a.y. 
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toplulaştırma, toprak koruma önlemleri, mera geliştirme gibi alt yapı yatırımları 

kamu kurumlarınca yapılmaktadır.71 
 

1.3.2.2.6. Pazarlama Politikası 

 

Üreticinin işletmesinde tohumu toprağa atması ve hayvan yetiştirmeye karar 

vermesi ile başlayan hasat, toplama ile devam eden ve son tüketicide biten 

pazarlama, ancak iyi bir şekilde düzenlendiği ve hizmetleri teknik gerekleri ile yerine 

getirdiği takdirde, tarımsal üretimde büyüme ve kalitede yükselme 

sağlanabilmektedir.72 
 

1.3.2.2.7. Eğitim, Araştırma ve Yayım Politikası 

 

Tarım sektöründe araştırma, eğitim ve yayım birbirini tamamlayan üç ana 

unsuru oluşturur. Her alanda olduğu gibi teknolojik gelişme, tarım alanında da üretim 

ve verimlilik artışına etkin olan en önemli faktördür. Teknolojik gelişmenin temeli 

ise bilimsel araştırmalardır. Gelişme yolundaki bütün ülkelerde tarımsal kalkınmanın 

hızlandırılması, tarımsal araştırma sonuçlarının yayımcılar tarafından çiftçilere 

ulaştırılmasına ve uygulanmasının sağlanmasına bağlıdır.73 

 

1.3.2.3. Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi 

 

Gerek taban fiyatı gerekse garanti fiyatı sisteminde, çiftçilere yapılım 

ödemeler, üretim miktarına bağlı olarak değiştiğinden, bu destekten büyük çiftçiler, 

küçüklere göre daha fazla yararlanmaktadırlar. Diğer yandan, tarımsal ürün 

fiyatlarının oluşmasının piyasaya bırakılmayıp, piyasa fiyatından daha yüksek 

düzeyde belirlendiği taban fiyatı politikası sonucunda, üretimi piyasa sinyallerine 

göre yönlendirmek mümkün olamamaktadır. Piyasa sinyallerinden uzak, biraz da 

popülist nedenlerle ussal olarak belirlenmeyen tarımsal ürün fiyatları, üretimin 

                                                 
71 Zeynep Dernek, a.g.e., s. 197. 
72 M. Asım Kabukçu-Cennet Oğuz, a.g.e., s. 257. 
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yönlendirilmesinde yol gösterici olma niteliğini yitirmektedir. Diğer yandan uzun 

yıllar devam eden taban fiyatı politikası sonucunda, tarıma yapılan desteğin bütçeye 

ve dolayısıyla topluma yükü artmaktadır.74 

 

Türkiye’de ‘‘doğrudan gelir ödemeleri’’ ve ‘‘gelire doğrudan ödemeler’’ 

(direct income payments veya direct payments) şeklinde ifade edilen politika aracı ya 

da sistem, ABD Tarım Kanunu’nda ‘‘esnek üretim sözleşme ödemeleri’’ (production 

flexibility contract payments) olarak yer almaktadır. ABD’de uygulanan sistem 1996 

öncesi üretime bağımlı doğrudan gelir ödemeleri (deficiency payments) şeklinde 

iken, 1996 sonrasında üretimden bağımsız doğrudan gelir ödemeleri (decoupled 

payments) şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. AB ülkelerinde ise daha çok üretime 

bağımlı doğrudan gelir ödemeleri (deficiency or compensatory payments) 

uygulaması sözkonusu iken, bahis konusu iki sistemin karışımı uygulamalar 

mevcuttur.75 

 

Üretimden bağımsız doğrudan gelir ödemeleri (decoupled payments), 

üreticilere yapılan gelir ödemelerinin piyasa fiyatları ve üretimden bağımsız olmasını 

gerektirir. Bu uygulama ile çiftçiler, üretim kararlarını beklenen piyasa gelirlerine 

göre belirler. Teorik anlamda üreticinin kar maksimizasyonu, marjinal maliyet ve 

marjinal gelire dayanır. Sabit masrafların kısa dönem üretim kararlarını 

etkilemeyeceğinden hareketle, sabit ve peşin yapılacak bir ödemenin çiftçilerin 

üretim kararlarını etkilememesi beklenir. Bu husus, işletme büyüklüğünü dikkate 

almaksızın üreticilere peşin gelir yardımı sağlamanın ardında yatan teorik durumu 

izah etmektedir. Bu şekilde yapılan bir ödeme, üretimden bağımsız doğrudan gelir 

ödemelerinin belki de en temel şeklini ifade etmektedir.76 

 

 

 

 

                                                 
74 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 288. 
75 Aziz Babacan, Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi, DPT  
    Yayınları, Ankara, 2000, s. 2. 
76 A.e., ss. 2, 4. 
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Şekil 2: Üretimden Bağımsız Doğrudan Gelir Ödemeleri 

 

 
 
Kaynak: Aziz Babacan, Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri  
               Sistemi, DPT Yayınları, Ankara, 2000, s. 4. 

 

Şekil 2’de ‘‘hedef fiyat’’ sonucu ‘‘hedef miktar’’ üretilmektedir. Üretimden 

bağımsız doğrudan gelir ödemeleri uygulaması ile; hedef fiyat ile piyasa fiyatının 

farkının hedef miktar ile çarpımı tutarındaki ödemenin mevcut durumda ve ileriki 

yıllarda beklenen üretim düzeyine bakılmaksızın üreticilere ödeneceği önceden 

bildirilmektedir. Bu uygulama sonucunda, üreticilerin denge fiyatla, denge miktar 

kadar üretim yapacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, üretimden bağımsız doğrudan 

gelir ödemeleri uygulaması üreticiler, üretici örgütleri ve bütçeden sorumlu kurumlar 

açısından büyük bir görüş ve yenilik olarak algılanabilir. Tüm avantajlarına rağmen 

doğrudan gelir ödemeleri, belli bir politika amacına yönelik en uygun araç 

olmayabileceği gibi, politika seçenekleri arasında tek yaklaşım olmayabilir. 

Alternatif politika araçları ile karşılaştırması ve bunun sonucunda bir politika aracı 

olarak değerlendirilmesi gerekir.77 

 

 

 

 
                                                 
77 A.e., ss. 4, 22. 
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1.3.3. Uluslararası Tarım Politikaları 

 

Uluslararası tarım politikasının esası uluslararası  tarımsal ilişkilerden 

oluşmakta ve bu ilişkiler uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir. 

Uluslararası tarım ilişkilerinin etkileri ülkelerin ulusal tarım politikalarını 

etkilemektedir. Uluslararası bir anlaşma ile belirli bir politika izlemeyi üstlenen, bir 

birleşmeye katılan veya ticaretine yön veren bir ülke, kendi ekonomisi ile ilgili 

önlemler alırken, bu anlaşmaların hükümlerini dikkate almak ve onlara ters düşecek 

kararlardan kaçınmak zorundadır. Bir anlamda uluslararası politika; ülkelerin ulusal 

tarım politikalarının uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Bununla birlikte tarımsal 

alanda uluslararası bir işbirliğine gidilmesi ve uluslararası ticaretin olanaklar 

ölçüsünde daha fazla yarar sağlayacak bir yapıya kavuşturulması, toplam refahı 

arttırmaktadır. Uluslararası anlaşmalarla çeşitli alanlarda (üretim, tüketim, dış ticaret, 

stoklar, fiyatlar vb.) ulusal tarım politikaları arasında bir eşgüdüm sağlanması, çeşitli 

bölgelerdeki arz fazlalığı veya eksikliğinin dengelenmesi, var olan kaynaklardan 

modern tarım teknikleri sayesinde daha etkili yararlanılması, dünya tarım 

ekonomisinin gelişmesi açısından önemli atılımlardır.78  

 

1.3.3.1. Uluslararası Tarım Politikalarının Amaçları 

 

Uluslararası tarım politikası amaçları ulusal politika amaçlarından çok 

farklıdır. Burada ulusal ekonomilerdeki denge faktörü gözetilmez. Daha çok çevre ile 

ilişkiler, ülkelerin besin maddesi gereksinimlerinin karşılanması, dünyadaki arz-talep 

dengesi açığının üretim artışı ve dış ticaret yoluyla kapatılması öngörülür.79 

 

 

 

                                                 
78 Bahattin Çetin, a.g.e., ss. 262, 263. 
79 Gülcan Eraktan, a.g.e., s. 35. 
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Bu durumda uluslararası tarım politikasının amaçlan ana hatları itibariyle dört 

grup altında ele alınabilir:80 

 

• Her şeyden önce dünyada açlıkla karşı karşıya bulunan insanların varlığı, 

yalnız bu ülkeler halkı için değil, gelişmiş ülkeler ve dünya barışı açısından da önem 

taşır. Uluslararası tarım politikasının ilk amacı da bölge ve dünya barışı yönünden 

anlaşmazlık kaynağı oluşturabilecek açlık gibi önemli bir sorunun çözümlenmesidir. 

Bu yalnız gelişmiş ve üretim fazlası veren ülkelerin besin yardımları ile sağlanamaz. 

Sürekli ve kesin çözüme, bu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyadaki tarımsal 

üretimin talebi karşılayacak düzeye eriştirilmesi, arz ve gereksinimler arasında  bir 

denge kurulması  ile  ulaşılır. 

 

• Üretim düzeyi düşük ülkelerde tarımsal alanda teknik bilgi ve donanımın 

yükseltilerek bu ülkelerin tarımsal kalkınmışlığının ve gıda güvenliği oranının 

yükseltilmesi bir diğer amaçtır. Eğer uluslararası yardımlarla az gelişmiş ülkelerde 

doğal koşullardan daha iyi yararlanılabiliyor, üretim artırılabiliyorsa, bu durum, bu 

ülkelere mal satan ülkelerin bile çıkarınadır. Çünkü ticaret her zaman karşılıklıdır. 

Bir ülkeye mal satabilmek için o ülkenin de satabileceği malının olması gerekir. O 

halde bir diğer amaç, gelişmekte olan ülkelerin tarımlarının kalkındırılması, bu 

sayede dünyada arz-talep dengesinin kurulmasıdır. 

 

• Uluslararası tarım politikasının bir amacı da ülkeler arasında ticari engelleri 

kaldırarak tarım ürünleri ticaretini geliştirmektir. Bu ticaretin yarattığı uluslararası 

işbölümü sayesinde rekabet de artacaktır. Dolayısıyla her ülkenin göreli 

avantajlardan yararlanarak, ticaretini ve dolayısıyla üretimini artırması sağlanacaktır. 

Böylece tüketiciye daha bol miktarda, yüksek kalitede ve daha uygun fiyatlarla mal 

sağlanacak, dünya halklarının refahı yükseltilecek, çeşitli ülkeler arasındaki ticari 

ilişkiler politik gerilimlerin ortadan kaldırılmasında olumlu rol oynayacaktır. 

 

                                                 
80 A.e., ss.  35, 36. 
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• Globalleşen dünyada artık kalkınmanın sürdürülebilirliği büyük önem 

taşımaktadır. Var olan kaynakların, hatta bunun da ötesine giderek kültürel 

değerlerin korunması, ekosistemin bozulmasının önüne geçilmesi, insan, hayvan ve 

bitki yaşamını olumsuz etkileyebilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu alanda 

karşılaşılan sorunların çözüm yollarının aranması ortak bir ilgi ve çıkar alanı 

olmuştur. Çevre sorunları birçok durumda yalnız sorunun kaynaklandığı ülke 

tarafından çözümlenemeyen, ama zararları komşu ülkelerden başlayarak çok 

uzaktaki kıtalarda bile hissedilebilen meseleler haline gelmiştir, işte uluslararası 

tarım politikasının bir amacı da, sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlayarak dünya 

çevre politikası çerçevesinde yürütülen dünyadaki çevre sorunları ile mücadeleye 

katkı olarak belirlenebilir. 

 

Bütün bu amaçlara ulaşabilmek ulusal politikaların da belirtilen uluslararası 

hedeflere göre yönlendirilmesine ve bu alandaki ulusal politikaların başarıyla 

uygulanmasına bağlıdır. Demek ki, uluslararası politikalar ulusal politikaları 

etkilemektedir. Ancak, eğer uluslararası politikalardan ulusal tarımın lehine sonuçlar 

bekleniyorsa, ulusal politikalarda buna göre düzenlemeler yapılmaktadır. Buna 

karşılık, eğer uluslararası politikalar ulusal tarımın aleyhine bazı hususlar içeriyorsa, 

o zaman da uluslararası politikaların zararlı etkilerinden korunmak için ulusal 

politikalar çerçevesinde bazı önlemler alınmaktadır. 

 

3.3.3.2.  Tarımla İlgili Uluslararası Kuruluşlar 

 

Uluslararası tarım politikalarının gereklerini dünya çapında yerine getirmeye 

çalışan kuruluşların çoğu Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlıdır. Bu kuruluşların 

dışında AB’ne üye ülkeler kendi aralarında ortak bir tarım politikası 

düzenlemişlerdir. AB’nin oluşturmuş oldukları bu ortak tarım politikası diğer 

ülkeleri de özellikle tarım ürünleri dış ticareti bakımından etkilemektedir. Bu 

kuruluşlardan önemli olanları hakkında aşağıda bilgiler sunulurken, AB, Türkiye ile 

ilişkilerinden dolayı ayrı bir başlık altında incelenmiştir.81 

                                                 
81 Bahattin Çetin, a.g.e., ss. 264-267. 
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Birleşmiş Milletler (UN)  

 

Birleşmiş Milletler, 26 Haziran 1945 tarihinde ABD’nin San Francisco 

şehrinde 51 ülkenin imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin aynı yılın 

24 Ekim’inde yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur. Amacı; dünya ülkelerinde barışı, 

güvenliği ve hayat seviyesinin yükseltilmesini sağlamak, bütün üye ülkeler arasında 

uluslararası işbirliğini geliştirerek ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etmektir. 

Birleşmiş Milletlerin merkezi New York’tadır. Türkiye Birleşmiş Milletlerin 

kurucuları arasında yer almaktadır ve 24 Ekim 1945 tarihinde diğer kurucu üyeler ile 

birlikte Birleşmiş Milletlere katılmıştır. 

 

FAO 

 

FAO’nun kurulması 1943 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde toplanan 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Konferansı’nda tavsiye edilmiş ve bu konuda bir 

komisyon oluşturulmuştur. Ekim 1945’de Kanada’nın Quebec eyaletinde 42 ülkenin 

delegeleri toplanmış ve FAO’yu kuran anlaşmayı imzalamışlardır. FAO’nun merkezi 

Roma’dadır. Türkiye 1948 yılında FAO’ya üye olmuştur. FAO; açlığa, beslenme 

sorunlarına ve fakirliğe karşı uluslararası çapta faaliyet göstermektedir. FAO; üye 

devletlerin üretimde etkinliğin artırılmasını, gıda ve diğer tarımsal ürünlerin daha 

düzenli dağılımının sağlanması kırsal kesimde yaşayan insanların hayat seviyesinin 

yükselmesini ve böylece dünya refahının artırılarak insanlığın açlığa karşı savaşta 

başarıya ulaşmasına katkıda bulunmasını amaçlamaktadır. 

 

Dünya Gıda Programı (WFP) 

 

Dünya Gıda Programı; Birleşmiş Milletler sisteminde bir gıda yardım ajansı 

olarak 1961 yılında kurulmuştur. Bu program; düşük gelirli ülkelerdeki ekonomik ve 

sosyal kalkınma projelerinin tamamlanmasını desteklemektir. Programların 

yürütülmesini Gıda Yardım Politikaları Komitesi (CFA) üstlenmiştir. FAO ile yakın 

bir işbirliği içinde çalışmaktadır. 
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Dünya Gıda Konseyi (WFC) 

 

1974 yılında Roma’da toplanan Dünya Gıda Konferansı’nda alınan karar 

sonucunda, aynı yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kurulmuştur. Dünya Gıda 

Konseyinin görevi, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları çerçevesinde gıda 

konusundaki gerekli politik kararları koordine etmek dünya gıda durumundaki 

gelişmeleri izlemek, FAO ve Konsey’in çalışmalarına yardımcı olmaktır. 

 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 

 

1974 yılında toplanan Dünya Gıda Konferansı’nda, tarımsal kalkınma için bir 

fon kurulması teklif edilmiş ardından 1976 yılında IFAD sözleşmesi ülkelerce 

onaylanmış ve 11 Aralık 1977 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu Fon’un amacı, 

gelişme yolunda olan ülkelere tarımsal kalkınma için ek mali kaynaklar yaratmaya 

çalışmaktır. Bu amaçla, özellikle gıda sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkelerde gıda 

üretimini artıracak ve verimliliği yükseltecek projeleri desteklemektedir. Türkiye 

IFAD’a üyedir. 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1966 yılında kurulmuştur, Gelişmekte 

olan ülkelere yatırımlar öncesi proje değerlendirmesi ve projelerin gerçekleşmesi 

sırasında mali ve teknik yardım yapan bir kuruluştur. Bitkisel ve hayvansal üretim, 

balıkçılık, ormancılık, madencilik, imalat, enerji üretimi, haberleşme, ulaştırma, 

iskan, ticaret, turizm, çevre korunması, eğitim, toplum geliştirilmesi, ekonomik 

planlama ve kamu idaresi konularını iç ekonomik ve sosyal nitelikli projeleri 

destekler. Bunun için yerli ve yabancı sermayeyi harekete geçirerek, yatırım için 

gerekli sermaye ve diğer kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlama 

amacını taşır. 
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GATT ve Dünya Ticaret Örgütü 

 

GATT, Dünya Bankası ve IMF ile birlikte, uluslararası ekonomiyi 

düzenlemek, 1930’lu yılların yıkıcı koruma politikalarına geri dönmeyi engellemek 

ve ticaretteki engelleri yok etmek amacıyla Ekim 1947’de hazırlanmış ve 1 Ocak 

1948’de yürürlüğe girmiştir. 

 

GATT’ın ana amacı; gümrüklerin ve dış ticaretteki diğer engellerin zamanla 

giderilmesi ve bu sayede dünya ticaretinin geliştirilmesi, iktisadi kaynakların etkin 

kullanımının sağlanması ve hayat seviyesinin yükseltilmesidir. GATT başlangıçta 

Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Örgütü’nün bir 

parçası olarak tasarlanmıştır. Sadece ticaret değil, aynı zamanda istihdam, mal 

düzenlemeleri, kısıtlayıcı ticari uygulamalar, uluslararası yatırım ve hizmetler 

konularının da kapsama alınması düşünülmüş fakat gerçekleştirilememiştir. Böylece 

Uluslararası Ticaret Örgütü’nün parçası olma fikri unutulmuş ve GATT 1995’de 

DTÖ kuruluncaya kadar uluslararası ticaret sorunlarıyla uğraşan tek araç olarak 

kalmıştır. 

 

Anlaşmanın en önemli hükmü; ticarette ülkelerin kendilerini ‘‘en çok kayrılan 

ülke’’ olarak görmelerine dayanmaktadır. GATT’a imza atmış bir ülke için geçerli 

olan ithalat hakları diğer ülkeler için de geçerlidir. GATT’ın kabul ettiği temel 

ilkelerden biri olan ‘‘en çok kayrılan ülkeler’’ olarak adlandırılan kural; herhangi bir 

ülkeye gümrük kolaylığı sağlayan bir ülkenin aynı kolaylıktan ticari ilişkilerde 

bulunduğu diğer ülkeleri de yararlandırmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

1947’de oluşturulan GATT çerçevesinde 1980’li yılların başına kadar tarım 

ürünleri ticareti sürekli gündem dışında tutulmuştur. 1980’lerin başında başlayan 

dünya ticaret hacminde daralma sonucu 1986 yılından itibaren gelişmiş ülkeler 

arasında tarımda korumacılığın azaltılması, tarımsal ürünler piyasalarında tam 

rekabet koşullarının gerçekleştirilmesi ve tarımsal piyasalarda istikrar sağlanması 

gibi amaçlarla yaklaşık 8 yıl süren görüşmeler sonunda 1993 yılında tamamlanıp 

Nisan 1994 yılında imzalanan GATT/Uruguay Görüşmeleri; dünya ticaretinin çok 
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yönlü serbestleştirilmesi konusunda ulaşılan önemli bir aşamadır. Böylece 

1.1.1995’den itibaren uygulamaları yönetmek ve gözetmek amacıyla 

görevlendirilecek DTÖ’nün oluşturulması, dünya ticaretinde büyüme, liberalleşme 

ve şeffaflaşmanın sağlanması öngörülmüştür. 1995 yılında DTÖ kurulmuş ve 

çalışmalarına başlamıştır. 

 

GATT tarihinin en uzun ve en çekişmeli görüşmelerinden olan Uruguay 

turunun son metninin en önemli bölümlerinden birini Tarım Anlaşması kapsamında, 

tarım ürünleri ticaretinin serbestleştirilmesi ile ilgili alına kararlar oluşturmaktadır. 

 

Korumacılığı azaltarak dünya ticaretine yeni bir ivme kazandırmak ve tarım 

ürünleri ticaretinde yaşanan karmaşaya bir son vermek amacıyla Eylül 1986’da 

Uruguay’da başlayan ve 1990 yılında bitirilmesi öngörülen GATT Konferansı tarım 

ürünlerine sağlanan sübvansiyonlar konusunda yasana anlaşmazlık nedeniyle ancak 

Nisan 1994’de bitirilebilmiştir. 

 

Uruguay Turu Nihai Senedinde yer alan Tarım Anlaşması dört yeni kural 

getirmektedir; 

• Dış Koruma: Anlaşmaya imza koyan ülkelerin tümü prelevman, asgari fiyat 

ya da kota gibi tarife dışı engelleri sabit gümrük tarifelerine dönüştürmeyi taahhüt 

etmektedir. 

• İthalat: Bir ülkenin tarım ürünleri ithalatı iç tüketimin eğer %5’inden azını 

oluşturuyorsa 6 yıllık dönem sonunda gelişmiş ülkelerde bu oran en az %5’e, 10 

yıllık dönem sonunda gelişmekte olan ülkelerde en az %4’e yükseltilecektir. Bu 

kural tahıl, süt ve et ürünleri gibi temel tarım ürünleri için geçerlidir. 

• İhracat Sübvansiyonlarının Azaltılması 

• İç Destekler: Tarımsal üretime sağlanan doğrudan ya da dolaylı yardımlar 

belli bir program çerçevesinde azaltılacaktır. Ancak üretici gelirlerine yapılan 

yardımlar bunun dışında kalacaktır. 
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1.4. Tarım Sektörünün Ekonomik Kalkınmadaki Rolü 

 

Bu başlık altında ekonomik büyüme, kalkınma ve kırsal kalkınma kavramı, 

ekonomik kalkınmada tarımın ve sanayinin önceliği ve ekonomik kalkınma 

sürecinde tarım sektörünün nispi önemine değinilecektir. 

 

1.4.1. Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Büyüme ve Kırsal 

Kalkınma Kavramları 

 

Kalkınma, sadece salt üretimin ve kişi başına gelirin arttırılması değil, aynı 

zamanda azgelişmiş bir toplumda iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi, 

yenileştirilmesidir. Kişi başına düşen milli gelirin artması yanında, genel olarak 

üretim faktörlerinin etkinlik ve miktarlarının değişmesi, sanayi kesiminin milli gelir 

ve ihracat içindeki payının artması gibi yapısal değişiklikler, kalkınmanın temel 

öğeleridir. Büyüme ise, nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan bir 

değişikliktir. Bir ekonominin büyümesi, mutlaka o ekonomide yapısal değişimi 

gerektirmez. Büyüme, sadece üretimin ve kişi başına gelirin arttırılması olarak kabul 

edilebilir.82 

 

Kalkınma sadece azgelişmiş diyebileceğimiz ekonomilerle ilgili bir kavram 

olduğu halde, büyüme süreci, gelişmiş ve de azgelişmiş ekonomilerle de ilgili 

olabilir. Başka bir deyişle, azgelişmiş bir ekonomi kalkınmayabilir ama büyüme 

süreci içinde olabilir. Ne var ki, bu tür ekonomiler için asıl olan, kalkınma sürecini 

başlatabilmek ve sürdürebilmektir. Bu arada kalkınma kuramları, temelde azgelişmiş 

ekonomilerin kalkınma sorunlarına ışık tutmalarına karşın, büyüme kuramları, esasen 

kalkınmış, gelişmiş ekonomileri model alırlar.83 

 

Kalkınma sürecinin üç elemanı bulunmakta ve bunlar ülkenin kalkınma 

uğraşlarında eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu elemanlar, ekonomik kalkınma, 

                                                 
82 Ergül Han-Ayten Ayşen Kaya, Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, 6. Baskı, Nobel  
    Basımevi, İstanbul, 2008, s. 2. 
83 Ergül Han-Ayten Ayşen Kaya, a.y. 
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sosyal kalkınma ve insan kalkınmasıdır. Az gelişmiş ülkelerde kalkınma bir taraftan 

kaynakların etkin şekilde kullanılması, üretim hayatının geliştirilmesi, 

sanayileşmenin sağlanması ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılması gibi temel 

ekonomik konular üzerinde yoğunlaşırken, diğer taraftan tarımsal verimliliğin 

artırılması, altyapı olanaklarının geliştirilmesi ve ülke insanlarının eğitim, beslenme 

ve sağlık sorunlarının çözülmesini gerektirmektedir. Tarımsal alanda kalkınma 

konuları, azgelişmiş ülkelerdeki düalist (ikili) yapının varlığı nedeniyle daha çok 

kırsal bölgelerde ağırlığını hissettiren sorunlardır. Kalkınmanın tüm elemanlarının en 

yoğun şekilde hissedildiği kırsal yörelerin sorunlarını çözümlemek amacıyla 

devletler bu yörelerde çeşitli kalkınma programları uygulamaktadırlar. Hangi 

gelişmişlik düzeyinde olursa olsun, kırsal kalkınma gelişmekte olan ülkelerin 

üzerinde durdukları bir çalışma alanı olmaktadır.84 

 

1.4.2. Ekonomik Kalkınmada Sektörel Öncelik 

 

Bir grup ekonomist, ekonomik kalkınmada sanayiye öncelik verilmesini 

savunurken, bir diğer grup ekonomist bunun tam tersini öne sürerek, ekonomik 

kalkınmada tarıma öncelik verilmesi gereğini savunmaktadırlar. Ancak, iki görüşün 

ortak noktası, ekonomik kalkınmanın, sanayileşme ile özdeş olduğudur. Kalkınmada 

sanayiye öncelik veren ekonomistlere göre, gelişmekte olan ülkeler, zaten geri olan 

tarımı kendi halinde bırakarak, öncelikle sanayi sektörünü geliştirmelidirler. Gelişen 

sanayi sektörünün arkasından tarım sektörü de yavaş yavaş canlanacak ve dinamizm 

kazanacaktır. Öte yandan, kalkınmada tarıma öncelik verilmesini savunan 

ekonomistlere göre, hakim sektörün tarım olduğu gelişmekte olan ülkelerde, 

öncelikle bu sektörün gelişmesi için çaba harcanması, buradan elde edilen 

kaynakların sanayileşme için, kullanılması halinde, kalkınma daha hızlı ve daha 

zahmetsizce gerçekleşecektir.85 

 

 
                                                 
84 Ahmet Tolunay-Ayhan Akyol, ‘‘Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar’’,  
    Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, Isparta, 2006, ss. 119- 
    127. 
85 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 66. 
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4.1.2.1.  Tarımın Önceliğini Savunan Görüşler 

 

Kalkınma sürecinde tarım kesimine gerek geçici olarak gerekse sürekli olarak 

öncelik verilmesini savunan görüşlerin dayandığı temeller şöylece açıklanabilir:86 

 

Tarımsal Üretimin Daha Düşük Yatırımlarla Artırılabilmesi: Azgelişmiş 

ülkeler esasen yeterli sermaye kaynaklarına sahip değildirler. Bu koşullar altında 

birim yatırım, tarım kesiminin özelliği gereği, sanayiye oranla daha hızlı ve fazla 

ürün sağlar. Buna bağlı olarak kalkınma hızı da daha yüksek olur. Bir başka deyişle 

tarım kesiminde sermaye-hasıla katsayısı sanayiye oranla düşüktür.  

 

Azgelişmiş Ülkelerde Sınai Girişimci, Yönetici ve Teknik Bilgi Yetersizliği 

 

Tarımsal Yatırımların İthalat Gereği Çok Düşüktür: Tarımsal yapıya öncelik 

verilmesiyle ilgili diğer bir öneri tarım kesimine yapılan yatırımların içeriğinden 

gelmektedir. Buna göre, tarım kesimine yapılacak yatırımların ithal gereği, sanayiye 

kıyasla çok azdır. Dış ödeme sorunlarıyla karşı karşıya bulunan kalkınmakta olan 

ülkeler bu gerçeği dikkate almak zorundadırlar. 

 

Gıda Maddeleri Talebinin Karşılanması: Tarıma öncelik ya da büyük ölçüde 

önem verilmesini savunan görüşlerin dayanaklarından biri de ülkenin gıda maddeleri 

talebidir: Bu ülkelerde nüfus artışı yüksek bir hıza sahiptir. Öte yandan bu ülkelerde 

gıda maddeleri talebinin gelir esnekliği, sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha büyüktür. 

Sanayileşmiş ülkelerde 0,2-0,3 arasında olan bu talebin gelir esnekliği, gelişmekte 

olan ülkelerde yaklaşık 0,6 dolayındadır. Bu koşullar altında, temel kalkınma 

hedeflerinden biri de gıda maddeleri üretiminin arttırılması olmalıdır 

 

İhracat Gelirinin Arttırılması: Döviz, kalkınmakta olan ülkeler için kıt bir 

kaynaktır. Bu ülkeler tamamlanmış sanayi mallarını üretip ihraç ederek büyük ölçüde 

                                                 
86 Ergül Han-Ayten Ayşen Kaya, a.g.e., ss. 219-222. 
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döviz elde edemezler. Bu nedenle döviz çoğunlukla tarıma ve doğal kaynaklara bağlı 

maddelerin ihracatı yoluyla sağlanır. 

 

Sermaye Birikiminin Sağlanması: Sanayileşmenin özellikle başlangıç 

aşamasında sanayi yatırımlarının finansmanında tarım önemli bir kaynaktır. Bugünün 

sanayileşmiş ülkelerinin geçirdiği deneyler bunu ortaya koymaktadır. Özellikle Meiji 

döneminde Japonya’da uygulanan vergi sistemiyle, devlet, toplam vergi gelirinin 

büyük bir bölümünü tarımsal kesimden elde etmiştir.  

 

Sanayi Ürünlerine Talep Yaratılması: Tarımsal yapının gelişmesi, sanayi 

ürünlerine olan talebi iki yoldan etkiler. Birincisi, doğrudan doğruya tarımın 

kullandığı sanayi ürünleri talebinin artmasıdır. Bu anlamda tarımsal yapının 

makineleşmesi traktör, biçerdöver, tarım araç ve gereçleri, kamyon ve bunlara bağlı 

ürünlerin talebini artırırken, ilaç, gübre ve sulamada modern araçların kullanılması, 

bunları üreten sanayi dallarının gelişmesine ortam yaratır. İkinci olarak tarımsal 

üretimde verimliliğin artması, bu kesimdeki gelir düzeyinin yükselmesini ve giderek 

sanayi ürünlerini satın alabilecek bir duruma gelmesini sağlar. Böylelikle 

sanayileşmeyi engelleyen en önemli etkenlerden biri olan iç piyasanın darlığı ortadan 

kalkmış olur. 

 

4.1.2.2.  Sanayinin Önceliğini Savunan Görüşler 

 

Kalkınma sürecinde sanayi kesimine öncelik verilmesini savunan görüşlerin 

dayandığı temeller kısaca şöylece açıklanabilir:87 

 

Sanayinin Arz Esnekliği Yüksektir: Pazar koşullarına göre sınai üretimin 

azaltılıp artırılma olanakları vardır. Özellikle üretimin artırılabilme olanağının 

bulunması önemli bir üstünlüktür. Buna karşı tarım kesiminde, toprak miktarının 

sınırlı olması, arzı belirli kılar. 

 

                                                 
87 A.e., ss. 222, 223. 
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Sanayide Teknik İlerlemelerin Uygulaması Daha Fazladır: Tarım kesiminde 

belirli ölçülerde uygulanan teknik ilerlemeler, sanayi kesiminde büyük ölçüde 

kullanılmaktadır. Sanayileşmiş ülke örnekleri, teknik ilerlemelerin daha çok sanayide 

olduğunu, özellikle işgücü tasarruf edici ilerlemelerin giderek geliştiğini 

göstermektedir. Tarımsal üretimin büyük ölçüde doğal koşullara bağlı olması ve 

dolayısıyla girdi kullanım oranlarının sınırlılığı sanayi üretiminde büyük boyutlara 

ulaşmaz. Sonuçta sanayi kesiminin, teknik ilerlemeleri tarıma kıyasla daha geniş 

kullanım üstünlüğü gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Sanayide Artan Verimler Geçerlidir: Sanayi kesiminde ilerleyen teknikle 

birlikte artan verimler meydana gelir. Ölçeğe göre artan getiriler bu kesimin temel 

özelliğidir. Bu durumda bir birim yatırımın ekonomide sağlayacağı katma değer 

tarım kesimine oranla çok daha yüksek olacaktır. 

 

Sanayide Tamamlaşma ve Dışsal Ekonomiler Oluşur: Sanayi kesimindeki 

girdi-çıktı ilişkileri ekonomide özellikle dikey tamamlaşmalar bakımından ortaya 

çıkardığı etkilerle yatırımların birbirleri üzerinde geliştirici etkiler yaratmalarına yol 

açar. Başka bir ifadeyle, gelişmekte olan ekonomiler için çok önemli olan dışsal 

tasarrufların otluya çıkmasına ve bunlardan etkin bir biçimde kullanılabilmesine 

olanak verir. Söz konusu tamamlaşmalar ve dışsal tasarruflar kalkınma ve büyüme 

üzerinde olumlu sonuçlar yaratır. Bu tür etkiler tarımsal yapıda çok az görülür. 

 

1.4.3. Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörünün Ekonomik 

Kalkınmaya Katkısı 

 

Ekonomik kalkınmada tarım ve sanayi sektörleri karşılıklı ilişki içinde olma 

durumundadırlar. Gelişen tarım, tarım dışı sektörlerde üretilen girdileri ve tüketim 

mallarını talep ederek tarım dışı sektörlerin daha da gelişmesini sağlarken tarım dışı 

sektörler de tarımdaki fazla işgücüne istihdam alanları sağlayarak ve aynı zamanda 

tarımsal ürünleri talep ederek, tarımın gelişmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla tarım ve 

sanayi sektörleri sürekli ilişki içinde olan ve birbirlerini karşılıklı olarak besleyen iki 
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pazar durumundadır. Ekonomik kalkınma hamlesinde her ikisinin de ihmal 

edilmemesi gerekir. Ekonomik kalkınmada tarımın ve sanayinin bu yadsınamaz 

rolüne rağmen az gelişmiş ülkelerde hakim sektör tarımdır ve ekonomik kalkınmayı 

başlatmak için gerekli alt yapının özellikle kırsal kesimi kente bağlayan yolların 

yapılarak, ülkedeki bölgesel pazarların ulusal pazarlara açılması gerekir. Bu temel alt 

yapıların öncelikle yapılabilmesi için gerekli finansmanın sağlanacağı sektör, 

nüfusun %80’inden fazlasını istihdam eden ve milli gelirin önemli bir kısmını 

gerçekleştiren tarım sektörüdür. O halde gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 

kalkınmayı başlatabilmek için gerekli altyapının finansmanı, ancak tarım 

sektöründen sağlanabilecektir. Bunun için tek yol tarımın vergilendirilmesidir.88  

 

Tarımın ekonomik gelişmeye katkısının artması, sadece tarım kesimini değil 

ülkede yaşayan diğer kesimleri de olumlu yönde etkileyecektir. Tarımsal destekleme 

politikalarıyla gıda arzı güvenliği, kırsal kesimden göçün önlenmesi, etkin kaynak 

kullanımı ve fiyat dengesi sağlanarak tarımın ekonomik gelişmeye katkısı 

artırılmaktadır.89 Tarımın verim ve üretim artışı sağlayabilmesine gereken ortam 

sağlandığı için tarım bu artışa sahne oluyorsa, ekonominin gelişmesine aşağıdaki 

yollardan katkıda bulunur. 

 

1.4.3.1. Ürün Katkısı 

 

Ekonomi gelişirken bütün kesimlerde üretim farklı oranlarda olsa da artar. 

Toplam milli gelirin artış hızında tarımsal gelirin payı şu formül ile ölçülebilir: T 

tarım kesiminde yıllık gelir;  T bunun yıllık artış hızını;  T tarımın milli gelirdeki 

payını; S, S, S aynı değişkenleri sırasıyla tarım dışı üretim kesimleri için gösterirse, 

tarımdaki artışın milli gelir artışındaki payı, d= 1/1+(S/TxS/T) olacaktır. Mesela, 

başlangıç döneminde T %60 ve izleyen 10 yıl tarım dışı kesimlerin gelişme hızı 

tarımdakinin dört katı ise S/T=0,67, S/T=4 olduğuna göre, d=l/3,68 veya %27’dir. 

Eğer tarımın milli gelirdeki payı %60 olacak yerde %50 ise, milli gelir artışına 

                                                 
88 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 67. 
89 Kutluhan Taşkın, Türk Tarımında Destekleme Ödemelerinin Transfer Etkinliği, Uzmanlık  
    Tezi, DPT Yayınları, Ankara, 2009 s. 5. 
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katkısı, %20’ye düşer veya tarımın payı %60 iken, diğer kesimler tarımdan dört yeri-

ne beş misli hızla büyüyorsa -mesela, tarımsal gelir yılda %2, diğerleri %10 

artıyorsa- milli gelir artışındaki payı %22’ye iner.90 

 

Bu açıklamaya göre şöyle bir genelleme yapılabilir. Tarımın milli gelirde payı 

ne kadar büyükse ve nispi gelişme hızı ne kadar yüksekse, gelişmeye ürün katkısı o 

kadar yüksektir; bu değişkenler ne kadar küçükse, o kadar azdır. Tarımın milli gelirin 

sadece %10’unu teşkil ettiği aşamada gelişme hızı oranı katsayısı yine dört olsa da, 

ürün katkısı %3’e düşer. Bu da, tarımın ‘‘önemsizleşmesi’’nin beklenir sonucudur. 

Diğer yandan gelişme kişi başına net gelir artışıyla ölçüldüğüne göre, tarımın ürün 

katkısının nüfus artışına etkilerine de değinmek gerekir. Bazı iktisatçılara göre, 

tarımsal ürün artışı daha iyi beslenmeye yardım ederek doğurganlığı artırır ve/veya 

ölüm oranlarını azaltır; dolayısıyla, Gelişmişte Olan Ülkelerde nüfus artış hızının 

yükselmesine yol açabilir. Bunun da hesaba katılması, ürün katkısının nüfus artış 

hızındaki yükselme için düzeltilmesi gerekir.91 

 

1.4.3.2. Piyasa Katkısı 

 

Tarımın gelişmeye piyasa katkısı, toplam tarımsal gayrisafi üründen 

pazarlanan orana; tarımın satın aldığı girdilerin gayrisafi ürüne oranına ve (tarımsal 

ürünler başlıca ihraç mallarıysa) döviz getirişi içinde bunların payına dayanır. 

Pazarlanan oran ne kadar yüksekse, tarımda kişi başına gelir veri iken, tarımın diğer 

üretim kesimlerinden satın alabileceği ara girdiler, üretim araçlarının tarımsal 

üründeki payı ve/veya üreticilerin satın alacağı tüketim mallarının payı o kadar fazla 

olabilir; pazarlama hizmetleri, tarıma dayalı sanayiler o ölçüde gelişebilir. Bu, 

ekonomide işbölümü ve ihtisaslaşmanın yükselmesi, iç piyasanın gelişmesi ve kişi 

başına gelirin artması demektir. Dolayısıyla, yukarıdaki varsayımın aksine, 

pazarlanan ürün oranı yükselirken, tarımda kişi başına gelir de yükselir. Tarımın 

diğer üretim kesimlerinden satın aldığı girdiler yoluyla yaptığı piyasa katkısı, aşağı 

                                                 
90 Gülten Kazgan, Tarım ve Gelişme, 1. Baskı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, No:50, 2003, ss. 302,      
    303. 
91 A.e., s. 303. 
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yukarı şöyle ölçülebilir. Başlangıç döneminde, satın alınan girdilerin tarımsal 

gayrisafi ürüne oranını U; gayrisafi tarımsal ürünün toplam içindeki nispi payını da T 

ile gösterirsek; (UxT) satın alınan tarımsal girdilerin gayrisafi milli ürüne oranını; 

(UxT)/S de satın alınan tarımsal girdilerin tarım dışı kesimlerdeki ürüne oranını 

gösterir. Mesela, U %10, T %60 ise, tarımsal girdi imal eden sanayiler gayrisafi milli 

ürünün %6’sını, tarım dışı kesimlerdekinin %15’ini oluşturuyor demektir. Gelişme 

sürecinde U yükselirken T düşer. Mesela, birinci oran %30’a çıkarken, ikinci %10’a 

düşmüşse, tarımsal girdi imal eden üretim kesimleri gayrisafi milli ürünün sadece 

%3’ünü; tarım dışı kesimlerde ise ürünün %3,3’ünü oluşturur.92 

 

Yine, buna benzer basit işlemlerle tarımın pazarlanan ürüne katkısı 

hesaplanabilir. Tasarrufları ihmal edelim ve kişi başına tarımsal ürün tüketiminin -

kişi başına gelirdeki farka rağmen- tarımda ve tarım dışı kesimlerde aynı olduğunu 

kabul edelim. N tarımsal nüfusun toplam faal nüfusa oranını gösterirse, (T x N) 

tarımsal nüfusun tüketim oranını gösterir. Mesela, T %60 ise, kişi başına tarımsal 

ürün tüketimi, yukarıdaki varsayıma göre (milli ürünün yüzdesi olarak) 0,6 demektir. 

N %75 ise, (T x N) %45’e eşittir; yani, tarımsal nüfus, milli ürünün %45’ini tarımsal 

ürün olarak tüketiyor demektir. (T-(T x N)) tarımsal ürünün, milli ürünün yüzdesi 

olarak pazarlanan kısmıdır. Örnekte, pazarlanan tarımsal ürün milli ürünün %15’ine 

eşittir. Buna P dersek ve tarım dışı kesimlerde bütün ürünün pazarlandığını kabul 

edersek, toplam pazarlanan ürün içinde pazarlanan tarımsal ürünün payı, P/S+P’dir. 

Yukarıdaki örnekte pazarlanan tarımsal ürünün milli ürünün %15’i, tümü pazarlanan 

tarım dışı ürünün %40’ıdır. Buna göre, tarımsal ürünün tüm pazarlanan üründeki 

payı 15/40+15 veya %27’dir. Buna karşılık, tüm tarımsal ürünün pazarlandığı geliş-

me aşamasında T %10’a inmişse, tarımın tüm pazarlanan ürün içindeki oranı, 

%10’dan ibarettir. Kısacası, pazarlanan ürüne katkısı da ancak tarımın milli gelir ve 

faal nüfusta ağır bastığı ‘‘az gelişmişlik’’ aşamasında önemlidir.93  

 

 

 

                                                 
92 A.e., ss. 303, 304. 
93 A.e., ss. 304, 305. 
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1.4.3.3. Üretim Faktörü Katkısı 

 

Azgelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gönüllü 

tasarruflara daha az önem verilmesi, buna karşın kamu tasarruflarının sermaye 

birikiminin en önemli kaynağı olarak kabul edilmesi yaygın bir anlayıştır. 

Vergilendirme zorunlu bir tasarruf aracı olarak düşünüldüğünde, az gelişmiş 

ülkelerin, ortalama gelir düzeyinin düşük olması, gelir dağılımının önemli ölçüde 

bozuk olması, ekonominin önemli ölçüde ikili yapıda olması ve vergi toplama 

etkinliğinin düşük olması hususları dikkate alınmalıdır.94    

 

Gelişmenin ilk aşamasında tarım faal nüfusta ve milli gelirde yüksek bir oran 

kapsadığı için, tarım dışı kesimlere işgücü ve kapital arzının artmasında buna kaynak 

olarak bakılır. Kapital arzında göz önünde tutulması gereken nokta, tarımda kişi ba-

şına gelirin diğer kesimlerdekinden çok daha düşük olmasıdır. Tasarruf eğilimi veri 

iken, tasarruflar kişi başına gelire bağlıdır; gelir yükseldikçe tasarruf miktarı artar. 

Buna göre, milli gelirin yarıya yakın kısminin yaratıldığı bu kesimin tasarruf 

kapasitesi düşüktür. Böylece gönüllü tasarruflar bakımından, önemli bir kaynak 

olamayacağı düşünülebilir. Aynı olgu, zoraki tasarruflar için geçerlidir: Gelir vergisi 

oranları veri iken, kişi başına gelirin düşüklüğü, zoraki tasarruf kaynağı olarak da 

tarımın önemsenmeyebileceği kanısını uyandırır. Ancak tarımda gelir bölüşümü, 

geniş bir geçimlik kesimle büyük toprak mülkiyeti ve ticari kesimin bir arada 

bulunduğu hallerde çok eşitsizdir. Ve tarım, önemli bir tasarruf kaynağı olabilir. 

Tarımın önemli bir tasarruf kaynağı olup olmadığı kişi başına ortalama gelir kadar, 

gelir bölüşümünün de göz önünde tutulmasını gerektirir. Fakat, tarımın vergiler 

yoluyla zoraki tasarruflara katkısı için en verimli kaynak toprak rantıdır ve arazi 

vergileri yoluyla gerçekleştirilir. Ekonomi gelişirken, toprak mülkiyetini elde 

tutanların özel bir çabası ya da reel maliyet gideri olmadan toprak rantı yükselir. Bu 

durum, özellikle çağdaş Gelişmişte Olan Ülkelerin şartlarında geçerlidir, a) Nüfus 

artışının sürati ve gelir elastikliğinin yüksekliği tarım ürünleri fiyatlarım, bu da 

toprak rantını artırmak eğilimindedir; b) Tarımda ara girdiler ve makineleşme, 

                                                 
94 Ergül Han-Ayten Ayşen Kaya, a.g.e., s. 75. 
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toprağın MFV (Marjinal Faktör Verimliliği)’ni ve rantı artırmak eğilimindedir; c) 

Yollar, barajlar, enerji santralleri, toplu sanayi bölgeleri biçimindeki kamu altyapı 

yatırımları da, yine toprak rantını artırmakta, bu da toprak satış fiyatlarını 

yükseltmektedir; d) Kentleşme ve yeni toprak kullanım alanlarının doğması da aynı 

etkiyi yaratmaktadır. Türkiye’de GAP bölgesi bunlara iyi bir örnektir. 95 

 

Rantın vergilendirilmesi toprak arzını daraltmayacağı için, ürün fiyatlarını 

yükseltmez; şu kadar ki, tarım ve tarım dışı toprakların rantı birlikte vergilendirilsin. 

Bundan ötürü de vergi tüketiciye yansıtılamaz; toprak sahiplerinin herhangi bir reel 

maliyetini karşılamayan rant gelirine yansır (bu, özellikle kent alanlarındaki rant 

yükselişleri için geçerlidir). Rant gelirlerinin bu özelliği, tarımın zoraki tasarruf 

kaynaklarına katkısı açısından pek çok ülkeye cazip gelmektedir. Gelişmenin 

başlangıç aşamasında arazi vergisi yoluyla zoraki tasarruf yaratılmasına en iyi örnek 

Japonya’dır. Oysa Türkiye (bir ölçüde 1930’larda bu kaynaktan yararlanmış olsa da), 

günümüze kadar ciddi bir rant vergisiyle, toprak sahiplerinin zoraki tasarruflarından 

yararlanamamış bir ülkeye örnektir. İç ticaret hadlerinin tarım aleyhine seyri de, 

tarım dışına tasarruf edilebilir fon transferi sağlar; bu da, tarım için bir zoraki tasarruf 

biçimidir. Gelişmenin başlangıcında sanayi kesiminin sıkı dış ticaret kontrolleriyle 

korunması ve bunun yarattığı monopoller, çok zaman bu transfere aracılık eder. 

Ancak, Türkiye’de özellikle 1980’li yıllarda kullanılan bu yöntem, arazi vergilerine 

oranla daha az etkindir. Bir kere, bu fonları ele geçirenlerin tasarruf-yatırım amacıyla 

kullanıp kullanmayacağı belli değildir. İkincisi fonlar o kadar küçük tutarlarda o 

kadar çok sayıda kişiye dağılır ki, etkin biçimde yararlanılması olanak dışıdır.96 

 

Tarımın toplam milli tasarruflardaki nispi payı tarımsal gelirin milli gelirdeki 

payı, tarım ve tarım dışı kesimlerde nispi tasarruf eğilimi, tarımda nispi olarak kişi 

başına gelir ve gelir bölüşümünün fonksiyonudur. İlk üç değişken ne kadar büyükse 

ve gelir bölüşümü ne kadar eşitsizse, tarımın toplam milli tasarruflardaki payı da o 

kadar yüksek olur. Mesela, tarımda tasarruf oranı gelirin %5’i iken diğer kesimlerde 

bu oran %10 ise ve T %60, S %40 ise, toplam tasarruflar milli gelirin %7’sine, 

                                                 
95 Gülten Kazgan, a.g.e., ss. 305, 306. 
96 A.e., ss. 306, 307. 
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tarımsal kaynaklı tasarruflar %3’üne eşittir; tarımsal tasarruflar toplam tasarrufların 

aşağı yukarı %43’ünü oluşturur. Doğal olarak, tarımdaki bütün tasarrufların tarım 

dışı kesimlere aktarılması söz konusu değildir. Tarımda yatırım talebine göre tasarruf 

arzı ne kadar büyükse ve tarım dışı kesimlerde yatırım talebine nazaran ne kadar 

azsa, tarımdaki diğer kesimlere aktarılan fonlar o kadar büyük olur. Kesimlerin 

tasarruf arzı üzerinde yukarıda durulduğuna göre, yatırım talebini belirleyen 

değişkenleri incelenmesi gerekir. Yatırım talebi, her kesimin ‘‘marjinal kapital/hasıla 

(veya ürün) oranı’’ ve büyüme hızına dayanarak elde edilebilir. Tarım ve tarım dışı 

kesimlerde marjinal kapital/hasıla oranının eşit ve 3:1, birincinin büyüme hızının 

sabit fiyatlarla yılda %2, ikincinin %4 olduğunu kabul edelim. Bu halde, tarımda 

tasarruf oranı tarımsal gelirin %6’sı, tarım dışı kesimlerde %12’si olmak gerekir. 

Büyüme hızı (g), gelirde tasarrufun oransal payı (s); marjinal kapital/hasıla oranı 

(K/H) diye gösterilirse, g=s/(K/H)dır. Örnekte, tarım için   %2=%6/(3/1), diğer 

kesimler için %4=%%12/(3/1)’dir. Eğer tarımsal tasarruflar gelirin %8’ine eşitse 

(%8-%6) tarımsal gelirin %2’sine eşit tasarruflar, diğer üretim kesimlerine 

aktarılabilir. Tarımda marjinal kapital/hasıla oranı ne kadar küçük; nispi büyüme hızı 

ne kadar düşük ve tasarruf oranı gelirin ne kadar büyük bir oranı ise, tasarrufların 

tarım dışı kesimlerde gelişmeyi finanse etmek imkanı o kadar fazladır. Örnekte, 

tarımın marjinal kapital/hasıla oranı 2:1 olsaydı, tarımsal gelirin %4’üne eşit tasar-

ruflar diğer kesimlere aktarılabilirdi.97 

 

Kalkınma ekonomisinde sermaye birikimi denildiğinde genelde akla hemen 

nesnel sermayede ortaya çıkan gelişmeler gelir. Oysa onun kadar hatta belki daha da 

önemli olan insan sermayesi (beşeri sermaye) faktörünün hiçbir zaman gözardı 

etmemek gerekir. İnsan sermayesi daha iyi eğitilmiş ve beceri kazandırılmış, insan 

kaynağıdır İyi eğitilmiş insangücü ve yeterli nesnel sermaye birikimi ekonomik 

kalkınmanın iki önemli faktörüdür.98 

 

Tarımın işgücü katkısına gelince: iktisadi gelişme, tarımda nüfusun nispi ve 

belirli şartlar altında mutlak olarak azalmasıyla birlikte gider. Gerek tarımda gerek 

                                                 
97 A.e., ss. 307, 308. 
98 Ergül Han-Ayten Ayşen Kaya, a.g.e., s. 112. 
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tarım dışı kesimlerde (kent) nüfusun tabii artış haddi aynı olsaydı dahi, bu süreç, 

tarımdan tarım dışı kesimlere (veya köyden kente) doğru büyük nüfus transferine yol 

açacaktı. Mesela, başlangıç döneminde, toplam faal nüfus 20 milyon ve 10 milyonu 

tarımda, 10 milyonu da diğer üretim kesimlerinde olmak üzere yarı yarıya bölünmüş 

olsun; faal tarımsal nüfus %50’yi oluştursun. Nüfusun tabii artış haddinin yılda %1,5 

ve her kesimde eşit olduğunu varsayalım. On yıl sonra, toplam faal nüfus bileşik 

faizle 23,64 milyona yükselir. Eğer faal nüfusun üretim kesimleri arasında bölünüşü 

değişmeseydi, tarımda 11,82 milyon, diğer kesimlerde 11,82 milyon kişinin çalışıyor 

olması gerekirdi. Ne var ki, faal nüfusun bölünüşü tarımda %25 ve diğer kesimlerde 

%75 olmak üzere değişmişse, tarımda çalışanların sayısı 5,73 milyona inerken, tarım 

dışı kesimlerde 17,91 milyona yükselmiş olacaktır. Buna göre, 10 yılda tarımdan di-

ğer ürerim kesimlerine 6,09 milyon kişi transfer olmuş demektir (sırasıyla, 11,82- 

5,73 = 6,09; 11,82 + 6,09 = 17,91).99 

 

Doğaldır ki, yukarıdaki örnek çok abartılmıştır; on yılda faal nüfusun 

bölünüşünde şiddetli bir değişme ve mutlak tarımsal nüfusun azaldığını varsayar. 

Bununla beraber, köyden kente ve tarımdan tarım dışına olan mutlak nüfus 

transferinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Örnekte, nüfusun tabii artış haddinin 

her kesimde eşit olduğu varsayılmıştır; oysa, nüfusun tabii artış haddi köylerde, 

daima kentlerden daha yüksektir. En fakir ülkeden en zengin ülkeye, durum farklı 

değildir. Açıktır ki, diğer şartlar aynı iken, nüfusun tabii artış haddi köyde kentten ne 

kadar yüksekse, nüfus transferi de o kadar büyük olacaktır. Türkiye buna iyi bir 

örnektir. Buna göre, faal tarımsal nüfusun oranı ne kadar yüksekse; nüfusun tabii 

artış haddi ne kadar yüksek ve köylerde kentlerden ne kadar daha fazlaysa, faal 

nüfusun kesimler arası bölünüşü tarım aleyhine ne kadar süratle değişiyorsa, ta-

rımdan dışarı nüfus transferi de o kadar büyüktür; dolayısıyla işgücü katkısı o kadar 

fazladır.100 

 

Tarımın işgücü katkısı aynı zamanda bir ‘‘kapital katkısı’’ da temsil eder; 

çünkü, her işçi faal hale gelinceye kadar kendisine eğitim, sağlık, beslenme, bakım 

                                                 
99 Gülten Kazgan, a.g.e., s. 309.  
100 Gülten Kazgan, a.y. 
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vb. için yatırım yapılır. İnsana yatırım adı verilen harcama üç  tür harcamadan 

oluşur. Bunlar eğitim, sağlık ve beslenme harcamalarıdır. Her üç harcamanın da 

birbirini tamamladığı ve ancak üçü birlikte dengeli olarak yapılırsa, insan 

sermayesinden gerektiği gibi yararlanılacağı kuşkusuzdur. Tarımın işgücü katkısı da, 

gelişmenin başlangıcında önemlidir; ekonomi geliştikçe ve tarımda faal nüfus oranı 

azaldıkça, bu da azalır. İşgücünde belirli bir azalış, gittikçe artan kapital yatırımı 

gerektirir, öyle ki, üretim azalmayıp artabilsin.101 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Ergül Han-Ayten Ayşen Kaya, a.g.e., s. 113. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE 

EKONOMİYE ETKİLERİ 

 

Tarım sektörü; gıda güvenliği, nüfusun önemli bir bölümünü bünyesinde 

barındırması, üretimin iklim koşullarına bağlı olması ve üretim süresinin oldukça 

uzun olması ve nihayet arz ve talep esnekliklerinin çok sert olmasından dolayı, 

desteklenmesi gereken ve özel politikalar üretilmeye çalışılan bir sektör 

niteliğindedir. 1 

 

AB’ye üye ülkelerin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda 

bütünleştiren OTP, belirlenen ortak fiyatların korunması amacıyla oluşturulmuş 

çeşitli kurallar çerçevesinde işleyen geniş kapsamlı bir mekanizmaya sahiptir. OTP, 

AB bütçesinin yarısına yakın bir kısmını kapsamakta, AB mevzuatının önemli bir 

bölümü tarım konularından oluşmakta ve AB bürokrasisini en fazla meşgul eden 

politikalar arasında yer almaktadır. AB tarımı, OTP uygulanmadan önceki yıllarda 

kendi kendine yeterli olmaktan uzak, birçok üründe dışa bağımlı yapıda iken, bugün 

bu politikanın ulaştığı başarı ile dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna 

gelmiştir. Bu nedenle OTP, AB’nin ilk ve aynı zamanda en başarılı ortak politikası 

olarak nitelendirilmekte ve birlik tarımının yaklaşık %90’ını kapsamaktadır.2 

 

Günümüzde bir tarım ülkesi konumunda olan ve ihracatının büyük bir kısmı 

tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinden oluşan, ayrıca AB ile Gümrük 

Birliğine girmiş, tam üyeliğe aday ülke konumunda olan Türkiye için de OTP’ye 

uyum büyük bir önem taşımaktadır. Bu bölümde AB’nin OTP’yi oluşturmasının 

nedenleri, OTP’nin amaç, ilke, araçları ve finansman kaynağından bahsedilecek, 

                                                 
1 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
   Uyumu’’,(Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 07.03.2010, s.  
   2. 
2  H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
   Uyumu’’,(Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 07.03.2010, s.  
   2.  
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OTP reformları ve uluslararası tarım politikaları ele alınacak ve OTP’nin AB 

ekonomisine olumlu ve olumsuz etkileri incelenecektir.   

 

2.1. AB Ortak Tarım Politikasının Temel Nitelikleri 

 

OTP’nin, hem tarımın son derece hayati bir işlev olan beslenme ile doğrudan 

bağlantılı olması, hem de AB bütçesinin en büyük kısmının OTP’ye ayırılması 

nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. AB, en eski ve en karmaşık politikası olan 

OTP ile, Birlik içindeki olası gıda yetersizliklerinin önüne geçmeyi, verimli, sağlıklı 

ve çevre dostu bir üretim altyapısına kavuşmayı ve AB’nin gıda alanındaki dışa 

bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Zaman içinde değişen koşullara 

uyum sağlamak amacıyla OTP’de reform ihtiyacı doğmuştur. İçinde bulunduğumuz 

dönemde AB hem söz konusu politikanın giderek karmaşıklaşarak, yönetilebilir olma 

niteliğini kaybetmeye başlaması hem de genişleme nedeniyle ortaya çıkan yeni 

ihtiyaçlara cevap verebilmesinin sağlanması için geniş kapsamlı bir OTP reformu 

gerçekleştirmektedir.3 

 

2.1.1. Ortak Tarım Politikasının Oluşturulma Nedenleri 

 

Tarım, tüm dünyada olduğu gibi, AB içinde de diğer sektörlere kıyasla daha 

az karlı bir sektördür. Daha az karlı olmasına rağmen, daha çok iş gücü ve risk içeren 

bu sektör insanların yaşaması için temel unsur olan gıda üretimini sağlayabilen tek 

üretim biçimidir. Kar oranı düşük bu sektörde istihdamı ve verimliliği sağlamak ise 

ancak sürdürülebilir ve faydalı politikalarla mümkün olabilmektedir. İşte OTP’nin 

oluşumundaki esas neden budur.4 

 

                                                 
3 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi) http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf,  
  27.02.2010, s. 2. 
4 Yüksel Yalova, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, 1.Baskı, Alp Yayınevi, No:54,  
   Ankara, 2007, s. 18. 
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İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kıtlığın yarattığı endişenin yanı sıra, 

savaş sonrasında AB aktif nüfusunun çok önemli bir bölümünü oluşturan tarım 

sektörü çalışanlarının gelir düzeyinin korunması ve üye ülkelerin ulusal tarım 

politikaları arasındaki derin farklılıkların giderilmesi gerekliliği Birliği bir ortak 

tarım politikası oluşturmaya yöneltmiştir.5 Dayanağını, 1957 yılında, altı Batı 

Avrupa Devleti (Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya ve İtalya) 

arasında imzalanan ve 1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren Roma Antlaşması’ndan alan 

ortak politikanın temelleri, Temmuz 1958 tarihinde Stresa Konferansında atılmıştır. 

OTP, Topluluğun en önemli, en gelişmiş, üzerinde en fazla tartışmaların yapıldığı ve 

sürekli olarak reform önerilerine konu olan politikasını meydana getirmekte olup, 

Topluluk bütçesinin önemli bir bölümü bu amaçla kullanılmaktadır.6 AB üyesi 

ülkelerin tarım politikalarının gerek ekonomik gerek siyasi anlamda ortak bir 

çerçevede yönetilmesi esasına dayanan OTP, AB’nin ilk ortak politikasıdır. Halen 

Birlik bütçesinin yansını oluşturan OTP’nin AB’nin en önemli politikalarından biri 

olduğunu söylemek mümkündür.7 
 

2.1.2. Ortak Tarım Politikasının Amaç ve İlkeleri 

 

OTP’nin amaçları dört başlık altında ele alınabilir:8 

 

Tarım Kesimini Genel Ekonomi İçine Sokmak: Tarım kesimi, özellikle 

kalkınmanın ilk aşamasında itici bir güç olmuştur. Ancak, ürün miktarında ve 

fiyatlarda görülen önemli dalgalanmalar ve bu dalgalanmalardan korunma ihtiyacı, 

tarımın genel ekonomi içine girmesini kaçınılmaz bir duruma getirmiştir. Böylece, 

bozulan genel dengenin yeniden kurulabilmesi için ortak ülkeler arasında, ortak bir 

tarım politikası benimsenmiştir. 

                                                 
5 Yüksel Yalova, a.g.e., s. 18. 
6 Mehtap Atakan, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, Uzmanlık Tezi,  
   T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Ankara, 1998, s. 10. 
7 Yüksel Yalova, a.g.e., ss. 18, 19. 
8 Ali Özgüven, Tarım Ekonomisi ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Filiz Kitabevi, 
   İstanbul, 1997, ss. 224-226. 
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Geleneksel Üretim Biçimini Modern Kapitalist Üretim Biçimine 

Dönüştürmek : Burda amaç, küçük işletmelerden büyük işletmelere doğru giderek 

yapı değiştirmek, yani verimi arttırmaktır. Tarımsal işletmelerin ölçeği başlıca iki 

şekilde büyütülmüştür: Topraklar birleştirilerek, işletmelerin ölçeğini büyüterek. 

1960 yılında, ortalama işletme büyüklüğü 12 hektar iken, bugün 20 hektara kadar 

çıkarılmıştır. Para ekonomisi ve modern teknoloji, tarımsal ölçeğin büyümesinde 

önemli rol oynamıştır. Yapı değiştirmede ise mali kuruluşların yardımları olmaktadır. 

Mali yardım için kurulan  FEOGA (Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu), hem 

ortak fiyatlar, hem de gelişme politikasını hazırlamaktadır. 

 

Parite İle Verim Arasında Uyum Sağlamak: Buradaki parite, tarım gelirlerini 

sanayi gelirlerine göre ayarlamak anlamındadır. Tarım kesimi ile sanayi kesimi 

arasındaki gelir farkları şu tedbirlerle giderilmeye veya azaltılmaya çalışılmaktadır: 

 

Tarımsal zararların karşılanması, 

Sübvansiyonlar ve primler ödenmesi, 

Destekleme alımları politikasının uygulanması. 

 

Ancak, adı geçen tedbirler maliyet fiyatlarını arttırıyorsa iki kesim arasındaki 

gelir farkları pek giderilemeyecek demektir. 

 

Tarım Pazarlarında İstikrar Sağlamak: Tarım pazarları, iklimin büyük 

etkisinden ötürü, istikrarsız ve rizikolu pazarlardır. Bazen fiyatlar normalin çok altına 

düşer, bazen de çok üstüne çıkar. Bunun içindir ki, maliyet fiyatları da dikkate 

alınarak üretim ve tüketimi denkleştirmek yoluna gidilmektedir. 

 

Aslında, Roma Antlaşmasının 39.maddesinde OTP’nin amaçlarını şöyle 

sıralamaktadır:9 

Teknik araçları ve yöntemleri geliştirerek tarımda verimi arttırmak, 

                                                 
9 A.e., ss. 225, 226. 
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Kişisel gelirleri özellikle tarımda çalışanların gelirlerini arttırarak 

tarım kesimine yüksek bir refah düzeyi garanti etmek,  

Tarım piyasalarında istikrar sağlamak, 

Tarım ürünlerinin düzenli bir biçimde alımını ve satışını gerçekleştirmek, 

Tüketicilere dengeli ve adil fiyatla satış yapmak. 
 

Belirlenen bu beş amacın yanında 1958 yılında toplanan Stresa 

Konferansı’nda ise OTP için üç ana amaç ortaya konmuştur; 10 

 

Rekabetçi olabilmesi için, Avrupa’nın tarımsal yapısının değiştirilmesi 

(Topluluk içinde tarımsal üretimin etkin dağılımının sağlanması); 

Tarımsal fiyatların, üretim fazlasına yol açmamak kaydıyla, yeterli düzeyde 

tutulması; 

Avrupa tarımının dış rekabete karşı korunması. 

 

OTP, tek tarım pazarı, topluluk tercihi ve mali dayanışma olmak üzere üç 

temel ilke üzerinde yükselmiş ve hala o doğrultuda ilerlemektedir.11  

 

Tek tarım pazarı ilkesi, üye ülkelerde tarım ürünlerinin serbest dolaşımını 

engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılarak bir tek pazar oluşturulmasını öngörmekte, 

bunun için ortak fiyat ve rekabet kurallarını, üye ülkelerde istikrarlı bir döviz kurunu 

ve dış pazarlara karşı sınırlarda ortak bir korumayı gerektirmektedir. 

 

Topluluk tercihi ilkesi, Birlik içinde üretilen ürünlere öncelik tanınmasını 

amaçlamakta, bunun için AB tarım ürünlerinin ithalata karşı korunmasını, ihracatının 

ise sübvanse edilmesini öngörmektedir. AB, sanayi ürünleri için uyguladığı serbest 

mübadele ilkesini, koruma gerektirdiği için tarım ürünleri dış ticaretinde tam olarak 

uygulamaz. Üye ülke üreticilerine, üçüncü ülke üreticileri karşısında öncelik tanır. 

Uygulama aynı zamanda üye ülkeler arasında ortak pazar oluşturulmasının gereğidir. 

Bu ilke tek piyasayı, hem düşük fiyatlı ithalattan hem de dünya tarım piyasalarındaki 

                                                 
10 Yüksel Yalova, a.g.e., s. 22. 
11 A.e., ss. 20, 21. 
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dalgalanmalardan korur. 

 

Mali dayanışma veya mali sorumluluk ilkesi ise, OTP’ye ilişkin tüm 

harcamaların Birlik üyeleri tarafından ortaklaşa üstlenilmesini amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda Nisan 1962’de AB bütçesinde FEOGA oluşturulmuştur. 

 

2.1.3. Ortak Tarım Politikasının Araçları 

 

OTP’nin başta karar alma mekanizması olmak üzere üç çeşit politika aracı 

vardır. Bu bölümde bu araçlardan bahsedilecektir.  

 

2.1.3.1. Karar Alma Mekanizması 
 

OTP Topluluk yetkisindedir. Bu çerçevede OTP’ye ilişkin kararlar Komisyon 

önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra Konsey tarafından 

nitelikli oy çokluğu ile alınmaktadır. Alınan kararlara tüm üye devletlerin uyması 

zorunludur. Komisyon yasa taslakları hazırlamanın dışında piyasaların 

denetlenmesinden ve uygulamaya ilişkin düzenlemelerin oluşturulmasından da 

sorumludur.12 

 

OTP mevzuatının yaklaşık yarısını oluşturan ortak piyasa düzenleri ve kırsal 

kalkınma genel olarak ulusal mevzuata önceden aktarılması ve uyum sağlanması 

gerekmeyen; ancak, üyelik tarihinden itibaren tamamen bağlayıcı ve doğrudan 

uygulanabilir nitelikteki tüzükler vasıtasıyla düzenlenmektedir. Mevzuatın 

uygulanmasından sorumlu kuruluş Avrupa Komisyonu’dur. Üye ülkeler ise 

uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla ilgili mevzuatta belirtilen mekanizmaları 

oluşturmak ve bu mekanizmaların doğru çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.13 

 
 
 

                                                 
12 Elif Seda Ülkü, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Reformları, İktisadi Kalkınma Vakfı  
    Yayınları, No:193, İstanbul, 2006, s. 10. 
13 Elif Seda Ülkü, a.y. 
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2.1.3.2. Ortak Piyasa Düzenleri 
 

OTP’nin yukarıda sıralanan amaçlarına ulaşmak için ortak piyasa 

düzenlerinin kurulması öngörülmüştür. Ortak Piyasa Düzeni (OPD), tarım 

ürünlerinin tüm AB ülkelerindeki üretim ve ticaret koşullarını OTP temel ilkelerine 

uygun olarak düzenleyen kurallar bütünüdür. Tarım ürünlerinin tümünün aynı üretim 

ve pazarlama şartlarına tabi olmaması nedeniyle birden fazla OPD oluşturulmuştur, 

ilki 1962’de hububat sektöründe olmak üzere yavaş yavaş ulusal piyasa düzenlerinin 

yerini almaya başlayan OPD’ler günümüzde AB’deki nihai tarım ürünlerinin 

yaklaşık %90’ını kapsamaktadır. OPD’lerin düzenlediği alanlar arasında ortak 

fiyatların belirlenmesi, üreticilerin desteklenmesi, üretimin kontrol edilmesine 

yönelik mekanizmalar oluşturulması ve üçüncü ülkelerle ticaretin düzenlenmesi yer 

almaktadır.14 OTP’nin tabi olduğu ilkeler çerçevesinde her bir ürün için ortak 

fiyatların belirlenmesinden sonra oluşturulan Ortak Piyasa Düzenleri’ni üç başlık 

altında incelemek mümkündür:15  

 

İç piyasada uygulanan düzenler: Ortak Piyasa Düzenleri’ne dahil olan 

ürünlerin yaklaşık %70’i bu kategoride yer almaktadır. Ürün türüne göre farklılık 

gösteren bu sistemde ürün fiyatlarının belli bir seviyenin altına inmesi, Topluluğun 

müdahale kurumları tarafından yapılan müdahale alımları ile engellenmektedir. 

Düşük fiyatlı yabancı ürünlere karşı ise ithalat vergisi ya da ihracat iadesi 

uygulamaları yapılmaktadır. 

 

Dış rekabete karşı koruma düzenleri: Bu mekanizma ile ürünlerin %20’sini 

kapsayan düşük fiyatlı yabancı ürünlere karşı gümrük vergileri ve fiyatların belirli bir 

düzeyin altına düşmesi durumunda da ek vergiler tahsil edilmektedir. 

 

Ürünlere doğrudan destek sağlayan düzenler: Bu düzenler, DTÖ tarafından 

belirlenen hükümler uyarınca dış koruma mekanizması uygulanması mümkün 

                                                 
14 A.e., s. 10, 11. 
15 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 7, 8. 
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olmayan ürünleri kapsamaktadır. Ayrıca toplam  tarımsal  üretimin %1’ini oluşturan  

ancak  üretimi  uzmanlık gerektiren  ve  bazı  bölgelerin  tek  geçim kaynağını  

oluşturan  ürünler için üreticilere yapılan yardımlar da bu başlık altında 

değerlendirilmektedir. 

 

2.1.3.3. Pazar ve Fiyat Politikaları 

 

Tarım ürünlerinin fiyatlarının belli bir seviyenin altına düşmemesi ve 

üreticilerin gelir düzeyinin azalmaması amacıyla 1962 yılından bu yana bu ürünler 

için her yıl ortak fiyatlar belirlenmektedir. Bu ortak fiyat uygulaması, Birliğe ithal 

edilen düşük fiyatlı ürünlerden kaynaklanan rekabeti engellemek, AB menşeli 

ürünlerin dış piyasaya açılmasını kolaylaştırmak ve AB’nin ortak pazar düzenini 

olumsuz yönde etkileyecek farklı fiyatlara yer vermemek gibi amaçlara hizmet 

etmektedir. OTP’nin pazar ve fiyat mekanizmasının temelinde de sözü edilen ortak 

fiyatların düşmesi durumunda pazara müdahale edilmesi ve aradaki farkın destekler 

yoluyla Birlik bütçesinden karşılanması bulunmaktadır.16 

 

2.1.3.3.1. Birlik İçinde Fiyat Politikası 

 

OPD kapsamında yer alan tarım ürünleri için her pazarlama yılının başında 

Konsey tarafından ortak fiyatlar belirlenmektedir:17 

 

Hedef fiyat/Temel fiyat (target price/basic price/indicative price/guide price): 

Üreticilerin gelir düzeyini en makul seviyeye ulaştıracağı düşüncesiyle belirlenen 

fiyattır. Temel fiyat garanti edilmiş bir fiyat değil ürünlerin satılması arzu edilen 

fiyattır. 

 

Müdahale fiyatı (intervention price): Ürünler için belirlenen garanti edilmiş 

fiyattır. Piyasa fiyatı müdahale fiyatının altına düştüğünde ürün arzı fazlası müdahale 

                                                 
16 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 8. 
17 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 11. 
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kuruluşları tarafından üreticilerden satın alınmakta ve depolanmaktadır. Depolardaki 

ürünler üçüncü ülkelere ihraç edilmekte veya piyasaların dengelenmesinden sonra 

tekrar iç piyasaya sürülmektedir. Müdahale alımları ile piyasa talebinden bağımsız 

olarak üreticilerin ürünlerini satmalarına olanak sağlanarak istikrarlı bir gelir 

düzeyine sahip olmaları ve piyasa fiyatlarındaki düşüşün engellenmesi 

hedeflenmektedir. Uzun yıllarca sınırsız miktarlar için yapılan müdahale alımları 

üretim stoklarının oluşması sonucunda zaman içerisine sınırlandırılmıştır. Bu 

çerçevede bazı ürünlerde müdahale alımları kotaya bağlanmış, müdahale fiyatlarında 

indirime gidilmiş, ürünlerin geçici olarak pazardan çekilerek özel depolama yardımı 

adında, özel depolarda saklanması için üreticilere destek verilmiştir. 

 

Söz konusu iki temel fiyat sisteminin dışında daha sınırlı sayıda ürün için 

uygulanan iki farklı fiyat sistemi daha vardır:18 

 Geri çekme fiyatı: Üretici kuruluşların, bazı meyve ve sebzelerde oluşan arz 

fazlasını piyasadan çekme fiyatıdır. 

Satın alma fiyatı: Devlet kurumlarının, bazı meyve ve sebze ürünlerini 

piyasadan satın alış fiyatıdır 

 

2.1.3.3.2. Üçüncü Ülkelere Karşı Fiyat Politikası 

 

‘‘Topluluk tercihi’’ ilkesi uyarınca, dünya fiyatlarının üzerinde fiyatlara sahip 

AB tarım ürünlerinin üçüncü ülke ürünleri karşısında rekabet gücünün korunması 

amacıyla başta gümrük tarifeleri ve ihracat sübvansiyonları olmak üzere çeşitli 

koruma tedbirleri geliştirilmiştir.19 

 

Gümrük tarifeleri: AB’ye ithal edilen tarım ürünlerinin fiyatlarının AB 

fiyatlarından daha düşük olmasının engellenmesi için gümrük vergileri 

uygulanmaktadır. 

                                                 
18 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 8. 
19 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 9. 
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İhracat sübvansiyonları/iadeleri: AB ürünlerinin, fiyatların daha düşük 

olduğu üçüncü ülkelere ihraç edilebilmesi için dünya fiyatları ile AB fiyatları 

arasındaki fark üreticilere ödenmektedir. Genellikle önemli ölçüde üretim fazlası 

bulunan ürünler için kullanılan ihracat sübvansiyonlarına haksız rekabete ve dünya 

fiyatlarının düşmesine neden oldukları için DTÖ müzakereleri çerçevesinde 

sınırlamalar getirilmiştir. Ayrıca bazı ürünlerde ithalat ve ihracat lisansa tabiidir. 

 
2.1.3.3.3. Doğrudan ödemeler 

 

OTP’nin ilk yıllarında fiyat desteğinden yararlanmayan ürünlerde üreticilerin 

gelir düzeyini korumak amacıyla keten, kenevir, şerbetçiotu gibi bazı ürünler için 

verilen doğrudan gelir desteğinin kapsamı 1992 yılındaki reformlarla başlayarak 

diğer bir çok ürünü de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Zaman içerisinde fiyat 

desteğinin OTP harcamaları içerisindeki payı azalırken doğrudan gelir desteği başta 

ekilebilir ürünler (hektar başına) ve hayvancılık (hayvan başına) sektöründe olmak 

üzere en önemli OTP destek aracı haline gelmiştir. 2003 Reformları çerçevesinde ise 

farklı doğrudan ödeme planlarının (sığır özel primi, memedeki inek primi, kesim 

prim vb.) bir çoğunun yerini alan ‘‘Tek Ödeme Planı’’ ile çiftçilere verilen destek ile 

çiftçilerin ürettikleri ürün miktarı arasındaki ilişki büyük ölçüde ortadan kaldırılmış 

ve tarımsal faaliyetlerin çevrenin korunması, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı 

standartlarına uygun olarak yapılması doğrudan ödemelerden yararlanan tüm 

üreticiler için zorunluluk haline getirilmiştir.20 

 

2.1.4. OTP’nin Finansmanı ve AB Tarım Bütçesi  

 

OTP’nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve 

Garanti Fonu kurulmuştur. Tarım harcamaları başlangıçta bütçenin neredeyse 

tamamını oluştururken, günümüzde %50’nin altına düşmüştür.  

 

 

                                                 
20 Elif Seda Ülkü, a.g.e., ss. 11., 12. 
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2.1.4.1. AB Tarım Bütçesi 

 

AB, kuruluşundan 1965 yılına kadarki süreçte, Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu (AKÇT), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu’nun (EU-ROTOM) bütçeleri ayrı ayrıdır. 1965 yılında Füzyon Anlaşması 

yürürlüğe girdikten sonra bu bütçeler birleştirilir. AB bütçesi genel olarak klasik 

kamu hizmeti yani, sağlık, eğitim, savunma, adalet (Avrupa Toplulukları Adalet 

Divanı Bütçesi hariç) gibi hizmetler üreten bir bütçe değil; bu hizmetler üye 

devletlerin ulusal bütçelerince üretilip yürütülen bütçelerdir. Yani AB, yalnızca 

tarımı için ortak bütçe yapmıştır, denilebilir. Tarım sektörünün FEOGA ile ya da 

başka biçimde desteklenmesi ve yönlendirilmesi, Birliğin görece az gelişmiş 

bölgelerine fon akışlarının sağlaması ölçüsünde -kamusal nitelik taşıdığı ölçüde- AB 

bütçesi de kamu hizmeti üreten bütçe niteliği kazanmaktadır.21 

 

Günümüzde üye ülkelerin GSMH’sinin %1,27’si, katma değer vergilerinin 

%l.’i AB bütçesi için kesilir. Bu iki gelir kaynağından sonra tarım vergileri ve 

gümrük vergileri bütçeye üçüncü sırada katkı sağlayan kalemdir. Önceleri 

‘‘prelevman’’adı altında uygulanan bu vergiler, GATT Uruguay Turu sonrasında 

tarifeli vergilere dönüşür. AB’nin bu vergiyle esas olarak amaçladığı, düşük dünya 

fiyatlarından yüksek fiyatlı topluluğa ürün girişini önlemektir. Bu yolla bütçeye en 

fazla gelir sağlayan ülke, başta İngiltere ve sırasıyla İspanya ve Almanya’dır. AB, 

tarım sektörüne finansman sağlamak için çok geniş bir yelpazeden kesinti yaparak 

tarımını ve tarımcısını desteklemektedir.22 

 

2009 yılında AB bütçe gelirlerinin %92,5’i özkaynaklardan, %5,9 ü ise diğer 

kaynaklardan oluşmaktadır. Birlik bütçe gelirleri içerisinde üye devletlerden alınan 

GSMH payı %69,4, KDV payı %10,9 ve geleneksel öz kaynaklar ise %12,4 

hacmindedir. AB bütçe harcamaları 6 ana kalemden oluşur, bunlar OTP harcamaları, 

yapısal harcamalar, dış yardımlar, idari harcamalar, güvenlik-adalet harcamaları ve 

diğer harcamalardır. AB 2009 bütçesinin %45,31’i OTP’ye, aynı yıl bütçenin 
                                                 
21 Abdullah Aysu, Avrupa Birliği ve Tarım, 1. Baskı, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2006, s. 34. 
22 A.e., s. 35. 
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%39,25’lik kısmı yapısal harcamalara, %6,95’i dış bağış ve yardımlara, %6,58’i idari 

harcamalara, %1,72’si güvenlik-adalet harcamalarına, kalan %0,2’lik kısmı ise diğer 

harcamalara ayrılmıştır.23  
 

Tablo 1: Toplam Tarımsal Harcamaların Üye Ülkelere Göre Dağılımı  

(Milyon Euro, %) (2006) 
 

Ülkeler 
Garanti 
Bölümü 

Harcamaları 

G.B.H. 
(%) 

Yön Verme 
Bölümü 

Harcamaları 

Y.V.B.H. 
(%) 

Belçika 943,7 1,904 8,6 0,205 
Bulgaristan --- --- --- --- 
Çek Cumhuriyeti 517,3 1,043 75,3 1,798 
Danimarka 1162,2 2,344 3,5 0,084 
Almanya 6543,4 13,199 552,4 13,193 
Estonya 87,7 0,177 25,1 0,599 
İrlanda 1723,2 3,476 26,2 0,626 
Yunanistan 3070,6 6,194 505,9 12,083 
İspanya 6654,5 13,423 927,7 22,157 
Fransa 10044,6 20,262 143 3,415 
İtalya 5461 11,016 586,7 14,012 
Kıbrıs 50,9 0,103 0 0,000 
Letonya 160,7 0,324 34,8 0,831 
Litvanya 346,1 0,698 49,2 1,175 
Lüksemburg 44,7 0,090 0,4 0,010 
Macaristan 826,1 1,666 135,3 3,231 
Malta 11,2 0,023 1,8 0,043 
Hollanda 1209,6 2,440 18,8 0,449 
Avusturya 1271,5 2,565 21,8 0,521 
Polonya 2033,5 4,102 515,9 12,321 
Portekiz 946,4 1,909 326,3 7,793 
Romanya --- --- --- --- 
Slovenya 142,6 0,288 10,2 0,244 
Slovakya 294 0,593 78,3 1,870 
Finlandiya 817,1 1,648 44,8 1,070 
İsveç 923,9 1,864 25,6 0,611 
İngiltere 4287,2 8,648 69,5 1,660 
Toplam (AB-25) 49573,7 100,000 4187 100,000 
 

Kaynak: ECDG(AGRI), ‘‘Statistical and Economic Information’’, 2009 (Çevrimiçi)  
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_en/C4-1-342.pdf, 27.02.2010 

                                                 
23 Commission of European Communities, ‘‘EU Budget 2009, Financial Report’’ (Çevrimiçi)  
    http://ec.europa.eu/budget//library/biblio/publications/2009/fin_report/fin_report_09_en.pdf,    
    02.05.2011, ss.10, 62. 
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OTP’nin üye ülkeler tarafından 2004 rakamlarıyla finansman durumu 

şöyledir. Almanya: %22,1; Fransa, %17; İtalya, %13,8; İngiltere, %13; İspanya, 

%8,3; Hollanda, %5,5; Belçika, 3,8; İsveç, %2,7; Avusturya, 2,2; Danimarka, 2,1; 

Yunanistan, %1,8; Finlandiya, 1,5; Polonya, 1,5; İrlanda, 1,3; Lüksemburg, 0,2; 

diğer ülkeler 3,2’dir. 24 Üye ülkelerin OTP finansmanına katkıları böyle iken, toplam 

tarımsal harcamaların üye ülkelere göre dağılımı (2006) Tablo 1’deki gibidir 

 

2.1.4.2. Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonu (FEOGA) 

 

OTP harcamaları, Roma Antlaşması uyarınca oluşturulmuş olan Tarımsal 

Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA) tarafından karşılanmaktadır. FEOGA, 

Topluluk genel bütçesinin bir parçası olmasından dolayı mali anlamda özerk bir fon 

değildir. Dolayısıyla Topluluğun genel bütçe prosedürü, bu fonun finansmanında da 

geçerlidir. Topluluğun kurulmasından 1970 yılına kadar Topluluk bütçesi, uluslararası 

örgütlerde olduğu gibi, üyelerin mali katkılarından oluşmaktaydı. 1970 yılında 

oluşturulan öz kaynaklar sistemi ile Topluluk, mali özerkliğe kavuşturulmuştur. 

Topluluk bütçesinin tamamının öz kaynaklardan karşılanması ise 1978 yılından 

itibaren mümkün olabilmiştir.25 

 

FEOGA, kurulduğundan bu yana Topluluk bütçesinden en fazla pay ayrılan 

fondur. Oluşturulduğu ilk yıllarda Topluluk bütçesinin %90’ını teşkil eden 

FEOGA’nın payı yıllar içinde önemli ölçüde azalmıştır. FEOGA’nın bütçe payının 

önemli ölçüde azalmasında çeşitli etkenlerin rolü olmuştur. Topluluk, ilk kurulduğu 

dönemden bu yana geçen sürede sanayi, ticaret ve çevre gibi alanlarda ortak 

politikalar belirlemiştir. Bu nedenle Topluluk bütçesinden pay ayırılması gereken 

alanların sayısı ve çeşidi artmıştır. Bunun yanında OTP’nin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik reform çalışmaları da FEOGA’nın bütçe payının azalmasında önemli rol 

oynamıştır. FEOGA’ya AB bütçesinden ayırılan payın zamanla azalmasına rağmen bu 

oranın halen bütçenin yaklaşık yarısı seviyesinde olması, OTP’nin Topluluk 

                                                 
24 Abdullah Aysu, a.g.e., s. 42. 
25 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 9, 10. 
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bütçesindeki en büyük ve önemli kalem olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

Üstelik 2008 yılı bütçesinin gelirlerinin yalnızca %1,4’ünün tarım kaynaklı olması26 

da Topluluk bütçesinin belirlenmesi sürecinde FEOGA ve OTP ile ilgili yaşanan 

yoğun tartışmaların nedenini açıklamaktadır.27 

 

2.1.4.2.1. FEOGA Garanti Bölümü (EAGF) 

 

Fonun Garanti bölümü temel tarım ürünleri pazarlarının desteklenmesini 

hedeflemektedir. Temel tarım ürünleri pazarlarının desteklenmesi kapsamında, 

Topluluk tercihini (ithalattan alınan vergi) ve dış pazarlara girişi (ihracat 

sübvansiyonu) sağlayan mekanizmaların yani sıra, fiyatlar düştüğünde ürünleri 

depolayan veya satan ulusal müdahale kuruluşlarınca sağlanan fiyat destekleriyle, 

Topluluk ürün fiyatlarının istikrarlı bir düzeyde tutulması hedeflenmektedir.28 

 

Garanti bölümünden karşılanan harcamalar şunlardır:29 

Topluluk dışı ülkelere ihracatta ödenecek iadeler (Harcamaların yaklaşık 

%40’ını kapsamaktadır). 

İç piyasaya müdahaleler; ortak piyasa düzenleri ile belirlenmiş üretim ve 

işleme yardımları, primler, stoklama, satın alma ve geri çekme yardımları 

seklindedir. (Tüm garanti harcamalarının ortalama %60’ını müdahale harcamaları 

oluşturmaktadır) 

 

2.1.4.2.2. FEOGA Yönlendirme Bölümü  

 

Yön Verme Bölümü; tarım işletmelerinin yapılarını geliştirme, tarımsal alt 

yapıyı iyileştirme, tarımsal ürünlerin dönüşümünü (transformasyonu) ve pazarlama 

koşullarını iyileştirme amaçlıdır. Yön Verme Bölümü, AB üyesi ülkelerin tarımsal 

                                                 
26 Commission of European Communities, ‘‘EU Budget 2009, Financial Report’’ (Çevrimiçi)  
    http://ec.europa.eu/budget//library/biblio/publications/2009/fin_report/fin_report_09_en.pdf,    
    02.05.2011, s.74. 
27 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 10. 
28 Mehtap Atakan, a.g.e., s. 15. 
29 A.e., ss. 15, 16. 
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yapılarındaki sorunlarının tümü ve kırsal kalkınma önlemlerinin bir kısmının 

finansmanında kullanılmaktadır. OTP, yön verme destekleme projeleri ile orta ve 

uzun dönemde tarım sektöründeki uyumu gerçekleştirmeye, uzun dönemde de 

verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalarını mali olarak destekler. Kısacası, Yön 

Verme Bölümü destekleri; yatırım, alt yapı, eğitim v.b. alanlardaki proje bazında 

yapılan destekleri kapsar. Yön Verme Bölümü kapsamına giren faaliyetlerin 

ayrıntıları da şunlardır:30 

 

• Üretim ve pazarlama şartlarının düzeltilmesi yoluyla tarımsal yapının 

iyileştirilmesi, üretim düzeyinde toprakların yeniden değerlendirilmesi; pazarlama 

düzeyinde ise silo, soğutma tesisleri, ürünlerin işlenmesi, süt ve et kombinaları gibi 

yatırımları kapsamaktadır. 

 

• Tarım sektöründeki işgücü fazlasının giderilmesi amacıyla 54 yaşını aşmış 

çiftçilerin faaliyetlerini terk etmesi için gerekli yatırımları yapar. Bu konuda yaş 

faktörünün yanı sıra, kişi başına gelirin Birlik ortalamasından düşük olması hususu 

da göz önünde bulundurulur. 

 

• Birlik, dağlık ve özel sorunu olan bölgelerin ekonomik canlılığını korumasına 

yönelik faaliyetleri belirli düzeyde desteklemektedir. 

 

• Ekonomisi tarıma dayalı Akdeniz Bölgeleri’nin kalkındırmasına katkıda 

bulunmak üzere, ürünlerin pazarlanmasına ve bölgelerdeki altyapı yatırımlarına 

destek sağlamaktadır. 

 

• Özel faaliyet programlan desteklenmektedir. Bu programlar, İtalya’nın 

engebeli ve dağlık yörelerinde ve Batı İrlanda’da sığır ağırlıklı hayvancılık, 

Grönland’da yine hayvancılık konularını kapsamaktadır. 

 

 

                                                 
30 Abdullah Aysu, a.g.e., s. 39. 
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Tablo 2: AB Tarımsal Harcamalarının Yıllar İtibariyle Dağılımı 

 

Yıllar 

Garanti 
Bölümü 

Harcamaları      
(Milyon Euro) 

% 

Yön Verme 
Bölümü 

Harcamaları         
(Milyon Euro) 

% 
Toplam 

Harcamalar 
(Milyon Euro) 

İndeks 
(1968=100) 

1968* 1259 97,37 34 2,63 1293 100 
1970* 3108 98,17 58 1,83 3166 245 
1975* 4327 98,25 77 1,75 4404 341 
1980* 11315 94,77 625 5,23 11940 923 
1990* 26454 93,08 1968 6,92 28422 2198 
1996* 39108 90,86 3935 9,14 43043 3329 
2000* 40526 93,93 2618 6,07 43144 3337 
2001* 42037 92,30 3509 7,70 45546 3523 
2002** 43214 93,51 2997 6,49 46211 3574 
2003** 44122 93,41 3112 6,59 47234 3653 
2004** 44383 92,38 3660 7,62 48043 3716 
2005** 48670 92,48 3960 7,52 52630 4070 
2006** 49574 92,21 4187 7,79 53761 4158 
2007*** 41784 81,46 9513 18,54 51297 3967 
2008*** 41674 74,01 14635 25,99 56309 4355 
2009*** 43008 75,81 13722 24,19 56730 4387 

 
Kaynak: Abdullah Aysu, Avrupa Birliği ve Tarım, 1.Baskı, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2006, s.  
                37*, ECDG(AGRI), ‘‘Statistical and Economic Information’’,2007**,2011***(Çevrimiçi)    
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2007/table_en/342.pdf, 27.02.2010 
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/C4-1-342.pdf, 16.04.2011 
 

Yön Verme Bölümü’nü, Garanti Bölümü’nden ayıran temel farklılık; yön 

verme projelerinin finansmanını üye ülkelerle topluluğun ortak finanse etmesidir. 

Ayrıca bölgeler arasındaki kalkınma farklılıklarını gidermek için kurulan FEDER, 

üye ülkelerdeki mesleki eğitim, istihdam ve insan  kaynaklarının geliştirilmesi 

amacıyla oluşturulan ESF ve kırsal kalkınmayı destekleyen faaliyetleri 

bütünleştirmeyi amaçlayan LEADER, OTP’nin özellikle Yön Verme Bölümü’nün 

finansmanına katkıda bulunan fonlardır.  AB, son zamanlarda yaptığı reformlar 

çerçevesinde yapısal politikalarda yeni değişikliklere gitmektedir. Birliğin bu yeni 

yönelimine denk düşen politikalar gereği Tablo 2’de de görüldüğü gibi Garanti 

Bölümü harcamalarında azalma, Yön Verme Bölümü’nde artış eğilimi 

gözlenmektedir. 2009 yılında Garanti Bölümü %75,81’e gerilerken, Yön Verme 

Bölümü %24,19’a yükselmiştir.31 

                                                 
31 Abdullah Aysu, a.g.e., ss. 40, 41. 
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2.1.4.3. Diğer Finansman Kaynakları 

 

OTP’nin finansmanında kullanılan diğer kaynaklar ise bölgeler arasındaki 

gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak için oluşturulmuş FEDER, AB çapında 

mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynaklarının geliştirilmesi hedefiyle oluşturulan 

ESF ve kırsal kalkınmayı destekleyen faaliyetleri bütünleştirmeyi hedefleyen 

LEADER adlı programdır. FEOGA’nın Yönlendirme Bölümü’ne ilişkin yapısal 

hedeflerin finansmanında kullanılan mekanizmalar esasen AB’nin yapısal politikaları 

çerçevesinde oluşturulmuş olan fonlardır.32 

 

2.2. AB Ortak Tarım Politikası Reformları ve Uluslararası Tarım 

Politikaları 

  

OTP kurulduktan kısa bir süre sonra, günümüze kadar gelen kesintisiz bir 

reform sürecine tabi tutulmuştur. Yapılan her reform bir sonraki reformun 

yapılmasına ortam hazırlamış ve DTÖ görüşmeleri neticesinde AB tarımına verilen 

sübvansiyonlarda kesinti yapmak zorunda kalmıştır. Günümüzde halen kesin 

sonuçlanmayan DTÖ müzakelerinde AB ile ABD’nin tarımdaki çıkarları ve 

politikaları birbiriyle uyuşmamaktadır.     

 

2.2.1. 1968-1989 Dönemi  

 

OTP’ye yönelik ilk reform girişimi 1968 yılında yayımlanan Mansholt Planı 

olarak da bilinen ‘‘Tarımın Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Memorandum’’ 

olmuştur. Mansholt Planı’nda, OTP’nin temel sorununun Topluluğun tarım 

sektöründeki yapısal problemler olduğu vurgulanmış ve bu çerçevede söz konusu 

sorunların ancak yapısal değişimle çözümlenebileceği savunulmuştur. OTP ile ilgili 

sorunun arzın talebi aşması olduğu yönündeki eleştiri ilk kez bu çerçevede dile 

getirilmiştir. Mansholt Planı ile özellikle kırsal ve tarımsal altyapının ve tarım 

                                                 
32 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 11. 
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işletmelerinin yapısının iyileştirilmesi hedeflenmiş ve bu çerçevede üç yapısal reform 

önerilmiştir: tarım ürünlerinde arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla 5 milyon 

hektar arazinin boş bırakılması; küçük işletmelerin yerini büyük ve modern 

işletmelerin alması; üretim faktörlerinin optimal kullanımı için 5 milyon çiftçinin 

üretimden çekilmesi. Tarımda köklü değişiklikler öngören bu plan, Fransa ve diğer 

bazı üye ülkelerin tepkisi üzerine kabul edilmemiş; ancak, bu öneriler zamanla 

yumuşatılarak diğer reformlara temel oluşturmuştur.33 

 

1973 yılında Topluluğun Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka’nın üyeliğe 

kabulü ile genişlemesi, OTP’de, üretim artışını dengelemeyi ve bütçe harcamalarını 

azaltmayı hedefleyen bir dizi önlem alınmasına neden olmuştur. Bu kapsamdaki 

reformlardan ilki, 1970’li yıllarda öncelikle süt ürünleri sektöründe yaşanan üretim 

fazlasının oluşturduğu mali yükün üretici ile paylaşılması düşüncesi ile uygulanmaya 

başlanan ve 1992 yılına kadar sürdürülen ‘‘ortak sorumluluk vergisidir’’. İkinci 

önemli reform ise, 1980’li yılların başında uygulanan ‘‘Garanti Eşiği’’ sistemidir. Bu 

uygulamada üretim fazlası olan tarımsal ürünlerin üretim hacmi, tahmini tüketim 

miktarı ve ihracat potansiyeli gibi unsurlar göz önüne alınarak maksimum üretim 

eşikleri saptanmıştır. Belirlenen bu eşiklerin aşılması durumunda hedef fiyat veya 

müdahale fiyatının artış oranlan sınırlandırılmış, ya da üreticilerin fazla ürünleri 

stoklamaları ve satış masraflarına üretim vergisi yoluyla katılımları sağlanmıştır. 

Garanti eşiklerinin yüksek tutulması, eşiğin aşıldığı durumlarda ise destek 

fiyatlarının son derece sınırlı miktarda ürün için kısıtlanması nedeniyle Garanti Eşiği 

uygulamalarından istenilen sonuç alınamamıştır.34 

 

Yeşil Kitap (Green Paper) 

 

Yeşil Kitap’ın sunduğu perspektifle tartışmalar başlatılmış, 18 Aralık 1985 

tarihli Memorandum’da aşağıdaki konular ortaya konulmuş ve şu ilkeler 

                                                 
33 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 16. 
34 Erhun Baş, Avrupa Birliğinde Ortak Tarım Politikası Alanında 2003 ve 2004 Yıllarında  
    Gerçekleştirilen Reformların Genişleme Süreci ve Türkiye’nin Adaylığı Göz Önüne Alınarak      
    İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara, 2004, s. 10. 
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belirlenmiştir:35 

 

Fazlalık veren sektörler, piyasanın belirleyeceği fiyat politikası aracılığıyla 

üretimini giderek azaltacak, 

Küçük çiftçi ailelerinin gelir sorunları daha etkin ve programlı çözüme 

kavuşturulacak, 

Kırsal kalkınmada sosyal dengenin gözetilmesine devam edilecek, çevreyi 

korumada zorunlu olan alanlarda tarım desteklenecek, 

Çiftçilerde çevre bilincinin arttırılması için piyasa düzenleri reforma tabi 

tutulacak. 

 

Bunları takiben Avrupa Konseyi Komisyon’dan o tarihe kadar 

gerçekleştirilen tüm reformların incelendiği ve sonuçlarının değerlendirildiği bir 

rapor hazırlamasını istemiştir. Söz konusu rapor, Avrupa Konseyi’nin Şubat 1988’de 

kabul ettiği ve o tarihe kadar gerçekleştirilen en kapsamlı reform tedbirleri paketine 

zemin hazırlamıştır. Bu reform çerçevesinde:36 

 

OTP harcamaları için bir bütçe tavanı belirleyen tarımsal harcamalara ilişkin 

yönlendirici ilke (agricultural expenditure guideline) ile ilk defa tarım harcamalarının 

bütçedeki payı katı kurallara bağlanmış ve bunun korunması için bir erken uyarı 

sistemi ortaya koyulmuştur. 

 

Bütçe disiplininin aşırı üretim artışı nedeniyle bozulmasını engellemek üzere 

bütçe dengeleyiciler oluşturulmuştur. Bu kapsamda, üretim fazlası bulunan 

OPD’lerde uygulamaya koyulan ve ürün grubunun özelliklerine göre farklılaşan 

azami garanti edilmiş miktarlar ile üretim miktarının belli bir eşiği aşması 

durumunda desteğin otomatik olarak azaltılması öngörülmüştür. 

  

1988 reformları, o tarihe kadar gerçekleştirilen en önemli reform girişimi 

olmasına rağmen OTP sorunlarını çözmede istenildiği ölçüde başarılı olamamıştır: 

                                                 
35 Abdullah Aysu, a.g.e., s. 58. 
36 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 17. 
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arz-talep dengesi sağlanamamış ve bütçe üzerindeki baskı azaltılamamıştır. Söz 

konusu uygulamalar ile OTP’nin işleyiş mekanizmasında radikal değişiklikler 

öngörülmemiş; sadece belli bir üretim eşiğinin ötesinde fiyat ve garantilerin azal-

tılması şeklinde özetlenebilecek otomatik mekanizmalar yoluyla harcama ve üretimin 

istikrara kavuşturulmasına çalışılmıştır. Ekim dışı bırakma, üretimin 

çeşitlendirilmesi, gelir yardımları ve erken emeklilik programları gibi yan tedbirler 

ise beklenen sonucu yaratmamıştır. Böylece 1990’ların başına gelindiğinde tarım 

alanında bütçe harcamaları ve üretim artışı büyük sorun olmaya devam etmiştir.37 

 

2.2.2. 1990-1997 Dönemi  

 

1970’li yıllardan itibaren Topluluğun tarım ürünlerinde ithalatçı konumdan 

ihracatçı konuma geçmesi ile birlikte OTP’nin korumacı yapısı, Topluluğun 1963 

yılında dahil olduğu GATT bünyesinde, başta ABD olmak üzere önemli tarım 

ihracatçısı ülkelerin eleştiri oklarına hedef olmuştur. ABD, Topluluğun ihracat 

kapasitesindeki artışın rekabet gücünden değil, OTP kapsamındaki ihracat geri 

ödemelerinden kaynaklandığını savunarak kendi ihracat sübvansiyonlarını 

arttırmıştır. AB ile ABD tarafından uygulanan korumacı politikalar, dünya 

piyasalarında öncelikle tarım ürünü ihraç eden diğer ülkelerin rekabet güçlerini 

zayıflatmıştır. Bu noktada GATT çerçevesinde 1986 yılında başlatılan Uruguay Turu 

müzakerelerinde ilk kez ulusal tarım politikalarının GATT sistemine uyumu 

tartışılmıştır. Bu kapsamda, dünya tarım ürünleri ticaretini engelleyecek ve bu 

ürünlerin piyasaya girişini zorlaştıracak her türlü tarım sübvansiyonunun ortak 

kurallar çerçevesinde düzenlenmesi ve kademeli olarak kaldırılması hedefi ortaya 

konulmuştur.38  

 

MacSharry Reformları, OTP’nin pazar ve fiyat mekanizmalarına önemli 

değişiklikler getirmiştir. Reform tedbirleri OPD’ye tabi ürünlerin üretiminin değer 

olarak yaklaşık %75’ini kapsarken, reform çerçevesinde en ayrıntılı ve radikal ka-

                                                 
37 A.e., s. 19. 
38 Erhun Baş, a.g.e., s. 10. 
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rarlar, hububat ve sığır eti sektörlerine yönelik olmuştur. Bu sektörler dışında koyun 

eti, yağlı tohumlar ve protein bitkileri, tütün ve süt sektörlerinde de değişiklikler 

öngörülmüş; ancak, meyve-sebze ve şarap gibi diğer bazı önemli sektörler reform 

kapsamı dışında bırakılmıştır. Reformlar üç temel unsurdan oluşmuştur:39 

 

Müdahale fiyatlarının indirilmesi: Hububat müdahale fiyatının %30 oranında; 

sığır eti müdahale fiyatının ise %15 oranında üç aşamada indirilmesi öngörülmüştür. 

Böylece bu ürünlerin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve fiyatlarının dünya 

fiyatlarına yakınlaştırılarak rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca 

tütün sektöründe müdahale alımları ve ihracat iadesi kaldırılmış, bunun yerine tütün 

için üretim kotası belirlenerek üreticiye prim ödenmesine başlanmıştır. Yağlı 

tohumlar ve protein bitkileri için ise uygulanan destek sistemine son verilerek 

üreticiye hektar başına doğrudan ödeme sistemi getirilmiştir. 

 

Telafi edici ödemeler: Yüksek orandaki fiyat indiriminden doğacak gelir 

kaybının telafi edilmesi için üreticilere doğrudan ödeme yapılması öngörülmüştür. 

Hububat, yağlı tohumlar ve protein bitkileri için çiftçilere ödenecek yardımlar hektar 

başına hesaplanmış, böylelikle fiziki üretimden bağımsız hale getirilmiştir. Ayrıca bu 

üç üründe yılda 92 tonun üzerinde üretim yapan üreticilerin topraklarının %15’inde 

üretimden vazgeçmeleri zorunluluğu getirilmiştir (küçük ölçekli üreticiler bu 

zorunluluktan muaf tutulmuştur). Sığır eti OPD’de uygulanan prim sisteminde ise 

değişiklik yapılarak üreticilere beş ayrı çeşit prim ödemesi yapılmaya başlanmıştır. 

Koyun ve keçi etinde ise üreticilere ödenen primlerde esas alınacak kotaların aşamalı 

olarak azaltılması karıştırılmıştır. 

 
Eşlik edici tedbirler (accompanying measures): Ekonomik-sosyal bütünleşme 

hızlandırılarak ve toprağın daha rasyonel kullanımı sağlanarak kırsal alanların 

dengeli bir biçimde kalkındırılması amacıyla fiyat ve pazar mekanizmalarına ilişkin 

reformların yapısal alanda üç ayrı tedbirle desteklenmesi öngörülmüştür. Bu 

çerçevede; üreticilerin tabiat, çevre ve doğal kaynaklara zarar vermeyen üretim tek-

niklerini benimsemeleri (çevresel tarım); üretim fazlasının azaltılması, çevrenin 
                                                 
39 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 19. 
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korunması ve Topluluğun kereste ve tomruk ihtiyacının karşılanması amacıyla tarım 

arazilerinin üretimden ayrılarak ağaçlandırılmasına katkıda bulunulması; erken 

emeklilik planı çerçevesinde 55 yaşın üzerinde ancak emekliliğe hak kazanmamış 

çiftçilerin üretimi bırakmaları teşvik edilmiştir. 

 

MacSharry Reformları genel olarak değerlendirildiğinde Avrupa tarımını 

olumlu yönde etkilemiştir, ilk defa, iç piyasada fiyat desteğinin ağırlığı azaltılmış ve 

üreticilere üretim miktarı yerine üretim faktörleri (ekim yapılan alan ve yetiştirilen 

hayvan sayısı) göz önünde tutularak telafi edici ödemeler adı altında doğrudan gelir 

desteği sağlanmaya başlanmıştır. Böylece, üretim ile sağlanan destek miktarı 

arasındaki bağ kısmen de olsa ortadan kaldırılmış; reform kapsamında yer alan 

ürünlerde stoklar önemli ölçüde azaltılmıştır.40 Mac Sharry Reformları ile OTP’nin 

yapısında oluşan değişiklikler, AB ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 

tıkanan Uruguay Turu müzakerelerinin tekrar başlamasına olanak tanımıştır. Nisan 

1994’te imzalanan nihai anlaşma ile Uruguay Turu sona ermiş ve GATT yerini 

DTÖ’ye bırakmıştır. DTÖ, Uruguay Turu Anlaşması çerçevesindeki Tarım 

Anlaşmasını da içermektedir. DTÖ Tarım Antlaşması, tüm tarife dışı engellerin 

gümrük tarifesine dönüştürülmesi, ülkeler arasında haksız rekabet yaratan tarım 

sübvansiyonlarının sınırlandırılması, ithalat ve ihracatı düzenleyen bu iki önlemi 

desteklemek amacıyla iç piyasada tarım sektörüne yönelik desteklerin azaltılması 

olarak sıralanabilecek üçlü bir yapıya sahiptir.41 

 

1996-1997 Yılı Düzenlemeleri ( Conk Deklarasyonu) 

 

1996 yılına gelindiğinde kırsal alanların geliştirilmesi ve konulması için Conk 

Deklarasyonu ile kırsal kalkınma politikası doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu değişik düzenlemeyle OTP’nin, Ortak Tarımsal ve Kırsal Politika’ya (CARPE) 

dönüşmesi öngörülmüştür. Conk Deklarasyonu ile birlikte OTP’nin adının değişmesi 

de tartışmaya açılmıştır.42 

                                                 
40 A.e., s. 20. 
41 Erhun Baş, a.g.e., s. 13. 
42 Abdullah Aysu, a.g.e., ss. 65, 66. 
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Komisyon, CARPE için dört unsur tanımlamıştır. Bunlar; 

• Pazar istikrarı, 

• Doğal ve kültürel çevre ödemeleri, 

• Kırsal kalkınma girişimleri, 

• Geçiş uyumu desteğidir. 

 

2.2.3. Gündem 2000 ve OTP Reformu 

 

AB’nin ‘‘genişleme’’ perspektifinin bütçeye getireceği yüklere ilişkin 

duyulan kaygı ve daha önce belirlenen ticari koruma düzeylerinin 1999 yılı sonunda 

Seattle’da yapılması öngörülen yeni tur DTÖ müzakerelerinde tekrar ele alınacak 

olması, yeni bir OTP reformu düşüncesini hazırlayan iki temel neden olmuştur. 

Ancak bu temel nedenlere ek olarak, Mac Sharry Reformlarına rağmen FEOGA’nın 

AB bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturmaya devam etmesi, tarımın çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri, BSE (ya da kamuoyunda bilinen adıyla ‘‘deli dana hastalığı’’) ve 

şap hastalıklarının yol açtığı krizlerin ürün güvenliği ve tüketici hakları konularını 

gündeme taşıması gibi sorunlar da yeni bir OTP reform sürecine girilmesinde önemli 

rol oynamıştır.43  

 

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanarak 16 Temmuz 1997 

tarihinde Avrupa Konseyi’ne sunulan; genişleme ışığında 21.yy’da AB’nin 

karşılaşabileceği sorunları ortaya koyan ve bu sorunlara karşı çözüm önerileri içeren 

geniş kapsamlı bir reform girişimi olan Gündem 2000 Belgesi’nde yeni OTP reformu 

somut bir biçimde ele alınmıştır.16 Komisyon, yeni reformlarla MacSharry 

reformunun derinleştirilmesi ve kapsamının genişletilmesini; fiyat desteğinin 

ağırlığının azaltılarak doğrudan ödemelerin daha fazla yaygınlaştırılmasını ve bu 

sürecin tutarlı bir kırsal politika ile desteklenmesini önermiştir.  

 

Buna göre; AB tarım ürünlerinin iç ve dış pazarda rekabet gücünün 

artırılması; tüketicilerin daha düşük fiyatlardan yararlandırılması; gıda güvenliği ve 

                                                 
43 Erhun Baş, a.g.e., s. 14. 
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kalitesinin iyileştirilmesi; çevrenin korunması hedeflerinin OTP ile bütünleştirilmesi; 

üreticilere iyi bir yaşam düzeyi sağlanması ve gelir istikrarına katkıda bulunulması; 

çiftçiler ve aileleri için tamamlayıcı veya alternatif iş ve gelir imkanlarının 

geliştirilmesi; kırsal kalkınmanın OTP’nin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi; 

tarım alanındaki AB mevzuatının sadeleştirilmesi hedeflenmiştir. 44 

 

Gündem 2000 Reformları çerçevesinde, üreticilere doğrudan gelir desteği 

sağlayan tüm OPD’lerin tabi olacağı genel kuralları içeren bir Yatay Tüzük uygu-

lamaya koyulmuştur. Söz konusu Tüzüğün getirdiği önemli yeniliklerden bazıları şu 

şekildedir:45 

 
Çevre koruma tedbirleri (çapraz uyum-cross-compliance): Üreticilerin 

doğrudan ödemelerden yararlanabilmeleri için tarımsal faaliyetlerinde çevre 

faktörünü göz önünde bulundurmaları şartı getirilmiş ve üreticilerin uyması gereken 

çevresel tedbirleri belirleme yükümlülüğü üye ülkelere verilmiştir. Üye ülkelerin, bu 

gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak (doğrudan ödemelerin 

azaltılması veya durdurulması gibi) yaptırımlara karar vermeleri öngörülmüştür. 

 

Modülasyon: Modülasyon ilkesi uyarınca üye ülkelere tarım işletmesindeki 

istihdam oranı, işletmenin refah düzeyi veya aldığı doğrudan yardım miktarını göz 

önünde tutarak doğrudan ödeme miktarlarında değişiklik yapma yetkisi verilmiştir. 

Bu çerçevede üye ülkelerin büyük çiftliklere yapılan doğrudan yardımı (toplam 

ödeme miktarının %20’sini geçmeyecek şekilde) azaltmalarına imkan tanınmıştır. 

 

Çiftçilere eşit muamele: Eşit muamele ilkesi uyarınca çapraz uyum ve 

modülasyon tedbirlerinin tüm çiftçilere eşit, piyasayı ve rekabeti bozmayacak şekilde 

uygulanması öngörülmüştür. 

 

Artan fonların üye ülkelerin kullanımına bırakılması: Çapraz uyum ve 

modülasyon ilkeleri çerçevesinde üreticilere yapılan yardımın azalması sonucu 

                                                 
44 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 24.   
45 A.e., s. 30.  
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ortaya çıkan fonlar, kırsal kalkınma tedbirlerinin finanse edilmesi 

amacıyla üye ülkelerin kullanımına tahsis edilmiştir.  

 

Tablo 3: SAPARD Fonu Kapsamında 10 Ülkeye Destek Ödemesi Miktarı 

(2000, Euro) 

  

Ülkeler Destek Miktarı 
(Euro) 

Macaristan 38.054.000 
Letonya 21.848.000 
Slovenya 6.337.000 
Bulgaristan 52.124.000 
Çek Cumhuriyeti 22.063.000 
Litvanya 29.829.000 
Slovakya 18.289.000 
Polonya 168.683.000 
Estonya 12.137.000 
Romanya 150.636.000 
Toplam 520.000.000 

 

Kaynak: Commission of European Communities, ‘‘Sapard Annual Report-Year 2000’’, Brussels,  
                03.07.2001, (Çevrimiçi) 
                http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/sapard2000/full_en.pdf, 13.03.2010, s. 8.  
 

Yeni Katılan Üye Ülkelere Verilecek Destek Eskilerin Dörtte Biri Oranında 

Olacaktır. 

 

Gündem 2000’in getirdiği yeniliklerden birisi üreticilere doğrudan ödeme de 

sağlayan yeni bir tüzüğün belirlenmesi olmuş, yeni ‘‘yatay tüzük’’ ile üye ülkelere 

bazı yetkiler verilmiş ve sisteme esneklik kazandırılmıştır. Ayrıca, Gündem 2000 

tarım reformları kapsamında ‘‘Tarım ve Kırsal Kalkınma Alanında Özel Katılım 

Programı (SAPARD)’’ oluşturulmuş ve AB’ye katılacak olan 10 Merkez ve Doğu 

Avrupa Ülkesi’ne (MDAÜ), bu kapsamda 520 milyon ECU destek öngörülmüştür. 

SAPARD Fonu kapsamında yeni üye ülkelere verilen destekler Tablo 3’de 

görülmektedir. AB’nin genişleme sürecini de dikkate alarak hazırlanan ‘‘Fischer 

Raporu’’ ise, genişleme sürecine dahil olan ülkelerin çiftçilerine yapılacak destek 

ödemesinin, eski üyelerinkinin dörtte biri ile sınırlanmasını ve destek bütçesinin 

azaltılmasını öngörmüştür. 2006 yılına kadar OTP bütçesinin en fazla 50 milyar 
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Euro’ya ulaşması hedefi öngörüsüne bakıldığında da, yeni üyelere kaynak aktarımı 

niyeti taşınmadığı rahatlıkla görülebilmektedir.46  

 

Gündem 2000 ile yeni bir kırsal kalkınma çerçevesi çizilmiştir. Yeni kırsal 

kalkınma politikası ile Avrupa’nın kırsal bölgeleri için sürdürülebilir bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Kırsal kalkınma, piyasaya rekabet edebilirlilik getiren 

reformların tamamlayıcısı olmuştur. Önlemler paketi ile daha güçlü tarım ve orman 

sektörü yaratmak, kırsal alanların rekabet edebilirliliğini geliştirmek ve Avrupa’nın 

kırsal mirasını ve çevreyi korumak hedeflenmiştir.47 

 

OTP’nin ikinci temel unsuru olarak nitelendirilen kırsal kalkınma içinde 

tarımsal işletmeler, genç çiftçilerin oluşturulması, erken emeklilik, eğitim, tarımsal 

ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının iyileştirilmesi, az elverişli bölgeler ve 

çevresel açıdan kısıtlı bölgeler, ormancılık, tarımsal çevre, kırsal alanların uyumu ve 

gelişimi için önlemler ve idari ve mali hükümler yer almıştır. Bu haliyle, önceki 

yapısal önlemler, Gündem 2000 ile kırsal kalkınma önlemleri içinde 

değerlendirilmiştir.48  

 

Entegrasyon, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik kavramları özellikle kırsal 

kalkınmanın en önemli ayaklarını oluşturmaktadır. Birlik içindeki entegrasyon, gelirin 

ve refahın yalnızca zenginlerden alınıp kırsal bölgelerdeki fakirlere yeniden 

dağıtılması anlamına gelmemektedir. Bu, bütün üye devletlerin bölgelerarası 

eşitsizliklerin giderilmesi için bilgi ve teknoloji değişimiyle, ekonomik ve sosyal 

altyapının geliştirilmesine katkı sağlama yükümlülüğüdür.  Rekabetçilik yalnızca en 

etkin üretim alanı anlamına gelmemektedir. Sadece, hizmetlerin ve metaların fiyatı değil, 

bunun dışında, kalite, menşei, üretim ve hizmet süreçlerini kapsamaktadır. 

Sürdürülebilirlik ise yalnızca doğal kaynakların korunması anlamına gelmez. Bunun 

ötesinde uygulamayı; ormancılığı, arazi yönetiminin özenli, dikkatli bir şekilde 

                                                 
46 Abdullah Aysu, a.g.e., s. 67.  
47 Özden Cesur, Avrupa Birliği’nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye ile Bir  
    Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara  
    Üniversitesi Basımevi, No:21, Ankara, 2004, s. 46.  
48 Özden Cesur, a.y. 
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yürütülmesini, biyoçeşitliliğin göz önünde bulundurulmasını, su veya toprak 

kaynaklarının uygun bir şekilde kullanılmasını kapsar. 49 

 

Kırsal kalkınma önlemlerinden erken emeklilik, az elverişli bölgeler ve 

çevresel açıdan kısıtlı bölgeler, tarımsal çevre ve tarımsal arazilerin ağaçlandırılması 

için Topluluk desteği FEOGA Garanti Bölümü’nden finanse edilmektedir. Kırsal 

kalkınma için 12-13 Kasım 2003’te Salzburg/Avusturya’da bir konferans 

düzenlenmiştir. Konferans, Cork Konferansı’nın devamı niteliğinde olmuştur. 

‘‘Salzburg Konferansı’’ olarak da anılan Kırsal Kalkınma Avrupa Konferansı ile 

mevcut 2000-2006 kırsal kalkınma programı deneyiminden hareketle gelecek 2007-

2013 kırsal kalkınma programı için dersler ve sonuçlar çıkartılmıştır.50  

  

2000-2006 yılları için AB bütçesinde kırsal kalkınmaya yaklaşık 60 milyar 

Euro ayrılmıştır (FEOGA Garanti-40 milyar Euro; FEOGA Yönlendirme-28 milyar 

Euro). 51 2007-2013 kırsal kalkınma programında ise kırsal kalkınma sadece tek bir 

fondan (EAFRD-Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım Fonu)  karşılanmaktadır. 2007-

2013 kırsal kalkınma planı kapsamında EAFRD’den finanse edilen kırsal kalkınma 

desteklerinin ülkelere göre dağılımı Tablo 4’te verilmektedir. 52 

 

Gündem 2000 kapsamında OTP’de gerçekleştirilen reformlar, Komisyon 

tarafından ilk başta yapılan öneriler kadar radikal değişiklikler taşımıyordu. Mevcut 

OTP mekanizmalarından en büyük faydayı gören üye ülkelerin, özellikle de 

Fransa’nın girişimleri sonucu Komisyon ile reform girişimine muhalefet eden ülkeler 

arasında bir orta yol bulunmuştur. Buna göre, Komisyon teklifleri yumuşatılırken, 

2002-2003 yıllarında bir ‘‘Yan Dönem Gözden Geçirmesi’’ (YDGG) yapılması 

üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Gündem 2000 Reformları, Mac Sharry 

Reformlarını bir adım daha ileriye götürmüş, her ne kadar OTP’de ihtiyaç duyulan ve 

                                                 
49 Ahmet Şahinöz, ‘‘Dünya Ticaret Örgütü-AB Tarım Politikaları’’, haz.Ulrike Dufner, Aylin Örnek,  
    Türkiye, Avrupa Birliği ve Tarım Politikaları, 1.Baskı, Sena Ofset, İstanbul, 2006, ss. 52, 53. 
50 Özden Cesur, a.g.e., ss. 49, 52. 
51 Elif Seda Ülkü, a.g.e., 32. 
52 ECDG(AGRI), ‘‘Report 2009’’ (Çevrimiçi)   
    http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf, 27.02.2010 
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Komisyon tarafından desteklenen kökten değişikliklerin gerçekleştirilmesi mümkün 

olmamış ise de özellikle YDGG yoluyla 2003 Reformlarına giden yolu açmıştır.53 

 

Tablo 4: EAFRD Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ülkelere Göre Dağılımı  

(2007-2013, Euro,%) 

 

Ülkeler Kırsal Kalkınma 
Destekleri Pay (%) 

Belçika 487.484.306 0,507 
Bulgaristan 2.642.248.596 2,747 
Çek Cumhuriyeti 2.857.506.354 2,970 
Danimarka 577.918.796 0,601 
Almanya 8.951.895.055 9,306 
Estonya 723.736.855 0,752 
İrlanda 2.494.540.590 2,593 
Yunanistan 3.906.228.424 4,061 
İspanya 8.053.077.799 8,371 
Fransa 7.584.497.109 7,884 
İtalya 8.985.781.883 9,341 
Kıbrıs 164.563.574 0,171 
Letonya 1.054.373.504 1,096 
Litvanya 1.765.794.093 1,836 
Lüksemburg 94.957.826 0,099 
Macaristan 3.860.091.392 4,013 
Malta 77.653.355 0,081 
Hollanda 593.197.167 0,617 
Avusturya 4.025.575.992 4,185 
Polonya 13.398.928.156 13,929 
Portekiz 4.166.823.028 4,332 
Romanya 8.124.198.745 8,445 
Slovenya 915.992.792 0,952 
Slovakya 1.996.908.078 2,076 
Finlandiya 2.155.018.907 2,240 
İsveç 1.926.061.954 2,002 
İngiltere 4.612.120.420 4,794 
Toplam (AB-27) 96.197.174.687 100,000 

 

Kaynak: ECDG(AGRI), ‘‘Report 2009’’ (Çevrimiçi)   
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf, 27.02.2010, s. 20. 

 

 

 
                                                 
53 Erhun Baş, a.g.e., s. 16.  
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2.2.4. Gündem 2000 Sonrası Reformlar 

 

26 Haziran 2003 tarihinde bir araya gelen AB üye ülkeleri tarım bakanları, 

Topluluk tarım sektörünün finansmanına ilişkin değişiklikler getiren reform paketini, 

varılan uzlaşma sonucunda kabul etmiştir. OTP reformu ile temelde, Avrupa tarım 

ürünlerinin piyasa odaklı olması ve rekabet gücünün artırılması, OTP’nin 

basitleştirilmesine katkıda bulunulması, OTP harcamalarının makul seviyede 

tutulması, genişleme sürecinin kolaylaştırılması ve DTÖ ile gerçekleştirilen 

müzakerelerde OTP’nin en iyi şekilde savunulması hedeflenmiştir. Bunların yanında 

Avrupalı çiftçilere, gelirlerine istikrar garantisi sağlanarak, üretim tercihlerini 

kendilerinin yapabilmesi imkanı verilmesi, çiftçiler desteklenirken tüketiciler ve 

vergi mükelleflerinin de çıkarlarının gözetilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca çevreye zarar 

veren faktörlerin ortadan kaldırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve 

sürdürülebilir tarım uygulamalarının daha fazla teşvik edilmesi istenmiştir. 

Reformların bir bölümünün 2005, bir bölümünün ise 2006 yılında yürürlüğe 

girmesine karar verilmiş; bazı sektörlerde aşamalı geçişler öngörülmüştür.54 

 

2003 reform paketinde yer alan ana unsurlar şunlardır:55 

• Tarımsal gelirin istikran ve desteklemelerin güvence altına alınması, 

• AB çiftçileri için, ödemelerin üretimden bağımsız, tek bir çiftlik ödemesine 

dönüştürülmesi, 

• Bu ödemelerin, çevre, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı ile hayvan 

refahı standartlarının yanı sıra, bütün çiftlik arazilerinin iyi durumda muhafaza 

edilmesi koşuluna bağlanması (çapraz uyum), 

• Üreticilere gelişmekte olan pazarlardan yararlanma olanağı sağlaması, 

• Gıda güvenliği ve kalitesi ile hayvan gelişimi konularının OTP ile 

birleştirilmesi, 

• Daha fazla bütçeli, güçlendirilmiş bir kırsal kalkınma politikası ve çevre, 

kalite ve hayvan refahının desteklenmesi için yeni önlemler alınması ve 2005 yılında 
                                                 
54 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 22. 
55 Abdullah Aysu, a.g.e., ss. 72, 73.  
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başlayacak olan AB üretim standartlarına ulaşmak için çiftçilere yardım edilmesi, 

Tüketici taleplerini dikkate alan üretimin gerçekleştirilmesi, 

• Organik tarımın daha çok desteklenmesi, 

• Yeni kırsal kalkınma politikasını finanse etmek için, büyük çiftliklere yapılan 

doğrudan ödemelerde indirim (modülasyon) yapılması, 

• Ayrıca, 2013 yılına kadar AB-25 için belirlenen tarım bütçesinin 

aşamamasını sağlamak amacıyla mali disiplin mekanizması belirlenmiştir. 

 

Basitleştirme: Tek Ödeme Planı 

 

Haziran 2003’de kabul edilen son OTP reformunun en önemli unsurlarından 

birisi ‘‘Tek Ödeme Planı’’dır. (‘‘Single Payment Scheme’’). Bu yeni ödeme planı, 

AB’deki çiftçilerin yararlanmakta olduğu doğrudan ödemelerin bir çoğunun yerini 

almaktadır. Getirilen bu yeni ödeme mekanizması ile çiftçilere verilen destek ile 

çiftçilerin ürettikleri ürün arasındaki ilişki ortadan kaldırılmaktadır (‘‘de-coupling’’). 

Ödemelerin üretilen ürün ile ilişkilendirilmesine son verilmesi ile AB tarım 

sektörünün daha piyasa odaklı bir anlayışa yönelmesi hedeflenmektedir. Yeni 

uygulamadan beklenen diğer faydalar arasında üretim yoğunlaşması yoluyla çevreye 

zarar veren teşviklerin ortadan kaldırılması sayılabilir. Ayrıca, AB tarafında OTP 

kapsamında verilmekte olan desteklerin önemli bir bölümünün, DTÖ’nün izin 

verdiği ancak tartışmalara yol açan, alan ya da hayvan başına ödemeler gibi üretim 

ile kısmen ilişkilendirilmiş yardımların bulunduğu ‘‘mavi kutudan’’ ticareti tahrif 

etmeyen ya da ticarete asgari ölçüde olumsuz etkisi olan yardımların yer aldığı yeşil 

kutuya’’ kaydırılması ve DTÖ müzakerelerinde AB’nin pozisyonunun 

güçlendirilmesi de önemli bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır.56 

 

AB, çiftçiler için bir tek gelir ödemesi programı ile durum 

buğdayı, sert kabuklular, nişastalık, enerji bitkileri, tane baklagil yetiştirenler için 

ilave ödemeler, süt ve süt ürünleri (2005’ten itibaren), pirinç, sığır eti, zeytinyağı, 

kurutulmuş üzüm için ise müdahale ve üretim yardımları öngörmektedir. Şeker, süt 

                                                 
56 Erhun Baş, a.g.e.,  s. 19. 



 87

ve süt ürünleri, şarap, domuz eti, taze sebze ve meyve için müdahale yardımı, 

işlenmiş meyve sebze ürünleri için de üretim yardımları gibi destek programlan 

oluşturmaktadır. Yeni sistemin 2005’te yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Ama 

Tek Çiftlik Ödemelerini eski 10 üye ülke; Belçika, Danimarka, Almanya, İrlanda, 

İtalya, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz, İsveç ve İngiltere 1 Ocak 2005 tarihinde; 

diğer eski beş ülke, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Hollanda ve İspanya 2006-2007 

yılından itibaren uygulamak durumundadır. Yeni ülkeler içinden sadece, Malta ve 

Slovenya 2007 yılında uygulamaya başlayacaklar, diğer sekiz yeni ülke için alana 

bağlı ödemeler geçerli olacak, ama onlar da, 2009 yılından itibaren Tek Çiftlik 

Ödemesi’ne geçeceklerdir.57 

 

Tek Çiftlik Ödemesi’nin yanında, çevre önlemlerinin uygulanması, 

‘‘Modülasyon’’ ve ‘‘Zorunlu Çapraz Uyum’’ 2003 Reformu’nun diğer önemli 

ayaklarını oluşturmaktadır. 

 

Zorunlu Çapraz Uyum 

 

2003 Reformunun önemli bileşenlerinden bir diğeri de, ‘‘çapraz uyum’’dur 

(‘‘cross-compliance’’). Çapraz uyum, Gündem 2000 değişiklikleri kapsamında 

uygulanması üye ülkelere bırakılmış bir kavram ise de yeni reform paketi ile zorunlu 

bir uygulama niteliği kazanmıştır. Çapraz uyum ilkesi çerçevesinde, çevre koruma, 

gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili olarak seçilen yasal gerekliliğe 

uyulmaması halinde çiftçilere verilen doğrudan ödemelerde kesintiye gidilmesi 

öngörülmektedir. Üye ülkeler her yıl standartların karşılanıp karşılanmadığını 

denetlemek amacıyla belirli sayıda tarımsal işletmede sistematik denetimler 

gerçekleştirecektir.58  

 

Çapraz uyum yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin denetimi her 

üye devlet tarafından oluşturulması zorunlu olan Tek Ödeme Planı ve diğer yardım 

planlarına yönelik Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) çerçevesinde 

                                                 
57 Abdullah Aysu, a.g.e., ss. 77-79. 
58 Erhun Baş, a.g.e., s. 21. 
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gerçekleştirilmektedir.59 IACS, dijital veri tabanı, Arazi ve Parsel Tanımlama Sistemi 

(LPIS), hayvan tanımlama ve kayıt sistemi, kontrol sistemi ve destek 

başvurularından oluşan entegre bir sistemdir. IACS sistemi beyana dayalıdır ve 

beyanların doğruluğunu kanıtlamak üzere idari kontroller ve yerinde kontroller 

yapılmaktadır. Uzaktan algılama ve risk analizi teknikleri kullanılarak usulsüzlükler 

tespit edildiğinde gerekli yaptırım ve ceza işlemleri uygulanmakta ve sistemde veri 

güvenliği sağlanmaktadır.60 Yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi 

halinde yardım miktarlarında indirime gidilmektedir. Standartlara uyumsuzluğun 

kasti olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yardımların en az %20 oranında 

indirilmesinden, bir veya daha fazla yardım programı kapsamından bir veya daha 

fazla takvim yılı boyunca tamamen çıkarılmalına kadar yaptırımlar uygulanması 

öngörülmüştür. Çapraz uyum çerçevesinde, önlemlere uymayan üreticilerden 

yaptırım olarak tahsil edilecek miktar FEOGA’ya devredilmektedir (üye devletler bu 

miktarın %25’ine kadarını muhafaza edebilmektedirler).61 

 
Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi ve Modülasyon 

 

Kırsal kalkınma politikasının güçlendirilmesi, yeni OTP reformunun temel 

amaçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hedefe doğrultusunda kullanılacak 

araçlardan ilki ‘‘modülasyon’’ uygulamasıdır. Modülasyon ile kastedilen, doğrudan 

ödemelerde kullanılmak üzere ayrılan mali kaynağın bir kısmının kırsal kalkınma 

tedbirlerinin finansmanında kullanılmak üzere bu alana aktarılmasıdır. Modülasyon 

da çapraz uyum gibi esasen ilk olarak Gündem 2000 reformları içerisinde yer verilen 

ancak zorunlu tutulmayıp uygulanması üye ülkelerin tercihine bırakılan bir 

yeniliktir.62  

 

Gündem 2000 belgesinin OTP’ye ilişkin yatay hükümleri uyarınca üye 

Devletler, çiftçilere vermekte oldukları telafi edici doğrudan ödemelerin %20 sine 

                                                 
59 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 41. 
60 Beyhan Gergerli, AB’de Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Bilgi Teknolojileri Yapısı, Ödeme   
    Kuruluşu Altyapısı ile Olan İlişkisi ve Etkileri, Türkiye’de Uygulanabilirliği , AB Uzmanlık  
    Tezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 2008, s. 3. 
61 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 42.  
62 Erhun Baş, a.g.e.,  s. 30. 
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kadar olan tutarı, çevreye saygılı tarım tedbirlerinin, tarımsal alanların 

ormanlaştırılmasının, az gelişmiş bölgelerin desteklenmesinin ve Kırsal Kalkınma 

Tüzüğü kapsamında yer alan erken emeklilik planlarının finansmanında 

kullanabilmekteydiler. Örnek olarak, üye ülkeler tarafından yaygın olarak 

benimsenmeyen bu uygulamayı tercih eden İngiltere’de doğrudan ödemelerin %2,5’i 

yukarıda anılan kırsal kalkınma faaliyetlerine aktarılırken bu oranın 2005 yılında 

%4,5’e yükseltilmesi planlanmaktaydı. 2003 Reformu kapsamında, doğrudan 

ödemelerdeki kesintiler ve bu paranın kırsal kalkınma harcamalarının finansmanına 

aktarımı 2005 yılında başlayacak ve önceki yıllardan daha yüksek oranlarda 

gerçekleştirilecektir.63 Bir başka değişle modülasyon mekanizması, birinci ayak 

(pillar-1) olan piyasa desteklerinden, ikinci ayak (pillar-2) olan kırsal kalkınmaya 

para aktarılmasıdır.64 

 

Modülasyon oranları 2005 yılı için %3, 2006 için %4, 2007 ve sonrası için ise 

%5 olarak öngörülmüştür. Ancak, her çiftçi için verilen doğrudan ödemelerin ilk 

5000 Euro’luk miktarı kesintiye tabi tutulmayacaktır.65 2012’de modülasyon ile 

yapılan, doğrudan ödemelerden toplam kesinti miktarı 2,8 milyon Euro kadar 

olacaktır. Bunun yaklaşık 1 milyon kadarı %5’ lik basit modülasyon kesintisinden, 

1,8 milyon kadarı kademeli modülasyon kesintisinden oluşacaktır. Tablo 5’te 

görüldüğü gibi doğrudan ödemelerden yapılacak toplam kesintinin %27,7 si en 

büyük katılımcı olan Fransa’da gelecektir, bunu yaklaşık %20 ile Almanya ve %14 

ile İngiltere izleyecektir.66 Öngörülen modülasyon oranları gerçekleştiğinde 2013 

yılına kadar geçecek süre içerisinde yaklaşık 9 milyar Euro’luk kaynağın kırsal 

kalkınma tedbirlerinin finansmanına aktarılması beklenmektedir.67  

 

 

 

                                                 
63 Erhun Baş, a.y. 
64 Abdullah Aysu, a.g.e., s. 81. 
65 Erhun Baş, a.g.e.,  s. 30. 
66 Roberto Henke-Roberta Sardone, ‘‘The Fortune of Modulation in The Process of CAP Reform’’  
    National Institue of Agricultural Economics (INEA), Rome-Italy, 21.11.2009, (Çevrimiçi)   
    http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44816/2/3.1.4_Henke.pdf, 21.03.2010, s. 9. 
67 Erhun Baş, a.g.e., s. 30.  
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Tablo 5: Modülasyon Kesintilerinin Ülkeler Arası Dağılımı (2012,%) 

 

  Basit Mod. (%5) Kademeli Mod. Toplam Mod. 
Belçika 1,5 1,4 1,4 
Danimarka 3,4 3,2 3,3 
Almanya 18,3 21,5 19,9 
Yunanistan 1,8 1,7 1,7 
İspanya 12,6 12,5 12,5 
Fransa 28,7 26,7 27,7 
İrlanda 3,5 3,2 3,3 
İtalya 8,1 8,3 8,2 
Lüksemburg 0,1 0,1 0,1 
Hollanda 2,0 1,8 1,9 
Avusturya 1,3 1,2 1,3 
Portekiz 1,4 1,4 1,4 
Finlandiya 1,2 1,1 1,2 
İsveç 2,1 1,9 2,0 
İngiltere 14,0 14,1 14,1 
Toplam (AB-15) 100,0 100,0 100,0 
 

Kaynak: Roberto Henke-Roberta Sardone, ‘‘The Fortune of Modulation in The Process of CAP  
                Reform’’ National Institue of Agricultural Economics (INEA), Rome-Italy, 21.11.2009,    
                (Çevrimiçi)  http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44816/2/3.1.4_Henke.pdf, 21.03.2010,  
                s. 9. 

 

Tablo 6’da ise  2009-2012 yılları arasında ülke bazında toplam kesinti 

oranları verilmektedir. Kesinti oranları ülkelere göre değişmektedir, 2012 de %8,9 a 

erişen toplam kesinti oranı ülke bazında bakıldığında Yunanistan için %3,1 iken, 

İngiltere’de %11,2’dir. Modülasyon yöntemiyle kazanılan kaynağın bir kısmı, 

tarımsal alan, tarımsal istihdam ve kişi başına düşen gayri safı yurtiçi hasılanın 

paylarına ilişkin kriterler esasına dayanılarak Topluluk içerisinde yeniden 

dağıtılacaktır. Bununla birlikte, her sene gerçekleştirilecek modülasyon oranının ilk 

%l’lik bölümünün bu fonların temin edildiği Üye Devlete tahsis edilmesi 

zorunluluğu getirilmekte ve her Üye Devlete, ödediği tutarın en az %80’ini geri 

alacağı garantisi verilmektedir. AB içerisinde en yüksek çavdar üretimine sahip olan 

Almanya için bu oran, çavdar için uygulanmakta olan müdahale sisteminin sona 

erdirilmesi nedeniyle ortaya çıkacak olan yapısal sorunların aşılmasına yardım 

amacıyla %90 olarak belirlenmiştir.68 

                                                 
68 Erhun Baş, a.g.e., s. 31. 
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Tablo 6: Modülasyon Kesinti Oranları (2009-2012,%) 

 

  2009 2010 2011 2012 
Belçika 4,7 6,0 7,3 8,7 
Danimarka 5,5 7,0 8,5 10,0 
Almanya 6,4 7,9 9,4 10,9 
Yunanistan 1,6 2,1 2,6 3,1 
İspanya 4,4 5,5 6,7 7,9 
Fransa 5,6 7,1 8,7 10,3 
İrlanda 4,2 5,4 6,6 7,8 
İtalya 3,7 4,7 5,6 6,6 
Lüksemburg 5,2 6,6 8,1 9,6 
Hollanda 4,5 5,7 7,0 8,2 
Avusturya 3,0 3,8 4,6 5,5 
Portekiz 4,0 5,1 6,2 7,3 
Finlandiya 3,6 4,6 5,7 6,7 
İsveç 4,6 5,9 7,2 8,5 
İngiltere 6,2 7,9 9,5 11,2 
Toplam (AB-15) 5,0 6,3 7,6 8,9 

 

Kaynak: Roberto Henke-Roberta Sardone, ‘‘The Fortune of Modulation in The Process of CAP  
                Reform’’ National Institue of Agricultural Economics (INEA), Rome-Italy, 21.11.2009,                  
                (Çevrimiçi)  http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44816/2/3.1.4_Henke.pdf, 21.03.2010,  
                s. 9. 
 

Güçlendirilmiş kırsal kalkınma politikası, Gündem 2000 Reformları 

kapsamında belirlenen öncelikleri desteklemeye devam etmekle birlikte gıda 

güvenliği ve kalitesi konularında gün geçtikçe artan vatandaş taleplerinin 

karşılanması; çiftçilerin çapraz uyum ilkesi çerçevesinde uymak zorunda oldukları 

standartlara adaptasyonunun kolaylaştırılması ve daha yüksek hayvan refahı 

standartlarının teşvik edilmesi amacıyla yeni birtakım tedbirler içermekte ve eski 

tedbirleri güçlendirmektedir. Üye devletler bu tedbirleri kırsal kalkınma 

programlarına dahil edip etmemekte serbest bırakılmışlardır. 2005 yılından itibaren 

uygulanmaya başlayan yeni tedbirlerden ve yapılan değişikliklerden bazıları 

şunlardır69: 

 
Gıda kalitesi tedbirleri: Bu başlık altında iki yeni tedbir uygulamaya koyularak gıda 

kalitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Tedbirlerden ilki kapsamında tarımsal 

                                                 
69 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 43, 44.  
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ürünlerin ve üretim süreçlerinin kalitesini artırmak için oluşturulmuş AB planlarına 

(organik tarım, özel karaktere sahip tarım ürünleri veya gıda maddeleri sertifikaları 

vb.) veya ulusal planlara gönüllü olarak katılan üreticiler teşvik edilmektedir. Bu 

çerçevede, söz konusu planlara katılan üreticiler tarımsal işletme başına en fazla 5 yıl 

boyunca yılda 3000 Euro teşvik alabilmektedirler, ikinci tedbir kapsamında ise ilk 

tedbir altında desteklenen kalite planları çerçevesinde üretilen ürünlerin teşvik 

edilmesi ve tüketicilerin bu ürünler hakkında bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler 

için üretici gruplarına uygun proje giderlerinin %70’ine kadar destek sağlanmaktadır. 

 

Standartların karşılanması: Bu başlık altında da iki yeni tedbir uygulamaya 

koyulmuştur, ilk olarak, kamu sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, çevre, hayvan 

refahı ve işyeri güvenliği ile ilgili konularda AB standartlarına uyum sağlamalarına 

yardımcı olmak amacıyla üreticilere geçici olarak ve zaman içinde azalacak şekilde 

en fazla 5 yıl boyunca destek verilebilmektedir. Bu kapsamda verilecek desteklerin 

yıllık üst sınırı, tarımsal işletme başına 10.000 Euro’dur. İkinci olarak ise, 

işletmelerinin çapraz uyum standartlarına uyumu konusunda çiftlik danışmanlık 

hizmetlerinden yararlanan çiftçiler 1500 Euro’yu aşmamak kaydıyla masraflarının 

%80’ine kadarına kadar destek alabilmektedirler. 

 

Hayvan refahı: Çevresel-tarım tedbirlerinin kapsamı, yüksek hayvan refahı 

standartlarını koruyan çiftçilere destek verilmesine imkan sağlayacak şekilde 

genişletilmiştir. Bu çerçevede, olağan ‘‘iyi hayvan yetiştiriciliği uygulamaları’’nın 

ötesinde, en az beş yıl boyunca hayvanlarının refahını yükseltme taahhüdü altına 

giren çiftçilere ek masrafların ve yükümlülüklerden doğan gelir kayıplarının 

karşılanması amacıyla destek verilmektedir. Bu alandaki destek hayvan başına yılda 

en fazla 500 Euro’dur. 

 

Çevresel tarım ve hayvan refahına yönelik artırılmış AB ortak finansmanı: Çevresel 

tarım ve hayvan refahı tedbirlerinin uygulanmasının güçlendirilmesi amacıyla AB 

ortak finansmanın payı Hedef 1 bölgeleri için %75’ten %85’e; diğer bölgeler için 

%50’den %60’a yükseltilmiştir. 
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Genç çiftçilerin desteklenmesi: Genç çiftçilere yapılan mevcut yardımlar artırılmıştır. 

Bu çerçevede tesis kurma yardımı, genç çiftçilerin çiftlik danışmanlık hizmetlerini 

kullandığı durumlarda azami (25.000 Euro’dan) 30.000 Euro’ya; genç çiftçiler 

tarafından az gelişmiş bölgelerde gerçekleştirilen yatırımların desteklenme oranı 

ise(%45 ve %55’ten) %50 ve %60’a yükseltilmiştir. 

 

2007-2013 Kırsal Kalkınma Politikası 

 

Avrupa Konseyi, Eylül 2005’te yeni bir kırsal kalkınma tüzüğü kabul 

etmiştir. 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle 1257/1999 sayılı ve 17 Mayıs 1999 tarihli 

Konsey Tüzüğü’nün yerine geçecek yeni Tüzük, 2007-2013 yılları için AB kırsal 

kalkınma politikasının hedeflerini ve Kırsal Kalkınma Fonu tarafından desteklenecek 

tedbirlerin kapsamını ortaya koymaktadır.70 OTP’nin gelişimi, kırsal alanların 

durumu ve paydaşlarla yapılan görüşmelerden AB’nin gelecekteki Kırsal Kalkınma 

politikasının üç önemli alana odaklanması gerektiği anlaşılıyor. Bunlardan birincisi 

tarım ve orman sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, ikincisi çevre ve toprak 

yönetimi, üçüncüsü yaşam kalitesinin yiikseltilmesi, ekonomik ceşitlilik başka 

deyişle, geniş anlamda (kapsamlı) kırsal gelişmedir. Söz konusu hedeflerin  

belirlenmiş olan önlemler (41 adet)  aracılığıyla uygulanması planlanmıştır. Rekabet 

gücünün artırılması için mesleki eğitim ve bilgilendirme, genç çiftçi ve erken 

emeklilik sistemi, danışma servislerinden yararlanma, tarımsal üretimde işleme ve 

pazarlama politikası, ürün kalitesinin artırılması önlemleri, toprak yönetimi için 

Natura 2000 alanları, zorunlu bir önlem olan tarım-çevre ve hayvan refahı, 

tarımsal olmayan alanları ağaçlandırma ve Natura 2000 orman alanları önlemleri, 

kapsamlı kırsal gelişmenin ilk bölümünü oluşturan yaşam kalitesini artırmak için 

kırsal altyapı yatırımları, köylerin restorasyonu ve kırsal mirasın korunması, ikinci 

bölümü olan ekonomik çeşitlilik için ise tarım dışı etkinliklere yönelme, mikro 

işletmelere destekler, turizm faaliyetlerini özendirme şeklinde önlemler 

öngörülmüştür.71 

                                                 
70 A.e., s. 58. 
71 TÜSİAD,  21. Yüzyılda Türkiye Tarımı: DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Işığında, Lebib Yalkın  
    Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 134, 135. 
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2.2.5. DTÖ ve Uluslararası Tarım Politikaları 

 

1995 yılında GATT’ın yerini almak üzere DTÖ kurulmuştur. OTP’nin 

uygulanmaya başlamasıyla birlikte ithalatçı konumundaki Birlik ülkeleri ihracatçı 

konumuna gelmiş, bu da Birlik dışında kalan tarım ürünü ihracatçısı ülkelerde 

maliyet artışlarına ve rekabet edebilirliğin azalmasına yol açmıştır. OTP ile korunma 

üreticilere avantajlar sağlarken, tüketicilerin pazarda yüksek fiyatlarla karşı karşıya 

kalmalarına neden olmuştur. Böylece üretim artışı sonucunda ithalat azalmış, dünya 

fiyatları düşmüştür.72 

 

Uruguay görüşmeleri sırasında ortaya konulan Tarım Anlaşması DTÖ’nün 

uygulamasına bırakılmıştır. Bu anlaşma, tüm tarife dışı engellerin gümrük tarifesine 

dönüştürülmesi (pazara giriş), ülkeler arasında haksız rekabet yaratan tarım ürünleri 

sübvansiyonlarının kullanımının sınırlandırılması, ithalat ve ihracatı düzenleyen bu 

iki önlemi desteklemek amacıyla iç piyasada tarım sektörüne yönelik desteklerin 

azaltılması olarak sıralanabilecek üçlü bir yapıya sahiptir. Bu üçlü yapı, Tarım 

Anlaşması’nın üç ayağı (pillars) olarak da değerlendirilmektedir.73  

 

Pazara Giriş 

 

Pazara giriş, tarımsal ürünler ithalatı üzerine uygulanmakta olan koruma 

oranlarının azaltılması ve tarımsal ürünler ithalatının sadece tarifelere konu olması 

ile ilgilidir. DTÖ Tarım Anlaşması, tarım ürünlerinde uygulanan tarife dışı tüm 

tedbirlerin tarifeye dönüştürülmesi (tarifikasyon) ve bu işlem sonucu ortaya çıkacak 

tarifeler dikkate alınmak suretiyle 1 Eylül 1986 tarihinde geçerli tarife oranları üzerinden 

(balıkçılık ürünleri hariç) indirim taahhüdünde bulunulmasını öngörmektedir. Buna 

göre tarife indirimleri konsolide oranlar üzerinden yapılmakta olup, Gelişmiş Ülkeler 

6 yıllık bir takvimle her ürün için en az %15 ve basit ortalama olarak %36 oranında 

                                                 
72 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, s. 9. 
73 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, s. 9. 
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indirim taahhüdünde bulunurken, Gelişmişte Olan Ülkeler, bu oranların 2/3’sini (her bir 

tarım ürünü için %10, tarım ürünlerinin tümünde ise %24 oranında) uygulayacaklar ve 

indirim takvimini 10 yıla kadar uzatabileceklerdir.74  

 

Sübvansiyonların Sınırlandırılması  

 

Tarım Antlaşması uyarınca ihracat sübvansiyonları, bütçeden ayrılan 

sübvansiyon harcamalarının ve sübvansiyonlu ihracat miktarlarının azaltılması 

şeklinde indirim taahhüdüne tabidir. İndirim için esas olarak, 1986-1990 dönemi ve belli 

durumlarda uygulanmak üzere 1991-1992 dönemi alınmıştır. Anlaşma, gelişmiş ülkelerin 

sübvansiyon ödemelerinden kaynaklanan bütçe harcamalarının ve sübvansiyonlu 

ihracat hacminin 6 yıl içerisinde sırasıyla %36 ve %21 oranında azaltılmasını 

öngörmektedir. Gelişmişte Olan Ülkeler için bu oranlar %24 ve %14, indirim için 

öngörülen süre ise 10 yıldır. Gelişmişte Olan Ülkelere ayrıca, tarım ürünlerini 

pazarlama maliyetlerini azaltmak amacıyla yaptıkları sübvansiyonları ve ihracata yönelik 

sevkiyat için daha elverişli iç taşıma koşullarını uygulayabilme imkanı tanınmıştır. 

Ayrıca Anlaşma’da, yeni sübvansiyonların oluşturulmaması, indirim taahhütlerinin 

ürüne özgü olması ve temel dönem boyunca ihracat sübvansiyonuna konu olmayan 

ürünlere, ihracat sübvansiyonu konulmaması konularına da yer verilmiştir.75 

 

İç Destekler 

 

Anlaşma’da sınırlama getirilen üçüncü konu olan iç destekleme alanındaki 

düzenlemeler ve tarım sektörüne sağlanan desteklerin azaltılması ile ilgilidir İç 

desteklerin hesaplanması temelde referans fiyatıyla iç fiyat arasındaki farkın üretim 

miktarıyla çarpımına dayanan ‘‘Toplu Destek Ölçümü (TDÖ)’’ne dayanmaktadır. 

İndirim taahhütlerinde, 1986-1988 yılı verileri baz olarak alınmaktadır. Destek 

düzeyinin durumunu saptayabilmek için her yıl ‘‘Cari Toplam TDÖ’’ 

hesaplanmaktadır. İç destekler indirim taahhütleri, baz yıldaki toplam TDÖ’ye göre 

                                                 
74 Ahmet Ay-Sinem Yapar, ‘‘Dünya Ticaret Örgütü Tarım Antlaşması ve Türkiye’’, Selçuk  
    Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, Konya, 2005, s. 60. 
75 A.e., s. 61.  
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yapılmaktadır. Bu indirim taahhütlerinin, söz konusu dönemde, Gelişmiş Ülkeler için 

%20, Gelişmişte Olan Ülkeler için ise %13 oranında gerçekleştirilmesi kabul 

edilmiştir. Bu indirimi, Gelişmiş Ülkeler 6 yıla, Gelişmişte Olan Ülkeler 10 yıla 

yayacaklardır. Diğer yandan bir ülkenin üreticilerine her bir ürün için sağladığı 

destek, toplam ürün değerinin belli bir oranını (Gelişmiş Ülkeler için %5’ini, 

Gelişmişte Olan Ülkeler için %10’unu) geçmiyorsa, destekleme indirimi taahhüdü 

istenmemektedir ki, bu uygulamaya ‘‘de minimis’’ denilmektedir.76 

 

Anlaşma’da iç destekler; yeşil, mavi ve kırmızı kutu olarak üç farklı 

kategoride değerlendirilmektedir.77 

 

Yeşil Kutu: Yeşil kutu Anlaşma’nın 2.ci ekinde düzenlenmiştir. Bu grupta, 

tarım sektörü ve kırsal kesim için kamu kesimi tarafından yapılacak alt yapı 

hizmetleri, tarım için yapılacak bütün AR-GE hizmetleri, gıda güvenliği amaçlı 

kamu stokları, pazarlama ve tanıtım hizmetleri yer almaktadır. Bunların dışında 

üretimi doğrudan etkilemeyen ve üreticilere yapılan doğrudan gelir destekleri, 

tarımsal altyapı destekleri, çevresel ve bölgesel yardım programları altında doğrudan 

ödemeler şeklinde destekler de yer almaktadır. Bu iç desteklerin fiyatlara direkt 

müdahalesi olmadığından ve ticaret üzerindeki etkisi de minimal düzeyde 

olduğundan üye ülkelerce uygulanmasına herhangi bir yasaklama veya kısıtlama 

yoktur. 

Mavi Kutu: Bu grupta ise tarımsal veya kırsal kesime yönelik geliştirme 

harcamaları, üretimi sınırlamaya yönelik dolaysız ödemeler girmektedir. Üretimi 

sınırlayan programlar çerçevesindeki doğrudan ödemeler, sabit alan ve verime veya 

baz üretim seviyesinin %85 veya daha azı üzerinden yapılıyorsa, canlı hayvan 

ödemeleri sabit sayıda baş üzerinden yapılıyorsa, iç desteği azaltmak için yapılan 

taahhüde tabi olmayacaktır. Bunun nedeni, bu gruba giren desteklerin de fiyatlara 

direkt müdahale etmemesidir. 

Kırmızı Kutu (Amber Kutu ya da Kehribar Kutu): Yeşil ve mavi kutuya 

girmeyen iç destekler bu gruba dahil edilmiş olup, üye ülkelerce uygulanmaları 

                                                 
76 Ahmet Ay-Sinem Yapar, a.y. 
77 Ahmet Ay-Sinem Yapar, a.g.m., ss. 61, 62. 
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yasaklanmıştır. Kırmızı kutu önlemleri olarak belirlenen ve indirime tabi tutulan 

desteklerden, ‘‘de minimis’’ oranının altında olanlar, Gelişmişte Olan Ülkeler 

yönelik olarak tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yatırım 

sübvansiyonları, düşük gelirli üreticilere yönelik önlemler, uyuşturucu madde elde 

edilen bitkilerin ikamesini teşvik edici iç destekler ve üretimin kısıtlanması amacıyla 

doğrudan ödeme şeklindeki önlemler, indirime tabi olmaksızın uygulanmasına izin 

verilen istisnaları teşkil etmektedir. Bu önlemlerden sonuncusunu oluşturan üretimi 

kısıtlayan doğrudan ödeme şeklindeki önlemler mavi kutu önlemleri olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

DTÖ açısından MacSharry ve Gündem 2000 reformları iç desteğin büyük bir 

bölümümün ticareti en olumsuz biçimde etkileyen Amber Kutu’dan ticareti daha az 

olumsuz biçimde etkileyen Mavi Kutu’ya  aktarılmasıdır. 2003’te kabul edilen tek 

ödeme tasarısı ile birlikte, çiftçilere yapılan AB ödemelerinin çoğunun ticareti 

bozmayan Yeşil Kutu (Green Box) için düzenlenmesi ile yeni bir adım atılmıştır.78   
 

Ayrıca,  AB ve ABD, 13 Ağustos 2003 tarihinde ortak bir bildirisinde ‘‘de 

minimis’’ oranının düşürülmesi, tarife indirimlerinin Uruguay Turu ve İsviçre 

formülü çerçevesinde düzenlenmesi, özel koruma önlemlerinin devamı, tüm gelişmiş 

ülkelerin ithalatlarının belirli bir bölümünü gelişmekte olan ülkelerden sıfır gümrük 

ile yapmaları, gelişmekte olan ülkelerin özel ve lehte muameleden yararlanmaya 

devam etmeleri, ihracat sübvansiyonlarına ilişkin olarak; gelişmiş ülkelerin 

gelişmekte olan ülkeler lehine belirli ürünlerde belirli bir sürede sübvansiyonlarını 

kaldırmaları, kalan ürünler için bütçede ayırdıkları payı azaltmaları, ihracat 

kredilerine ilişkin olarak ise; ihracat sübvansiyonları için öngörülen hükümlerin 

ihracat kredileri için de geçerli olması, gıda yardımlarının ticari işlemlerin yerine 

yapılmasını engelleyici disiplinlerin benimsenmesi, özel ve lehte muamele 

hükümlerinin önemli net gıda maddesi ithalatçısı gelişmekte olan ülkeler için 

düzenlenmesi hususları yer almaktadır. AB ve ABD’nin gündem konuları arasında 

olup anlaşmaya varamadıkları hususlar ise; barış hükmü, ticaret dışı konular, 
                                                 
78 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, s. 11. 
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uygulama dönemi, sektörel girişimler, devam hükmü, coğrafi işaretlemeler ve diğer 

detaylı hususlardır.79 

 

2001 yılında toplanan Doha Konferansı, Tarım Anlaşması’nda ortaya konan 

ayaklarla ilgili somut atılımları amaçlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler Uruguay 

turunun sonuçlarından hayal kırıklığına uğramışlar ve tarım ticaretinin daha fazla 

liberalize edilmesini ana gündem maddeleri olarak belirlemişlerdir. Doha 

görüşmeleri belli ana konular dışında uzlaşma sağlanamayan bir konferans olmuştur. 

Doha görüşmelerini izleyen iki yıl içerisinde çok taraflı tarım görüşmelerinde 

neredeyse hiç ilerleme kaydedilememiştir.80  

 

Ülkeler arasında fikir ayrılıkları, Doha’da belirlenen çerçevenin içinin 

doldurulmasına engel olmuştur. Bu durum Cancun görüşmelerine kadar devam 

etmiştir. Cancun bakanlar konferansı uzlaşamadan sonuçlanmışsa da getirdiği üç 

önemli gelişme vardır. Bunlar, pamuk insiyatifi, AB ve ABD’nin uzlaşması ve 

bunların uzlaşması karşısında G20 olarak adlandırılan karşı grubun müzakerelere 

önemli bir şekilde müdahil olmasıdır.81 Pamuk üzerindeki Batı Afrikalı dört ülkenin 

beklenmedik çıkışına ek olarak ABD ve AB’nin hazırladığı karar tasarısı, gelişmekte 

olan ülkelerin Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, Meksika, Tayland gibi 

prestijli üyelerini içeren bir grup tarafından reddedilmesiyle Cancun konferansından 

bir sonuç çıkmamış82, Cancun’daki başarısızlık üzerine ilerleme kaydedemeyen 

müzakerelere bir ivme kazandırmak amacıyla Cenevre’de yapılan toplantılar 

sonucunda, reform süresine ilişkin genel hatları içeren ancak uygulama döneminin 

süresi gibi detay unsurları müzakerelere bırakan bir çerçeve karar 1 Ağustos 2004 

tarihinde kabul edilmiştir. Çerçeve kararla, aslında reform sürecine ilişkin genel 

                                                 
79 Ceren Aydın, Dünya Ticaret Örgütü Müzakereleri, AB ve Türkiye’nin Pozisyonları, Uzmanlık  
    Tezi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara, 2004, ss. 67, 68. 
80 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, s. 11. 
81 Nuran Alsan, ‘‘Dünya Ticaret Örgütü-AB Tarım Politikaları’’, haz.Ulrike Dufner, Aylin Örnek,  
   Türkiye, Avrupa Birliği ve Tarım Politikaları, 1.Baskı, Sena Ofset, İstanbul, 2006,  s. 41. 
82 Korkut Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, 3. Baskı, İmge Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 217. 
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hatlar belirlenmektedir. Ancak formüller, oranlar, uygulama döneminin süresi gibi 

detay unsurlar müzakerelere bırakılmaktadır.83 

 

Bu gelişmelerin ardından 2005 yılının Aralık ayında Hong Kong’da toplanan 

6. DTÖ Bakanlar Konferansı’nda yine istenilen sonuçların tamamı elde edilememiş 

olmakla birlikte, ülkeler karar alma sürecinde uyumlu davranmışlar ve bazı 

mutabakatlara varmışlardır. Hong Kong’da ortaya çıkan sonuçlar şöyle 

özetlenebilir:84 

 

• Gelişmiş ülkeler 2013 yılına kadar tarım ihracat desteklerine son 

vereceklerdir. Bu uygulama gelişmekte olan ülkelerin tarım ürünleri ihracatında 

ortaya çıkan adaletsiz rekabet koşullarını ortadan kaldıracaktır. 

• 2006 yılında pamuk üzerindeki ihracat desteklerinin tümü kaldırılacaktır. 

• Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılası kişi başına 750$’ın altında olan ülkelerin 

zengin ülkelere yapacağı ihracatın %97’si kota ve gümrük vergisinden muaf 

tutulacaktır. 

 

21 Temmuz 2008’de ticaret bakanları Cenova’da DTÖ’nün Doha turunda son 

bir anlaşma için temel bir çerçeve oluşturma çabası içerisine girmişlerdir. Bu 

toplantıda üzerinde tartışılan ana konu tarım üzerindeki destekler olmuştur. ABD 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini tarım ithalatına açık hale getirmelerini ve 

AB ile birlikte çiftçilere verilen destekleri azaltmalarını istemiştir. Diğer yandan Çin 

ve Hindistan bu önlemi yararsız olarak nitelemiş ve çiftçilerin üzerinde yıkıcı etki 

yapacağını belirtmişlerdir. Dokuz günlük sonuçsuz tartışmaların ardından Cenova 

Zirvesi de DTÖ’nün başarısız toplantılarından bir diğeri olarak süreçte yerini 

almıştır.85 

 

                                                 
83 Nuran Alsan,  a.g.m., s. 41. 
84 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, ss. 13,  
    14. 
85 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, s. 15. 
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2.3. Ortak Tarım Politikasının AB Ekonomisine Etkileri 
 

OTP kurulduğu günden itibaren , AB tarım üreticisi ve tüketicisi başta olmak 

üzere üye ülkelerin tarım sektörleri ve dünya tarımı üzerinde bir çok olumlu etki 

doğurmuş ve olumlu etkilerin yanında ürün israfı ve çevre tahribatı gibi olumsuz 

etkilere de sebep olmuştur. Bu alt başlıkta OTP’nin AB ülkeleri ve üçüncü ülkelere 

öncelikle olumlu etkileri sonrasında ise olumsuz etkileri ele alınacaktır. 

 

2.3.1. OTP’nin Üreticiye ve Tüketiciye Etkileri 
 

 OTP’nin Avrupalı üreticilere etkisi aşağıdaki gibidir:86 

 

İstikrarlı Pazar: OTP, Avrupalı üreticilere, ürettikleri ürünlerin değerlendirileceği 

istikrarlı pazar koşulları sağlamıştır. Ortak pazar uygulaması ile Avrupalı üreticiler 

mallarını dünyanın en büyük ve satın alma gücü en yüksek pazarlarından biri olan 

AB’de serbestçe satabilme imkanına kavuşmuşlardır. Genişleme ile birlikte bu pazar, 

2004 yılının Mayıs ayından itibaren 500 milyonluk bir pazar haline gelmiştir. 

 

İstikrarlı Gelir: Yaşanan teknolojik gelişmelerle tarım sektöründe verimlilik 

artmıştır. Hayatını tarım sektöründen kazananların daha iyi yaşam koşullarına 

kavuşmalarını sağlamak için fiyat desteklerinin yanı sıra doğrudan gelir desteği 

uygulaması da en önemli mekanizmalardan biri olmuştur. Ürün fiyatlarının belli bir 

seviyenin altına inmesinin engellenmesiyle üreticiler, ürettikleri ürünleri satarken 

garanti edilmiş, güvence altına alınmış bir gelire sahip olmaktadır. Bu uygulama, 

fiyatların düşmesi durumunda müdahale edilerek aradaki farkın Birlik bütçesinden 

karşılanması yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

 

Dış Rekabete Karşı Koruma: OTP kapsamında düşük fiyatlı yabancı ürünlere karşı 

gümrük vergisi, kotalar ile fiyatların belli bir düzeyin altına düşmesi halinde ek 

vergiler koyularak Avrupalı üreticiler korunmakta, belli ürünlere uygulanan ihracat 

                                                 
86 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 11, 12. 
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sübvansiyonları ile de ayrıca desteklenmektedir. DTÖ müzakereleri çerçevesinde dış 

rekabete karşı uygulanan koruma mekanizmaları büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. 

 

Üreticilerin Yapısal Sorunlarına Çözüm: FEOGA’nın Yönlendirme Bölümü, 

ESF, FEDER ve LEADER ile kırsal bölgelerdeki işletmelerin verimliliklerini 

artırmak, istihdam kapasitelerini yükseltmek, üreticilere mesleki eğitim imkanı 

sağlamak ve yenilikçi faaliyetlere girmelerini teşvik etmek hedeflenmektedir. 

 

OTP’nin Avrupalı tüketicilere etkisi aşağıdaki gibidir:87 
 

Yeterli Gıda: OTP ile, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da yaşanan kıtlığın bir 

daha yaşanması ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Avrupa’daki tarımsal üretim, 1960 ile 

1980 yılları arasında %70 oranında artmıştır. Avrupa tarım alanında belli başlı bazı 

ürünler dışında kendi kendine yeten bir kıta haline gelmiştir. 

 

Makul Fiyata Ürün: Tek fiyat destek mekanizması ya da hedef fiyat uygulamasıyla 

bir yandan üreticilerin gelir seviyesinin makul bir düzeyde tutulması sağlanırken, 

diğer yandan da tüketicilerin aşırı fiyat artışlarına karşı korunması hedeflenmiştir. 

Topluluk üyesi bir ülkede yaşayan ortalama bir aile 1980’li yıllarda bütçesinin 

%30’unu gıda ürünlerine harcarken bugün bu oran %20’nin altına düşmüştür. Ancak 

genel olarak Topluluk düzeyinde gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği açıktır. Bu 

durumdan olumsuz anlamda en fazla etkilenenler düşük gelirli tüketiciler olmaktadır. 

 

Sağlıklı ve Kaliteli Ürün: Avrupalı tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli ürün taleplerinin 

karşılanması, AB için çok önemli bir sorumluluk olagelmiştir. Bu kaygıdan hareketle 

Birlik, kurulduğundan bu yana uyguladığı kurallar, standartlar ve gıda denetim 

mekanizmaları ile tüketicilere en sağlıklı ürünün ulaşmasına çalışmaktadır. 

 

Çevre Koşullarına Uygun Üretilmiş Ürün: Üretim yapılırken çevreye zarar 

verilmemesi, ürünün uygun çevre koşullarında ve son yıllarda da organik 

                                                 
87 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 12. 
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yöntemlerle üretilmesi için OTP bünyesinde düzenlemeler getirilmiştir. 

Ürün Çeşitliliği: Üreticilere sağlanan özel teşvikler neticesinde tüketiciler farklı 

damak tatlarına hitap edebilen ürün çeşitleri ile karşılaşmaktadır. 

 

 2.3.2. OTP’nin Büyük-Küçük Üreticiler Üzerindeki Etkisi 

 

OTP’ye yönelik ilk reform girişimi olan Mansholt Planı, 1968 yılında 

gündeme gelmiş ve OTP’nin temel sorununun piyasa mekanizmalarının işleyiş 

bozuklukları değil, Topluluğun tarım sektöründeki yapısal problemler olduğunu 

ortaya koymuştur. Sözü edilen yapısal problemlerden biri de Avrupa’daki küçük 

ölçekli tarım işletmelerinin sayısının fazla olmasıydı. OTP’nin uygulamaya 

koyulmasından sadece 6 yıl sonra gündeme gelen Mansholt Planı’nda modern tarım 

için on yıl içinde tarımsal nüfusun yarı yarıya azaltılmasının bir zorunluluk olduğu 

yanında, bitkisel üretimde ortalama işletme ölçeğinin 80-120 hektara çıkartılması 

gerektiğinin de altı çizilmişti. Bunun nedeni, büyük işletmelerin üreticiler için daha 

yüksek bir gelir düzeyi sağlayacağına ve tarım sektörünün de tarım yöneticileri 

tarafından fiyatlar aracılığıyla daha kolay yönetilebilir ve yönlendirilebilir bir yapıya 

kavuşturulacağına inanılmasıydı.88 

 

OTP uygulamalarının başlamasıyla, yapısal değişimin yaşandığı iki temel alan 

tarımsal nüfus ve işletme ölçekleri olmuştur. İleri düzeyde makineleşme ve pazar 

ekonomisi ile bütünleşme, bir taraftan tarımda çalışan işgücünü azaltırken, öte 

yandan yeni sosyo-ekonomik ve teknik yapıya uyum gösteremeyen küçük ve orta 

ölçekli geleneksel işletmelerin büyük bir bölümünü tasfiye etmiştir. OTP 

uygulamaları sayesinde, 1990’lı yıllara kadar, üreticilere verilen gelir desteğinin 

ürünlere sağlanan fiyat garantisine bağlı olması, desteğin üretim hacmine bağlı olarak 

artması sonucunu doğurmuştur. Kısacası üretim potansiyeli daha fazla olan büyük 

ölçekli işletme sahiplerinin geliri, sistemden daha fazla yararlanabilmeleri nedeniyle 

küçük işletmelere oranla daha fazla artmıştır. Küçük işletmelerin genellikle Akdeniz 

ülkelerinde, büyük işletmelerin ise Kuzey ülkelerinde yoğunlaştığı göz önünde 
                                                 
88 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 12, 13. 
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bulundurulduğunda, OTP mekanizmalarıyla yalnızca işletmeler arasında değil, 

bölgeler arasında da gelir dağılımı farklılıkları oluştuğu sonucuna varılabilir.89 

 

OTP, ağırlıklı olarak büyük işletmelerin oluşmasını özendiren uygulamaları 

hayata geçirmiş ve büyük işletmeleri daha çok desteklemiştir. Günümüzde OTP 

yoluyla Avrupa’daki tarım sektörüne sağlanan desteklerin %70’i, Avrupa’daki tarım 

işletmelerinin %20’sini oluşturan büyük ölçekli işletmelere gitmektedir. Diğer 

yandan AB’deki tarım işletmelerinin %40’ını oluşturan küçük işletmeler ise OTP 

kapsamındaki tarım yardımlarının ancak %8’ini alabilmektedir. Büyük oranda fiyat 

ve pazar politikası yoluyla sağlanan gelir artışları, daha çok büyük işletme sahipleri 

için yararlı olmuş, OTP’nin temel amaçlarından bir sapma olarak, tarımsal gelir 

dağılımında büyük ve küçük işletmeler arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

OTP’nin daha çok büyük üreticilere katkı sağlamış olması, ortak politikanın 

toplumsal amaçlarına aykırı bir durum yaratmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için 

Komisyon, 2002 ve 2005 yıllarında deneme mahiyetinde uygulanmak üzere, Küçük 

Üreticiler Planı olarak anılan, düşük miktarda doğrudan ödemelere hak kazanan 

küçük üreticiler için basitleştirilmiş bir yardım planı önermiştir. Planla hedeflenen 

üye ülkelerdeki çiftçiler ve ulusal idareler üzerindeki idari yükü azaltmaktır.90 

 

26 Haziran 2003 tarihinde açıklanan yeni OTP reform paketinde, Komisyon, 

2005 yılından itibaren uygulamaya geçmek üzere asgari 5000 Euro doğrudan ödeme 

alan çiftçileri muaf tutarak yardımın %80’ini sadece %20’lik kesimin almasıyla 

oluşan dengesizliği engellemeyi hedeflemektedir. Yıllık 5000 Euro’dan fazla 

doğrudan ödeme alan üreticilerden 2005’te %3, 2006’da %4, 2007-2013 yıllarında da 

%5 kesinti yapılması; bu kaynağın ise kırsal kalkınmaya ve dolayısıyla daha küçük 

ölçekli işletmelere ayrılması öngörülmüştür.91 

 

                                                 
89 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 13. 
90 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 13, 14. 
91 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 14. 
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 2.3.3. OTP’nin Üye Ülkelerin Ekonomileri Üzerindeki Etkisi 

 

 Uzun yıllar boyu çeşitli reformlar geçiren OTP, AB tarım sektörüne büyük 

yararlar getirmiştir. Tarım sektörünün AB geneline ve AB üyesi ülkelerin 

ekonomilerine katkısı ve tarımda istihdam eden nüfusun yıldan yıla azalmış olması  

OTP’nin başarısızlığını göstermez. Büyük sıkıntılar yaşayan AB tarım sektörü OTP 

sayesinde daha kötü durumlara gelmekten kurtulmuştur. Kaldı ki tarım sektörü, diğer 

sektörlere göre farklılık göstermektedir. İnsanların temel ihtiyacı olan besin sağlayan 

bu sektöre ilk etapta ekonomiye katkısından önce, temel ihtiyaçların karşılanıp 

karşılanmadığı açısından bakılmalıdır.92  

 

 Ekonomik kalkınma kuramına uygun olarak AB ülkelerinin hemen hemen 

hepsinde tarım ve sanayi sektörlerinin payları azalırken hizmet sektörünün oranı 

artmıştır. Tablo 7’de 2000-2006 yılları arasında AB ulusal hesapları dahilinde üye 

ülkelerin ekonomilerindeki sektörel değişim oranları verilmiştir. 

 

 OTP’nin kurulduğu tarihten, günümüze AB ülkelerinde işgücü tarımdan ve 

sanayiden, hizmet sektörüne yönelme eğilimindedir. AB-27 kapsamında, 2000-2006 

yılları arası AB’nin kırsal bölgelerinde istihdamın oransal değişimine bakıldığında, 

tarımdan %6,6’lık kopuş gerçekleşmiş ve aynı oranda çalışanın %5,5’u hizmet 

sektörüne, %1,1 ise sanayiye aktarılmıştır. Aynı dönemde AB kentsel çalışan 

değişimi ise tarımda %0,2’lik, sanayide ise %2,3’lük azalış, hizmetlerde ise %2,5’luk 

artış şeklindedir. AB ulusal hesaplarına bakıldığında ise AB-27’de tarımda istihdam 

oranları %1,2 ve sanayide %1,7 azalırken, hizmetlerde ise %3,0 artmıştır.93 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Yüksel Yalova, a.g.e., s. 39. 
93 ECDG(AGRI), ‘‘Report 2009’’ (Çevrimiçi)   
    http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf, 27.02.2010, s. 73. 
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Tablo 7: AB Ülkelerinde Sektörel Değişim Oranları (2000-2006) 

 

 
 
Kaynak: ECDG(AGRI), ‘‘Report 2009’’ (Çevrimiçi)   
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf, 27.02.2010, s. 71. 
 

Tarımsal üretimin gayrisafi değeri tarımsal ürün/çıktı değerinden, ara malları 

harcamalarının çıkarılmasıyla bulunur. Şekil 3’de görüldüğü gibi 2005’te AB-27’de 

toplam tarımsal üretim değeri yaklaşık olarak 130 milyar Euro iken, 2007’de 150 

milyar Euro’ya yaklaşmış, 2009’da düşüşe geçerek 2010’da ise tekrar 140 milyar 

Euro civarında seyretmiştir.94 

  

 

                                                 
94 EUROSTAT, ‘‘Pocketbooks-Agricultural Statistics 1995-2005’’, 01.02.2007, (Çevrimiçi)  
     http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ED-07-001/EN/KS-ED-07-001-EN.PDF,       
     27.02.2010, s. 31. 
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Şekil 3: AB-27’de Tarımsal Üretiminin Gayrisafi Değeri (2000-2010, Milyon 

Euro, Üretici Fiyatlarıyla) 

 

 

 
Kaynak: EUROSTAT, Economic Accounts For Agriculture, (Çevrimiçi) 
                http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= 
                tag00056&plugin=1, 16.04.2011. 
 

OTP’nin üye ülkelerin tarımsal gelirlerindeki değişime etkisini ölçmek için 

EUROSTAT, A (Agriculture-Tarım) göstergesi denilen bir ölçüm birimi 

geliştirmiştir. A göstergesi yıllık çalışma birimi (annual work unit-AWU) ile 

hesaplanan faktör maliyetine katılan, tarımsal gelirdeki gerçek net değerdir. Faktör 

maliyetine katılan bu net değer, üretimden, sabit sermaye tüketiminin brüt değerini 

çıkartılarak ve diğer destekler (eksi vergi) eklenerek bulunur. AWU tam zamanlı bir 

işçinin iş hacmine tekabül etmektedir. Çoğu AB ülkesinde A göstergesi 1990’larda 

pozitif yönde yükselmekteydi. Günümüzde de A göstergesinin yükselme eğilimi 
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devam etmektedir. Yeni AB üyelerinde ortalama gelir artışı diğer AB ülkelerine göre 

daha yüksektir.95 Tablo 8’de görüldüğü gibi 2005 yılı baz alındığında AB-27 için 

2006-2008 arası A göstergesi %4-15 arasında artmış, 2009 yılında %1,1’lik azalışı 

takiben 2010 yılında yeniden %11 oranında yükselmiştir.   

 

Tablo 8: AB-27 Ülkelerinde A Göstergesi ile Tarımsal Gelirdeki Yüzdesel 

Değişim (2000-2010, 2005 Baz Yıl) 

 

Üye Ülkeler 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Belçika 119,3 100 120,4 129,5 92,5 107,7 134,3 
Bulgaristan 101,1 100 96 98,5 152,2 125,3 158,7 
Çek Cumhuriyeti 66,5 100 102,7 118,7 123,5 98,5 113,9 
Danimarka 105,4 100 105 104 54,4 50,3 78,7 
Almanya 90 100 108,6 134,5 127,6 101,8 124,6 
Estonya 40,5 100 101,1 143,5 113,7 94,5 138,2 
İrlanda 95,7 100 84,1 94,2 87,4 67,0 85,3 
Yunanistan 116,7 100 98,3 103,8 96,6 89,6 86,5 
İspanya 104,3 100 95,6 107,4 103,8 93,8 101,7 
Fransa 111,4 100 111,8 124,1 110,6 86,6 116,3 
İtalya 117,9 100 96,4 94,2 95,5 86,0 83,6 
Kıbrıs 95,1 100 90,4 91,3 86,7 92,3 92 
Letonya 41,2 100 130,7 134,9 115,7 102,4 127,8 
Litvanya 60,8 100 89 133,4 123,5 106,6 121,8 
Lüksemburg 104,3 100 95,8 103,9 90,3 57,4 70,2 
Macaristan 74,3 100 112 114,8 146,2 107,2 123,3 
Malta 92,8 100 97,5 93,8 87,8 101,0 114,4 
Hollanda 124,5 100 122,5 121,2 98,6 87,9 122,1 
Avusturya 90,8 100 110,4 124,4 119,1 93,9 106,2 
Polonya 61 100 110,4 134,3 127,2 134,7 145,2 
Portekiz 95,2 100 104,3 100 103,8 100,6 109,2 
Romanya 66,9 100 99,2 76,8 112,3 92,4 89,1 
Slovenya 71,6 100 97,4 109,5 98,3 86,7 92,8 
Slovakya 82,5 100 122,1 128,9 143,4 110,5 115,2 
Finlandiya 89,6 100 98,6 106 89,3 108,6 107,8 
İsveç 89,6 100 113,6 134,3 128,2 94,8 121,7 
İngiltere 80 100 104,7 112 144,7 129,6 121,3 
Toplam (AB-27) 94,7 100 104,2 115,4 112,8 98,9 111,1 

 
Kaynak: EUROSTAT, Economic Accounts For Agriculture, (Çevrimiçi) 
                 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= 
                 tag00057&plugin=1,16.04.2011. 

                                                 
95 EUROSTAT, ‘‘Pocketbooks-Agricultural Statistics 1995-2005’’, 01.02.2007, (Çevrimiçi)  
     http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ED-07-001/EN/KS-ED-07-001-EN.PDF,  
     03.04.2010, s. 31. 
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Tablo 9: Dünya İhracatı, AB’nin İhracatı-İthalatı, AB’nin Tarım Ürünleri 
İthalat ve İhracatı (AB-15, AB-25, Milyar Euro) 
 

 
 
Kaynak: Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası  
                Ticarete Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf,   
                14.03.2010, s. 18. 
 

OTP ile uzun yıllar boyunca tarımda ithalatçı olan AB ülkeleri, tarım 

ihracatçısı konumuna geçmiştir. Tablo 9’da görüldüğü gibi AB’nin toplam ürün 

ihracatı 2006 yılında, 1177 milyar Euro, 1998 yılında ise 733.4 milyar Euro’dur. 

Artış oranı %60,48’dir. AB’nin toplam ürün ihracatının 1998 yılında 51.7 milyar 

Euro’su, 2006 yılında 72.3 milyar Euro’su tarım ürünleri ihracatıdır. AB’nin 1998 

yılından 2006 yılına kadar, tarım ürünleri ihracatındaki artış %40’dır. Dünya toplam 

ürün ihracatı %86 oranında artarken, AB’nin toplam ihracatı %60,5 oranında 

artmıştır. Dünya tarımsal ürün ihracatı %34 oranında artarken, AB tarımsal ürün 

ihracatı %40 oranında artmıştır. Buradan da görülmektedir ki, AB tarımsal ürün 

ihracatındaki artış, dünya tarımsal ürün ihracatındaki artıştan fazladır.96 

 
 
 

                                                 
96 Emel Yurt-Senem Çakmak Şahin-Müge Akad, ‘‘Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete  
    Etkileri’’, (Çevrimiçi) http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/yurt.pdf, 14.03.2010, s. 
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OTP’nin üye ülkelere etkisini tek tek incelersek aşağıdaki tablo ortaya çıkacaktır:97 
 
Belçika, Almanya , İtalya, Lüksemburg ve İngiltere: Tarımsal ürünlerde diğer 

ülkelere göre dışarıya daha bağımlı olan bu ülkeler, tarımsal ticaret artışından 

diğerlerine göre daha az fayda sağlamışlardır. Bütçeye yaptıkları katkının yüksekliği 

ise bu ülkeler için dezavantaj oluşturmaktadır. 

 

Danimarka ve Fransa: Bu iki ülke doğrudan ödemeler ve tarım ticaretinden kazanç 

sağlamaktadırlar. 

 

İrlanda: Bu ülke, tarıma dayalı ticaretinin AB üyeliği ile artması ve bütçeye yaptığı 

katkının azlığı bakımından OTP’den kazançlı çıkmaktadır. 

 

Yunanistan: Doğrudan ödemelerden aldığı katkıların çok, bütçeye yaptığı katkının 

ise az olmasından dolayı avantaj sağlamaktadır. AB içi tarım ticaretinde net ithalatçı 

konumda olduğu için giderleri ise artmaktadır. 

 

İspanya: Aldığı yüksek miktarlardaki doğrudan ödemelerden dolayı kazançlı 

çıkarken, ticari etkilerden zarar görmektedir. 

 

Hollanda: Artan ticaretin olumlu etkilenmesine rağmen, düşük doğrudan ödemeler 

nedeniyle OTP uygulamalarından diğer ülkelere kıyasla daha az yararlanmaktadır. 

Hayvansal üretimde uzmanlaşmış olmasından dolayı bitkisel üretime avantajlar 

sağlayan 1992 reformundan olumsuz etkilenmiştir. 

 

Avusturya, Finlandiya, İsveç: Bütçeye yüksek katkılarından dolayı OTP çerçevesinde 

mali kayba uğramaktadırlar. 1995’te birliğe katılan bu ülkelerin diğer ülkelerin 

tarımsal gelirlerine bir etkisi olmamıştır. 

 

Portekiz: OTP bütçesine fazla katkı yapmamaktadır. Ancak Portekiz’in çok korunan 

                                                 
97 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)   
    http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 19. 
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statüsünde bulunan tarım ürünlerinden üretmemesi, düşük doğrudan ödeme desteği 

almasına neden olmakta ve avantajını yitirmektedir. 

2.3.4. OTP’nin Yeni Üye Ülkeler Üzerindeki Etkisi 
 

 1 Mayıs 2004 tarihinde topluluğa katılan 10 ülkeden 8’i MDAÜ’dür. Ada 

ülkeleri olan Malta ve Güney Kıbrıs bir tarafa bırakılırsa, diğer MDAÜ’ler, sosyalist 

geçmişlerinden kaynaklanan birtakım ortak kırsal özellikler taşımaktadırlar.98 1997 

yılında yapılan Lüksemburg Zirvesi ile AB’ye adaylık statüsü kazanan ve 1 Mayıs 

2004 tarihinde de AB tam üyesi olan MDAÜ’lerin ekonomilerinde tarım ve tarım 

sektöründe istihdam edilen nüfusun payları diğer üye ülkelere oranla çok daha 

yüksektir.99  

 

Geniş ormanlarla kaplı Estonya’nın toplam yüzölçümünün %2,l’i tarıma 

ayrılmış olup, tarımın istihdama katkısı %7,4, GSMH’ye katkısı %6,3 düzeyindedir. 

Letonya’nın toplam yüzölçümünün %39,3’ü tarıma ayrılmış olup, tarımın istihdama 

etkisi %13,5, GSMH’ye katkısı %4,5 düzeyindedir. Litvanya’da ise tarım alanları 

daha geniştir. Yüzölçümünün %53,4’ü tarıma ayrılmıştır, tarımın istihdamdaki payı 

%18, GSMH’deki payı %7,5 düzeyindedir. Estonya; ‘‘piyasa gereksinimleri 

doğrultusunda tarımı daha etkin kılmak, etkin ve rekabet gücü olan bir gıda sanayi 

sağlamak, sürdürülebilir kırsal kalkınma koşullarını oluşturma ve kırsal alanlardaki 

altyapı ve sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak’’, Letonya; ‘‘rekabet gücü 

olan sürdürülebilir bir tarım sektörü oluşturmak, kırsal kesimi güçlü ve sürdürülebilir 

kılmak ve kırsal çevrenin çeşitliliğini devam ettirmek’’, Litvanya ise; ‘‘özellikle aile 

işletmelerinde tarımsal faaliyeti çeşitli kılmak ve tarımsal üretimi geliştirmek 

suretiyle tarımla uğraşanların gelir ve rekabet düzeyini yükseltmek, pazar değeri 

daha yüksek, işlenmiş gıda ürünlerini geliştirmek, ürün işleme teknolojisini 

yenilemek ve üretim sürecinin başından sonuna kadar bir kalite yönetimini tesis 

etmek, kırsal kesimin refah seviyesinin artırılabilmesini teminen yeni ekonomik 

                                                 
98 Gökhan Günaydın, Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm, Politika Transfer Süreci/AB ve Türkiye,  
    1.Baskı, Tan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 212. 
99 Erhun Baş, a.g.e.,s. 37. 
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faaliyetleri teşvik etmek ve kamu alt yapıya yönelik yatırını yapmak’’ olarak, 

SAPARD kapsamında kırsal kalkınma önceliklerini belirlemişlerdir.100 

 

 Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Polonya ve Macaristan, l 

Mayıs 2004 tarihinde Topluluğa katılan ülkelerden Doğu Avrupa ülkeleri grubunu 

oluşturmaktadır. Bu ülkelerin tarımsal yapıları ve kırsal kalkınma öncelikleri 

aşağıdaki gibidir:101 

 

 Çek Cumhuriyeti, 10 milyon nüfus ve 79 bin km2 yüzölçümüne sahiptir. 

Tarım alanları yüzölçümünün %54,3’ünü oluşturmaktadır. Tarımın istihdamdaki payı 

%5,1, GSMH’deki payı ise %3,9 düzeyindedir. SAPARD Programı kapsamında Çek 

Cumhuriyetinin öncelik verdiği konular; gıda sanayi da dahil olmak üzere tarımda 

üretim sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesidir. 

 

Slovak Cumhuriyeti, 5,5 milyon nüfusa ve 49 bin km2 yüzölçümüne sahiptir. 

Yüzölçümünün yaklaşık yarısı (%49,8) tarım alanlarından oluşmakta olup, sektörün 

istihdama katkısı %6,7, GSMH’ye katkısı %4,5 düzeyindedir. SAPARD Programı 

kapsamında gıda sanayi da dahil olmak üzere tarımda üretim sektörünün 

geliştirilmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, 

Slovak Cumhuriyeti’nin öncelik verdiği konulardır. 

 

Slovenya, 20 bin km2 içinde 2 milyon nüfusun yaşadığı küçük bir ülkedir. 

Yüzölçümünün %24’ü tarım alanlarından oluşmaktadır. Tarım sektörünün 

istihdamdaki payı %3,2’dir. SAPARD Programı kapsamında tarımın ve gıda 

sanayinin üretim ve pazarlama yapısını iyileştirmek, kira altyapının iyileştirilmesi ve 

bu kesimdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak Slovenya’nın öncelik 

verdiği konulardır. 

 

                                                 
100 Gökhan Günaydın, a.g.e., ss. 212, 213. 
101 A.e., ss. 213, 214. 
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Macaristan, 93 bin km2 yüzölçümüne ve 10 milyon nüfusa sahip, 

yüzölçümünün %62,9’u tarım alanlarından oluşan, sektörün istihdamda %6,5, 

GSMH’de 4,1 paya sahip olduğu bir ülkedir. Macaristan’ın SAPARD Programı 

kapsamında öncelik verdiği konular; tarımsal üretimde ve gıda sanayinde modern 

teknikler uygulayarak rekabet olanaklarını arttırmak, tarım işletmelerini gıda işleme 

tesislerini AB’nin hayvan refahı, hijyen ve çevre standartlarına uygun hale getirmek, 

kırsal kesimdeki alt yapıyı ve yaşam koşullarını iyileştirmek suretiyle nüfus göçünün 

yavaşlatılmasına katkıda bulunmak, alternatif istihdam olanakları yaratarak kırsal 

kesimdeki iş olanaklarını ve gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal çevre pilot 

uygulamasından pratik deneyim ve bilgi edinmek olarak sayılabilir. 

 

Polonya, yeni katılan küçük ülkelerin yanında, hem nüfus hem de yüzölçümü 

bakımından Türkiye’nin yarısına yakın değerlere sahip olan bir ülkedir. GSMH 

içinde tarımın payı %2,9’dur. Sivil istihdamın %18,8’ini oluşturan 2,6 milyon kişi 

tarım, balıkçılık ve ormancılık alanında istihdam edilmektedir. Nüfusun %40’ı kırsal 

alanda yaşamaktadır. Polonya’nın 18.397 milyon hektar tarımsal alanı 

bulunmaktadır. Tarım alanlarının toplam yüzölçümüne oranı %58,8’dir. Polonya, 

SAPARD Programı kapsamında; Polonya tarımının sürdürülebilirliğini geliştirmek 

ve yerel ve uluslararası pazardaki yeni fırsatları değerlendirebilmek, tarımsal gıda 

ürünleri sektöründe hijyen, kalite ve hayvan sağlığı itibariyle AB standartlarına 

ulaşmak, çok işlevli kırsal kalkınmayı teşvik etmek gibi öncelikler belirlemiştir. 

 

AB’ye yeni üye olan 10 ülke arasında en büyük şeker üreticisi konumunda 

olan Polonya, AB üyelerinin yaptırımlarıyla üyelikten iki yıl önce bazı tarım 

ürünlerine üretim kotaları uygulamıştır. Özellikle süt ve et sektöründe kendini 

gösteren bu gelişme, üretilen birim başına kaliteyi artırmıştır. Örneğin hayvan sayısı 

önemli oranda azalırken, hayvan başına verim artmıştır. Süt kotasını yönetmek üzere 

Tarım Piyasa Ajansı kurulmuş, önceden, üretilen sütün %20’si AB standartlarına 

uygunken bugün bu oran %90’a çıkmıştır. AB Komisyonu ile işbirliği içinde, son 

değişikliklerden haberdar olarak yenileme süreci geçirmesi, Polonya’nın dinamik bir 
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uyum yaşamasını sağlamıştır.102 Polonya ile 2007’de AB’ye katılan Romanya’daki 

çiftçi sayılarının toplamı ise 15 üyeli AB’deki çiftçi nüfusuna eşittir. Yeni üye 

ülkelerin AB’ye katılımlarıyla Topluluk sınırları içindeki tarımsal alanların 

büyüklüğünde yaklaşık %50’lik bir artış gerçekleşmiştir. Yeni AB üyeleriyle birlikte 

geçimini tarım sektöründen sağlayan kişilerin sayısının ise genişleme öncesi duruma 

göre yaklaşık iki katına çıktığı hesaplanmaktadır.103  

 

Güney Kıbrıs ve Malta ise, ada ülkeleri olarak sırasıyla 9 bin ve 316 km2 yü-

zölçümüne, yine sırasıyla 763 bin ve 395 bin nüfusa sahiptirler. Güney Kıbrıs 

yüzölçümünün %14,5’unda tarım yapılmakta olup, tarımın istihdama katkısı %9,2, 

GSMH’ye katkısı %4,2 düzeyindedir. Malta yüzölçümünün %38’ini tarım alanları 

oluştururken, sektörün istihdamdaki payı %1,9, GSMH’deki payı %2,3 düzeyindedir. 

Ada ülkeleri olarak, kırsal kalkınma alanındaki sorun ve öncelikleri, diğer ülkelerden 

oldukça farklıdır.104 

 

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosunun da rızasıyla Bulgaristan ve Romanya 

Katılım Anlaşmasını 25 Nisan 2005 tarihinde imzalamıştır. Katılım Anlaşması onay 

işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.105 

Bu tarihten itibaren Bulgaristan ve Romanya, ekonomilerinin genelinde olduğu gibi, 

tarımsal ve kırsal ekonomilerinde de köklü değişimlere tanık olmuşlardır. İki ülkede 

de nüfusun yarısı kırsal alanda yaşamaktadır. Geçiş döneminin başlarında, tarım 

sektörünün diğer sektörlerdeki fazla işgücünü emmesiyle tarımsal istihdam artmıştır. 

Yakın zamanda ise, ekonomik kalkınma ile tarımsal istihdam azalmıştır. Müzakere 

sürecinde en tartışmalı bahis, tarım sektörü olmuş ve OTP’ye uyum kırsal kesimdeki 

çiffçiler üzerinde önemli etkiler doğurması beklenmektedir.106  

                                                 
102 Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Hareketi, ‘‘Polonya Tarımının AB’ye Uyumu ve Türkiye İçin  
      Çıkarılacak Dersler’’, (Çevrimiçi) http://kalkinma.org/?goster.asp?sayfa=makale&id=63,  
      03.04.2010  
103 Erhun Baş, a.g.e., s. 37. 
104 Gökhan Günaydın, a.g.e., s. 214. 
105 Murat Kavalalı, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci: Avrupa Birliği-Romanya İlişkileri, DPT  
      Yayınları, Ankara, 2006, s. 14. 
106 Carmen Hubbard,-Lionel Hubbard, ‘‘Bulgaria and Romania: Paths to EU Accession and The  
      Agricultural Sector’’, 2008, (Çevrimiçi)  
      http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/discussionpapers/pdfs/dp17.pdf, 03.04.2010, s.18. 
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Bulgaristan 111 bin km2 yüzölçümü üzerinde 8 milyona yakın nüfus 

barındıran, yüzölçümünün yarısında tarım yapılabilen, sektörün istihdama katkısının 

%26,6, GSMH’ye katkısının %14,5 düzeyinde bulunduğu, orta büyüklükte ancak 

ciddi kırsal sorunlarla karşı karşıya bulunan bir ülkedir. Sosyalist sistem sonrası 

makine parklarının atıl durumda kalması, işlenebilen alan miktarının azalması, artan 

yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, yaşlı kırsal nüfus, tarımın gelir getirici 

özelliğinin gerilemesi ve kırsal alana tarım dışında ekonomik faaliyet sokulmasında 

karşılaşılan güçlükler, Bulgaristan’ın kırsal sorun alanlarınn ana başlıklarını 

oluşturmaktadır. Bulgaristan SAPARD Programı, etkin ve sürdürülebilir tarımsal üretimi 

geliştirmek. ve yeni teknoloji, daha iyi pazar yapısı ve stratejik yatırımlar yolu ile gıda 

işleme standartlarını AB düzeyine yükseltmek, alternatif istihdam olanakları ve en iyi 

çevre uygulamaları temelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya ulaşmak öncelikleri ile 

organize edilmiştir.107 

 

Romanya Bulgaristan’a oranla daha büyük bir ülkedir. 237 bin km2 

yüzölçümüne, 22,5 milyon nüfusa sahiptir. Toplam alanının %62,4’ünde tarım 

yapılabilmektedir. Tarımın istihdamdaki payı %42,8, GSMH’deki payı %12,6 

düzeyindedir. Bulgaristan icin yukanda ifade edilen kirsal alan kaynaklı sorunların 

hemen tümü, Romanya için de geçerlidir. Romanya SAPARD Programı’nın amacı;  

tarım politikası, gıda güvenliği ve tüketicinin korunması, hayvan sağlığı ve refahı, bitki 

sağlığı ve çevre koruma konularında AB standartlarına ulaşmak, çevre koruma 

programlarını uygulamak, insan kaynaklarını geliştirerek, ekonomik faaliyetlerdeki 

çesitliliği arttırarak, iş imkanlarını çoğaltarak ve alt yapıyı ve yatırımları 

modernleştirerek tarımda ve kırsal kesimde sürdürülebilir bir kalkınma sağlamaktır.108 

 

Bulgaristan ve Romanya’daki tarımsal işletmelerin büyük bölümü küçük 

işletmelerdir ve Batı AB ülkelerince için ticari birim olarak görülmemektedir. Buna 

rağmen bu işletmeler kırsal hanehalkı için halen önemli bir gelir kaynağıdır. Bir süre 

sonra bu tür işletmelerin ortadan kalkması beklense de, bu tür bir yapısal değişim 

gerçekleşmesi çok hızlı olmayacaktır. Bu yapısal değişimin gerçekleştirilmesi süreç 

                                                 
107 Gökhan Günaydın, a.g.e., ss. 214, 215. 
108 A.e., s. 215. 
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içinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. AB üyeliği sürecini de içeren son 20 yıl 

içinde Bulgaristan ve Romanya’da önemli değişimler gerçekleşmiştir fakat özellikle 

kırsal kesimde halen yapılacak çok iş vardır.109 

 

MDAÜ’lerin tarım sektörlerinin ve kırsal alanlarının OTP’ye uyumunu 

desteklemek amacıyla Gündem 2000 Reformları çerçevesinde oluşturulan SAPARD 

yardımları söz konusu ülkelerin AB’ye üyeliği ile sona ermiş; yeni üye ülkelere 

yönelik olarak 2004-2006 yılları arasındaki geçiş dönemi boyunca geçerli olacak 

özel bir kırsal kalkınma rejimi oluşturulmuştur (Geçici Kırsal Kalkınma Aracı-

Temporary Rural Development Instrument). Bu rejim çerçevesinde yeni üye ülkeler, 

tüm AB kırsal kalkınma tedbirlerinin yanı sıra sadece kendilerinin özel ihtiyaçlarına 

cevap vermek amacıyla oluşturulmuş geçici tedbirlerden de yararlanabilmektedirler. 

Geçici ek tedbirler şunlardır110: 

 

Yeniden yapılandırılma sürecinden geçen yarı-yeterli çiftliklerin des-

teklenmesi: Bu önlem, Topluluk iç pazarının rekabetçi baskısıyla karşılaşan yeni üye 

ülkelerin tarım sektörleri ve kırsal ekonomilerinin geçiş sürecinde yaşayacağı 

sorunların hafifletilmesini ve henüz ekonomik açıdan rantabl olmayan çiftliklerin 

yeniden yapılandırılmasının kolaylaştırılmasını ve teşvik edilmesini hedeflemektedir. 

Söz konusu önlemden yararlanmak isteyen üreticiler, çiftliklerinin gelecekte 

ekonomik açıdan kazanç getireceğini, gerekli yatırım detaylarıyla birlikte ileriye 

dönük spesifik hedefleri de gösteren bir iş planını sunmak zorundadır. Her bir yarı-

yeterli çiftliğe en fazla 5 yıl boyunca verilecek destek yılda 1000 Euro’yu 

aşmayacaktır. 

 

Topluluk standartlarıyla uyumun desteklenmesi: Yeni üye ülke çiftçilerine 

kamu, hayvan ve bitki sağlığı, çevre, hayvan refahı ile işyeri güvenliği alanlarındaki 

Topluluk standartlarına uyum sağlamaları için destek verilmektedir. Çiftçilerin bu 

kapsamdaki desteğe hak kazanabilmeleri için ilgili standarda ulaşılması ile 
                                                 
109 Carmen Hubbard,-Lionel Hubbard, ‘‘Bulgaria and Romania: Paths to EU Accession and The  
      Agricultural Sector’’, 2008, (Çevrimiçi)  
      http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/discussionpapers/pdfs/dp17.pdf, 03.04.2010, s.18. 
110 Elif Seda Ülkü, a.g.e., ss. 45-47. 
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sonuçlanacak yatırım desteğinden yararlanıyor olmaları veya ilgili standartlara 

uyulması için gerekli çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi/değiştirilmesine yönelik 

uzman onaylı bir plan sunmaları gerekmektedir. Sadece tarımsal işletmelerin 

ekonomik açıdan kazanç getirdiğini veya destek sonunda kazanç getireceğini 

gösteren çiftçiler destekten yararlanabilmektedir, ilk yıl hektar başına 200 Euro 

olacak yardım, en fazla 5 yıl sürebilecek ve her yıl eşit oranlarda azalarak sıfırlanana 

ve standartlar yakalanana kadar verilecektir. 

 

Üretici gruplarının oluşturulması: Yeni üye ülkelerde üretici gruplarının 

kurulması ve idaresinin kolaylaştırılması desteklenmektedir. Bu gruplar, üyelerinin 

üretimlerinin ve ürünlerinin pazar koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olacak; 

ürünlerin ortak araç ve yöntemlerle pazarlanmasını ve toptancılara verilmesini teşvik 

edecek; üretime ilişkin ortak kuralların oluşturulmasını sağlayacaktır. Sadece üye 

ülkelerin yetkili mercileri tarafından tanınan üretici grupları destek almaya hak 

kazanacaktır. Üretici grubunun tanındığı tarihten itibaren ilk beş yıl boyunca 

verilecek ve üretici grubunun pazarladığı yıllık ürün miktarı temel alınarak 

hesaplanacak olan destek birinci ve ikinci yıl 100.000 Euro, üçüncü yıl 80.000 Euro, 

dördüncü yıl 60.000 Euro, beşinci yıl ise 50.000 Euro’yu aşmayacaktır. 

 

Teknik destek: Kırsal kalkınma programlarının uygulanması için gerekli 

olan hazırlık, izleme, değerlendirme ve denetim tedbirlerine destek verilmektedir. 

 

LEADER+ benzeri önlemler: Kırsal kesimlere kırsal kalkınma stratejileri ge-

liştirme ve uygulama becerileri kazandırmaya yönelik faaliyetlere mali destek 

sağlanmaktadır. LEADER+ kapsamında 2000-2006 döneminde aktarılacak tutar 

5.046,5 milyar Euro düzeyindedir.111  Bu kapsamda özellikle yerel nüfusun 

isteklerini de göz önünde bulundurarak ilgili bölgeye yönelik çalışmaların teknik 

açıdan desteklenmesi, nüfusun kalkınma sürecine aktif katılabilmesi için 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, yerel kalkınma ortaklıklarının kurulması, entegre 

kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi gibi 

                                                 
111 Gökhan Günaydın, a.g.e., s. 245. 
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tedbirler desteklenmektedir.112 

 

Doğrudan ödemelere ilaveler (top-up payments): Yeni Üye Devletler AB’den 

aktarılacak yardımlara ek olarak isterlerse çiftçilerine ulusal kaynaklardan doğrudan 

ödemelerde bulunabileceklerdir (‘‘top-up payments’’). Ancak AB’den ve ulusal 

bütçeden sağlanacak desteklerin toplamının, 2004’te diğer AB üyelerindeki çiftçilere 

yapılan desteğin %55 ‘ini, 2005’te %60’ını, 2006’da ise %65’ini aşamayacağı esasa 

bağlanmıştır.113 2004 - 2013 yılları arasında yeni üyelere verilecek doğrudan 

ödemelerin diğer AB üyelerine yapılan ödemelerin yüzdesi bazındaki oranları Tablo 

10’da gösterilmektedir. 
 

Tablo 10: Yeni Üye Ülkeler için Doğrudan Ödemeler Cetveli  

( Eski AB Üyelerine Yapılan Ödemelerin Yüzdesi Bazında) 
 

  
AB 

Bütçesinden 
Ulusal Bütçeden 

(Top-up) Toplam 

2004 25 30 55 
2005 30 30 60 
2006 35 30 65 
2007 40 30 70 
2008 50 30 80 
2009 60 30 90 
2010 70 30 100 
2011 80 20 100 
2012 90 10 100 
2013 100 0 100 
 

Kaynak:Johan F.M.Swinnen, ‘‘The EU Budget Enlargement and Reformof the Common Agriculture  
               Policy  and the Structural Funds’’ Brussels, 12.03.2003, (Çevrimiçi) 
            https://www.econ.kuleuven.ac.be/prg/papers/Microsoft%20Word%20%20SNH%20 
               budget%20final.pdf, 03.04.2010, s. 22. 

 

2.3.5. OTP’nin Kalite ve Çevre Üzerindeki Etkileri 

 
Avrupalı tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli ürün taleplerinin karşılanması, AB 

için önemli sorumluluk alanlarından biri olagelmiştir. Bu kaygıdan hareketle Birlik, 

                                                 
112 Elif Seda Ülkü, a.g.e., s. 47. 
113 Erhun Baş, a.g.e., s. 38. 
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uyguladığı kurallar, getirdiği standartlar ve gıda denetim mekanizmaları ile 

tüketicilere sağlıklı ürünlerin ulaşmasına çalışmaktadır. Birlik, gıdaların, tüketicinin 

önüne gelinceye kadar geçtiği aşamalara dair getirdiği düzenlemelerle gıda 

standartlarını belli bir seviyenin üstünde tutmaktadır.114 

 

Birlik, OTP kapsamında bütün ürün çeşitlerini içerecek şekilde, üreticileri 

yüksek kalitede üretim yapma yönünde cesaretlendirmekte ve desteklemektedir. 

Özellikle son 10 yıldır OTP, tüketicilerin kalite beklentilerine cevap vermek üzere, 

fazla üretim yerine kaliteli üretimi teşvik edecek düzenlemelere tabi tutulmuştur. 

Fiyat destekleme mekanizması ile ürün fazlalarının Birlik tarafından satın alınması 

gibi uygulamalar zaman içinde ikinci plana düşmüştür. Bu durum da üreticileri daha 

çok yerine, değişik çeşit ve standartlarda üretim konusunda teşvik etmektedir. 

Örneğin, yüksek kalitede üretilen et ya da tahıl ürünleri piyasada daha yüksek 

fiyatlarla alıcı bulabilmektedir. Hayvan yetiştiricilerinin de belli bir sayının altında 

hayvan barındırmaları durumunda daha fazla ödenek alması, üretimin yoğunluğunun 

azaltılmasına yönelik diğer bir önlemdir. AB’nin kırsal kalkınma politikası 

çerçevesinde de tarımsal üretimin kalitesinin artırılması için bazı teşvikler 

sağlanmakta ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi için çiftçilere destekler 

verilmektedir.115  

 
Tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre gibi kimyasalların olumsuz etkilerinin 

insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. 

Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal 

mücadele ilaçlarının hiç kullanılmaması ya da mümkün olduğunca az kullanılması, 

bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik mücadele yöntemlerinin 

alması temeline dayanan organik tarım, AB’nin de üzerinde önemle durduğu 

alanlardan biri halini almıştır. Ekolojik ya da biyolojik tarım olarak da 

                                                 
114 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 16. 
115 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 16. 
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adlandırılabilecek olan organik tarım yoluyla üretilen ürünler, tüketicilerin güvenle 

satın alabilmesi için AB tarafından hazırlanan özel logolarla etiketlenmektedir.116  

 

Birliğe üye ülkelerden başta İtalya olmak üzere, sırasıyla en fazla organik tarım 

yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Avusturya’dır.117 AB içinde, 

2003 yılı itibarı ile bazı ürünlerde %20’lik bir artışın yaşandığı organik üretimin 

değeri ilk kez 10 milyar Euro eşiğini geçmiştir. AB bugün artık kalite kavramını 

sürdürülebilir tarım anlayışının merkezine yerleştirmiştir.118 

 

AB tarafından gıda ve hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığına dair 

kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için kurulan Gıda ve Veterinerlik 

Ofisi (FVO) bütün üye ülkelerde ve AB’ye tarımsal ürün ihracatı yapan ülkelerde 

yerinde incelemeler yürütmektedir. Merkezi İrlanda’da bulunan Ofis, bitkisel ya da 

hayvansal ürünlerden geçebilecek hastalıkların bir üye ülkeden diğerlerine 

bulaşmasının önlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Merkezi Fransa’da bulunan 

Bitki Çeşitliliği Ofisi ise AB sınırları içinde bitki mülkiyetinin korunmasına ilişkin 

oluşturulan tek rejimin uygulanmasını kontrol etmektedir.119 

 

OTP nedeniyle bir yandan ürün fazlalıkları diğer yandan da çevre sorunları 

ortaya çıkmıştır. Üretimi artırmak için entansif tarım yöntemlerinin uygulanması 

neticesinde toprağın aşırı kullanımı, doğal yaşam alanlarının zarar görmesi, su ve 

toprak kirliliği gibi sorunlar, çevreyi tehdit eder hale gelmiştir. Kimyasal maddelerle 

tarımsal ilaçların aşırı kullanımı, yeni tarım alanları oluşturmak için tarlaların 

açılması sonucunda biyolojik çeşitliliğin azalması ve orman dokusunun zarar 

                                                 
116 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 17. 
117 Murat Köse-Lütfi Pırlak, ‘‘Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Organik Tarım’’ Türk-Koop  
     Ekin, No:22, Ekim-Aralık 2002, s. 25. 
118 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
     http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 17. 
119 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 17. 
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görmesi neticesinde görülen toprak erozyonu, OTP’nin çevreye verdiği başlıca 

zararlar arasında sayılmaktadır.120 

 

Avrupa coğrafyasında önemli bir sorun haline gelen çevre tahribatı, çevre 

dostu tarımsal üretim tekniklerinin özendirilmesi ve orman alanlarının yeniden 

kazanılmasıyla azaltılmaya çalışılmaktadır. 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren 

Amsterdam Antlaşması ile sürdürülebilir kalkınma Topluluğun temel hedefleri 

arasına alınmıştır.121 Topluluk, 2001-2010 dönemini kapsayan Altıncı Çevre Eylem 

Programında yeni üye ülkelerin değişiklik yaratacağı, uygulama gereken alanlara 

odaklanmıştır. Programda gelecek on yılın hedefleri belirlenmiştir. Avrupa’da ve tüm 

dünyada, uzun dönemli refahın anahtarı olan sürdürülebilir kalkınma, hayat 

kalitesinin çevreye ve hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerdeki gelecek 

nesillere zarar vermeden artırılmasının yollarını bulmaktır. Bu bağlamda, yeni çaba 

ve enerji sarfedilmesi gereken dört alan vardır. Bunlar,  iklim değişikliği, doğanın 

korunması ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve sağlık, doğal kaynaklar ve atık 

yönetimidir.122 Bu program ile kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılması ve 

faydaları arasında atmosfere daha az CO2 emisyonunun yanında, toprak erozyonunu 

azaltıcı, biyo-çeşitliliği koruyucu özellikleri bulunan ve ekolojik yönden en uygun 

üretim sistemi olan organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi öngörülmüş ve 

entansif tarımdan kaba tarıma geçilmesi hedeflenmiştir.123 

 

Avrupa Komisyonu’nca hazırlanan Gündem 2000 başlıklı belge ile OTP 

reformuna ilişkin getirilen öneriler arasında çevrenin korunması hedeflerinin OTP 

uygulamaları ile bütünleştirilmesi de bulunmaktadır. ‘‘21. yy’da nasıl bir OTP?’’ 

sorusuna yanıt aranan ve Topluluğun önüne yeni perspektifler koyan Gündem 2000 

belgesinde çevre koruma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklere göre 

                                                 
120 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)       
http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 17, 18. 
121 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 17, 18. 
122 Commission of European Communities, ‘‘Environment 2010: Our Future, Our Choice, The Sixth  
     Environmental Action Programme’’, Luxemburg, 2001, (Çevrimiçi)  
      http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/6eapbooklet_en.pdf,  17.04.2010, s. 4.  
123 Yalçın Engiz, ‘‘ Organik Ürünler Daha mı Yararlı?’’, Tarım Teknik, Mart-Nisan 2009, s. 16. 
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üreticilerin doğrudan ödemelerden yararlanabilmeleri için, üretim yöntemlerinde 

çevre faktörünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 26 Haziran 2003’te 

kesinleşen tarım reform çalışmaları ile söz konusu yaptırımların doğrudan 

ödemelerin kısıtlanması ya da durdurulmasını da içerebileceği vurgulanmaktadır. Söz 

konusu tarım reformu ile kırsal kalkınma tedbirleri arasında çevrenin korunması 

yoluyla Avrupa’nın kırsal mirasının sürdürülmesi hedefi de bulunmaktadır.  AB’nin 

DTÖ ile tarım müzakerelerinde savunduğu ve sunduğu en son teklifler arasında da 

çevrenin korunması, kırsal kalkınma ve hayvan refahı konularının DTÖ Tarım 

Anlaşmalarına koyulması ve bu konulara ilişkin önlemlerin ticarete engel olarak 

algılanmaması gibi hususlar yer almaktadır.124 

 

2.3.6. OTP’nin İstenmeyen Etkileri 

 

OTP oluşturulurken hedeflenen amaçlar önemli oranda gerçekleştirilmiş ve 

özellikle ürün arzının güvenliği ve pazar istikrarının sağlanması konularında büyük 

başarı kazanılmıştır. Ancak söz konusu amaçlara ulaşmak için uygulanan 

politikaların bazı olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve OTP, gittikçe daha çok tartışılan 

bir politika haline gelmiştir. Ortaya çıkan en önemli olumsuz etkileri şu şekilde 

sıralamak mümkündür:125 

 
Ürün fazlalıkları: OTP’nin oluşturulma nedenlerinin başında, AB’nin tarımsal   

üretimde kendine yeterli olamaması geliyordu. Bu nedenle, oluşturulan politika 

mekanizmaları, üretim artışlarının sağlanmasına yönelik olmuştur.  Gerçekten de bu 

hedef doğrultusunda kısa sürede sağlanan üretim artışları, aynı zamanda bu 

politikaların çıkmaza girmesi için de zemin oluşturmuştur. Üretimi artırmak için 

izlenen politikaların yıldan yıla artan maliyetlerinin yanında, iç piyasada 

tüketilemeyen ürünlerin biriktirilmesi sonucu da doğmuştur. Bu gelişmelerin doğal 

bir sonucu olarak Topluluk tarım ürünleri stokları, tarihinin en yüksek miktarlarına 

                                                 
124 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, s. 18.  
125 İKV, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’’,(Çevrimiçi)  
      http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, 27.02.2010, ss. 14-16. 
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ulaşmıştır. Topluluk tarım ekonomisi literatürü ‘tahıl dağları’, ‘süt gölleri’, ‘tereyağı 

tepeleri’, ‘et buzulları’, ‘şarap ırmakları’ gibi yeni kavramlarla tanışmıştır. 

 

Maliyet artışı: Üretimin artırılmasına yönelik çabalar, doğal olarak maliyetlerin de 

artmasına yol açmıştır. Bunun yanında, Topluluğun zaman içinde büyümesi de daha 

önceden öngörülmeyen bazı sorunları beraberinde getirmiş ve OTP’nin Topluluğa 

maliyeti daha da artmıştır. 1973’te Topluluğa İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın 

katılması, dağlık bölgeler lehine direktifler çıkması, 1981’de Yunanistan’ın 

katılımıyla korumacılık kapsamına Akdeniz’e özgü bazı ürünlerin dahil edilmesi ve 

İspanya ile Portekiz’in katılımından doğan bazı yapısal sorunlar, bütçe yükünü daha 

da artırmıştır. 

 

Bölgeler arası gelir farklılıklarının ortaya çıkması: OTP çerçevesinde ürünlere göre 

farklı düzeyde desteklemeler sağlandığından farklı ürün yetiştiricileri ve bölgeler 

arasında gelir farklılıkları ortaya çıkmıştır. OTP’nin üye ülkeler veya Birliğin çeşitli 

bölgeleri arasında adil olmayan gelir aktarımına sebep olması, OTP’nin temel 

amaçlarıyla uyuşmamaktadır. Topluluk üyesi bazı ülkeler, OTP’ye katkıları ile 

OTP’den sağladıkları yarar konusunda üye ülkeler arasında farklılıklar bulunduğunu 

öne sürmektedir. Otuz yıllık uygulama döneminde gerçekten de büyük işletmeler 

küçük işletmelere göre; süt, et ve tahıl üretiminde uzmanlaşan Kuzey Avrupalı 

çiftçiler ise meyve-sebze-şarap üreten Güney Avrupalı çiftçilere göre OTP’den daha 

çok mali yardım görmüşlerdir. Dolayısıyla Belçikalı, Hollandalı, Danimarkalı ve 

İrlandalı tarım üreticileri FEOGA fonlarından en çok yararlanan üreticiler 

olmuşlardır. Örneğin 1980’li yılların başında yapılan bir araştırma, Hollanda’da çiftçi 

başına düşen yıllık ortalama garanti desteğinin Fransız çiftçilerine sağlanandan dört 

kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Genel refah kaybı: OTP, tarım kesiminde çalışanların gelirinde belirli bir artış 

sağlarken, bu artış, Avrupalı vergi mükellefleri ile tüketicilerden sağlanan kaynakla 

gerçekleşmektedir. Topluluk kaynaklarının önemli bir miktarının daha fazla 

ekonomik getirisi olan faaliyetler yerine tarım sektörüne harcanmasının, genel bir 

refah kaybına neden olduğu da sık sık dile getirilen argümanlardan biri olmaktadır. 
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Ayrıca bir yandan üreticiler desteklenirken, tüketicilerin zaman zaman yüksek 

fiyatlarla karşılaşması da istenmeyen etkilerden biridir.  

 

Dünya ticaretine olumsuz etki: OTP ile ortaya çıkan yan etkilerden biri de, 

Topluluğun tarım ürünleri ihracatında destekleyici, ithalatında ise koruyucu bir 

politika izlemesi nedeni ile diğer tarım ürünleri ihracatçısı ve gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesidir. Söz konusu uygulamadan 

sadece tarım ürünleri ithalatçısı ülkeler karlı çıkmakta, bu da uluslararası ilişkilerde 

sorunlara neden olmaktadır. OTP ile tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerin Topluluğa 

ihracatı azalmış, bu da uluslararası piyasada tarım ürünlerine duyulan talebin 

azalması ve fiyat seviyesinin düşmesine neden olmuştur. Bütün bunlar ticaret 

hadlerinin tarım aleyhine gelişmesi sonucunu doğurmuş ve genel olarak bütün tarım 

sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. 

 

Çevre tahribatı: OTP gereğince tarım ürünlerine yıllardır uygulanmakta olan yüksek 

destekleme fiyatları nedeniyle tarımsal üretim artmış ancak bu durum, çevrenin 

tahrip edilmesine sebep olmuştur. Orman alanları tarıma açılmış, gübre ve zirai 

mücadele ilaçları gibi tarımsal girdilerin kullanımı artmış ve bu nedenle çevre 

tahribatı hızlanmıştır.  

 
Gittikçe liberalleşen dünya içerisinde AB’nin daha fazla korumacı ve teşvik 

edici yöntemlerle bu politikasını sürdürmesi mümkün görülmemektedir. DTÖ’nün 

tarım alanda izlemiş olduğu politikalar neticesinde varılan noktalara ilaveten, AB nin 

Hindistan, Asya, Karayipler, Pasifik gibi ülkelerle yapmış olduğu muhtelif 

anlaşmaların ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının baskısı da, izlenen OTP üzerinde 

etkisini daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Netice itibariyle OTP’nin üreticilere 

vermiş olduğu kazanımların önümüzdeki dönemde giderek kısılacağı kaçınılmaz bir 

gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.126  

                                                 
126 Aleattin Alparslan, ‘‘Avrupa Birliği Tarım Politikasına Genel Bir Bakış’’, Gümrük Dünyası  
     Dergisi, No:44, 2005, s. 31 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARININ AB 

ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU VE EKONOMİYE 

ETKİLERİ 

 

Dünyada artan nüfus karşısında kaynakların rasyonel kullanımı gerekliliği, 

dünya ülkelerini daha sıkı bir şekilde ekonomik işbirliği ve yardımlaşmaya 

zorlamaktadır. Diğer taraftan Dünya ülkeleri politik ve ideolojik sebeplerle de 

birbirlerine yakınlaşma çabası içine girmiştir. Bu yaklaşımların temeli özellikle 

İkinci Dünya Savaşı sonrası atılmış olup, 1958 yılında Roma Antlaşması ile altı 

Avrupa ülkesi tarafından kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) dur bu 

birleşme hareketlerinin en önemlisi olmuştur. Temelde ekonomik amaçlarla kurulan 

AB bugün ortak siyasi birlik ve ortak para birliği konusunda hızlı adımlarla 

ilerlemektedir.1 

 

AET ile Türkiye arasındaki ilk önemli adım 12 Eylül 1963 yılında imzalanan 

Ankara anlaşması olmuştur. Toplulukla ilişkilerin Türkiye’deki siyasi sıkıntılar 

nedeniyle zaman zaman duraklamasına rağmen, 14 Nisan 1987 yılında Türkiye, 

topluluğa tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Tam üyelik aşamasının bir başka 

önemli adımı da 1993 yılında yapılan Kopenhag Zirvesinde atılmış ve Türkiye’nin 

bazı ekonomik, sosyal ve siyasi kriterleri yerine getirmek şartıyla tam üye olabileceği 

ifade edilmiştir. Daha sonra 10 Aralık 1999 tarihinde Helsinki Zirvesi ile Türkiye 

tam üyeliğe aday ülke olarak kabul edilmiş ve tam üyelik yolunda yeni bir sürecin 

içine girilmiştir.2 

 

AET’nun kuruluş aşamasında, ticaret, ulaştırma, para politikaları gibi 

konularda ortak politikalar belirlenmiştir. Günün şartlarına bağlı olarak bu 

                                                 
1 Sibel Tan-İlkay Dellal, ‘‘Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasının İşleyişi ve Türk Tarımının  
  Uyum Süreci’’, 2003, No:100, http://www.aeri.org.tr/PDF/100-PRABOTP.pdf, 03.07.2010, s. 51. 
2 Sibel Tan-İlkay Dellal, ‘‘Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasının İşleyişi ve Türk Tarımının  
  Uyum Süreci’’, 2003, No:100, http://www.aeri.org.tr/PDF/100-PRABOTP.pdf, 03.07.2010, s. 51. 
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politikalardan en önemlisi OTP olarak kabul edilmiş ve Roma Antlaşmasının 39. 

maddesinde OTP hedefleri kapsamlı bir şekilde belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak 

için stratejiler belirlenmiştir.3  

 

Türkiye’nin AB’ne tam üyelik sürecinde tarımsal alandaki en önemli sorun, 

Türk tarımının OTP’ye uyumudur. Türkiye için ekonomik ve sosyal olarak çok 

önemli bir sektör olan tarım, AB tarımından yapısal olarak çok farklıdır. Bu durum, 

OTP’ye uyumunu güçleştiren en büyük etmendir. OTP’deki politika değişiklikleri ve 

Türkiye’nin tam üyeliği halinde izlemek durumunda kalacağı politikaların Türk 

tarımı üzerine etkilerinin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Nitekim daha önce üretim 

artışını, şimdilerde ise üretimin azaltılmasını destekleyen politikalar (gelire doğrudan 

destek), henüz altyapı sorunun çözmemiş, kendine yeterliliği gittikçe azalan Türk 

tarımı için uygun görülmemektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, 

küreselleşen dünyada kendisi için en yararlı olacak şekilde yerini almak zorundadır. 

AB’nin Katılım Ortaklığı Belgesinde Türkiye tarımı ile ilgili istekleri, Türkiye’nin 

hazırladığı ve onayladığı Ulusal Program kapsamında tamamen kabul edilmiştir. Bu 

istekler ve taahhüt edilen uygulamalar yapıldığı takdirde Türk tarımının bazı 

sorunlarına çözüm bulunulabilecektir.4 

 

Çalışmanın bu son bölümünde öncelikle Türk tarım sektörü ve Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan bu yana Türk tarımının sorunları ve uygulanan politikalar analiz 

edilecek, sonrasında Türkiye’nin OTP’ye uyum sürecinde tarım sektörü ve 

politikalarındaki değişimleri içeren yol haritası, bu süreçte Türk tarımının fırsatları 

ve karşılaşabileceği tehditler göz önünde tutularak incelenecek, ve son olarak olası 

uyum sürecinin gerçekleşmesi halinde bu sürecin ekonomiye olan etkileri 

tartışılacaktır. 

 
 
                                                 
3 Sibel Tan-İlkay Dellal, ‘‘Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasının İşleyişi ve Türk Tarımının  
  Uyum Süreci’’, 2003, No:100, http://www.aeri.org.tr/PDF/100-PRABOTP.pdf, 03.07.2010, s. 52. 
4 Sibel Tan-İlkay Dellal, ‘‘Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasının İşleyişi ve Türk Tarımının  
  Uyum Süreci’’, 2003, No:100, http://www.aeri.org.tr/PDF/100-PRABOTP.pdf, 03.07.2010, s. 53,  
  54. 
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3.1. Türkiye’de Tarım Sektörü ve Politikaları 
 
   

Türkiye tarımsal ürünlerin üretiminde elverişli bir iklim ve toprak yapısına 

sahiptir. Bu nedenle bazı tropikal ürünler dışında neredeyse her ürün Türkiye’de 

yetişebilmektedir. Bunun yanında hayvansal ürünler bakımından da önemli bir 

potansiyel bulunmaktadır. 

 

Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin yüksek olması ve özellikle tarım ve 

tarımla ilgili sektörlerin (gıda, tarımsal girdi vb.) ülke ekonomisindeki ağırlığı, 

tarımsal nüfusun da genel nüfus içerisinde fazla bir pay almasına neden olmuştur. 

Gerek tarımsal ürünlerdeki yüksek üretim potansiyeli gerekse ekonominin tarıma ve 

tarımsal sanayiye bağımlılığı, tarım ürünleri piyasasında stabiliteyi sağlamak için 

bazı enstrümanlara gerek duymaktadır. Bu enstrümanların bazıları devletçe 

uygulanan politikalar olmakla beraber çoğu zaman piyasanın kendi akışı içinde 

oluşan uygulamaları içermektedir.5 

 

Türkiye tarım piyasalarında önemli işlevi ve rolü olan aktörler; Devlet, 

tarımsal KİT’ler, tarım satış kooperatifleri birlikleri, ticaret borsaları ve aracılardır. 

Bunlar bitkisel ve hayvansal ürün üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini satın alarak 

çeşitli şekillerde değerlendirmektedir. Bu bölümde öncelikle Türk tarım sektörünün 

ekonomideki yeri ve önemi temel göstergeler aracılığıyla ele alınacak ve sonrasında  

Türkiye’de tarımsal politikalar beş dönem itibariyle ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 
3.1.1. Türkiye’de Tarım Sektörü ve Özellikleri 

 

Türkiye için tarım, göz ardı edilemeyecek düzeyde önem taşımaktadır. Bu 

önem, izleyen bölümde, istatistiki göstergeler yardımıyla ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.6 

                                                 
5 Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Destekleme Politikası, İTO  
  Yayınları, No:14, İstanbul, 2009, s. 83. 
6 Yaşar Uysal, Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Perspektifinde Ege ve Türkiye Tarımında  
  Yeniden Yapılanma, Tükelmat Yayıncılık, EGİFED Bilimsel Araştırmalar Dizisi, No:1,  
   İzmir, 2007, s. 3. 
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3.1.1.1. Tarımın GSYİH’deki Payı 

 

Ülkemizde tarım sektörünün üretim içindeki payı her geçen yıl küçülmekte, 

sektörün milli gelir, ihracat ve istihdama katkısı giderek azalmaktadır. Tarım 

kesiminin ekonomi içindeki payındaki azalma ile birlikte gelişme hızı da giderek 

daralmış ve gelişme hızındaki yavaşlama 2000’li yıllarda büyük bir düşüş yaşamıştır. 

Türkiye ekonomisi içinde 1960’lı yıllarda tarım kesiminin GSYİH içinden aldığı pay 

%40 iken günümüzde bu oran %8 civarına düşmüş ve tarıma dayalı bir ekonominin 

şu anki lokomotif gücü hizmetler sektörü haline gelmiştir. Tarımsal hasıla 

paylarındaki daralma hemen tümüyle hizmet sektöründeki göreli genişlemeye 

yansımıştır. 7  

 

Tablo 11: Türkiye’de GSYİH İçindeki Sektör Payları (%) (1923-2010) 

 

YILLAR TARIM SANAYİ HİZMETLER 
1923* 0,427 0,104 0,469 
1930* 0,465 0,099 0,436 
1940* 0,447 0,146 0,407 
1950* 0,408 0,131 0,461 
1960* 0,372 0,155 0,473 
1970** 0,367 0,166 0,467 
1980** 0,255 0,183 0,562 
1990** 0,168 0,248 0,584 
2000** 0,135 0,223 0,641 
2005** 0,101 0,244 0,655 
2006** 0,09 0,246 0,664 
2007*** 0,076 0,248 0,676 
2008*** 0,076 0,245 0,679 
2009*** 0,083 0,228 0,689 
2010*** 0,084 0,233 0,683 

 

Kaynak: Ahmet Necip Ünal, Türkiye’de Ekonomik Yapı Değişmeleri (1923-1988), TOBB   

                Yayınları, Ankara,1989, s.12,16,20*,  TÜİK, Veritabanları, Ulusal Hesaplar (Çevrimiçi) 

                http://www.tuik.gov.tr//ulusalhesapapp/ulusalhesap.zul?tur=1, 1987 Bazlı  

                Seri**30,06,2010, 1998 Bazlı Seri***, 16.04.2011 

                                                 
7 Nazan Susam-Ufuk Bakkal, ‘‘Türkiye’de Tarım Politikalarındaki Dönüşümün Kamu Bütçesi ve  
  Ekonomi Üzerindeki Etkileri’’, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
  Dergisi, Sayı:10, 2008, ss. 344, 345. 
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Diğer yandan son yıllarda Tablo 12’de görüldüğü üzere tarım sektörünün 

büyüme hızında da önemli bir düşüş söz konusudur. 2000-2007 yılları arasında 

Türkiye ekonomisi yıllık ortalama %4,9 büyürken tarım sektörü sadece ortalama 

yıllık %1,9 büyümüştür. 2007 yılında meydana gelen kuraklık ve mevsim normalleri 

üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, tarımsal üretimde azalmaya yol açmış ve yıl 

sonunda ekonominin büyüme hızındaki beklentiyi düşürmüş, böylece tarım sektörü 

sabit fiyatlarla %6,8 oranında küçülmüştür. Tarım sektöründeki bu daralma bazı 

ürünlerin ithal edilmesine neden olmuş ve böylece cari işlemler dengesini de 

olumsuz etkilemiştir.8 

 

Tablo 12:Türkiye’de GSYİH’nın ve GSYİH Gelişme Hızının Sektörel Dağılımı 

(Milyar TL, %) (1980-2006) 

 

Yıllar GSYiH Gelişme 
Hızı Tarım Gelişme 

Hızı Sanayi Gelişme 
Hızı Hizmetler Gelişme 

Hızı 

1980 50296,0 -2,4 12288,0 1,3 10424,2 -3,6 27583,9 -3,6 

1985 63776,1 4,2 12396,0 -0,3 15116,1 6,5 36264,0 4,9 

1990 83578,5 9,3 13746,3 7,0 21872,6 9,3 47959,6 9,9 

1995 97887,8 7,2 14230,3 1,3 27475,8 12,5 56181,7 6,3 

2000 118789,1 7,4 15641,8 3,8 33170,6 6,2 69976,7 8,8 

2005 146780,7 7,4 16625,5 5,7 42107,6 6,6 88047,6 8,1 

2006 155732,5 6,1 17109,1 2,9 45289,5 7,6 93333,9 6,0 

 
Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Milli-Yurtiçi Hasıla (1987 Bazlı Seri),   
               (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=55&ust_id=16, 30.06.2010 
 

3.1.1.2. Tarımın İstihdamdaki Payı 

 

Türkiye ekonomisinin sektörel yapısı istihdam olanakları açısından genel 

olarak değerlendirildiğinde, ekonomide uzun yıllar tarım sektörünün ve tarım 

sektöründeki istihdamın ağırlıkta olduğunu ancak son yıllarda tarım sektörünün 

giderek payının azaldığını ve bunun yerine hizmetler sektörünün daha fazla istihdam 

yarattığı görülmektedir. 

 

                                                 
8 A.e., s. 346. 



 

 2002-2006 dönemi dikkate alındığında, ekonomi reel olarak yıllık ortalama 

%7,2 oranında büyürken, toplam istihdam yıllık ortalama

İstihdam düzeyindeki bu sınırlı artış büyük ölçüde tarım kesimi istihdamındaki 

azalmadan kaynaklanmış

yıllık ortalama %3,9 oranında artış göstermiştir. Türkiye ekonomisinin içinde 

bulunduğu yapısal dönüşüme paralel olarak istihdam, 2002

kümülatif bazda sanayi sektöründe 

sektöründe %14,1 oranında artmış, tarım sektöründe ise 

2006 yılında tarım sektörü istihdamında bir önceki yıla göre 

sanayi ve hizmetler sektörü istihdamında ise sırasıyla 

kaydedilmiştir. Özellikle hizmetler sektöründeki istihdam artışında inşaat alt 

sektöründe kaydedilen 

istihdam içerisinde tarım sektörünün payı 

hizmetler sektörünün payı i

payı %23’tür. Bu oran tarım sektöründe büyük bir çözülmenin yaşandığının 

göstergesidir.9  

 

Tablo 13: Türkiye Genelinde İstihda
(1990-2009) 

 

 
Kaynak: TÜİK, Veritabanları, İstihdam, İşsizlik ve Ücret (Çevrimiçi)

             http://www.tuik.gov.tr/isgucu/basla1.do

 

Tablo 13’de Türkiye genelinde istihdamın sektörel dağılımının seyri 

görülmektedir. 2000-2007 yılları 

iki milyona yakın bir

çözülme devam etmektedir. Her yıl on binlerce kişi tarımdan çekilmekte ve iş bulma 

                                        
9 A.e., ss. 346, 347.  

2006 dönemi dikkate alındığında, ekonomi reel olarak yıllık ortalama 

7,2 oranında büyürken, toplam istihdam yıllık ortalama %0,7 oranında artmıştır. 

stihdam düzeyindeki bu sınırlı artış büyük ölçüde tarım kesimi istihdamındaki 

azalmadan kaynaklanmıştır. Söz konusu dönemde tarım dışı sektörlerde istihdam 

3,9 oranında artış göstermiştir. Türkiye ekonomisinin içinde 

bulunduğu yapısal dönüşüme paralel olarak istihdam, 2002

kümülatif bazda sanayi sektöründe %16,8, hizmetler sektöründe 

14,1 oranında artmış, tarım sektöründe ise %24,7 düzeyinde azalmıştır

2006 yılında tarım sektörü istihdamında bir önceki yıla göre %6,2 oranında azalma, 

sanayi ve hizmetler sektörü istihdamında ise sırasıyla %2,9 ve %

kaydedilmiştir. Özellikle hizmetler sektöründeki istihdam artışında inşaat alt 

sektöründe kaydedilen %8 oranındaki yükseliş etkili olmuştur. 2006 yılında toplam 

istihdam içerisinde tarım sektörünün payı %27,3, sanayi sektörünün payı

hizmetler sektörünün payı ise %53 olmuştur. 2007 yılı için tarımın

r. Bu oran tarım sektöründe büyük bir çözülmenin yaşandığının 

Tablo 13: Türkiye Genelinde İstihdamın Sektörel Dağılımı (15+Yaş,

, Veritabanları, İstihdam, İşsizlik ve Ücret (Çevrimiçi) 

http://www.tuik.gov.tr/isgucu/basla1.do, 30.06.2010 

Tablo 13’de Türkiye genelinde istihdamın sektörel dağılımının seyri 

2007 yılları arasında tarımsal kesimdeki istihdam rakamlarında 

iki milyona yakın bir azalma söz konusudur. Sonuç olarak tarım sektöründeki hızlı 

çözülme devam etmektedir. Her yıl on binlerce kişi tarımdan çekilmekte ve iş bulma 
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2006 dönemi dikkate alındığında, ekonomi reel olarak yıllık ortalama 

0,7 oranında artmıştır. 

stihdam düzeyindeki bu sınırlı artış büyük ölçüde tarım kesimi istihdamındaki 

tır. Söz konusu dönemde tarım dışı sektörlerde istihdam 

3,9 oranında artış göstermiştir. Türkiye ekonomisinin içinde 

bulunduğu yapısal dönüşüme paralel olarak istihdam, 2002-2006 döneminde 

sektöründe %22,5, inşaat alt 

24,7 düzeyinde azalmıştır. 

6,2 oranında azalma, 

%5 oranlarında artış 

kaydedilmiştir. Özellikle hizmetler sektöründeki istihdam artışında inşaat alt 

8 oranındaki yükseliş etkili olmuştur. 2006 yılında toplam 

27,3, sanayi sektörünün payı %19,7 ve 

. 2007 yılı için tarımın istihdam içindeki 

r. Bu oran tarım sektöründe büyük bir çözülmenin yaşandığının 

mın Sektörel Dağılımı (15+Yaş, %)  

 

Tablo 13’de Türkiye genelinde istihdamın sektörel dağılımının seyri 

arasında tarımsal kesimdeki istihdam rakamlarında 

Sonuç olarak tarım sektöründeki hızlı 

çözülme devam etmektedir. Her yıl on binlerce kişi tarımdan çekilmekte ve iş bulma 
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umudu ile büyük kentlere göç etmektedir. Tarım kesiminden göç edenlerin büyük bir 

çoğunluğu da iş bulamamaktadır. Ancak tarım sektöründeki istihdamın payı hala çok  

yüksektir. Tarım sektöründeki istihdam ve sektörün GSYİH içindeki payları arasında 

hala bir paralellik söz konusu değildir. 10 Tarımdaki bu çözülme ile birlikte geçimlik 

üretim yapanlar ile pazara üretim yapanlar da birbirinden ayrılmıştır. Böylece tarım 

kesiminde yeni bir yapı oluşmakta ve uygulanan tarım politikaları çerçevesinde 

küçük üreticilik yok olurken, orta ve büyük ölçekli işletmelerin piyasadaki 

egemenlikleri artmaktadır.11  

 

Tablo 14: Türkiye’de Toplam İstihdam İçinde Tarım İstihdamı (15+Yaş, 1000 

Kişi, %) (1990-2009) 

 

  Toplam İstihdam   Tarım,ormancılık,avcılık,balıkçılık   
  Toplam Erkek % Kadın % Toplam Erkek % Kadın % 
1990 18.538 12.901 69,6 5.637 30,4 8.691 4.372 50,3 4.319 49,7 
1995 20.586 14.628 71,1 5.958 28,9 9.079 4.810 53,0 4.269 47,0 
1999 22.048 15.713 71,3 6.335 28,7 8.856 4.647 52,5 4.209 47,5 
2000 21.580 15.780 73,1 5.800 26,9 7.769 4.261 54,8 3.508 45,2 
2001 21.524 15.555 72,3 5.969 27,7 8.089 4.309 53,3 3.780 46,7 
2002 21.354 15.232 71,3 6.122 28,7 7.458 3.784 50,7 3.674 49,3 
2003 21.147 15.256 72,1 5.891 27,9 7.165 3.718 51,9 3.447 48,1 
2004* 19.632 14.585 74,3 5.047 25,7 5.713 3.148 55,1 2.565 44,9 
2005* 20.067 14.959 74,5 5.108 25,5 5.154 2.787 54,1 2.367 45,9 
2006* 20.423 15.165 74,3 5.258 25,7 4.907 2.613 53,3 2.294 46,7 
2007* 20.738 15.382 74,2 5.356 25,8 4.867 2.578 53,0 2.289 47,0 
2008* 21.194 15.598 73,6 5.596 26,4 5.016 2.663 53,1 2.353 46,9 
2009* 21.277 15.406 72,4 5.871 27,6 5.254 2.808 53,4 2.446 46,6 
 
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, (Çevrimiçi)    
                http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=25&ust_id=8, Yeni Nüfus Projeksiyonlarına    
               Göre*, 16.04.2011  
 

Tablo-14’te 1990-2009 yılları arasında toplam istihdamın ve tarımdaki 

istihdamın değişimi gösterilmektedir. Geçen 20 yıl içinde daimi olarak toplam 

istihdamda erkek işgücü yoğun iken, tarım istihdamında ise kadın işgücünün erkek 

işgücüne eşit olduğu görülmektedir. Tarım sektörü, kadın işgücünün en yoğun 
                                                 
10 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’,  
    DPT Yayınları, Ankara, 2007, (Çevrimiçi), http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik662.pdf, 30.06.2010,  
    s. 27. 
11 Nazan Susam-Ufuk Bakkal, a.g.m., s. 348. 
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olduğu sektör konumundadır. 2009 yılı itibariyle, genel istihdamda kadınların payı 

%27,6 düzeyinde, aynı oran, tarım sektöründe %46,6’ya çıkmaktadır. Yine 1999 yılı 

verilerine göre, kadınların %66,44.’ü tarım kesiminde çalışmaktadır, bu oran 2009 

yılında 41,66’ya düşmüştür. 1990-2009 yılları arasında kadınların genel istihdamında 

%30,4’ten %27,6’ya olmak üzere %6’lık bir daralma olmasına karşın, aynı zaman 

diliminde tarım istihdamındaki kadınların payı %49,7’den  %46,6’ya düşmüştür. Bu 

sonuç, ‘‘tarımın kadınsallaşması (feminizasyonu)’’ olarak nitelenebilir. 

 

Tarımın kadınsallaşması, krizler sarmalındaki Türkiye kırsalında kadın 

emeğinin önemine işaret etmektedir. Kadınların emek piyasasında yeri, kentlerde 

farklı boyutlar kazanmaktadır. Kırsalda tarımsal üretim alanında ‘‘ücretsiz emek 

sağlayıcı’’ olan kadın, kentte birçok ferdi çeşitli işlerde çalışan aile içinde diğer 

çalışanlara destek olma yanında, ‘‘gündeliğe gitme’’, ‘‘evde fason üretim yapma’’ 

gibi faaliyetlerle sosyal güvenlikten yoksun çalışma ilişkilerine girmektedir.12 

 

 2010 yılında tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık’ta istihdam edilenlerin 

%15,4’ü okuma yazma bilmeyen, %10,6’sı okuma yazma bilen fakat okul 

bitirmemiş, %53,9’u ilkokul, %4,8’si ortaokul, %6’sı lise mezunu, ve sadece %1’i 

yüksek okul mezunudur. Diğer taraftan 2010 yılında Türkiye’de tarım kesiminde 

istihdam edilenlerin %9,27’si yevmiyeli, %1,67’si işveren, %42,5’i kendi hesabına 

çalışan ve %46,5’i ücretsiz aile işçisi durumundadır. Başka bir deyişle, tarım 

sektöründeki faal nüfusun %91’i fiilen kendi işinde veya aile işletmesinde 

çalışmaktadır.13 

 

Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, tarım sektöründe genel olarak 

aile işletmesi için ücretsiz çalışma biçiminin egemen olduğu, işgücünün büyük 

oranda bucak ve köylerde konumlandığı, sektörde giderek artan bir kadın işgücü 

yapısının varlığı ve buna koşut olarak eğitim düzeyinin düşüklüğü görülmektedir. 

                                                 
12 Gökhan Günaydın, Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm, Politika Transfer Süreci/AB ve Türkiye,   
    1.Baskı, Tan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 267 
13 TÜİK, Veritabanları,  İstihdam, İşsizlik ve Ücret (Çevrimiçi),  
    http://www.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul, 16.04.2011  
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Mart 2000’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Lizbon Zirvesi, Birliğin 

hedefini; ‘‘gelecek 10 yıl içinde dünyanın en rekabetçi ve dinamik, bilgiye dayalı 

ekonomisi haline gelmek, tam istihdama ulaşmak, sürdürülebilir bir ekonomik 

büyümeyi ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak’’ olarak belirlemiştir. Zirvede 2010 yılı 

için AB genel istihdam oranının %70, kadın istihdam oranının %60 olması, somut 

istihdam hedefi olarak konmuştur. Bu istihdam hedeflerine ulaşabilmek için Birliğin 

yıllık %3 oranında büyümesinin yeterli olduğu vurgulanmıştır.14   

 

Türkiye’nin ise Ulusal Programında Sosyal Politika ve İstihdam alanında 

uyumlaştırılması gereken 57 adet AB mevzuatı bulunmaktadır. Bu mevzuat, çalışma 

hayatı bakımından bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal 

diyalog, kadın erkek eşitliği ve ayrımcılığın önlenmesi bölümleri altında yer 

almaktadır. Türkiye’nin muhtemel üyeliği halinde beklenen etkiler açısından tarım 

sektörü Türkiye’deki en önemli ekonomik ve sosyal sektörlerden biri olup, özel 

dikkat gerektirmektedir. OTP’ye başarı ile katılım sağlamak için Türkiye’nin kırsal 

kalkınma ve idari kapasitenin güçlendirilmesi yönünde çaba sarf etmesi 

gerekmektedir. Tam üyelik tarım sektörünün istihdam içerisindeki payının 

azalmasına neden olacaktır. Tarım sektöründe açığa çıkan işgücüne istihdam 

olanakları sağlandığı ölçüde üyelik olumlu etkiler getirebilecektir. Aksi durumda 

ciddi bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalınacaktır.15 

 

3.1.1.3. Tarımın Dış Ticaretteki Payı 

 

İthal ikameci büyüme stratejisinin terk edilerek ihracata yönelik büyüme 

stratejisinin izlenmeye başladığı 1980 yılından itibaren Türkiye’nin dış ticaret hacmi 

ve niteliğinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.16 Tablo 15’te görülebileceği gibi 1980 

yılında 10,8 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2010 yılı sonunda 299 milyar doları 

aşmıştır. Aynı dönemde ihracat 39 kat artarak 2,9 milyar dolardan 113,98 milyar 

                                                 
14 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)-İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’,  
    Ankara: DPT Yayınları, 2007, (Çevrimiçi) http://www.dpt.gov.tr/DPT.portal, 03.07.2010, s. 86. 
15 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)-İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’,  
    Ankara: DPT Yayınları, 2007, (Çevrimiçi) http://www.dpt.gov.tr/DPT.portal, 03.07.2010, ss. 89,95. 
16 Yaşar Uysal, a.g.e., s. 5. 
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dolara, ithalat ise 23,4 kat artarak 7,9 milyar dolardan 185,54 milyar dolara 

yükselmiştir. Dış ticarete ilişkin bu veriler ülkemiz ekonomisinin çok önemli olan dış 

ticaret açığı denilen yapısal sorununa da işaret etmektedir. 

 

Tablo 15:Türkiye’nin Dış Ticaretinde Tarımın Payı (Milyar $, %) (1980-2010) 

 

  İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET DENGESİ 
  Toplam Tarım % Toplam Tarım % Toplam % Tarım % 

1980 2,91 1,65 56,84 7,91 0,08 1,01 -5,00 -0,46 1,57 0,91 
1985 7,96 1,67 20,94 11,34 0,28 2,49 -3,39 -0,18 1,38 0,71 
1990 12,96 2,06 15,90 22,30 1,14 5,11 -9,34 -0,26 0,92 0,29 
1995 21,64 1,86 8,60 35,71 1,91 5,35 -14,07 -0,25 -0,05 -0,01 
2000 27,77 1,68 6,06 54,50 2,12 3,90 -26,73 -0,32 -0,44 -0,12 
2005 73,48 3,47 4,72 116,77 2,83 2,42 -43,30 -0,23 0,64 0,10 
2006 85,53 3,61 4,22 139,58 2,93 2,10 -54,04 -0,24 0,68 0,10 
2007 107,27 3,88 3,62 170,06 4,67 2,75 -62,79 -0,23 -0,79 -0,09 
2008 132,03 4,18 3,16 201,96 6,43 3,19 -69,94 -0,21 -2,26 -0,21 
2009 102,14 4,54 4,44 140,93 4,63 3,28 -38,79 -0,16 -0,09 -0,01 
2010 113,98 5,10 4,47 185,54 6,49 3,50 -71,56 -0,24 -1,39 -0,12 

 

Kaynak: TÜİK, Veritabanları, Dış Ticaret, Dış Ticaret İstatistikleri, (Çevrimiçi) 

                http://www.tuik.gov.tr/disticaretapp/Basla.do, 03.07.2010 

 

Diğer taraftan, toplam ihracat içinde tarımın payı 1980 yılında %56,84 iken 

bu oran 2010 yılı sonunda %4,47’ye gerilemiştir. Tarımın ithalat içindeki payı ise bu 

dönemde %1’den, bazı yıllar %5’i aşmış olmakla beraber, 2010 yılı sonunda %3,5’e 

yükselmiştir. 1980 yılında sadece 79 milyon dolarlık tarım ürünleri ithalatı yapan 

Türkiye, 2010 yılına gelindiğinde 6,49 milyar dolarlık ithalat yapar hale gelmiştir. 

Yani geçen 30 yılda tarım ürünleri ithalatı yaklaşık olarak 80  kat artmıştır. 

 

İhracattaki gelişmelere bakıldığında ise 1980 yılından 2010 yılı sonuna kadar 

ihracatın ancak 3 kat artarak 1,6 milyar dolardan 5,1 milyar dolara yükseldiği 

görülmektedir. İhracattaki bu yavaş artışa karşın ithalattaki devasa artış tarım 

ürünleri dış ticaret dengesini de olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim 1980 yılında 

1,57 milyar dolar fazla veren tarım ürünleri dış ticaret dengesi, 2010 yılında 1,39 

milyar dolarlık açık verir hale gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda toplam 

ihracat içinde tarımın payı gerilerken, ithalat içindeki payı artış göstermiştir. Bundan 
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daha ürkütücü olan gelişme ise 2000 yılından beri önemli miktarda açık veren tarım 

ürünleri dış ticaret dengesinin 2007-2010 yılları arasında da açık vermiş olması, yani 

tarımda dışa bağımlı hale gelinmesidir. 

 

AB ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği’nin Türk sanayi ve tarım ürünleri dış 

ticareti açısından etkilerine bakılması sonuçlarını görmek açısından yarar arz 

etmektedir. AB, daha baştan beri Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağı olmuştur. 

1965 yılında 315 milyon dolar olan Türkiye’nin AB’ye ihracatı 2005 yılı itibariyle 

38,4 milyar dolara, buna karşılık 1965 yılında 214 milyon dolar olan Türkiye’nin 

AB’den ithalatı ise 2005 yılında 49,1 milyar dolara yükselmiştir. Buna göre AB’ye 

yapılan ihracat 40 yılda 122 katına, AB’den yapılan ithalat ise aynı sürede 229 katına 

çıkmıştır. Bu süre içerisinde Türkiye’nin AB’ye karşı dış ticaret dengesinin fazla 

verdiği tek yıl, 1965’tir. İzleyen yıllarda giderek büyümüş olan dış ticaret açıkları, 

Gümrük Birliğinden çok daha önce, 1989 yılından sonra bir sıçrama yaparak üç 

milyar doların üzerine çıkmıştır. Söz konusu açık 1995 yılında 5 milyar dolar, onu 

izleyen yıllarda da 10 milyar dolar düzeyini aşmıştır.17  

 
3.1.2. Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikaları 

      

Türkiye, özellikle Anadolu tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 

yapmış bir coğrafyadır. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde toprakların mülkiyeti 

devletin olmuş ve kullanma hakkı kişilere verilmiştir. Özellikle Osmanlılardaki 

toprak düzeni, tarımsal faaliyetlere önemli ölçüde yön vermiştir. Bu dönemde tarım 

politikaları, askeri varlığın oluşturulması, vergilerin toplanması ve büyük şehirlerin 

gıda ihtiyacının karşılanması amaçlarına hizmet etmiştir.18 

 

Türkiye’de Cumhuriyet dönemi öncesinde tarım kesimi ana sektör olarak 

devlet vergi gelirlerinin temelini oluştururken, tarım kesimini kalkındırmak ve 

                                                 
17 Neslihan Yılmaz, Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikası ve Türk Tarımının Uyumu, AB  
    Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Koordinasyon Dairesi  
    Başkanlığı, Ankara, 2008, ss. 156,157. 
18 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ‘‘Türkiye’de Tarım’’, yay. Fahri Yavuz, Aralık 2005, (Çevrimiçi)  
     http://sgb.tarim.gov.tr/yayimlar/turkiyede_tarim.pdf, 31.07.2010, s. 10. 
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tarımsal üretimi artırmak yönünde bir çabadan söz edilemez. Cumhuriyet döneminde 

tarım hasılası sömürülen bir sektör olmaktan çıkartılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşunu 

izleyen yıllarda tarımın ekonomi içindeki değişmeyen önemine koşut olarak, 

tohumluk ıslahı ve dağıtımı, hayvan ırklarını ıslah ve hayvan hastalıkları ile 

mücadele çalışmalarına geçilmesi, örnek çiftlikler kurulması gibi o zamana kadar   

yapılmayan   bir   araştırma   ve   geliştirme   hamlesine   girişilmiştir.19 

 

 Günümüzde tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi nispi olarak azalmış 

olmakla birlikte, yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi 

temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından halen büyük önem 

taşımaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıl tarım sektörünün GSYİH içindeki payı 

%42,7 iken, 2010 yılında ise %8,4 düzeyine düşmüştür. Tarım sektörünün 

ekonomideki payı azalsa da halen desteklenmesi gerekir, asıl önemli olan ise bu 

desteğin ne şekilde olacağıdır. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’daki payının 

giderek azalması ise, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok 

önem verilmesinin bir sonucudur.20 

 

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde ulusal mevzuatına aktarılması gereken 

OTP, Türkiye’de uygulanan tarım politikasından tamamen farklı bir yapıya sahiptir. 

Türkiye’nin OTP’ye uyumunda, tarımda uygulanan finansal yardımlar açısından 

OTP’de pazar politikası ve yapısal politika ile tarıma yönelik finansal yardımlar için 

öngörülen mekanizmaların uygulamaya konulması gerekli olmaktadır.21   

 

Halen AB’nde uygulanan OTP’nin Türkiye’de uygulanması halinde, DGD 

için 8 milyar Euro, Pazar önlemleri için ise 1 milyar Euro, kırsal kalkınma önlemleri 

için 2,3 milyar Euro olmak üzere toplam 11,3 milyar Euro kaynak gerektiği ifade 

edilmektedir. Buna karşılık Türkiye 2008 yılında 1,8 milyar Euro’luk bir bütçe ile 

                                                 
19 Gülcan Eraktan, Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme  
    Politikaları, Uzel Yayınları, İstanbul, 2001, ss. 75, 76. 
20 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ‘‘Türkiye’de Tarım’’, yay. Fahri Yavuz, Aralık 2005, (Çevrimiçi)  
    http://sgb.tarim.gov.tr/yayimlar/turkiyede_tarim.pdf, 31.07.2010, s. 18. 
21 Özden Cesur, Avrupa Birliği’nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye ile Bir  
   Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara  
   Üniversitesi Basımevi, No:21, Ankara, 2004, ss. 188- 190. 
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desteklenmiştir. Bu ise AB destek düzeyinin 1/6 sına denk gelmektedir. Türkiye’nin 

AB ülkelerinde uygulanan OTP’ye uyumu, öncelikle OTP’nin kuralları ve temel 

ilkeleri doğrultusunda sonrasında ise Türk tarımının kendi çıkarlarını koruyacak 

maddelerin OTP’ye eklenmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye bu konuda kendisi ile 

benzer özelliklere sahip İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkeleri uyum 

deneyimleri ve müzakereler için Polonya ve Bulgaristan gibi yeni üye ülkelerin 

geçirdiği süreçleri dikkatle izlemeli ve analiz etmelidir.22 Mevzuat uyumu 

kapsamında ise, zaman içinde ortaya çıkan sorunlara göre değişim gösteren ve 

gelişen bir OTP’nin ulusal mevzuat dikkate alınarak, Türkiye’de tarımsal yapının 

iyileştirilmesi ve tarım ürünlerini pazarlama sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. 

Aksi halde Türk çiftçisinin AB çiftçisi karşısından rekabet etmesi zorlaşacaktır.23 

 
3.1.2.1. Osmanlı Döneminde Tarım Politikaları 
 

14. yy başından 20. yy’ın ilk çeyreğine kadar 600 yılı aşkın bir süre yaşayan, 

dünyanın sayılı büyük devletlerinden biri iken, ‘‘hasta adam’’ denilecek kadar 

güçsüzleşen ve gelişmiş batılı devletler tarafından büyük bir iştahla parçalanmak 

istenen Osmanlı İmparatorluğu’nun hem büyük bir devlet olarak dünyayı titretmesi, 

hem de ‘‘hasta adam’’ durumuna düşmesi, biraz da sahip olduğu toprak düzeninin 

eseridir Osmanlı İmparatorluğu’nda üretimin esas olarak tarıma dayalı olması, toprak 

mülkiyeti ve bunun evrimi konusunu öne çıkarır.24 

 

Osmanlı toprak düzeni, uzantısı olduğu eski uygarlıkların karmaşık ve ilginç 

bir bileşimidir. İmparatorluğun geniş yayılma alanında farklı nitelikler göstermekle 

birlikte tarım için kullanılan toprağın mülkiyeti, önceleri kural olarak devlete aittir 

(miri arazi). Dirlik yada tımar düzenlemesi ile, mülkiyeti devlete ait olan tarım 

arazisi, yıllık gelirine göre has, zeamet ve tımar olarak ayrılır ve kullanımı, başlıca 

işlevleri vergi toplamak ve asker sağlamak olan kamu görevlilerine bırakılırdı. 

Osmanlı üretim yapısında devleti belirleyici öğe durumuna getirir. Devlet bu 

belirleyici konumunu temel üretim aracı olan toprağın çıplak mülkiyetini elinde 

                                                 
22 Okan Gaytancıoğlu, a.g.e., ss. 176, 177. 
23 Özden Cesur, a.g.e., s. 190. 
24 Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, 6.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008, s. 12. 
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tutmakla sağlar. Üretimi denetleyen ve artık ürüne el koyma yetkisine sahip olan 

devlet tümüyle ekonomik yaşamı da biçimlendirme olanağına sahipti.25 

 

Osmanlı İmparatorluğunu yücelten, aynı devirdeki öteki toplumlara üstün 

olmasını sağlayan mir-i arazi rejimi, 1550 yıllarından, başka bir deyişle Kanuni 

Sultan Süleyman’ın son yıllarından itibaren, bozulmaya başlamıştır. Bu bozulma, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklaması ve hatta gerilemesiyle iç içedir.26 

 

Osmanlı düzeninin giderek etkinliğini yitirmesiyle birlikte tarımsal mülkiyet 

yapısı da değişikliğe uğradı. Merkezi yönetim, gelirlerini artırmak için, miri 

toprakları ya doğrudan satış ya da bunların üzerinden vergi toplama işini özel 

girişimcilere (mültezim) bırakmak gibi yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. İltizam 

usulü denilen bu uygulamanın, toprak mülkiyetinin özelleşmesi yolunda çok önemli 

bir adım olduğun söylenebilir. Mültezimlerle birlikte merkezi hükümetin sivil-asker 

görevlileri merkezi hükümetin etkinliğini yitirmesiyle, önceden miri nitelikte olan 

topraklar üzerinde fiili bir özel mülkiyet oluşturdular.27 Mültezimler ihalede ödemeyi 

kabul ettikleri miktardan ne kadar fazla vergi toplarlarsa o kadar karlı olacaklarından, 

üretimin ve reayanın kötü duruma düşmesine aldırmayan, halkı ezen bir kurum 

olarak ortaya çıkmıştır. İşte bu mültezim olgusu, giderek tüm düzeni alt üst etmiş, 

halkı yoksulluğa itmiştir.28 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yy’da Avrupa ile ticari eklemlenmesinin 

ciddi biçimde hızlanmasını sağlayan ilk gelişme, 1838 yılında İngiltere ile imzalanan 

ve Osmanlı’nın dış ticaretine önemli bir serbestlik getiren Baltalimanı Anlaşması’dır. 

Anlaşmanın uzun dönem sonuçları Osmanlı’nın dış ticaret açısından tam olarak 

Avrupa’nın istediği konumda tutulduğunu göstermektedir. 1876-1908 döneminde 

Osmanlı ihracatının %70’ini tarımsal ürünler oluşturuyordu. Aynı oran 1911 yılında 

da geçerliliğini korumaktaydı. Buna diğer hammaddeler eklendiğinde, 1911-1913 

                                                 
25 Yakup Kepenek-Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 21.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008,   
    s. 13. 
26 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 17. 
27 Yakup Kepenek-Nurhan Yentürk, a.g.e., s. 13. 
28 Zeynel Dinler, a.g.e., ss. 17,18. 
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döneminde Osmanlı ihracatının %89-93 aralığındaki bir bölümünün 

hammaddelerden oluştuğu görülüyor. Osmanlı ithalatının büyük bir kısmı ise başta 

tekstil ürünleri olmak üzere sınai ürünlerden oluşuyordu. 1911 yılına gelindiğinde, 

Osmanlı ithalatının yalnızca %37’si dokuma ürünlerinden ibaretti. Genel olarak 

bakıldığında ise, ithalatın %60-65’ini işlenmiş ürünler oluşturuyordu.29 

 

Tarım ihracatının geliştirilmesine yönelik yoğun çabalar ise Osmanlı’nın 19. 

yy sonundaki genel dahili koşullarından kaynaklanan bir dizi etken tarafından 

engellendi. Tahıl, pamuk, üzüm ve tütün gibi üretimindeki ilkel üretim standartlarıyla 

karşılaşan hükümet, oransız enerjiyi ve parayı arıcılık, meyve ve sebzecilik ile gül 

üretimi gibi küçük faaliyetleri teşvik etmeye harcamayı seçti. Aynı şekilde, daha iyi 

aletlerin tanıtılmasına yönelik en dikkate değer hükümet programları hemen 

uygulama anlamında sınırlı, karmaşık ekipmana odaklandı. Ayrıca yeni tarım 

bürokrasisi henüz ekonomide hissedilmeyen ihtiyaçları karşılamaya aşırı ilgi 

gösterdiği için, alınan eğitim de yanlış yönlendirildi. Çoğu hükümet programları 

öncelikle okuryazar ve daha varlıklı üreticilere yönelikti. Bu sebeplerden ötürü 

reformlar Anadolu tarımının sınırlı yüzeysel özelliklerinden fazlasını dönüştürmeye 

yeterli olamadı.30 

 

1299 yılında küçük bir beylikken dünyanın en büyük imparatorluklarından 

biri haline gelen Osmanlıların bu başarısının en başta gelen nedeni olarak, uyguladığı 

toprak düzeni gösterilebilir. Bu düzen sayesinde kuvvetli bir orduyla futühatçı bir 

karaktere sahip olan İmparatorluk, Batı Avrupa’da ortaya çıkan önce ticari ve 

tarımsal gelişme, daha sonra da endüstriyel gelişmeleri kendi ülkesinde 

başlatamamış, fakat bu ülkelerle ticari ilişkilerini sürdürmüştür. Zamanla Batıya 

hammadde sağlayan bir yarı sömürge haline gelirken, idaresindeki toprakları yavaş 

yavaş kaybetmiştir. Tüm bu olumsuz gelişmelerin sonucunda, toprak düzeni devamlı 

bozulmuş, devlet mülkiyetinden özel mülkiyete doğru geçilirken köylüyü koruyacak 

yeni düzenlemeler yapılamadığından köylü devamlı daha kötü duruma düşmüş, 

                                                 
29 Nevzat Evrim Önal, ‘‘Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarımsal Dönüşüm’’,  Eskişehir, 17.06.2009,  
    (Çevrimiçi) http://econ.anadolu.edu.tr/fullpapers/Onal_econanadolu2009.pdf, 31.07.2010, s. 9.  
30 Donald Quataert, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım, 1876-1908, çev. Nilay Özok  
    Gündoğan-Azat Zana Gündoğan , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 32. 
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ezilmiştir. Bu koşullarda tek kurtuluşu fakirlikte ve yoksullukta bulan köylü, tarımda 

verimin artırılması için en küçük bir özenti ve olanak bulamamış, tarımsal üretim en 

az sermayeyle ve geleneksel yöntemlerle sürdürülmüştür.31 

 

3.1.2.2. Kuruluş Yılları ve Tek Parti Döneminde Tarım Politikaları 
(1923-1945) 

 

19. yy’ın sonunda ve 20. yy’ın başında katılmış olduğu savaşlar neticesinde 

Osmanlı Devleti ekonomik anlamda güçsüz bir konumdaydı. Girmiş olduğu 

savaşların finansmanında iç kaynakları yetersiz kalmış ve yüksek oranda 

borçlanmaya gidilmiştir. Yıllarca süren bu savaşlar sonrası; ülkede birçok iş sahası 

kapanmış, üretken erkek nüfusu azalmış, göçler nedeniyle de işsizlik büyük boyutlara 

ulaşmıştır.32  

 

Böyle bir ortamda başlayan ve dört yıl süren Kurtuluş Savaşında da ülkenin 

beşeri ve fiziki kaynakları sonuna kadar kullanılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 

her işin devletten beklendiği uzun ve zor bir dönem başlamıştır. Devlet bir taraftan 

okul, hastane, yol yaparak ülkeyi yeniden inşa etmeyi; diğer taraftan da şekeri, 

çimentoyu üretecek fabrikalar kurmayı planlamaktaydı. 1920’li yıllarda ülkenin 

bulunduğu bu olumsuz durumda dahi egemen olan iktisadi düşünce, piyasa 

mekanizması esas alınarak, sermaye birikiminin özel sektör aracılığıyla 

gerçekleştirilmesi yönündeydi.33 

 

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte tarım, kalkınmayı sağlayacak sektör olarak 

seçilmiş ve geniş olarak desteklenmiştir. Bu seçimde, ülkenin sanayi kapasitesinin 

son derecede yetersiz olması, kaynak eksikliği ve tarım sektörünün gelenekselliği 

etken olmuştur. 1920’li yılların sonunda tarımda %10’un üzerinde büyüme ivmesi 

yakalanmıştır. Bu ivmeyi yaratan iki temel etken, dönemin koşullarında tarımsal 

üretim gücünün asıl unsurunu oluşturan erkek işgücünün savaşlara sürülmeyip 

                                                 
31 Zeynel Dinler, a.g.e., s. 22. 
32 Özer Özçelik-Güner Tuncer, ‘‘Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları’’, Afyon Kocatepe  
    Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9, 2007, s. 254. 
33 Özer Özçelik-Güner Tuncer, a.y. 
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köylerinde tutulması ve tarımsal üretim üzerindeki ağır vergi yükünün 

kaldırılmasıdır.34  

 

Tarımsal vergi konusunda en önemli gelişme, Şubat 1925’te âşar vergisinin 

kaldırılmasıdır. Bununla geleneksel olarak tarımı vergilendiren bir yaklaşım sona 

eriyordu.35 Cumhuriyetin ilk iki yılında âşar ve ağnam vergileri bütçe gelirlerinin, 

sırasıyla %26 ve %3’ünü karşılıyordu. Tarım kesiminin ödediği vergiler devletin 

bütçe gelirlerinin 1924’de %29’unu oluştururken bu oran 1929’da %12’ye 1938-

1944 döneminde %11’e ve 1950’li yıllarda ise %4’e gerilemiştir.36  

 

Cumhuriyet yöneticileri, büyük çoğunluğu sefalet eşiğinde yaşamakta olan 

köylüleri yüzyıllardır kötü uygulamaya konu olmuş çağdışı bir ayni verginin yol 

açtığı baskı ve sıkıntılardan kurtarmak isteği âşarın kaldırılmasında asıl önemli faktör 

olmuştur. Âşarın kaldırılmasından sonra arazi ve hayvan vergilerindeki artışla vergi 

kaybı telafi edilmeye çalışılmıştır. 37 

 

Tarım sektörüne yönelik bu olumlu politikalar, kısa zaman diliminde son 

derecede başarılı sonuçlar üretmiştir. Savaş yıllarında ortalama %50 oranında azalma 

görülen tarımsal üretimde, savaş öncesi üretim hacmine, 1923’ü izleyen iki yıl içinde 

ulaşılmıştır. 1924-1929 yılları arasında tarımsal hasılanın yıllık büyüme hızlarının 

ortalaması %16,2’yi buluyordu. Bu, dönemin sınai büyüme hızı olan %8’in hemen 

hemen iki misli, milli hasıla artış hızı olan %10,9’un %50 üstündedir. Görüldüğü gibi 

tarım 1923-1929 yıllarında ana sürükleyici sektördür ve savaş ve yıkım yıllarından 

sonra ekonominin yeniden inşası esas olarak tarım kesiminin dinamizmi sayesinde 

                                                 
34 Gökhan Günaydın, ‘‘Cumhuriyet Dönemi Boyunca Tarım Sektörünün Sosyolojik ve Ekonomik  
    Dönüşümü’’, Küreselleşme ve Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım  
    Politikaları Sempozyumu-Bildiriler, haz. Mehmet Özaslan, Gaziantep Üniversitesi  
    Yayınları, Gaziantep, 2003, s. 7. 
35 Yakup Kepenek-Nurhan Yentürk, a.g.e.,  s. 42. 
36 İbrahim İnci, ‘‘1923-1960 Döneminde Türkiye’de Tarım Faaliyetleri Üzerinden Alınan Vergiler’’,  
    SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, No:1, 2009, (Çevrimiçi)  
    http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2009_1/2009-I-M-7.pdf, 31.07.2010, s.  
    128. 
37 İbrahim İnci, ‘‘1923-1960 Döneminde Türkiye’de Tarım Faaliyetleri Üzerinden Alınan Vergiler’’,  
    SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, No:1, 2009, (Çevrimiçi)  
    http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2009_1/2009-I-M-7.pdf, 31.07.2010, s.  
    128. 
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gerçekleşmektedir.38 

 

Türkiye’de ancak 1935 yılında yine Atatürk’ün öncülüğünde 2834 ve 2836 

sayılı tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri kanunlarının çıkarılmasından sonra 

tarım kooperatifleri ekonomide önemli bir yere sahip olmuşlardır.39 1937 yılında 

sadece 15 olan kooperatif sayısı, 1950’de 131’e, 1960’da 214’e, 1987’de ise 461’e 

yükselmiştir.40 

 

1935 yılına gelindiğinde, bir yandan nüfus artmış, öte yandan toprak 

mülkiyetinin dağılımındaki adaletsizlik, gözden kaçmaz düzeye gelmiştir. Atatürk’ün 

yaptığı devrimlere ilave olarak, ülkedeki toprak mülkiyeti dağılımını iyileştirecek, 

ekonomik ve sosyal yapıda köklü değişiklikleri sağlayacak toprak reformu 

gereksinmesi hissedilmeye başlamıştı. Ne var ki, reform kanununun çıkarılması için 

yapılan tüm çaba ve tasarılar, önce Atatürk’ün ölümü, sonra da İkinci Dünya 

Savaşının patlak vermesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.41 

 

3.1.2.3. Çok Partili Dönemden Planlı Döneme Tarım Politikaları  
(1945-1963) 

 

Dönem içerisinde 1946-1953 yılları ‘‘göreli açık pazar koşullarında tarıma 

dayalı büyüme yılları’’ ve 1954-1961 yılları ‘‘iç pazara yönelik korumacı dış ticaret’’ 

politikalarının izlendiği yıllar olarak tanımlanabilir.42 

 

1950 yılında ilk Demokrat Parti iktidarının kurulmasıyla birlikte 1933’ten 

beri uygulanmakta olan ve savaş yıllarında oldukça ağırlaştırılan katı devletçilik 

anlayışı yerini liberal nitelikli politikalara terk etmiştir. 1950 yılında iktidar hükümeti 

serbest girişimi, dış sermayeyi arttırmayı savunmuş ve iktisadi alanda tarım 

                                                 
38Gökhan Günaydın, a.g.m., s. 8. 
39 Muzaffer Bakırcı, Türkiye’de Kırsal Kalkınma, Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar, 1.Baskı,  
    Nobel Yayınevi, No:1116, Ankara, 2007, s. 79. 
40 İ.Hakkı İnan, Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İTO Yayınları,  
    No:73, İstanbul, 2008, s. 126. 
41 Zeynel Dinler, a.g.e., ss. 26, 27. 
42 Gökhan Günaydın, a.g.m., s. 10. 
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sektörünün birinci sıraya taşımıştır. Önceliğin tarıma verilmesine paralel olarak 

tarımsal ekim alanları ve üretim arttırılmaya gayret edilmiştir. Tarımsal üretimi 

arttırmada makineleşme en büyük araç olarak görülmüş ve hızla makineleşmeye 

gidilmiştir. Makineleşmede (özellikle traktör sayısında) Cumhuriyetin kuruluşundan 

beri sahip olunan miktarlara birkaç yıl içerisinde ulaşılmış bu sayılar üçe dörde 

katlanmıştır. Bu dönemde makineleşme dışında tarımsal kredilere de önem 

verilmiştir.43 

 

Türkiye’de toprak reformu adına atılmış ilk adım 1945 tarihli Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunudur. Kanun, topraksızları ve toprağı yetmeyenleri 

topraklandırma, verilen topraklar üzerinde işletmeler kurulması ve çiftçinin kredi ile 

teçhizi gibi toprak reformunun ana prensiplerinden bazılarını ihtiva ediyordu; ancak 

kapsamlı bir toprak reformu mahiyetinde değildi. Bu eksikliklerine rağmen 

memleket tarımı için yine de faydalı hükümleri ihtiva eden Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu tatbik edilmeden seçim kaygıları ile 1950 seçimlerinden önce tadillere 

uğramış ve bu suretle esas gayesinden uzaklaşmıştır.44  

 

1945 de, tarım topraklarının adaletsiz dağılımını düzeltmek amacıyla 

çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu istenildiği gibi uygulanamadığı gibi, bu 

kanunla dağıtılan arazilerin altı katından fazlası, büyük arazi sahipleri tarafından 

hazine arazilerinden çalınarak üretime açılmış ve sonuçta, toprak dağılımındaki 

adaletsizlik, daha da artmıştır.45 Türkiye’de hala toprak reformunun başarılı 

olamamasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.46 

   

Yaşanan bu gelişmeleri takiben Mayıs 1960 ihtilaliyle Demokrat Parti 

hükümetten uzaklaştırıldıktan sonra liberal iktisat politikalarına da son verilmiştir. 

Planlı dönemle birlikte devletçiliğe geçiş için 1960-1963 döneminde yapılan en 

önemli hazırlık DPT’nin kurulması olmuştur. 27 Mayıs 1960 askeri ihtilali ile bu 
                                                 
43 Muzaffer Bakırcı, a.g.e., s. 93. 
44 Gülden Çamurcuoğlu, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Toprak Reformu ve Milli Burjuvazi Yaratma  
    Çabası’’ Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1-2,  Haziran-Aralık 2009, s.    
    173. 
45 Zeynel Dinler, a.g.e., 28. 
46 Gülden Çamurcuoğlu, a.g.m., s. 161. 
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dönem kapanmış ve 1960-1962 yılları arasında sosyal, siyasal ve ekonomik bazı 

tedbirler alınarak yeni bir kalkınma sürecinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır.47 

 

3.1.2.4. Planlı Dönemde Tarım Politikaları (1963-1980) 
 

27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönem 

başlamıştır. Bu dönem, planlı ekonomi dönemidir. 1960 ihtilali yeni bir anayasanın 

hazırlanmasına neden olmuş ve 1961 anayasası yürürlüğe girmiştir. Ve anayasaya 

paralel olarak, 91 sayılı yasa ile 1961 yılında DPT kurulmuştur. 1961 anayasasında 

da DPT’ye, plan hazırlama görevi verildiği belirtilerek, yasal hale getirilmiştir.48 

 
3.1.2.4.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) 
 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda on beş yıllık hedeflerin tarım ve sanayi 

arasında dengeli bir gelişme esasına dayandığı ve Türkiye’nin uzun süreli gelişmesi 

daha çok sanayileşme yönünde olacağı, ancak sanayi sektörünün gelişebilmesi için 

tarımda, belirli ve ileri hedeflere ulaşılması da gerektiği belirtilmiştir.49  

 

Ayrıca Kalkınma Planında, köy topluluklarının kalkınması için ‘‘toplum 

kalkınması’’ yöntemi öngörülmüştür. ‘‘Toplum kalkınması’’ yöntemi Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı tarafından gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak 

amacıyla geliştirilen bir yaklaşımdır.50 Kalkınma Planının ilgili bölümünde, toplum 

kalkınması başlığından sonra, ‘‘köy kalkınması’’ deyiminin kullanılması, bazı yanlış 

anlaşılmalara yol açmıştır. Bunlardan birincisi, toplum kalkınmasının sadece köy 

toplulukları için yararlanılacak bir yöntem olarak düşünülmesidir. Bazı temel 

düzenlemeler yapılmadıkça toplum kalkınması çalışmalarının sınırlı kalacağı 

                                                 
47 A.e., s. 99. 
48 Oğuzhan Ardıç-Pınar Yılmaz, Para-Banka, Uluslararası İktisat ,Türkiye Ekonomisi, 5.Baskı,  
    Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 217.  
49 DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), (Çevrimiçi) www.dpt.gov.tr, 21.08.2010, s.  
    39. 
50 Muzaffer Bakırcı, a.g.e., ss. 105, 106. 
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anlaşılmıştır51 ve tarımsal ve kırsal gelişme için hedeflenen amaçların daha çok 

kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ile sağlanacağı üzerinde durulmuştur.52 

 

Ayrıca, bu dönemde 1960’dan bu yana sık sık tekrarlanan toprak reformu 

konusunda bir hayli çalışma yapılmış, bir de tasarı hazırlanmıştır.53 Toprak reformu 

tartışmaları bağlamında köylülerin toprak sahibi yapılmasının onların daha şevkle 

çalışacakları, dolayısıyla üretkenliğin artacağı, bunun da sanayi mallarına olan talebi 

artırarak genel olarak ekonominin büyümesine yol açacağı gibi düşünceler ileri 

sürmek mümkündür ve de öyle de olmuştur. Gerçi bu beklentilere karşın toprak 

reformuna sahne olmuş birçok ülkede emek hareketlerinin kısıtlanması ve köylülerin 

ilk elde kendi geçimlik ihtiyaçlarını pazarlara mal göndermenin önüne koyduğu da 

görülmüştür.54 

 

1963 yılı, günümüz yoğun gündemini oluşturan ve üyelik müzakerelerinin 

sürdürüldüğü AB üyelik sürecinin başlangıç yılı olması bakımından önem 

taşımaktadır. Belirtilen yıl imzalanan Ankara Anlaşmasıyla başlayan süreç sonraki 

dönemlerde tarımsal alanı da ilgilendiren çeşitli gelişmelere sahne olmakla birlikte 

2004 yılına kadar oldukça durağan bir seyir takip etmiş, ancak 2004’te müzakere 

tarihinin alınmasıyla süreç büyük bir ivme kazanmıştır.55 

  

3.1.2.4.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) 
 

1968-1972 dönemini kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 21 Ağustos 

1967 tarih ve 12679 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İkinci 

Plan, ekonominin yılda ortalama %7 oranında gelişmesini öngörürken, bu gelişmenin 

                                                 
51 Cevat Geray, Kırsal Türkiye’de Toplum Kalkınması ve Kooperatifçilik, Tuna  
    Yayıncılık ve Dağıtım, Ankara, 1981,  s. 51.  
52 O.Murat Koçtürk, ‘‘Cumhuriyet Döneminde Hükümetlerin ve Siyasi Partilerin Tarım ve Çiftçi  
    Örgütlenmesine Yaklaşımları’’, Tarım Ekonomisi Dergisi, No:15/2, 2008, s, 48. 
53 Cevat Geray, a.g.e., s. 60. 
54 M. Asım Karaömerlioğlu, ‘‘Bir Tepeden Reform Denemesi: Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun  
    Hikayesi’’, Mart 1998, No:107, (Çevrimiçi) 
    http://www.ata.boun.edu.tr/Faculty/Asim%20Karaomerlioglu/htr312/karaomerlioglu 
    %20tepeden%20reform.pdf, 28.08.2010, s. 35. 
55 Muzaffer Bakırcı, a.g.e., s. 117. 
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sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi için köklü bir yapısal değişimin meydana 

getirilmesini de hedef olarak almıştır.56 

 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma planı döneminde tarımda geleneksel devrin 

kapanıp bilgiye dayanan devrin başlamasının gerçekleşmiş olacağı, bu amaca varmak 

için tarım yayım programlarının önemli bir araç olarak kullanılacağı, modern tarım 

bilgisini köylülere götürmede en etkili yolların aranacağı ve geliştirileceği ifadesi de 

yer almıştır.57 

 

Plan döneminde ekonomide yapısal değişim hedeflenmiş ancak, dünya 

konjonktürünün de etkisi ile başarılı yeterince olunamamıştır. Daha önceki planlarda 

hedeflenen yatırımlara ulaşılamaması dış kaynaklara bağımlılığı artırmıştır. Enerji 

kısıtı da bu dönemde yaşanmıştır. Tarım alanlarında marjinal sınırlarına ulaşılmış ve 

geleneksel ürünlerin üretiminde gelişme sağlanamamıştır. Uzun tartışmalar sonucu 

1973 yılında çıkarılan Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 1978 yılında Anayasa 

mahkemesinin 1976 yılında usul açısından iptal karan ile son bulmuştur.58  

 
3.1.2.4.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) ve  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) 

 

1973-1977 dönemini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 27 Kasım 

1972 tarih ve 14374 sayılı resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanmıştır. Önceki 

iki kalkınma planının özelliklerine bakılırsa; Birinci Kalkınma Planında en geniş 

anlamda temel yapı yatırımlarına, istihdam sorununa ve yeniden düzenleme 

konularına ağırlık verildiği, İkinci Kalkınma Planında ise, özellikle sanayi 

sektörünün ekonomide sürükleyici sektör niteliği kazanması ve şehirleşmeden itici 

güç olarak yararlanma ilkeleri benimsenmiş olduğu görülür. Adı geçen plan 

dönemlerinde belirli gelişmeler gerçekleştirilmiş olmasına karşın, sorunlara geniş 

                                                 
56 DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), (Çevrimiçi) www.dpt.gov.tr, 21.08.2010, s.  
    2. 
57 DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), (Çevrimiçi) www.dpt.gov.tr, 21.08.2010, s.  
    246. 
58 Yüksel Yalova, a.g.e., s. 89. 
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manada bir çözüm üretilememiş ve önemli yapı değişimlerini sağlamak mümkün 

olmamıştır.59 

 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yukarıda belirtilen sorunların 

çözümüne ilişkin ve kalkınma hedefleri, çerçevesinde çeşitli yaklaşımlar yer almıştır. 

Buna yönelik olarak Planda, köy ihtiyaçlarının en az maliyetle ve köylerin tamamına 

yaygın bir biçimde ulaştırılması, kırsal nüfusun ulusal pazar ve yaşantısıyla 

bütünleşme sürecinin hızlandırılması ve yerleşim yapısının olumlu yönde 

etkilenmesinde başlıca araç olarak ortaya çıkan ‘‘Merkezi Köyler’’in tespiti 

araştırmasına başlandığı belirtilerek, kırsal kalkınmayı sağlama yününde belirtilen bu 

yaklaşımla adım atılacağı ifade edilmiştir60 ‘‘Merkezi Köy Projesi’’ sonradan 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geliştirilerek Köy-Kent olarak ilk kez 1969 seçim 

bildirgesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.61Köy- Kent Projesi kapsamında ilk pilot 

bölge olarak Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki yaklaşık 2000 nüfuslu Ölçektepe Köy 

seçilmiştir. Türkiye’de bu dönemde partiler üstü siyaset yürütülemediğinden, bu 

proje rafa kaldırılmıştır.62 

 

Planlı dönemde hedeflerin altında bir performans yakalanmıştır. Tarım 

sektörünün doğa koşullarına olan bağımlılığının devam etmesi nedeniyle sektörel 

hedeflerde daha fazla sapma olmuştur. Birinci Plan döneminde ekonominin %7 

oranında büyümesi hedeflenirken, gerçekleşme %6,6 oranında, İkinci Plan 

döneminde %7 oranında büyüme hedeflenirken, gerçekleşme %6,3 oranında, Üçüncü 

Plan döneminde %7,9 büyüme oranı hedeflenirken, gerçekleşme %5,2 oranında, 

Dördüncü Plan döneminde büyüme hedefi %8 oranında iken, gerçekleşme %1,7 

oranında olmuştur. Planlı dönem büyümesinin daha çok sanayileşme ekseninde 

gelişmesi tercihi yapılmış, tarım sektöründe Birinci Plan döneminde %4,2 oranında 

büyüme hedeflenirken, gerçekleşme %3 oranında, İkinci Plan döneminde %4,1 

oranında büyüme hedeflenirken, gerçekleşme %1,8 oranında, Üçüncü Plan 
                                                 
59 Muzaffer Bakırcı, a.g.e.,  s. 135. 
60 DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), (Çevrimiçi) www.dpt.gov.tr, 21.08.2010, s.  
    937. 
61 Elif Çolakoğlu, ‘‘Kırsal Kalkınma Problemine Bir Çözüm Arayışı Olarak Köy-Kent Projesi’’,    
    Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, 2007, ss. 189, 198. 
62 A.e. , s. 198. 
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döneminde %3,7 oranında büyüme hedeflenirken, gerçekleşme %1,2 oranında, 

Dördüncü Plan döneminde %5,3 oranında büyüme hedeflenirken, gerçekleşme %0,3 

oranında olmuştur. 63    

 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre 

sonra dünyada 2. petrol şoku yaşanmış ve bu da Türkiye ekonomisini alt üst etmiştir. 

Enflasyon üç rakamlı hanelere ulaşmış, mal darlıkları başlamış ve yer altı ekonomisi 

baş göstermiştir.64 1974 sonrasında petrol fiyatlarındaki sıçramaya paralel olarak 

dünya ekonomisinin sürüklendiği durgunluk haline Türkiye sürekli bir seçim 

konjonktürü içinde, kısa dönemli borçlanma kanallarını sonuna kadar zorlayarak ve 

ithalat ve milli gelirdeki büyüme hızlarını sürdürmeye böylece çalışarak tepki 

göstermiştir ve 1980’e gelindiğinde, ülkenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda 

çok ağır bir siyasi bunalıma sürüklenmiş olduğu ve 12 Eylül rejimine geçişin 

‘‘resmi’’ gerekçesi olarak iktisadi güçlüklerden ziyade ‘‘anarşi ve terör, kısır parti 

çekişmeleri ve parlamentonun felce uğraması’’ gibi siyasi sorunlar ortaya çıkmıştır.65 

 
3.1.2.5. 1980 Sonrası Tarım Politikaları (1980-2010) 
 

1980 sonrası ithal ikameci politikalardan neoliberal düzene geçiş, 24 Ocak 

1980 kararları ile biçimlenmiştir. Bu genel çerçevenin tarıma yansıması; destekleme 

kapsamının daraltılması, tarımsal ürün fiyatlarının baskılanması ve iç ticaret 

hadlerinin keskin bir şekilde tarımın aleyhine dönmesi ile kendisini göstermiştir.66 

 

Süreç, tarım sektörüne etkileri bakımından, 1980 – 1989 ; 1990 – 1999 ve 

2000 yılı sonrası olmak üzere dönemlendirilebilir. 24 Ocak (1980) kararları ile 

başlayıp, kurguladığı finansal serbesti çerçevesinde sonuç olarak üretime kaynak 

tahsisini önemli ölçüde kısıtlayan 32 Sayılı Karar’a kadar süren birinci dönemde, 

tarım sektörü önemli ölçüde gerilemiş, 1990 ile başlayan ikinci dönemde 

                                                 
63 Türkiye İktisat Kongresi Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu, ‘‘Büyüme Stratejileri’’Aralık 2003,  
    (Çevrimiçi) http://www.tek.org.tr/dosyalar/BS_Rapor.pdf, 04.09.2010, s. 25. 
64 Oğuzhan Ardıç-Pınar Yılmaz, a.g.e., s. 220. 
65 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 14.Baskı, İmge Kitabevi, İstanbul, 2010, ss.  
    139, 140. 
66 Gökhan Günaydın, a.g.e, s. 162. 
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özelleştirmeler yanında DTÖ ve AB Gümrük Birliği Anlaşmaları tarım sektörü ile 

ilgili dışsal çerçeveyi çizmiş; yeni tarım politikalarına geçişi temsil eden Tarım 

Reformu Projesi’nin uygulanmaya başlandığı 1999 yılında başlayan üçüncü 

dönemde ise yaşanan krizler sonrası IMF ve Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar 

ve ‘‘istikrar programları’’, tarım politikalarının belirlenmesinde etken bir konumuna 

gelmiştir. AB süreci, sözü edilen üçüncü dönemin en önemli belirleyicisi 

durumundadır.67 

 

3.1.2.5.1. 1980-1989 Dönemi 

 

1980 sonrası ithal ikameci politikalardan neo-liberal düzene geçiş, 24 Ocak 

1980 kararları ile biçimlenmiştir. 24 Ocak 1980 kararları,  IMF istikrar politikası 

paketi ile Dünya Bankası yapısal uyum programının tüm unsurlarını içermektedir. Bu 

unsurların içinde devalüasyon, KİT zamları ve fiyat denetimlerinin kaldırılması, 

politika değişimleri önlemleri bulunmaktadır. Bu genel çerçevenin tarıma yansıması; 

destekleme kapsamının daraltılması, tarımsal ürün fiyatlarının baskılanması ve iç 

ticaret hadlerinin Cumhuriyet döneminde görülmemiş ölçüde tarımın aleyhine 

dönmesi ile kendisini göstermiştir.68 

 

Bu dönemde Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ilişkileri giderek 

hızlanan bir canlanma sürecine girmiştir. Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde AET’ye 

tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. 1977 yılından itibaren sürekli olarak 

ertelenen Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülükleri 1988 ve 1989 yıllarında tekrar 

yerine getirilmeye başlanmıştır. Topluluk, Türk tarım ürünlerine uyguladığı gümrük 

vergilerini 1 Ocak 1987’de tamamen kaldırmıştır. Topluluğun yeni üyeleri İspanya, 

Portekiz ve Yunanistan ile uyum anlaşmaları imzalanmak suretiyle AET ile Türkiye 

arasında yürürlükte bulunan Gümrük Birliğine ilişkin ve diğer ekonomik hükümler 

bu üç ülke için de geçerlilik kazanmıştır. Ortaklık Konseyi ve Topluluk Komisyonu 

ile daha sıkı işbirliği ve ilişki içine girilmiş, 1980 yılında dondurulmuş bulunan 

Karma Parlamento Komisyonu faaliyetleri 1989 yılında yeniden başlatılmıştır. Bu 
                                                 
67 Gökhan Günaydın, a.y. 
68 Gökhan Günaydın, a.g.m., ss. 15, 16. 



 149

olumlu gelişmelere karşılık Topluluk, özellikle tekstil ve tarım ürünleri ihracatına 

uygulamakta olduğu sınırlayıcı tedbirleri bu dönemde de sürdürmüş, anlaşmalara 

göre Türk işçilerinin Topluluk ülkelerinde 1 Aralık 1986 tarihi itibariyle doğan 

serbest dolaşım hakkını ve 1981 tarihli IV. Mali Protokolü uygulamaya 

koymamıştır.69 

 

Demokrasinin kesintiye uğradığı yada tümüyle göstermelik olduğu yıllar, 

Türkiye için olduğu gibi, tarım ve tarımcı için de zor yıllar olmuştur. İç ticaret 

hadleri, 1976-79 yılları 100 kabul edildiğinde, 1988 yılında %53’e düşmüş, başka bir 

ifadeyle %47 tarım aleyhine dönmüştür. 1929 Dünya buhranı ve onu izleyen 

dönemde aynı oranın %27 olması, dönemin tarıma olan etkisini bütün açıklığı ile 

ortaya koymaktadır. Süreç içerisinde Türkiye, 1979 petrol krizi ve İran-Irak 

savaşının olumlu etkisi ve neredeyse kontrolsüz olarak verilen dışsatım teşviklerinin 

de yardımıyla, bölgesinde orta düzey teknoloji içeren ürünlerin dışsatımcısı bir ülke 

konumuna gelmiştir. Ancak 1980-89 arasındaki 9 yıllık dönemde görülmüştür ki, 

katma değeri düşük tarımsal hammaddeleri yada tarıma dayalı ilkel sanayi mallarının 

satımı ile arzulanan oranda döviz geliri elde etmek ve dış ticaret dengelerini 

düzenlemek olanaklı değildir.70 Bunun üzerine 1989 yılında 32 sayılı karar 

çıkartılarak, spekülasyoncu yabancı sermaye teşvik edilmiş,  yabancı sermayeyi 

teşvik etmek için gerekli yüksek faiz oranları üretim yapıları üzerinde kırıcı etkiler 

yapmıştır.71 

 

3.1.2.5.2. 1990-1999 Dönemi 

 

1989 yılında 32 sayılı karar çıkartılarak, döviz getirme misyonu finans 

kapitale devredildi. Bu, bankacılık kesimini kamudan beslenen bir asalak şekline 

dönüştürdü. Türkiye’nin 2000’li yıllarda giderek sıklaşan krizlerle karşı karşıya 

                                                 
69 Muzaffer Bakırcı, a.g.e., s. 178. 
70 Gökhan Günaydın, a.g.m., s. 16. 
71 Gökhan Günaydın, a.g.e., s. 164. 
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kalmasının önemli nedenleri arasında da, bankacılık kesiminin bu sağlıksız ve 

kırılgan yapısı bulunmaktadır.72 

 

1981 yılından itibaren destekleme alımlarına konu olan ürün sayısı 

azaltılmaya başlanmış, 1990 yılında 10 ürüne kadar daraltılmıştır. Seçim yılı olan 

1991 yılında, daha önceki daralmanın aksine tam ters bir politika izlenmiş, 

desteklenen ürün sayısı arttırılmıştır. Aynı politika, izleyen koalisyon hükümetince 

de korunmuş ve 1992 yılında desteklenen ürün sayısı 26’ya ulaşmıştır.73 5 Nisan 

1994 Ekonomik Önlemler ve Uygulama Planı’nda temel ilke olarak, üretim yapan ve 

sübvansiyon dağıtan bir Devlet yapısından, ekonomide piyasa mekanizmasının tüm 

kurum ve kurullarıyla işlemesini sağlayan, sosyal dengeleri gözeten bir Devlet 

yapısına geçmek hedeflenmiştir. Bu çerçevede, tarım sektörüne ilişkin bir takım 

düzenlemeler öngörülmüş ve ekonomiden tarımsal ürünlere ayrılan kaynağın üç ürün 

ve/veya ürün grubu ile sınırlı kalacağı açıklanmıştır. Buna göre; hububat, şeker 

pancarı ve tütün gibi stratejik ve sosyal açıdan önemi olan ve büyük üretici kitlelerini 

kapsayan ürünlerde destekleme alımı yapılmasına karar verilmiştir.74 

 

1990-2000 aralığında, tarım sektörü ile ilgili olarak yaşanan iki dışsal gelişme 

ise, DTÖ Uruguay Turu Anlaşması ve AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın 

yürürlüğe girmesidir.75 Türkiye DTÖ’nün kurucu üyeleri arasında yer almakta, DTÖ 

anlaşma ve uzlaşmalarından kaynaklanan her türlü taahhütlerini ve bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmekte ve DTÖ çerçevesindeki çeşitli anlaşmaların 

öngördüğü mevzuat düzenlemelerini yapmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye tarafından 

sürdürülen dış ticaret mevzuat çalışmalarında DTÖ anlaşmalarından kaynaklanan 

taahhüt ve yükümlülükler dikkate alınmaktadır. Sanayi ürünlerinde yükümlülüklerini 

yerine getirmiş olan Türkiye, en önemli sonucu DTÖ’nün kurulması olan Uruguay 

                                                 
72 Gökhan Günaydın, a.g.m., ss. 16, 17. 
73 Neslihan Yalçınkaya-Hakan Yalçınkaya-Coşkun Çılbant, ‘‘Avrupa Birliği’ne Yönelik  
    Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi’’ Manisa  
    Celal Bayar Üniversitesi,Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, 2006, s. 104. 
74 Yüksel Yalova, a.g.e., 93. 
75 Gökhan Günaydın, a.g.m., s. 18. 
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Turunda oluşturulan ve imzalanan Tarım Anlaşmasına taraf olmuş ve Anlaşma 25 

Şubat 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.76 

 

Türkiye, Uruguay Turu Antlaşmasını kabul etmek ve anlaşmaya uygun 

yasal düzenlemeler yapmakla, ihracat sübvansiyonları, pazara giriş ve iç destekler 

konusunda tarımı ve tarımcısı için risk olabilecek yükümlülükler altını girmiştir.77 

Tarım Antlaşması uyarınca, tarım sektöründe uygulanan yatırım ve girdi 

desteklerinin tümü, ticaret veya üretim üzerinde bozucu etkisinin olmadığı ya da 

minimum olduğu düşüncesi nedeni ile indirim taahhütleri kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Türkiye 2001 yılı itibariyle girdi sübvansiyonu uygulamamaktadır. TA dahilinde olmadığı 

halde Türkiye’nin girdi sübvansiyonlarını kaldırması bu durumda zorunlu olmayan bir 

uygulamadır. Bunun yanında, DTÖ tarafından önerilen fiyat desteğini azaltma ve 

bundan doğacak zararları doğrudan ödemeler yoluyla karşılama önerisi Türkiye 

tarafından kabul edilmiştir. Bu amaçla Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamasına 

geçilmiş, DGD uygulamasının finansmanı, ilk yıl Dünya Bankası’ndan alınan 

program ve yatırım kredisi ve bütçeden ayrılan kaynak ile karşılanmıştır.78 

 

1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren AB Gümrük Birliği Anlaşması’nda, 

temel olarak tarım ürünleri kapsam dışında bırakılmış olmakla birlikte, işlenmiş 

tarım ürünleri kapsama alınmıştır. Sözü edilen kapsam belirleme, Türkiye’nin 

rekabet üstünlüğü olan salça-meyve suyu gibi çeşitli alanları dışlamıştır. Bu yapı 

altında AB ile yapılan dış ticarete ilişkin veriler, GB Anlaşması’nın mevcut ticaret 

dengelerini hızla AB lehine bozduğunu göstermektedir.79 Tarım sektörünün 

Türkiye’nin Batı Avrupa piyasasındaki ihracatındaki payı 1985’de %20,14 iken 

1995’de %22,65 oranında bir azalışla %15,58’e düşmüştür. Yine bu sektörün 

2002’deki ihracat içinde payı %8,53’e düşmüştür.80 

                                                 
76 Ahmet Ay-Sinem Yapar, a.g.m., s. 67. 
77 Abdullah Aysu, Küreselleşme ve Tarım Politikaları: DTÖ, IMF ve Dünya Bankası’nın Türkiye  
    Tarımına Etkileri, 1.Baskı, Su Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 109. 
78 Ahmet Ay-Sinem Yapar, a.g.m., s. 75. 
79 Gökhan Günaydın, a.g.m., s. 19. 
80 Emine Bilgili, ‘‘Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin Batı Avrupa’ya Olan İhracatının Sektörel  
    Analizi’’ Ege Akademik Bakış, No:7, 2007, (Çevrimiçi) http://eab.ege.edu.tr/pdf/7/C7-S1- 
    M12.pdf, 10.09.2010, s. 245. 
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3.1.2.5.3. 2000-2010 Dönemi (Avrupa Birliği Süreci) 
 

Türkiye’de 2000’li yılların tarım politikalarının temeli, IMF ve Dünya 

Bankası ile yapılan anlaşmalar ile atılmıştır. Aralık 1999 Ayında IMF ile imzalanan 

Stand-by Anlaşması ve 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Tarım Reformu 

Uygulama Projesi Anlaşması’nın hükümleri, o günden bu yana değişen iktidar 

yapılarına karşın, küçük istisnalar dışında neredeyse tümüyle uygulanmış, diğer 

yandan, DTÖ Uruguay Turu Tarım Anlaşması ve müzakere süreci devam eden 

AB’nin, OTP hükümleri, DB ve IMF genel bir belirleme düzeyi üzerinden Türkiye 

tarım politikalarına yön vermiştir.81 

 

IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla Türkiye’de uygulanan ortodoks mali 

politikaların tarım üzerindeki ilk etkisi, bütçe rakamları üzerinde gözlenebilmektedir. 

Reformun yürütücülerinden Dünya Bankası’nın 9 Mart 2004 tarihli ‘‘Türkiye’de 

Tarım Sektörü Destekleme Reformunun Etkilerine Bir Bakış’’başlıklı raporunda 

ortaya konulduğu üzere, 1999-2002 döneminde tarımsal sübvansiyonlar 6 milyar 

dolar azalarak, 1,1 milyar dolara inmiş, tarımsal sübvansiyonların GSMH’ya oranı 

%3,2’den %0,5’e düşmüştür.82 

 

Raporun ana hatlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:83 

 

• 1999-2002 aralığında, tarımsal sübvansiyonlar 6 milyar ABD $ azalarak 1,1 

milyar ABD $’a inmiştir. Başka bir deyişle, tarımsal sübvansiyonların GSMH’ya 

oranı %3,2’den %0,5’e inmiştir. 

• Aynı dönemde, tarımsal GSMH 27 milyar ABD $’dan 22 milyar ABD $’a 

inmiştir. 

                                                 
81 Tayfun Özkaya ve Diğerleri., ‘‘Tarım Politikaları ve Tarımsal Yapıdaki Değişimler’’ , (Çevrimiçi)  
    http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2fcc8cfe1fa4c77_ek.pdf, 18.09.2010, s. 5. 
82 Tayfun Özkaya ve Diğerleri., ‘‘Tarım Politikaları ve Tarımsal Yapıdaki Değişimler’’, (Çevrimiçi),  
    http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2fcc8cfe1fa4c77_ek.pdf, 18.09.2010, s. 7. 
83 Gökhan Günaydın, ‘‘Küreselleşme Sürecinde Türk Tarım Sektörü: Belgelerin İzinde Bir Analiz’’,  
    Demokrasi Platformu, Sayı:3, 2005, ss. 149, 150. 
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• Çiftçiler üzerindeki net etki, yaklaşık 4 milyar ABD $ tutarında yıllık zarar 

olmuştur. 

• 2002-2003 reform döneminde gerek suni gübre gerekse tarımsal kimyasal 

madde kullanımı %25-30 azalmıştır. 

• Tarım kredisi faiz oranları negatiften pozitife dönmüştür. 

• Kredi alan çiftçiler, borçlarını başlıca üç nedene bağlı olarak ödememişlerdir: 

tarımsal gelirdeki azalmalar, yüksek reel faiz oranları ve bazı çiftçilerin borçların 

kısmen affedilmesi yolundaki beklentileri. 

• 1999-2001 arasında, Türkiye’de üretilen başlıca tarım ürünlerinin brüt değeri, 

reel olarak %16 azalmıştır. 

• Bütün ürün çeşitlerinde Türk ihracat ve ithalatının 1997-2002 döneminde 

artış göstermesine karşın tarım ve gıda ürünlerinin toplam ihracat ve ithalattaki payı 

düşmüştür. 2001’deki önemli orandaki devalüasyon, üretim artışı ile birlikte ihracatın 

artmasına yardımcı olmuş ve işlenmemiş tarım ürünü ithalatındaki azalmaya yol açan 

en önemli faktör olmuştur. 

• 1999-2001 arasında hektar başına üretimin dolar eşdeğeri %28 azalmıştır 

(864 ABD $/hektardan 621 ABD $/hektara). Bütün önemli tarım ürünü gruplarında 

genel düşüş kaydedilmiştir. Bu düşüş %13 ile bakliyatta en az oranda, %38 ile tütün 

şeker pancarı ve pamuğu da içeren bir kategori olan öteki tarla ürünlerinde en yüksek 

oranda gerçekleşmiştir. Hektar başına meyve değeri %29 azalırken, hububat ve sebze 

değeri sırası ile %22 ve %23 düşmüştür. Bu dönemde hektar başına katma değer 

dolar bazında yaklaşık %40 düşüş kaydetmiştir. 

• Reform döneminde toplam ekili alan, Akdeniz Bölgesi dışında bütün 

bölgelerde yaklaşık %2 azalmıştır. Bu azalmanın üçte ikisi, ekili alanın (başlıca tahıl) 

ve nadasa bırakılan tarlaların 300.000 hektardan fazla (ekili alanın yaklaşık %3,5’u 

oranında azalma) azaldığı Orta Anadolu Bölgesinden kaynaklanmıştır. 

• 1999 ve 2001 arasında tarım ürünleri fiyatları, tahmini olarak %40 düşmüştür. 

• Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük destekleme oranlarına sahip olan 

ülkeler arasında bulunmakla birlikte GSMH’nin yüzdesi olarak bu destek, OECD 

ülkelerindeki en yüksek destek oranlarından biridir. 
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• DGD programı, çiftçilerin maruz kaldığı net gelir kaybının yaklaşık %35-

45’ini karşılamıştır. Bu durum, tarım nüfusunun yaklaşık dörtte üçünü içeren DGD     

Programından fiilen yararlanabilenleri etkilemektedir. 

 

Sonuçlar, Türkiye tarımının içinde bulunduğu duruma ilişkin net, açık ve 

çarpıcı bilgiler vermektedir. 2001 yılından bu yana tarımsal destekleme alımları ile 

girdi sübvansiyonlarını ikame eder durumdaki DGD politikasının, Türkiye’de 

mevcut uygulama biçimiyle tarımsal üretimi etkileme gücü yoktur ve daha çok 

sosyal yardım niteliğindedir. Ayrıca, arazi üzerinden ödenen DGD ödemeleri, 

bölgeler arasında işletmeler arasında ve ürünler arasında bir dengesizlik 

yaratmaktadır. Ortalama işletme büyüklüğü daha fazla olan bölgelerdeki (İç Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi) üreticiler diğer bölgelere göre işletme başına 

daha fazla destek almaktadır. Bu durum zaten bozuk olan yapıyı daha da olumsuz 

etkilemektedir. DGD daha çok Türkiye’de Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (NFRS) nin 

geliştirilmesine hizmet etmektedir.84    

 

Yine bu dönemde Türkiye-AB ilişkileri bambaşka bir anlam kazanmıştır. 3 

Ekim 2005 tarihinde ise AB ile fiili müzakerelerin başlamasıyla Türkiye ‘‘aday 

ülke’’ olmaktan çıkarak ‘‘tam üyeliğe geçiş aşamasında’’ katılım müzakerelerine 

başlayan bir ülke haline gelmiştir.85 

 

2006 yılında çıkartılan Türkiye’nin ilk Tarım Kanunu’yla, üreticilerin, 

istikrarlı bir ortamda risklerden uzak bir şekilde üretim planlaması yapabilme 

özgürlüğüne kavuşturulması öncelikli olarak hedeflenmiştir. Söz konusu Kanun’da 

tarım politikalarının amaçları; tarımsal üretimin iç ve dış talep koşullarına   uygun   

şekilde   geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, ülkenin sahip olduğu doğal  

kaynakların  korunması, gıda kilde belirlenmiştir. Türkiye’nin modern bir tarım 

politikasına sahip olabilmesi için ise; öncelikli olarak serbest piyasa mekanizmasına 

ters düşmeyen destekleme araçlarının kullanılması, kurumsallaşmanın sağlanması, 

özel sektör öncülüğünde bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, uluslararası taahhütlere 

                                                 
84 Neslihan Yalçınkaya-Hakan Yalçınkaya-Coşkun Çılbant, a.g.m., s. 112. 
85 Muzaffer Bakırcı, a.g.e., s. 214. 
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uyulması, çevreci politikaların benimsenmesi, piyasada geniş bir bilgi ağının 

kurulması gerekmektedir.86 

 

AB’ye tam üyelik sürecinde olan Türkiye geçmiş dönemlerde MDAÜ’lerle 

birlikte, SAPARD mali yardım programından yararlanamamıştır.87 2007-2013 bütçe 

döneminde AB’nde, gelişmekte olan ülkelerle işbirliği, AB sınır komşuluğu 

politikası, genişleme ve diğer spesifik konuları kapsayan yeni destekleme araçları 

tasarlanmıştır. Türkiye’nin üyelik sürecine dahil olduğu bu yeni dönemde, 2000-

2006 döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere uygulanan fonların birleştirilerek, 

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance-Üyelik Öncesi Destekleme Aracı) 

adıyla tek bir fon çatısı altında toplanması kararlaştırılmıştır. 2007-2013 yıllarını 

kapsayan yeni dönemde AB’nin mali yardım mekanizması yeniden 

şekillendirildiğinden Birliğin Türkiye’ye yönelik mali destek şeklinde de 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu dönemde Türkiye için mali destekler aday 

ülkelere uygulanan ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak tanımlanan bir yapı 

içerisinde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin AB kırsal kalkınma politikası içerisinde 

yer alan IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- Kırsal Kalkınma Bileşeni) 

ajansının desteklerinden faydalanabilmesi için AB tarafından onaylanması gereken 

kırsal kalkınma strateji ve programları ile yeni idari yapıları oluşturması 

gerekmektedir. Bunların başında bir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumunun (IPARD Ajansı) kurulması gelmektedir.88 

 

2007 yılında  2000’li yıllarda OTP’nin önemli bir politika bileşeni olmuş olan 

kırsal kalkınmayı Türkiye açısından da yönetebilmek amacıyla Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu inşa edilmiştir. 2000’li yıllarda benimsenen kırsal 

kalkınma politikasında kırsal alanda tarım dışı sektörlere önem verilmektedir. Bu 

politikanın temel amacı tarımsal yapıdaki dönüşümün ortaya çıkardığı istihdam ve 

                                                 
86 Bahar Şanlı-Onur Gülbahar, ‘‘1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Tarımın Gelişimi ve Uygulanan  
    Tarım Politikaları’’, Journal of Qafqaz University, Social Science, No:22, 2008, ss. 147, 148. 
87 Mehmet Serdar Turhan, ‘‘Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Politikaları ve Türkiye’’  
    Türktarım-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Dergisi,  Sayı:166, Kasım-Aralık 2005, s. 38. 
88 Muzaffer Bakırcı, ‘‘Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Destek Fonu’nun (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni  
    (IPARD),Türkiye’nin Durumu ve Muhtemel Etkileri’’, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 21, 2009, ss.  
    57-62. 
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kırdan kente göç olgusunun önüne geçebilmektir. Bu bağlamda kırsal kalkınma 

politikası da tarım sektörünün sanayi ve hizmetler karşısında nasıl eridiğini 

göstermektedir.89  

 

3.2. Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına 

Uyumu 

 

AB tarımı, OTP uygulanmadan önceki yıllarda kendi kendine yeterli 

olmaktan uzak, birçok üründe dışa bağımlı yapıda iken, bugün bu politikanın ulaştığı 

başarı ile dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Bu nedenle 

OTP, AB’nin ilk ve aynı zamanda en başarılı ortak politikası olarak nitelendirilmekte 

ve birlik tarımının yaklaşık %90’ını kapsamaktadır.90 

 

Günümüzde bir tarım ülkesi konumunda olan ve ihracatının büyük bir kısmı 

tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinden oluşan, ayrıca AB ile Gümrük 

Birliğine girmiş, tam üyeliğe aday ülke konumunda olan ülkemiz için OTP’ye uyum 

büyük bir önem taşımaktadır. OTP’nin, tarım ürünleri fiyat düzeylerini, üretim 

desenini, kırsal ve tarımsal yapıyı, teknoloji kullanımını, verimliliği, üretim 

maliyetlerini ve buna bağlı olarak üretici gelirlerini de önemli ölçüde etkilemesi 

beklenmektedir.91 

 

Bu bölümde; Türkiye ve AB’de tarım sektörünün önemi ve aralarındaki 

yapısal farklılıklar belirlenecek, Türkiye’nin OTP’ye uyum sürecinde AB ile yaptığı 

anlaşmalar ve geçirdiği aşamalar incelenecek, ve Türk tarımının OTP’ye uyum 

sürecinde karşılaştığı sorun ve kısıtlar, çözüm önerileri getirilerek tartışılacaktır. 

                                                 
89 Barış Övgün, ‘‘Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Çıkmaz: Politika Transferi Açısından Tarım  
    Sorunu’’, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, No:1, 2010, (Çevrimiçi)  
    http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/1327/15329.pdf, 25.09.2010, s. 105, 106. 
90 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
    Uyumu’’, (Çevrimiçi) http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 02.10.2010,  
    s. 2. 
91 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
    Uyumu’’, (Çevrimiçi) http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 02.10.2010,  
    s. 2. 
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3.2.1 Türk Tarım Sektörü ile Avrupa Birliği Tarım Sektörünün 

Karşılaştırması 

 

Türkiye, toprak ve iklim özellikleri bakımından büyük bir tarımsal üretim 

potansiyeline sahiptir. Nitekim, bitkisel üretim ve özellikle bazı ürünler açısından, 

dünyada özel bir konumda bulunmaktadır. Bununla beraber, tarımın ekonomik 

gelişmeye olası katkılarının doğru olarak idrak edilmesi ve bu bağlamda sahip olunan 

doğal kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. 

Öyle ki, AB ile müzakere sürecine girilmesinin ardından tarım en sorunlu alan olarak 

öne çıkmıştır. Oysa Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyeli, AB ile yakınlaşma 

sürecinde, tarımın dezavantajlı değil avantajlı olunan sektör olarak öne çıkmasını 

gerektirmektedir.92 

 

3.2.1.1. Tarımın Ekonomideki Yeri  

 

Türkiye’de tarım sektörü, milli gelir, istihdam ve dış ticaret içerisindeki payı 

ile ulusal ekonomi içerisinde geniş yer tutmaktadır. Otuzaltı milyar Euro’luk üretimi 

ile 2009 yılında GSMH içerisinde %9’luk paya sahip olan tarım sektörü; istihdamın 

yaklaşık beşte birini bünyesinde barındırmaktadır. Yine 2009 yılında, tarım ürünleri 

ihracatı 4,5 milyar dolar, tarım ürünleri ithalatı ise 4,6 milyar dolar olmuştur. Bir 

önceki yıl 6,4 milyar dolar olan tarım ürünleri ithalatı %28 gerilemiş, 4,1 milyar olan 

tarım ürünleri ihracatı ise %9 artmıştır. 31.12.2009 tarihi itibarıyla 72,5 milyonluk 

nüfusumuzun ve yine 2009 yılında Türkiye’ye giriş çıkış yapan 27 milyon yabancı 

turist ve Türk vatandaşının besin ihtiyacını karşılayan ve sanayiye hammadde 

sağlayan sektör, Türkiye için stratejik açıdan büyük öneme sahiptir.93 

 

 

 
                                                 
92 Özlem Karahan Uysal-Erdoğan Oktay, ‘‘Türkiye ve Avrupa Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması’’,  
    İzmir DEÜ 2.Ulusal İktisat Kongresi, 2008, (Çevrimiçi)  
    http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/uysal.pdf, 02.10.2010, s. 1, 2. 
93 TÜİK, Dış Ticaret, Nüfus-Demografi-Konut-Toplumsal Yapı, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr,  
    02.10.2010 
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Tablo 16:Türkiye ve AB Temel Ekonomik Göstergeler (2009) 

 

Ülkeler Yüzölçümü 
(km2) 

Nüfus 
(1000 kişi) 

Kişi Başına 
Düşen Milli 
Gelir (Satın 

Alma Gücü-€) 

Enflasyon 
(%) 

İşsizlik 
Oranı 
(%) 

Dış 
Ticaret 

Dengesi 
(Milyon €) 

Türkiye 783560 71517 10900 6,3 14 -27768 

AB (27Ülke) 4281550 499700 23600 1 9,4 -97990 
AB (25Ülke) 3932157 470595 24400 0,9 9,5 -92339 
AB (15Ülke) 3191586 396354 26100 -- 9,4 -71478 

 

Kaynak: ECDG(AGRI), ‘‘Statistical and Economic Information’’, 2011 (Çevrimiçi)  
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/2010enfinal.pdf, 16.04.2011, s. 42. 

 

AB ve Türkiye’nin ekonomilerini genel olarak değerlendirmek amacıyla 

karşılaştırma yapılabilir bazı verilerin bulunduğu Tablo 16 incelendiğinde 

Türkiye’nin ekonomideki yüksek payının nüfus ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Türkiye, 2009 yılında, 71 milyonu aşan nüfusuyla AB-27 ülke nüfusunun %14’ü 

civarında, AB-25 Ülke nüfusunun ise %15’inden daha fazla bir nüfusa sahiptir. Buna 

karşılık satın alma gücüne endekslenmiş kişi başına düşen gelir düzeyinde Türkiye 

10,900 Euro ile AB-27 Ülkenin ancak %46’sına ulaşabilmiştir. Yine Türkiye’deki 

enflasyon ve işsizlik oranları Tablo 16’da görüldüğü gibi AB’nin çok üzerindedir.  

 

3.2.1.1.1. Tarımın Üretim ve İstihdamdaki Yeri  

 

Tablo 17’den AB’de tarımsal üretim değerinin ülkelere göre dağılımı 

incelendiğinde Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ilk sıralarda yer aldığı 

görülmektedir. Bu dört ülke tarafından gerçekleştirilen tarımsal üretimin değeri, AB-

15 içinde yaklaşık %65 düzeyinde bir paya sahiptir AB-25 içinde tarımın GSMH 

içindeki payının yüksek olduğu ülkeler; %3,6 ile Polonya, %3,4 ile Litvanya, %3,2 

ile Yunanistan, %3,1 ile Letonya, %3 ile Macaristan’dır. Tarımın GSMH içindeki 

payı AB-15 ,AB-25 ve AB-27 için sırasıyla %1,5, 1,6 ve 1,7’dir. Tabloda da 

görüldüğü gibi bu oran yeni üye ülkelerde çok daha yüksek düzeylerdedir. Nitekim, 

Türkiye’de %9,1 olan tarımın GSMH içindeki payı, Romanya’da %7 ve 
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Bulgaristan’da %5,6 düzeyindedir. Bu verilere göre tarımın milli gelir içindeki payı 

Türkiye’de tüm üye ülkelerde olduğundan daha yüksek düzeydedir. 

 

2009 yılı itibariyle AB-15 içerisinde tarımda istihdamın en yüksek olduğu 

ülkeler İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’dır. AB-25 içinde ise Polonya yaklaşık 2 

milyon kişi ile en yüksek tarımsal istihdama sahip ülke konumundadır.  Yine AB-

27’de Romanya 2,25 milyonluk tarımsal istihdamı ile dikkati çekmektedir. Diğer 

taraftan istihdam içinde tarımın payının oransal olarak çok yüksek sayılabilecek 

düzeyde olduğu ülkeler bulunmaktadır. Nitekim, tarımın toplam istihdam içindeki 

payı, Yunanistan’da %11, Litvanya’da %9, Letonya’da %8’dir. Bu oranlar yüksek 

olmasına rağmen söz konusu ülkelerde nüfusun ve dolayısıyla toplam istihdam 

rakamının küçük olması üyelik süreci açısından önemli sorun yaratmamıştır. 

Bununla beraber, 2007 yılında tam üye olan Bulgaristan (%7) ve özellikle de 

Romanya’da (%26) tarımdaki istihdam oranının yüksekliği dikkati çekmektedir. 

 

Tabloda en çarpıcı veriler Türkiye’ye aittir. Nitekim, 2009 yılı itibariyle 

Türkiye’de tarımda istihdam edilen kişi sayısı 4,5 milyondur. Toplam istihdam 

içinde tarımın payı ise %22’dir. Bu veriler AB ortalamalarının çok üzerindedir. Hatta 

AB-15’te tarımda istihdam edilen kişi sayısı (4,7 milyon) Türkiye’den sadece 2 

milyon fazladır. Bu istihdam yapısı ile Türkiye’nin AB’ye uyum sağlaması oldukça 

güç görünmektedir. Bu durumun, tarım dışı kesimlerde istihdam imkanlarının 

yeterince artırılamaması yanında tarım kesiminden diğer sektörlere kaydırılabilecek 

işgücü fazlasının niteliğiyle de ilgili olduğu düşünülebilir. Türkiye nüfusu ve genel 

istihdam düzeyinin yanı sıra, tarımındaki istihdamın fazlalığı, AB’nin Türkiye’nin 

tam üyeliği konusundaki çekimser tutumunun başlıca nedenleri arasında yer 

almaktadır.94 

 

 

 

                                                 
94 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
    Uyumu’’, (Çevrimiçi) http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 02.10.2010,  
    s. 2. 
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Tablo 17:Türkiye ve AB’de Tarımın Üretime ve İstihdama Katkısı (2009) 

 

Üye Ülkeler 

Tarımsal 
Üretim 
Değeri 

(Milyon €)* 

Tarım/GSMH(%)* 

Toplam 
Tarımsal 
İstihdam 

(1000 Kişi)** 

İstihdam 
İçinde 

Tarımın 
Payı(%)** 

Belçika 7485 0,7 63,1 0,01 
Bulgaristan 4494 5,6 219,4 0,07 
Çek Cumhuriyeti 4764 2,2 151,6 0,03 
Danimarka 9107 1,1 65,4 0,02 
Almanya 49852 0,8 590,9 0,02 
Estonya 668 2,6 23,2 0,04 
İrlanda 6114 1,4 79,2 0,04 
Yunanistan 11011 3,2 497,8 0,11 
İspanya 43183 2,6 768,0 0,04 
Fransa 69211 1,7 734,9 0,03 
İtalya 47641 1,8 795,7 0,04 
Kıbrıs 634 2,1 10,3 0,03 
Letonya 1044 3,1 80,3 0,08 
Litvanya 2302 3,4 126,0 0,09 
Lüksemburg 330 0,3 2,7 0,01 
Macaristan 7824 3,0 171,6 0,05 
Malta 136 1,8 2,2 0,01 
Hollanda 24013 1,7 203,0 0,02 
Avusturya 6696 1,5 183,6 0,05 
Polonya 21838 3,6 1990,0 0,13 
Portekiz 7037 2,3 338,6 0,07 
Romanya 18192 7,0 2261,3 0,26 
Slovenya 1106 2,4 67,6 0,07 
Slovakya 2270 2,6 84,5 0,04 
Finlandiya 4594 2,7 104,1 0,04 
İsveç 5203 1,7 83,7 0,02 
İngiltere 24846 0,7 281,2 0,01 
Türkiye ***36757 9,1 4466,0 0,22 
AB (27 Ülke) 381595 1,7 9979,8 0,05 
AB (25 Ülke) 358909 1,6 7499,2 0,04 
AB (15 Ülke) 316322 1,5 4792,0 0,03 

 

Kaynak: EUROSTAT, Economy and Finance*, Population and Social Conditions**, TÜİK, Ulusal  
                Hesaplar*** (Çevrimiçi)  
             http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database,  
             http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=55&ust_id=16 (TÜİK verileri 31.12.2009 TCMB  
                Euro/TL Kuru Esas Alınarak TL’den Euro’ya çevrilmiştir.), 02.10.2010 
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3.2.1.1.2. Tarımın Dış Ticaretteki Yeri ve Önemi 

 

AB-27’nin üçüncü ülkelere yapmış olduğu tarım ürünleri ihracatı 2009 

yılında 74,48 milyar Euro civarında olup, bu değer AB’nin toplam ihracatı içerisinde 

%6,8’lik paya karşılık gelmektedir. Aynı yıl Birlik tarım ürünleri ithalatı için 76,93 

milyar Euro ödemiştir. Bu değer de üçüncü ülkelerden yapılan toplam ithalat değeri 

içerisinde yine %7,7’lik paya sahiptir.95 

 

Ülkeler bazında bakıldığında, Tablo 18’de görüldüğü üzere toplam ithalatı 

içinde tarım ürünlerinin payı en yüksek olan ülkeler Letonya, Malta, Güney Kıbrıs, 

Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Danimarka ve Estonya’dır. İhracatı içinde tarım 

ürünlerinin payı en yüksek olan ülkeler ise sırasıyla Yunanistan, Güney Kıbrıs, 

Danimarka, Hollanda, İspanya, İrlanda ve Fransa’dır. Türkiye’nin ihracatı içinde 

tarımın payı bu ülkelerin gerisinde bulunmaktadır.Tarım ürünleri dış ticareti en fazla 

açık veren ülkeler İngiltere, Almanya ve İtalya; en yüksek fazla veren ülkeler ise 

sırasıyla, Hollanda, Fransa, İrlanda, Danimarka, İspanya’dır. Türkiye ise, tarımda 

sahip olduğu potansiyele rağmen, 2009 yılında sadece 1,9 milyar dolarlık tarım 

ürünleri dış ticaret fazlasına sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
95 ECDG(AGRI),, Agricultural Trade Statistics 2009,(Çevrimiçi)  
    http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/tradestats/2009/index_sta.htm#partb1, 16.04.2011 
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Tablo 18: Türkiye ve AB Ülkelerinin Dış Ticaretinde Tarımın Yeri (2009) 

 

Üye Ülkeler 
Tarım 

İthalat/Toplam 
İthalat (%) 

Tarım 
İhracatı/Toplam 

İhracat (%) 

Tarımda Dış 
Ticaret Dengesi 

(Milyon €) 

Belçika 9,5 10,3 3313 
Bulgaristan 10,3 17,6 289 
Çek Cumhuriyeti 6,8 4,8 -1257 
Danimarka 12,3 18,2 4835 
Almanya 8,9 6,2 -10010 
Estonya 12,1 8,7 -321 
İrlanda 12,5 14,2 6149 
Yunanistan 13,6 25 -2291 
İspanya 9,7 15,5 3734 
Fransa 9 12,9 8278 
İtalya 10,1 8,6 -4925 
Kıbrıs 14,2 24 -613 
Letonya 17,6 16,7 -322 
Litvanya 13,4 17,9 349 
Lüksemburg 9,2 5,4 -809 
Macaristan 6,1 8,6 1688 
Malta 15,4 4 -339 
Hollanda 11,7 17,2 23855 
Avusturya 8,3 8 -688 
Polonya 8,3 10,9 1828 
Portekiz 12,3 11,1 -2773 
Romanya 9,8 7,8 -1563 
Slovenya 9,8 5,7 -810 
Slovakya 7 4,5 -991 
Finlandiya 8,2 3,2 -2148 
İsveç 8,8 3,7 -4073 
İngiltere 11 6,5 -21655 
Türkiye 5,5 10,3 1990 
AB (27 Ülke) 7,7 6,8 -1251 
AB (25 Ülke) 7,6 6,7 23 
AB (15 Ülke) 7,8 6,7 812 

 
Kaynak: ECDG(AGRI), ‘‘Statistical and Economic Information’’, 2011 (Çevrimiçi)  
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/2010enfinal.pdf, 16.04.2011, s. 43. 
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3.2.1.2. Tarımsal Yapılar Açısından Karşılaştırma 
 

Türkiye ve AB ülkeleri tarım arazilerinin büyüklüğü ve kullanımı,  tarımsal 

işletme büyüklüğü, ölçeği ve arazilerin parçalılığına göre karşılaştırıldığında 

aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
 

3.2.1.2.1. Arazi Büyüklüğü ve Kullanımı  
 

Arazinin cinsine göre dağılımına bakıldığında, Türkiye’nin tek başına AB 

karşısında önemli bir tarım arazisi varlığına sahip olduğu görülmektedir. 2008 

yılında, Türkiye topraklarının %31,2’sini tarım arazisi oluşturmakta ve bunun 

%67,17’sini ekilen tarla arazisi ve %17,38’ini de nadas alanı olmak üzere 

%83,62’sini işlenen tarım arazileri, %3,41’ini sebze bahçeleri, %1,97’sini bağ, 

%6,91’ini meyve ve %3,16’sını de zeytin ağaçlarının kapladığı alan 

oluşturmaktadır.96 Türkiye’de ekilen ve nadasa bırakılan tarla arazisinin tamamı 

prodüktif tarıma elverişli değildir. Çünkü bu alanların bir kısmı özellikle 1948-56 

yılları arasında, traktör sayısının hızla artması sonucu, çayır mera alanlarının 

aleyhine olarak genişleyen tarla arazileri olup, engebeli ve meyilleri yüksek 

arazilerdir.97  
 

AB-27 ülkede yüzölçümlerinin %24,2’sini tarım arazisine, %13,2’si de çayır 

ve mera alanlarına ayrılmıştır. Ülke bazında 2007 yılı rakamları incelenecek olursa, 

tarım arazilerinin toplam yüzölçümleri içinde en fazla pay aldığı ülkeler sırasıyla 

İngiltere (%66,5), Danimarka (%61,8), İrlanda (%60,5) ve Romanya (%59,8)’dır, en 

düşük pay aldığı ülke %7,6 ile İsveç’tir. Çayır mera alanlarının toplam yüzölçümleri 

içinde en fazla pay aldığı ülkeler ise sırasıyla İrlanda (%45,8). İngiltere (%41,6) ve 

Türkiye (%37)’dir. Türkiye’nin tarım alanları AB-27 tarım alanlarının %21,8’i, AB-

25’in ise  %24,4’ü  kadardır.98 

                                                 
96 FAOSTAT, Resources, Land, (Çevrimiçi) http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor,  
     23.10.2010 
97 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Tarım Sektörünün Yapısal Analizi ve Avrupa Birliği Ortak  
    Tarım Politikası’’, Demokrasi Platformu, Sayı:3, 2005, s. 97. 
98 EUROSTAT, Eurostat Yearbook 2010, Agriculture, Forestry, Fisheries (Tables and Graphs),  
    (Çevrimiçi) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?     
    p_product_code=CH_08_2010_XLS, 02.10.2010 

http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor
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3.2.1.2.2. Tarımda İşletme Büyüklüğü ve Ölçeği 

 

AB-27’de 2009’da toplam 178,5 milyon hektar tarım alanı bulunmaktadır. 

Tablo 19’da görüldüğü gibi, ülkeler bazında bakıldığında en büyük tarım arazisi 

sırasıyla Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, Polonya, Romanya ve İtalya’da 

bulunmaktadır. Polonya ve Romanya’nın tarım arazilerinin genişliği müzakere 

sürecinin bu ülkeler için zorlu geçmesinin nedenleri arasında yer almıştır.99  

 

Nitekim, AB bütçesi içerisinde önemli yer tutan tarım sektörünün genişleme 

süreci ile AB’ye getireceği ilave yük aday ülkelerin tarımsal arazi genişlikleri ile 

doğru yönlü ilişki içerisindedir. Bununla beraber, AB’nin genişleme süreci ile ilgili 

yeni stratejiler geliştirdiği ve bunları OTP reformları kapsamında formüle ederek, 

yeni üyelerin tarımsal destekler anlamında eski üyeler kadar masraflı olmaması için 

bir takım önlemler hayata geçirdiği bilinmektedir. Yine de, bu durum 39 milyon 

hektar tarım alanına ve üç milyondan fazla tarım işletmesine sahip olan Türkiye’nin 

tarım boyutu ile AB’yi uzun uzun düşündürmesini engellememektedir.100 

 

Türkiye’deki tarım işletmelerinin sayısı AB-15’deki işletme sayısının yarısına 

yakınken, bu oran yeni üye ülkeler hesaba katıldığında üçte bire düşmüş, Bulgaristan 

ve Romanya’nın üyeliği ile 27 üyesi olan AB’ile kıyaslandığında ise dörtte biri 

bulmuştur. Bununla beraber, Türkiye üç milyonu aşan işletme sayısıyla AB-25 üyesi 

ülkelerin hepsinden daha fazla tarımsal işletmeye sahiptir. 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Özlem Karahan Uysal-Erdoğan Oktay, ‘‘Türkiye ve Avrupa Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması’’,  
    İzmir DEÜ 2.Ulusal İktisat Kongresi, 2008, (Çevrimiçi)  
    http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/uysal.pdf, 02.10.2010, s. 5. 
100 Özlem Karahan Uysal-Erdoğan Oktay, ‘‘Türkiye ve Avrupa Tarım Sektörlerinin  
    Karşılaştırılması’’, İzmir DEÜ 2.Ulusal İktisat Kongresi, 2008, (Çevrimiçi)  
    http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/uysal.pdf, 02.10.2010, ss. 5, 6. 
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Tablo 19:Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Alanlar ve İşletme Ölçeği 

 

Üye Ülkeler Tarım Alanı 
(1000 Ha) (2009) 

İşletme Sayısı 
(1000 Adet) (2007) 

Ortalama İşletme 
Ölçeği (Ha) (2007) 

Belçika 1365 48 28,6 
Bulgaristan 5101 493 6,2 
Çek Cumhuriyeti 3546 39 89,3 
Danimarka 2695 45 59,7 
Almanya 16890 371 45,7 
Estonya 802 23 38,9 
İrlanda 4190 128 32,3 
Yunanistan 3819 860 4,7 
İspanya 23105 1044 23,8 
Fransa 29385 527 52,1 
İtalya 13338 1679 7,6 
Kıbrıs 148 40 3,6 
Letonya 1833 108 16,5 
Litvanya 2689 230 11,5 
Lüksemburg 131 2 56,8 
Macaristan 5783 626 6,8 
Malta 10 11 0,9 
Hollanda 1921 77 24,9 
Avusturya 3169 165 19,3 
Polonya 15625 2391 6,5 
Portekiz 3684 275 12,6 
Romanya 13745 3931 3,5 
Slovenya 469 75 6,5 
Slovakya 1930 69 28,1 
Finlandiya 2296 68 33,6 
İsveç 3067 73 42,9 
İngiltere 17709 300 53,8 
Türkiye 39095 3077 13,1 
AB (27 Ülke) 178443 13700 12,6 
AB (25 Ülke) 159597 9276 16,8 
AB (15 Ülke) 126763 5662 22 
 

Kaynak: ECDG(AGRI), ‘‘Statistical and Economic Information’’, 2011 (Çevrimiçi)  
                http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/2010enfinal.pdf, 16.04.2011, s. 43. 
 

Diğer yandan işletme ölçeği konusunda AB ile karşılaştırma yapıldığında 

ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki ortalama işletme genişliği, AB-15 

ortalamasının yarısı kadardır. Ancak AB-27 dikkate alındığında, aradaki fark bir 

ölçüde azalmaktadır. Daha da ilginç, ya da genel olarak gözardı edilen bir gerçek 

olarak, Türkiye’deki ortalama işletme genişliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs, 
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Macaristan, Malta’ya göre fazladır. Ayrıca, İtalya, Polonya, Slovenya, Litvanya ve 

Portekiz gibi ülkelerle de büyük ölçüde yakınlık göstermektedir.  

 

3.2.1.3. Tarımda Girdi Kullanımı ve Mekanizasyon 
 

3.2.1.3.1. Tarımda Gübre Kullanımı 

 

Türkiye’de çeşitli bölgelere ait şimdiye kadar yapılmış çok sayıda analiz 

sonuçlarına göre, Türkiye topraklarının %75’den fazlasında organik madde ve azot 

miktarı çok az veya az bulunmuştur. Yeterli ve fazla organik madde içeren 

toprakların oranı sadece %6 dolayındadır. Topraklarda bitkilere elverişli azot miktarı 

buna kaynak olan organik madde ile yakından ilgilidir. Türkiye topraklarının 

%75’inde bitkilere elverişli fosfor çok az veya az bulunmuştur. Fazla miktarlarda 

bitkilere elverişli fosfor içeren toprakların oranı %14 dolayındadır. Potasyumda ise 

durum farklıdır. Türkiye topraklarının %80’inde bitkiler tarafından kullanabilir 

potasyum fazla veya çok fazla bulunmuştur. Potasyum bakımından yetersiz 

toprakların oranı %1,3 kadardır. Türkiye topraklarındaki organik maddenin azlığı ve 

besin elementlerinin eksikliği, gerek çiftlik gübresi, gerekse organik gübrelerin 

topraklara verilmesinin önemini ortaya koymaktadır.101 

 

Bitkisel üretimde birim alandan elde edilen ürün miktarını kısa zamanda 

artıran tarımsal girdilerin başında gübre yer almaktadır. Türkiye’de hektara gübre 

tüketimi 1980 yılında 41,4 kg iken, 1999 yılında 82,5 kg olarak gerçekleşmiş, 2007 

yılında ise 88,32 kg olmuştur. 2007 yılında tüketilen gübrenin %68’ini azotlu, 

%26’sını fosforlu ve %6’sını da potasyumlu gübre oluşturmaktadır. Geçen süre 

içerisinde gübre tüketiminde artışlar kaydedilse de, Türkiye’de hektar başına gübre 

tüketimi açısından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında hala gerilerde olduğumuz 

görülmektedir. 2007 yılında AB’de hektar bazındaki gübre tüketimi 162 kg olarak 

gerçekleşirken, Türkiye’deki oran bu miktarın yaklaşık yarısı (88,32 kg/ha) 

                                                 
101Yusuf Aygün-Mustafa Acar, ‘‘Organik Gübreler ve Önemi’’, Hasad Dergisi, Sayı:228, Mayıs  
     2004, s. 68.  
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olmuştur.102 Türkiye’de ekstansif koşullarda tarım yapılan birçok arazide gübre 

kullanımı ortalamanın gerisinde kalırken, Çukurova gibi bazı bölgelerde de çevresel 

sorunlara neden olacak kadar aşırı kullanımlar söz konusu olmaktadır.103 

  

Türkiye’de 1980 yılından 2007 yılına kadar gübre tüketimde önemli artışların 

olduğu dikkati çekmektedir. 1980 yılında 1.455.998 ton gübre tüketilirken, bu oran 

2000 yılında, 2.088.812 tona, 2007 yılında ise 2.193.723 tona yükselmiştir. 2007 

yılında Belçika hariç, AB-25’de toplam gübre tüketimi 18.976.102 tona ulaşırken, 

AB-27’de ise bu rakam 19.575.847 ton olmuştur.104   

 

3.2.1.3.2. Tarımsal Mekanizasyon 
 

Tarımsal faaliyetlerin tekniğine uygun olarak zamanında yapılması ve işgücü 

verimliliğinin artırılmasında tarım alet ve makineleri büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının sürekli ürün artışını hedeflemesi 

açısından, mekanizasyon hem işgücü tasarrufu hem de daha geniş alanların 

işlenebilir hale gelmesi açısından sürekli olarak desteklenmiştir.105  

 

Mekanizasyon önce büyük işletmelerin bulunduğu yerlerde başlamış ve 

1960’lardan sonra hızla yayılmıştır. Bu gelişme sonucu traktör başına tarım alanı 

1950 yılında 965 hektar iken 2000 yılında 28.3 hektara düşmüştür. Ülkemizde 1975 

yılında 243.066 adet olan traktör sayısı, montaj sanayindeki gelişmeler sonucu 2000 

yılında 941.835 adede, 2008 yılında ise 1.070.746 adete ulaşmıştır.106  

 

                                                 
102 Figen Eraslan ve Diğerleri, ‘‘Türkiye’de Kimyasal Gübre Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunlar,  
      Çözüm Önerileri ve Yenilikler’’ (Çevrimiçi)  
      http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/c1e55ec7c43dc51_ek.pdf, 23.10.2010, ss. 4, 11. 
103 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 101. 
104 FAOSTAT, Fao Statistical Yearbook, Resources, (Çevrimiçi) 
      http://www.fao.org/economic/ess/publications-studies/statistical-yearbook/fao-statistical  
      -yearbook-2009/a-resources/en/, 23.10.2010 
105 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 102. 
106 TÜİK, İstatistik Göstergeler 1923-2008, (Çevrimiçi)  
      http://bulten.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=158, 10.09.2010, s. 222.  
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100 hektar işlenen araziye 1975 yılında 0,9 adet traktör düşerken, bu miktar 

1999 yılında 3,9’a ulaşmış107, 2006 yılında ise 4,5’i bulmuştur. Ancak ulaşılan bu 

düzey AB ülkelerinin halen çok gerisinde kalmaktadır. Nitekim 2006 yılında, 100 

hektar işlenen araziye Slovenya’da 57, Avusturya’da 24, İtalya’da 25 adet traktör 

düşmekte, bu sayı AB-27 ortalamasında 10,6 AB-25 ortalamasında 11,4 AB-15 

ortalamasında ise 11,7’yi bulmaktadır. 100 hektar işlenen arazi başında düşen 

biçerdöver sayılarına bakıldığında ise yine aynı tablo ortaya çıkmaktadır. 100 hektar 

işlenen arazi başına düşen biçerdöver sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla; 16 

ile Finlandiya, 15 ile İsveç ve 14 ile Slovenya’dır. 100 hektar işlenen araziye AB-

27’de ortalamasında 6,8, AB-25’te 7, AB-15’te 7,5 biçerdöver düşerken, bu sayı 

Türkiye’de yaklaşık 50 hektar başına bir biçerdövere denk gelmektedir.108 

 

3.2.1.3.3. Tarımda Su Kullanımı 
 

Sulama alanları incelediğinde, 77,8 milyon hektar olan toplam Türkiye 

yüzölçümünün 16,7 milyon hektarı topografik yönden, 12,5 milyon hektarı toprak 

özellikleri yönünden, 8,5 milyon hektarı ise ekonomik yönden sulamaya uygundur. 

Fakat mevcut su kaynakları daha geniş bir alanı sulamaya yeterlidir. Sorun, sulamaya 

uygun alanı genişletmektir. Bununla beraber 1980 yılında 2.672.817 hektar olan 

sulanan alanlar, 1999 yılında 4.747.000 hektara yükselmiştir109, 2007 yılında ise 

5.215.000 hektar olmuştur.110 

 

Türkiye’de toplam su varlığının %75’i sulamada kullanılmaktadır. AB’deki 

toplam su varlığının ise %33’ü tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu oran Güney 

Avrupa’da %75’e çıkmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi AB’de de, sulamada 

kullanılan suyun miktarı, iklim, toprak yapısı, ürün tipi, su kalitesi ve sulama 

                                                 
107 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 102. 
108 FAOSTAT, Fao Statistical Yearbook, Resources, (Çevrimiçi) 
      http://www.fao.org/economic/ess/publications-studies/statistical-yearbook/fao-statistical  
      -yearbook-2009/a-resources/en/, 23.10.2010 
109 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 103. 
110 FAOSTAT, Resources, Land, (Çevrimiçi) http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor,  
     23.10.2010 

http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor
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tekniklerine göre değişmekle birlikte, sulama teknolojilerinin kullanılmaması 

sebebiyle birçok çevresel ve ekonomik sorun ortaya çıkmaktadır.111 

 

Bir hektar tarım arazisine Japonya’da 9 028 dolar, İsviçre’de 3 197 dolar, AB 

ülkelerinde ortalama 730 dolar ve Türkiye’de 151 dolar destek sağlanmaktadır. 

Türkiye’de kişi başına düşen tarımsal destek tutarı ise 113 dolar iken, bu rakam 

İsviçre’de 635 dolar, Norveç’te 489 dolar, AB ülkelerinde ise ortalama 304 dolar 

düzeyindedir. AB, çözülen sorunlarına karşın yılda 43 milyar Euro’yu tarıma 

aktarırken, Türkiye bütün sorunlarına rağmen tarımına 3-4 milyar YTL mali kaynak 

ayırabilmektedir. Destek oranı farkı yaklaşık 1/6 kat düzeyindedir. Türkiye’de 

tarımla uğraşan nüfusun fazlalığı düşük verimlilik ve düşük destekleme fiyatları ile 

birlikte değerlendirildiğinde, tarımsal ürünlerde rekabet gücünün sınırlı olduğu 

görülecektir. Bu bağlamda, özellikle sulama yatırımlarının tamamlanması büyük 

önem arz etmektedir.112 

 

3.2.1.3.4. Tarımda İlaç Kullanımı 
 

Türkiye’de tarım ilaçlarının kullanımı Avrupa ülkelerine göre oldukça 

düşüktür. Birim alan olarak hektara kullanılan tarım ilacı bakımından oldukça 

geridedir. 2007 yılında Türkiye’de hektar başına tarım ilacı tüketimi 0,47 kg iken, bu 

miktar Hollanda’da 10,23 kg, Portekiz’de 8,36 kg, İtalya’da 5,25 kg, Fransa’da 4,24 

kg, İngiltere’de 3,57 kg, İspanya’da 3,09 kg, Almanya’da 2,42 kg olmuştur. Bu 

tabloya göre Hollanda hektar başına Türkiye’nin 21 katı, Portekiz 17 katı, İtalya 11 

katı, Fransa 8 katı, İngiltere 7 katı, İspanya 6 katı, Almanya ise 5 katı tarımsal ilaç 

kullanmaktadır.113 Türkiye herbisit kullanımında AB ortalamasından geri, insektesit 

kullanımında AB ortalamasını bir miktar ilerisindedir.114 

                                                 
111 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve  
     Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’, DPT Yayınları, Ankara, 2007, (Çevrimiçi),  
     http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3583/oik671.pdf, 23.10.2010, s. 50. 
112 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve  
     Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’, DPT Yayınları, Ankara, 2007, (Çevrimiçi),  
     http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3583/oik671.pdf, 23.10.2010, s. 51. 
113 Hüseyin Başpınar ve Diğerleri, ‘‘Türkiye’de Tarım İlaçları Üretim ve Kullanımı’’ (Çevrimiçi)  
      http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/67c2ae04b169f07_ek.pdf, 28.10.2010, s. 6. 
114 Abdullah Aysu, Avrupa Birliği ve Tarım, s. 199. 
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3.2.1.4. Tarımda Üretim Büyüklükleri   
 

3.2.1.4.1. Bitkisel Üretim  
 

Türkiye’de toplam bitkisel üretim miktarı son dokuz yılda 88 ile 103 milyon 

ton arasında değişmektedir. Bitkisel üretim miktarı 2000 yılında 98,7 milyon ton 

iken, 2001 yılında %10,8 azalarak 88 milyona düşmüştür115, 2009 yılında ise bir 

önceki yıla göre %7 artarak 103,27 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.116  

 

AB ülkelerinde ise çok sayıda bitkisel ürün yetiştirilmektedir. Bu nedenle, 

bunların her birini tek tek incelemek imkansızdır. Tablo 20’de görüldüğü üzere, AB-

27’de 2009 yılında toplam buğday üretimi 138,3 milyon ton, arpa üretimi 61,9 

milyon ton, yulaf üretimi ise 8,41 milyon ton düzeyindedir. Tam üye olması 

durumunda Türkiye AB içerisinde buğday üretiminde Fransa ve Almanya’nın 

ardından üçüncü, arpa üretiminde Fransa, Almanya ve İspanya’nın ardından 

dördüncü, yulaf üretiminde ise on birinci sırayı alacaktır. Mevcut üretim düzeyi ile 

toplam meyve üretiminde İtalya ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada yer alacak 

olan Türkiye, tam üye olması halinde AB’nin en büyük sebze üretici konumuna 

gelecektir. Türkiye’nin tam üyeliği ile AB’nde toplam tahıl üretimi %11,27, toplam 

meyve üretimi %23,14, toplam sebze üretimi ise %40,58 oranında artacaktır. 

Türkiye’nin avantajlı konumda bulunduğu taze meyve ve sebze üretiminde, AB’deki 

başlıca rakipleri İtalya, İspanya ve Fransa’dır. Bu ürünlerin dışında, zeytinyağında 

İspanya, İtalya ve Yunanistan; şarap üretiminde ise Fransa ve İtalya, Türkiye’nin en 

önemli rakipleri olacaktır. 

 

 

 

 

                                                 
115 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’, 
      DPT Yayınları, Ankara, 2007, (Çevrimiçi),  
      http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3545/oik666.pdf, 23.10.2010, s. 6. 
116 TÜİK, Haber Bültenleri, Bitkisel Üretim İstatistikleri-2009, (Çevrimiçi)  
      http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=6216&class=onceki, 29.10.2010. 
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Tablo 20: Seçilmiş Bazı Bitkisel Ürünlerin Üretimi (1000 Ton) (2009) 

 

Üye Ülkeler Toplam 
Tahıl Buğday Arpa Yulaf Toplam 

Sebze* 
Toplam 
Meyve* 

Belçika 3324,3 1978,1 452,6 34,8 1775,1 683,3 
Bulgaristan 6427,2 3976,9 858,7 30,7 512,0 409,7 
Çek Cumhuriyeti 7832,0 4358,1 2003,0 166,0 242,0 296,6 
Danimarka 10116,8 5940,4 3393,7 268,2 254,9 70,7 
Almanya 49748,2 25190,3 12288,1 825,6 3575,5 2701,0 
Estonya 873,5 342,5 376,9 86,5 70,7 8,9 
İrlanda 1995,7 674,1 1167,0 146,1 225,0 51,7 
Yunanistan 4814,0 1830,0 280,0 110,0 3486,5 3207,6 
İspanya 17827,3 4772,7 7291,8 922,8 13625,7 14373,5 
Fransa 69999,9 38324,7 12879,6 572,8 5439,1 8984,2 
İtalya 15891,6 6341,0 1049,2 315,1 13644,5 18123,0 
Kıbrıs 56,8 14,7 40,1 2,0 114,8 181,4 
Letonya 1663,1 1036,4 265,4 141,4 170,9 18,3 
Litvanya 3806,6 2100,2 858,2 142,5 332,2 70,5 
Lüksemburg 188,6 90,9 54,4 7,2 0,9 28,3 
Macaristan 13590,4 4419,2 1063,9 111,1 1650,1 1493,2 
Malta* -- -- -- -- 78,3 10,8 
Hollanda 2088,8 1402,0 309,6 9,6 4372,1 602,9 
Avusturya 5144,2 1523,4 835,1 109,4 594,6 1156,0 
Polonya 29826,6 9789,9 3983,9 1415,4 5785,7 3686,8 
Portekiz 1068,5 102,3 73,3 56,9 2702,8 1503,5 
Romanya 14873,0 5202,5 1182,1 295,8 3904,1 2321,9 
Slovenya 532,8 136,5 70,8 4,3 85,1 240,5 
Slovakya 3330,0 1537,9 675,5 34,6 313,4 150,6 
Finlandiya 4260,9 887,0 2171,0 1114,7 251,4 18,8 
İsveç 5250,2 2277,9 1680,9 744,2 317,2 40,2 
İngiltere 21618,0 14076,0 6668,0 744,0 2348,1 411,7 
Türkiye 33373,0 20520,0 7200,0 230,0 26732,8 14080,7 
AB (27 Ülke) 296148,8 138325,4 61972,8 8411,8 65872,6 60845,6 
AB (25 Ülke) 274848,6 129146,0 59932,1 8085,3 61456,5 58114,0 
AB (15 Ülke) 213336,8 105410,7 50594,3 5981,4 52613,3 51956,4 
AB 27+Türkiye 329521,8 158845,4 69172,8 8641,8 92605,3 74926,3 
Türkiye'nin Üyeliği 
ile Artış (%) 11,27% 14,83% 11,62% 2,73% 40,58% 23,14% 

 

Kaynak: EUROSTAT, Agriculture, Agricultural Products, *FAOSTAT, Production, Crops,  

                (Çevrimiçi) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database#, 

                http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, 17.04.2011. 
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3.2.1.4.2. Hayvansal Üretim 

 

AB ile ilişkiler bağlamında tarım sektörü açısından Türkiye’nin en 

dezavantajlı olduğu düşünülen alt sektör hayvancılıktır. Gerek doğal kaynakların 

sunduğu bazı avantajlar, gerekse uygulanan istikrarlı hayvancılık politikaları 

sonucunda AB hayvansal ürünler üretiminde büyük mesafe almıştır. Hatta bu 

ürünlerde ortaya çıkan büyük miktardaki üretim fazlaları, OTP’deki reformların da 

temel nedenleri arasında yer almıştır.117 

 

Tablo 21: AB-15 Hayvan Varlığının Türkiye Hayvan Varlığına Oranı 

 
Kaynak: DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu  
                Raporu’’, DPT Yayınları, Ankara, 2007, (Çevrimiçi),  
                http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3561/oik670.pdf, 23.10.2010, s. 6. 
 

Tablo 21’den elde edilen veriler bir zaman dilimi esas alınarak 

değerlendirilirse, değerin zamanla artması AB hayvan varlığının, küçülmesi de 

Türkiye hayvan varlığının daha hızlı arttığı veya azalmanın daha yavaş olduğu 

anlamına gelir. Durum bu açıklamanın ışığında incelendiğinde, kovan sayısı 

dışındakilerin sayısal varlığı AB’ndekine nazaran ya daha az artmış, ya da daha hızlı 

azalmıştır. Örneğin 1985 yılında AB keçi ve koyun varlığı Türkiye keçi ve koyun 

varlığının 0,80 ve 2,2 katı kadarken, 2004 yılında bu değerler aynı sırayla 1,7 ve 4,0 

olmuştur. Bu noktada dikkat çeken husus, sığır ve manda için hesaplanan değerin 

bile AB-15 lehine olmasıdır.118  

                                                 
117 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırması’’(Çevrimiçi)   
     http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab%20ve%20t%C3%BCrk%20tar%C4%B1m%C4%B1.pdf,  
     23.10.2010, s. 11 
118 DPT, ‘‘Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’,    
     DPT Yayınları, Ankara,2007, (Çevrimiçi),  
     http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3561/oik670.pdf, 23.10.2010, s. 6. 
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Popülasyonun ıslahı ve damızlık sorunu başta olmak üzere, ithalat, suni 

tohumlama, yem, sağlık, örgütlenme, sektörün desteklenmesi ve kredi gibi konularda 

hemen, hemen her kalkınma planında benzer ve doğru tespitlerin yapılmasına ve bu 

doğrultuda çözüm önerilerinin geliştirilmesine rağmen, Türkiye hayvancılığında 

istenilen düzeyde bir türlü iyileşme sağlanamamaktadır.119 

  

Tablo 22’de AB ve Türkiye’deki hayvan sayıları verilmiştir. Buradan 

görülebileceği gibi, 2008 yılında AB-27’de 88,8 milyon adet sığır, 90,9 milyon adet 

koyun ve 13,4 milyon adet keçi bulunmaktadır. Sığır sayısında Fransa, Almanya ve 

İngiltere; Koyun sayısında İngiltere ve İspanya; Keçi sayısında ise, Yunanistan, 

İspanya ve Fransa ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin tam üyeliği durumunda 

AB’deki sığır, koyun ve keçi sayılarında, sırasıyla, %12,42, %27,98 ve %46,85 artış 

olacağı görülmektedir. Ancak Türkiye’nin hayvansal üretimde AB karşısındaki 

pozisyonunu değerlendirebilmek için hayvan sayıları yeterli olmayıp, üretim 

miktarlarının incelenmesi gerekmektedir. 

 

Tablo 23’te ise AB ve Türkiye’de seçilmiş bazı hayvansal ürünlerin üretim 

miktarları verilmiştir. Buna göre 2009 yılında AB-27’de süt üretiminde ilk sırayı 

Almanya alırken, Fransa ikinci, İngiltere üçüncü sırada bulunmaktadır. Polonya, 

Hollanda ve İtalya’nın süt üretimleri de önemli düzeylerdedir. AB-15 içerisinde sığır 

ve manda eti üretiminde ilk sıraları Fransa, Almanya ve İtalya paylaşmaktadır. 

Koyun ve keçi eti üretimide İngiltere ve İspanya’nın hakim durumda olduğu 

görülmektedir. Tavuk eti ve yumurta üretiminin en yüksek olduğu ülkeler ise 

İspanya, Fransa ve Almanya ve Polonya’dır . Türkiye sahip olduğu yüksek sığır, 

koyun ve keçi sayılarına karşın, göreli olarak düşük miktarlarda süt ve kırmızı et 

üretimi gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tam üyeliği ile AB sığır ve 

manda eti, koyun ve keçi eti ve tavuk eti üretimi sırasıyla %4,12, %31,62, %13,49 

oranında artacaktır. 

 

 

                                                 
119 Alaaddin Özyurt, ‘‘Islah Çalışmalarının Hayvansal Üretime Etkisi (2000-2004)’’ Türk-Koop  
     Ekin, No:13, Temmuz-Eylül 2002, s. 15.  
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Tablo 22: AB ve Türkiye’de Hayvan Sayıları  (1000 Baş) (2008) 

 

Üye Ülkeler Sığır Koyun Keçi Tavuk* 
Belçika 2538,3 132,0 31,0 32493 
Bulgaristan 574,1 1474,8 374,9 16426 
Çek Cumhuriyeti 1357,8 183,1 16,7 25488 
Danimarka 1599,0 90,0 -- 14710 
Almanya 12987,5 1919,9 190,0 115000 
Estonya 237,9 62,4 2,2 1478 
İrlanda 5934,7 3422,9 7,8 13000 
Yunanistan 682,0 8994,0 3844,0 31800 
İspanya 6020,2 19952,3 2264,9 138000 
Fransa 19366,2 7715,2 1267,2 175000 
İtalya 6486,3 8175,2 957,3 100000 
Kıbrıs 55,6 267,3 318,4 3034 
Letonya 380,2 67,1 12,9 4000 
Litvanya 770,9 47,5 16,6 9693 
Lüksemburg 196,3 8,1 2,9 81375 
Macaristan 701,0 1236,0 66,0 29866 
Malta 17,8 12,8 5,4 480 
Hollanda 3996,0 1545,0 390,0 96700 
Avusturya 1997,2 333,2 62,5 14000 
Polonya 5563,6 269,6 136,1 128788 
Portekiz 1438,7 3144,6 496,0 38000 
Romanya 2683,6 8881,6 898,3 82036 
Slovenya 470,0 139,0 24,2 4354 
Slovakya 488,4 361,6 37,1 10879 
Finlandiya 906,9 94,1 5,7 5675 
İsveç 1505,4 520,9 6,0 7195 
İngiltere 9911,0 21856,0 98,0 154180 
Türkiye* 11036,8 25462,3 6286,4 269368 
AB (27 Ülke) 88866,6 90988,0 13418,0 1333650,0 
AB (25 Ülke) 85608,8 80631,0 12090,0 1235188,0 
AB (15 Ülke) 75565,7 77969,0 11452,0 1017128,0 
AB 27+Türkiye 99903,4 116450,3 19704,4 1603018,0 

Türkiye’nin Üyeliği 
İle Artış (%) 12,42% 27,98% 46,85% 20,20% 

 

Kaynak: EUROSTAT, Agriculture, Agricultural Products, *FAOSTAT, Production, Live Animals, 

                (Çevrimiçi)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database#, 

                http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, 29.10.2010. 
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Tablo 23: Seçilmiş Bazı Hayvansal Ürünlerin Üretimi (1000 Ton) (2009) 

 

Üye Ülkeler 
Sığır ve 

Manda Eti 
Üretimi 

Koyun ve 
Keçi Eti 
Üretimi 

Tavuk Eti 
Üretimi 

Süt 
Üretimi 

Yumurta 
Üretimi 

Belçika 255,07 3,13 469,30 2954,39 175,00 
Bulgaristan 22,04 17,39 103,89 1231,76 88,84 
Çek Cumhuriyeti 77,03 2,02 188,43 2789,57 97,60 
Danimarka 127,90 1,83 168,60 4814,00 73,94 
Almanya 1193,20 20,45 802,00 28691,26 698,00 
Estonya 14,17 0,43 14,88 671,03 10,83 
İrlanda 514,20 55,10 0,00 5372,63 33,80 
Yunanistan 68,12 143,80 111,75 2085,16 100,00 
İspanya 598,43 133,25 1179,47 7252,30 801,84 
Fransa 1466,67 89,78 1039,00 24217,71 918,30 
İtalya 1057,41 41,05 822,30 12836,00 724,00 
Kıbrıs 3,96 5,49 26,87 193,12 9,87 
Letonya 20,45 0,59 23,17 831,45 45,62 
Litvanya 45,11 0,73 66,64 1791,01 52,68 
Lüksemburg 15,10 0,06 13,78 283,88 1,20 
Macaristan 30,17 1,05 213,27 1753,67 160,22 
Malta 1,54 0,14 4,69 42,57 6,96 
Hollanda 401,75 14,86 763,71 11468,57 627,00 
Avusturya 218,19 7,10 101,00 3256,21 92,00 
Polonya 403,30 1,20 1059,78 12467,16 604,99 
Portekiz 102,71 19,32 247,35 2047,87 124,45 
Romanya 155,20 75,03 371,38 5809,16 310,56 
Slovenya 35,26 2,02 55,15 655,69 21,53 
Slovakya 17,67 1,25 75,12 974,74 75,58 
Finlandiya 82,05 0,76 94,87 2332,02 53,90 
İsveç 150,47 5,06 105,18 2974,00 95,00 
İngiltere 849,86 302,58 1463,00 13236,50 613,48 
Türkiye 326,29 299,00 1293,32 12542,19 864,55 
AB (27 Ülke) 7927,02 945,48 9584,57 153033,42 6617,19 
AB (25 Ülke) 7749,78 853,05 9109,30 145992,50 6217,79 
AB (15 Ülke) 7101,11 838,13 7381,30 123822,50 5131,91 
AB 27+Türkiye 8253,31 1244,48 10877,88 165575,61 7481,74 
Türkiye'nin Üyeliği 
ile Artış (%) 4,12% 31,62% 13,49% 8,20% 13,07% 

 

Kaynak: FAOSTAT, Production, Livestock Primary, (Çevrimiçi) 
                http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, 16.04.2011. 
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3.2.1.5. Tarımda Verimlilik ve Kendine Yeterlilik 

 

Verim, tarımsal gelişme düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. Bu 

gösterge ayrıca, sektörün rekabet gücünü yansıtmaktadır. Dolayısıyla tarımsal 

gelişmenin sağlanması ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanılması için 

verim artışının sağlanmasına yönelik stratejiler uygulanması gereği doğmaktadır. 

 

3.2.1.5.1. Bitkisel Verimlilik  

 

Tablo 24’te seçilmiş bazı bitkisel ürünlerde ülke bazında 2009 yılı verim 

miktarları bulunmaktadır. Buradan görülebileceği gibi, AB-27 de buğday için dekara 

ortalama verim 541 kg düzeyindedir. Belçika, Hollanda, İrlanda ve Danimarka 800 

kg’ı aşan dekar başına verim ile ilk sıralarda yer alırken, Portekiz, İspanya ve 

Yunanistan buğdayda verimin en düşük olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye, dekara 257 kg verim ile AB ortalamasının hayli altında bulunmaktadır. 

 

Arpa veriminde de yine Belçika, Hollanda, İrlanda AB ortalamasının hayli 

üzerinde bir değer ile ilk sıralarda yer almaktadır. Buğdaya oranla arpada daha 

yüksek bir verim düzeyine ulaşmasına rağmen Türkiye, bu üründe de AB 

ortalamasının çok altında bir verim düzeyine sahiptir. Çünkü, Türkiye’de tahıl 

üretimi önemli ölçüde doğa koşullarına bağlı olarak ve ekstansif usuller ile 

yapılmaktadır. AB ülkelerinde yağış miktarının daha fazla olması, sulama 

imkanlarının yeterliliği dolayısıyla da intansif tarım yöntemini kullanmaları verim 

düzeyinin Türkiye’ye oranla daha yüksek olmasına yol açmaktadır.120 

 

Mısır ürünü için AB-27 ortalaması olarak verim düzeyi 692 kg/dekardır. 

Hollanda, Belçika, İspanya ve Avusturya bu ortalamanın hayli üzerinde bir verim 

düzeyine sahiptir. Türkiye, 1980’de dekar başına 212 kg verimi olan mısırda son 30 

yılda %300’e yakın bir verim artışı sağlamış ve 2009 yılında 719 kg verim ile AB 

ortalaması yakalamıştır. Tabloda yer alan diğer ürünler olan kuru soğan, patates, 

                                                 
120 Yaşar Uysal, a.g.e., ss. 201, 202. 
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domates, elma açısından bir karşılaştırma yapıldığında Türkiye’nin bu ürünlerin 

üretiminde daha yüksek bir verime sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin AB-27 

ortalamasının üzerinde verime sahip olduğu ürünler ise 890 kg verim ile üzüm ve 

3785 kg verim ile bir narenciye türü olan portakaldır. 

 

Tablo 24: Bitkisel Ürünlerde AB ve Türkiye’de Verim Düzeyi (kg/dekar) (2009) 

  

Üye Ülkeler Buğday Arpa  Yulaf Mısır Kuru 
Soğan Patates Domates Elma Üzüm Portakal 

Belçika 935 840 621 1.212 3.971 4.473 42.553 4.842 1.000 -- 
Bulgaristan 319 332 154 471 697 1.655 3.466 683 277 -- 
Çek Cum. 524 440 332 845 2.105 2.712 2.372 1.793 427 -- 
Danimarka 812 578 400 -- 3.667 4.268 40.000 2.133 -- -- 
Almanya 781 654 508 975 4.821 4.406 22.333 3.035 1.333 -- 
Estonya 301 268 239 -- 825 1.528 2.701 129 -- -- 
İrlanda 812 628 727 -- 5.800 2.801 40.000 2.143 -- -- 
Yunanistan 262 233 169 980 2.740 2.531 5.400 1.958 680 2.000 
İspanya 271 243 164 1.008 5.063 2.932 7.635 1.843 481 1.904 
Fransa 745 684 490 911 2.222 4.379 16.111 3.868 741 1.333 
İtalya 353 342 235 860 3.011 2.483 5.451 3.670 1.028 2.411 
Kıbrıs 146 88 16 -- 4.067 2.487 8.830 547 217 3.282 
Letonya 420 309 223 433 1.005 1.422 239 461 -- -- 
Litvanya 657 580 520 600 3.300 3.319 8.300 1.029 1.207 -- 
Lüksemburg 452 400 -- -- 2.184 1.438 2.892 380 603 1.456 
Macaristan 385 332 213 639 2.586 2.511 8.229 1.570 724 -- 
Malta 452 400 -- -- 2.184 1.438 2.892 380 603 1.456 
Hollanda 929 696 600 1.303 4.313 4.627 48.000 4.032 250 -- 
Avusturya 493 460 371 1.059 5.267 3.249 24.135 8.025 695 -- 
Polonya 417 344 269 623 2.253 1.985 4.642 1.513 -- -- 
Portekiz 186 185 130 678 2.400 1.443 8.021 1.358 219 1.005 
Romanya 243 230 147 342 1.075 1.538 1.543 983 539 -- 
Slovenya 396 352 240 784 2.205 2.477 2.335 3.514 702 -- 
Slovakya 406 345 217 685 1.206 1.860 1.776 644 451 -- 
Finlandiya 410 386 346 -- 2.361 2.861 33.669 654 -- -- 
İsveç 609 465 400 -- 3.529 3.188 33.800 1.467 -- -- 
İngiltere 793 581 578 -- 4.072 4.144 41.060 1.567 143 -- 
Türkiye 257 245 236 719 2.846 3.082 3.582 2.089 890 3.785 
Toplam  
(AB-27) 541 447 292 692 2.986 3.009 5.813 2.136 679 2.032 

 

Kaynak: FAOSTAT, Production, Crops, (Çevrimiçi) 

                http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, 06.11.2010. 
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3.2.1.5.2. Hayvansal Verimlilik 

 

Bazı hayvansal ürünlere ilişkin verimi düzeyleri ise Tablo 25’te verilmiştir, 

Burada görülebileceği gibi, ortalama yıllık süt verimi ortalama olarak AB-27 için 

1,727 kg/baş’tır. Ülke bazında bir değerlendirme yapıldığında en yüksek süt verimi 

düzeyine sırasıyla Danimarka, İsveç, Finlandiya Lüksemburg’un sahip olduğu 

görülmektedir. Yeni üyelerin AB-15’in altında bir ortalama verim düzeyine sahip 

olduğu dikkati çekmektedir. 

 

Türkiye, 814 kg/baş süt verim düzeyi ile AB ülkelerinin çok gerisinde 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda Türkiye’nin rekabet şansı bulunmamaktadır. 

Bu düzeyde bir verim farklılığı olmasının temel gerekçeleri ise sahip olunan hayvan 

cinslerinin niteliği, iklim ve dolayısıyla beslenme/bakım koşullarının farklılığı, 

sektörde uzmanlaşmanın yetersizliği olarak sıralanabilir.121 

 

Et verimi açısından bir değerlendirme yapıldığında, yetişkin sığır-manda 

başına karkas et veriminin AB-27 için yaklaşık 278,3 kg/baş olduğu görülmektedir. 

Belçika 322,8 kg/baş verim düzeyi ile ilk sırada yer alırken bu ülkeyi İrlanda (321,3 

kg/baş) ve Almanya (313,3 kg/baş) izlemektedir. AB ülkelerinde en düşük verim 

düzeyi 148,6 kg/baş ile Bulgaristan’da bulunmaktadır. Türkiye ise 216,5 kg/baş 

düzeyindeki et verimi ile AB ülkelerinin çok gerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla 

Türkiye’nin bu ürün grubunda da rekabet şansı düşüktür 

 

Koyun ve keçi etinde hayvan başına ortalama karkas et verimi 13,8 kg 

düzeyindedir Letonya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Belçika 20-22 kg ile AB 

ortalamasının üzerinde bir verim düzeyine sahiptir. Türkiye, koyun/keçi etinde 

ortalama olarak 15,9 kg/baş karkas verim elde etmektedir. Bu verim düzeyi AB 

ortalamasının üzerinde olmakla beraber birçok AB ülkesinin gerisinde 

bulunmaktadır. Yine de koyun/keçi eti, hayvansal ürünlerde AB verim düzeyine 

yakın olduğumuz ürünler olmaktadır. Tavuk etinde hayvan başına ortalama karkas 

                                                 
121 Yaşar Uysal, a.g.e., s. 203. 
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verimi AB-27’de 1,5 kg iken, Türkiye 1,8 kg/baş ve Kıbrıs ise 2 kg/baş verim ile AB 

ülkelerinin üzerinde verim düzeyini yakalamıştır. 

 

Tablo 25: Hayvansal Ürünlerde AB ve Türkiye’de Verim Düzeyi (kg/baş) (2009) 

 

Üye Ülkeler Sığır ve Manda 
(karkas kg/baş) 

Koyun ve Keçi 
(karkas kg/baş) 

Et Tavuğu 
(karkas kg/baş) 

Süt 
(kg/baş) 

Belçika 322,8 20,0 1,6 5.707 
Bulgaristan 148,6 9,6 1,6 652 

Çek Cumhuriyeti 285,9 14,5 1,4 6.857 
Danimarka 262,6 20,3 1,7 8.549 

Almanya 313,3 18,6 1,2 6.745 
Estonya 212,1 19,5 1,7 4.310 

İrlanda 321,3 20,1 1,1 4.823 
Yunanistan 213,8 10,7 1,5 184 

İspanya 259,4 10,6 1,8 1.464 
Fransa 296,0 17,1 1,2 675 

İtalya 274,7 9,5 1,7 1.565 
Kıbrıs 228,7 20,5 2,0 576 

Letonya 181,0 22,9 1,6 4.650 
Litvanya 221,3 15,0 1,7 4.652 

Lüksemburg 284,9 18,5 1,5 6.986 
Macaristan 258,9 17,3 1,7 5.219 

Malta 255,2 14,5 1,6 2.162 
Hollanda 194,2 20,5 1,6 6.315 

Avusturya 311,7 21,4 1,4 5.597 
Polonya 241,2 14,0 1,7 4.660 
Portekiz 231,0 10,1 1,3 2.406 

Romanya 163,0 10,2 1,5 639 
Slovenya 281,4 14,2 1,6 5.453 
Slovakya 253,4 8,5 1,5 2.344 

Finlandiya 300,9 18,3 1,8 8.040 
İsveç 302,4 19,8 1,4 8.396 

İngiltere 331,2 19,6 1,7 7.101 
Türkiye 216,5 15,9 1,8 814 

Toplam (AB-27) 278,3 13,8 1,5 1.727 
 

Kaynak: FAOSTAT, Production, Livestock Primary, (Çevrimiçi)  

                http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, 06.11.2010. 
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3.2.1.5.3. Tarımda Kendine Yeterlilik 

 

AB, 1962 yılında uygulamaya koyduğu OTP ile birçok üründe ithalatçı 

konumdan ihracatçı konuma geçmiş, bir çok üründe arz fazlalıkları sorunu yaşamaya 

başlamıştır. 2007 yılı AB-27 ortalaması olarak buğday (101), arpa (111), yulaf (106), 

çavdar (104) ve zeytinyağında (117) kendine yeterlilik oranı %100’ün üzerine 

yükselmiş, yani arz fazlalıkları sorunları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise aynı yılda 

mısırda %86, çavdarda %81 kendine yeterlilik oranı ile arz açığı bulunmakta, mevcut 

istatistikler değerlendirildiğinde arz fazlasının olduğu tek ürün ise %100,7 ile buğday 

olarak görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin şekerde %95 yeterlilik düzeyi ile %92 olan 

AB-27 ortalamasının üzerinde olduğu not edilmelidir.122 

 

AB ülkelerinin hayvansal ürünlerde yeterlilik düzeyine ilişkin veriler 

incelendiğinde, birçok ülkenin bu ürünlerde arz fazlalığı bulunmaktadır. 2007 yılına 

ilişkin verilere göre sığır eti ve koyun-keçi etinde sırasıyla İrlanda  %679, %457 

Avusturya’da %147, %76 Belçika’da ise %139, Macaristan’da %135, %803, 

Slovakya’da %113, %217, Romanya’da %107, %112 kendine yeterlilik düzeyi ile 

arz fazlalığı olması dikkati çekmektedir.123 

 

Diğer taraftan özellikle hayvansal ürünlerde kendine yeterlilik düzeylerinde 

bazı ülkelere ait verilerin bulunmaması, tarımsal istatistikler konusunda AB 

ülkelerinde de sorunlar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu koşullarda yeni 10 

üyenin katılımıyla birlikte istatistikler konusundaki sorunların artması kaçınılmaz 

görünmektedir.124 

 

 

 

 

                                                 
122 ECDG(AGRI), ‘‘Statistical and Economic Information’’, 2010 (Çevrimiçi),  
      http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_en/2009enfinal.pdf, 27.02.2010., ss. 240-264. 
123 EUROSTAT, Agriculture, Food: From Farm to Fork Statistics,  
      http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database#, 06.11.2010 
124 Yaşar Uysal, a.g.e.,s. 205. 



 181

3.2.1.6. Tarımsal Politikaların Karşılaştırılması 

 

AB’de tarım politikalarının temel amacı, tarım ürünlerinde serbest dolaşımın 

sağlanarak ortak piyasaların oluşturulması ve birliğe dahil tüm ülkelerin tarımsal 

ürün ihtiyaçların karşılanarak AB’nin tüm tarımsal ürünlerde kendine yeterli hale 

gelmesidir. Türkiye’de ise, tarımsal üretimin artırılması dışında tarım politikasının 

belirgin bir amacına rastlanmamaktadır. Türkiye’de tarımsal destekleme politikaları 

ile; ülke gereksinimlerine uygun optimum üretim deseninin sağlanması, üreticinin 

korunarak uygun gelir olanağına kavuşturulması ve böylece tarımın ülke 

ekonomisine olan katkısının arttırılması amaçlanmaktadır.125 

 

AB tarımsal destekleme politikalarını, sağlıklı olarak yürüten müdahale 

kuruluşlarını güçlendirirken, Türkiye bu görevi yapan TMO, TEKEL, Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Birlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. vb. kurumlarını 

özelleştirmekte ya da tasfiye etmektedir. AB’de destek kurumlan tek ve merkezi 

olup, ürünlerin kalitesi ve bölgenin gelişmişlik düzeyine göre ayarlanabilir iken, 

Türkiye’de dağınık yapılı ve ürün çeşidine göre değişen, ürün kalitesi ve bölge 

gelişmişliğini dikkate almayan bir politika söz konusudur. Türkiye’deki zayıf üretici 

örgütlenmesine karşın, AB’de güçlü bir örgütlülüğün bulunması ve kapsamlı yapısal 

politikaların uygulanması tarım politikalarında bir üstünlük sağlamaktadır. 126 

 

Tarım politikalarına uyum açısından en önemli sorunlardan bir diğeri ise, 

Türkiye’deki destekleme politikaları ile OTP’nin fiyat ve yardım meka-

nizmalarındaki temel farklılıklardır. AB’nde OTP’nin finansmanı tek bir bütçeden 

(FEOGA) karşılanmaktayken, Türkiye’de ise tarım harcamalarına ilişkin özel bir fon 

bulunmamaktadır ve desteklemenin finansmanını değişik kuruluşlar 

gerçekleştirmektedir.127 

 

                                                 
125 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 105. 
126 A.e., s. 106. 
127 Ramazan Uçtu-Nihat Işık, ‘‘Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türk Tarımı ve AB Tarımının  
     Karşılaştırmalı Analizi’’, Demokrasi Platformu, Sayı:3, 2005, s.142. 
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Türkiye 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Tarım Reformu Projesi 

kapsamında; tüm tarımsal fiyat desteklemeleri, girdi sübvansiyonlarını kaldırarak 

Doğrudan Gelir Desteği Sistemine (DGDS) geçmiştir. Türkiye’de OTP’ye uyum 

çerçevesinde, yeni bir tarım reformu oluşturulmakta ve bunun temelinde, tek başına 

uygulanan DGDS yer almaktadır.128 

 

Tarım Reformu çerçevesinde DGD’nin amaçları, gümrük vergilerinin 

düşürülmesi aracığıyla yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına yaklaştırılması, ürün 

piyasalarına müdahalelerin azaltılması, düşük faizli kredi ve gübre gibi girdi 

desteklerinin kaldırılması ve bundan doğacak üretici kayıplarının doğrudan ödemeler 

aracılığıyla telafi edilmesi ile NFRS’nin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Gümrük 

vergilerinin azaltılması dışında diğer tüm politika değişikliklerinin büyük ölçüde 

gerçekleştiği söylenebilir. Diğer taraftan destekleme alımları kaldırıldığı halde 

gümrük vergilerinin hala çok yüksek oranlarda olması, devletin üreticileri yüksek 

yurtiçi fiyatlarla desteklemeye devam etmesini sağlamıştır.129 

 

Buna karşılık AB ülkelerinin OTP’de, DGD ödemelerine kısmen yer 

verilmekte ve bu ödemeler fiyat politikası, garanti eşikleri, üretim planlaması gibi 

diğer iktisat ve maliye politikası araçları ile birlikte uygulanmaktadır.130 

 

Türkiye’nin, AB’ye katılım talebi çerçevesinde uyum sağlaması gereken 

politika alanlarından biri de kırsal kalkınma politikasıdır. Türkiye kırsal alan 

yönetimi ve kırsal kalkınma politikasının, bir politika transferi ile geliştirildiği ve bu 

transferle yönetişim tarzı bir yönetme biçiminin hakim olmaya başladığı söylenebilir. 

Bir yandan yönetişimin ilkeleri kırsal alan yönetimi açısından benimsenirken, diğer 

yandan da çıkarılan kanunlarla AB kırsal kalkınma politikasının bir gereği olarak 

oluşturulması gereken örgütsel düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Konuya yönelik 

                                                 
128 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 106. 
129 Kutluhan Taşkın, Türk Tarımında Destekleme Ödemelerinin Transfer Etkinliği, Uzmanlık  
      Tezi, DPT Yayınları, Ankara, 2009, s. 44. 
130 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 108. 
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AB’de ele alınan yaklaşımın daha yoğun bir şekilde, Türkiye’de de yerleştirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir.131 

 

AB’de tarım politikası amaçları günün koşullarına göre yeniden şekillen-

dirilmektedir. Örneğin son olarak Gündem 2000 reform düzenlemeleri uygulanmakta 

ve çevreye uyumlu tarımsal faaliyetin desteklemelerde daha fazla ön plana 

çıkarılmakta olduğu izlenmektedir. Örneğin önceden üretim artışı öncelikle 

vurgulanmaktayken günümüzde üretim fazlalığı nedeniyle kalite, teknoloji ve sağlık 

gibi kriterler öne çıkarılmış durumdadır.132 

 

Türkiye’de ise, sağlıklı bir tarım politikası izlenmiş olduğunu söylemek 

zordur. Kuşkusuz bunda tarım politikalarının belirlenmesi, yürütülmesi ve 

yönlendirilmesi konusunda ülkede yaşanan dağınık yapının önemli etkisi 

bulunmaktadır. Türkiye’de tarım sektöründe yapısal anlamda önemli gelişme ve 

ilerlemeleri sağlayacak politikaların günümüzde de yeterli ve isabetli olmadığı 

sonucuna varılabilmektedir. 

 

3.2.2. Türkiye’nin AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Durumu  

 

Türkiye batılılaşma hedefi yanında, ekonomik birleşmelerin refah 

etkilerinden yararlanabilmek için AB ile tam üyeliği amaçlayan bir ilişki 

içerisindedir. Türkiye’nin tam üyeliğinin, sadece Türkiye’yi değil, AB’yi de 

ekonomik, sosyal ve politik yönleri ile olumlu şekilde etkilemesi beklenmektedir.133 

 

Ekonomik birleşmelerde, tarım sektörünün en karmaşık ve en büyük 

güçlükleri içeren sektör olduğu bilinmektedir. AB ile Türkiye arasında 

gerçekleştirilecek olan bütünleşmenin Topluluk ve Türkiye tarımını olumlu şekilde 

                                                 
131 Sabrina Kayıkçı, Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ezgi  
      Matbaacılık, İstanbul, 2009, ss. 239, 256. 
132 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, a.g.m., s. 109. 
133 Cemil Ertuğrul, ‘‘Türk Tarımının OTP’ye Uyumunun Olası Ekonomik Etkileri’’, TMMOB Ziraat  
      Mühendisleri Odası, AB Genişleme Sürecinde Türkiye ‘‘Tarımsal ve Kırsal Politikalar’’- 
      Sempozyum, Ankara, 8-9 Ocak 2003, s. 76. 
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etkilemesi beklenmektedir. Ancak, Türkiye, OTP’ye uyum öncesinde ve sonrasında 

gerekli önlemleri aşmazsa, düşük verimlilik ve sınırlı rekabet gücü nedeniyle, 

Topluluk karşısında ciddi sorunlar ile karşılaşabilir.134 

 

Tarım alanında Türkiye-AB ilişkileri büyük ölçüde; Ankara Anlaşması, KP, 

1/80 sayılı OKK, 1/95 sayılı OKK ve 1/98 sayılı OKK çerçevesinde yürütülmektedir. 

Anılan mevzuat çerçevesinde tarım alanında Türkiye-AB ilişkileri; tarım ürünlerinin 

serbest dolaşımı; Türk tarımının OTP’ye uyumu, tarım ürünleri ticaretinde karşılıklı 

olarak tercihli bir rejim uygulanması (tarım tavizleri), işlenmiş tarım ürünleri, 

konuları olmak üzere üç yönlü bir gelişme göstermektedir. 135 

 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’nin OTP’ye uyum sürecinde geçirdiği 

aşamalar ve gerçekleştirdiği anlaşmalar çerçevesinde Türk tarımının OTP’ye uyum 

durumu incelenecek ve uyum sürecinde Türk tarımın sorunları ve çözüm önerileri 

tartışılacaktır.  

 

3.2.2.1. Türkiye’nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına 

Uyum Aşamasındaki Anlaşmalar ve Dönemler 

 

Türkiye’nin Avrupa Topluluğunu oluşturan üç topluluktan biri olan AET 

(Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile imzalanmış ve yürürlükte bulunan bir ortaklık 

anlaşması bulunmaktadır. Türkiye AET’nin kurulmasından hemen sonra, Temmuz 

1959’da Topluluğa katılmak için başvuruda bulunmuştur. Dört yıl süren 

görüşmelerden sonra AB ile ilişkilerimizin temelini oluşturan Ankara Anlaşması 

imzalanmıştır. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan anlaşma 1 Aralık 1964 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış 

kalkınmasını, Türk halkının çalıştırılma düzeyinin ve yaşama koşullarının 

yükseltilmesi gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak taraflar arasındaki ticari ve 

ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi özendirmektir. Ankara 

                                                 
134 Cemil Ertuğrul, a.y. 
135 Günnur Binici, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyum, İZTO Yayınları, No:83, İzmir,  
      2000, s. 33. 
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Anlaşması hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olmak üzere üç dönemden 

oluşmaktadır.136 

 

3.2.2.1.1. Ankara Anlaşması ve Hazırlık Dönemi 

 

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasının 

ardından, 31 Temmuz 1959 tarihinde Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. 

AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek üyelik 

koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını 

önermiş ve 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın 1 Aralık 1964 

tarihinde yürürlüğe girmesiyle Türkiye-AB ortaklık ilişkisi başlamıştır.137 

 
Ankara Anlaşması’nın 2. maddesine göre ‘‘Anlaşma’nın amacı, Türkiye 

ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve 

yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde 

bulundurarak, taraflar arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak 

güçlendirmeyi teşvik etmektir. (Madde 2/1)’’138 

 

Anlaşma’nın ilkeleri ise; 

• Hızlandırılmış bir ekonomik kalkınma ve uyumlu bir biçimde ticaretin 

arttırılması ile Türkiye ekonomisi ve Topluluk üyesi devletler ekonomileri arasındaki 

açığı kapatmak, 

• Türk halkı ile AET üyesi ülke vatandaşları arasında sıkı bağlar kurmak, 

• Türk halkının yaşam seviyesinin yükseltilmesi çabasına destek vermek 

suretiyle Türkiye’nin ileride Topluluğa ‘‘tam üye’’ olmasını kolaylaştırmak, 

• Roma Antlaşması’nın esinlendiği ülküyü birlikte izleyerek, barış ve hürriyet 

güvencesini pekiştirmek, şeklindedir.139  

 

                                                 
136 Okan Gaytancıoğlu, a.g.e., ss. 172, 173. 
137 Muzaffer Bakırcı, a.g.e., s. 215. 
138 Yaşar Uysal, a.g.e., s. 209.  
139 A.e., ss. 209, 210. 
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Ankara Anlaşmasında AB ile Türkiye arasında ortaklığın ‘‘Topluluğun Ortak 

Tarım Politikasını göz önünde bulunduran özel usullere göre, tarım ürünleri ve bu 

ürünlerin alışverişini’’ de kapsadığı belirtilmiştir. Bu ifade Türkiye’nin OTP’ye 

uyumun ortaklığın başlangıcında öngörüldüğünün bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Bu kapsamda Türkiye’nin OTP’ye uyum sağlamasıyla birlikte, Roma 

Anlaşmasının 2.ekinde yer alan ürünlerin taraflar arasında serbest dolaşımı 

sağlanacaktır.140  

 

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından AB bazı tarım ürünleri 

ticaretinde ilk kez Türkiye’ye tek taraflı tavizler tanımaya başlamıştır. Anlaşmanın 

ekinde yer alan geçici protokol’de sayılan ham tütün, kuru üzüm ve fındık için tarife 

kontejanları belirlenmiştir. Bu uygulama tercihli rejime zemin oluşturmuştur. 141 

 

3.2.2.1.2. Katma Protokol ve Geçiş Dönemi 

 

KP, 1 Ocak 1970 tarihinde imzalandıktan sonra 1 Ocak 1973 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. KP prensip olarak 12 yıl, istisnai olarak 22 yıl sürecek olan geçiş 

döneminin esaslarını belirlemektedir. KP sanayi ürünleri için gümrük birliği, tarım 

ürünleri için ise tercihli rejim öngörmüştür. Böylece Türkiye, 22 yılın sonunda sanayi 

ürünlerinde gümrük birliğini tamamlayacağını taahhüt etmiştir. KP ayrıca işgücünün 

serbest dolaşımı, sermaye hareketleri, yerleşme serbestisi ve hizmet edimi, ekonomi 

politikalarının yakınlaştırılması, rekabet, devlet yardımları, ticaret politikası ve mali 

yardımlar gibi temel konularda hükümler içermektedir.142 

 

Bu Protokolde; 

 

• 22 yıllık dönem sonunda (1995 yılı sonunda), Türk tarımının OTP’ye 

uyumunun sağlanması için, Türkiye’nin gerekli tedbirleri alması (KP:32(1)), 

• Bu dönem içerisinde Topluluğun, tarım politikasının tespiti ve gelişmesi 

                                                 
140 Günnur Binici, a.g.e., ss. 34, 35. 
141 A.e., s. 35. 
142 Yaşar Uysal, a.g.e., s. 211. 
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sırasında Türk tarımının çıkarlarını göz önünde tutması ve Türkiye’nin bu amaca 

yararlı bütün unsurları Topluluğa bildirmesi (KP:32(2)), 

• Topluluğun ayrıca, OTP’nin tespit edilmesi ve gelişmesi ile ilgili Komisyon 

tekliflerini,  bu tekliflere ilişkin görüşleri ve alınan kararları Türkiye’ye bildirmesi 

(KP:32(3)) öngörülmüştür.143 

 

KP’nin yürürlükte olduğu Geçiş Dönemi’nde tarım ürünlerinde uygulanan 

ticaret rejimi, 1980 yılında yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında değiştirilmiştir. Bu 

toplantıda alman 1/80 Sayılı Karar gereği AB, bazı istisnalar dışında ortak piyasa 

düzenine tabi ürünlerin tamamında ve bazı işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye’ye 

yeni taviz rejimi tanımıştır. Ayrıca alınan karara göre %2’nin altında gümrük vergisi 

uygulanan ürünlere 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren gümrük vergisi uygulanmayacak 

diğer ürünlerde ise 1981’den başlayarak gümrük vergileri dört aşamada(1981, 1983, 

1985, 1987 yıllarında) kaldırılacaktır.144 

 

Mart 1995 tarihinde alınan 1/95 sayılı OKK’da ise Gümrük Birliğinin tarım 

ürünlerine yaygınlaştırılmasının Türkiye’nin tarım politikalarının OTP’ye 

uydurduğunun belirlenmesinden sonra gerçekleştirileceği kabul edilmektedir. Bu 

istemde dile getirilen Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu değildir, çünkü bu 

dönemde henüz Türkiye’nin aday ülke statüsü bile kabul edilmemiştir. Burada tarım 

ürünlerinin taraflar arasında serbest dolaşımının yaratacağı ticaret sapmalarından 

korunma ve çok ciddi önlemlerle korunan AB ülkeleri tarımının korumacılığının 

delinmesine izin verilmemesi kaygısı öne çıkmaktadır.145 

 

Türkiye’ye verilen tavizlere yönelik değişiklikleri içeren 1/98 sayılı OKK, 

1998 yılı başında uygulamaya girmiştir. OKK ile domates salçası, kümes hayvanları 

eti, koyun ve keçi eti, meyve suları, zeytinyağı, peynir, marmelat ve reçeller de taviz 

kapsamına alınmış ve Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının %25’i vergi 

indiriminden yararlanırken %68’i vergiden muaf tutulmuştur. Diğer bir ifadeyle 
                                                 
143 Günnur Binici, a.g.e., s. 35. 
144 Yaşar Uysal, a.g.e., s. 212. 
145 Gülcan Eraktan, ‘‘Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarımı’’, Demokrasi Platformu,    
      Sayı:3, 2005, s. 48. 
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Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatının %93’ü taviz kapsamına alınmıştır. Türkiye’nin 

AB lehine, seçilmiş ürünler itibariyle tanıdığı tavizlere ise canlı büyükbaş hayvanlar, 

dondurulmuş et, peynir, tereyağı, tahıllar, ham/bitkisel yağlar, hayvan yemleri, şeker, 

domates salçası, çiçek soğanları, şeftali, elma, sebzeler ile alkollü içkiler de 

eklenmiştir. Böylece Türkiye’nin AB lehine, seçilmiş ürünler itibariyle tanıdığı 

tavizler AB menşeli tarım ürünleri ithalatının %51’ine ulaşmıştır. 146 

 

3.2.2.1.3. Gümrük Birliği Anlaşması 

 

6 Mart 1995 tarihinde gerçekleştirilen AB-Türkiye Ortaklık Konseyi 

toplantısında, Türkiye- AB ortaklığının geçiş döneminin tamamlanması ve son 

dönem olan Gümrük Birliği aşamasına geçilmesine yönelik olarak 1/95 sayılı 36. 

OKK alınmış ve Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.147 

 

Söz konusu kararın 22, 23, 24 ve 25’nci maddeleri tarımla ilgilidir. Bu 

maddeler;148 

• Ortaklık Konseyi, tarafların KP’de ortaya konulduğu üzere aralarında tarım 

ürünlerinin serbest dolaşımını sağlama hedeflerini teyit etmekte, bu ürünlerin serbest 

dolaşımını sağlamak amacıyla gerekli koşulların oluşturulması için ek bir sürenin 

gerekli olduğunu kaydetmektedir. 

• Türkiye, politikasını, tarım ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak için 

gerekli olan OTP tedbirlerini benimseyecek biçimde uyumlaştırılacaktır. Türkiye bu 

doğrultuda alınan kararları topluluğa bildirecektir. 

• AB, tarım politikasını geliştirirken mümkün olduğu ölçüde Türk tarımının 

çıkarlarını göz önünde bulunduracak ve ilgili komisyon önerileri ile bu öneriler temel 

alınarak benimsenen kararlar konusunda Türkiye’ye bilgi verecektir. Bu kararlar ve 

Türkiye’nin tarım ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak için gerekli olan OTP’ye 

yönelik alacağı tedbirler konusunda ortaklık Konseyi bünyesinde danışma 

toplantıları yapılabilecektir. 

                                                 
146 Günnur Binici, a.g.e., s. 37. 
147 Günnur Binici, a.y. 
148 Günnur Binici, a.g.e., s. 37, 38. 
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• AB ve Türkiye, tarım ürünleri ticaretinde birbirlerine tanıdıkları tercihli 

rejimleri, aşamalı olarak ve karşılıklı avantajlar yaratacak biçimde geliştireceklerdir. 

Ortaklık konseyi, bu tercihli düzenlemelerde yapılan iyileştirmeleri düzenli olarak 

inceleyecektir. 

• Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin tarım ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak 

için gerekli olan OTP’ye uyuma yönelik tedbirlerini aldığını tespit ettikten sonra, AB 

ile Türkiye arasında tarım ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak için gerekli 

hükümleri benimseyecektir, şeklindedir.  

 

1999 yılı Aralık ayında Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin resmen AB’ye aday 

ülke ilan edilmesi ile yeni bir döneme girilmiştir. AB Helsinki Zirvesi, Türkiye’nin 

Haziran 1993’te yapılan AB Konseyi Kopenhag Kriterleri siyasi kıstaslarına 

uymadığı gerekçesiyle Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini açmamıştır. AB’nin 13. 

aday ülke olarak ilan ettiği Türkiye, kendisiyle tam üyelik müzakerelerinin 

başlatılmadığı tek aday ülke konumundadır.149  

 

3.2.2.1.4. Tam Üyelik Sürecinde Türkiye 

 

17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de yapılan AB Konseyi Zirvesinde 

Türkiye’nin tam üyelik görüşmelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararı 

alınmıştır. Bu karar çerçevesinde bugüne kadar adaylık süreci geçiren tüm ülkelere 

uygulanmayan bazı konular Türkiye için ön koşullu olarak sunulmuştur. Ayrıca 3 

Ekim 2005 tarihinde yapılan görüşmelerde de Türkiye’nin AB’ne tam üyeliği,    

Birliğin hazmetme kapasitesine bağlanmıştır. Buna bağlı olarak Türkiye’nin AB’ye   

üyelik şartlarında ilerlemeler AB Dönem Başkanlığı ve Bakanlar Konseyince sürekli 

denetlenecektir.150 

 

AB üyelik görüşmelerine başladığı ülkeleri müzakereler sonunda tam üye 

olarak kabul etmişken ilk defa Türkiye’nin üyeliğinin ‘‘ucu açık bir süreç’’ olduğunu 

yani görüşmelerin tam üyelikle sonuçlanamayabileceğini kabul etmiştir. Eğer bu 
                                                 
149 Okan Gaytancıoğlu, a.g.e., s. 175. 
150 A.e., ss. 175, 176. 
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görüşmeler tam üyelikle sonuçlanmazsa, Türkiye’nin en sıkı bağlarla AB’ne 

bağlanmasını da 3 Ekim 2005’deki ‘‘Çerçeve Belge’’ye yansıtmıştır. Bu en sıkı 

bağlar ‘‘ayrıcalıklı ortaklık’’ anlamına gelmektedir.151 Yine Türk tarımın OTP’ye 

uyum koşulları tam üyelik ve ayrıcalıklı ortaklık çerçevesine göre ayrı ayrı 

incelenmektedir. 

 
3.2.2.2. Türkiye’nin  OTP’ye Uyum Durumu 

 

Haziran 1993’de Kopenhag’da bir araya gelen AB liderleri herhangi bir aday 

ülkenin  AB’ne katılmadan önce yerine getirmesi gereken üç kriter belirledi. Bi-

rincisi aday ülke demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı 

konularını güvence altına alan istikrarlı kurumlara sahip olmalıdır. İkincisi çalışan bir 

pazar ekonomisine sahip olunmalıdır. Üçüncüsü Topluluk Müktesebatını kabul 

etmeli ve AB’nin çeşitli hedeflerini desteklemelidir.152 

 

Türkiye, 1 Mayıs 2004’te üye olan 10 ülke için belirlenmiş 31 müzakere 

başlığına karşın, daha önce belirlenen 35 müzakere başlığında öncelikle tarama 

sürecine başlayacak, bu sürecin bitmesinden sonra fiili müzakerelere geçebilecektir. 

Bu müzakere başlıklarından; 11. Başlık; ‘‘Tarımsal ve Kırsal Kalkınma’’, 12. Başlık; 

‘‘Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı’’, 13. Başlık; ‘‘Balıkçılık’’ olmak üzere 

üç başlık Türkiye tarımının OTP’ye uyumu ile doğrudan ilgilidir. Tarama 

toplantılarının üzerinden dört yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın henüz fiili 

müzakere sürecine başlanamamıştır.153 

 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere Türkiye’nin AB müktesebatına 

uyum göstereceği süreci ifade eden müzakerelerin zorlu ayağı olan tarımın, öncelikli 

konusu Türkiye tarımının OTP’ye uyumudur. Bu bakımdan Türkiye’nin AB 

müktesebatı ile olan uyum durumunu değerlendirmenin en iyi yolu, Katılım Ortaklığı 

                                                 
151 A.e., s. 176. 
152 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ‘‘Türkiye İçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci’’ (Çevrimiçi)  
      http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Publications-2006/brochures/AccessionBooklet.pdf, 
      09.01.2011, s. 22. 
153 Gökhan Günaydın, a.g.e., ss. 73-77. 
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Belgeleri, Ulusal Programlar ve İlerleme Raporlarını göz önünde tutarak inceleme 

yapmaktır.154 

 

3.2.2.2.1. Katılım Ortaklığı  Belgeleri 

 

Türkiye AB’ne aday ülke olarak kabul ve ilan edildiği, 10-11 Aralık 1999 

tarihlerinde Helsinki Zirvesi kararlarına göre, Türkiye diğer aday ülkeler gibi bir 

Katılım Öncesi Stratejisinden yararlanacak böylece Türkiye, Topluluk programlan ve 

ajansları ile, aday ülkeler ile Birlik arasında katılım süreci çerçevesinde yapılan 

toplantılara katılacaktır.155 AB Konsey’i Helsinki Zirvesi’nden bu yana, Türkiye için 

dört adet Katılım Ortaklığı Belgesi yayınlamıştır. Bu belgelerde Katılım Ortaklığının 

öncelikleri ve orta vadeli hedefleri, kısa ve orta vade olarak iki gruba bölünmüştür. 

 

 3.2.2.2.2. Ulusal Programlar 

  

 ‘‘Müktesebatın Benimsenmesi için Ulusal Programlar’’, çoğu zaman AB’nin 

teknik yardımıyla aday ülke tarafından hazırlanan, müktesebatın ve diğer katılım 

önceliklerinin uygulanması için öngörülen takvimi, müktesebatın uygulanmasına 

ilişkin kurumsal ve mali gerekleri belirten çok yıllık kapsamlı bir faaliyet planıdır. 

Türkiye 2001-2003-2005-2008 yıllarından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgelerine 

karşı 2001-2003 ve 2008 yıllarında üç kez ‘‘Ulusal Program’’ yayımlamıştır.156 

 

3.2.2.2.3. İlerleme Raporları 

 

AB Komisyonu tarafından, üyelik perspektifi tanıdığı aday ülkelere yönelik, 

yılın son aylarında yayımlanan İlerleme Raporları hazırlanmaktadır. Bu raporlarda, 

söz konusu ülkenin bir yılı, AB bakışıyla değerlendirilmesi esasında şekillenmektedir 

ve raporların iç politika alanında da önemli yansımaları olmaktadır. Türkiye’ye 

                                                 
154 * Katılım Ortaklığı Belgeleri, Ulusal Programlar ve İlerleme Raporları için bknz: Ekler 
155 Belgenet, ‘‘Helsinki Zirvesi Başkanlık Sonuç Belgesi’’ (Çevrimiçi)  
      http://www.belgenet.com/arsiv/ab/helsinki_sonuc.html , 09.01.2011 
156 Gökhan Günaydın, a.g.e., s. 321. 
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yönelik olarak ilk İlerleme Raporu 1998 yılında, son İlerleme Raporu ise 2010 

yılında olmak üzere 12 adet İlerleme Raporu yayımlanmıştır. 157 

 

3.2.3. Türkiye Tarımının OTP’ye Uyumunda Sorunları ve Çözüm 

Önerileri 

  

Çalışmanın bu bölümünde OTP’ye uyum sürecinde Türkiye’nin önündeki 

fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditler SWOT analizi ile değerlendirilerek, Türkiye 

tarımının güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek ve Türk tarımının sorunlarına çözüm 

önerileri getirilecektir.   

 

3.2.3.1. Türk Tarımının OTP’ye Uyum Sürecinde Önündeki 

Fırsatlar ve Karşılaşabileceği Tehditlerin SWOT Analizi ile 

Değerlendirilmesi  
 

OTP’ye uyum sürecinde, Türkiye tarımı ve tarımsal piyasalarının durumu, 

gelişmiş ülkelerdeki piyasalar da dikkate alınarak birçok açıdan bir kalitatif analiz 

tekniği olan SWOT analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yapılan bu 

değerlendirmede Türkiye’deki tarımsal piyasalar güçlü ve zayıf yönleri dikkate 

alınarak incelenmiş ve piyasaların gelişip daha etkin bir hale gelebilmesi açısından 

Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve tehditler açıklanmıştır. Türkiye tarım piyasalarının 

birçok güçlü tarafları olduğu gibi zayıf tarafları da bulunmaktadır. Bu zayıf yönler  

daha çok yapısal nitelikli olup çözümü uzun yıllara dayalı politikalar izlemeyi 

gerektirmektedir.158  

 

OTP uyum çalışmalarının en önemli ayağını iyi tarım, gıda güvenliği, bitki ve 

hayvan sağlığı gibi standartlarla ilişkilendirilen üretimden bağımsız ödemeler 

oluşturmaktadır. DGDS’ye zaten geçilmiş olması dolayısıyla bu konuda ciddi bir 

uyum sorunuyla karşılaşılmayacağını söylenebilir. Asıl sorun tarım işletmelerinin 

küçük ölçekli olması, çok parçalı ve dağınık yapısı, düşük verimlilik, tarımsal 
                                                 
157 Gökhan Günaydın, a.g.e., s. 380. 
158 Okan Gaytancıoğlu, a.g.e., s. 183. 
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nüfusun çokluğu, üretim ve pazarlama alt yapılarındaki yetersizlikler ve örgütsüzlük 

gibi tarımsal yapılar konusundaki farklılıkların giderilmesi ve çevresel değerlere 

saygı konularında yaşanacaktır.159  

 

Ancak bu yapısal sorunların çözümü bulunmaktadır. Bu sorunlar çözüldüğü 

taktirde ‘‘fırsatlar’’ bölümünde yazılı olan konular Türkiye’de tarım sektörü için 

oldukça avantajlı bir konum arz edecektir. Türkiye tarımının ve tarım piyasalarının 

önündeki fırsatlardan yararlanabilmesi için nitelikli ve tutarlı tarım politikalarının 

izlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Türkiye tarımını tehdit eden birçok sorun 

Türkiye tarımının istenilen düzeye gelmesini engelleyebilecektir. 160 

 

Türkiye Tarımsal Piyasalarının Güçlü Yönleri: 

• Tarımsal üretim için ekoloji (iklim ve toprak koşullan) uygun, 

• Sayı açısından birçok üretici örgütü (tarım kooperatifi, ziraat odası) mevcut, 

• Ticaret borsaları var, 

• Sulanabilir arazi potansiyeli yüksek,  

• İşgücü temini kolay, 

• Tarıma dayalı sanayi mevcut, 

• Tarımsal girdi kullanımının ve teknolojik yeniliklerin önemi biliniyor, 

• Tarımsal pazarlar mevcut, 

• Tarım kooperatifleri ortaklar ve devlet tarafından desteklenirse, piyasaların 

düzenlenmesi ve üretim planlanması kolaylaşır, 

• Çok sayıda Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisi var. 

 

Türkiye Tarımsal Piyasalarının Zayıf Yönleri: 

• Pirinç, ayçiçeği gibi birçok üründe ülkemiz kendine yeterli değil, 

• Üretici örgütleri etkin değil, finansman sorunları var, devlet desteği yok gibi, 

• Borsa sayısı çok fazla ve etkin değil, 

• Sulama ağı ve sulu tarım yetersiz, sulama randımanı düşük, 

                                                 
159 Ekrem Erdem, ‘‘Tarım ve AB’ye Entegrasyon Sürecinden Öncelikler’’, Türktarım-Tarım ve  
     Köyişleri Bakanlığı  Dergisi,  Sayı:165, Eylül-Ekim 2005, s. 56. 
160 Okan Gaytancıoğlu, a.g.e., ss. 183-185. 
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• İşgücü niteliksiz, atıl işgücü fazla, 

• Girdi kullanımı optimum değil, teknolojik gelişmelerden yeterince 

yararlanılamıyor, 

• Tarımsal KİT’ler özelleştirildiğinden ve tarım kooperatifleri devletçe 

desteklenmediğinden tarım piyasaları başıboş ve üretim planlaması yapılamıyor, 

• Ziraat Mühendislerinin istihdam sorunu ciddi boyutlarda. 

 

Fırsatlar: 

• AB’ne katılım olabilir. Uygulanan politikalar ve siyasi gelişim bu yönde, 

• Girişimci ruha sahip, risk alabilen üretici, kooperatifçi ve iş adamları mevcut, 

• Organik tarım için araziler ve ekoloji çok uygun, dış pazarlar hazır, 

• Mevcut borsalar, uygun yasal koşullar ve üretici katılımı sağlanırsa daha 

etkin çalışabilir. 

• Üretici örgütleri ve özellikleri tarım kooperatifleri için uygun ortam ve destek 

sağlanırsa, ürün pazarlama, fiyat stabilizasyonu, girdi ve kredi sorunları çözülebilir. 

• Üreticiler kooperatif, birlik v.b. özerk üretici örgütleri kurmaya isteklidir. 

 

 Tehditler: 

• AB mevzuatının ve OTP’nin aynen AB’deki gibi uygulanması olanaksız, AB 

normlarına uyum kolay değil, 

• OTP gereği FEOGA’dan yararlanacak kırsal nüfusun fazlalığı ve ülkedeki 

işsizlik AB’ne girişte ciddi engel, 

• Hükümetlerin üretici kooperatif yönetimlerine müdahalesi, mali desteğin 

yetersizliği, 

• Mevcut yasalar üreticilerin özerk ve demokratik kooperatif ve üretici örgütleri 

kurmalarına yardımcı değil, 

• Devletin tarım kooperatiflerine mevcut yaklaşımında, üreticilerin ürün 

pazarlama, girdi ve kredi sorunlarının yakın gelecekte çözümüne yardımcı olacak 

değişiklikler şart, 

• Tarım ve gıda ürünlerinde belirli bir standardizasyon ve kalite anlayışı yok, 

• Organik tarım konusunda üreticiler bilgisiz ve pazarlama kuruluşları yok. 
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3.2.3.2. Türk Tarımının OTP’ye Uyum Sürecindeki Sorunlarına 

Çözüm Önerileri  

 

Türkiye tarımının çözülmesi gereken kurumsal ve yapısal sorunlarının 

oldukça fazla olduğu ve dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki organize tarımsal 

piyasaların Türkiye’de oluşabilmesinin daha uzun yıllar süreceği anlaşılmaktadır. 

Bütün bu şartlar ve sınırlamalar ile birlikte, uygulanacak tarım politikalarının 

önceliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye için 21.yy başında 

tasarlanabilecek yeni tarım politikalarının ortaya koyulacak amaçları, öncelikle 

sosyo-ekonomik ve teknolojik yapısal sorunlarını henüz çözüme kavuşturamamış bir 

tarım için, tarımsal verimliliği artırmak ve üreticilerin yaşam düzeylerini yükseltmek, 

sonrasında hızlı nüfus artışını sürdüren ve kentleşen, ancak yetersiz beslenen nüfus 

için, gıda güvenliğini sağlamak ve beslenme düzeyini iyileştirmek, son olarak da 

sınırlı bir ihracat yeteneğine karşılık büyümesi önemli ölçüde ithalata bağlı ekonomi 

için, ihracat yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunmaktır. 161 Dolayısıyla 

OTP’ye uyum sürecinde, Türkiye’de bundan sonra tarımda izlenecek politikalarda 

aşağıdaki konular üzerinde özenle durulmalıdır:162 

       

• Tarım desteklenmesi ve özellikle düşük gelirli üreticilere sosyal ve bölgesel 

yardımların yapılması gereken bir sektör olarak düşünülmeli ancak yarışmaya hazır 

hale gelebilmesi için yapısal sorunların çözümlenmesi yönünde politikalar 

geliştirilmelidir. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı daha işler hale getirilerek makro düzeyde her 

bir üründe üretim ve ticaret politikaları ülkesel düzeyde belirlenmelidir. Bu 

yapılırken konu ile ilgili olarak çalışan birçok kişi ve kurumdan yararlanılmalıdır. 

• Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tarımsal ürün ve gıda piyasalarında 

(bitkisel yağ, pamuk, incir, üzüm, fındık) 1990’ların ilk yarısına kadar sürdürdüğü 

‘‘düzenleyici’’görevini yeniden yapabilir hale getirilmelidir. Bunun için 4572 sayılı 

yasada gerekli değişiklikler yapılmalıdır 

                                                 
161 Celal Er, ‘‘Türk Tarımında Stratejik Hatalar ve Bugünkü Durum’’, Hasad Dergisi, Sayı:229,  
     Haziran 2004, s. 31. 
162 Okan Gaytancıoğlu, a.g.e.,  ss. 188-190. 
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• Hayvancılığa özel önem verilerek üreticilerin sorunları özenle dikkate 

alınmalıdır. 

• Bölgesel politikalar geliştirilerek bölgeler arası farklılıklar giderilmelidir. Bu 

sayede büyük şehirlere göç azalmış olabilecektir. 

• Dünya piyasaları yakından izlenerek üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi 

uluslararası piyasalarla rekabet gücü sağlayabilen ürünlere özel destek verilmelidir. 

Dünya fiyatları ile rekabet edemeyecek stratejik olmayan ürünlerde ısrar 

edilmemelidir. 

• Ziraat Mühendislerinin istihdam sorunu devlette işe yerleştirilme yer 

‘‘sorumlu danışmanlık’’sistemiyle çözülerek Ziraat Mühendisleri ve Veterinerlerin 

gerekirse 1-2 köyden sorumlu olabilmeleri sağlanmalıdır. Tarım kooperatifleri ve 

birlikleri, ziraat odaları ve diğer üretici örgütleri güçlendirildiği taktirde ziraat 

mühendisleri için önemli bir istihdam alanı olabilir. 

• Çevre sorumluluğu yüksek bir tarım politikası izlenmelidir. Sürdürülebilir 

kalkınma kavramı özellikle tarıma dayalı sanayi sektöründe geliştirilme üreticilerin 

toprağın ve bitkinin ihtiyacı olan gübre ve ilaç dışındaki girdileri bilinçsizce 

kullanmaları önlenmelidir. 

• Gıda güvenliği politikaları kesinlikle Tarım Bakanlığında oluşturulmalı bu 

bağlamda Bakanlığın Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tüketicilere ‘‘güvenli gıda 

temini’’konusunda üzerine düşen denetim ve kontrol görevlerini hassasiyetle yerine 

getirmelidir. 

• Tarımsal desteklemede, sanayisi hammadde sıkıntısı çeken, üretim açığı olan 

ve birçok sektörle bağlantılı olan bazı ürünlerde ‘‘teşvik primleri’’ ödenmelidir. 

• DGD’ye devam edilmelidir. Ancak hiçbir zaman bu uygulama tarımı 

desteklemede kullanılabilen tek bir tarım politikası araç olarak düşünülmemelidir. 

• Miras hukuku yeniden düzenlenerek tarım arazilerinin parçalanması 

önlenmelidir. Arazi toplulaştırma çalışmaları da yasayla düzenlemelidir. Kadastro 

çalışmalarının tamamlanabilmesi de birçok arazi anlaşmazlıklarının da 

çözümlenmesini sağlayacaktır. 

• Politikalar belirlenirken başta Üniversiteler olmak üzere sivil toplum 

örgütlerinin görüşleri alınmalıdır. 
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• Tarımsal müzakerelere hazırlık stratejisine ilişkin kapsamlı bir veri tabanı 

hazırlanmalı, etki değerlendirme çalışmaları yapılmalı, yetişmiş eleman taraması ve 

teknik ekip kurulmalı ve tarımsal müzakerelerin son aşamalara bırakılmalıdır.163 

• Küçük ve orta ölçekli tesisler kurularak, tarımsal üretimin bir kısım 

çalışanları buraya kaydırılmak suretiyle tarım sektöründeki niteliksiz ve atıl işgücüne 

istihdam sağlanmalıdır. 

• Son olarak, bilgi ve teknolojiye erişim ve teknoloji kullanımıyla verimliliğin 

artırılmasına önem verilmelidir.164 

 

3.3. Türkiye’nin AB Ortak Tarım Politikasına Olası Uyumunun 

Ekonomiye Etkileri 

 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde Türk tarımı ile ilgili en önemli unsur, 

Türkiye’nin tarım politikasının OTP’ye uyumudur. Türkiye’nin tarımsal yapısının, 

tarım nüfusunun, işletme büyüklüğü, üreticinin örgütlenmesi, tarımsal desteklemeler, 

kurumsal organizasyon, teknoloji kullanımı, verimlilik, bitki ve hayvan sağlığı 

şartları, ürün kalite ve standartları açısından AB ülkelerinden önemli ölçüde 

farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin 

gelecekteki en önemli ve en sorunlu yönünü tarım alanındaki ilişkilerin oluşturacağı 

beklenmektedir.165 

 

AB’ye yeni üyelerin katılımı ve OTP’de yapılan reformlar sonucunda, AB 

tarımında ve OTP’sında önemli değişiklikler ortaya çıkabileceğinden, Türk 

Tarımının OTP’ye uyumunun muhtemel etkileri ile ilgili şimdiden yapılacak tahmin 

ve hesaplamalarda çeşitli farklılıkların olması doğaldır. OTP’nin Türkiye üzerindeki 

etkisi tam üyelikten sonra ve tam üyelik öncesi yapılan uygulamalarda farklı sonuçlar 

yaratmaktadır. Bu nedenle, muhtemel bir uyumun sonuçları, büyük ölçüde uyumun 

                                                 
163 Mustafa Acar, ‘‘Müzakere Sürecinde Türk Tarımı: Sorunlar, Öneriler’’, Demokrasi Platformu,  
      Sayı:3, 2005, ss. 35-37.  
164 Ramazan Uçtu-Nihat Işık, a.g.m., ss. 143, 144. 
165 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’,(Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 07.03.2010,  
      s. 20. 
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ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleşeceğine bağlıdır.  Aşağıda, Türk Tarımının 

OTP’ye uyumunun olası ekonomik etkileri, yapılan üç ayrı çalışmanın sonuçlarına 

dayandırılarak özetlenmiştir.166 

 

3.3.1. Refah Etkileri 

 

Türk tarımının OTP’ye uyumun refah etkileri; üretici refahı, tüketici refahı ve 

ikisinin toplamından oluşan toplumsal refah olarak üç şekildedir. Türk tarımının 

OTP’ye uyumunun toplumsal refahı arttıracağı tahmin edilmektedir. Akder ve 

arkadaşları tarafından 1998 yılı için %18, 1995 yılı için %24 ve Ertuğrul tarafından 

1995 yılı için %23, Çakmak ve Kasnakoğlu tarafından 2005 yılı için %3 olarak 

tahmin edilmiştir. Çalışmaların sonucuna göre Türk tarımı, desteklemenin yoğun 

uygulandığı 1988 yılında OTP’ye uyum sağlamış olsaydı, üretici refahında %106’lık 

bir artış sağlanacaktı, Gündem 2000 reformunun uygulandığı 2000’li yıllarda ise 

üretici refahı %15 oranında azalmaktadır. OTP’nin sürekli bir reform sürecinde 

olduğu ve her yeni üye kabulünden önce, destekleme yoğunluğunu azaltan ve 

harcamaları kısan bir sürecin yaşandığı göz önüne alınırsa, Türkiye’nin OTP’ye 

uyumu söz konusu olduğunda da, yeni bir reform süreci yaşanabileceği ve bu 

koşullarda Türk çiftçisinin refahının düşmesi beklenebilir. 

 

Türk tarımının OTP’ye uyumu halinde, OTP çerçevesinde giderek önem 

kazanan kırsal ve çevresel destekler ile kırsal alana yönelik diğer AB kaynakları da 

yetersiz kaldığı taktirde, Türk çiftçisi ciddi bir refah kaybı sorunu ile 

                                                 
166 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, s. 20. 
            *1-Halis Akder-İlhan Akay-Allan Buckwell,-Cemil Ertuğrul-Haluk Kasnakoğlu-John  

Medland-Nick Young, Turkish Agriculture and European Community Policies and  
Institutional Adoptation, Yayın No. DPT: 2241-AETB: 25, Ankara, 1990. Çalışmanın  
varsayımları; (1) Türkiye 1988 yılında AB dışında, (2) Türkiye 1988 yılında AB içinde, (3)  
Türkiye 1995 yılında AB dışında, (4) Türkiye 1995 yılında AB içinde. 
2-Cemil Ertuğrul, Türk Tarımının AT Ortak Tarım Politikasına Uyumu, Gazi  
Üniversitesi SBE, İktisat ABD Doktora Tezi, Ankara, 1992. Çalışmanın varsayımları; 1995  
yılı için (1) Türkiye AB dışında, (2) Türkiye AB içinde. 
3-H. Erol Çakmak-Haluk Kasnakoğlu, Tarım Sektöründe Türkiye ve AB Etkileşimi:  
Türkiye’nin AB’ye Üyeliğinin Analizi, TEAE, Ankara, 2001. Çalışmanın varsayımları;  
2005 yılı için (1) Türkiye AB dışında, (2) Türkiye AB içinde. 
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karşılaşabilecektir. Türk tarımının OTP’ye uyumunun, tüketici refahında artışa neden 

olması beklenmektedir. Bu artış Akder ve arkadaşları tarafından 1995 yılı için %19, 

Çakmak ve Kasnakoğlu tarafından 2005 yılı için, %12 olarak tahmin edilmiştir. 

OTP’de gelecek yıllarda liberalleşme yönünde ortaya çıkabilecek gelişmeler, tüketici 

refahında daha büyük artışlara olanak tanıyabilir.167 

 

3.3.2. Fiyat ve Pazar Politikasına Etkileri 

 

Türk tarımı OTP’ye uyum ile daha koruyucu ve destekleyici bir fiyat ve pazar 

politikasına kavuşacaktır. Ayrıca, kırsal ve çevresel destekler ile kırsal kesime 

yönelik çeşitli fonlar, tarım sektörünü ve dolaylı olarak da fiyat ve pazar 

politikalarını etkileyebilecektir. Türk tarımının OTP’ye uyumu durumunda, Türkiye 

ve AB’deki tarımsal ürün fiyatları eşitlenecektir. Türkiye’de başta hayvansal ürün 

fiyatları olmak üzere pek çok tarımsal ürün fiyatları AB fiyatlarının oldukça 

üzerindedir. OTP’ye uyumda eşitlenecek ürün fiyatları sonucunda oluşacak fiyat 

değişikliklerini 2005 yılı için tahmin eden Çakmak ve Kasnakoğluna göre, tahıl 

ürünlerinin çoğunda, hayvansal ürünlerde ve yağlı tohumlarda fiyatlar düşecek, bazı 

sanayi bitkileri ile meyve ve sebzede fiyatlar yükselecektir. OTP’de gelecek yıllarda 

liberalleşme yönünde ortaya çıkabilecek gelişmeler, fiyatlarda daha büyük düşüşlere 

neden olabilecektir. Piyasa düzenlerine aynen uyulması zorunluluğu nedeniyle, 

OTP’nin Türk tarımı için fiyat ve pazar politikası açısından, yeterince destekleyici ve 

koruyucu olduğu söylenemez. Bu olumsuz etkiyi, kırsal ve çevresel destekler ile 

kırsal kesime yönelik çeşitli fonlar yoluyla dengelemek mümkündür.168 

 

 

 

 

                                                 
167 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, s. 22. 
168 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, s. 22. 
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3.3.3. Üretim Üzerine Etkileri 

 

 Türk tarımının OTP’ye uyumu Türk tarımının üretim desenini ve dolayısıyla 

tarımsal üretimi köklü bir biçimde etkileyecektir. Uyum sonucunda tarımsal üretimin 

fiziksel olarak değişimi, 1995 yılı için Akder ve arkadaşları %6, Ertuğrul %9 

oranında artış, Çakmak ve Kasnakoğlu ise, 2005 yılı için bu değeri %6 oranında 

azalış olarak tahmin etmişlerdir. Bu durum büyük ölçüde OTP reformu çerçevesinde, 

fiyat düşmelerinden kaynaklanmaktadır.  

  

Türk tarımının OTP’ye uyumu sonucu fiyatlardaki düşüşler, üretimde de 

azalmalara neden olacaktır. Benzer durum parasal değerler için de söz konusudur. 

Akder ve arkadaşları 1988 ve 1995 yılları için üretimin parasal değerler ile artış 

göstereceğini tahmin etmiştir. Bu artış, büyük ölçüde tahıl ve baklagil üretimindeki 

artıştan kaynaklanmaktadır. Çakmak ve Kasnakoğlu tarafından 2005 yılı için yapılan 

tahminde, üretim parasal değerler ile bitkisel ve hayvansal üretimde düşmektedir.169 

 

3.3.4. Tüketim Üzerine Etkileri 

 

OTP’ye uyum sonrası, fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle, tarım ürünleri 

tüketimi fiziksel olarak artış gösterirken, parasal olarak azalacağı beklenmektedir. 

Çakmak ve Kasnakoğluna göre, 2005 yılında hayvansal ürünler tüketimi fiziksel 

olarak %17 oranında artarken, parasal olarak %25 oranında azalacaktır. Uyum 

sonrasında tüketiciler, daha çok tarımsal ürünü, özellikle hayvansal ürünleri daha az 

para ödeyerek tüketebileceklerdir. OTP reformu çerçevesinde, daha sağlıklı ve 

kaliteli ürünlere yönelme sonucu beslenme düzeyi ve kalitesi de artacaktır.170 

 

                                                 
169 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, s. 22. 
170 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, ss. 22, 23.  
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3.3.5. Dış Ticaret Üzerine Etkileri 

 

Türk tarımının uyumu durumunda 1988 ve 1995 yıllarında toplam tarım 

ürünleri ihracat ve ithalatı artacaktır. Akder ve arkadaşları ve Ertuğrul tarafından 

1995 yılı için yapılan tahminlere göre, ihracattaki artış %269-%335, ithalattaki artış 

ise, %705-%938 değerleri arasında değişmektedir. İhracattaki artış büyük ölçüde 

bitkisel üretim artışından, ithalattaki artış ise, hem bitkisel hem hayvansal ürün 

ithalatındaki artıştan kaynaklanacaktır. 

 

Dış ticaret dengesi, 1988 ve 1995 yılı için yapılan tahminlere göre ülkemiz 

lehine iken, 2005 yılı için yapılan Çakmak ve Kasnakoğlunun çalışmalarında %313 

oranında aleyhe bir değer alacaktır. Bu durum büyük ölçüde AB tarımının verimlilik 

ve rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen politikaları, liberalleşme politikaları ve 

Türkiye’nin verimlilik ve rekabet gücünü göz ardı eden tarım politikalarından 

kaynaklanmaktadır.171 

 

3.3.6. Teknoloji Kullanımı, Verimlilik, İşletme Yapısı Üzerine 

Etkileri 

 

Türkiye, tarım işletmelerinin yapısındaki bozukluk, teknoloji kullanımındaki 

yetersizlik, düşük verimlilik gibi sorunlara bağlı olarak, doğal kaynakları nedeniyle 

üstün durumda olduğu ve meyve sebze, tütün, pamuk gibi, topluluk tarımını 

tamamlayıcı nitelikte olabilecek ürünler dışında, çoğu tarım üründe ve özellikle 

büyükbaş hayvancılıkta topluluk ile rekabet edemeyecektir. Bu nedenle; Türk 

tarımında köklü bir reform ile tarım işletmelerinin yapısının iyileştirilmesi, teknoloji 

kullanımı ve verimlilik düzeyinin arttırılması sağlanırsa, özellikle doğal kaynaklar 

açısından üstün olunan ürünlerde, uzun dönemde belirli bir rekabet gücüne 

ulaşılabilir. Rekabet koşulları sonucu çok sayıda küçük ve verimsiz tarım işletmesi 

                                                 
171 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, s. 23. 
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ortadan kalkacaktır. Ancak uzun dönemde, teknoloji kullanımı ve verimlilik 

artabilecek böylece tarım işletmeleri büyüyecektir. 

 

3.3.7. AB Bütçesi Üzerine Etkileri 

 

Türkiye’nin Birliğe üyeliğinin AB bütçesi üzerindeki etkisi, tarım 

harcamalarına ayrılan payın arttırılması yönünde olacaktır. Bu harcamalar 1995 yılı 

koşullarında Akder ve arkadaşları tarafından 3,1 milyar dolar ve Ertuğrul tarafından 

1,8 milyar dolar civarında tahmin edilmiştir. OTP reformu çerçevesinde bu değer 

önümüzdeki yıllarda daha da azalabilecektir. Kırsal, çevresel, bölgesel, yapısal v.b. 

fonlardan tarım kesimine akacak kaynakların artması beklenmektedir. Ancak, bu 

artış bütçe disiplini çerçevesinde, tarıma sağlanan daha önceki desteklere göre sınırlı 

miktarlarda olacaktır. 

 

Bu yukarıda sayılan sonuçlar Türk tarımının, Avrupa ülkelerindeki tarım 

sektörüne karşı fazla bir üstünlüğünün olmadığını göstermektedir. Bu nedenle 

OTP’ye uyumun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, Türkiye tarım 

politikasını verimlilikte sağlanacak artışlarla rekabet gücünün arttırılması esasına 

dayandırmalıdır. 

 

Yukarıda ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılan OTP’ye uyumun etkileri, 

aşağıdaki iki konuda daha da farklılaşmaktadır. Bunlar, tam üyelik çerçevesinde 

uyum ve ortaklık ilişkisi (tam üye olmadan, bugünkü adaylık statüsü) çerçevesinde 

uyum konularıdır.172 

 

3.3.8. Ortaklık İlişkisi Çerçevesinde Uyum 

 

Ortaklık ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilecek uyumun kuralları aşağıdaki 

bazı belirsizlikleri içermektedir. Tarımsal ürünlerin bütününde uyumun 

                                                 
172 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’, (Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf,  
     07.03.2010, s. 23. 



 203

gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, uyumun aşamaları, AB mevzuatının ne 

ölçüde benimseneceği, uyumu gerçekleştirmek için mevzuatlarda fiyat ve pazar 

sistemlerinde köklü değişikliklere gidilmeksizin, tarım ürünlerinin fiyatlarının 

serbest dolaşıma olanak sağlayacak şekilde eşitlenmesinin yeterli olup olmayacağı 

gibi konular belirsizdir. 

 

Ortaklık ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilecek bir uyum süreci; AB’nin 

yapısal fonlarını kapsamayacağından veya Türk tarımının OTP’ye uyumu için 

AB’nin Türkiye’ye yeterli miktarda bir mali kaynak sağlaması beklenmediğinden, 

Türk tarımının rekabet gücü sınırlı olacaktır. Ulusal kaynaklardan sağlanacak 

desteklerin AB destekleri düzeyinde olması mali nedenlerle son derece güçtür ve 

Türk tarımının rekabet gücünü yeterli düzeye yükseltebilecek ölçüde olması 

beklenemez. 

 

AB’ye üye olmadan ve mali olanaklardan faydalanmadan tarım ürünlerinin 

Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğine dahil edilmemesi (serbest dolaşımı) ise, 

tarım sektörünü son derecede olumsuz etkileyecektir. Çünkü, bugünkü yapısıyla 

tarım sektörümüzün, gerek üretim maliyetleri ve gerekse AB üreticisinin aldığı 

yüksek oranlı destekler açısından, AB ile rekabet şansı bulunmamaktadır. 

 

Başta sorunlu sektör olan hayvancılık ve hububat olmak üzere, tarımın birçok 

alt sektörlerinde ülkemizin rekabet şansı olmadığından net ithalatçı duruma 

düşülecek ve bu sektörlerde Türkiye, AB kökenli ürünlerin istilasına uğrayan, açık 

bir pazar haline gelecektir. Bu durum söz konusu alt sektörlerin olumsuz yönde 

etkilenmesine, Türk çiftçisinin güç durumlara düşmesine ve üretimden çekilmesine 

neden olacaktır. Bu bakımdan, Türkiye AB’ye üye olmadan ve AB’nin mali 

kaynaklarından yararlanmadan, tarım ürünleri AB ile gümrük birliğine dahil 

edilmemelidir.  

 

Ancak, AB tarafından yeni genişleme sürecinde, aday ülkeler için henüz 

gerçekleştirilmekte olan SAPARD kapsamına Türkiye’nin de alınması veya 

SAPARD benzeri bir uygulamanın Türkiye için de geliştirilmesi durumunda ortaklık 
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koşullarında uyum için elverişli bir ortam oluşturabilir. Bu uyumun koşulları da, 

büyük ölçüde Türkiye’ye sağlanacak mali desteğin özelliklerine bağlı olacak ve 

yapılacak görüşmelerle belirlenebilecektir.173 Bu çerçevede kırsal kalkınma 

stratejisinin kabulü ve zaman içinde rafine edilmesi, öncelikli alanların ve konuların 

tespiti, kırsal alanda yaşayan nüfusun bu fonlardan yararlanması için gerekli hazırlık 

ve tanıtımların yapılması teklif edilecek projelerin objektif bir değerlendirme ve 

karar alma süreci ile seçilmesi gibi alt konular bu süreçte netleştirilmelidir.174 

 

3.3.9. Tam Üyelik Çerçevesinde Uyum 

 

Tam üyelik çerçevesinde gerçekleştirilecek uyum koşullarında, Türkiye ile 

topluluk arasında katılım anlaşması ile uyumun bütün kuralları belirlenecektir. 

Ancak, topluluğa sonradan katılan ülkelerin katılım anlaşmaları göz önüne 

alındığında, Türkiye’nin OTP’ye uyumu durumunda topluluk mevzuatını 

benimsemesi beklenmektedir. 

 

Türk tarımının OTP’ye uyumunda en önemli sorunlarından biri mali 

konulardır. Türkiye, OTP’ye uyum ile Türk tarımına yeterli desteği sağlayıp 

sağlayamayacağı endişesi içerisindeyken, AB bu uyumun kendine nasıl bir mali yük 

getireceği hesabı içerisindedir. Türk tarımının OTP’ye uyumunun, desteklemenin 

azaldığı bir dönemde gerçekleşmesi durumunda, AB’nin bütçesine büyük bir yük 

getireceği söylenemez. Nitekim gelişmeler, üyeliğin böyle bir dönemde 

gerçekleşeceğini göstermektedir. Bu nedenle, OTP’nin yeniden yapılandırılmasına ve 

yapısal fonlarla ilgili ortaya çıkabilecek gelişmelere bağlı olarak, uzun dönemde, 

Türk tarımı için Tarımsal FEOGA’nın Garanti Bölümünden çok Yönlendirme 

Bölümü önem kazanabilecektir. Nitekim Gündem 2000 çerçevesinde, yeni genişleme 

sürecinde destekleme fiyat politikası yoluyla gerçekleştirilen desteklerin azaltılması, 

kırsal, yapısal ve çevre sorunları ile ilgili desteklerin arttırılması öngörülmektedir  

                                                 
173 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’,(Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 07.03.2010,  
     ss. 24, 25. 
174 Cevdet Yılmaz, ‘‘Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve Tarım Sektörü’’, Demokrasi Platformu,  
     Sayı:3, 2005, s. 89. 
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AB ile muhtemel bir tam üyelik durumunda bundan en çok, pazar ilkesi 

çerçevesinde, topluluk tarım işletmeleri ile serbest piyasa koşullarında rekabete 

girecek olan Türk tarım işletmeleri etkilenecektir. AB, bütçe disiplini çerçevesinde, 

üye olacak ülkelerin tarımsal potansiyelini göz önünde bulundurarak, her yeni üyenin 

kabulünden önce tarımsal harcamaları kısma yoluna gitmektedir.  Katılım Ortaklığı 

Belgesi ile topluluk ayrıca, son yıllarda tarım da dahil olmak üzere bütün alanlarda, 

mali destek sağlamaktan çok düzenleyici bir rol alma yoluna gitmektedir. DTÖ 

çerçevesinden ortaya çıkan gelişmeler tarımsal harcamaların kısılması yönündeki 

süreci daha da hızlandırmaktadır.175  

 

Türkiye’nin geçiş döneminde kendini hem yeni DTÖ kurallarına 

hazırlayabilmesi hem de AB’ye daha uyumlu hale getirebilmesi için düşen koruma 

oranları ile bunu izleyen fiyat düşüşlerini maliyetleri düşürerek karşılaması 

gerekmektedir. Tarımdaki bu dönüşüm son anda bir şokla uygulanmak zorunda 

kalınırsa bu büyük toplumsal maliyetle sonuçlanabilir. Türkiye’nin yeni DTÖ 

kuralları içinde başarılı olabilmesi, AB içinde tarımda rekabet gücünü koruyabilmesi 

uzun soluklu bir çaba gerektirmektedir. Türkiye bu süreçte çabuk davranarak tehdidi 

fırsata dönüştürebilir. 176 

 

Bu gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye’nin OTP çerçevesinde AB’den 

sağlayacağı mali desteğin çok sınırlı bir düzeyde olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca 2014 yılı öncesinde yapılması düşünülen yeni bir tarım politikası reformu ile 

ne gibi düzenlemeler getirileceği, bunun Türkiye’ye yansıtılmasının nasıl olacağı 

hakkında şimdiden bir tahminde bulunma olanağı yoktur. Bununla birlikte AB’nin 

genişlemeler konusunda engin bir deneyim kazandığı ve bunun sonuçlarının da 

Türkiye üzerinde sonuna kadar kullanılacağı bilinen bir gerçektir.177 

                                                 
175 H.Naci Bayraç-Füsun Yenilmez, ‘‘Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına  
     Uyumu’’,(Çevrimiçi)http://www.e-konomist.net/wp-content/dosyalar/ortaktarim.pdf, 07.03.2010,  
     s. 25. 
176 Halis Akder, ‘‘Dünya Ticaret Örgütü’nün Tarım Anlaşması: Tehdit mi? Fırsat mı?’’, Demokrasi  
     Platformu, Sayı:3, 2005, s. 24. 
177 Gülcan Eraktan, ‘‘Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasından Değişim Doğrultuları ve Türkiye için  
      Önemi’’, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Ankara, 2006, s. 67. 
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SONUÇ 

 

Tarım sektörü, yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne 

girdi temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından Türkiye ekonomisi için 

son derece önemli bir sektördür. Tarım sektörünün milli gelir içindeki payı 

Cumhuriyet döneminden itibaren sürekli bir düşüş içindedir. Türkiye’de tarım 

sektörünün milli gelirdeki payının giderek azalması, sanayi ve hizmetler 

sektörlerinde gelişmeye daha çok önem verilmesinin bir sonucudur. Buna rağmen 

gelişmiş Avrupa Ülkeleriyle kıyaslandığında tarım sektörünün Türkiye 

ekonomisindeki payı halen yüksek düzeydedir. 

 

Türk tarım sektörü ile AB tarım sektörü bazı göstergeler açısından 

karşılaştırıldığında Türkiye’de tarımın GSMH içindeki payının AB-27 ülkesinin 

tümünden yüksek olduğu, istihdam edilen işgücü içindeki tarımın payının AB-25 

ülkesinden fazla olduğu ve tarımda istihdam edilen kişi sayısının AB ortalaması ve 

AB-27 ülkesinin üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye’de tarımın istihdamdaki 

payının bu kadar yüksek olmasına rağmen, tarımın GSMH’den aldığı payın göreli 

olarak düşük olması, Türk tarımında verimliliğin düşük olduğunu göstermektedir. 

 

AB üyesi ülkelerin tarım politikalarını, siyasal ve ekonomik anlamda 

bütünleştiren ve AB’nin ilk ortak politikası olan OTP 2.Dünya Savaşı sonrasında 

gıda yetersizliklerin önüne geçebilmek ve AB’nin gıda alanındaki dünya rekabetine 

korunması amaçlarıyla kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren sürekli reformlarla 

kendine yenilemiştir.  

 

Osmanlı İmparatorluğundan bozuk ve düzensiz bir tarımsal yapıyı devralan 

Türkiye ise Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınmayı sağlayacak tek sektör olarak 

tarım sektörünü seçmek zorunda kalmış ve geniş olarak desteklemiştir. 1935 yılından 

itibaren nüfusun artmasıyla birlikte tarımda reform gereksinimleri artmış, fakat 

gerekli reformlar partiler üstü siyaset yürütülemediğinden sürekli rafa kaldırılmıştır. 

1960’lardan itibaren Türkiye’de darbelerle kesilen demokrasi ve dolayısıyla 
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kesintiye uğrayan ekonomik politikalar sonucu tarımsal politikalar ve kırsal kalkınma 

gerekleri yerine getirilememiş, 1980’lerde iç ticaret hadleri %47 tarım aleyhine 

dönmüş ve 2000’li yıllardaki krizler sarmalında Türkiye’de tarımsal politikaların 

belirleyicileri Dünya Bankası Tarım Reformu Uygulama Projesi Anlaşması, DTÖ 

Uruguay Turu Tarım Anlaşması ve AB müzakere süreci olmuştur. 

 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde tarımsal alandaki en büyük sorunu, 

Türk tarımının OTP’ye uyumudur. Türkiye için ekonomik ve sosyal yönden çok 

önemli olan tarım sektörü ile AB tarım sektörünün yapıları birbirinden çok farklıdır. 

Bu durum Türk tarımının OTP’ye uyumu zorlaştıran en önemli etmendir. Türkiye 

tarımının yapısal sorunlarının başında tarımsal işletmelerin küçük ölçekli olması ve  

sayılarının AB ülkelerine göre fazla olması gelmektedir. Tarımsal alan bakımından 

ise AB-27’nin tarımsal alanı Türkiye’nin yaklaşık 4 katı kadardır. Türkiye’de tarımın 

milli gelir ve istihdamdaki payının yüksek olması ise diğer bir sorundur. AB’ye 

kıyasla, Türkiye’de tarımın ekonomideki payı fazla olmasına rağmen tarım 

sektörünün üretim potansiyeli ve verimliliği oldukça düşüktür. Tüm bunlar Türk 

tarımının OTP’ye uyumu konusunda dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’nin tarımsal alanda çözmesi gereken sorunların başında Türk 

tarımının OTP’ye uyum sağlaması gelmektedir. Bu uyumun başarılı şekilde 

gerçekleştirilmesi için Türk tarımında yapılması gereken düzenlemelerin başında 

tarımın rekabete hazır hale gelebilmesi için yapısal sorunlarının çözümlenmesi, 

tarımla ilgili kamu kurumlarının daha işler hale getirilerek gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması gelmektedir. Tarımsal gıda işleme tesisleri AB gıda 

güvenliği standartları ve mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde iyileştirilmeli, 

hayvancılığı özel önem verilmeli ve bu bağlamda gıda güvenliği, hayvan ve bitki 

sağlığı alanlarında laboratuar ve kontrol kapasiteleri güçlendirilmelidir. Ayrıca 

tarımsal müzakerelere hazırlık stratejisine ilişkin kapsamlı bir veri tabanı 

hazırlanmalı, bununla ilgili Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) ve Ulusal Çiftçi 

Kayıt Sistemi (NFRS) geliştirilerek, bilgi ve teknolojiye erişim ve teknoloji 

kullanımıyla verimliliği artırılmasına önem verilmelidir. 

 



 208

Türkiye’de 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Tarım Reformu 

Projesi kapsamında; tüm tarımsal fiyat desteklemeleri, girdi sübvansiyonlarını 

kaldırarak DGDS’ye geçmiştir. Türkiye’de OTP’ye uyum çerçevesindeki yeni bir 

tarım reformunda tek başına DGDS uygulanırken, buna karşılık AB ülkelerinin 

OTP’de, DGD ödemelerine kısmen yer verilmekte ve bu ödemeler fiyat politikası, 

garanti eşikleri, üretim planlaması gibi diğer iktisat ve maliye politikası araçları ile 

birlikte uygulanmaktadır. Bu bakımdan DGDS’ye devam edilmeli ancak bu 

uygulama asla tarımın desteklemede kullanılabilen tek tarım politikası aracı olarak 

düşünülmemelidir. 

  

Türk tarımının bir başka sorunu olan tarım arazilerinin parçalanmasını 

önlemek için miras hukuku yeniden düzenlenerek arazi toplulaştırma çalışmaları 

yasayla da desteklenmelidir. Sorumlu danışmanlık sistemiyle Ziraat mühendisleri ve 

Veterinerlerinin devlette istihdamı düzenlenmeli, ayrıca küçük ve orta ölçekli tesisler 

kurularak, tarımsal işgücünün bir bölümü buraya kaydırılarak tarımda niteliksiz ve 

atıl işgücüne de istihdam sağlanmalıdır. 

 

Tarımın çevreye sorumluluğu da unutulmamalı, çevre sorumluluğu yüksek bir 

tarım politikası izlenmelidir. Bunun için sürdürülebilir kalkınma kavramı 

kapsamında üreticilerin toprağın ve bitkinin ihtiyacı olan gübre ve ilaç dışındaki 

girdileri bilinçsizce kullanmaları önlenmelidir. OTP’ye uyum sürecinde Türkiye 

tarımının uygulanacak politikaları belirlenirken başta Üniversiteler olmak üzere tüm 

sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvurulmalıdır. 

 

Türk tarımının OTP’ye uyumu durumunda  daha koruyucu ve destekleyici bir 

fiyat ve pazar politikasına kavuşacak dolayısıyla tüketici ve üretici refahında artışlar 

sağlanacak, tüketiciler daha çok tarımsal ürünü daha az para ödeyerek alabilecek ve 

daha sağlıklı ve kaliteli ürünler ile beslenme düzeyi ve kalitesi artacak, teknoloji 

kullanımı ve verimliliğin artacak ve rekabet düzeyinin yükselecek böylece tarım 

işletmeleri de büyüyecektir.  
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Ayrıca, ortaklık ilişkisi çerçevesinde, Türk tarımının OTP’ye uyumu 

konusunda AB’nin yeterli mali kaynak sağlaması beklenmediğinden, tarımda rekabet 

gücünün sağlanabilmesinin sınırlı olacaktır. Bu açıdan Türkiye’de SAPARD benzeri 

bir uygulamanın geliştirilmesi durumunda ortaklık koşullarında  uyum 

sağlanabilecektir. Tam üyelik çerçevesinde uyum durumunda ise Türkiye’nin  AB 

mevzuatını benimsemesi ve  çabuk davranarak tarımdaki tehditlerini fırsatlara 

çevirecek tarımsal dönüşümü bir an önce gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
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EKLER 

 

EK:1 2008 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye Tarımı 

 

 AB Konseyi’nin Türkiye ile ilgili dördüncü Katılım Ortaklığı Belgesi, 26 

Şubat 2008 tarihinde yayınlanmıştır. 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi’nin çerçevesi ve 

hukuki dayanağı öncekilerle aynıdır. Söz konusu Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 

Türkiye tarımı için sıralanan öncelikler şöyledir:1 

 

Kısa Vadeli Öncelikler: 

 

• AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD ajansının 

kurulması. 

 

• Dana eti, canlı büyükbaş ve yan ürünlerinin ticaretiyle ilgili kısıtlamaların 

kaldırılması. 

 

• Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB 

müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve kanunun 

kabul edilmesi. 

 

• AB müktesebatıyla uyumlu olarak büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi 

ve hareketlerinin kaydı sisteminin işlerliğinin sağlanması ve koyun ve keçilerin 

hareketlerinin izlenmesi için uygun bir sistemin uygulanmaya başlanması. 

 

• Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından, aşılama 

yoluyla şap hastalığından ari bölge olarak tanınması için gerekli önlemlerin alınması. 

 

 

                                                 
1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, ‘‘Katılım Ortaklığı Belgesi 2008’’ (Çevrimiçi)     
   http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg 
   _2007.pdf, 09.01.2011 
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• AB müktesebatına dayalı olarak tüm tarım-gıda işletmelerinin 

sınıflandırılması ve bu işletmelerin iyileştirilmesi için bir Ulusal Program 

hazırlanması.  

 

Orta Vadeli Öncelikler: 

 

• Tarım arazilerindeki denetime hazırlık teşkil etmesi açısından, LPIS ve 

FADN’nin geliştirilmesine devam edilmesi. 

 

• Tarım-çevre tedbirlerinin gelecekte uygulanabilmesi bakımından, çevre ve 

kırsal bölgelere ilişkin pilot eylemlerin uygulanması için hazırlıklara başlanması. 

 

• Hayvan hastalıklarına karşı kontrol tedbirlerinin kabul edilmesi ve hayvan 

sağlığı ile ilgili durumun gerektirmesi halinde eradikasyon planlarının oluşturulması. 

 

• Bilhassa referans laboratuarları, kalıntı testleri (kontrol planları dahil) ve 

numune alma işlemleri başta olmak üzere, gıda güvenliği ile hayvan ve bitki sağlığı 

alanlarında laboratuar ve kontrol kapasitelerinin geliştirilmesi. 

 

• Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati (TSE) ve hayvansal yan ürünler ile ilgili 

mevzuata uyum sağlanması ve gerekli toplama ve bertaraf sistemlerinin kurulmaya 

başlanması. 
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EK:2 2008 Yılı Ulusal Programı ve Türkiye Tarımı 

 

2008 yılının son gününde yayımlanan Üçüncü Ulusal Program’da, tarım 

sektöründe piyasa liberalizasyonu çalışmalarına devam edilmesi, ‘‘Tarım ve Kırsal 

Kalkınma’’ faslı açılış kriterlerinin tamamlanabilmesi için tarımsal destekler, 

IACS/LPIS ve tarımsal istatistiklere ilişkin strateji belgelerinin hazırlanması ve bir 

IPARD ajansının kurulması, Gıda, Yem ve Veterinerlik konularında AB gerekleriyle 

uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayan bir çerçeve 

kanunun kabul edilmesi, Balıkçılıkla ilgili konulardan sorumlu bir merkezi birim 

oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.2 Üçüncü 

Ulusal Programda tarım fasılları açısından 2008-2012 yılları için öngörülen 

finansman ihtiyacı Tablo 26’da detaylandırılmıştır.  

 

Tablo 26: Tarım Fasıllarının Toplam Finansman İhtiyacı (Euro) (2008-2012) 

 

  
Ulusal 
Bütçe 

AB 
Kaynakları Diğer Toplam 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 17.607.791 76.081.118  93.688.909 

Gıda Güvenliği, Veterinerlik 
ve Bitki Sağlığı 108.484.497 263.087.446 4.772.500 376.344.443 

Balıkçılık  18.219.901  1.000.000 19.219.901 
Toplam 144.312.189 339.168.564 5.772.500 489.253.253 
 

Kaynak: Gökhan Günaydın, Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm, Politika Transfer Süreci/AB ve  

                Türkiye, 1.Baskı, Tan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 380. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Gökhan Günaydın, Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm, Politika Transfer Süreci/AB ve Türkiye,  
   1.Baskı, Tan Kitabevi, Ankara, 2010, ss. 377-379. 
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EK:3 2010 Yılı İlerleme Raporu ve Türkiye Tarımı 

 

2010 yılında da, OTP konusunda mevzuat uyumu bakımından sınırlı ilerleme 

kaydedilmiştir. Türkiye, OTP’yi uygulamak için gerekli idari yapıları geliştirmek 

bakımından önemli bir aşama olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (TKB) yeniden 

yapılandırılmasına yönelik bir kanunu henüz kabul etmemiştir. Yatay konulara 

ilişkin ilerleme, bu fasıldaki katılım müzakereleri bakımından anahtar unsur olan 

IACS’ye yönelik hazırlıklarla sınırlı kalmıştır. LPIS ve NFRS stratejisi Türk 

makamları tarafından kabul edilmiştir. FADN konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

Fasıldaki katılım müzakereleri bakımından diğer anahtar unsur olan tarım 

istatistikleri konusunda, TKB ve TÜİK arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere bir 

protokol imzalanmıştır. Ancak, bir stratejinin kabul edilmemesi bir eksiklik olarak 

devam etmektedir. Bir önceki yılda tüketici et fiyatlarındaki kayda değer artışın 

ardından, Hükümetin, canlı sığır ve sığır eti üzerindeki ithalat yasağının kısmen 

kaldırılmasını kabul etmesi, uzun süredir mevcut olan bir sorunun çözülmesi 

konusunda ilerleme kaydedildiğini göstermektedir. Kırsal kalkınmaya ilişkin olarak, 

IPARD’ın uygulanmasına yönelik detaylı kurallar getiren sektörel anlaşma 

imzalanmış ve onaylanmıştır. Bu fasıldaki katılım müzakereleri bakımından anahtar 

unsur olan IPARD Ajansı’nın akreditasyonu ve personelinin istihdam ve eğitimine 

ilişkin olarak ilerleme kaydedilmiştir. 2009 yılının başında oluşturulması planlanan 

IPARD’la ilgili yapıların ulusal akreditasyonu işlemi Temmuz 2010’da 

tamamlanmıştır.  AB’nin Türkiye’ye yönelik IPARD desteğini tamamlayıcı nitelikte 

bir ulusal kırsal kalkınma planının kabul edilmesiyle bu alanda ilerleme 

kaydedilmiştir. Kalite politikası ve organik tarım konusunda sınırlı ilerleme 

kaydedilmiştir. Kalite politikası konusunda, coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 

yeni bir kanun kabul edilmiştir. Organik tarım konusunda, Türkiye, sertifikasyon ve 

kontrol sistemini geliştirmeye yönelik ilave tedbirler almıştır.3 

 

 
                                                 
3Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, ‘İlerleme Raporu 2010’’, (Çevrimiçi)  
  http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap      
  _2010.pdf, 15.01.2011, ss. 57, 58. 


	2.1.3.3.3. Doğrudan ödemeler
	Basitleştirme: Tek Ödeme Planı
	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi ve Modülasyon
	2007-2013 Kırsal Kalkınma Politikası


