TÜRKÝYE TARIM SEKTÖRÜ
Gökhan GÜNAYDIN*
Giriþ
Tarým sektörü, "evrensel" ve "kurumsal" olarak kavramsallaþtýrýlabilen özellikleri bakýmýndan, diðer sektörlerden farklýlýklar gösterir.
Tarýmýn bu ayýrýcý özelliklerinden "evrensel" olanlar, tarýmsal
üretim faaliyetlerinin doða koþullarýna baðýmlýlýðý ile iliþkilidir
ve tüm ekonomilerde geçerlidir. Tarýmdaki arz fonksiyonunun
yapýsý, fiyat ve gelir istikrarsýzlýðý, mevsimlik iþ hacmi deðiþimi, talep artýþ hýzý .. bu kapsamda deðerlendirilebilir.
Ekonomik geliþmiþlik düzeylerinin olanaklý kýldýðý teknolojik
yapýlarý ile doða koþullarýnýn tarýmsal üretim süreçleri
üzerindeki etkilerini kontrol edebilen ülkeler, bu alanda diðer
ülkelerden görece farklýlaþabilirler. Bununla birlikte,
günümüzde biyoteknolojik uygulamalarýn ulaþtýðý düzey dahi,
tarým sektörü üretim yapýlarý üzerine doðanýn etkisinin, etkinlik ve yaygýnlýk bakýmýndan ancak kýsmi olarak sýnýrlanabileceðini ortaya koymaktadýr.
Tarýmýn ayýrýcý özelliklerinden "kurumsal" olanlar ise,
ülkelerin ekonomik yapýlarýna baðýmlý özellikler gösterirler.
Azgeliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin "yapýsal" sorunlarý
tarým sektörü üzerinde olumsuz etkiler ortaya koyarken,
geliþmiþ ülkelerdeki kurumsal yapý farklý iþleyiþ kurallarý
ortaya çýkarýr. Merkez ülkelerdeki bu olumlu ortam, tarým
sektörünün üretimden pazarlama aþamasýna kadar geliþmesine ve kendine özgü yapýlarýnýn giderek silinerek ekonomik
bütünleþme aþamasýnýn tamamlanmasýna zemin hazýrlar.

Türkiye tarýmý
Türkiye'nin verili ekonomik yapýsý ve teknoloji kullaným
düzeyi, tarýmsal üretimin önemli ölçüde doða koþullarýna açýk
olarak sürdürülmesine neden olmaktadýr. Baþka bir deyiþle,
"evrensel özellikler" bakýmýndan Türkiye tarýmý, doða
koþullarýndan görece baðýmsýz üretim yapabilen merkez
ülkelerden farklý, "geniþ oranda doðanýn belirlediði kurallara
uyan" çevre ülkelere benzer bir yapý sergilemektedir.
Bu iliþkilenme biçimi, kurumsal yapý açýsýndan da aynýdýr.
Altyapýsý yetersiz - bozuk olan Türkiye tarýmý, girdi ve çýktý
üretim ve pazarlanmasýnda sorunlu bir yapý taþýmakta,

önemli ölçüde gizli iþsizlik barýndýrmakta, sorunlu ve yetersiz
üretici örgütlenmesinin iþlevsizliði pazarlama kanallarýnýn
üretici ve tüketiciye yarar saðlayacak biçimde geliþmesi
önünde engel oluþturmaktadýr. Bu baðlamda Türkiye, tarým
sektöründe birikmiþ sorunlarý aþamayan ve giderek artan
ölçüde dýþsal belirleyicilerin etki alanýna giren çevre ülkelerle
koþut yapýlar taþýmaktadýr.
Bu genel çerçeveye karþýn, tarým sektörü, Türkiye'nin sosyolojik ve ekonomik yapýsý içerisinde önemli yer tutmaktadýr.
Bir ülkenin genel sosyo-ekonomik yapýsý içerisinde tarým sektörünün yeri; sektörün ulusal gelire katkýsý, ülkenin gýda ürünlerinde kendine yeterlilik durumu ve bu baðlamda dýþsatým ve
dýþalým açýsýndan gösterdiði özellikler, sanayi sektörüne girdi
saðlamasý, istihdamdaki payý, talep yaratma gücü vb. etkenler göz önüne alýnarak deðerlendirilebilir.
Aþaðýda, Türkiye tarým sektörünün kurumsal yapýsýnýn, son
çeyrek yüzyýl üzerine özel vurgu yapacak þekilde analizine
odaklanýlacaktýr. Bu analiz içerisinde, sektörün geçmiþten
gelen yapýsal sorunlarýna vurgu yapýlmasý gerektiðinde, bu
kapsam ile sýnýrlý kalýnmak kaydýyla, Cumhuriyet dönemi
geliþmelerine deðinilecektir.

I. CUMHURÝYET DÖNEMÝ BOYUNCA, ANA
HATLARIYLA, TÜRKÝYE TARIMININ
SOSYO-EKONOMÝK DÖNÜÞÜMÜ
Türkiye'de kýrdan kente göç olgusu ve göçü oluþturan sosyo ekonomik alt yapý, tarým sektöründe yaþanan geliþmeler ile
yakýndan ilgilidir.
Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'de gerçekleþen nüfus
hareketleri, savaþlar ve bunlarýn doðurduðu etnik - politik ekonomik etkenlerden geniþ oranda etkilenmiþtir. Bununla
birlikte, olaðan ve olaðanüstü dönemleri bir bütün kabul
ederek süreklilik - kopuþ temsil eden yýllarý saptamaya odaklý bir analiz, kýr - kent iliþkilerindeki kýrýlma noktalarýnýn
Türkiye'nin temel dönüþüm yýllarýna denk geldiðini ortaya
koymaktadýr.
Aþaðýdaki tabloda, Türkiye nüfusunun kýr - kent konumlanýþýna iliþkin veriler bulunmaktadýr.

Tablo 1 : Türkiye Nüfusunun Deðiþimi
SAYIM YILLARI

KIRSAL NÜFUS
SAYI

ORAN (%)

KENTSEL NÜFUS
SAYI

ORAN (%)

1927
10.342.391
75.8
3.305.879
1940
13.474.701
75.6
4.346.249
1950
15.702.851
75.0
5.244.337
1960
18.895.089
68.1
8.859.731
1970
21.914.075
61.6
13.691.101
1980
25.091.950
56.1
19.645.007
1985
23.798.701
47.0
26.865.757
1990
23.146.684
41.0
33.326.351
2000
23.735.567
35.0
44.109.336
Kaynak :DÝE, Genel Nüfus Sayýmý, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 1990, 2000
* Ziraat Mühendisleri ODASI Yönetim Kurulu Baþkaný
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24.2
24.4
25.0
31.9
38.4
43.9
53.0
59.0
65.0

GENEL NÜFUS
NÜFUS ARTIÞ
SAYI
ORANI (%)
13.648.270
17.820.950
1.96
20.947.188
2.17
27.754.820
2.85
35.605.176
2.52
44.736.957
2.07
50.664.458
2.49
56.473.035
2.17
67.803.927
1.83

TÜRKÝYE TARIM SEKTÖRÜ
Tablonun analizinde öne çýkan sonuçlar þöyle özetlenebilir;
Yetmiþ yýllýk süreç içerisinde nüfus yaklaþýk 5 kat artmýþtýr.
1927'de her 4 kiþiden yalnýzca biri kentlerde yaþarken, 2000
yýlýnda Türkiye'nin kentsel nüfusunun toplam nüfusa oraný %
65'ler düzeylerine ulaþmýþtýr. Kýr - kent nüfus dengesinde iki
önemli deðiþim tarihi olarak 1950 ve 1980 yýllarý öne çýkmaktadýr. Cumhuriyet'in baþýnda % 75 düzeyinde olan kýrsal nüfus
1950'lere kadar sabit kaldýktan sonra, kentlere doðru
hareketlenmeye ve bu baðlamda oransal olarak azalmaya
baþlamýþ, 1980 sonrasý ise bu hareketlilik kýr nüfusunun mutlak azalma eðilimine girmesiyle bir göç dalgasýna
dönüþmüþtür. Türkiye'de ilk kez 1980-1985 döneminde kýrsal
nüfus mutlak olarak azalmaya baþlamýþtýr.
Sözü edilen tarihlerden her ikisi de, Türkiye'nin siyasal ve
ekonomik anlamda bir önceki dönemden kopuþ tarihleri olup,
son tahlilde kapitalizmin dünyadaki dönüþümüne yerel ölçekte uygun yanýtlar üretme niteliðini taþýma konusunda ortaklaþmaktadýrlar. (Bu yaklaþým, Türkiye'de son derecede önemli bir ekonomi - politik sorunu olan kýrdan kente göç olgusunu,
"kýrýn itmesi - kentin çekmesi" ile açýklamaya giriþen yaygýn
yaklaþýmdan farklýlaþýr).
Sözü edilen dönemlerin, köylülüðü ve tarýmý etkileme biçimleri oldukça farklýdýr. Bu dönemlerin temel özelliklerine kýsaca
deðinmeden önce, Cumhuriyet'in kuruluþ yýllarýndan baþlayarak, 1950'lere kadar olan geliþmelere, tarým sektörünün ve
kýrsal yapýnýn temel özellikleri itibariyle, kýsaca deðinelim.

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaþmasý hükümleri
gereðince genç Türkiye Cumhuriyeti, 85 milyon altýn lira
tutarýndaki Osmanlý borçlarýndan toprak esasýna göre
Türkiye'ye devredilen 2/3'ünü ödeyecek, bununla birlikte beþ
yýl süre ile gümrüklerindeki düþük koruma oranlarýný da
deðiþtiremeyecektir. Dönemin siyasi ve ekonomik açýdan
çetin koþullarý altýnda, baðýmsýzlýðýný koruyup Cumhuriyet'i
geliþtirebilmek, ekonomik alanda saðlanabilecek atýlýmlar ile
olanaklý idi.
Ýþte bu ortamda tarým, kalkýnmayý saðlayacak sektör olarak
seçilmiþ ve tarýmsal üretimi artýrmaya odaklý politikalar
izlenmiþtir. Bu seçimde, ülkenin sanayi kapasitesinin son
derecede yetersiz olmasý, kaynak eksikliði ve tarým sektörünün gelenekselliði etken olmuþtur.
"Köylü milletin efendisidir" ve "yurtta barýþ - dünyada barýþ"
ilkeleri ile çerçevelenen siyaset anlayýþý ile ilkel tarým üretiminin en önemli üretim gücünü oluþturan köylü köyünde
tutulmuþ, tarým ürünlerinin onda birinin ürün olarak alýndýðý
bir vergi türü olan ve üretim artýþý önündeki en önemli engeli
oluþturan aþar vergisi 17 Þubat 1925 tarihinde kaldýrýlmýþtýr.
1924 yýlý bütçe gelirlerinin % 22'sinin aþar vergisinden geldiði
bir ortamda, verilen kararýn ekonomik ve siyasi açýdan ne
denli önemli olduðu daha kolay anlaþýlabilmektedir.
1923 - 1929 yýllarý aralýðýnda yaþanan geliþmeler, yapýlan
seçimin isabetli olduðunu ortaya koymaktadýr: Dönem içinde
tarýmda yýllýk % 10'un üzerinde büyüme ivmesi yakalanmýþ,
zor günler tarým sektörünün yarattýðý itme ile aþýlmýþtýr.
Bununla birlikte, sözü edilen dönem, Osmanlý'dan devralýnan

adaletsiz toprak daðýlýmý temelinde, küçük ve yoksul köylü
için bir deðiþim ortaya koyamamýþtýr. 1912 - 1913 yýllarýnda
yapýlan ve 1 milyon aileyi kapsayan tarým sayýmýna göre, tüm
ailelerin % 5'ini oluþturan kesimler tüm topraklarýn % 65'ine
sahipken; geriye kalan % 87 aile topraklarýn ancak % 35'ini
kontrol edebiliyor, % 8 ailenin ise hiç topraðý bulunmuyordu.
1927 yýlýnda ise, köylü nüfusun % 22'sinin iþ hayvaný yoktu ve
aile baþýna bir karasaban bile düþmemekte idi.
1930'larla baþlayan dönemde, bu yapý deðiþtirilerek, bir kýrsal dönüþüm gerçekleþtirilmesi hedeflendi. Bu baðlamda
köylü için, toprak sahibi, tarýmsal üretim tekniklerini bilen ve
baþarýyla uygulayan, ürettiðine sahip çýkan, Cumhuriyet'in
aydýnlanma projesinin aktif ortaðý bir yapý kurgulanmaya
çalýþýldý.
Toprak reformu, bunun ilk adýmýdýr. Ýkinci adým, 1935 yýlýnda
Tarým Kredi ve Tarým Satýþ Kooperatiflerinin kurulmasý,
üçüncü adým ise, 1937 yýlýnda Zirai Kombinalarýn, 1938 yýlýnda Devlet Ziraat Ýþletmesi'nin kurulmasýdýr. Köylü buralarda
modern tarýmý öðrenecektir. Son adým ise, köy enstitüleridir.
17 Nisan 1940 tarihli Köy Enstitüleri Yasasý ile 1940 - 48
aralýðýnda 21 Köy Enstitüsü açýlmýþ, buralarda müzik - tarým
- marangozluk - balýkçýlýk - ayakkabý tamirciliði gibi yaþamýn
tüm alanlarýnda yetkin, aydýnlanma neferleri yetiþtirilmiþtir.
Ancak bu çabalarýn hemen tümü, çeþitli biçimlerde sonuçsuz
kalmýþ veya uygun sonuçlar üretememiþtir. Verili siyasi ve
sosyo-ekonomik yapý içinde toprak reformu baþarýlamamýþ,
zirai kombina-ziraat iþletmesi-devlet üretme çiftliði-tarým
iþletmeleri dönüþümleri tarým teknolojisinin tarlaya yansýtýlmasýna yönelik temel amaçta yetersiz kalmýþ, sayýca büyüklüðüne karþýn tarýmsal kooperatifler gerçek iþlevlerini
sergileyememiþ ve nihayet, köy enstitüleri de kapatýlmýþtýr.
Adaletsiz toprak daðýlýmý temelinde geliþen ve küçük - yoksul
köylü için ekonomik baðýmlýlýk iliþkisi doðuran bu yapý,
Cumhuriyet'in sosyo - ekonomik yaþamýnda önemli bir sorun
olarak uzun yýllar boyunca taþýnacak ve sonuçlarýný
günümüze de yansýtacaktýr..

1950 yýlý, Türkiye'nin, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý kurulan
Bretton Woods düzeninin kurguladýðý dünya ticaret ve finans
sistemine uyum saðlama sancýlarýný yansýtýr. Deðiþim siyasal
temelini, yeni rejimin "modernleþme projesine" katamadýðý
köylünün, önemli oranda yoksullaþmasýnýn etkisiyle, sisteme
yabancýlaþmasýndan almýþtýr. 1950 ile baþlayan dönemde
köylüye kaynak aktarma konusundaki çabalar, kurulan yeni
dünya düzeninde bir çevre ülke olarak konumlanan Türkiye'ye
biçilen "yeni" rol ile çakýþmýþ; 1930'larýn ithal ikameci sanayileþme modeli yerine, tarým sektörüne odaklý bir yeni
ekonomik model oturtulmuþtur.
1950 - 1953 döneminde "Ýkinci Dünya savaþýnýn nimeti" olan
traktör dýþalýmýna koþut olarak, tarým yaygýn ve hýzlý bir
geliþme sürecine girmiþ; sektör yýllýk % 10'un üzerinde bir
büyüme ivmesi yakalamýþtýr. Ancak toprak reformunu
yap(a)mamýþ ve altyapýsý son derecede yetersiz olan Türkiye
tarýmýnýn týkanmasý uzun sürmemiþtir. Týkanma, geliþmenin
"yaygýn" ancak "yoðun" olamamasýna iþaret etmektedir.
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Yaygýn (extensive) tarým, tarýmsal girdi (gübre - ilaç tohum vb.) ve teknoloji kullaným düzeyinde önemli bir
ilerleme olmadan, geleneksel biçimlerde ve çoðunlukla
düþük verimlilik deðerlerleri ile sürdürülen tarýmsal üretim biçimini tanýmlarken;
Yoðun (intensive) tarým, altyapý sorunlarý giderilmiþ ve
teknoloji kullaným düzeyi yükseltilmiþ sektörde, yoðun
girdi kullanýmý - yüksek verimlilik iliþkisiyle ortaya çýkan
üretim biçimini tanýmlamaktadýr.
Nitekim bu sorunun 21. yüzyýla temel dinamikleri ile taþýnmasýnýn bir sonucu olarak, Cumhuriyet tarihinde, yukarýda
sözü edilen ve yaygýn geliþime uygun konjonktürlerin uygulanan politikalarla desteklendiði iki dönem hariç, tarým sektöründe sürükleyici büyüme hýzlarý yakalanamamýþ, hatta
geriye gidiþler gözlenmiþtir.
Bu baðlamda, 1950'li yýllarda görülen kente doðru hareketlenme, mekanizasyon artýþýnýn tarýmsal iþgücü üzerindeki etkileri ve dýþ kaynak kullanýlarak yapýlan yatýrýmlarýn canlandýrdýðý ekonomi ile açýklanabilir.

1980'li yýllar ise, 1970'li yýllarda görülen týkanmanýn bir sonucu olarak, dünya ekseninde Keynesci siyasalardan neoliberalizme dönüþe tanýk olmuþtur. Bu yapýya koþut olarak Türkiye,
24 Ocak kararlarý çerçevesinde ithal ikameci politikalarý terk
etmiþ ve ucuz emeðe dayalý-orta derecede teknoloji içerilmiþ
ürünlerin dýþsatýmýna dayalý, açýk piyasa düzenine geçmiþtir.
Bu kopuþ, bir önceki kopuþtan farklý olarak, tarým sektörünün
gerilediði, iç ticaret hadlerinin tarým aleyhine geliþtiði bir
dönemi önceledi. Tarým alanýnda yapýlan özelleþtirmeler,
tarým desteklerinin kapsamýnýn daraltýlmasý, "reorganize"
edilen tarýmsal kamu yönetiminin etkinlik kaybý Türkiye kýrsalýndaki yoksulluðu derinleþtirdi ve süreç, kýrýn çözülmesini
doðurdu. Bu durum, tam da sistemin dönemsel gereksinimine uygun olarak, ucuz ve sürekli iþgücü kaynaðý olan eski
köylüyü, sanayi yapýsý görece geliþmiþ kentlerin varoþlarýna
yýðdý.
Genel ekonomi içinde tarýmýn yerine bakýldýðýnda, uzun bir
duraðan dönemden sonra, hýzlý bir gerileme gözlenmektedir.
1920'li yýllarýn baþýnda Gayri Safi Milli Hasýla'nýn yaklaþýk %
45'i tarýmdan elde edilirken, yarým yüzyýl sonra, 1960'larýn
sonunda bu oran hala % 40'lar düzeyindedir. Ýzleyen on yýllýk
süreçte hýzlý bir düþme ile 1980 yýlýnda % 25 olan tarýmýn
GSMH'daki payý, 2000 yýlýnda % 13.1, 2005 yýlýnda ise % 11.5
olarak gerçekleþmiþtir.
Teorik olarak, ulusal ekonomiler güçlendikçe, büyüyen GSMH
içerisinde tarýmýn payý göreli olarak azalýr. Bu durum, tarýmda yaratýlan katma deðerin diðer sektörlere oranla daha
düþük olmasý ve gelir arttýkça tüketim harcamalarýnýn sýnai
mallara ve hizmetler sektörüne kaymasý ile açýklanýr. Türkiye
GSMH'sýnýn son 35 yýllýk deðiþiminde, bu gerçeklik etken
olmuþtur. Bununla birlikte, 1980'li yýllardan itibaren tarýmýn
geliþme hýzýnýn gerilemesi ve bazý yýllarda negatif büyüme
rakamlarýnýn kaydedilmesi, yukarýdaki verilerin ortaya çýkmasýnda önemli rol oynamýþtýr. Ayný dönemde sanayiinin de
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istenen geliþmeyi gösterememesi, Türkiye'nin üretimden kopuþuna iþaret etmektedir. 1970 sonrasý dönemde tarýmýn
GSMH'ya katkýsý % 40'lar düzeyinden % 11.5'a kadar gerilerken, sanayiinin GSMH'ya katkýsý % 17 düzeyinden % 24
düzeyine yükselebilmiþtir.
Ýstihdamýn sektörel daðýlýmýnýn deðiþimi ise, diðer iki ölçüt ile
karþýlaþtýrýldýðýnda uzun yýllar daha az deðiþken bir durum
sergilemekte iken, 2004 - 2005 aralýðýnda tablo tümüyle
deðiþmiþtir. Bu baðlamda, 1988 yýlýnda 8.249.000 kiþinin
çalýþtýðý tarým, orman, avcýlýk ve balýkçýlýk (TOAB) sektörünün
toplam istihdamdaki payý % 46.46'dýr. 1988 - 2004 aralýðýndaki 16 yýllýk dönemde, sektörde çalýþan insan sayýsý 1 milyon civarýnda azalmýþ ve 2004 yýlýnda 7.201.000 olarak
sayýlmýþtýr. Ancak 2004 - 2005 döneminde, yalnýzca 1 yýlda,
yaklaþýk 1.3 milyon kiþi tarým sektöründen kopmuþtur. 2005
yýlýnda TOAB sektörünün istihdamý sayýsal olarak 5.920.000,
oransal olarak ise % 29.5'tur.
Bu durumun ortaya çýkmasýnda, tarýmýn gelir getirici özelliðinin, baþta öz tüketime yönelik üretim yapan haneler ve
daha sonra ürettiklerini pazara çýkaran küçük - orta - büyük
iþletmeler sýralamasýnda olmak üzere, giderek azalmasý
baþat rol oynamaktadýr. Hedef enflasyon oranýnýn % 8 olduðu
dönemde, 2004 - 2005 aralýðýnda girdiler (tohum, gübre,
tarým ilacý, mazot) ortalama % 16 oranýnda fiyat artýþlarýna
konu olmuþ; buna karþýlýk tarýmsal çýktýlarýn fiyatlarý (yaþ
meyve sebzede % 46, hububat ürünlerinde % 13, yaðlý tohumlarda % 12 olmak üzere) ortalama % 25 düzeyinde gerilemiþtir. Ýç ticaret hadlerinin tarým aleyhine dönmesi,
köylerden kentlere göç eðiliminde yeni bir dalga yaratmýþtýr.
Bu noktada, sektörler arasý emek transferine iliþkin analitik
deðerlendirmelerde bulunmakta yarar görülmektedir. 2005
yýlý itibariyle, tarým sektöründe istihdam edilen iþgücü sayýsý
5.920.000 iken, ayný sayý sanayi sektöründe 4.281.000,
hizmetler sektöründe ise 10.101.000'dir. Ülkenin iþsizlik oraný
ise % 10.3 düzeyindedir.
Kýrsal nüfus ile genel ekonomi ve istihdam içinde tarým sektörünün payýna iliþkin veriler birlikte deðerlendirilerek,
Türkiye tarýmýnýn barýndýrdýðý atýl istihdam düzeyine iliþkin
kestirimlerde bulunmak olanaklýdýr. Baþka bir deyiþle, mevcut
tarýmsal üretimi, bilgi ve teknoloji içerilmiþ bir tarým yapýsý
içinde, daha az sayýda tarýmsal iþgücü ile gerçekleþtirebilmek
olanaklýdýr.
Türkiye'de 80 bini aþkýn köy ve köyaltý yerleþmenin fiziksel ve
sosyal altyapý eksiklikleri veri iken, sanayi ve hizmetler sektörünün istihdam çaðýrmasý durumunda, tarým sektörü doðal
olarak diðer sektörlere emek transfer edecektir. Bununla birlikte, her yýl iþgücüne katýlan nüfusa iþ yaratma konusunda
yaþanan yetersizlikler, tarýmdan kopan nüfusun ancak küçük
bir bölümünün kentlerde iþlendirilebildiðine iþaret etmektedir.
Bunun yanýnda, tarýmsal istihdamýn temel özellikleri (kýrda
konumlanmasý, kadýn emeðinin baskýn olmasý ve eðitim
düzeyinin düþük olmasý), tarým sektöründen diðer sektörlere
emek transferinin eðitim faaliyetleriyle desteklenen planlý
süreçlerde gerçekleþtirilebileceðini ortaya koymaktadýr.
Bunun dýþýndaki geliþmeler, tarýmdan koparak kentlerin
varoþlarýna konumlanan ve yedek iþgücü niteliði bile kazana-
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mayan geniþ kesimlerin, ülkenin sosyal - ekonomik ve politik
yaþamýnda yeni sorunlar doðurmasýna neden olacaktýr.
Tarým sektöründeki kadýn istihdamý, daha yakýn bir incelemeyi gerekli kýlmaktadýr. Tarým sektörü, kadýn iþgücünün en
yoðun olduðu sektör konumundadýr. 1999 yýlý verilerine göre
kadýnlarýn %72.2.'si tarým kesiminde çalýþmaktadýr. 1990 2000 yýllarý arasýnda kadýnlarýn genel istihdamýnda % 34'ten
% 28'e olmak üzere % 6'lýk bir daralma olmasýna karþýn, ayný
zaman diliminde tarým istihdamýndaki kadýnlarýn payý %
49'dan %49.2'ye yükselmiþtir. Bu sonuç, "tarýmýn kadýnsallaþmasý (feminizasyonu)" olarak nitelenebilir.
Tarýmýn kadýnsallaþmasý, krizler sarmalýndaki Türkiye kýrsalýnda kadýn emeðinin konumlanýþýna iþaret etmektedir.
Kýrdan kente göç, kadýnlarýn neredeyse tamamýnýn iþgücü
dýþýnda kalmasý sonucunu doðurmaktadýr. Tarým sektörü ise,
emek yoðun ve az getiri saðlayan özellikleri ile öncelikle erkek
iþgücü tarafýndan terk edilen bir üretim alaný olma özelliði
taþýmaktadýr. Bu sonuç, "tarýmýn kadýnsallaþmasý" nýn, kadýn
emeðinin giderek daha çok istismara açýk hale gelmesine
iliþkin bir kavramsallaþtýrma olduðunu ortaya koymaktadýr.
Kadýnlarýn emek piyasasýnda konumlanýþý, kentlerde farklý
boyutlar kazanmaktadýr. Kýrsalda tarýmsal üretim alanýnda
"ücretsiz emek saðlayýcý" olan kadýn, kentte birçok ferdi çeþitli
iþlerde çalýþan aile içinde diðer çalýþanlara destek olma
yanýnda, gündeliðe gitme, evde fason üretim yapma gibi
faaliyetlerle sosyal güvenlikten yoksun çalýþma iliþkilerine
girmektedir.

Günümüz Türkiye'sinin kýrsal yönetim sýnýrlarý içinde, 2002
yýlý itibariyle, 2.265'i belde, 36.527 köy ve 42.098 köy altý yer-

leþme (köy baðlýsý) olmak üzere 80.890 kýrsal yerleþmede
yaklaþýk 23.8 milyon kiþi yaþamaktadýr. 2001 DÝE verilerine
göre, tüm köyler ve nüfusu 25.000'den az olan il ve ilçe
merkezlerinde toplam 6.2 milyon hane bulunmakta olup,
bunun 4.1 milyonu tarýmsal faaliyette bulunmaktadýr. Baþka
bir deyiþle, Türkiye kýrsalýnda bulunan hane halký sayýsýnýn %
66'sý tarýmsal faaliyetlerden geçimini saðlamaktadýr. Nüfusu
2000'in altýndaki yerleþim yerlerinde tarýmsal iþletmeler
dýþýndaki iþletmelerin yarýsýndan çoðunun bakkal (% 29.12) ve
kahvehanelerden (% 21.24) oluþmasý, kýrsal yapýdaki üretim
gücünün tarým aðýrlýklý oluþunu açýkça ortaya koymaktadýr.
1991 ve 2001 yýllarý tarým sayýmý sonuçlarýna göre, Türkiye'de
iþletme büyüklüðüne göre iþletme sayýlarý ve iþletmelerin
tasarrufunda bulunan arazi miktarýný gösterir tablo, köylülük
ve sosyal statü iliþkileri açýsýndan incelenebilir duruma getirildiðinde, yukarýdaki özet tablo ortaya çýkmaktadýr.
Tabloda, köylüleri sahip olduklarý tarým iþletmesi büyüklüðüne göre tasnif etmektedir. Elbette bu sýnýflandýrma, yalnýzca toprak mülkiyeti bazýnda yapýlamaz, tarýmsal yapýyý
sarmalayan diðer iliþkilerde analize dahil edilmelidir. Bununla
birlikte, mülk sahipliðinin, diðer iliþkilerde de güç saðlayýcý
olduðu kabulünden yola çýkarak, verilere dayanan bir sýnýflama çalýþmasýnýn yapýlabileceði düþünülmektedir.
1991 yýlý tarým sayýmý sonuçlarýna göre, Türkiye'de, bitkisel ve
hayvansal üretim faaliyetleri ile uðraþan 4.091.531 "tarým
iþletmesi" bulunmaktadýr. Bu sayý 1950'de 2,5 milyon,
1980'de 3,6 milyon idi. 2001 tarým sayýmý sonuçlarý ise, tarým
iþletmesi sayýsýný 3.697.743 olarak saptamaktadýr. 10 yýllýk
dönemde tarým iþletmeleri sayýsýndaki yaklaþýk 400 bin azalma, ekonomik ve sosyal gerekçeler dýþýnda, tarým istatistiklerindeki güvenilirliðin de yeniden sorgulanmasýna neden
olmuþtur.

Tablo 2 : Türkiye'de Tarýmsal Ýþletme - Mülkiyet Ýliþkileri
A. Ýþletme sayýsý

TÜRKÝYE, 1991

Ýþletme Büyüklükleri (da)

Tüm Ýþletmeler

Yoksul Köylüler 50' den az

Küçük Köylüler 50 - 99

Orta Köylüler 100 - 499

Zengin Köylüler 500 - 999

Toprak aðasý / kapitalis.tpr.sah.1000 - +

B. Arazi (dekar)

TÜRKÝYE, 2001

Sayýsal

%

Sayýsal

%

A

3 966 822

100

3 021 190

100

B

234 510 993

100

184 329 487

100

A

2 659 738

67

1 958 266

65

B

51 889 612

22

39 331 133

21

A

713 149

18

559 999

19

B

46 750 693

20

38 123 216

21

A

557 097

14

481 018

16

B

95 704 065

40

85 957 939

47

A

24 201

0.6

17 431

0.6

B

14 982 493

6

11 218 554

6

A

12 637

0.40

4 476

0.14

B

25 184 130

12

9 698 645

5.26

Kaynak: www.die.gov.tr verilerinden yararlanýlarak oluþturulmuþtur.
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Türkiye'deki ortalama iþletme büyüklüðü 1991 tarým sayýmý
sonuçlarýna göre 5.9 hektar, 2001 yýlý tarým sayýmý sonuçlarýna göre ise 6.1 dekardýr. Ayný rakamýn AB ülkelerinde 17.4
hektar, ABD'de ise 180 hektar olmasý, Türkiye'nin ortalama
iþletme yapýsýnýn ne denli küçük olduðuna iþaret etmektedir.
Bunun yanýnda, 10 hektardan az topraða sahip yoksul ve
küçük köylülere ait iþletme sayýsý, ülkedeki toplam iþletme
sayýsýnýn % 85'i ve bunlarýn sahip olduðu arazi toplam
arazinin % 42'si oranýndadýr. Orta ve zengin köylüler
Türkiye'de toplam iþletme sayýsýnýn % 15'ine sahip ve toplam
arazinin % 46'sýna sahiptir. 50 hektardan büyük iþletmelerin
sayýsal oraný % 1 iken, bu iþletmeler toplam tarým arazisinin
% 17'sine sahiptirler. Yine bu kapsamda olmak üzere;
4.091.000 köylü ailesinin 102.000'inin hiç topraðý bulunmamaktadýr.
Bütün bu veriler özetlendiðinde, Türkiye kýrsalýnýn ve tarým
sektörünün fotoðrafý þöyle görülebilir; 2005 yýlý itibariyle,
kentleþme oraný % 65 olan Türkiye'nin GSMH'nýn % 11.5'i
tarýmdan elde edilirken, istihdamýn % 29'5'una tarým kaynaklýk etmektedir. Türkiye köylüsü, kendi içinde de sýnýf ve
katmanlardan oluþmaktadýr. Köylünün çok büyük bir bölümü,
ya topraksýz ya da iþçilik - ortakçýlýk gibi iliþkilere girmeden
kendisini yeniden üretemeyecek ölçüde topraða sahiptir.
Sektörde emek sömürüsü (dýþarýdan ya da kendi emeðini
sömürü) egemen bir yapý olup, kadýn emeði en çok sömürülen
emek çeþidini oluþturmaktadýr.
Bu fotoðraf yine AB ve ABD ile karþýlaþtýrýldýðýnda, þöyle bir
yapý ortaya çýkmaktadýr;
Türkiye tarýmýnýn ve kýrsal yapýsýnýn ekonomik ve sosyolojik
özelliklerinin altý çizildikten sonra, aþaðýda, bu yapý üzerinde
etken olan son çeyrek yüzyýl üzerine bir deðerlendirme
yapýlacaktýr.
Tablo 3 : Temel göstergeleriyle Türkiye - AB - ABD Tarýmsal
Yapýsý
Göstergeler
GSMH'da
tarýmýn payý
(%)
Ýstihdamda
tarýmýn payý
(%)
Tarýmda kiþi
baþýna GSMH
(dolar)

ABD

AB

Türkiye

1.7

1.9

11.5

2.8

5.0

34

17.719

9.286

1.384

II. 1980 SONRASI TÜRKÝYE TARIM
SEKTÖRÜ
1980 sonrasý ithal ikameci politikalardan neoliberal düzene
geçiþ, 24 Ocak 1980 kararlarý ile biçimlenmiþtir. Bu genel
çerçevenin tarýma yansýmasý; destekleme kapsamýnýn daraltýlmasý, tarýmsal ürün fiyatlarýnýn baskýlanmasý ve iç
ticaret hadlerinin keskin bir þekilde tarýmýn aleyhine dönmesi
ile kendisini göstermiþtir.
Süreç, tarým sektörüne etkileri bakýmýndan, 1980 - 1989 ;
1990 - 1999 ve 2000 yýlý sonrasý olmak üzere dönem-
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lendirilebilir. 24 Ocak (1980) kararlarý ile baþlayýp, kurguladýðý finansal serbesti çerçevesinde sonuç olarak üretime
kaynak tahsisini önemli ölçüde kýsýtlayan 32 Sayýlý Karar'a
kadar süren birinci dönemde, tarým sektörü önemli ölçüde
gerilemiþ, 1990 ile baþlayan ikinci dönemde özelleþtirmeler
yanýnda Dünya Ticaret Örgütü ve AB Gümrük Birliði
Anlaþmalarý tarým sektörü ile ilgili dýþsal çerçeveyi çizmiþ;
yeni tarým politikalarýna geçiþi temsil eden Tarým Reformu
Projesi'nin uygulanmaya baþlandýðý 1999 yýlýnda baþlayan
üçüncü dönemde ise yaþanan krizler sonrasý IMF ve Dünya
Bankasý ile yapýlan anlaþmalar ve "istikrar programlarý",
tarým politikalarýnýn belirlenmesinde etken bir konumuna
gelmiþtir.
Þimdi, bu dönemlendirmelere daha yakýndan bakalým;

II. I. 1980-1989 Dönemi
Daha önceki bölümlerde ortaya çýkardýðý temel dönüþümün
ana hatlarý verilen 24 Ocak kararlarýnýn uygulandýðý 1980'li
yýllar, iç ticaret hadlerinin hýzla tarým aleyhine geliþtiði bir
dönem olmuþtur. Ýç ticaret hadleri, 1976 - '79 yýllarý 100
kabul edildiðinde, 1988 yýlýnda % 53'e düþmüþ, baþka bir
ifadeyle % 47 tarým aleyhine dönmüþtür. 1929 Dünya buhraný
ve onu izleyen dönemde ayný oranýn % 27 olmasý, dönemin
tarýma olan etkisini bütün açýklýðý ile ortaya koymaktadýr.
Sözkonusu dönemde tarýmsal kamu yönetiminin "reorganize"
edilmesi, sektörel açýdan yarattýðý etkiler bakýmýndan oldukça
önemlidir. 81 il, 883 ilçe, 80.000'in üzerinde bucak, köy ve
köy altý yerleþmeye sahip; kýrsal alan yerleþmeleri parçalý,
tarým sektörü sosyo - ekonomik yönden oldukça önemli olan
Türkiye'de sektörün çaðdaþ ve rasyonel olarak yönetilebilmesi, etkin bir tarýmsal kamu yönetimi ile olanaklýdýr.
Türkiye Cumhuriyeti'nde Tarým Bakanlýðý, 1924 yýlý baþýnda
kurulmuþtur. Kuruluþundan sonra birçok kez farklý
Bakanlýklar ile birleþtirilip ayrýlan, baðlý - ilgili kuruluþ
yapýlarý ve hatta adý deðiþtirilen Bakanlýk üzerindeki en kapsamlý "reorganizasyon", 1985 yýlýnda yapýlmýþtýr.
1985 reorganizasyonu ile Bakanlýðýn Ziraat Ýþleri, Zirai
Mücadele, Hayvancýlýðý Geliþtirme, Gýda Ýþleri, Veteriner
Ýþleri, Su Ürünleri Genel Müdürlükleri kaldýrýlmýþtýr. Tarýmsal
altyapý alanýnda önemli iþlevleri olan Toprak-Su Genel
Müdürlüðü de kaldýrýlarak, Yol-Su-Elektrik Genel Müdürlüðü
ile birleþtirilmiþtir.
Yeni yapýsýnda merkezde ana hizmet, danýþma ve denetim,
yardýmcý hizmet, ilgili ve baðlý birimler ile taþra teþkilatýndan
oluþan Bakanlýðýn, uzman birimlerin kapatýlmasý ve çeþitli
yapýlar içinde daðýtýlmasýndan dolayý, yönetim gücünde
önemli aþýnýmlar ortaya çýkmýþtýr. Bu aþýnmaya koþut olarak,
Türkiye'deki kamu örgütlenmesinin diðer birimleri de tarým
yönetiminde söz sahibi olmuþlar, görevler ve yetkiler çeþitli
kuruluþlar arasýnda (Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama
Kurulu, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlýðý, Devlet Bakanlýklarý, Devlet Planlama Hazine - Dýþ Ticaret Müsteþarlýklarý, Merkez Bankasý, Ziraat
Bankasý ..) daðýtýlmýþtýr. Bu daðýtýmda yeterince net belirlenemeyen görevler yetki çatýþmasýný da beraberinde getirmiþ,
bu yapýnýn üzerine eklenen eþgüdüm yetersizliði ise tarým
yönetiminin etkisizliðini perçinlemiþtir.
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Ýlk iki aþamanýn 1980'li yýllarýn ortalarýndan 1990'lý yýllarýn
sonuna kadar sürmesinden sonra, üçüncü aþamada, 2000'li
yýllarýn baþýndan itibaren, yönetiþim (governance) ilkesinin
etkileri Türkiye'ye ve tarým sektörüne yansýmýþtýr. Bu doðrultuda, birçok görev ve yetki alaný zaten elinden çýkmýþ bulunan
Bakanlýk, tütün - þeker ve tarým satýþ kooperatifleri alanýnda
elinde bulunan yetkileri sayýlan alanlarda oluþturulan
kurullara devretmiþtir.

bettiði dönemler olmaktadýr. Kamu harcamalarýný azaltýcý kaydýrýcý politikalar çerçevesinde 1994 krizi sonrasý desteklemeye konu olan tarýmsal ürün sayýsý 26'dan 9'a (hububat
ürünleri, þeker pancarý, haþhaþ ve tütün) düþürülmüþtür. Son
olarak ise, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamýnda imzalanan Tarým Anlaþmasý ve AB ile imzalanan Gümrük Birliði
Anlaþmasý, tarým politikalarýnýn dýþsal belirleyicileri niteliðine
dönüþmüþlerdir.

Bu kurullar, (Tütün ve Tütün Mamüllerini ve Alkollü Ýçkiler
Piyasasýný Düzenleme Kurulu, Þeker Kurulu ve Tarým Satýþ
Kooperatifleri Birliklerini Yeniden Yapýlandýrma Kurulu)

Dönemin bu temel özelliklerini, en sonuncudan baþlayarak
inceleyelim;

Kamu alanýný özel sektöre devretme,
Ýþletici" özelliðinden sýyrýlan kamunun, özel sektör iþbirliði
ile alaný düzenlemesi ve denetlemesi
iþlevine yönelmekte, böylece "Baðýmsýz Ýdari Otorite"
kavramýna oturmaktadýrlar.
1980 - 1989 arasýndaki dönemde, katma deðeri düþük tarýmsal hammaddeleri ya da tarýma dayalý ilkel sanayi mallarýnýn
satýmý ile arzulanan oranda döviz geliri elde etmenin ve dýþ
ticaret dengelerini düzenlemenin olanaksýzlýðý bir kez daha
saptanmýþtýr. Bu doðrultuda, 1960'lý ve 70'li yýllarda yapýlan
birçok teorik ve ampirik iktisat çalýþmasý, eþitsiz deðiþimin az
geliþmiþ ülkeler aleyhine olan sonuçlarýný ortaya koymaktadýr.
Bunun üzerine 1989 yýlýnda 32 sayýlý karar çýkartýlarak,
spekülasyoncu yabancý sermaye giriþi teþvik edilmiþ, yabancý
sermayeyi cezbetmek için gerekli yüksek faiz oranlarý üretim
yapýlarý üzerinde kýrýcý etkiler yapmýþtýr.

II. II. 1990-1999 Dönemi
Özünde spekülatif nitelikli ve reel yatýrým davranýþlarýndan
uzak, ülke ekonomisinin rantiyer tipi giriþimlerle etkilendiði
ve yüksek faiz oranlarý ile kendisini gösteren dönemde, tarým
sektörü önemli ölçüde olumsuz etkilenmiþtir. Böyle dönemlerde, üretim sarmalýndaki para ilk önce, en az getirisi olan
alandan çekilir. Bu ortamda, kaynak geri dönüþünün hýz ve
miktar olarak en yavaþ - en az olduðu tarým yatýrýmlarý
(kamusal ve özel) önemli ölçüde azaldý, tarým sektörü içi sýnýf
konumlanmalarýnda, kaynak aktarým olanaðý bulunan tüm
ögeler hýzla tarýmdan çekildi. Ancak tarým iþçiliði ve küçük
mülkiyet yapýsýnýn kýrsal alana mahkum ettiði büyük bir köylü
kitlesi, yoksulluðu derinleþirken, kendi emeðini daha çok
sömürme yolu ile kendini yeniden üretme olanaklarýný aradý.
Sözü edilen dönemde, tarým sektörü ile ilgili olarak, dört
konunun altýný çizmekte yarar görülmektedir. Bunlardan birincisi, bir önceki dönemden baþlatýlan tarýmsal KÝT
özelleþtirmelerinin gerçekleþtirilmiþ olmasýdýr. Ýkinci konu,
1990 - 1994 yýllarý aralýðýnda, Türkiye'de emeðin bölüþüm
iliþkilerindeki payýnýn göreli olarak artmasýdýr. Ýþçi
sendikalarýnýn eylemleri ile oluþan ortamda, iç ticaret hadleri
de tarým lehine geliþmiþtir. Üçüncü özellik, dönemin ortasýndaki 1994 krizi sonuçlarý ile ilgilidir. Sermayenin
merkezileþmesi ve kýsa süreli sermaye hareketlerinin kural
tanýmaz bir hýz kazanmasý, birçok az geliþmiþ ülkede olduðu
gibi, Türkiye ekonomisini de yapýsal krizler ile karþý karþýya
býrakmakta ve kriz dönemleri tarým sektörünün en çok kay-

Dýþsal çerçeve
1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüðe giren Uruguay Turu Tarým
Anlaþmasý, tarým sektöründe serbestleþmeyi dünya genelinde
uygulamaya sokan ve DTÖ'ne üye ülkelerin imza koyduðu bir
uluslararasý anlaþma olmasýna karþýn; geniþ anlamda ABD ve
AB'nin gereksinimlerine uygun düzenlemeler içermektedir.
Nitekim 1986 yýlýnda baþlayan ve iki yýl içerisinde bitirilmesi
amaçlanan Uruguay Turu (UT) görüþmeleri, ABD ve AB'nin
anlaþamamasý nedeniyle 1994 yýlý baþýna kadar sarkmýþtýr. O
tarihe kadar birbirlerinin pazarý olarak nitelenebilen bölgelere (Avrupa Birliði Güney Amerika'ya, ABD Kuzey
Afrika'ya) dýþsatým sübvansiyonlarý ile maliyetinin altýnda
satýþ yaparak dýþ pazar kapma yarýþýna giren bu iki ülke / ülke
grubu, sürecin kendileri açýsýndan daha avantajlý bir þekle
dönüþtürülebilmesi için, uzun bir "uzlaþý arama" zamaný
yaþamýþlardýr.
7 yýl süren görüþmelerden sonra imzalanan UT Sonuç
Anlaþmasýnýn, genel olarak, ülkelerin tarým sektörüne verdikleri iç desteklerin indirgenmesi, sübvansiyonlu dýþsatým miktarýnýn azaltýlmasý, iç pazarlarý koruyucu önlemlerinin ortaklaþtýrýlarak düzeyinin indirgenmesi, saðlýk ve bitki saðlýðý
önlemlerinin dünya genelinde uyumlaþtýrýlmasý baþlýklarý
altýnda getirdiði düzenlemeler, az geliþmiþ / geliþmekte olan
ülke grubunun tarýmlarýnda baðýmlý yapýlar oluþturmakta ve
dýþsatýmda rekabet üstünlüðü olan ülkelerin dünya
pazarlarýndaki etkinliklerini artýrmaktadýr.
"Mukayeseli üstünlükler" meþruiyet temelinde, yukarýda
sayýlan üç baþlýk altýnda tarým ürünlerine verilen desteklerin
indirgenmesini öngören DTÖ UT Tarým Anlaþmasý'nýn, "hedeflerine" ulaþmada önemli bir baþarý elde edemediði görülmektedir. "Üreticiye yapýlan transferin toplam tarýmsal üretim
deðerine oraný" olarak tanýmlanan Üretici Destek Tahmini,
tüm dünya genelinde, 1986 - 88 yýllarýnda 241 milyar ABD
Dolarý iken, 2001 - 2003 döneminde bu miktar, yalnýzca 238
milyar ABD Dolarý'na gerilemiþtir. 1994 - 2000 arasýndaki 6
yýllýk dönemde geliþmiþ ülkelerin DTÖ kapsamýnda verdikleri
indirgeme taahhütlerine "uyduklarý" göz önüne alýndýðýnda,
çok büyük bir bölümü geliþmiþ ülkelerce yapýlan tarýmsal
desteklemelerin, nitelik deðiþtirerek sürdüðü ortaya çýkmaktadýr.
DTÖ UT Tarým Anlaþmasý kapsamýnda, geliþme yolundaki
ülkelerin miktar ve oran olarak indirgeme taahhütleri, 10 yýllýk süre sonunda, yani 2004 yýlýnda sona ermiþtir. Bu kapsamda, yeni bir indirgeme dönemi saðlamaya yönelik "Ýleri
Tarým Müzakereleri" baþlatýlmýþ; ancak 1999 Seattle, 2001
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görüþmeleri, tarým açýsýndan kayda deðer bir sonuç alýnamadan daðýlmýþtýr. Bu sonucun ortaya çýkmasýnda, pamuk
üreticisi yoksul Afrika ülkelerinin, gümrük vergilerini
indirgemelerini isteyen ABD yönetimine karþý ileri sürdükleri
þu sav etkili bir rol oynamýþtýr; "ABD'de 25 bin pamuk üreticisine saðladýðýnýz 4 milyar dolarlýk destek, on'a yakýn Afrika
ülkesinin pamuk dýþsatýmýna dayalý ekonomilerini alt üst
etmekte ve yoksulluðu - açlýðý artýrmaktadýr. Eðer bizden
gümrük vergilerimizi indirgememizi istiyorsanýz, öncelikle
sizler, tüm iç desteklerinizi ve dýþsatým sübvansiyonlarýnýzý
sýfýrlayýnýz. Adil bir ticaret ancak böyle saðlanabilir"…
1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüðe giren AB Gümrük Birliði
Anlaþmasý'nda, temel olarak tarým ürünleri kapsam dýþýnda
býrakýlmýþ olmakla birlikte, içeriðinde süt - tahýl ve þeker
bulunan iþlenmiþ tarým ürünleri kapsama alýnmýþtýr.
Aþaðýdaki tablo, 2000-2005 yýllarý aralýðýnda, Türkiye'nin
Topluluða yaptýðý iþlenmiþ tarým ürünleri (ÝTÜ) dýþsatýmýný
göstermektedir;

2005 yýlýnda 146.7 milyon dolara yükselmiþtir. (3) Buna
karþýlýk Türkiye, tüm dünya ile yürüttüðü ÝTÜ ticaretinde fazla
vermektedir. Fazla miktarý (dýþalým - dýþsatým) 2000 yýlýnda
173 milyon dolar iken, 2005 yýlýnda 399 milyon dolara
ulaþmýþtýr.
Bu durum, Türkiye'nin AB karþýsýnda, Gümrük Birliði
Anlaþmasý'nda kararlaþtýrýlan kapsam belirlemenin de etkisi
ile karþýlaþtýrmalý üstünlüðünden yararlanamadýðýný ortaya
koymaktadýr. Zira Türkiye'nin en çok avantajlý bulunduðu taze
meyve - sebzeden iþlenmiþ tarým ürünleri GB kapsamýna
alýnmamýþken; AB'nin açýk rekabet üstünlüðü bulunan tahýl,
süt ve þekerden iþlenmiþ tarým ürünleri GB kapsamýna dahil
edilmiþlerdir.

Tarýmsal KÝT'lerin özelleþtirilmesi

Tarýmsal KÝT'lerin özelleþtirilmesi de, emek - sermaye ve bu
baðlamda tarýmsal üretim yapýlarý üzerine etkileri bakýmýndan, oldukça önemlidir. Bu çerçevede Türkiye'de 1983 yýlýnda
baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, öncelikle 233 sayýlý
KHK ile KÝT'ler, Ýktisadi Devlet Teþekkülü ve Kamu ÝktiTablo 4 : Ýþlenmiþ Tarým Ürünleri Dýþsatýmý (bin dolar)
sadi Kuruluþlarý olarak ikiye ayrýlmýþ, teþebbüs kurma
yetkisi yasamadan yürütmeye devredilmiþ, tasfiye 2000
2001
2002
2003
2004
2005
devir - satýþ yetkisi Ekonomik Ýþler Yüksek
Koordinasyon Kurulu'na tanýnmýþtýr. 1985 yýlýnda
AB (15)
36.818
38.265
53.807
67.412 89.154 97.136
Dünya Bankasý desteðiyle hazýrlanan "Özelleþtirme
Ana Planý" sonrasýnda, 1986 yýlýnda 3291 sayýlý Kamu
AB (25)
41.833
43.657
61.909
82.274 105.937 112.833
Ýktisadi Teþebbüslerinin Özelleþtirilmesi Hakkýnda
GENEL
299.045 326.377 388.001 508.233 614.647 705.306
Kanun çýkarýlmýþtýr.
Hazýrlanýlan "Özelleþtirme Ana Planý", Türkiye'de özelleþtirilecek KÝT'leri belirleyerek bir öncelik sýralamasý yapmaktadýr.
Bu Plan'da adý geçen tarýmsal KÝT'lerden YEMSAN (Yem
Sanayii A.Þ.) ve TÝGEM (Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü)
birinci, EBK (Et ve Balýk Ürünleri A.Þ.), ÇAY-KUR (Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü), TÜGSAÞ (Türkiye Gübre Sanayii
Aþaðýdaki tablo ise, Türkiye'nin Topluluktan yaptýðý iþlenmiþ A.Þ.) ve TÞFAÞ (Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ.) ikinci, TMO
tarým ürünleri dýþalýmýný göstermektedir;
(Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü) ve TZDK (Türkiye
Zirai Donatým Kurumu) ise üçüncü derecede öncelikle
Tablo 5 : Ýþlenmiþ Tarým Ürünleri Dýþalýmý (bin dolar)
özelleþtirilecek KÝT'ler grubundadýrlar. Türkiye
özelleþtirme uygulamalarý, yukarýda belirtilen sýrala2000
2001
2002
2003
2004
2005
maya uyarlýk göstermemektedir. Aþaðýda açýklanacaðý
üzere, tarýmsal KÝT'lerden bazýlarý "sýrasýndan önce"
AB (15) 114.627 104.969 134.550 152.287 213.766 243.882
özelleþtirilmiþ, bazýlarý ise halen özelleþtirme portföyünde bulunmaktadýr. Türkiye'de, bugüne deðin
AB (25) 115.355 107.719 138.844 160.195 228.889 271.709
özelleþtirilen tarýmsal KÝT'ler, satýþ tarihleri ve satýþ
bedelleri aþaðýdaki tabloda verilmektedir;
GENEL 126.563 117.073 151.723 176.806 253.548 306.187
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (SEK)'nun 38 iþletmesi,
Yem Sanayiinin 30 iþletmesi, Orman Ürünleri Sanayii (ORÜS)
Tablodan da izleneceði üzere, Türkiye Topluluktan 2000 yýlýnda 114.6 milyon dolarlýk ÝTÜ dýþalýmý yaparken, 2005 yýlýnda ve TZDK'nun tamamý özelleþtirilerek sektörlerden kamu çekbu rakam 243.9 milyon dolara yükselmiþtir. Türkiye'nin ilmiþtir. EBK'nun ise önemli bir bölümünün özelleþtirilmesi
toplam ÝTÜ dýþalýmýnda ise, 2000 - 2005 aralýðýnda, 126.6 tamamlanmýþtýr.
milyon dolardan 306.2 milyon dolara bir artýþ kaydedilmiþtir.
Son olarak TEKEL'in alkollü içkiler bölümünün özelleþtirilmeYukarýda verilen iki tablonun ortaya koyduðu sonuçlar þöyle si de tamamlanmýþ, özelleþtirmenin bir yýl sonrasýnda yapýlan
özetlenebilir; (1) GB Anlaþmasý, ÝTÜ ticaret hacmini, ikibuçuk devirden elde edilen gelirin özelleþtirme sýrasýndaki satýþ
kattan fazla artýrmýþtýr (151.4 milyon dolardan 341 milyon bedelinden çok daha yüksek olmasý, kamuoyunda tartýþdolara), (2) AB-15 ile olan ÝTÜ ticaretinde Türkiye'nin açýðý malara neden olmuþtur.
(dýþsatým - dýþalým) 2000 yýlýnda 77.8 milyon dolar iken; açýk
Buna göre, AB-15'e yapýlan ÝTÜ dýþsatýmý, 2000 yýlýnda 36.8
milyon dolar iken, ayný rakam 2005 yýlý itibariyle 97.1 milyon
dolara çýkmýþtýr. Ayný tarihler itibariyle Türkiye'nin genel ÝTÜ
dýþsatýmý ise, 299 milyon dolardan 705 milyon dolara yükselmiþtir.
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Türkiye'de çeyrek yüzyýla yaklaþan neoliberal uygulamalar
sonrasýnda, 233 sayýlý KHK kapsamýnda bulunan tarýmsal
KÝT'lerden, iktisadi devlet teþekkülü niteliðinde yalnýzca TMO,
ÇAYKUR ve TÝGEM kalmýþtýr. Kamu iktisadi kuruluþu
niteliðinde tarýmsal KÝT ise bulunmamaktadýr.

Tablo 6 : Türkiye'de Tarýmsal Özelleþtirmeler

Buna karþýlýk, 4046 sayýlý Özelleþtirme Kanunu kapsamýndaki
tarýmsal kuruluþ sayýsý bir hayli fazladýr. Bu baðlamda, TÞFAÞ
"özelleþtirme kapsamýndaki kuruluþ" iken, EBAÞ Et ve Balýk
Ürünleri A.Þ., TEKEL (Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol
Ýþleri Genel Müdürlüðü), TÜGSAÞ ve ÝGSAÞ (Ýstanbul Gübre
Sanayi A.Þ.) "özelleþtirme kapsam ve programýndaki kuruluþ"
niteliðindedir.
Son yýllarda üretilen birçok resmi rapor / planda da, Toprak
Mahsulleri Ofisi dýþýndaki tüm tarýmsal KÝT'lerin özelleþtirileceði belirtilmektedir.
Türkiye'de tarým alanýnda özelleþtirilmiþ ya da özelleþtirme
kapsamýnda bulunan KÝT'ler, (a) hayvancýlýk alt sektöründe
faaliyet gösterenler, (b) girdi üretimi ve daðýtýmý alanýnda
faaliyet gösterenler ve (c) tarým ticareti alanýnda faaliyet
gösterenler baþlýklarý altýnda gruplandýrýlabilir.
(a) Hayvancýlýk alt sektöründe faaliyet gösterenler,
Et Balýk Kurumu / Et ve Balýk Ürünleri A.Þ, Gönen Gýda
Sanayii A.Þ., Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayii.
(b) Girdi üretimi ve daðýtýmý alanýnda faaliyet gösterenler
Türkiye Zirai Donatým Kurumu, Türkiye Gübre Sanayi A.Þ.,
Ýstanbul Gübre Sanayi A.Þ., T.C.Ziraat Bankasý, Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü.
(c) Tarým ticareti alanýnda faaliyet gösterenler
Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ., Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve
Alkol Ýþleri Genel Müdürlüðü, Çay Ýþletmeleri Genel
Müdürlüðü, Tarým Satýþ Kooperatifleri Birlikleri .
Tarýmsal özelleþtirmeler, üretici örgütlülüðünün niteliksel
olarak yetersiz, pazarlama kanallarýnýn saðlýksýz olduðu
Türkiye kýrsal yapýsýnda; birçok alt sektörde benzer sonuçlar
üretmiþtir. Bu çerçevede, kamunun çýktý (et - süt vb) pazarýndan ayrýlmasý sonrasýnda genellikle yerli ortaklý çokuluslu þirketler piyasaya girmekte, piyasanýn paylaþýmý ile rekabete
kapalý yapýlar doðmakta, bu ortamda gerileyen hammadde
fiyatlarý nedeniyle üretici gelirleri azalmakta, tarýmsal üretim
yapýlarý zayýflamakta ve süreç içerisinde, sonunda yerli
ortaðýn da ayrýlmasý ile sektör yabancýlaþmaktadýr.
Özelleþtirmenin alt sektörel etkilerinin incelenebilmesi
bakýmýndan, Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) özelleþtirmesi
uygun bir örnek olay niteliðindedir;
1963 yýlýnda kurulan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (SEK),
süt ürünleri sanayiinde kurulu kapasitenin % 27.4' üne sahip
olmuþ, açýkladýðý fiyatlarla üretici ve tüketici açýsýndan bir
güvence oluþturmuþ, süt fiyatý üzerine spekülasyonlarý önleyerek piyasayý regüle etmiþtir.
1992 yýlýnda alýnan özelleþtirme kararý sonrasýnda SEK'in 32
süt ve süt mamülleri iþletmesinin tamamý 1993 - 1998 yýllarý
arasýnda özelleþtirilerek 69.619.759 $ özelleþtirme geliri elde
edilmiþtir.

Þirket ADI

Satýþ Tarihi

Satýþ bedeli ($)

SEK

1993 - 1998

69.619.759

YEM SANAYÝ

1993 - 1995

21.416.710

EBK

1995 - 2000

49.693.324

KÖYTEKS

1995 - 1998

3 731.332

ORÜS

1996 - 2000

32.301.635

TZDAÞ

1998 - 2000

15.783.896

TÜGSAÞ

1999

2.204.238

Kaynak: Avrupa Birliði Genel Sekreterliði, Turkey's Contribution to the 2001
Progress Report, Annex : 6 Privatization, Ankara, 2001, Tablo : E)

SEK özelleþtirmesinde iþletmeleri satýn alanlar, 19 iþletmeyi
kapatmýþlardýr. Bunlar arasýnda, Türkiye'nin en çok süt üreten
bölgeleri olan Eskiþehir ve Burdur iþletmeleri de vardýr. Halen
bu iþletmelerden yalnýzca 13'ü faaliyetlerini sürdürmektedirler. Özelleþtirme öncesi süt ve süt ürünleri üretim düzeyi
olan 62.776 ton/yýl, özelleþtirme sonrasý 25.650 ton/yýl'a gerilemiþtir.
SEK'in özelleþtirilmesinin ardýndan, boþaltýlan kamu alaný,
çokuluslu þirketler ile onlarla ortaklýk kuran veya kurmayan
yerli sermaye tarafýndan doldurulmuþtur. Ýzleyen süreçte,
küçük firmalar, büyük sermaye gruplarý tarafýndan satýn alýnarak bünyelerine katýlmýþlardýr. Son aþamada ise, yerli
ortaðýn çekilmesi ile piyasa yabancý ortaða kalmaktadýr.
Kýsaca çerçevesi çizilen gýda alanýnda yabancýlaþma,
markalar konusunda daha da belirgin olmaktadýr. Bugün
tüketiciye sunulan ve geçmiþte orta büyüklükteki yerli sermayeye ait olan birçok süt ve yoðurt markasýnýn mülkiyeti,
ÇUÞ'lere ait bulunmaktadýr.
Bu noktada, süt sektörü özelleþtirmesi ana baþlýklarýyla incelendiðinde, þu geliþmelerin altýnýn çizilmesinde yarar
görülmektedir.
Öncelikle SEK iþletmelerini satýn alanlar, kendi firma çýkarlarý
uyarýnca, çoðu zaman içindeki makinesi, arsasý vb. için satýn
aldýklarý iþletmeleri kapatmýþlar, bazý fabrikalarýn içindeki
makinalarý söküp götürmüþlerdir.
Kapanan süt iþleme tesisleri, üreticinin süt pazarlamasý sorununu doðurmuþ, bu ortamda, ülkede yaþanan yüksek enflasyon olgusuna karþýn, süt fiyatlarý sürekli baskýlanmýþtýr.
Kaymakamlarýn baþkanlýðýnda kurulan "Köylere Hizmet
Götürme Birlikleri" nin en önemli iþlevlerinden birisi, süt
toplama haline gelmiþtir. Toplanan sütler, belirli aralýklarla
yapýlan ihaleleri kazanan firmalara verilmektedir. Ancak
ihalelerdeki rekabet eksikliði, yargý kararlarýna da konu
olmuþtur.
Süreç, sütün Türkiye köylüsünden rekabete kapalý ortamlarda
ucuz fiyatlarla satýn alýnmasý, buna karþýlýk pastörize süt ve
yoðurtun kentli tüketiciye pahalý fiyatlarla satýlmasý sonucunu
doðurmuþtur. Aradaki fark ise, süt alt sektöründe faaliyet
gösteren yerli ve yabancý özel sektör karý niteliðine
dönüþmektedir.
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Türkiye süt ve süt ürünleri pazarýnýn parasal büyüklüðü 10
milyar dolar düzeylerinde olmasý, Türkiye'deki büyük süpermarketlerin toplam cirosu içindeki payýnýn da % 10 civarýnda
bulunmasý, piyasanýn önemini ortaya koymaktadýr.
Süt - et - hububat - tütün gibi geleneksel tarýmsal hammaddeler ve bunlarýn iþlenmesinden elde edilen iþlenmiþ ürünler
pazarýndaki yabancýlaþmanýn, özelleþtirmelerin yapýldýðý veya
uzun süredir planlandýðý ve yakýn gelecekte gerçekleþtirileceði bildirilen alanlarda hýzla artmasý, yukarýda özetlenen
diðer etkiler ile birlikte, ülke tarým sektöründe ve kýrsal
yaþamýnda olumsuz sonuçlar doðurmaktadýr.

Destekleme kapsamýnda deðiþim
Dünya ülkelerinin hemen tümünde, tarým alanýna kamusal
müdahalede bulunulmakta ve sektör çeþitli biçimlerde
desteklenmektedir. Tüm bu deðiþik destekleme modelleri,
amaç konusunda ortaklaþmaktadýrlar: Tarýmsal üretimin
sürekliliðini saðlayarak ülkenin gýda güvenliðini korumak,
tarým üreticilerinin ve tüketicilerin yaþam düzeylerini yükseltmek, sektör üretiminin ulusal ekonomiye katký oluþturmasý
ve dýþ ticarette rekabet üstünlüðü elde etmesi amacýna ulaþmak...
Bu genel amaçlarýn kapsamý içinde, ülke sosyo - ekonomik
yapýsýna göre birçok tamamlayýcý hedefler de gözetilerek
tarýmsal destekleme politikalarý oluþturulmakta ve çeþitli
araçlar kullanýlarak yaþama geçirilmektedir. "Kamusal müdahale" temelinde ortaya çýkan tarýmsal desteklemeler ekonominin doðal dengeleri üzerinde çeþitli deðiþimler ortaya
çýkarmakta; kamu bütçesi, üretici ve tüketici refahý, kaynak
kullaným seçimlerini etkilemekte ve son tahlilde ulusal gelir
ve refah üzerinde, seçilen politikalar doðrultusunda belirleyici etkiler oluþturmaktadýrlar.
Ekonominin genelinde ve toplumun hemen tüm sýnýflarý
üzerinde farklý etkiler yaratan, çok sayýda araçla yürütülen
tarýmsal destekleme politikalarýnýn sýnýflandýrýlmalarý kolay
deðildir.
Bununla birlikte, genel özellikleri bakýmýndan politika
araçlarý, ekonomideki etkileri göz önüne alýnarak baþlýca dört
grup altýnda toplanabilir ; pazar fiyat desteði, doðrudan gelir
desteði, dolaylý gelir desteði ve genel hizmetler olarak ta
tanýmlanabilecek olan diðer destekler.
Bu destekleme biçimlerinden ilkinin finansmaný tüketiciler
tarafýndan karþýlanýrken; diðer üç destek aracý kamu bütçesi
tarafýndan finanse edilir. Bu baðlamda; birinci destekleme
biçimi tüketici fiyatlarý düzeyini, diðer üç destekleme biçimi
ise vergi düzeyini yükseltmek gibi yan etkilere sahiptir.
Pazar fiyatý destekleri üretici odaklý destekleme biçimidir.
Tarýmsal üretimi, üretici gelirlerini ve tüm kesimlerin gelir
daðýlýmýný düzenlemede oldukça etkili bir araçtýr. Taban fiyat
ve fiyat primleri üreticinin ürününe baðlý olarak ödenir.
Bunlarýn yanýnda, iç pazarý korumak amacýyla uygulanan sýnýr
önlemleri de (dýþsatým teþvikleri ve dýþalým kýsýtlarý) bu kapsamda deðerlendirilebilir.
Pazar fiyat desteklerinin en önemli olumsuzluðu, tüketici fiyatlarýnýn artmasýna olan etkisidir. Temel tarým ürünlerine
talebin, içlerinde tarým üreticilerinin ve kent yoksullarýnýn da
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bulunduðu toplumun dar gelirli kesimlerinde en yüksek
olduðu dikkate alýndýðýnda; bu destekleme biçiminin kullanýmýnda dikkatli olunmasý gerektiði ortaya çýkar.
Doðrudan gelir destekleri, üreticilere yapýlan ödemelerle
üretici gelirlerini artýrmayý amaçlayan bir diðer destekleme
aracýdýr. Kullanýmýnýn giderek artmasýnýn temelinde, piyasa
dengelerini bozucu etkisinin en az oluþu gösterilir. Bununla
birlikte, tarýmsal altyapý sorunlarýný çözmüþ ekonomilerde
olumlu etkilerini kolayca gösterebilmekte, tersine durumlarda üretim üzerinde beklenenin dýþýnda sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Baþlýcalarý, birim alan veya hayvan baþýna
yapýlan ödemeler, doðal afet ve zarar ödemeleri, depolama
yardýmlarýdýr.
Dolaylý gelir destekleri, genel olarak üretim masraflarýný
azaltýcý etkiye sahip önlemlerdir. Tarýmsal üretim girdilerine
(tarým makinalarý, gübre, tarýmsal mücadele ilaçlarý, tohumluk vb.) uygulanan sübvansiyonlar, finansman kolaylýklarý
(piyasa faiz oranlarýnýn altýnda tarýmsal üretim kredi faizleri,
sermaye baðýþlarý vb.) ürün sigortalamasýna verilen devlet
destekleri bu baþlýk altýnda deðerlendirilebilir.
Tarýma saðlanan genel hizmetler ise, diðer destekler olarak
sýnýflandýrýlabilir. Tarýmsal altyapý hizmetleri, eðitim - araþtýrma ve yayým hizmetleri, tarým sektörüne tanýnan vergi
kolaylýklarý, taþýmacýlýkta tanýnan ayrýcalýklar gibi genel
hizmetler, uzun dönemde tarým sektörü üzerinde maliyetleri
azaltýcý etki yaratmaktadýr.
Türkiye'de uzun yýllardan beri en yaygýn olarak baþvurulan
destekleme aracý, pazar fiyatý desteklemeleri idi. Bu yöntemde hükümetler, hangi ürünleri hangi fiyattan satýn alacaðýný belirleyerek alým yapacak kuruluþu görevlendirmekte
idiler. Ýlk pazar fiyat desteði uygulamasý olan buðday destekleme alýmlarýna 1932 yýlýnda T.C.Ziraat Bankasý aracýlýðýyla
baþlanmýþ, 1938 yýlýnda TMO'nun kurulmasý ile bu görev
TMO'ne devredilmiþtir. TÞFAÞ, Çay kur, Tekel, Kooperatifler,
devlet destekleme alýmýnda görev alan diðer bazý kamu kuruluþlarýdýrlar.
1960 yýlýnda devlet destekleme alýmý kapsamýna alýnmýþ ürün
sayýsý 6 iken (buðday, arpa, çavdar, tütün, çay, þeker pancarý),
bu sayý 1970 sonlarýnda 24'e çýkarýlmýþtýr. Bu ürünler; buðday, arpa, çavdar, yulaf, pamuk, tütün, yaþ çay yapraðý, þeker
pancarý, soya, ayçiçeði, fýndýk, Antep fýstýðý, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, çekirdekli kuru üzüm, zeytin, haþhaþ, gül
çiçeði, yer fýstýðý, kolza, zeytinyaðý, tiftik, yapaðý, yaþ ipek
kozasýdýr. 24 Ocak kararlarýndan sonra ürün sayýsýnda tekrar
azalma olmuþ ve 1990 yýlýnda destekleme kapsamýndaki ürün
sayýsý 10'a düþmüþtür (buðday, arpa, çavdar, mýsýr, çeltik,
yulaf, tütün, þekerpancarý, haþhaþ, nohut). Ayný sayý 1991
yýlýnda 24'e, 1992 yýlýnda ise 26'ya yükselmiþtir. 5 Nisan 1994
kararlarýyla birlikte kapsama alýnan ürün sayýsý 9'a (hububat
ürünleri, þekerpancarý, haþhaþ ve tütün) düþürülmüþ ve bu
sayýda 2000'li yýllara kadar önemli bir deðiþiklik olmamýþtýr.
2000'li yýllarda ise, mevcut destekleme sisteminin tümüyle
elemine edilerek, doðrudan gelir desteði (DGD) sistemine
geçilmesi amaçlanmýþtýr.
Ürün destekleri konusunda bir baþka geliþmede, Türkiye'de
uygulanacak destekleme fiyatlarý düzeyinin IMF ile yapýlan
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Stand by Anlaþmasý çerçevesinde verilen niyet mektuplarýna
konu olmasýdýr. Bu baðlamda hububat, tütün, þeker fiyatlarý,
genellikle "dünya fiyatlarýna" endekslenerek istikrar programý
metinlerine "yapýsal kriter" olarak konulmakta, dýþ yardýma
bel baðlayan hükümet(ler) bu fiyatlarý metinlere sadýk kalarak
ilan etmektedirler.
Pazar fiyatý desteði yanýnda Türkiye'de girdi desteði (gübre,
tohum, su, tarýmsal mücadele ilaçlarý, tarýmsal kredi) uygulamalarý da yapýlmakta idi. Ancak yine "istikrar programlarý"
çerçevesinde, tüm girdi destekleri elemine edilmiþtir.
Türkiye'de tarým alanýnda verilen genel hizmetler olan
araþtýrma - eðitim ve yayým hizmetleri, denetim ve kontrol
hizmetleri, hastalýk ve zararlýlara karþý yapýlan kamu
mücadelesi ve altyapý hizmetleri ise, her geçen gün etkinliðini yitirmektedir.

Aþaðýda, dönemin destekleme sistemi üzerindeki etkileri
daha yakýndan incelenmektedir;
1980'li yýllardan beri süren tartýþmalarýn istikrar programýna
bir yansýmasý niteliðinde olmak üzere, yerel fiyatlarýn dünya
fiyatlarýnýn çok üzerinde olduðu, tarýmýn rekabet edebilmesi
için yerel fiyatlarýn indirgenmesi gerektiði ileri sürülmüþ ve
dünya fiyatý göstergesi olarak ABD tarýmsal ürün borsalarýnýn
fiyatlarý temel alýnmýþtýr.
Bu yaklaþýmýn sonuca odaklý olduðu, sorunu kavrayýp çözüm
üretme düþüncesine dayanmadýðý söylenebilir.

Türkiye tarým sektörü politikalarýnýn deðiþimi, 1999 sonlarýnda baþlayan Ýstikrar Programý'nýn en önemli bölümlerinden
birini oluþturmaktadýr.

Türkiye'de tarýmsal üretim maliyetlerinin yüksek olmasýnda,
tarýmýn altyapý sorunlarý ve girdi fiyatlarýnýn pahalýlýðý etken
olmaktadýr. Ortalama iþletme geniþlikleri küçük, sulama
olanaklarý kýsýtlý, teknolojiyi içerememiþ tarým sektörü,
yaþanan yüksek enflasyon ortamýnda her geçen gün daha da
pahalýlaþan gübre - tohum - tarýmsal savaþým ilacý vb. kullanmakta olup, tüm bu etkenler, üretim maliyetlerinin aþaðýya
çekilmesine engel olmaktadýr. Tarýmda yaþanan genel verimlilik düþüklüðü bu tabloda önemli bir unsur olmakla birlikte, AB ve ABD ile ayný verim deðerleri ile üretim yapýlan ürün
gruplarýnda dahi ayný sorunun yaþanýyor olmasý, altyapý
sorunlarý ve girdi kullaným maliyetlerinin baþat konumuna
iþaret etmektedir.

1999 yýlý sonunda Uluslararasý Para Fonu ile imzalanan Stand
by Anlaþmasý ve bu kapsamda verilen niyet mektuplarý, uygulanmakta olan tarým politikalarýnda önemli deðiþiklikler
öngörmektedir. Bunlar, aþaðýdaki gibi sýnýflandýrýlabilir; (i)
Öncelikle destekleme fiyatlarýnýn "dünya fiyatlarý" düzeyine
çekilmesi, ardýndan girdi ve çýktýya dayalý destekleme sisteminin tümüyle elemine edilerek Doðrudan Gelir Desteði sistemine geçilmesi, (ii) TSKB, TCZB'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý,
(iii) TZDK, ÝGSAÞ, TÜGSAÞ, TÞFAÞ, ÇAYKUR, TEKEL'in
özelleþtirilmesi, (iv) Þeker, tütün ve TSKB alanlarýnda
kurullarýn oluþturulmasý.

Ýþte bu tablo içerisinde, (a) ABD Borsa fiyatlarýnýn, uygulanan
sübvansiyonlar baðlamýnda Amerika'lý üreticinin eline geçen
fiyatlarýn altýnda bir fiyat düzeyini yansýtmasý ve (b) çýktý fiyatýnda yerel - dünya fiyatlarý karþýlaþtýrmasý yapýlýrken, ayný
karþýlaþtýrmanýn girdi fiyatlarýnda yapýlmamasý, baþka bir
deyiþle dünya fiyatlarýndan yüksek yerel girdi fiyatlarý ile üretim yapýlýyor olmasýnýn görmezden gelinmesi, tarýmsal üretim
yapýlarý üzerinde olumsuz etki yapmýþtýr. Açýklanan destekleme fiyatlarý bazý yörelerde üretim maliyetlerinin altýnda
kalmýþ ve özellikle nadas zorunluluðu ile üretim yapýlan alanlarda, üretimden vazgeçmeler gözlenmiþtir.

IMF ile yapýlan Anlaþma hükümleri, kamu bütçesi açýklarýndan tarýmsal desteklemeleri sorumlu tutan anlayýþýn bir
görünümü niteliðinde ortaya çýkmýþ ve sektörel harcamalarý
kýsýtlama amacýna odaklanmýþtýr.

IMF "reformlarýnýn" Dünya Bankasý Yapýsal Uyum kredileri ile
destekleneceði hükmü doðrultusunda, Dünya Bankasý ile
2001 yýlýnda "Tarým Reformu Uygulama Projesi (TRUP)" imzalanmýþtýr.

Altyapýsý sorunlu, dýþsal ve içsel etkilerle tarým politikalarý
liberalize edilen ve destek düzeyi giderek azaltýlan tarým sektörü, bu temel yapý içerisinde 21. yüzyýlýn eþiðine gelmiþtir.

II.III 2000 ve Sonrasý

Toplam Destek Ölçütü (Agregreate Measurement of Support),
Dünya Ticaret Örgütü terminolojisinde, "de minimis*" sýnýrýnýn
üzerindeki ülkelerdeki tarýmsal destekleme düzeyini ölçen
ortak bir ölçüt olarak tasarlanmýþtýr. TDÖ sonuçlarý uyarýnca,
ülkeler iç desteklerinde indirgemeye gideceklerdir.
TDÖ kapsamýna pazar fiyatý desteklemeleri (bir ürün grubu için
iç ve dünya pazar fiyatlarý arasýndaki farkýn, destek ve-rilen
üretim miktarý ile çarpýlmasý suretiyle hesaplanýr), muaf
olmayan doðrudan ödemeler (ayný yöntemle hesaplanýr) ve
diðer destekler (depolama ödemeleri ve krediler gibi destekler
olup, kamu bütçe harcamalarý ya da kamunun vazgeçtiði gelirler toplanarak hesaplanýr) girmektedir.
*De minimis : Ýç destek harcamalarýnýn toplam üretim deðeri
içindeki payý % 5'in altýnda olan geliþmiþ ülkeler ve % 10'un
altýndaki geliþmekte olan ülkeler için geçerli bir sýnýr olup,
böyle ülkelerin iç desteklerinde indirim yapma yükümlülüðünü
ortadan kaldýrmaktadýr.

Dünya Bankasý, dünya genelinde, toplam kredi hacminin yaklaþýk % 20'sini tarým sektörüne ayýrmaktadýr. 1950 yýlýndan bu
yana Dünya Bankasý ile 163 Kredi Anlaþmasý imzalayan
Türkiye'de de, 31 Kredi Anlaþmasýna konu edilen tarým sektörü, % 19.02 pay ile birinci sýradadýr.
Dünya Bankasý Anlaþmalarýnýn iki belirgin özelliðinin bulunduðu söylenebilir; (a) Ulusal plan ve programlarýn hedef ve
stratejilerini yönlendirme özelliði, (b) Doðrudan kamu sektörü
ve kamu yönetiminin örgütlenmesi, çalýþma iliþkileri, istihdam biçimleri ve iþlevlerini deðiþtirme etkisi.
Bu baðlamda, Dünya Bankasý ile imzalanan TRUP, 4 alt projeden oluþmaktadýr;
Doðrudan Gelir Desteði,
Çiftçi Geçiþ Programý (Alternatif Ürün Projesi),
Tarým Satýþ Kooperatiflerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý,
Proje Destek Hizmetleri
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Bu baþlýklardan DGD, Türkiye'de uygulanan destekleme sisteminin tümüyle deðiþtirilmesine odaklanmaktadýr.
DTÖ Uruguay Turu Sonuç Anlaþmasý hükümlerine göre üretimden baðýmsýz (de coupled) doðrudan ödemeler Toplam
Destek Ölçütü'nden muaf olup indirgenmeye konu olmazlar.
Doðrudan gelir ödemelerinin "üretimden baðýmsýz" olmasýnýn
anlamý, devlet tarafýndan üreticilere yapýlan ödemelerin
üreticinin ürettiði ürün çeþidi ya da miktarý ile baðlantýsý
olmamasý demektir. DTÖ'nün uygulatmak istediði DGD çeþidi
budur. Halen Avrupa Birliði'nin uyguladýðý ve üretimle belli bir
derecede baðýmlý doðrudan gelir ödemeleri ise, hedeflenen
gruplara bazý koþullara baðlý olarak yapýlan telafi edici
ödemeler (compensatory payments) ile piyasa fiyatý ile
üreticinin eline geçmesi arzulanan fiyat arasýndaki farkýn
"fark ödemeleri" (defýciency payments) adý altýnda yapýlmaktadýr. AB, Tek Ödeme Planý (Single Payment Scheme) altlýnda,
DGD ödemelerini tümüyle üretimden baðýmsýzlaþtýracak yeni
bir modele geçiþ yapmaktadýr.
DGD sistemi geliþmiþ ülkeler için ticarette rekabet üstünlüðü
saðlayýcý bir politika aracý iken; yapýsal sorunlarý bulunan az
geliþmiþ / geliþmekte olan ülke gruplarýnda, uygulanan DGD
sistemi, tarýmsal üretim yapýlarýnda olumsuz sonuçlar
doðurabilmektedir.
Bunlara ana baþlýklarý ile bakmakta yarar vardýr:
(a) Tarýmsal üretimin en önemli gereklerinden olan finans,
DGD sistemi ile tarýmdan daha da uzaklaþmaktadýr. Özellikle
girdi desteði (gübre-tohum-tarýmsal savaþým ilacý vb.), kaynaðýn tarýmda kalmasýný saðlar. Oysa DGD ödemelerinin tarýma geri dönüþ oraný, yoksulluk içinde temel giderlerini
karþýlayamayan köylü yapýsý veri iken, her geçen gün biraz
daha düþmektedir.
(b) Üretimden baðýmsýz DGD sistemi ile Türkiye'nin çok
gereksinim duyduðu üretim planlamasýný gerçekleþtirmek
olanaksýzdýr.
Tablo 7 : Yeni tarým Politikalarýnýn Devlet Bütçesine Etkisi
1999 - 2002 (Milyon dolar)
Destek kalemleri

1999

2002

Kredi desteði

956

0

Gübre desteði

183

0

KÝT'lere bütçeden aktarýlan

261

138

KÝT açýklarýný karþýlama

2213

355

Pamuk ve yaðlý tohumlar
primleri

205

58

TSKB'ye destek

450

0

DGD Ödemeleri

0

628

4268

1179

Toplam

Kaynak : OECD, Economic Surveys: Turkey, Ekim 2002, Tablo 36.
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Tablo 8: Tarým Ürünleri Ýç Ticaret Hadleri Endeksi ve Özel
Yatýrýmlarýn Payý (%)
Yýllar

ÝTÝH (1994=100)

Toplamda ÖTY Payý
%

1998

130.1

4.8

1999

73.1

2.8

2000

67.7

2.5

2001

63.4

2.4

Kaynak : Kazgan, Gülten, Tarým ve Geliþme, Ýstanbul
Bilgi Üniversitesi yayýnlarý, Aralýk 2003, Ýstanbul, s: 405

(c) Mevcut DGD sistemi, iþleyiþ itibariyle, topraðý iþleyeni
deðil mülk sahibini desteklemektedir. Anadolu'da kira iliþkilerinde mülk sahipleri, DGD ödemelerini kendilerinin
almalarýný koþul olarak dayatmaktadýrlar. Bu baðlamda
kentlerde yaþayan ve toprakla hiç ilgileri olmayan mülk
sahiplerinin tarýmsal desteklerden yararlandýrýlmalarý söz
konusu olmaktadýr.
(d) Mevcut sistem varsýl köylüyü desteklemektedir. 2006 yýlý
itibariyle, 500 dekara kadar topraðý olanlara dekar baþýna 10
milyon TL ödeme yapýlmaktadýr. Bu çerçevede çok daha geniþ
topraða sahip olanlar arazilerini noter sözleþmeleri ile 500'er
dekarlýk bölümlere ayýrýp akrabalarý üzerine göstererek
ödemelerden geniþ oranda yararlanmaktadýrlar. Buna karþýlýk
küçük toprak sahipleri, ödemeleri almak için yerine getirmek
zorunda olduklarý çeþitli iþlemler (belge ücreti, noter ve
baþvuru masraflarý - yol giderleri vb..) karþýlýðýnda yapacaklarý masraflarýn alacaklarý ödemeleri geçmesi nedeniyle,
baþvuru dahi yapmamaktadýrlar. Nitekim 4.1 milyon tarým
iþletmesinden halen 2.7 milyonu DGD ödemelerinden yararlanmak için kayýt yaptýrmýþ durumdadýrlar.
(e) Tüm girdilerin hýzla pahalýlaþtýðý bir ortamda, DGD
ödemeleri bir süre 16 milyon TL/ dekar'da sabit tutulduktan
sonra 10 milyon TL/dekar düzeyine indirgenmiþ, bu baðlamda, dolaylý da olsa tarýmsal üretimi destekleme etkisi giderek
zayýflamýþtýr.
(f) Baþvuru sayýsýnda ve ödeme miktarýndaki göreli artýþlara
karþýn, bütçeden DGD için ayrýlan kaynaklar her yýl biraz daha
kýsýlmaktadýr.
(g) Nihayet DGD sistemi, DB TRUP Anlaþmasý gereðince 5 yýllýk bir süre için uygulanmaktadýr, bu nedenle de geçici bir
yardýmdýr.
Dönemin tarým politikalarýndaki deðiþime etkisi, aþaðýdaki
tabloda yalýn olarak ortaya çýkmaktadýr;
Görüldüðü gibi, 1999 yýlýnda 4.2 milyar dolarlar düzeyinde
olan kamusal tarým desteði, 2002 yýlýnda 1.2 milyar dolar
düzeyine gerilemiþtir. Ayný rakam, 2003 yýlýnda 2 milyar dolar
düzeyinde oluþmuþtur.
Destek düzeyinin azalmasý yanýnda, destekleme kapsamýnýn
deðiþimi çarpýcýdýr. T.C. Ziraat Bankasý'nýn düþük faizli tarýmsal kredi verme iþlevinin sona erdirilmesi ile birlikte 956
milyon dolar düzeyinde olan kredi desteði, Tarým Satýþ

TÜRKÝYE TARIM SEKTÖRÜ
Kooperatifleri Birlikleri'nin yeniden yapýlandýrýlmasý sonrasýnda TSKB'ne aktarýlan 450 milyon dolar düzeyindeki destek ve
nihayet 183 milyon dolar düzeyindeki gübre desteði tümüyle
sýfýrlanmýþtýr. KÝT'lere aktarýlan kaynaklar ve yaðlý tohumlar pamuk için ödenen prim destekleri önemli oranda
azaltýlmýþtýr. Tüm bunlarýn yerine, DGD ödemeleri konulmuþtur.

5.9 büyümesine karþýlýk % 2.4 küçülmüþtür. 2004 yýlýnda
dýþalýma dayalý büyüme ortamýnda GSMH büyüme hýzý % 9.9
olurken, tarýmdaki büyüme % 2 ile sýnýrlý kalmýþtýr. 2005 yýlýnda ise sektörün % 5.6 büyüdüðü açýklanmýþtýr.

DGD'nin yukarýda belirtilen etkileri yanýnda, ödemelerin
zamanýnda yapýlmamasý ve yýllar içinde sarkmalar görülmesi,
baþka bir olumsuz durum olarak not edilmelidir.

Tablo-9, 2000 - 2005 aralýðýnda, seçilmiþ bitkisel ürünlerin
üretimlerindeki deðiþimi ortaya koymaktadýr;

Sektörel büyüme rakamlarý ile tarýmsal üretim eðilimlerinin
karþýlaþtýrýlmasýndan, ilginç sonuçlar elde edilmektedir.

Ýç ticaret hadlerinin geliþimi ve yatýrýma Tablo 9 : Seçilmiþ Bitkisel Ürünlerin Üretiminde Deðiþim (bin ton)
kaynak aktaramayan bir bütçe yapýsý
2000
2001
2002
2003
2004
içinde özel tarým yatýrýmlarýnýn payý,
Buðday
21.000
19.000
19.500
19.000
21.000
aþaðýdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablodan izleneceði üzere, 1994 yýlý 100
kabul edildiðinde, tarým ürünleri iç
ticaret hadleri 2000 yýlýnda % 67.7, 2001
yýlýnda ise % 63.4'e gerilemektedir.
ÝTH'lerindeki bu eðilim, dönemin tarým
sektörü üzerindeki olumsuz etkisini
ortaya koymaktadýr. Düþük tarýmsal
yatýrýmlar içinde özel sektör yatýrýmlarýnýn sýfýrlanmaya doðru gidiþi de,
tarým sektörünün gelir getirici özelliðinin
kaybolmakta oluþuna iþaret etmektedir.

Mýsýr
Mercimek
Fasulye
Þeker Pancarý
Pamuk
Tütün
Patates
Soðan
Kavun-karpuz
Domates
Üzüm

III. NEOLÝBERAL POLÝTÝKALARIN
TÜRKÝYE TARIM SEKTÖRÜ ve KIRSAL
YAPILAR ÜZERÝNDE DOÐURDUÐU
SONUÇLAR

2.300
280
230
18.821
870
200
5.370
2.200
5.805
8.890
3.600

2.200
460
225
12.633
900
145
5.000
2.150
5.795
8.425
3.250

2.100
500
250
16.523
979
153
5.200
2.050
6.395
9.450
3.500

2.800
485
250
12.623
903
112
5.300
1.750
5.950
9.820
3.600

3.000
480
250
13.517
920
133
4.800
2.040
5.575
9.440
3.500

2005
21.500
4.200
520
210
14.722
945
147
4.090
2.070
5.795
10.050
3.850

Buna göre, mýsýr, mercimek, pamuk üretiminde artýþ; þeker
pancarý, tütün, patates üretiminde azalýþ; buðday, fasulye,
soðan, kavun - karpuz ve üzüm üretiminde ise bir duraðanlýk
görülmektedir.
Tablo-10 ise, 2000 - 2005 aralýðýnda, hayvansal üretim ve
hayvan varlýðýndaki deðiþimi göstermektedir;

Yukarýda baþat çizgileriyle verilen 1980 sonrasý sürecin tarým
sektörü üzerine etkileri, üç ana baþlýk
altýnda toplanabilir; (a) Üretim ve dýþ Tablo 10 : Hayvan Varlýðý (bin baþ) ve Hayvansal Üretimde (bin ton) Deðiþim
ticaret yapýsýna etkileri, (b) Mülkiyet
Hayvan Sayýsý
Kesilen
Kýrmýzý Et
iliþkilerine etkileri, (c) Emek piyasalarý
Yýllar
Süt Üretimi
Hayvan Sayýsý
Üretimi
Sýðýr
Koyun
üzerine etkileri.
2000
(a) Üretim ve dýþ ticaret yapýsýna etkileri;
2001
1980 sonrasý yaklaþýk çeyrek yüzyýllýk
2002
dönemde tarým sektörünün büyüme
2003
hýzýnýn düþük olmasý, nüfus hýzla
2004
artarken baþta hayvancýlýk olmak üzere
tüm üretim yapýlarýnda görülen küçük
artýþlar, duraklama ve hatta bazý alt sektörlerde geriye gidiþ,
birçok alanda kendine yeterliliði kaybetme ve giderek tarýmda
dýþalýmcý ülke konumuna giriþ olarak özetlenebilir.

10.761
10.548
9.804
9.789
10.069

28.492
26.972
25.174
25.431
24.438

9.403
7.483
6.477
5.762
6.370

491
436
420
367
446

9.794
9.495
8.409
10.611
10.679

Tablodan da görüleceði üzere, sýðýr - koyun ve kesilen hayvan
sayýsýnda önemli geriye gidiþler söz konusudur. Kýrmýzý et
üretimi gerilemektedir. Artan süt üretiminde ise, kalite
sorunu yaþanmaktadýr.

Sektörel büyüme hýzlarýna bakýldýðýnda, ekonomideki
sarkaçlardan tarým sektörünün geniþ oranda etkilendiði Tablo-11 ise, Türkiye'nin tarýmsal dýþticaretinin deðer olarak
deðiþimini göstermektedir.
görülmektedir. GSMH'nýn % 6.3
büyüdüðü 2000 yýlýnda tarýmýn büyüme
Tablo 11 : Tarýmsal Dýþ Ticarette Deðiþim (milyon dolar)
hýzý % 3.8'de kalýrken, izleyen yýldaki
kriz ortamýnda GSMH % 9.5 küçülmüþ,
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
tarýmdaki daralma % 6 düzeyinde
4.949
3.855
4.349
4.052
5.257
6.501
8.274
gerçekleþmiþtir. 2002 yýlýndaki büyüme Dýþsatým
koþullarýndan GSMH artýþýna yakýn Dýþalým
4.866
4.156
3.079
3.995
5.265
6.059
6.440
düzeyde yararlanan sektör (sýrasýyla %
Fark
83
- 301
1.270
57
-8
442
1.834
7.9 ve % 7.5), 2003 yýlýnda GSMH'nýn %
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Buna göre, 2001 yýlý bir tarafa býrakýldýðýnda, inceleme dönemi içinde, 2004 yýlýna deðin Türkiye'nin tarýmsal dýþ
ticaretinde dýþalým ve dýþsatým baþa baþ noktasýndadýr. Bu
durum, þüphesiz, net tarýmsal dýþsatýmcý bir ülke olan
Türkiye'nin yaþadýðý gerilemeyi göstermektedir.
Bununla birlikte, 2004 ve 2005 yýllarýnda, sýrasýyla 0.4 ve 1.8
milyar dolarlýk bir tarýmsal dýþ ticaret fazlasý ortaya çýkmýþtýr.
Bu durum, ilk bakýþta, sektörel bir iyileþmeye iþaret olarak
algýlanabilir. Ancak daha yakýndan bir analiz, ortaya çýkan
geliþmenin, yalnýzca bir ürünün fiyat deðiþiminden ileri
geldiðini ortaya koymaktadýr.
Tablo-12, son altý yýllýk dönemde, fýndýk dýþsatýmýndaki
deðiþimi göstermektedir;
Tablo 12 : Fýndýk Dýþsatýmýnda Deðiþim

Hasat döneminde çok miktarda ürünün pazara çýkmasý, ürün
çeþidine göre deðiþen depolama olanaklarýnýn yetersizliði,
üreticinin içinde bulunduðu finansman olanaklarýnýn yetersizliði, hasat döneminde fiyatlarýn düþmesine ve üreticilerin
önemli miktarlarda gelir kaybýna uðramasýna neden olmaktadýr. Bu dönem içerisinde ürün satýn alarak depolayabilen ya
da pazarlama kanallarýnda ürüne el
koyan aracý kesimler ise, sistemden yüksek kazançlar elde etmektedirler.

Fýndýk dýþsatýmý (bin ton)

Fýndýk dýþsatýmý (bin dolar)

2000 - 2001

204

682

2001 - 2002

256

2002 - 2003

256

2003 - 2004

217

2004 - 2005

195

2005 - 2006

221

Görüldüðü gibi, fýndýk dýþsatýmýnýn ortalama 650 milyon dolar
düzeyinden; 2003 - '04, 2004 - '05 ve 2005 - '06 yýllarýnda
sýrasýyla 0.9, 1.6 ve 1.9 milyar dolara týrmanmasý, Türkiye'nin
dýþ ticaret dengesinin negatif bir sürece kaymasýný gizleyici
etki yapmaktadýr.
Diðer yandan Türkiye'nin tarýmsal dýþsatým verileri incelendiðinde, geleneksel ürünlerin baskýn bir yer tuttuðu
görülmektedir. Fýndýk, incir, yaþ ve kuru üzüm, turunçgiller,
zeytinyaðý, tütün, baklagiller ve buðday unu, dýþsatýma konu
olan geleneksel ürünlerimizdendir.
(b) Mülkiyet iliþkileri üzerine olan etkiler ise kendisini baþat
olarak sermaye yapýsýnýn yabancýlaþmasý ve köylü
mülkiyetinde deðiþim ile göstermektedir.
Yukarýda da özetlendiði gibi, tarýmsal KÝT'lerin özelleþtirilmesi sürecinde önce, kamunun alandan çýkýþý tamamlanmakta,
bir süre sonra alan yabancýlaþmaktadýr. Bu güçlerin kurguladýðý yeni üretim yapýsýnda köylüye, sözleþmeli üreticilik
iliþkileri çerçevesinde kendi topraðýnda "baðýmlý - iþçi" rolü
biçilmektedir. Tüketici ise, bu sektörlerde, çok ta ileri teknoloji gerektirmeden iþlenen tarým ürünlerine, her geçen gün
daha yüksek bedeller ödeyerek, kent yoksulu konumuna
sürüklenmektedir.
Bu tablonun ortaya çýkmasýnda, þüphesiz, Türkiye'de üretici
örgütlenmesinin yetersizliðinn payý vardýr. En yaygýn
örgütlenme biçimi kooperatifçiliktir. Türkiye'de halen kurulu
bulunan 10.095 adet Tarým Kredi, Tarým Satýþ, Tütün Tarým
Satýþ, Tarýmsal Kalkýnma, Pancar Ekicileri, Sulama ve Su
Ürünleri Kooperatiflerinin üye sayýsý 5 milyona yaklaþmaktadýr. Ancak nicelik açýsýndan ulaþtýðý büyüklüklere karþýn,
kooperatifçiliðin üretici köylü hak ve çýkarlarýný koruyan geliþtiren bir etkinliðe ulaþtýðý söylenemez.
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Türkiye'de tarýmsal iþletmelerin yukarýda özetlenen irrasyonel yapýsý, bunlardan çoðunun öz tüketime yönelik olarak
üretimde bulunmasýna yol açmaktadýr. Tarýmsal iþletmelerin
pazara yönelik olarak ürettikleri ürünlerin pazarlamasýnda rol
almalarý, konumlandýklarý coðrafi bölgeye, ürettikleri ürünün
çeþidine, finansman kapasitelerine ve pazarýn durumuna
baðlý olarak deðiþmektedir.
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Pazara yönelik olarak meyve- sebze gibi
çabuk bozulan tarým ürünlerini üreten
636
tarým iþletmeleri, ürünlerini çoðu zaman
593
tarlada aracýlara satmaktadýrlar. Son
dönemlerde, Türkiye çapýnda örgütlen878
miþ hipermarket zincirlerinin de,
1.554
aracýlarý ile üretici tarlasýndan ürün
1.905
topladýklarý gözlenmektedir. Bu durum,
üreticinin ürününün düþük bedellerle ve
vadeli ödemelerle elinden alýnmasý anlamýný taþýmaktadýr.
Hipermarketler dýþýnda büyük kentlere ulaþan taze meyve
sebze ise, toptancý halleri ve bu yapý içerisinde konumlanmýþ
olan, sayýlarý 3.000'i aþmayan komisyoncular aracýlýðýyla
pazarlanmaktadýr. Köylünün ürününü kentlerde serbestçe
pazarlayamadýðý bu ortamda, aracýlar büyük kar marjlarý
kazanabilmekredirler.
Kooperatif yapýnýn geliþmemiþ olduðu Türkiye'de, borsalarýn
da saðlýklý pazarlama kanallarý oluþturduðu söylenemez.
Bir baþka tarým ürünü pazarlama aracý olan KÝT sistemi
(Hububatta Toprak Mahsulleri Ofisi, þeker pancarýnda Türkiye
Þeker Fabrikalarý Anonim Þirketi, tütün, tuz ve alkolde Tekel,
çayda Çay-kur) ise, uygulanan liberal politikalar sonucunda
baskýlanan fiyatlar nedeniyle iþlevlerini önemli ölçüde yitirmiþler ve özelleþtirmeye hazýr hale getirilmiþlerdir.
Yukarýda kýsaca ana çizgileri belirtilen sürecin, kýsa sürede
küçük köylülüðü tasfiye ederek toprak temerküzünü artýrmasý
beklenir. Ancak alanda yapýlan gözlemler, artýk ürünü çoklaþtýrabilen ve kapitalizm ile doðrudan baðlantýlý bazý yöreler
hariç olmak üzere, ülkenin genelinde toprak temerküzünün
baþat bir çizgide seyretmediðini ortaya koymaktadýr.
Aslýnda, ilk bakýþta temel bir çeliþki gibi görünen bu durum,
Türkiye'ye hakim çarpýk kapitalizminin doðurduðu süreçlerle
açýklanabilir durumdadýr. Toprak temerküzüne yol açan bir
sürecin ön koþulu, toprak rantýnýn, kendisinden yararlanana,
diðer rant alanlarýndan daha elveriþli bir konum yaratmasýdýr.
Ancak þu bilinmektedir ki, iç ticaret hadlerinin tarým aleyhine
geliþtiði Türkiye'de, üretim iliþkilerinde sömürüyü temsil eden
sýnýflara dahil kiþi ve kuruluþlar için bile tarým ürünlerinin

TÜRKÝYE TARIM SEKTÖRÜ
getirisi, finans kapitalin sahip olduðu rant "olanaklarý" ile
karþýlaþtýrýldýðýnda, oldukça çelimsiz kalabilmektedir. Bu
durum, toprak sahipliðini "en çekici rant alaný" konumundan
uzaklaþtýrmaktadýr. Bununla birlikte, bu savýn, Türkiye'nin
GAP ve Ege bölgelerinde, yukarýda belirtilen özellikleri
karþýlayan üretim alanlarý için geçerli olmadýðýný söylemek
gerekiyor. Baþka bir deyiþle, sözü edilen yörelerde toprak
temerküzü vardýr ve bu durum, o yörelerin, dünya sistemine,
Türkiye'nin genelinden farklý eklemlenmelerine iþaret etmektedir.
(c) Emek piyasalarý üzerine etkiler ise, yoksullaþma ve Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu / Köylere Hizmet Götürme
Birlikleri aracýlýðýyla Dünya Bankasý yoksulluk yönetimine
geçiþ, "piyasaya" sunulan ucuz emek, kendini sömüren emek
yapýsý ve köylünün geliþtirdiði "beka stratejileri" ile kendini
yeniden üretim olanaklarýný aramasý biçiminde þekillenmektedir.
Küçük köylülüðün tasfiyesi konusuna iliþkin olarak, yukarýdaki genel deðerlendirme baðlamýnda þunlar söylenebilir.
Türkiye kýr nüfusu 1950 yýlýndan itibaren oransal, 1980 yýlýndan itibaren ise mutlak olarak azalmaktadýr. Bununla birlikte,
bazý yörelerdeki kapitalist çiftlikler ve süregiden büyük toprak
sahipliði sistemi dýþýnda, Türkiye'de küçük köylülük yapýsýnýn
hala baskýn olduðu görülmektedir. Bu yapýnýn, kapitalizmin
gereksinimleri ile örtüþtüðü ve bunun için sürdüðü ya da kapitalizmin genel eðilimine "çarpýk etkenler" dolayýsýyla
direndiði þeklinde, birbirine ters argümanlar bulunmaktadýr.
Bu tartýþmaya girmeden, veri durum için þu belirlemeler
yapýlabilir: Türkiye kýrsalýndaki nüfus artýþ hýzý, kentlerde ve
diðer sektörlerde özellikle krizler sonrasý istihdam
olanaklarýnýn sýnýrlýlýðý ve bunlarýn yanýnda köylülüðün
geliþtirdiði "beka stratejileri", Türkiye'de küçük köylü
yapýsýnýn sürmesine elveriþli bir zemin oluþturmaktadýr.
"Beka stratejisi" olarak tanýmlanan, Türkiye köylüsünün
giderek artan zorluklara karþýn kendini yeniden üretme
koþullarýna yönelik deðiþimi, baþka bir deyiþle yaþamýný
sürdürebilmek için aradýðý ve bulduðu yollardýr. Bunlarý (i)
Yeni gelir olanaklarý yaratmaya yönelik, (ii) Birikeni tüketme
ve borçlanmaya yönelik ve (iii) Tüketimi sýnýrlama ve kadýn
emeði sömürüsünü derinleþtirmeye yönelik olmak üzere grup
landýrabiliriz.
Bunlardan birincisi, köylüde çok yaygýn olan "emeðine acýmama" davranýþýndan temel almaktadýr. Ýktisadi anlamda, "emek
süresi bir üretim maliyeti oluþturmaz" düþüncesiyle, köylü
yoksullaþtýkça daha çok emek sarfiyatýna yönelmekte,
böylece üretim miktarýný artýrmak - ortalama maliyetleri
indirgemek ve hane gelirini olabildiðince sabit tutmak amacýna odaklanmaktadýr. Bu, diðer sömürü iliþkilerinin yanýnda,
köylünün kendi kendini sömürmesidir. Bu baðlamda düþük
marjinal verimlilikteki alanlarý ekmeye baþlamakta, yeni
kiralama - ortakçýlýk iliþkilerine girmektedir. Diðer taraftan,
hane üyelerinden bazýlarý tarým dýþý faaliyetlere yönelmekte,
günlük - mevsimlik - sürekli göç süreçlerinde iþ aramaktadýr.
Tüm bu süreç, bir anlamda Türkiye köylüsünün kendini
sömürmesidir.

Ýkinci yol, birikeni tüketme ve borçlanmaya dayanmaktadýr.
TCZB-TSKB-TKKB'nin önemli oranda iþlevlerini yitirdiði
ortamda, köylü kasaba eþrafýna borçlanarak, ürününü hasattan önce yitirmektedir. Ancak bu "geleneksel" yöntem, bazý
yörelerde "tefecilere borçlanma" biçimine dönüþmektedir. Bu
yolun sonu, köylünün tarým aletlerinden baþlayarak hayvan ve
sonunda topraðýný, yani üretim araçlarýný satmasýna kadar
dayanmaktadýr.
Türkiye köylüsünün üçüncü grup beka stratejisi, tüketimi
sýnýrlama ve kadýn emeði sömürüsünün derinleþmesi süreçlerini kapsamaktadýr. Bu kapsamda olabildiðince hane
gereksinimleri hane içinde üretilmeye çalýþýlmakta, bunun
olanaklý olmamasý durumunda ise daha ucuz ve kalitesiz mallar satýn alýnmaktadýr. Ayrýca, eðitim ve saðlýk baþta olmak
üzere tüm giderler kýsýlmakta, gýda tüketim alýþkanlýklarý
deðiþtirilmektedir. Örneðin, kaliteli bal üreten köylü eskiden
bunun bir kýsmýný hane içinde tüketirken, þimdi tümünü
pazara çýkarmaktadýr. Daha yoksul haneler, öðün sayýlarýný
azaltmaktadýrlar. Bunun yanýnda, sosyal alýþkanlýklarda da
deðiþim söz konusudur. Cömert köy düðünleri tarihe
karýþmýþtýr, hediye alýþ veriþi ve yemekli komþu ziyaretlerinde
belirgin bir düþüþ söz konusudur. Tüm bunlarla birlikte, hem
hane içinde hem de hane dýþýnda kadýn daha çok çalýþmaktadýr.
Tüm bu süreç, ulusal ve uluslararasý düzlemde, hem sýnýf içi
hem de sýnýflararasý iliþkileri etkilemektedir. Ülke içinde kapitalist çiftliklerde merkez ülkelerin ekonomilerine baðýmlý
taþeron üretim biçimlerini yürütenler ile geleneksel üretim
yapýlarýnda, hane içi bölüþüm iliþkileri sarmalýnda kendini
giderek daha çok sömüren köylü yapýsý, ikili (düalist) yapý
oluþturmakla birlikte, sistem içinde bütünleþme göstermektedirler.
Diðer bir farklýlaþma, uluslararasý eksende "köylü" olarak
tanýmlanan yapý içinde ortaya çýkmaktadýr. Bu yapýnýn çýkarlarý, eskisinden daha çok, merkeze olan uzaklýklarý ile tanýmlanýr olmuþtur. Yeni Dünya Düzeni'nin kurguladýðý düzlemde,
ABD - AB - Latin Amerika - Uzak Asya - Orta Doðu .. köylülerinin çýkarlarý artýk tümüyle birbiriyle çeliþir pozisyondadýr.
Buna en iyi örneði, Avrupa Birliði tarým politikalarýnýn Avrupa
köylüleri arasýnda yarattýðý çatlak ortaya koymaktadýr. 1
Mayýs 2004'te AB'ne üye olan ülkelerden "Visegrad Dörtlüsü"
olarak tanýmlanan Macaristan - Çekoslovakya - Polonya ve
Slovakya, kendi üreticilerine Alman ve Fransýz üreticileri ile
eþit olanaklar talep etmiþler, ancak sayýlan merkez ülkelerin
çiftçi örgütlerinden dahi, umduklarý desteði alamamýþlardýr.
Bu kapsamda, ünitenin son bölümünde, Türkiye'nin Avrupa
Birliði'ne giriþ sürecinde, tarým sektörünün etkilenme biçimlerine iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr;

IV. AB ORTAK TARIM POLÝTÝKASI
MÜKTESEBATINA UYUM
Türkiye tarým sektörü üzerinde, kýsa dönemden baþlamak
üzere en fazla belirleyici etki, Avrupa Birliði Ortak Tarým
Politikasý müktesebatýna uyum çalýþmalarý çerçevesinde
doðacaktýr.
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1958 yýlýnda Avrupa Ekonomik Topluluðu'nu kuran 6 ülke
(Almanya, Fransa, Ýtalya, Belçika, Hollanda ve Luxemburg), o
yýllarda tarým ürünlerinde kendine yetmeyen ve gýda güvencesi olmayan bir yapý sergiliyorlardý. Bu baðlamda, ilk uluslarüstü politika seti olarak Ortak Tarým Politikasý'ný (Common
Agricultural Policy) oluþturarak, yüksek verim ve üretim
artýþlarýný tahrik edici bir politika izlemeye baþladýlar. Ortak
Tarým Politikasý (OTP)'nýn gerektirdiði yüksek finansman,
kurulan Avrupa Tarýmsal garanti ve Yönverme Fonu
aracýlýðýyla karþýlandý.
Böylece, her yýl bütçe büyüklüklerinin yarýsýna yakýn miktarlarý tarým sektörüne özgüleyerek altyapý sorunlarýný çözen,
sektöre teknoloji ve bilgi aktaran AET, kýsa sürede kendine
yeterliliði yakaladý. Bu arada 1973 yýlýnda Ýngiltere, Ýrlanda ve
Danimarka, 1981 yýlýnda Yunanistan, 1986 yýlýnda Ýspanya ve
Portekiz ve 1995 yýlýnda Ýsveç, Finlandiya ve Avusturya'nýn
katýlýmýyla Topluluk 15 üyeye ulaþtý.
Bu ülkelerden özellikle Yunanistan, Ýspanya ve Portekiz'in
katýlýmý, Akdeniz iklim kuþaðýnda yetiþen birçok tarýmsal
üründe Topluluða üretim potansiyeli yarattý. Bu durum, ayný
zamanda, Türkiye'nin geleneksel üretim yapýsýna AET içinde
rakiplerin ortaya çýkmasý anlamýný da taþýmaktadýr.
1968 Mansholt Planý sonrasýnda iþletme büyüklükleri, tarýmsal nüfus, tarým teknolojileri alanýnda reformlarýný önemli
ölçüde tamamlayan AET, 1970'lerin ortasýnda gereksiniminin
üzerinde üretim yapma "sorunu" ile karþý karþýya kaldý. Bu
baðlamda, Topluluk tarým literatürü tahýl daðlarý, süt gölleri,
þarap ýrmaklarý gibi yeni kavramlarla tanýþtý. Fazla üretimi
dünya pazarlarýna satmak için kullanýlan bir araç niteliðindeki ihracat sübvansiyonlarý, ABD ve AET arasýnda baþlayan ve
giderek etkileri yayýlan bir "küresel sorun" niteliðine dönüþtü.
Bu soruna daha önceki bölümlerde açýklanan Dünya Ticaret
Örgütü görüþmeleri ile çözüm aranýrken, AET, tarým politikasýnda yeni bir reform sürecini baþlattý. Bu çerçevede 1992
reformu ile üretimle baðý zayýflatýlmýþ Doðrudan Gelir Desteði
sistemine geçildi, kalite ve çevre unsurlarý öne çýkarýldý.
Reformlarýn temel amacý, fazla üretim kapasitesini geri çekerken, kýrsal gelir kayýplarýný önlemekti. Bu baðlamda
geliþtirilen set aside önlemleri çerçevesinde, büyük üreticilerin alanlarýnýn % 10'unu boþ býrakmalarý þart koþuldu.
Maastricht Anlaþmasý sonrasýnda Avrupa Birliði adýný alan
Topluluðun, ikinci önemli tarým reformu, "Gündem 2000"
baþlýðý altýnda 1999 ve 2003 yýllarýnda yapýldý. AB, bu reform
süreciyle bir yandan 1992 yýlýndan aldýðý yönelimi etkinleþtirerek sürdürürken, diðer yandan Topluluða 2004 yýlýnda katýlacak 10 yeni ülkenin tarým maliyetlerini en aza indirgemeyi
hedefledi. Bu baðlamda OTP'nin ikinci sütunu olarak kýrsal
kalkýnma politikalarý teþvik edildi, kýrsal kalkýnmanýn tarým ile
baðý önemli ölçüde zayýflatýldý. Ayný þekilde, müdahale politikalarýndan uzaklaþan, piyasa yönelimli, müþteri memnuniyetine odaklý yeni bir politika seti kurgulandý.
Bu yapý içinde 1 Mayýs 2004 tarihinde AB'ye 10 yeni ülke
katýldý. Böylece 25 üyeye ulaþan ve kýrsal - tarýmsal atyapýlarý
sorunlu ülkeleri bünyesine katan Birlik, büyük bir olasýlýkla,
2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya'yý da kapsamýna
alarak 27 ülkeye ulaþacak. Diðer yandan, 3 Ekim 2005 günü
müzakere tarihi alan Hýrvatistan ve Türkiye'ye yönelik tarama
çalýþmalarý halen sürdürülmektedir.

26

TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý: 76-77

2006

Türkiye'ye yönelik 17 Aralýk 2004 tarihli Konsey Kararý ve 3
Ekim 2005 tarihli Müzakere Çerçeve Belgesi (MÇB), tarýmla
ilgili önemli hükümler içermektedir. MÇB'de AB, tarým - kiþilerin serbest dolaþýmý ve yapýsal politikalar alanýna kalýcý
derogasyonlar koyabileceðini belirtmiþtir. MÇB'nin, "aday ülke
üyelik yükümlülüklerini tam olarak yüklenebilecek konumda
deðilse, mümkün olan en güçlü baðla Topluluk yapýlarýna
demirlemesi saðlanacaktýr" ifadesi ilgi çekicidir.
Açýk uçlu bir müzakere sürecinde Türkiye'nin karþý karþýya
kalacaðý 35 dosyadan 3'ü doðrudan tarýmla ilgilidir; Tarým ve
kýrsal kalkýnma, Bitki saðlýðý - hayvan saðlýðý ve gýda güvenliði, Balýkçýlýk. Diðer dokuz dosyada da, tarýmý dolaylý yoldan
ilgilendiren birçok alt baþlýk bulunmaktadýr.
AB yetkilileri tarafýndan sýklýkla açýklandýðý üzere, müzakerelerin en zorlu baþlýklarý, tarým ile ilgili olanlardýr. Bunun
iki taraflý nedenleri vardýr. Öncelikle, 80 bin sayfanýn
üzerindeki Topluluk müktesebatýnýn yaklaþýk yarýsý tarýmla
ilgilidir. Bunun yanýnda AB, halen Birlik bütçesinin % 43'ünü
tarým sektörüne ayýracak kadar, sektörel uygulamalara önem
vermektedir. Karþýlýðýnda, önemli derecede büyük ve sosyo ekonomik yapýsýnda tarýmýn önemli yer tuttuðu bir ülke vardýr.
Türkiye'nin AB'ye olasý bir tam üyeliðinde, AB üyelerine yönelik gümrük vergileri karþýlýklý olarak sýfýrlanacak ve tek pazar
uygulamasýna geçilecektir. Diðer ülkelere yönelik olarak ise,
AB Ortak Gümrük Tarifesi'ne geçilecektir.
Bu yapý, ancak rekabetçi bir tarým sektörünün yaþayabileceði
bir çerçeveyi Türkiye'nin önüne koymaktadýr. Türk tarým sektörünün AB karþýsýndaki rekabet gücü, Birlik tarafýndan 2004
yýlýnda yayýmlanan "Türkiye'nin Üyeliði Perspektifindan
Kaynaklanan Hususlar" raporunda deðerlendirilmiþtir.
Kýsaca "Etki Deðerlendirme Raporu" olarak anýlan bu belgeye
göre, verili koþullarda gerçekleþecek olasý bir üyelikte,
Türkiye'nin yaþ meyve-sebze, fýndýk, koyun eti ve bakliyat alt
sektörlerinde rekabet þansý bulunmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda
kalan ve bitkisel - hayvansal üretimin diðer önemli alt sektörlerinde, Türkiye, AB ile yarýþamayacak özellikler taþýmaktadýr.
Sözü edilen Rapor, yine olasý bir üyelikte, karþýlýklý kýsýtlamalarýn kalkmasý nedeniyle Topluluðun Türkiye'ye yapacaðý
tarýmsal dýþsatýmýn artacaðý, buna karþýlýk tercihli ticaret
avantajlarý sona erecek olan Türkiye'nin Topluluða yapacaðý
tarýmsal dýþsatýmýn azalacaðý ve bunun Türkiye üzerinde bir
þok etkisi yaratacaðýndan söz etmektedir.
Raporun tarýmýn finansmaný konusundaki sözleri de ilgi çekicidir. Buna göre, OTP Türkiye'de aynen uygulanýrsa, veterinere hizmetleri hariç olmak üzere, tarým - kýrsal kalkýnma
ve pazar önlemleri için Türkiye'nin yýlda 11.3 milyar euro kaynaða gereksinimi vardýr. Buna karþýlýk Türkiye, sözü edilen
miktarýn ancak 1/6'sý düzeyinde bir kaynaðý tarým sektörüne
özgüleyebilmektedir.
Aslýnda 2004 yýlýnda Topluluða üye olan ülkelerin yaþadýklarý
deneyimler, Türkiye'nin karþý karþýya kalabileceði sorunlarý
anlamak bakýmýndan yararlý olmaktadýr. Bu kapsamda, AB,
Merkezi ve Doðu Avrupa ülkeleri ile adaylýk dönemlerinde
"Çift Taraflý Sýfýrlama" Anlaþmalarý imzalamýþtýr. Anlaþma
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uyarýnca karþýlýklý olarak, dýþsatým sübvansiyonlarý ve gümrük vergileri sýfýrlanmýþtýr. Ayný Anlaþma'nýn, adaylýk
sürecinde Türkiye ile yapýlan müzakerelerde konu edilmesi
sürpriz sayýlmamalýdýr.
Görülüyor ki, gerek DTÖ, gerekse AB süreci, Türkiye tarýmýnýn
rekabet koþullarýný giderek aðýrlaþtýrýcý bir etki yaratacaktýr.
Bu baðlamda % 200'ün üzerinde gümrük vergisi ile korunan
et ve et ürünleri; % 150 - 200 bantýnda yer alan çay, tütün,
muz ve þeker; % 100 - 150 bantýndaki yaðlý tohumlar, % 50 100 arasý gümrük vergilerine sahip meyve sebze ve sert
kabuklular ile % 50'nin altýndaki gümrük vergisi oranlarý ile
korunan çeltiðin; gümrük vergilerinin sýfýrlanacaðý olasý bir
orta dönem geleceði için nasýl rekabetçi bir üretim yapýsýna
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