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1) Giriş:  

a. TEPAV nedir? Ankara’da, TOBB’un destekleriyle kurulmuş 

bir düşünce kuruluşu. İlk olarak makro politikalara 

odaklanmıştık. Şimdi sektörel politikalara daha fazla önem 

vermeye başladık. Amacımız politika tasarım süreçlerinin 

bilgi içeriğini zenginleştirmek.  

b. Tarım konusunda ne yapıyoruz? Tarım ve Gıda Politikaları 

Araştırma Enstitüsü’nü kurduk. Enstitünün danışma 

kurulunda tüm taraflara yer vermeye gayret gösterdik. 

Üreticiler, sanayiciler, kamu, üniversite ve sivil toplumun 

yer aldığı bir danışma kurulu.  

c. ABD’deki Missouri ve Iowa Üniversiteleri ile işbirliği. 

d. Merkezin odaklandığı birinci alan veri konusundaki kafa 

karışıklığını gidermek. Danışma kurulundaki tüm 

kesimlerin üzerinde anlaştığı bir veritabanı oluşturmak. 

Daha sonra FAPRI’deki modeli geliştirerek Türkiye’ye 

yönelik tahminler yapmak. Bültenler hazırlamak.  



2) TEPAV’da her yıl bir Merih Celasun Ödülü veriyoruz. 2011 

yılındaki ödülü Ayşe ve Selahattin İmrahoroğlu ve Murat Öngör 

aldılar. “Türkiye’de tarım sektöründe verimlilik ve büyüme” 

başlıklı çalışmalarıyla aldılar.  

a. Türkiye’de kişi başı milli gelirin Yunanistan, Portekiz ve 

İspanya’da kişi başı milli gelire oranı 1960 yılındaki 

%73’ten 1977 yılında %50 düzeyine düşmüş ve son yıllara 

kadar da bu düzeyde kalmıştır.  

b. Türkiye’nin kadim problemi kişi başına milli gelirinin bir 

türlü ABD ya da AB kişi başına milli gelirine 

yakınsayamamasıdır. Bu çalışma Türkiye’nin 

yakınsayamama probleminin temelinde tarım 

sektöründeki verimsiz yapının olduğu gösteriliyor.  

c. Çalışmanın en çarpıcı sonucu: Türkiye’de İspanya’nın 1968 

ile 2005 yılları arasında elde ettiği tarımsal verimlilik artış 

oranı yakalansaydı, tarım ekonomisinden daha hızlı 

uzaklaşılabilir ve kişi başına milli gelir artışı çok daha 

yüksek olabilirdi. 

d. Bunun şimdi daha güzel kentlerde yaşayabilirdik demek 

olduğunu lütfen unutmayın. Çok şey kaçırmışız gibi 

duruyor.   

3) Sektördeki verimlilik sorunumuzu çözemedik. 2012 sonu 

itibariyle sektörün toplam üretim içindeki payı yüzde 9,3. 

Toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 25 düzeyinde. Yani tüm 

istihdamın yüzde 25’i, üretimin yüzde 9’unu üretiyor. Ortada bir 

verimsizlik problemi var.  



  

4) Tarımdaki verimsiz yapıyı muhafaza ediyoruz. Ama 1960’lardaki 

Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında ciddi bir fark var.  

a. 1960’larda nüfusun yüzde 30’u kentlerde yaşıyordu, şimdi 

bu oran %70’in üzerine çıktı.  

b. Tarımsal sanayi şimdiki kadar gelişmiş değildi.   

c. Küresel ısınma, emtia fiyatlarının artışı, tarımsal ürünlerin 

alternatif kullanımı gibi problemler yoktu. Şimdiyse bu 

problemlerin tamamı var. Ve bizim tarım sektörümüz bir 

bütün olarak ele aldığınızda bu problemlerle mücadele 

edebilecek bir yapıda değil.  

d. Ölçekler halen çok küçük, kayıtdışılık halen yaygın, ürün 

deseni anlamında halen problemlerimiz var, uzmanlaşma 

eksiklikleri var, halen geleneksel uygulamalar ağır basıyor,  

5) Tarımı ilgilendiren problemler biçim değiştirirken, daha ciddi bir 

hal alırken, Türkiye’nin tarım politikası, değişen ortamın 

gerektirdiklerine uygun biçimde değişemedi. 1960’larda çiftçi 



odaklı, sosyal politika yönü ağır basan bir tarım politikamız 

vardı. Bugün bana sorarsanız halen benzer bir durum söz 

konusu.  

6) Türkiye’de tarıma hatırı sayılır miktarda destek veriliyor. 

OECD’nin tarım politikaları reformu gelişimi” başlıklı çalışmadan.  

 

7) Ülkeler bazında baktığımız zaman birçok OECD ülkesinde tarıma 

desteğin milli gelir içindeki payının azaldığını görüyorsunuz. 

Kore’ye bakınız. Ama Türkiye’de öyle değil.  



 

8) Desteklerin çoğu tüketicilerden. 

 

9) Fiyat destekleri hala önemli bir yer tutuyor.  



 

10) OECD’nin tarıma verilen desteklerin bir bölümünü 

doğrudan çiftçiye gitmeyen, ürün spesifik olmayan, daha ziyade 

sektörün yapısal problemlerinin çözümünü amaçlayan alanlar. 

Nedir bunlar? Mesela tarım tarım ARGEsi. Tarım konusunda 

eğitim veren okullar. İlgili altyapı. Pazarlama. Gibi unsurlar var 

bu kalemin altında. Toplam destekler içinde bu tip alanlara 

yapılan harcamaların payı oldukça düşük.  

a. OECD’DE toplam içindeki pay %20.  

b. Türkiye’de 1980’lerin sonunda %8’miş. 2000’lerin sonunda 

%5’e gerilemiş.  

11) Bu veri bile tek başına aslında tarımsal desteklerin halen 

bir sosyal politika aracı olarak görüldüğünü gösteriyor. Peki bu 

durum çiftçileri memnun ediyor mu? Hayır, pek sayılmaz. Esas 

işi tarım olan insanların toplam gelirleri içinde tarım 

faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin payı %60’lar düzeyinde. 

Sanayi ve hizmetlerde bu oran yüzde 90’ların üzerinde.  

12) Çiftçi memnun değil peki ya tüketici. O da memnun değil. 

Gıda fiyatları Türkiye’de pahalı. Kırmızı et, süt ve şeker fiyatları 

mesela AB ve ABD ortalamalarının çok çok üzerinde. Gelirimiz 

ABD’nin mesela yüzde 25’i kadar ama kırmızı etidaha pahalıya 



tüketiyouz. Öyle olunca da tüm harcamalar içinde gıdanın 

payının en yüksek olduğu OECD ülkesi oluyoruz.  

 

13) Ne yapmak gerekir? Tüketicileri uygun fiyatlı ve kaliteli 

gıda tüketebilecekleri, tarımla uğraşan kesimlerin gözünde 

tarımı ikinci bir iş gibi görmekten çıkartmalıyız. Bunu yapmanın 

yolu ise sektörde serbest piyasa kurallarının işlediği bir düzeni 

otutturmak.  



14) Ama ben yine de pozitif bir şeyler söyleyerek bitirmek 

istiyorum. Dün sizlerin de bildiğiniz gibi Türkiye 100 ödül 

törenini yaptık. Listedeki şirketlerin sektörel dağılımına 

baktığınızda gıda ve içecek ürünleri üretimi sektörünün 

bilişimden sonra ikinci sektör olduğunu gördük. Yüz şirketin 14’ü 

gıda üretimi yapanlar arasından çıktı. Tarımdaki problemlerimizi 

çözebilirsek kısa zamanda dünya markaları çıkarabilecek bir özel 

sektör altyapısı olduğuna inanıyorum. Bu anlamda en şanslı 

sektörümüz tarım olabilir.  

  


