İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI
Yayın No: 304

19 6 5

TÜRKİYE VE AB’DE TARIM SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRKİYE VE AB’DE
TARIM SEKTÖRÜNDEKİ
GÜNCEL GELİŞMELER

TOBB YÖNETİM KURULU
M.Rifat
HİSARCIKLIOĞLU

ŞUBAT 2019

Başkan

Selçuk
ÖZTÜRK

S. Zeki
MURZİOĞLU

Ayhan
ZEYTİNOĞLU

Tamer
KIRAN

Faik
YAVUZ

Cengiz
GÜNAY

Mahmut
ÖZGENER

Öztürk
ORAN

Zeki
KIVANÇ

Oğuzhan A.
SADIKOĞLU

Davut
ÇETİN

Engin
YEŞİL

Özer
MATLI

Ömer
ZEYDAN

Hakan
ÜLKEN

Şaban A.
KARAMEHMET
OĞLU
Üye

Mehmet
BÜYÜKSİMİTCİ

S. Selim
KANDEMİR

M. Cihat
LOKMANOĞLU

Başkan
Yardımcısı

Başkan
Yardımcısı

Üye

Başkan
Yardımcısı

Sayman Üye

Üye

237

19 65

Ali
KOPUZ

Başkan
Yardımcısı

Üye

Üye

Başkan
Yardımcısı

Üye

Üye

19 65

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli
Siyasi Diyalog Toplantısının
Ardından: Tehditler ve Fırsatlar
Enerjide Güçlenen
Türkiye-Rusya
Stratejik Ortaklığı:
TürkAkım Projesi

ABD’nin İran’a
Yönelik Ekonomik
Yaptırımlarının İkinci
Aşaması Devrede

AB’nin Gözü
Doğrudan Yabancı
Yatırımların
Üzerinde

19 6 5

TÜRKİYE VE AB’DE
TARIM SEKTÖRÜNDEKİ
GÜNCEL GELİŞMELER

19 6 5

İktisadi Kalkınma Vakfı
Yayın No: 304

Bu çalışma İKTİSADİ KALKINMA VAKFI’ndan
İKV Uzman Yardımcısı Selvi EREN tarafından hazırlanmıştır.
İstanbul, Temmuz 2019

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İKV BRÜKSEL OFİSİ

Esentepe Mahallesi, Harman Sokak,

Avenue de I’Yser 5-6

TOBB Plaza, No: 10, Kat: 7-8,

1040 Brüksel

Levent, 34394 İstanbul / Türkiye

Tel: +32 2 646 40 40

Tel: +90 212 270 93 00

Fax: +32 2 646 95 38

Fax: +90 212 270 30 22

ikvnet@skynet.be

ikv@ikv.org.tr
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI’nın ve
hazırlayanların ismi belirtilerek alıntı yapılabilir.

19 6 5

Yayın No: 304
ISBN: 978-605-5984-98-4

Yayına Hazırlık ve Baskı

Anadolu Basın Merkezi
www.anadolubasin.com

İÇİNDEKİLER
ŞEKİLLER............................................................................................................. 7
TABLOLAR.......................................................................................................... 8
KISALTMALAR.................................................................................................... 9
SUNUŞ................................................................................................................. 10
GİRİŞ.................................................................................................................... 12
1. Yeni Bir Dönemin Arifesindeki AB.............................................................. 15
1.1 Ortak Politikada Değişim Zamanı.................................................................. 16
1.2 2013 Reformundan Alınan Dersler................................................................. 22
1.3 2020 Sonrası OTP: Daha Çok Alanda Daha Etkili Bir AB mi?................. 29
1.4 Reform Tartışmalarının Arka Planındaki Brexit......................................... 36
1.5 Brexit Sonrası Birleşik Krallık ile AB-27 Ticareti.......................................... 39
2. Türk Tarımının Gıda Fiyatı Dalgalanmalarıyla Geçen Bir Yılı................ 46
2.1 TCMB Enflasyon Raporları: Tarih Tekerrür Ediyor...................................... 48
2.2 Geçmişten Günümüze Yapısal Sorunlar...................................................... 55
2.3 Sorunlara Karşı Çözüm Stratejileri................................................................. 60
2.4 Türkiye-AB Gümrük Birliği Modernizasyonu Sürecinde Birincil Tarım
Ürünleri........................................................................................................................... 65
2.5. Brexit Paralelinde Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve Gıda Ticareti......... 72
SONUÇ: POLİTİKA ÖNERİLERİ......................................................................... 81
EK......................................................................................................................... 84
AB’deki Tarım ve Gıda Politikalarına Yönelik Yeni Düzenlemeler................ 84
“Yeni Gıda” Standartları Güncellendi.................................................................... 84
Organik Tarımda 2021 Geri Sayımı Başladı........................................................ 85
Tarımda Suyun Geri Dönüşümü............................................................................. 86
KAYNAKÇA......................................................................................................... 88

6

ŞEKİLLER
Şekil 1

Ortak Tarım Politikasının Yıllar İçindeki Bütçe Dağılımı

Şekil 2

Online Ankete Cevap Verenlerin Özellikleri

Şekil 3

Tarımın Modernleştirilmesiyle İlgili Soruya Verilen Cevaplardan
Oluşan Kelime Bulutu

Şekil 4

OTP’deki En Külfetli Alanların Hangileri Olduğuyla İlgili Soruya
Verilen Cevaplardan Oluşan Kelime Bulutu

Şekil 5

Kamuoyu Yoklamasına Katılanların Üye Ülkelere Göre Dağılımı

Şekil 6

Tarım Politikalarına AB’nin Katkısı Hakkındaki Kilit Görüşler

Şekil 7

Yeni OTP’nin 9 Temel Amacı

Şekil 8

OTP’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine Katkısı

Şekil 9

2020 Sonrası OTP’de AB ve Üye Devletler Arasındaki Yetki
Düzenlemesi

Şekil 10

Birleşik Krallık’ta Tüketilen Gıda Menşei

Şekil 11

Birleşik Krallık’ta Çiftçilere Yapılan Doğrudan Ödemeler

Şekil 12

2017 Yılında Birleşik Krallık Ticaret Kalemleri

Şekil 13

2008-2010 Yılları Arasında Gıda Fiyatlarındaki Yıllık Yüzde Değişimi

Şekil 14

Üçüncü Çeyrekte Farklı Gruplar Bazında TÜFE Yüzde Değişimi

Şekil 15

Dördüncü Çeyrekte Farklı Gruplar Bazında TÜFE Yüzde Değişimi

Şekil 16

Yurt İçi Üretici ve Tüketici Fiyatları Yıllık Yüzde Değişimi

Şekil 17

İşlenmemiş Gıda ve Alkol-Tütün Dışı Enflasyon için Temmuz
2018 Tahmin ve Gerçekleşmeler

Şekil 18

Birincil Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği’ne Dâhil Edilmesi
Sonucunda Türkiye’deki Reel Gelir Değişimi Öngörüsü

Şekil 19

Birincil Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği’ne Dâhil Edilmesi
Sonucunda Türkiye’deki Tarımsal İş Gücü Değişimi Öngörüsü

Şekil 20

Türkiye’nin 2017’de En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler

Şekil 21

Anlaşmasız Brexit Durumunda En Fazla İhracat Kaybı Yaşayacak
Üçüncü Ülkeler

Şekil 22

Birleşik Krallık’ın Türkiye’den İthal Ettiği Ürünler
7

TABLOLAR
Tablo 1

Düzenleme Tekliflerinin Kabul Edilmesi Sürecindeki Aşamalar

Tablo 2

AB Tarımının Karşı Karşıya olduğu Zorluklar ve Sonuçları

Tablo 3

2020 Sonrası OTP Hedeflerinin Mimarisi

Tablo 4

Birleşik Krallık ile AB-27 Ticaret Verileri

Tablo 5

Ürün Grupları Bazında Yıllık Enflasyon

Tablo 6

Dünya Bankası Değerlendirme Raporu’ndaki 4 Senaryo

Tablo 7

Brexit Senaryolarına Göre Ticaretteki Değişim Projeksiyonları

Tablo 8

Anlaşmasız ve Anlaşmalı Brexit Senaryolarındaki İthalat ve
İhracattaki Değişim Oranları

8

KISALTMALAR
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Avrupa Birliği
European Union

ABAD

Avrupa Birliği Adalet Divanı
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AET

Avrupa Ekonomik Topluluğu
European Economic Community

AP

Avrupa Parlamentosu
European Parliament

BM

Birleşmiş Milletler
United Nations

CoR

Avrupa Bölgeler Komitesi
European Committee of the Regions
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Ortak Tarım Politikası
Common Agricultural Policy
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Ortak Piyasa Düzeni
Common Market Organisation
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Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
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Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
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REFIT

Avrupa Komisyonu Düzenleyici Uyum ve Performans Programı
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Sustainable Development Goals
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

UNCTAD

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
United Nations Conference on Trade and Development
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SUNUŞ

Kurulduğu 1965 yılından bu yana Türkiye-AB ilişkilerini yakından takip
eden İKV, hem AB hem de Türkiye’deki politika alanlarına dair gelişmeleri
kamuoyuna sunma görevini azimle devam ettiriyor. “Türkiye’nin AB
Uzmanı” İKV, Türkiye-AB ilişkilerini ilgilendiren tüm alanları AB üyeliği
çerçevesinde sürekli olarak izleyerek politik, ekonomik ve sosyal
değerlendirmelerde bulunuyor. Türkiye’nin AB üyeliği doğrultusunda
katkıları bulunan kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil sektör ve akademi
için de rehber niteliği taşıyan araştırma ve analizler yapan Vakfımız,
Türkiye ve AB’deki güncel gelişmeleri bütünsel bir yaklaşımla ele alarak
ilişkileri güçlendirme gayesi taşıyan öneriler sunuyor.
Küresel bağlamda politik, ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşümlerin
yaşandığı 2018 yılı, Türkiye-AB ilişkileriyle beraber hem Türkiye hem de AB
üye ülkeleri için ileri adımları daha güçlü atmak ve hatalardan ders almak
için geriye dönüp incelenmesi gereken bir zaman dilimini ifade ediyor.
Nitekim 2018’de AB üye ülkelerinde gerçekleşen ulusal seçimlerdeki
popülizm rüzgârı ile Türkiye’de parlamenter sistemden başkanlık
sistemine geçiş, tarafların birincil gündeminin seçimler olmasına neden
oldu. Seçim atmosferi söylemleri, vatandaşların memnuniyetsizlikleri
ve değişim ihtiyacı çağrıları, tarafların tüm politika alanlarında etkisini
gösterdi.
İstenilen hızda ve şekilde ilerlemeyen Türkiye-AB ilişkilerinde her şeye
rağmen taraflar arasındaki organik bağı unutmamak ve AB üyeliğine
giden yolda her politika alanında mevzuat uyumlarını sağlamak hayati
önem taşıyor. Bu anlamda Birliğin ilk ortak politikası olma özelliği
taşıyan OTP’nin 2020 sonrası nasıl bir şekle bürüneceği tartışmaları,
Türkiye’nin yakından takip etmesi gereken gelişmelerin başında geliyor.
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Nitekim Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Tercihli Ticaret Sistemi ile AB Üye
Devletleriyle gıda ve tarım ürünleri ticareti yapan Türkiye’nin AB OTP’sine
uyum gayesi devam ederken; AB’ye olan ihracatı 2018 yılında 4 milyar
482 milyon avroya ulaştı. Ticaret dengesi 1 milyar 335 milyon ile Türkiye
lehine olan tarım ve gıda ürünü ticareti, AB OTP’sinin üretim, tedarik
ve tüketim standartlarının benimsenmesiyle daha da üst konumlara
gelebilme potansiyeli taşıyor. En önemlisi de Türkiye için bir rol model
olan OTP, AB üyeliği yolunda Türkiye’nin hem elini güçlendirecek hem de
refah seviyesini artıracak bir politika aracı olarak konumlanıyor.
2018 yılını yükselen gıda fiyatları ve kontrol edilemeyen gıda enflasyonu
tartışmalarıyla geçiren Türkiye, bu sebeplerle tarımsal reform çalışmalarına
hız verdi. Bu yönüyle AB ile paralel bir şekilde tarım sektöründeki
sorunlarla ilgilenmeye başlayan Türkiye kamuoyu, politikalardaki yanlış
ve eksik noktalara odaklanarak iyileştirmelere gidilmesi konusunda
önemli bir baskı yarattı.
31 Ekim 2019 tarihine ertelenen Brexit’in tarım sektöründe yaratacağı
etkilerin bilinmezliğinin devam ettiği güncel konjonktürde 27 üyeyle
yoluna devam edecek olan AB, politikalarını gözden geçirir ve önlemlerini
bu yönde alırken Türkiye’nin de sürecin birebir takipçisi olması gerekiyor.
Bu anlamda gelecek tartışmalarında görece geri planda tutulan; ancak
ilerleyen süreçle birlikte politik ve sosyo-ekonomik değeriyle en kritik
politika alanlarından biri olduğunu bir kere daha kanıtlayan tarım, İKV’nin
size sunduğu bu çalışmada başrolde yer alıyor. 2018 yılının çerçevesini
Türkiye ve AB’nin tarım politikalarına dair gündemiyle çizen İKV Yayını,
Türkiye tarımının reform ihtiyacı, OTP tartışmaları ve Brexit üçgenindeki
güncel durumu okuyucularımıza sunuyor.
İktisadi Kalkınma Vakfı
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GİRİŞ
Tarım, sektörler ve toplumun farklı katmanları arasında köprü kurması
nedeniyle sürekli olarak kapasite gelişimine ihtiyaç duyan bir politika
alanı. Tarımsal faaliyetler, insan hayatındaki kritik önemi sebebiyle politik
ve ekonomik müdahalelerin gerektiği, sosyo-ekonomik kalkınmanın
belkemiğini oluşturan ögeler barındırıyor. Küresel bağlamda bakıldığında
gelişmişlik seviyesinin, tarımsal iş gücü yoğunluğundan endüstriyel iş
gücüne geçiş kapasitesiyle doğru orantılı olduğu fikrinin yaygın olduğu
görülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve hizmet sektörlerine çok daha
fazla ağırlık vermesiyle tarım politikalarını geri plana atması, bahsedilen
görüşün en somut kanıtını oluşturuyor.
Gelişmiş bir ülke olmanın sosyal, ekonomik ve çevresel ögelere sahip bir
kalkınma modeli oluşturmuş olmaktan geçtiğinin unutulmaması gerekiyor.
Bu bağlamda düşülen en büyük tuzaklardan birisi, katma değeri daha
yüksek olduğu için endüstriye dayalı gelişen ve büyüyen bir ekonomide
kırsal kalkınmanın önemli bir öge olmadığının düşünülmesi. Oysa kırsal
kalkınma, sosyo-ekonomik olarak bir toplumun en kırılgan bireylerinin
yani tarım işçilerinin refahını artırma anlamına geliyor ki bu da kalkınmanın
üstüne kurulduğu temel sütunlardan birisi. Bu nedenle tarım politikalarını
doğru kurgulamamış bir ülkenin “gelişmiş” kategorisine ulaşma çabasının
bariyerlerle karşılaşması ve olası krizlere karşı direnç gösterme kapasitesinin
düşük olması, öngörülebilir bir sebep-sonuç ilişkisi olarak nitelendirilebilir.
İç içe ve karmaşık yapısı, tarımın bir yandan geri plana atılması veya
önemsenmemesinin getireceği risklerin sektörler arası geçişte çarpan etkisi
yaratarak ilerleyebileceğini gösterirken; diğer yandan da uygulanacak
politikaların ince elenip sık dokunması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu
kapsamda gösterilebilecek örnek çalışmaların arasında
birinci sırada yer alan OTP, AB’nin en eski ve
önemli politikalarından birisi olarak ön plana
5 ana amaç
çıkıyor. Tarımsal üretimi artırmak, adil yaşam
çerçevesinde 1962
standartlarını temin etmek, piyasa istikrarını
yılında başlatılan OTP,
sağlamak, tedarik imkânlarını genişletmek ve
AB’nin “sui generis”
tüketicinin makul fiyatlı ürünlere erişmesini
yapısının bir diğer
garanti etmek başlıkları altında 5 ana amaç
çerçevesinde 1962 yılında başlatılan OTP,
bileşeni olma özelliği
28 ülkeyi kapsayan tarım, kırsal kalkınma
taşıyor.
ve ticaret politikalarıyla AB’nin “sui generis”
yapısının bir diğer bileşeni olma özelliği taşıyor.
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Dünyanın en büyük barış projesi ve yumuşak gücü olarak norm belirleyen
konumuyla AB’nin tarım politikalarına verdiği önem, gelişmekte olan
ülkeler için de değerli bir rehber niteliğine sahip. Yine de OTP’nin içerdiği
mekanizmaların aday ve yeni üye ülkeler için uyum sağlamada zorluk
yaşanılan bir alan olduğunu vurgulamak gerekiyor. OTP, tarımın doğasındaki
zorlu ögelere ek olarak birbirinden farklı üretim potansiyellerine sahip 28
ülkeyi bir araya getirmesi dolayısıyla iç içe ve kompleks bir yapıya sahiptir.
1992, 2003 ve 2013 yıllarında oldukça kapsamlı düzenlemeler getirilen
OTP’de üreticilerin refahını ve üretim verimliliğini artırma konusunda
beklenen etki henüz tam anlamıyla yaratılabilmiş değil. 1 Haziran 2018
tarihinde Avrupa Komisyonunun 2020 sonrası OTP’nin ne yönde evrileceğini
gösteren bir reform taslağı sunması, önceki reform çalışmalarındaki
başarısızlıkların farkındalığını kanıtlıyor. Kolay anlaşılır bir uygulama
mekanizması ile üye ülkelere daha fazla söz hakkı tanıyan reform önerileri,
Mayıs 2019’da gerçekleşecek AP seçimlerinden sonra son şeklini alacak.
AB bütçesinin neredeyse %40’ını oluşturan ve Birleşik Krallık’ın değer
zincirinde derin bir entegrasyona sahip olduğu OTP, Birleşik Krallık’ın Birlik
üyeliğinden ayrılma tartışmalarının biçimlendirdiği bir konjonktürde oluşan
belirsizliklerden doğrudan etkileniyor. Bu nedenle Birleşik Krallık’ın AB-27 ile
ilişkilerinin geleceğine dair yapılan etki analizlerinin bir sentezi sunulurken;
Birleşik Krallık’ın olmayacağı OTP’nin ne şekilde reforme edileceğine dair
betimleyici bir çerçeve çiziliyor. Tarımsal ürün ticaretinde Brexit sebebiyle
oluşacak sapmaların sektörün iç dinamiklerindeki etkili reformlar ile başarılı
bir şekilde yönetilebileceği fikriyle çalışmalar yapılıyor.
AB’deki alevli OTP tartışmalarının paralelinde gıda enflasyonu, yüksek fiyat
oynaklığı ve azalan üretim ve türevindeki sorunlarla boğuşan Türkiye, politik
ve ekonomik gündemin merkezinde tarım politikalarının olduğu günler
geçiriyor. AB ile katılım müzakereleri yürüten ve tarım sektörünü kapsayacak
şekilde Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda müzakerelere
başlamak için gün sayan Türkiye’nin tarım politikalarındaki kronik sorunlara
en kısa zamanda kalıcı çözümler sunması, her geçen gün daha fazla önem
kazanıyor.
TCMB’nin 2018 İkinci Çeyrek Enflasyon Raporu’na enflasyonu tetikleyen
sorunlar kategorisinde dâhil edilen meyve ve sebze odağındaki birincil
tarım ürünleri, tarım sektörünü ekonominin başrollerinden biri haline
getirdi. Bu bağlamda Enflasyon Raporu, tarım sektöründeki politika ve
uygulama hatalarının yanı sıra etkili izleme yöntemleri eksikliğinin makro
ölçüde ekonomik sorunlara neden olabileceğini hatırlatması sebebiyle
önem taşıyor.
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3 Ekim 2005 tarihinden bu yana AB ile katılım müzakereleri yürüten
Türkiye’nin oluşması mümkün fırsat ve tehditleri doğru yönetebilmesi
için hem OTP’deki düzenlemeleri hem de Brexit’teki gelişmeleri yakından
takip etmesi gerekiyor. Diğer yandan gıda fiyatlarındaki yükselişin tekrar
gündeme getirdiği üzere; yapısal sorunları çözmediği müddetçe sektördeki
rekabet gücünü kaybetme riski taşıyan Türkiye’nin odaklanması gereken iç
reformlar sektörün geleceğinde kilit rol oynuyor.
Türkiye tarım sektörü, AB OTP’si ve Brexit güncel konjonktürünü ortak
bir potada eriterek bütüncül bir analiz sunan çalışma, tarafların tarım
sektörünün geleceğine dair aşması gereken zorlukları ile tarafların ticari
ilişkilerine dair bazı gelecek projeksiyonları ortaya koyuyor. İKV’nin çok yönlü
sektör analizleriyle yakından takip ettiği, günden güne değişen dinamikler
barındıran Brexit sürecinin tarım sektörü odağında inceleyen çalışma, çok
yönlü gelişmeleri ve ön plandaki gelecek senaryolarını tek bir kaynakta
toplayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor.
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1 YENİ BİR DÖNEMİN ARİFESİNDEKİ AB
Geleceğini şekillendirme konusuna kafa yoran AB,
üye ülkeler arası entegrasyonu güçlendirme
Geleceğini
ve standart farklarını yok etme peşinde. Bu
şekillendirme
bağlamda para ve göç politikalarındaki
konusuna kafa yoran
reformlarda fikir ayrılıkları ön plana çıksa
AB, üye ülkeler arası
da Birliğin kural koyucu üst konumunu
entegrasyonu
pekiştirdiği kilit alanlar da mevcut. Nitekim
güçlendirme
ve standart
Birliğin ilk ortak politikası olma özelliği taşıyan
farklarını yok etme
OTP, bu alanların başında geliyor.

peşinde.

Birliğin kurulma aşamalarında oluşturulan tarım
politikasının Avrupa Topluluğu’nun ve devamında
Avrupa Birliği’nin genişlemesi ve derinleşmesiyle iç içe gelişmiş olması,
toplulukları, kültürleri ve sosyo-ekonomik katmanları birleştiren entegrasyon
modelinin temel politika alanları arasında yer almasını sağladı. Bu sebeple,
sosyal, ekonomik ve politik yapıları birbirine bağlayan bir iç dinamiğe
sahip tarım politikaları, entegrasyon modelinin geçirdiği çalkalanmalardan
doğrudan etkilendi, benzer dönüşümler geçirdi.
AB’nin evrimsel sürecinde “iki vitesli” veya “çok vitesli” olarak isimlendirilen
entegrasyon modelleri söz konusu olsa da Birliğin değerleri, hep aynı
yönde yüründüğü ve nihai hedefin tamamlanmış bir Avrupa entegrasyonu
olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda tarım politikaları, Birliğin nihai hedefi
doğrultusunda ilerleyebildiği en başarılı alanlardan biri olmayı sürdürüyor.
Ortak tarım politikalarının karmaşık yapısı konusundaki eleştirileri de dikkate
alan AB liderlerinin tarım konusundaki reformların ana çizgisinin, üretimden
tüketime tüm aşamalardaki farklılıkları yok etmek olması bu durumun en
somut örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu hedefler doğrultusunda gözlerin OTP’nin geleceğine çevrildiği
2018 yılı, mevcut sistem eleştirileri, reform önerileri ve etki analizleri
çerçevesinde farklı fikirlerin masaya yatırıldığı bir dönem oldu. Özellikle
Avrupa Sayıştayının 15 Mart ve 19 Mart 2018 tarihlerinde yayımladığı raporlar
önceki reformların sınırlı etkisini ortaya koyması nedeniyle önem taşıyor.1,2
1

“Basic Payment Scheme for farmers – operationally on track, but limited impact on simplification,
targeting and the convergence of aid levels”, Special Report,2018
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=45158 Erişim Tarihi: 20.03.2018
2

European Court of Auditors, “Future of the CAP”, Briefing Report, 2018
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=45498 Erişim Tarihi: 20.03.2018
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2013 yılında gerçekleştirilmeye başlanan OTP reformlarının beklenen ölçüde
etkili olmadığına dikkat çeken raporlar, OTP mekanizmasındaki aksaklıklara
vurgu yapıyor.
Avrupa Komisyonunun 2020 Sonrası OTP geleceğine dair politika değişikliği
teklifini sunmasının heyecanla beklendiği bir dönemde eleştirel çerçeveyi
oluşturan raporlar, OTP politikalarının reform ihtiyacını derinlemesine
incelemesi açısından büyük önem ve değer taşıyor. Aynı zamanda Birleşik
Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılacak olmasının yarattığı belirsizliklerin ve
sektörün geleceğine dair endişelerin arttığı güncel konjonktür, OTP’nin
geleceğini şekillendirirken dikkate alınması gereken diğer değişkenler
olarak ortaya çıkıyor.
1 Haziran 2018 tarihinde Avrupa Komisyonunun sunduğu taslak ile 2021
itibarıyla tarım politikalarında Üye Devletlerin daha fazla kontrol sahibi
olmasını öngören yeni OTP; 2013 yılındaki basitleştirme hedefini yeniden
vurguluyor. 2020 sonrası tarım politikaları yapısında daha basit bir çerçeve
çizmeye çalışan reform taslağı ile OTP’nin üye ülkeler için faydadan çok
külfet olduğu tartışmalarına bir cevap verildiği düşünülebilir. Zira söz
konusu tartışmalar, OTP’den çıkarak ulusal politikalarını şekillendirme
konusunda kararlı Birleşik Krallık’ın kendi ihtiyaçlarına daha uyumlu tarım
politikaları uygulayabileceği için Brexit’in bir fırsat olacağını savunan
görüşlerle destekleniyor. Bu bağlamdaki eleştiriler, OTP’nin gerekliliğini ve
etkisini sorgulatan bir dinamik yaratıyor.
Geleceğe dair öneriler sunmak için OTP’nin karmaşık yapısını ve hedeflerine
ulaşmada sınırlı kalmasına dair bilgileri ortaya koymayı hedefleyen bu
bölümde mevcut AB politikasının yarattığı sonuçlar ve değiştirilmesi
önerilen konular irdeleniyor. Ek olarak Brexit’in ticaret üzerindeki etkilerine
de değinilerek AB tarım sektörünün geleceğini kritik rol oynayacak ögeler
detaylıca ortaya koyuluyor.

1.1. Ortak Politikada Değişim
Zamanı
Üretimden satışa geniş bir yelpazede 64
milyon kişinin istihdam edildiği AB tarım
ve gıda zinciri, Avrupa ekonomisine yılda
750 milyar avroluk gelir sağlıyor.3 Avrupa
ekonomisinin ikinci büyük sektörü olan tarım
3

2018 yılında 160,113
milyar avro tutarındaki
AB bütçesinin
58,82 milyarı OTP’ye
ayrıldı.

“https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en Erişim Tarihi: 10.10.2018
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ve gıda, 500 milyonluk Tek Pazar’da 28 ülke arasında üretimden tüketime
oldukça geniş çapta bir işbirliğini ve şeffaflığı zorunlu kılıyor. Bu anlamda
yüksek standartlara ve katı kurallara sahip olan AB tarım politikaları ve
gıda güvenliği sistemi, Türkiye gibi aday ülkeler başta olmak üzere birçok
ülke için örnek teşkil ediyor. 2 sütun altında incelenen OTP’nin ilk sütunu
gelir desteği ve piyasa düzenlemesinden oluşurken; ikinci sütun kırsal
kalkınma politikalarını içeriyor. Avrupa Tarım Fonu (EAGF) birinci sütundaki
alt başlıkları (doğrudan ödemeler ve OPD) finanse ederken; Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu (EAFRD) ikinci sütunundaki harcamaları düzenliyor. 4
Avrupa Sayıştayının vurguladığı üzere OTP bütçesi, 2006 yılından bu yana yıllık
ortalama 54 milyar avro değerinde istikrarlı bir gidişata sahip. 2018 yılında
160,113 milyar avro tutarındaki AB bütçesinin 58,82 milyarı OTP’ye ayrıldı.
OTP bütçesinin yaklaşık %72’si (41,74 milyar avro) doğrudan ödemelerle
birlikte üreticilere verilen gelir desteklerine harcanırken; harcamalardaki
ikinci kalem 14,37 milyar avro ile kırsal kalkınma tedbirleri oldu. Piyasayı
istikrarlı hale getirme, tarımsal üretimi artırma ve çiftçi gelirlerinde istikrar
sağlama amacındaki OPD ise bütçeden 2,7 milyar avroluk bir pay aldı.

Şekil 1: Ortak Tarım Politikasının Yıllar İçindeki Bütçe Dağılımı5
Milyon avro
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4
“https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en Erişim Tarihi: 20.06.2018
5

European Court of Auditors, “Future of the CAP”, Briefing Report, 2018
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_EN.pdf
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1 Haziran 2018
tarihinde Komisyonun
açıkladığı yasa teklifi, 3 ana
başlıkta iyileştirmeler öneriyor:
OTP stratejik planlaması; ortak
piyasa düzeni ile OTP’nin
finansmanı, yönetimi ve
izlenmesi.

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya
başlanacak olan 2021-2027 Çok Yıllı Mali
Çerçeve ve OTP düzenlemeleri, Lizbon
Antlaşması’nın 50’nci Maddesi’nde
tanımlanan AB ve EURATOM’dan ayrılma
isteğini 29 Mart 2017’de AB Konseyi’ne
ileten Birleşik Krallık’ın yer almayacağı bir
AB geleceğini tasarlıyor. Bu anlamda 20212027 yıllarındaki bütçe planlamasında AB,
bütçenin geleceğindeki alt başlıkları yeniden
düzenleme gereksinimi duyuyor.

Brexit’in ardından Birleşik Krallık’ın AB bütçesine yaptığı katkının (2017 yılı
verilerine göre 15 milyon 175 bin avro) hesaplanmadığı 7 yıllık bütçeye
göre bazı ortak politika alanlarında kesintilere gidilmesine karar verildi ve
bu alanların başında OTP bütçesi yer alıyor. Nitekim 2014-2020 Çok Yıllı Mali
Çerçeve kapsamında AB-28 OTP bütçesi için 407,3 milyar avro ayrılırken;
Komisyonun 2 Mayıs 2018 tarihinde yayımladığı 2021-2027 bütçesinde AB27 tarım politikasının payı 365 milyar avro olarak belirlendi.6 Bu da, Birleşik
Krallık bütçesini çıkardıktan sonra 27 AB üyesinin 2020 yılında kullanacağı
miktara göre yıllık %5 kesinti yaşanacağı anlamına geliyor.7 Bütçenin alt
kalemlere dağılımında ise 286,2 milyar avro EAGF’ye verilerek birinci sütuna
tahsil edilirken; geri kalan 78,8 milyar avro EAFRD’ye tahsis edilecek.8
Mevcut AB tarım politikasının yasal çerçevesini 17 Aralık 2013 tarihinde kabul
edilen 1305, 1306, 1307 ve 1308 sayılı dört Tüzük belirliyor. Buna göre 1305
sayılı Tüzük, kırsal kalkınma sütununu kapsarken9; 1306 sayılı Tüzük OTP’nin
finansman, yönetim ve izlenmesini düzenliyor10. 130711 ve 130812 sayılı
Tüzükler ise tarım politikasının birinci sütunundaki alt başlıklara ayrılarak
sırasıyla çiftçilere yapılan doğrudan ödemeleri ve ortak piyasa düzenini
yönetiyor.
6
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-modernising-cap_en.pdf
7

Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3,
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c1206abb-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/
DOC_1&format=PDF Erişim Tarihi: 02.06.2018
8
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/
DOC_1&format=PDF s. 8, Erişim Tarihi: 02.06.2018
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=
1464948169431&from=EN Erişim Tarihi: 05.06.2018
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=EN
Erişim Tarihi: 05.06.2018
11
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:en:PDF
Erişim Tarihi: 05.06.2018
12
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:EN:PDF
Erişim Tarihi: 05.06.2018
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1 Haziran 2018’de Komisyonun açıkladığı yasa teklifi, üç ana madde altında
toplanan konularda OTP’nin değiştirilmesi ve iyileştirilmesini önerdi: OTP
stratejik planlaması; ortak piyasa düzeni ile OTP’nin finansmanı, yönetimi
ve izlenmesi13. 2 Mayıs 2018 tarihinde Komisyonun yayımladığı 2021-2027
Çok Yıllı Mali Çerçeve14 teklifi paralelinde önerilen OTP reformları, üç Tüzük
düzenlemesi öngörüyor: 1305 ve 1307 sayılı Tüzükleri yürürlükten kaldırıp
yerine geçecek olan OTP Stratejik Planlaması15, OTP finansmanı, yürütülmesi
ve izlenmesine ilişkin (1306 sayılı Tüzük) yatay düzenleme ve son olarak
OPD’ye dair düzenleme.
Komisyonun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Phil Hogan başta
olmak üzere AB liderleri, sunulan reform taslağının 23-26 Mayıs 2019
tarihlerindeki AP seçimlerine geri sayımın hızlandığı bir dönemde üreticilere
ve tüketicilere optimal seçenekleri sunma peşinde koştuğunu vurguluyor.
Ancak seçimler öncesi onaylanması için uğraşılan reform teklifinin sektör
paydaşları tarafından çekinceyle karşılanması ve bütçe kesintisi başta
olmak üzere bazı önerilere karşı derin eleştiriler yapılması sürecin liderlerin
isteğinden daha yavaş ilerlemesine neden oluyor.
Tablo 1: Düzenleme Tekliflerinin Kabul Edilmesi Sürecindeki Aşamalar16
Komisyon Teklifi
Ulusal Meclislerin Görüşleri
EESC ve CoR Görüşleri
Taslak Rapor
Komite Oylaması
Komisyon, Konsey ve AP Üçlü Görüşmesi
AP Genel Kurulu’na sunulma
Genel Kurul’da Oylama
Teklifin Kabul Edilmesi

13

European Parliamentary Research Service Briefing, EU Legislation in Progress 2021-2027 MFF,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
Erişim Tarihi: 02.12.2018
14
http://ec.europa.eu/budget/mff/index2021-2027_en.cfm Erişim Tarihi: 05.06.2018
15
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-modernising-cap_en.pdf
Erişim Tarihi: 05.06.2018
16
Aralık 2018 itibarıyla Taslak Rapor da hazırlanmış olup Komite Oylaması aşamasına gidilmesi
beklenmektedir.
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Yakın zamandaki en kapsamlı tarım politikası reformlarını içeren 2013
düzenlemeleri 3 ana başlık altında toplanan amaçları kapsıyordu: sağlıklı,
güvenli ve yüksek kalitede gıda üretimi; doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetimi ve iklim eylemi ile dengeli bölgesel kalkınma.17 2020 yılının sonuna
kadar AB tarım politikalarının yürütülme mekanizmalarını şekillendirecek
olan 1305, 1306, 1307 ve 1308 sayılı Tüzükler, 17 Aralık 2013 tarihinde
kabul edilerek 2015 yılında yürürlüğe girdi. Mevcut tarım politikasının yasal
çerçevesini çizen dört Tüzüğün yarattığı sonuçları incelemek, değişimlerin
ardından 2021 itibarıyla uygulanmaya başlayacak yeni OTP düzenlemelerini
analiz edebilmek ve sonuçlarına dair öngörülerde bulunabilmek için en
etkili yöntem olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle 2021-2027 AB bütçesinin
paralelinde teklif edilen OTP yasa değişikliklerinin eleştirisini 2013
reformlarından öğrenilen dersler çerçevesinde yapmanın faydalı olacağı
görüşüyle AB tarım politikasının karşı karşıya olduğu tehditleri ortaya
koymak gerekiyor.
Yapılan etki analizleri ve kamuoyu yoklamaları, 2013 yılında getirilen
uygulama değişikliklerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarına odaklanarak
2021-2027 bütçesindeki OTP düzenlemelerinin şekillendirilmesi gerektiğini
savunuyor. Bu kapsamda AB tarımı ve kırsalında 2013 yılındaki reformlardan
bu yana yaşanan önemli gelişmeler, OTP’nin geleceğine dair tüm
senaryolarda dikkate alınması gereken bir çerçeve çiziyor.
İlk olarak değişen global dinamiklerin başında, 2015
yılında yürürlüğe giren yenilikler paralelinde
2008
2008 finansal krizinin tetiklediği yüksek
finansal krizinin
fiyat ve fiyat oynaklığının yerini piyasadaki
yüksek belirsizliklerin alması bulunuyor.
tetiklediği yüksek fiyat
Aynı zamanda son 5 yılda çok taraflı ticari
ve fiyat oynaklığının
müzakerelerin yerini iki taraflı veya bölgesel
yerini piyasadaki yüksek
anlaşmalara
bıraktığı gözlemleniyor. AB’nin
belirsizlikler aldı.
küresel ısınma ve BM SKH’leri konusundaki
taahhütleri de OTP dâhilinde üstesinden
gelinmesi gereken yeni zorluklar ortaya
çıkarıyor.18
AB tarım politikasının söz konusu makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin
yanı sıra küresel ısınmanın tetiklediği dinamikler ışığında 2013 reformlarının
sektörün ekonomik gücünü koruma, kırsal kalkınmayı güçlendirme ve
17

(1) Viable food production; (2) sustainable management of natural resources and climate action;
(3) balanced territorial development
18

20

A.g.e. s. 13

refah seviyesindeki eşitsizlikleri giderme kapasitesine sahip olup olmadığı
sorgulanmaya başladı. Bu kapsamda özellikle de yenilenebilir enerji,
döngüsel ve dijital ekonomi, ticaret ve biyoekonomide ortaya çıkan yeni
rekabet alanları ile fırsatlardan faydalanarak amaçlarına ulaşmayı başarabilen
bir tarım politikasının varlığı önem kazandı. Daha modern ve uygulanması
kolay bir tarım politikasına ihtiyaç duyulduğu görüşüyle Komisyonun 10
önceliği19 ile BM SKH’lerine20 ulaşılmasında maksimum fayda sağlayacağı
düşünülen düzenlemeler hazırlandı.

Tablo 2: AB Tarımının Karşı Karşıya olduğu Zorluklar ve Sonuçları21

Ekonomik
Boyut

Çevresel
Boyut
ve İklim
Boyutu

SosyoEkonomik
Boyut

Zorluklar

Sonuçları

Gelir üzerindeki baskılar

Düşük yaşam standardı

Rekabet gücünün düşük olması

Düşük gelir marjları

Değer zincirindeki dengesiz güç
dağılımı

Kırılgan pazarlık gücü

Küresel ısınma

Hava olaylarında aşırılıklar, kuraklık,
sıcak hava dalgaları, haşereler ve orman
yangınları

Sürdürülebilir olmayan toprak
kullanımı

Erozyon, torak bozulması, tuzlanma

Tarım kaynaklı amonyak salınımı

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiler

Besi ve pestisitlerin kullanımı,
suyun aşırı kullanımı
Doğal alanların ve habitatların
kaybolması, arazi kullanım amacının
değişmesi
Yavaş büyüme, düşük istihdam,
genç nüfusun azalması
Optimalin altında altyapı ve hizmet
ile düşük sosyal dayanıklılık
Bölgeler ve gruplar arasındaki
eşitsizlikler

Su kirliliği veya kıtlığı
Ekosistemin ve sağladığı faydanın yok
olması, kamu alanlarının azalması,
olumsuz koruma statüleri
Nüfusta azalma, yaşlı çiftçi nüfusu,
iş yaratma imkânlarının az olması
Kırsalda daha düşük hayat kalitesi
Kırsal/kentsel ayrım, kırsal yoksulluk

19
Juncker Komisyonunun 10 Önceliği için bkz: https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
20

BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (UN SDGs) için bkz:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
21
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3, 01.06.2018 s. 16
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1.2. 2013 Reformundan Alınan Dersler
Üretici örgütleri, çiftçiler ve STK’ların içinde bulunduğu paydaşlara (tarım ve
tarım dışı sektördekilere) danışılarak 2013 reformlarında gelinen aşamaları
değerlendirmeye açan Komisyon, 322.000’den fazla öneri, paydaşlarla
görüşmeler, düzenlenen 5 çalışma toplantısı, REFIT Platformu’nun
görüşleri22, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Bölgeler Komitesinin
ve son olarak ulusal meclislerin katkılarını Haziran 2017’de düzenlediği bir
konferansta kamuoyuna sundu.23
2013 reformlarının üç ana başlığı altındaki konulara değinen görüşler ve
eleştiriler, OTP’nin ihtiyaç duyduğu sadeleşme ve kılık değiştiren zorluklara
karşı uyum sağlamanın istenilen düzeyde elde edilemediğinin altını
çizerken; öngörülemeyen yeni zorlukların da ortaya çıktığını belirtiyor. Diğer
yandan geniş bir yelpazeye hitap eden anket sorularına cevap verenlerin
çoğunlukla tarım dışı sektörlerden olması (katılanların yaklaşık olarak
%64’ü), toplumdaki tarım politikaları konusundaki farkındalığın yanı sıra
reform çalışmalarının toplumun her sosyo-ekonomik katmanına dokunan
hayati ögesini ortaya koyuyor.
Şekil 2: Online Ankete Cevap Verenlerin Özellikleri24

%15,8
Kuruluşlar

%36,5
Çiftçi

%47,7
Tarım Dışı Sektör Çalışanı

22

REFIT Platform hakkında detaylı bilgi için bkz: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/
evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/
role-structure-and-working-methods-refit-platform_en#role
23
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 2/3, https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:c1206abb-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF s. 15
24
A.g.e. s.18
Söz konusu anketteki oranlar, çevrimiçi cevap verenlerin sayısı 58.520’ye indirgenerek hesaplanmıştır.
Bu cevapların 21.386’sı (%36,5) çiftçilerden gelirken; 27.893 cevap (%47,7) tarım dışı sektörde
çalışan AB vatandaşlarının, 9.241 cevap (%15,8) özel şirketler, kamu kurumları, ticaret, iş dünyası
veya profesyonel kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, platformlar, araştırma kuruluşları ve akademik
kuruluşların fikirlerini yansıtmaktadır.

22

Yapılacak reformlarla tarım politikalarının modernleştirilmesi ve iklim akıllı
üretim modellerinin benimsenmesi gerektiğini ortaya koyan kamuoyu
araştırması, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların etkili çözümü
için OTP’nin hem modern hem de basit hale getirilmesinin önemini
vurguluyor. Tarım politikalarının modernleştirilmesine dair soruya verilen
cevaplarda “sürdürülebilirlik” birincil olmazsa olmaz olarak konumlanıyor.
Dolayısıyla kamuoyunun tarımın modernleşmesinin doğrudan değişen ve
dönüşen zorluklara uyum sağlayarak gıda güvenliğini garanti edecek üretim,
tedarik ve tüketim modellerine bağlı olduğuna dair yüksek farkındalığı
olduğunu söylemek mümkün. Nitekim gündemin doğru takip edildiğini
gösteren cevaplar, tarım politikalarının doğrudan ve dolaylı olarak bağlı
olduğu toplumsal refah seviyesi, biyoçeşitlilik, hayvan refahı, tedarik zinciri,
iklim, toprak kalitesi, bilgi teknolojisi, akıllı tarım ve daha birçok benzer
konuya değinerek OTP reformlarının politikanın kendisi gibi çok yönlü
olması gerektiğini bir kere daha hatırlattı.
2013 reformunun doğal kaynakların ve iklim eyleminin sürdürülebilir
kılma hedefinin içeriğine dair ipuçları sunan söz konusu analiz ve görüşler,
acil müdahale edilmesi gereken bir öncelik haline gelen küresel ısınmaya
konusuna da dikkat çekiyor. Bu bağlamda yerel ihtiyaçları merkez noktası
olarak kabul eden iklim akıllı üretim modelleri geliştirme potansiyelinin
daha iyi şekilde kullanılabileceği dile getiriliyor.
Şekil 3: Tarımın Modernleştirilmesiyle İlgili En Önemli Konuları İrdeleyen
Soruya Verilen Cevaplardan Oluşan Kelime Bulutu25
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Not: Kelimeleri boyutu yanıt sayısıyla doğru orantılı olarak verilmiştir.

* Doğrudan ödeme sınırlaması (capping): 2013 yılındaki reform ile getirilen bu seçenek ile üye ülkeler
çiftçilere yapılan doğrudan ödemelerde sınırlama yaparak bu bütçeyi kırsal kalkınmaya aktarma hakkına
sahip oldu.
25

A.g.e. s.22
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Öte yandan çevrimiçi anketlerin içerisindeki “Mevcut OTP’nin hangi
alanlarının en külfetli veya karmaşık olduğunu düşünüyorsunuz ve neden?”26
sorusuna verilen yanıtlarda en fazla ortaya çıkan başlıklar kelime bulutuna
yerleştirildiğinde birinci sırada 2013 reformuyla başlatılan “greening”
ödemelerinin27 yer alması, düzenlemelerin sadeleştirme hedefinden ziyade
OTP’nin karmaşık yapısına katkıda bulunduğunu kanıtlıyor. Bu yönüyle
ekolojik kaygılar taşıyan “greening” ödemelerinin doğrudan ödemelerin bir
alt başlığı olarak birinci sütuna eklemlenmesinin uygulamada fazla karmaşık
bir yapı yarattığı ve hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz kaldığı eleştirileri
Avrupalıların hemfikir olduğu bir konu. Benzer şekilde tarım politikasının
en sorunlu alanları doğrudan ödemelerin “greening” başlığından hemen
sonra “başvuru süreci, belge toplama, şekli doğruluk, bürokrasi, denetimler”
şeklinde sıralanarak idari yükün azaltılmasının önemine dikkat çekiliyor.
Şekil 4: OTP’deki En Külfetli Alanların Hangileri Olduğuyla İlgili Soruya
Verilen Cevaplardan Oluşan Kelime Bulutu28
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Not: Kelimeleri boyutu yanıt sayısıyla doğru orantılı olarak verilmiştir.

26
“Which elements of the current CAP are the most burdensome or complex and why?”
27

2013 yılındaki OTP reformlarıyla birlikte çevre dostu sürdürülebilir üretim modellerine sahip
çiftçilere daha fazla doğrudan yardım yapılmaya başlandı. Yeşil doğrudan ödemeler (green direct
payments) adını taşıyan uygulama, doğrudan ödemeler bütçesinin %30’unu oluşturarak çiftçilerin
doğal kaynakları verimli kullanmasını teşvik etme amacını taşıyor. Yeni kurallar dâhilinde yeşil
yardımlardan faydalanan üreticilerin, tarımsal faaliyetlerin emisyon oranını en aza indirgeme ve
üretimin devamlılığını sağlamada önem taşıdığının altı çiziliyor. Söz konusu amaçlara ulaşmada
çiftçilerin 3 temel konudaki çalışmaları ön plana çıkıyor:
• Ürün çeşitliliğini artırarak toprak dayanıklılığının güçlendirilmesi;
• Topraktaki karbon oranının ve mera habitatının yerleşik meralar sayesinde muhafaza edilmesi;
• Ekolojik odak noktaları oluşturarak su kaynaklarının ve doğal habitatın korunması.
28
A.g.e. s.20
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Kamuoyu araştırmasının diğer bir sonucuna göre OTP’nin mevcut sorunlarla
sınırlı bir kapasiteyle mücadele ettiğini düşünen çiftçi, tarım dışı sektör
çalışanları ve kuruluşların oranı %57 iken; %63’ü OTP’nin çevre sorunlarını
çözmede yetersiz kaldığını düşünüyor. OTP’nin üstesinden gelmede yetersiz
kaldığı alanların yanı sıra cevap verenlerin hemfikir olduğu bir diğer konu,
tarım politikasının ulusal düzeyden ziyade AB düzeyinde yürütülmesinin
sosyo-ekonomik avantajlar taşımasıyla ilgili. Katılımcıların %90’ı Tek Pazar’da
fırsat eşitliğinin sağlanmasına ek olarak gıda güvenliği ve iklim değişikliği
gibi küresel tehditlere karşı en etkili şekilde mücadele edilmesi için AB
düzeyindeki düzenlemelerin gerekli olduğuna inandıklarını belirtiyor. Bu
anlamda ortak politikaya duyulan ihtiyaç konusunda bir uzlaşının oluşması
dikkat çekici bir çıktı olarak değerlendiriliyor.
Şekil 5: Kamuoyu Yoklamasına Katılanların Üye Ülkelere Göre Dağılımı29
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AB düzeyinde bir ortak politika yürütülmesinin önem ve gerekliliği konusundaki
fikir birliğine rağmen öneri ve politika görüşleri sunan kuruluşların bazıları, AB
ile Üye Devletler arasındaki sorumluluk paylaşımı konusunda daha esnek bir
mekanizma olmasını savunuyor. Bu şekilde yerel ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde
uygulanan politikaların üretileceği belirtiliyor. Bu nedenle yapılacak reformlardaki
fikir ayrılıklarının temelini, fırsat eşitliğini garanti etmek adına AB düzeyinde daha
etkin politika yürütülmesi görüşü ile Üye Devletler ve AB arasında yetki dengesi
sağlayacak yönetişim modelinin benimsenmesi savı oluşturuyor.
29
A.g.e. s. 17
2010 yılındaki kamuoyu yoklamasında 5.700 öneri sunulurken; 2017 yılındaki görüş sorgulamasında
28 üye ülkenin her birinden katılım olmuş ve toplamda 322.916 öneri toplanmıştır. Ek olarak 1.423
görüş belgesi sunulmuştur.
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1 Haziran 2018’deki reform taslağı öncesinde 29 Kasım 2017 tarihinde
yayımlanan “Gıda ve Tarımın Geleceği”30 isimli tebliğ ile yönetişimin geleceğine
dair yönetim birimleri arasında kuvvetler dengesi olmasını sağlayacak yeni bir
model ortaya koyan Avrupa Komisyonu, mevcut fikir ayrılıkları konusunda
ara yolu bulmaya çalıştığını açıkça gösterdi. Üye Devletlerin daha fazla yetki
ve sorumluluk alacağı bir OTP geleceği öngördüğünü ifade eden Komisyon,
tarımın ortak bir politika alanı olmaktan çıkmaması gerektiğini belirtti. Yine de
üye ülkelerin kendi ekonomik, sosyal ve coğrafi koşulları çerçevesinde tarım
politikalarını yönetme hakkı tanınmasının da önemli olduğu görüşü savunuldu.
Şekil 6: Tarım Politikalarına AB’nin Katkısı Hakkındaki Kilit Görüşler31
OTP’ye ihtiyacımız var çünkü:
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European Commission, 2017. “The Future of Food and Farming”, Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, COM 713, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/
agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf
Erişim Tarihi: 01.06.2018
31
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 2/3, s.19, 22
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2013 reformlarının üç ana hedefinde gelinen noktaların değerlendirildiği
paydaş analizleri ve görüş belgeleri, tarım politikasının iki sütununa dair de
güncel durum analizi yaparak mekanizmadaki eksik noktaları vurguluyor.
Öncelikli olarak sağlıklı, güvenli ve yüksek kalite gıda üretimi adı altında
toplanan ilk hedef, politikanın temel taşları üzerine kurularak iki sütun
kapsamındaki üç başlığı etkiliyor. Özellikle doğrudan ödemeler ve piyasa
düzeninin çiftçi refahına sağladığı katkıların devam ettirilmesinde görece
başarılı politikalar yürütüldüğü yönünde yorumlar alan 2013 reformunun
1307 ve 1308 sayılı Tüzükleri, önemli bir oranda hedeflerin gerçekleştirdiği
düşüncesiyle olumlu geri dönüşlerin alındığı uygulamaların başında geliyor.
Özellikle piyasa düzenlemelerinde 2015’ten itibaren uygulanan tedbirler
sayesinde tarım gelir dengesinin krizlerden etkilenme oranının belirgin
ölçüde azaltıldığı görüşü hakim. Ancak önlemlerin piyasadaki dengesizlikleri
gidermek yerine bazı alanlarda daha fazla ortaya çıkardığı düşünülüyor. 32
Sektörler, Üye Devletler ve bölgeler arası gelir uçurumunun kapatılmasındaki
en etkili politika aracı olan doğrudan ödemeler, AB ortalama gelir düzeyinin
altında bir kazanca sahip çiftçilere33 gelir yardımında bulunarak aynı
zamanda sektörün devamlılığını ve direncini sağlıyor. Öte yandan ödemelerin
dağıtımındaki yöntem, eşitsizliklere neden olurken; bölgeler ve ülkeler
arasındaki kırsal kalkınma açığını kapatmaktan ziyade kalkınmışlık farkını
devam ettirmeye katkıda bulunduğu görüşüyle eleştiriliyor. Bu konuda
Avrupa Sayıştayı, bu kısır döngüyü kırmak adına doğrudan ödemelerde yeni
hesaplama metotlarının kullanılması gerektiğini savunuyor.
Avrupa Sayıştayının Mart 2018’de yayımladığı “OTP’nin Geleceği” isimli
raporunda doğrudan ödemelerin dayandığı “kırsal bölgelerdeki düşük gelir”
hesaplamasında kullanılan yöntem eleştirilerek, doğrudan ödemelerin amaç
ve sonuç ilişkisi sorgulanıyor.34 Bu eleştiriye göre, ortalama hesaplamaya dayalı
bu yöntem, gelirlerdeki çeşitliliği doğru yansıtmayarak ve çiftçilerin tarım
dışından elde ettikleri geliri hesaba katmayarak hedefin doğru belirlenmesine
engel oluyor. Kırsal bölgelerdeki tek geçim kaynağı olarak tarım sektörünü
dikkate alan bu metot sonucunda OTP bütçesinin %72’sini kapsayan doğrudan
ödemelerin büyük oranı büyük ölçekli çiftliklere ödeniyor. 35
Politikadaki ikinci sütun olan kırsal kalkınmaya gelindiğinde etkisi oldukça
kısıtlı sonuçlar doğuran harcamalar ve projelerin gerçekleştirilmesi, politika
alanındaki en fazla eleştirilen konu olarak ön plana çıkıyor. Nitekim Avrupa
32
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3, 2018, s. 8
33

2017 yılındaki hesaplamalara göre tarım sektöründeki ortalama gelirin AB genelindeki ortalama
gelir düzeyinden %46 oranında daha az olduğu belirtilmiştir.
34
European Court of Auditors, “Future of the CAP”, Briefing Report, 2018 ,s.14
35
Bu anlamda doğrudan ödemelerin %80’inin faydalanıcı grubun %20’sine verildiği hesaplanmıştır.
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Sayıştayı kırsal kalkınma politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen 470.000
çiftlik modernizasyonu, çiftçilere verilen eğitimler ve 400.000 çiftliğin kalite
zincirine dâhil edilmesi örneğindeki gibi çalışmaların,36 detaylı programların ve
harcama kalemlerinin hazırlandığını belirtiyor. Ancak aynı özenin ihtiyaçların
belirlenmesi ile sonuçların öngörülmesi ve izlenmesinde gösterilmediği
eleştirisinde bulunuyor.37 Bu yönüyle Avrupa Sayıştayı tarafından “sonuç odaklı
yerine harcama odaklı” olarak nitelendirilen OTP’nin kırsal kalkınma yaklaşımı,
2013 reformunda hedeflenen inovasyon ve risk yönetiminin iyileştirilmesi
konusunda sınırlı ilerleme kaydeden bir alan olarak görülüyor. Diğer yandan
çalıştaylarda yapılan fikir alışverişlerinde kırsal kalkınma politikalarının AB
genelinde tek bir yöntem çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılması, risk
yönetiminde yapılan en büyük hata olarak vurgulanıyor. Kırsal kalkınmada
en optimal sonuçların üye ülkelere ve çiftçilere esneklik sağlanması ile elde
edileceği, paydaşların hemfikir olduğu bir görüş olarak öne çıkıyor.38
2014-2020
döneminde
güçlendirilmesi
amaçlanan dengeli bir bölgesel kalkınma
hedefinin çıktılarını değerlendiren Dünya
Bankası, OTP’nin yoksulluk seviyesinin
azaltılması ve çiftçilere daha iyi iş
imkânlarının sağlanması konusunda
başarılı adımlar attığı değerlendirmesinde
bulundu.39 Yine de bu anlamdaki başarı
oranının üye ülkenin sosyo-ekonomik
konjonktürüne bağlı olduğunu hatırlatan
rapor, üretimden bağımsız olarak verilen
desteklerin40, yapısal düzenlemeler ile üretime
olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Bu yönüyle
oldukça ilginç bir çıktıya ulaşan Dünya Bankası, OTP bütçesinden en büyük
payı alan üretime bağlı41 desteklerin ve doğrudan ödemelerin benzer etkiler
yaratmadığını ortaya koydu. Diğer yandan birçok çalışma, AB fonlarının kırsal
bölgelerdeki hizmet sektörünün gelişmesi için önemli olduğunu vurguluyor.
Bölgesel kalkınma dengesini sağlamada kamu ve özel hizmetlerin eşit
dağılımının kilit rol oynadığına da ayrıca dikkat çekiliyor. 42

Dünya
Bankası, OTP’nin
yoksulluk seviyesinin
azaltılması ve çiftçilere
daha iyi iş imkânlarının
sağlanması konusunda
başarılı adımlar attığını
belirtiyor.

36
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3, 2018, s. 8
37
European Court of Auditors, “Future of the CAP”, Briefing Report, 2018, s.19
38
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Workshop on Risk Management,
https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en Erişim Tarihi: 10.08.2018
39
World Bank on the European Union, 2017.” Thinking CAP Supporting Agricultural Jobs
and Incomes in the EU EU” Regular Economic Report 4, http://pubdocs.worldbank.org/
en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf Erişim Tarihi: 10.08.2018
40
Decoupled direct payments
41
Coupled
42
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3, 2018, s.11

Son olarak ekonomik ve çevre odaklı amaçların yanı sıra uygulama sürecinden
doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenen konularla ilgili farkındalıklar da OTP
analizlerinin içerisinde kendisine giderek daha fazla yer buluyor. Hayvan refahı,
organik tarım ve daha kaliteli ürün yelpazesi, toplumda önem verilen konuların
başında yer alırken; özellikle de tarım dışı sektörlerde çalışan katılımcılar,
tüketicilerin korunması ve sağlık standartları konusunda tek bir kural kitabının
izlenmesi yönünde taleplerde bulunuyor. Aynı zamanda 35 yaşın altındaki
çiftçilerin AB genelinde sadece %5,6’lık bir dilime tekabül etmesi sebebiyle,
genç nüfusun tarım sektörüne olan ilgisini artırmak için toprak edinme ve
kredi alma imkânlarının genişletilmesi önerileri de önem kazanan toplumsal
farkındalıkların arasında yerini alıyor. 43

1.3. 2020 Sonrası OTP: Daha Çok Alanda Daha Etkili Bir AB mi?
Tüm bu analizlerin değerlendirilmesiyle hazırlanan ve 29 Kasım 2017 tarihinde
yayımlanan “Gıda ve Tarımın Geleceği” tebliği ile Avrupa Komisyonu, 2021
itibarıyla uygulanmaya başlayacak yeni tarım politikalarının detaylarına dair
ipuçları sundu. Sonrasında 1 Haziran 2018’de yayımlanan yeni düzenleme
önerisi, tebliği bir üst aşamaya taşırken; 2013 yılındaki reform çabalarını
devralma biçimi, analizlerin merkezine oturdu. Nitekim 2020’ye kadar devam
edecek OTP ile benzer ögeler taşıyan 2020 sonrası OTP önerisinin, getirmeyi
hedeflediği değişikliklere odaklanıldığında dört ana başlık öne çıkıyor:
1.
2.
3.
4.

Her üye ülkenin finansman önceliklerini belirleyeceği Stratejik Plan
hazırlaması;
Performansa dayalı bir sistem oluşturulması,
Harcama alanları seçiminin yeniden tanımlanması,
Denetleme sistemlerinde değişiklikler yapılması.

9 hedef doğrultusunda geleceğini şekillendirme kararı alan Komisyon, genel
anlamda iklim değişikliğini merkezine alan, çevreyi koruma konusunda çok daha
etkili bir OTP tasarladığını ortaya koydu. Ancak ne çevre ve iklim odağındaki
politikaların nasıl olacağı ne de üye ülkelerin kendi stratejik planlarını nasıl
oluşturacağı konusunda net bir tanım belirlendi. Aynı şekilde Komisyonun çevre
ve iklim önceliklerine uyumu hangi araçlarla denetleyeceği konusundaki detaylara
da teklifin içerisinde yer verilmedi.
43
2012 yılında başlatılan Tarımsal Üretim ve Sürdürülebilirlik için Avrupa İnovasyon Ortaklığı
(EIP-AGRI) çiftçilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıran önemli bir adım olsa da akıllı tarım üretim
modellerine hâkim genç çiftçi nüfusun oluşmasına katkıda bulunmak için çalışmalarını
yoğunlaştırması gerektiği vurgulanmaktadır.
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Şekil 7: Yeni OTP’nin 9 Temel Amacı44
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2030 yılına kadar 1990 yılına kıyasla sera gazı emisyonlarını %40 oranında
azaltma hedefindeki Avrupa Komisyonu, OTP bütçesinin %40’ının bu hedefin
gerçekleştirilmesi için harcanmasını öngörüyor. Ancak tarım politikasındaki fon
ve ödemelerin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl bir etki yarattığı hakkında
herhangi bir veri olmadığı için bu amaca ayrılan bütçenin artırılacak olması, iklim
değişikliği ile mücadele konusunda bir yorum yapılmasını mümkün kılmıyor.
Bu yönüyle 2020 sonrası OTP’deki çevre ve iklim önceliklerinin 2013 yılında
başlatılan greenings (yeşillenme) ödemelerine benzer bir sonuç doğuracağı
konuşuluyor. Nitekim 7 Kasım 2018 tarihinde yayımladığı görüş belgesiyle 2020
sonrası OTP teklifini değerlendiren Avrupa Sayıştayı45, yeni OTP’yi iklim akıllı
şekillendirdiğini belirten Komisyonun politika detaylarını etkili sonuçlar alacak
şekilde kurgulamadığı eleştirisinde bulunuyor. 2030 çevre hedeflerinden ve
OTP’nin bu konudaki katkılarından bahseden Komisyonun uzun dönemdeki
teknolojik, çevresel, toplumsal ve demografik değişiklikleri göz önünde
bulundurmadığı belirtiliyor. Hedefe ulaşılmaması bir yana politikayı karmaşık
hale getiren bir uygulama olarak eleştirilen greenings deneyiminden sonra
OTP’yi basitleştirme çabalarının yeniden suya düşmemesi için izleme ve
denetim mekanizmalarının ve üye ülkelerin sahip olduğu yetki hakkında çok
daha fazla detay verilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Üye ülkelere daha fazla söz hakkı tanınacak olsa da 2020 sonrası OTP
içerisinde de doğrudan ödemelerin kullanılan veya sahip olunan toprağın
hektar miktarına göre belirlenecek olmasının AB’nin çevre hedefleriyle
alakası olmayacağı dile getiriliyor. Bağlantılı olarak gelir düzeyini artırmak ve

44
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
45

European Court of Auditors, Opinion No 7/2018 (pursuant to Article 322(1)(a) TFEU)concerning
Commission proposals for regulations relating to the Common Agricultural Policy for the post-2020 period
(COM(2018) 392, 393 and 394 final),
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EN.pdf , Erişim Tarihi: 30.11.2018
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üreticilerin refahını garanti etmek amacıyla yapılan doğrudan ödemelerin bu
hedefine ne seviyede ulaştığını sorgulayan Avrupa Sayıştayı, Komisyonun
kullandığı gelir hesaplama metodunun hedefin doğru belirlenmesini
engellediği görüşünü yeniden gündeme getirerek; yeni metodun benzer
sonuçlar yaratacağını öngörüyor. Sonuç olarak OTP bütçesinin %72’sini
kapsayan birinci sütun altındaki doğrudan ödeme politikalarının çiftçilerin
refah seviyesini artırmadığı gibi üretimin çevresel etkilerini azaltma konusunda
da etkili olamayacağı görüşü savunuluyor.
Tablo 3: 2020 Sonrası OTP Hedeflerinin Mimarisi
Politika Hedefleri

Özel Hedefler

Gıda güvenliğini garanti
eden akıllı ve direnç
gücü yüksek bir tarım
sektörünün teşvik
edilmesi

Kırsal bölgelerin tamamında tutarlı tarım geliri ve
dayanıklılığın desteklenmesi

Çevre koruma ve iklim
eylemlerinin desteklenmesi ve
AB’nin çevre ve iklim
hedeflerine katkıda bulunulması

Kırsal alanların
sosyo-ekonomik
karakterinin güçlendirilmesi

Rekabetin ve piyasa yöneliminin geliştirilmesi
Değer zincirinde çiftçilerin konumunun iyileştirilmesi
İklim değişikliği zararlarını azaltmaya katkıda
bulunulması ve adaptasyon
Kaynakların sürdürülebilir ve verimli yönetiminin
teşvik edilmesi
Doğa ve doğal parkların korunması
Çiftçi sayısının artırılması, iş imkânlarının kolaylaştırılması
ve tarımda çalışan genç nüfusun artırılması
Kırsal alanlardaki istihdam, büyüme ve yerel kalkınmanın
teşvik edilmesi
Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, kırsal alanlardaki
yoksulluğun azaltılması ve toplumsal kapsayıcılığın
artırılması

Diğer Politika Alanlarıyla Kesişen Amaçlar
Tarım, gıda ve kırsal alanlardaki
sürdürülebilir kalkınmanın
desteklenmesi

Gıda ve sağlık konularında toplum beklentilerinin
karşılanması

Bilgi, inovasyon ve dijitalleşmenin
teşvik edilerek tarım sektöründe ve
kırsal alanlarda modernleşmenin
artırılması

İnovasyon ve bilgi paylaşımının beraber yürütülmesi ve
nesilden nesle aktarılması

Politikaların iyileştirilmesi ve
basitleştirilmesi

İlgili AB hedeflerinin gerçekleştirilmesi için OTP
modelinin modernize edilmesi

Kaynak: Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3
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Komisyon teklifinin yarattığı tartışmalarda masaya yatırılan birincil konu
olan bütçe kesintileri (tüm OTP için %5, doğrudan ödemelerde %4, kırsal
kalkınma için ise yaklaşık %12), taraflar arasında fikir ayrılıkları yarattı aynı
zamanda. Üretici örgütleri, tarım kooperatifleri ve AP başta olmak üzere
sektör paydaşlarının ve temsilcilerinin şiddetle karşı çıktığı bütçe kesintisi
fikrinin belki de tek destekçisi kesintilerin olumsuz bir etkisi olmayacağını
savunan Avrupa Sayıştayı oldu. Bu anlamda altını çizmek gerekiyor ki;
Sayıştayın doğrudan ödemeleri doğru hedeflenmemiş bir harcama olarak
görmesi sebebiyle bütçe kısıtlamasına bir eleştiri getirmemesi, kurumu, AP
ile AB Konseyinin dâhil olduğu taraflardan ayırıyor.
1 Haziran 2018 tarihinde Komisyonun gelecek OTP Stratejik Planlaması’nı
yayımlamasından 2 gün önce AP Genel Kurulu’nda 29 Kasım 2017 tarihli
tebliğe cevap olarak bir karar onaylandı.46 Parlamentonun OTP reformları
konusundaki önceliklerini ortaya koyan karar, tarım politikasının AB
vatandaşlarının beklentilerini karşılayıp ve çiftçilerin ekonomik menfaatlerini
korumak için daha basit ve modern hale getirilmesi konusunda Komisyon
ile aynı fikirde olduğunu belirtti. Aynı şekilde tarım politikasının 2 sütun
altında yönetilmesine devam edilmesini tavsiye eden karar, Komisyonun
üye ülkelere daha fazla yetki tanıyan yeni modelini detaylı ve basit bir
şekilde açıklamasını talep etti. Ancak üreticilerin karşı karşıya olduğu
zorlukların küresel ısınma paralelinde giderek daha çetrefilli hale gelmesi
ve uyum sağlamak için üretim modellerinin dönüşüm geçirme zorunluluğu
hatırlatılarak; OTP bütçesinin artırılma ihtiyacı olduğu vurgulandı. Bütçe
kesintisinin yanlış bir karar olacağı savunuldu.
Oldukça benzer bir şekilde Avrupa Çiftçiler ve Tarım Kooperatifleri Birliği
(Copa-Cogeca) 18 Eylül 2018 tarihinde yayımladığı pozisyon belgesiyle47
bütçe kesintilerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirirken;
Komisyonun Brexit’in etkisini ve enflasyon değerlerini dikkate almadığını
öne sürdü. Copa-Cogeca, Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin yeni yapısı, Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılması ve enflasyon etkisi hesaba katıldığında kesintilerin
gerçek değerinin Komisyonun belirttiğinden çok daha yüksek olacağını
iddia etti. Buna göre 2021-2027 bütçesinde OTP payının %15; OTP içerisinde
ise doğrudan ödemelerin %11, kırsal kalkınma fonlarının ise %28 kesintiye
uğrayacağı belirtildi.

46
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180224+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN Erişim Tarihi: 10.09.2018
47
Copa and Cogeca Position on the CAP Post 2020, 18.09.2018,
https://www.agroportal.pt/wp-content/uploads/15-Copa-Cogeca-position-CAP-post-2020.pdf
Erişim Tarihi: 01.11.2018
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“Gıda ve Tarımın Geleceği” tebliğinde Komisyonun da altını çizdiği üzere
BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 13’ünde tarımın katkıları
olduğunu hatırlatan Copa-Cogeca, AB İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
39’uncu Maddesi’ndeki OTP amaçları ve hedeflerinin güncelliğini
koruduğuna vurgu yaptı.48 Bu nedenle küresel ve bölgesel konjonktürde
ekonomik, çevresel, sosyal ve ticari birçok yeni zorlukla mücadele eden bir
sektörü düzenleyen politikaların AB bütçesi içerisindeki payının artırılması
gerektiği görüşü savunuldu.
Çevre ve iklim konusunda daha etkin bir OTP tasarlanması konusunda da
Avrupa Sayıştayından farklı bir görüşe sahip olan Copa-Cogeca, OTP’nin yeni
mimarisinde sütun 1 ve 2 içerisindeki uygulama ve ödemelerde çevre ve
iklim konularındaki şartlılık ilkesini artırmanın çelişkili olduğunu dile getirdi.
Çevre ve iklim konusunda daha duyarlı üretim modellerini destekleyecek
olan yeni OTP içerisinde bu sebeple üreticiye uyum sağlama sürecinde
finansal yardım sağlanması gerektiği; ancak tam tersine bütçede kesintiye
gidildiği belirtildi. AP Genel Kurul kararıyla aynı sebep-sonuç ilişkisi kuran
Copa-Cogeca, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve gıda güvenliğini
sürdürülebilir kılma hedefinde üreticinin daha fazla desteklenmesi gerektiği
konusunda ısrarcı.

OTP’nin

AP ve Copa-Cogeca’nın hemfikir olduğu
sadece
üzere üreticilere ek sorumluluk verilmesi
AB
düzeyinde
öngörülmesine rağmen ulaşacakları fonlar ve
yönetilmesi ile üye
desteklerde kesintiye gidilecek olması, kabul
ülkelere
esneklikler
edilemez ve üreticilerin refahını tehlikeye
sağlanması
seçenekleri
atacak bir durum gibi görülüyor. Bu yönüyle
arasında
fikir
ayrılıkları
özellikle Copa-Cogeca örneğindeki sektör
paydaşlarının perspektifinden bakıldığında
mevcut.
çevre ve iklim odaklı hedeflerini üreticilerin
omuzlarına yükleyerek geleceğin tarım politikasını
şekillendirme imajı veren Komisyonun hedeflere nasıl
ulaşmayı planladığına dair etkili bir yol haritası sunması bekleniyor.
48

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 39’uncu maddesi OTP’nin hedeflerini sıralar:
“1.Ortak tarım politikasının hedefleri: a) teknik ilerlemeyi desteklemek ve tarımsal üretimin rasyonel
gelişimini ve başta işgücü olmak üzere, üretim faktörlerinin optimum kullanımını sağlamak suretiyle
tarımda verimliliği artırmak, b) böylelikle, özellikle tarım alanında çalışanların bireysel gelirlerini artırarak,
tarımsal nüfusa uygun bir hayat standardı sağlamak, c) piyasalara istikrar kazandırmak, d) ürünlerin arzını
güvence altına almak, e) ürünlerin tüketicilere makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamaktır.
2. Ortak tarım politikasının ve bu politikanın gerekli kıldığı özel yöntemlerin oluşturulmasında
aşağıdakiler göz önünde tutulur: a) tarımsal faaliyetin, tarımın sosyal yapısından ve çeşitli tarım bölgeleri
arasındaki yapısal ve doğal farklılıklardan kaynaklanan özel niteliği, b) uygun ayarlamaların aşamalı olarak
gerçekleştirilmesi ihtiyacı, c) tarımın üye devletlerde ekonominin bütünüyle yakından ilgili bir sektör
olması.”
Detaylı bilgi için bkz: https://ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf, s.65
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Şekil 8: OTP’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine Katkısı49
OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

OTP

Üye ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre stratejik planlarını belirleme hakkı
tanıyacak olan 2020 sonrası tarım politikaları, olumsuz karşılanmasa da
Komisyon ile Üye Devletler arasındaki sorumluluk ve yetki paylaşımı
konusunda daha net olunması gerektiği belirtiliyor. OTP’nin sadece ve
sadece AB düzeyinde yönetilmesi ile üye ülkelere esneklikler sağlanması
seçenekleri arasındaki fikir ayrılıkları, yetki paylaşımına dair tek bir ses elde
etmenin zorluğunu gösteriyor. Fakat Komisyon, gelecek senaryosunda
cesur bir adım atarak AB yetkisi ile yerellik ilkesini birleştirme isteğini ortaya
koydu. Ne var ki AB ve üye ülkeler arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı
konusundaki soru işaretlerini gidermede başarılı olamayan Komisyon teklifi,
bölgesel karakteristik ve ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilme amacıyla
öne sürdüğü politika değişikliğinin Üye Devletler ve bölgeler arasındaki
eşitsizlikleri derinleştirme riskini beraberinde getiriyor.
Üye Devletlerin daha fazla sorumluluk alarak AB düzeyindeki yasal
çerçeveyi farklı politika araçlarında kullanmasına izin verecek olan yeni yetki
düzenlemesi, ödemelerin bir kısmını, hedeflerin ulaşılması şartlılık ilkesine
bağlıyor. Bu yeni düzenlemeyi “uyum esaslı” politikadan “performans
esaslı” bir politikaya geçiş olarak yorumlayan Avrupa Sayıştayına göre, üye
ülkelerin performans değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı konusunda bir
netlik mevcut değil. Avrupa Sayıştayı, bu bağlamda OTP’nin geleceğine dair
yeni yasal düzenlemeler önermeden önce mevcut düzenlemelerin çıktılarını

49

“The Future of Food and Farming”, s. 8
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değerlendirmemesi sebebiyle Komisyonu eleştirerek50; teklif edilen tasarıdaki
özel hedeflerin sayısal ve kesin veri içermediğini ifade ediyor. Üye ülkelerin
stratejik planlarının değerlendirilme kriterlerini açıkça ortaya koymayan OTP
Stratejik Planlaması Tüzüğü’nün51 “performans esaslı” yeni yapısının nasıl
şekilleneceği hakkında soru işaretlerinin giderilme ihtiyacını vurguluyor.

Şekil 9: 2020 Sonrası OTP’de AB ve Üye Devletler Arasındaki Yetki Düzenlemesi52
AB’nin Özel Amaçları

AB

Göstergeler

Çok Yönlü Müdahaleler

Stratejik Planlarda İhtiyaçların Belirlenmesi

Üye
Ülkeler

Müdahalelerin Kendi İhtiyaçlarına Uygun Hale Getirilmesi

Uygulamalar/Hedefler Doğrultusunda İlerleme

Üye Devletlere daha fazla esneklik sağlanması ve desteklerin performans
odaklı bir yapıya evrilecek olması, yöntemlerin en açık haliyle belirlenmesini
ve 2021’den önce üye ülkeler ve paydaşlara iletilmesini gerektiriyor. Ancak
bütçe kesintisinden bağımsız olarak Komisyonun teklifinde ortaya koyduğu
çevre ve iklim hedefleri, yöntem ve uygulama konusunda çok fazla soru
işareti barındırıyor. Dolayısıyla, sunulan haliyle uygulanılmaya başlanmasının
şu ankinden daha karmaşık bir yapı oluşturacağını söylemek mümkün.
Kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıktığı üzere OTP’nin, ağır işleyen idari ve
bürokratik süreçler nedeniyle hedeflere ulaşmada kendi kendisini engelleyen
bir karaktere sahip olduğu düşünülüyor.

50

European Court of Auditors, Special Report, “Ex-post review of EU legislation: a well-established system,
but incomplete”, 2018.
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_EN.pdf
Erişim Tarihi: 10.11.2018
51
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf
52
Commission Staff Working Document, Impact Assessment 1/3, s.22
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OTP’nin,
2020
sonrasındaki
dönemde
süreci
ağır işleyen
hızlandırma ve basitleştirme adımlarını
idari ve bürokratik
netleştirmeyen bir politikanın küresel ısınma
süreçler nedeniyle
paralelinde artan çok yönlü tehditlere karşı
hedeflere ulaşmada kendi
mücadele edebilecek yeterli kapasitesi
kendisini engelleyen bir
olması mümkün gözükmüyor.
Diğer
karaktere sahip olduğu
yandan AB vatandaşlarının temsilcileri
ile araştırmacı ve uzmanların oluşturduğu
düşünülüyor.

teknokratik kanadın doğrudan ödemeler ve
etkileri hakkında farklı düşündüğünü gösteren
fikir ayrılıkları, OTP tartışmalarında dikkat çekici
bir dinamik oluşturuyor. Kırsal kalkınma ve tarım politikalarında yapılacak
destekler ve içerikleri gibi OTP’nin temelini oluşturan kritik konularda
vatandaşları temsil eden AP ve sektör paydaşları ayrı bir cephede yer alırken;
sektör hakkında bilimsel çalışmalar yapanlar karşıt cephede konumlanıyor.
Bu anlamda çiftçilerin AB’den uzaklaşma riskini de beraberinde getiren fikir
ayrılıkları, ortak politikanın sektör paydaşlarının çıkarlarını öncelik haline
getirmediği şeklindeki algının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor.

1.4. Reform Tartışmalarının Arka Planındaki Brexit
27 üyeli bir AB’nin gelecek tarım politikası senaryolarını şekillendirdiği
mevcut süreçte, 2013 reformundan günümüze hedeflenenler ve
gerçekleşenler arasında kıyaslama yapmak ve yeni dönemi bu verilerin
ışığında şekillendirmek fazlasıyla değerli ve gerekli. Diğer yandan Birleşik
Krallık’ın AB’den ve dolayısıyla OTP’den ayrılacağını ifade eden Brexit
sürecinin yaratacağı etkileri hesaba katmamak öngörülerdeki hata payını
artıran bir etki yaratabilir. Brexit ile oluşacak ticaret sapmalarının AB-27 ve
Birleşik Krallık’taki üretici ve tüketicileri nasıl etkileyeceğine dair olasılık
analizleri bu anlamda OTP’nin geleceğini şekillendirirken yapılması gereken
reformların kapsamını genişletebilir ve çok yönlü öngörülerde bulunulmasını
kolaylaştırabilir.
23 Haziran 2016 tarihindeki referandumdan çıkan %51,9 oy oranının
ardından AB’den ayrılmaya karar veren Birleşik Krallık’a Lizbon Antlaşması’nın
50’nci Maddesi’nde tanınan süre doldu bile. 31 Ekim 2019 tarihine ertelenen
Brexit’in geleceği hakkındaki senaryolar, geri sayımda ortaya atılan
senaryolardaki benzer olasılıklar etrafında dönüyor. Bu konuda ABAD, 10
Aralık 2018 tarihli kararıyla Birleşik Krallık’ın Brexit sürecini tek taraflı olarak
iptal edebileceğine hükmettiğini açıklasa da 29 Mart’ın geride kalmış
olması, Brexit’ten vazgeçilme ihtimalini düşürdü. Nitekim her ne kadar 2016
yılındaki referandumun ne kadar demokratik ve meşru olduğuna dair çok
36

kapsamlı tartışmalar53 gündemdeki popülerliğini hiç kaybetmese de “Birleşik
Krallık vatandaşlarının isteği” üzerine hareket etmeye kararlı May Hükümeti,
AB’den ayrılma konusunda geri adım atmıyordu. Yine de bu kararlılık, Avam
Kamarası’nı ve Birleşik Krallık halkını tatmin etmeye yeterli olmadı ve Theresa
May 24 Mayıs’ta istifa edeceği tarihi açıkladı: 7 Haziran 2019.
May Hükümeti, Birleşik Krallık Avam Kamarası ve AB-27 üçgeninde sıkışıp kalan
Brexit müzakerelerinin adım adım anlaşmasız bir ayrılığa doğru yaklaşması,
korkutucu ekonomik senaryoların gerçekleşeceğine dair sinyal veriyor. Birleşik
Krallık’ın anlaşmasız Brexit veya Ayrılma Anlaşması fark etmeksizin OTP’den
ayrılacak olması şimdiye kadarki dinamikte yepyeni bir değişken olarak ortaya
çıkarken; özellikle de gıda ticaretinde dönüşümler yaratacak gibi görünüyor.
Nitekim perakende sektörü devleri Sainsbury’s, Asda, M&S, Co-op ve Waitrose
27 Ocak 2019 tarihinde hükümete hitaben yazdıkları mektupta Anlaşmasız
Brexit’in gerçekleşmesi halinde gıda fiyatlarının artacağı ve taze meyve-sebze
arzında sıkıntılar yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.54
Net gıda ithalatçısı Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma konusundaki müzakerelerde
birincil planda olması gereken gıda ticareti, tam aksine Brexit sürecindeki
odadaki fillerden biri oldu. Brexit’ten en fazla etkilenecek sektörlerin başında
yer alan tarım ve gıda, gelecek senaryolarındaki en muğlak konuların arasında
da yerini koruyor. Her ne kadar üreticiler ve sektör paydaşları, Birleşik Krallık’ın
AB’den ayrılmasının tarım ve gıda ürünleri ticaretinde yaratacağı olumsuz
etkilere defalarca dikkat çekse de müzakere sürecindeki temel konuların
başında tarım ve gıda sektörünün geleceği yer almadı. Bunun en somut
kanıtlarından birisi, 25 Kasım 2018 tarihinde AB-27 ile May hükümetinin
uzlaştığı 585 sayfalık AB’den Ayrılma Anlaşması’nda sadece 7 sayfanın
ticaret ilişkilerinden bahsedilmesidir. Ticaretin büyük bir
bölümünün geçiş döneminde şekilleneceği anlamına
gelen bu durum, Anlaşmasız Brexit’ten daha
25 Kasım
iyi bir seçenek olsa da sektörlerin geleceğine
2018
tarihinde
AB-27
dair derin belirsizlikleri gidermek konusunda
ile
May
hükümetinin
başarılı değil. Bu anlamda Birleşik Krallık
uzlaştığı 585 sayfalık AB’den
Yiyecek ve İçecek Federasyonu, anlaşma
yapmadan AB’den ayrılmayı gıda sektörü için
Ayrılma Anlaşması’nda
bir “felaket” olarak tanımlarken; devam eden
sadece 7 sayfa, ticaret
belirsizliklerin ileriye dönük yatırım ve plan
ilişkilerinin
geleceğinden
yapmayı engellediğinin altını çizdi. 55
bahsediyor.
53
http://www.gmfus.org/blog/2019/01/17/what-brexit-shambles-says-about-state-british-democracy
Erişim Tarihi: 18.01.2019
54
https://www.theguardian.com/business/2019/jan/28/no-deal-brexit-price-rises-retailers-sainsburysasda-ms-coop Erişim Tarihi: 28.01.2019
55
https://www.theguardian.com/business/2019/jan/28/no-deal-brexit-price-rises-retailers-sainsburysasda-ms-coop Erişim Tarihi: 28.01.2019
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AB üyesi olmayan Birleşik Krallık’ın kritik politika alanlarındaki nihai halinin
nasıl şekilleneceği konusunda boşluklar olması, yapılan analizlerin de farklı
modelleri ele alarak öngörülerde bulunması zorunluluğunu oluşturuyor.
Gelinen son aşamada geriye 3 senaryo kalıyor: İlki 14 Kasım’da sunulan
Anlaşmalı Brexit’in kabul edilmesi, ikincisi kaçınılmaya çalışılan Anlaşmasız
Brexit ve sonuncu ise yeniden referanduma gidilmesi.
Brexit’in tarım ve gıda sektörü üzerindeki etkilerinin inceleneceği bu bölümde
May’in Brexit planı ve Anlaşmasız Brexit seçeneklerinin olası çıktılarını ortaya
koyulacak. Ex ante yapılan çalışmaların metodolojik farklıkları her ne kadar
çıktıların kıyaslanmasını zorlaştırsa da en güncel çalışmalara odaklanarak
müzakerelerde gelinen son durumun olası sonuçlarını, hassas noktalarını ve
yarattığı tehditleri incelemek adına yeterli veri sunuluyor.
Bu kapsamda betimsel araştırma56, kısmi57,58 ve genel denge analizi59 ile
maliyet odaklı ekonomik60 modellemeleri kullanan araştırmaların etki
analizleri üzerinde yoğunlaşıldı. Her ne kadar Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden
ayrılması farklı senaryolar altında incelense de tarım ve gıda sektörleri
üzerine odaklanan çalışmalar azınlıkta yer alıyor. Azınlıktaki bu çalışmaların
geneli ise Birleşik Krallık ekonomisi üzerindeki etkilere odaklanırken; AB
üyelerini tek tek inceleyen analizler oldukça sınırlı sayıda kalıyor.
Tarafların ekonomisindeki genel denge etkilerini değerlendiren çalışmalar,
AB-27’nin satın alma gücünde ufak ölçüde bir küçülme yaşanacağını
belirtiyor. En az tercih edilen seçenek olan Anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi
ve Birleşik Krallık için DTÖ kurallarının devreye girmesi halinde bile AB-27
GSYH’sinde ortalama %0,3’lük bir kayıp yaşanacağının ortaya koyulması,
Brexit’in makro etkilerinin korkulandan çok daha makul olacağını gösteriyor.
Aynı zamanda İrlanda Cumhuriyeti dışındaki üye ülkelerin GSYH’sinde
%0,7’den daha az oranda kayıplar yaşanacağı öngörülen etki analizlerinden,
Birleşik Krallık ile AB-27 arasında bir STA’nın imzalanması halinde olumsuz
etkilerin özellikle AB açısından minimuma indirgenebileceği sonucunu
çıkarmak mümkün.

56
Potton E., Webb D., 2017. “Brexit: Agriculture and Trade”, Briefing Paper 7974, UK House of Commons
57

Baker vd., 2017. “Brexit Scenarios: an impact Assessment”, Market Intelligence Report, Agriculture
&Horticulture Development Board (AHDB)
58
Davis J. vd.,2017. “Impacts of Alternative Post-Brexit Trade Agreements on UK Agriculture: Sector
Analyses using the FAPRI-UK Model”, Agri-Food and Biosciences Institute
59
Freund F. vd. 2017. “The UK after the Referendum: Renegotiating Tariffs and Beyond”, GTAP 2017
Conference Paper
60
Springmann M.,Freund F., 2018. “The impacts of Brexit on agricultural trade, food consumption, and
diet-related mortality in the UK” Oxford Martin School Working Paper
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1.5. Brexit Sonrası Birleşik Krallık ile AB-27 Ticareti
Anlaşmalı Brexit’in gerçekleşmemesi durumunda Birleşik Krallık için DTÖ
ticaret kuralları geçerli olmaya başlayacak. Bu kapsamda Birleşik Krallık’ın
hem AB-27 hem de Türkiye ile olan ticaretinde en çok kayırılan ülke prensibi
doğrultusunda yeni tarifeler belirlenecek. Aynı şekilde taraflar arası tarife
dışı engellerin de artacağı anlamına gelen bu senaryo, AB-27 ve Birleşik
Krallık ticaretinde %62 oranında bir azalma olacağını ileri sürüyor.61 İrlanda
Cumhuriyeti, Hollanda ve Fransa bu senaryodan en olumsuz etkilenen AB üye
ülkeleri olarak ön plana çıkıyor. Ancak İrlanda dışında diğer AB üyelerindeki
tüketici fiyatlarının ve ekonomik faaliyetlerin Brexit’ten etkilenme oranının
yok denecek kadar az olacağı belirtiliyor.
Pirinç, beyaz et, şeker, süt ürünleri ve kırmızı et ticaretinde %90’a varan
kapasite kaybı yaşanacağını öngören Anlaşmasız Brexit senaryosu, Birleşik
Krallık’a azalan ihracatın olumsuz sonuçlarını AB-27 içerisinde ve üçüncü
ülkelere yapılan ticaretin artmasıyla telafi etmeye çalışacak. Yine de ihracatın
içeriği ve kapasitesinin farklı olması nedeniyle yaşanacak ticaret sapması,
Brexit’in yaratacağı kayıpları telafi etmeye yetmeyecek. AB’den ithal ettiği
ürünlerdeki fiyat artışı nedeniyle küresel pazardaki rekabet gücünü hatırı
sayılır seviyede kaybedecek olan Birleşik Krallık’ın ise orta ve uzun vadede
AB-27’den yaptığı ithalatı üçüncü ülkelere kaydıracağı düşünülüyor.
Birleşik Krallık ile AB-27 arasında asimetrik bir ilişki söz konusu olduğu için
Brexit sürecinde avantajlı tarafın AB-27 olduğu aşikâr. Nitekim 65,2 milyonluk
nüfusa sahip Birleşik Krallık’ın yıllık GSYH’si 2 trilyon 622 milyar dolar iken;
yaklaşık 14 trilyon dolar GSYH’ye sahip AB-27’nin nüfusu 445 milyon.
Tarım ve gıda ürünleri AB-27 ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin %11’ini
oluşturuyor. AB-27 lehine olan ticaret dengesi verilerine göre 27 AB üyesinin
toplamda 47 milyar dolarlık ihracatına karşın 18 milyar dolarlık ithalat
yapıyor.62 Ek olarak Birleşik Krallık, gıda talebinin %30’unu AB ülkelerinden
karşılıyor. Yine de AB-28’in en büyük ikinci ekonomisi, AB ticaret ve değer
zincirine yüksek seviyede entegre bir ülke olduğu için Bileşik Krallık, özellikle
de bazı üye ülkelerin tarım ve gıda ihracatında birincil hedef konumunda yer
alıyor.

61
Bu oran AB-27 ticaretinde 33,7 milyar dolarlık bir kayıp yaşanabileceği anlamına gelmektedir.
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Bellora, C., Emlinger, C., Fouré, J. ve Guimbard, H. 2017. “Research for AGRI Committee, EU – UK
agricultural trade: state of play and possible impacts of Brexit”, European Parliament, Policy Department
for Structural and Cohesion Policies, Brussels
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Tablo 4: Birleşik Krallık ile AB-27 Ticaret Verileri63
Ticaret Verileri

Korumacılık

Değer
(milyon
dolar)

AB
ticaretine
oranı

Küresel
ticarete
oranı

Brexit
öncesi
TDT* (%)

EKÜ**
(%)

Brexit
Sonrası
TDT (%)

AB-27
İhracatı
Tarım Dışı
Ürünler
Tarımsal
Ürünler

305.864

%6,67

%1,86

14,37

3,22

26,15

47.306

%8,81

%3,25

26,01

18,29

45,40

Toplam

353.170

%6,90

%1,97

15,62

4,85

28,23

AB-27
İthalatı
Tarım Dışı
Ürünler
Tarımsal
Ürünler

196.122

%4,35

%1,19

13,37

2,59

24,17

17.954

%3,79

%1,23

22,78

14,20

39,89

Toplam

214.076

%4,29

%1,20

14,07

3,45

25,34

*Tarife Dışı Tedbirler (Non-Tariff Measures);
** En çok kayırılan ülke prensibi (Most Favored Nation)

Not: Veriler 2013-2015 yılları ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

Ekim 2017’de yayımlanan bir analiz,64 Brexit’in yürürlüğe girmesiyle birlikte
en çok kayırılan ülke prensibinin ve daha sıkı tarife dışı tedbirlerin devreye
gireceğini öngörüyor. Bu bağlamda Brexit’ten en çok etkilenecek olan
sektörler sırasıyla işlenmiş gıdalar, süt ürünleri ve et ürünleri olacak. Bu
öngörünün sebebi ise; işlenmiş gıda ticaretinde net ihracatçı olan AB’nin
Birleşik Krallık’a yaptığı ihraç kaleminde de bu konumunu devam ettirmesidir.
17 milyar dolarlık değeriyle AB’nin gıda ticaretinin %10’unu oluşturan bu
kalem, aynı zamanda en fazla korunan alanlardan birisi olması sebebiyle
önem taşıyor. Devamında dördüncü sırada içecek ve tütün ürünleri; beşinci
sırada ise Türk tarımında gıda fiyatlarındaki oynaklığın başrolünde yer alan
meyve ve sebze sektörü, Brexit’in etkileyeceği sektörler listesinde yerini
alıyor.
Tarifeler, tarife oran kotaları ve tarife dışı tedbirler konusunda anlaşmaya
varılmadığı takdirde sınır ve gümrük kontrollerinin artacağı bir senaryoyu
63
A.g.e. s.19
64
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A.g.e.

öngören analizler, Birleşik Krallık’ın sadece AB-27 ile değil üçüncü ülkelerle
olan ticaretinde de yeniden görüşmeler yapması gerekeceğini vurguluyor.
Ticaret anlaşmasında aksi belirtilmediği müddetçe en çok kayırılan ülke
prensibinin (EKÜ) devreye gireceğini belirten analizler, tarife dışı tedbirlerin
(TDT) de artacağının altını çiziyor. Etki analizlerinin ortaya koyduğu verilere
göre AB-27’den ihraç edilen tarım ve gıda ürünleri %18,3 oranında EKÜ ve
%45,4 oranında TDT ile karşılaşırken; Birleşik Krallık’ın ihraç ettiği ürünlerde
bu oran sırasıyla %14,2 ve %39,9 olarak hesaplanıyor.
AB-27 ithalatını etkileyecek sektörler aynı sırayı izlese de Birleşik Krallık
menşeili ürünler, total AB tarım ve gıda ithalatının sadece %3 ila %8’ini
oluşturuyor. Bu nedenle AB-27’yi asıl yaralayacak olanın Birleşik Krallık’a
yaptığı ihracat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öte yandan Birleşik
Krallık’ın gıda, yem ve içecek ihracatının %60’ını AB-27’ye yapıyor oluşu65,
kayıplar yaşanacak kalemin her iki taraf için de ihracat olduğunu kanıtlıyor.
2017 verilerine bakıldığında Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yapan AB üyesi
ülkeler (sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya ve İrlanda) aynı zamanda Birleşik
Krallık’ın gıda ihracatında da (sırasıyla İrlanda, Fransa, Hollanda ve Almanya)
şampiyon isimler olmayı başarıyor.66
Senaryolar ve modellemeler çeşitlilik gösterse de tüm çalışmalar, Brexit’te
Birleşik Krallık’ın AB-27’ye kıyasla daha fazla kayıp yaşayacağı konusunda
hemfikir. Yine de Birleşik Krallık Brexit’in en büyük kurbanı değil. Çünkü
Birleşik Krallık’ın GSYH’sinin %2,3 azalacağını ortaya koyan analizler,
İrlanda’nın %3,4 oranında kayıp yaşayacağını öngörüyor. Benzer şekilde
tarım ve gıda sektöründe AB-27’ye göre net ithalatçı konumdaki Birleşik
Krallık’ın OTP ve Gümrük Birliği’nden ayrılması, İrlanda ticaretinde olumsuz
etkiler yaratacak. Tarım ve gıda ithalatının %46’sını Birleşik Krallık’tan
gerçekleştiren ülke, ihraç ettiği ürünlerde ithal ara malları kullandığı için AB
içerisinde Brexit’i en fazla hissedecek üye konumunda yer alıyor.
Birleşik Krallık gıda ihracatının geri kalan %40’ında yer alan üçüncü ülkelerin
liste başında ABD, Çin ve Hong Kong sıralanırken67; ABD’nin ek olarak Birleşik
Krallık’ın gıda ithalatındaki AB’den sonra bir numaralı ticaret ortağı olması

65
National Statistics, “Agriculture in the United Kingdom 2017” https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741062/AUK-2017-18sep18.pdf
66
A.g.e. s. 97
Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yapan ülkeler: Hollanda (£5,5 milyar), Fransa (£4,5 milyar), Almanya (£4,4
milyar) ve İrlanda Cumhuriyeti (£4,3 milyar)
Birleşik Krallık’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler: İrlanda Cumhuriyeti (£3,7 milyar), Fransa (£2,3 milyar),
Hollanda (£1,5 milyar) ve Almanya (£1,4 milyar)
67
2017 verilerin göre Birleşik Krallık, ABD’ye £2,3 milyar, Çin’e £564 milyon, Hong Kong’a ise £460 milyon
değerinde ihracat yapmıştır.
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Brexit’i sabırsızlıkla bekleyen bir ABD gerçeğinin perde arkasını oluşturuyor.
Bu nedenle Brexit’in yaratacağı fırsatların ilk muhatabının ABD olacağını
öngörmek pekâlâ mümkün. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump’ın Brexit
sürecine olan büyük desteği, popülist odaklı sembolik yönünün yanı sıra
Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri artırma hedeflerinin açık bir göstergesi.
Şekil 10: Birleşik Krallık’ta Tüketilen Gıda Menşei68
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AB-27
Afrika
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Asya
Diğer Avrupa Ülkeleri
Avustralasya

Birleşik Krallık’ın 2014-2020 OTP bütçesine katkısı 27,7 milyar avro, 2017
yılındaki OTP katkısı ise yaklaşık 4 milyar avro olarak hesaplandı.69 2021-2027
OTP bütçesini bu katkıyı çıkararak hesaplayan Avrupa Komisyonu, Birleşik
Krallık’ın geçiş sürecini tamamlamasının ardından (güncel durumda 31
Aralık 2020) AB yasal düzenlemeleriyle bağlı olmayacağını ortaya koyuyor.
Bu yönüyle AB-27 veya üçüncü ülkeler ile yapacağı ticaret anlaşmalarında
pazarlık gücünde sarsıntılar yaşayacağı tahmin edilen Birleşik Krallık yine de
AB norm ve standartlarını takip etmeyi tercih edebilir.
Sonuçta varılan tarife oranları ne olursa olsun AB-27, Birleşik Krallık ve üçüncü
ülkeleri doğrudan etkileyecek ticaret sapmalarının yaşanacağı öngörülüyor.
Gümrük Birliği’nde yer almaması durumunda Birleşik Krallık için menşei
kuralları geçerli olacak ve bu durum AB-27’ye yapılan ihracatta ek ücretler
ödenmesine sebebiyet verecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde AB
pazarıyla iç içe yapısı dolayısıyla kısa ve orta vadede mevcut ticari ilişkileri
koruma eğilimi gösterilecek. Birçok ek ara malı üçüncü ülkelerden ihraç
eden Birleşik Krallık tarım ve gıda sektörünün bu eğilimi nedeniyle ticaret
daha maliyetli hale gelecek.
68
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Öte yandan bu senaryo gerçekleşse bile 2021 itibarıyla AB bütçesine ödeme
yapılmayacağı için ulusal bütçede her yıl için 4,1 milyar avro ila 7,3 milyar
avroluk tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. Bu kapsamda 2015 yılında
yayımlanan bir çalışma, bütçedeki kazancın artan ticaret maliyetlerini
aşacağını; dolayısıyla Birleşik Krallık’ın şimdiki durumundan daha avantajlı
olacağını öne sürdü.70
Artılar ve eksiler toplandığında Birleşik Krallık’ın AB bütçesine katkı
sağlamayacağı için kazançlı olduğunu savunan analizler, AB’nin Birleşik
Krallık’a olan katkısını ve sektördeki dinamikleri genelleme eğilimi gösteriyor.
Nitekim birçok çalışma, Birleşik Krallık ile AB-27 ticaret dengesine bağlı olarak
her sektörün Brexit’ten etkilenme oranının farklı olacağını ortaya koyuyor.
Bunun yanı sıra bütçedeki tasarrufun sektördeki kayıpları nasıl telafi
edebileceğine dair Birleşik Krallık hükümetinin veya uzmanların bir
eylem planı sunmadığı göze çarpıyor. Brexit’in tamamlanma sürecindeki
belirsizlikler nedeniyle sektörlerde yaşanan kayıpları da göz ardı eden
söz konusu analizler, 2021 itibarıyla AB’ye para ödemeyecek olan Birleşik
Krallık’ın önceki kayıpları kapatabilme kapasitesinin detaylarını incelemiyor.
Tüm bu sebepler dolayısıyla AB bütçesine yapılmayan ödemenin sağladığı
tasarrufun sektörlerdeki ticaret sapmalarının yarattığı istihdam, arz ve fiyat
değişimlerini telafi edeceği konusunda kesin öngörülerde bulunmak güncel
konjonktürde pek mümkün değil.
Şekil 11: Birleşik Krallık’ta Çiftçilere Yapılan Doğrudan Ödemeler (milyon GBP) 71
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‘Brexit’ from the EU”, Journal of Agricultural Economics, 66(3), s.832-842.
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National Statistics, “Agriculture in the United Kingdom 2017” s. 74, https://assets.publishing.service.
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2016 yılında yayımlanan bir çalışma72, Brexit’in etkileriyle mücadele edebilmesi
için Birleşik Krallık’ın kamu politikalarında odaklanması gerekenleri inceledi.
Kısmi denge analizi kullanarak sektör analizi gerçekleştiren araştırma, öne
sürdüğü senaryolar (STA imzalanması, DTÖ kurallarının geçerli olması ve ticaret
serbestleşmesi olmak üzere 3 senaryo) ışığında benimsenecek politikaların
ticaret ve tarım gelirleri üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Birleşik Krallık’ın
tarım gelirlerinde senaryonun içeriğine bağlı olarak değişen oranda tarım
geliri kaybı yaşayacağı öngörülürken; tarım fiyatlarında ve ticaret dengesinde
senaryolardaki detaylara göre üretici veya tüketici refahında kayıp veya
kazanç yaşanabileceği vurgulandı. Bu sebeple AB’den yapılan ithalata bağımlı
ve entegre yapıdaki tarım ve gıda sektörüne dair yapılacak müzakereler ile
imzalanacak anlaşmaların içeriği Birleşik Krallık’ın üretici veya tüketicilerin
çıkarlarına verdiği öncelik doğrultusunda şekillenecek.73
Şekil 12: 2017 Yılında Birleşik Krallık Ticaret Kalemleri74
İhracat Değeri (milyar GBP)
İthalat Değeri (milyar GBP)
Sebze ve Meyve
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Süt Ürünleri /Yumurta
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Diğerleri
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1,2
11,1
1,8
6,7
7,4
5,7
2,1
3,9
1,8
3,2
1,9
3,2
2,0
3,2
1,5
3,8
1,4
2,2
0,6
2,1
0,4
1,3

Van Berkum vd. , 2016. “Implications of a UK exit from the EU for British agriculture”, Study for the
National Farmers’ Union (NFU), Warwickshire, UK, LEI, Wageningen. http://edepot.wur.nl/377860
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Potton E., Webb D., 2017. “Brexit: Agriculture and Trade”, Briefing Paper 7974, UK House of Commons
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AB-27 perspektifinden incelendiğinde Birleşik Krallık, Birliğin ABD’den
sonraki en büyük ihracat pazarını oluşturuyor. Tarım ürünleri ticaretinde
29 milyar avro değerinde dış ticaret fazlası elde eden AB’nin ihracatındaki
Birleşik Krallık payı, ithalatına kıyasla belirgin oranda daha fazla rol oynuyor.75
Diğer yandan koruma tedbirlerinde AB-27’nin Birleşik Krallık’tan gelen tarım
ürünlerine uyguladığı oran %37 iken; Birleşik Krallık’a ihraç edilen ürünlerde
bu oran %44,3’e kadar çıkıyor. Pozitif ticaret dengesi, ihracat payı ve koruma
verilerini ele alarak Brexit’in AB-27 üzerindeki etkilerini inceleyen AP İç
Politika Genel Müdürlüğü, AB ihracatında ithalata nazaran daha fazla etki
görüleceğini vurguluyor.76 Bu yönüyle Birleşik Krallık’ın ayrılmasının, AB27’deki tüketicilerden ziyade üreticiler üzerinde olumsuz etkiye sahip olması
bekleniyor.
Aslında DTÖ senaryosunun (tarife dışı engellerin olduğu veya olmadığı)
Birleşik Krallık gıda ve tarım ürünleri katma değerini %2,1 oranında
artırabilme ihtimali nedeniyle Anlaşmasız Brexit, gıda ve tarım sektörü için
bir fırsat olarak görülebilir. Nitekim artan fiyatlar ve ticaret engellerinin
sonucunda AB-27 ithalatının yerine iç üretimi ve üçüncü ülke ticaretini
koyacak olan Birleşik Krallık’ın, üretimde belirgin seviyede artış yaşayacağı
öngörülüyor. Fakat hem ticaret sapması hem de artan tarımsal üretimin
tüketici fiyatlarını yükseltecek olması, AB-27’dekinden farklı olarak Birleşik
Krallık’taki tüketicilerin Brexit’in etkilerini belirgin ölçüde hissedeceğini
gösteriyor.77 Sonuç olarak yapılan hesaplamalar, Brexit’in tarım sektörüne
dair etkilerini en çok hissedecek olanların AB-27’deki üreticiler ile Birleşik
Krallık’taki tüketiciler olacağını iddia ediyor.
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2 TÜRK TARIMININ GIDA FİYATI

DALGALANMALARIYLA GEÇEN BİR YILI
AB tarım politikasının yaşadığı reform tartışmalarının paralelinde Türk tarımı
da oldukça hareketli ve dönüşüm ihtiyacını daha da açığa çıkaran bir yıl
geçirdi. 2018 yılının ikinci yarısına temel besinlerin başında gelen patates ve
soğan fiyatlarının ani yükselişiyle başlayan Türk gıda piyasası, bir anda tüm
gözlerin tarımsal üretimdeki sorunlara çevrilmesine neden oldu.
AB OTP’si ile benzerlikler taşıyan ve ayrışan noktaları ortaya koymak adına
Türk tarımındaki yapısal sorunların içeriğine değinmek fazlasıyla önemli.
Nitekim OTP’nin iyileştirme çalışmaları, hataları ve başarılı ilerleyen ögeleri,
Türkiye’deki tarım politikalarında yapılması ve yapılmaması gerekenler
hakkında bir rehber sunma özelliği taşıyor. Ayrıca Türkiye-AB tarım gıda
ticaretinin geleceğine dair yapılacak analizlerde tarafların rekabet gücünü
irdeleyebilmek ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin birincil tarım ürünlerini
kapsamasının doğuracağı sonuçları doğru bir şekilde öngörebilmek için
tarafların sektördeki güncel tartışmalarını masaya yatırmak gerekiyor. Bu
kapsamda AB tarihinde bir ilki ifade eden Brexit sürecinin ardından üçüncü
ülke kategorisine girecek olan Birleşik Krallık’ın ithalata bağımlı tarım ve
gıda sektörünün Türkiye için ne anlama geldiği de tartışmaların bir diğer
unsurunu oluşturuyor.
Türkiye’nin dış ticaret hacminin yaklaşık %50’sini oluşturan AB-2878, hem
standartların maksimum seviyede benimsenmesiyle rekabet gücünü
artıracak hem de ticaretin sağladığı katma değeri pekiştirecek bir pazar
olarak konumlanıyor. Diğer yandan aday ülke konumundaki Türkiye için
AB, tüm politika alanlarında olduğu gibi tarım politikaları ve gıda güvenliği
konularında norm belirleyici bir yumuşak güç anlamına geliyor. Bu nedenle
tarım politikalarında son dönem örtüşen ve ayrışan dinamikleri ortaya
koymak, reform analizlerinde daha tutarlı ve gerçeğe yakın öngörülerde
bulunulmasına yardımcı olacak bir değer taşıyor.
Üreticiden tüketiciye olan yolculuğunda girdi maliyetlerinden üretim
modellerine, hava koşullarından depolama imkânlarına çok fazla değişkenin
yer aldığı tarım ve gıda sektöründe, üreticinin yanı sıra tüketicinin refah
seviyesini etkileyen gıda fiyatları, merkezi bir konumda yer alıyor. Nitekim
tarım politikalarının temel amaçları ve hedefleri, bireylerin gıda ürünlerine
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makul fiyatlar ödeyerek erişebilmesini kapsıyor. Bu yönüyle Türk
tarımındaki yapısal sorunların bir çıktısı olarak gıda fiyatlarındaki oynaklık
ve öngörülemezlik politika stratejilerinde gözden geçirilmesi gereken
ögeler ortaya koyarken; bu durumun en büyük ticaret ortağı AB ile ticaret
dengesini nasıl etkileyeceği konusunda derin analizlere ihtiyaç duyuluyor.
TCMB, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı 2018 Üçüncü Enflasyon
Raporu’nda79 yükselen enflasyonun sebeplerinin alt kalemleri arasında gıda
fiyatlarını gösterdi. Bu anlamda “İşlenmemiş Gıda Enflasyonunda Yapısal
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla Türk tarımındaki yapısal sorunların
çözülmesine dair önerilerin paylaşılarak; ülke tüketici enflasyonunu
etkileyen birincil sebeplerin arasında tarım sektöründeki sorunların yer
aldığı belirtildi.
Geriye dönük bakıldığında gıda fiyatları ve tarımsal üretimdeki sorunlar,
2011 yılının birinci enflasyon raporunda da kendisine yer bulmuştu.
2010 yılının son çeyreğine dair enflasyon verilerini paylaşan raporda80
“İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Oynaklığın Nedenleri” başlığı altında benzer
şekilde gıda fiyatlarına dikkat çekilmişti. Bu yönüyle yıllar sonra Merkez
Bankasının 2018 Yılı Üçüncü Enflasyon Raporu’nda benzer uyarılarda
bulunması, Türk tarımının ilerleyen zamana rağmen yapısal sorunlar ve
fiyat oynaklığı sorunlarında bir iyileştirme gerçekleştiremediğini gösteriyor.
9 Ekim 2018’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı
“Enflasyonla Mücadele Programı” farklı sektörlerde alınacak önlemleri
ortaya koyarken; tarım ve gıda sektörüyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın en temel
amacının “üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak” olduğunu dile getirdi.81
Farklı kalemlerde %10 civarında indirimler getiren enflasyonla mücadele
paketinin gıda ayağı, sorunları çözmekten ve üretimi teşvik etmekten
uzak kısa vadeli bir çözüm önerisi olduğu yönünde eleştirildi. Öte yandan
enflasyon düşürme çabalarının bir tarım politikası olmadığını hatırlatmak
gerekiyor. Yine de fiyat oynaklığının ortaya koyduğu üretim modellerindeki
sorunları çözeceğini ifade eden “fiyat odaklı çözümler”, tarım politikalarını
doğrudan etkilediği için sektöre yönelik analizlerde önemli bir yer tutuyor.
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31 Ekim 2018 tarihinde TCMB, 2018 yılının son Enflasyon Raporu’nu82
açıklayarak yılsonu işlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu tahminini %13’ten
%29,5’e; 2019 yılsonu gıda enflasyonu tahminini ise %10’dan %13’e
güncelledi. Öte yandan işlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu, Temmuz 2018
Enflasyon Raporu’nda öngörülenin çok üstünde gerçekleşerek %34’e ulaştı.83
TÜİK verilerine göre son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonun görüldüğü
Türkiye’deki gıda fiyatı dalgalanmaları, üretim modellerinden devlet
politikalarına, tedarik zinciri yapısından tedbir ticaret dengesine birçok
farklı alandaki sorunlardan kaynaklanıyor. Bu bölüm, gıda fiyatlarındaki
öngörülemez yapıdan yola çıkarak Türk tarımı ve gıda sektöründeki güncel
durumu ortaya koymayı ve Brexit’in yaratacağı ticaret sapmalarının Türkiye
tarım sektörü üzerindeki olası etkilerini irdelemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda
öncelikle yapısal sorunların, kontrol edilemeyen gıda enflasyonunu
tetiklediği; veriye dayanmayan üretim planmasının bir sonraki üretim yılı
hakkında belirsizlikler yarattığı sektörün güncel durumu hakkında bilgi
veriliyor. Sunulan iyileştirme önerilerinin de eleştirel bir bakış açısıyla ele
alındığı bu bölümde ayrıca Türkiye-AB Gümrük Birliği modernizasyonu
çerçevesinde birincil tarım ürünleri ticaretinin geleceği ve Türk tarımı
üzerindeki olası etkileri irdeleniyor.

2.1. TCMB Enflasyon Raporları: Tarih Tekerrür Ediyor
Merkez Bankasının raporlarındaki veri ve
önerilerden yola çıkarak Türk tarımındaki son
Tüketiciye
durumun bir fotoğrafını çekmek mümkün.
yüksek fiyatlara
Nitekim tüketiciye yüksek fiyatlara arz
arz edilen gıda ürünleri
edilen farklı alt başlıklardaki gıda ürünleri
ve artan girdi maliyetleri,
ve artan girdi maliyetleri, perakende
perakende sektörünün
sektörünün yanı sıra üretim modellerinde
yanı sıra üretim modellerinde
çözülmesi gereken bir sorunun varlığını
çözülmesi gereken bir
işaret ediyor. Türk lirasının değer
sorunun
varlığını işaret
kaybettiği ve enflasyonun yükseldiği bir
ediyor.
dönem geçiren Türk ekonomisi, enflasyonu
tetikleyen tüm alt ögelerde reformlar yapılması
ihtiyacı duyuyor.
82

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/1e306323-d6fc-47e6-aaa5-8359b5446470/enf_
ekim2018_tammetin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1e306323-d6fc-47e6-aaa58359b5446470-mr9kcMx Erişim Tarihi: 31.10.2018
83
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/
Baskanin+Konusmalari/2018/KonusmaB31_10_2018 Erişim Tarihi: 31.10.2018

48

2018 yılı Üçüncü Enflasyon Raporu’nda altı çizilen yapısal sorunların başında
dönemsel arz açıkları, stoklama ve fiyat spekülasyonu yapma davranışları,
tedarik zincirindeki aracıların çokluğu ve geri kalmış lojistik süreçler yer
alıyor. Yapısal sorunlara ek olarak küresel ısınmanın sonucunda yaşanan
sert hava koşullarının (aşırı yağış, sel, dolu gibi meteorolojik faktörlerin yanı
sıra bitki hastalıkları) yarattığı üretim kayıpları nedeniyle işlenmemiş gıda
enflasyonunun öngörülerin çok üstündeki oranlara ulaştığı ifade ediliyor.
Özellikle de taze meyve ve sebze odağında saptanan fiyat oynaklığı, tüketim
sepeti içindeki yüksek payları nedeniyle tüketici fiyat endeksinde belirleyici
rol oynuyor.
Günümüzdeki durumun bir ilk olmadığı, geçen yılki Üçüncü Çeyrek
Enflasyon Raporu’nda gıda fiyatlarındaki yüksek artışa dikkat çekilerek
“Gıda Fiyatlarında Son Dönem Gelişmeleri” başlığı altında taze yaş meyve ve
sebzeyle başlayıp grup geneline yayılan yüksek fiyatlara dikkat çekildiğini
hatırlatmak gerekiyor.84 Hatta biraz daha geriye gidildiğinde tarımsal
üretimin düştüğü ve gıda enflasyonunun yıllık enflasyondaki payını
artırdığı 2010 yılını değerlendiren raporlarla karşılaşılıyor. Bu bağlamda
TCMB’nin enflasyona olan doğrudan etkileri nedeniyle 2010’un Dördüncü
Raporu’nda buğday fiyatlarının seyrine85; 2011’in Birinci Raporu’nda ise gıda
fiyatlarındaki oynaklığa vurgu yapması86 tarım sektöründe benzer sorunların
bir döngü halinde ara ara gün yüzüne çıktığını kanıtlıyor. Genellikle enflasyon
dalgalanmalarına doğrudan etki ettiği koşullarda gündeme gelse de tarımın
perde arkasında üretimdeki belirsizlikler ve yüksek maliyetlerin sabit kaldığı
görülüyor.
TCMB Enflasyon Raporlarında gıda enflasyonuna vurgu yapılan dönem
olan 2010’un ikinci yarısı günümüze benzer dinamikler barındırdığı için
ana maddelerin incelenmesi önem taşıyor. 2010 yılının Dördüncü Enflasyon
Raporu’nda “yıllık enflasyonun 9,24 düzeyine yükseldiği; bunun da arkasında
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki keskin artışların etkili olduğu” belirtildi.
Kuraklık sebebiyle küresel buğday üretiminin ticaret verilerini etkileyecek
düzeyde düştüğü bir yıl olarak kayda geçen 2010’un tarımsal üretim ve gıda
ticaretinde ayrı bir yeri mevcut. Nitekim Rusya’nın 15 Ağustos 2010 tarihli
84
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resmi kararla yıl sonuna kadar buğday ihracatını durdurduğu bir dönemde87
hazırlanan Rapor, bu sebeple “Buğday Fiyatlarının Seyri ve Tüketici Fiyatlarına
Etkileri” başlığı altında bu konuya özellikle yer ayırdı. 88
Her ne kadar 2010 buğday fiyatları, 2008’de görülen tarihi rekorun altında
kalsa da dünya genelinde gıda enflasyonunu önemli ölçüde etkilemişti.
Özellikle buğday fiyatlarındaki küresel yükselişin tüketici fiyatlarına
yansımasına odaklanan TCMB, etki-tepki analiziyle yurt içi buğday
fiyatlarının ekmek ve tahıllar grubu fiyatlarına geçişkenliğini ölçtü. Analizin
sonuçlarına göre yurt içi buğday fiyatlarında %10’luk bir artışın ekmek ve
tahıllar grubu fiyatlarını %4,6 oranında artırdığı belirtildi. Buğday krizi bu
yönüyle, güncelliğini hala koruyan bir gerçekliği yani hava şartlarındaki ani
değişimin üretim, ticaret ve gıda güvenliği konusunda tedbirler almaya iten
bir zincirleme reaksiyonu tetikleme gücünü gösterdi. Aşırı sıcakların üretimi
doğrudan etkilemesiyle yıllık işlenmemiş gıda enflasyonunun endeks
tarihindeki en yüksek seviye olan %28,74’e ulaştığı 2010 yılının üçüncü
çeyreğindeki söz konusu gelişmelerde etkili rol oynayan diğer bir alt kalem,
günümüze benzer bir şekilde taze meyve-sebze fiyatları oldu.
3 ay sonra yayımlanan 2011 yılının Birinci Enflasyon
Raporu’nda hava şartlarındaki öngörülemez
2018 Temmuz
değişikliğe ek olarak üretim modellerindeki
yapısal aksaklıkların gıda fiyatlarındaki
Enflasyon Raporu’nda
oynaklığın arkasında yatan sebep olduğu
gıda fiyatlarındaki
vurgulandı. Uzun yıllardır üreticiler,
oynaklığın temel sebebi
araştırmacılar, akademisyenler ve STK’lar
olarak üretimdeki
tarafından
dile getirilen bir gerçeklik olan bu
yapısal problemler
vurgu; üretimdeki sorunların makro etkilerini
gösterildi.
ekonomik ve finansal verilerle göstermesi
nedeniyle ayrı bir önem arz ediyor. Zira söz
konusu raporda “İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında
Oynaklığın Nedenleri”89 başlığıyla gıda fiyatlarındaki
oynaklığın öngörülebilir bir ekonomi ve arz-talep dengesi oluşmasının
önünde durduğuna dikkat çekildi.
Gıda fiyatlarının tüketici fiyatlarının seyrinde öne çıkan temel unsur
olduğunu dile getiren Merkez Bankası, güçlenerek devam eden oynaklığın
çözülmesi gereken bir sorun niteliği taşıdığını ortaya koydu. Nitekim
2010’un son çeyreğinde gıda fiyatlarındaki keskin düşüşle birlikte enflasyon
87
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verilerinin de düşmesi bir önceki rapordan farklı olarak öngörülerin üstünde
değil altında sonuçlar elde edilmesine neden oldu. Üçüncü çeyrekte görülen
olumsuz hava koşullarının etkilediği yüksek gıda fiyatlarının geçici olması
doğrultusunda işlenmemiş gıda fiyatları yıllık artış oranı 2010 üçüncü
çeyreğine kıyasla 20,2 puan azalarak %8,52 olarak hesaplandı.
Şekil 13: 2008-2010 Yılları Arasında Gıda Fiyatlarındaki Yıllık Yüzde Değişimi 90
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2018 Temmuz Enflasyon Raporu’nun detaylarına göz atıldığında “İşlenmemiş
Gıda Enflasyonunda Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri” alt başlığında gıda
fiyatlarındaki oynaklığın temel sebebi olarak üretimdeki yapısal problemlere
yeniden dikkat çekildiği görülüyor. Raporda tüketici enflasyonunun %15,4
seviyesine çıktığı; arkasında ise gıda, temel mal ve enerji kalemlerindeki
artışın yer aldığı belirtiliyor. 2011 ilk çeyrek raporunun ardından gıda
fiyatları ve tarımdaki yapısal sorunların enflasyondaki belirsizliklerin temel
sebeplerinden birisi olarak gösterildiği bir diğer rapor olması açısından
Temmuz Raporu, bir yandan da tarım ve gıda sektöründe ilerleme
kaydedilemediğinin en açık göstergesi. Özellikle 2010 yılından bu yana fiyat
ve ithalat odaklı uygulamaların benimsendiği tarım politikaları kısa vadeli
çözümler sunsa da orta ve uzun vadede sorunların derinleşmesine ve hatta
çarpan etkisiyle pekiştirilmesine neden oluyor. Nitekim 2018 Ekim Raporu
aynı doğrultuda ilerleyerek, tüketici ve gıda enflasyonunun yukarı yönlü
revize edilmesiyle tarım politikalarındaki reform ihtiyacını tekrar vurguladı.
Fiyat oynaklıkları ve yüksek gıda enflasyonu sebeplerinin detaylarını
irdelerken Merkez Bankası, oynaklığı ve dolayısıyla yapısal sorunları,
çoğunlukla taze meyve ve sebze ürünleri özelinde ele alıyor. Bu durumun
sebebi; meyve ve sebzelerin tüketim sepetinde en yüksek orana sahip
olmasının yanı sıra en fazla oynaklığın görüldüğü üretim ve tüketim kalemi
olmasıdır. Bu çalışmada da TCMB’nin izinden gidilerek Türk tarımındaki
güncel durum, sebze ve meyve sektörüne paralel olarak irdeleniyor.
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Sektördeki
karakteristik
özellikleri
içinde
barındırmasının yanında, Türkiye’nin AB’ye olan
Meyve ve
ihracatındaki yüzdesi en yüksek ticaret kalemi
sebzeler, tüketim
olması sebebiyle hem sektördeki tıkanıklıkları
sepetindeki en yüksek
hem de ticaret dinamiklerini analiz ederken
orana sahip ve en fazla
sebze ve meyve sektörünü odak noktasına
oynaklığın görüldüğü
getirmek çok yönlü ve kapsayıcı bir analiz
üretim ve tüketim
yapmaya imkân tanıyor.

kalemi.

2018 üçüncü çeyrek döneminde Türk lirasının
değer kaybına bağlı bir şekilde işlenmemiş gıdalara
ek olarak yüksek girdi maliyetleri sebebiyle işlenmiş
gıda ürünleri fiyatlarında da yukarı doğru hızlı bir eğilim gözlemlendi. Bir
önceki çeyreğe kıyasla işlenmemiş gıda fiyatları %10,81 puan; işlenmiş gıda
fiyatları %7,58 oranında artış gösterdi.93 Özellikle konserve işlenmiş sebze
ürünlerinin liderliğinde işlenmiş gıdalardaki yıllık değişimlerin %70’lere
varmasıyla sonuçlanan (salça örneğinde olduğu gibi) gıda fiyatlarındaki
yukarı eğilimli oynaklık, Eylül ayında tüm gıda kalemlerine yayıldı. Yılın ikinci
çeyreğinde büyümeyi yavaşlatan finansal oynaklık ve belirsizlik ortamının
üçüncü çeyrekte daha da belirgin hale gelmesiyle tarımın ekonomik
büyümeye olan katkısı negatif yönlü hesaplandı.94
Diğer yandan elektrik, doğalgaz ve un fiyatlarındaki artışın sonucunda
ekmek-tahıllar grubu fiyatları üzerindeki maliyet baskıları giderek arttı. Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, temmuz ayında %23,71’e yükselerek
endeks tarihinin o zamana kadarki en yüksek değerine ulaştı.95 Aynı şekilde
tüketici fiyat endeksi (TÜFE)’nin %15,39 olarak hesaplandığı TCMB Temmuz
2018 Raporu, ÜFE ile TÜFE arasında yaklaşık 10 puanlık bir fark oluştuğunu
gözler önüne sererek maliyetin arttığına dair sinyaller verdi. Maliyetlerdeki
artışın tüketiciye tam olarak yansıtılmadığı anlamına gelen bu fark, tarım
ürünleri üretici enflasyonu ile gıda tüketici enflasyonu arasındaki makasın
açılmasına neden oldu. Nitekim Ekim Raporu bu gidişatın devam ettiğini
hem ÜFE hem TÜFE’deki artışın paralelinde aradaki farkın arttığını ortaya
koydu. Eylül ayında %46,2 değerine yükselen üretici enflasyonu Temmuz
rekorunu geride bırakarak maliyet baskılarını artırarak tüketici enflasyonu
artışında belirleyici rol oynadı.

93
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Şekil 16: Yurt İçi Üretici ve Tüketici Fiyatları Yıllık Yüzde Değişimi 96
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Şekil 17: İşlenmemiş Gıda ve Alkol-Tütün Dışı Enflasyon için Temmuz 2018 Tahmin
ve Gerçekleşmeler (%) 97
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2.2. Geçmişten Günümüze Yapısal Sorunlar
Enflasyon tahminlerinde hata payını artıran gıda fiyatlarındaki yüksek
oynaklık, tarımsal üretimdeki öngörülemezliğin ve bilgi altyapısının
yetersizliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda TCMB“
İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Oynaklığın Nedenleri” başlığı altında oynaklığı
tetikleyen iki sebep üzerinde duruyor: fiyat endekslerinin hesaplanma
yöntemi ve fiyatların oluşumuna etki eden yapısal nedenler.
TCMB, her şeyden önce taze meyve ve sebze fiyatlarının tüketici fiyat
endeksine dâhil edilmesinde kullanılan metodun diğer ülkelerden farklı
olmasının fiyat oynaklığını doğrudan etkileyen bir etmen olduğunu
belirtiyor.98 Değişken ağırlık yaklaşımı yerine sabit ağırlık yaklaşımı ile
hesaplanan meyve ve sebze fiyat endeksleri arasında ölçülen oynaklık
değerinde farklılık olması sebebiyle Merkez Bankası, TÜFE içinde yer alan
işlenmemiş gıda fiyatlarının ölçüm yöntemlerinin daha detaylı incelenmesini
öneriyor. İkinci olarak reforme edilmesi gereken yapısal faktörlerin temel
hatlarını ortaya koyuyor.
Üretim mekanizmalarında neyin ters gittiğini anlayıp tamir edilmesi gereken
bölgeyi ararken ilk göze çarpan sorun, ürün arzının oynaklığı oluyor. Arzda
yaşanan bu oynaklık ise mekanizmadaki dişlilerin işleyişindeki çok yönlü
ve iç içe sorunların bir sonucu olarak meydana geliyor. 2010, 2017 ve 2018
yıllarındaki gelişmeleri gösteren raporlardaki anahtar kelimelerden olan
“arz açığı” ve “arz dalgalanmaları”, veri kalitesinin zayıflığıyla birleşince
fiyatların sağlıklı bir biçimde öngörülebilmesini neredeyse imkânsız kılıyor.
Uzmanların; çiftçilerin ortalama eğitim düzeyinin sınırlı olması, geleneksel
yöntemlerle üretime devam edilmesi, küçük ölçekli
üretimin sebep olduğu verim düşüklüğü ile su israfı
Arz
ve son olarak altyapı yatırımları ile modern üretim
açığı ve arz
tekniklerinin yetersizliği şeklinde özetlediği tarım
dalgalanmaları, veri
sektörüne ait güncel sorunlar, iklim koşullarına
karşı hassas ve korunmasız bir tarımsal üretim
kalitesinin zayıflığıyla
modeli oluşturuyor.
birleşince fiyatların

sağlıklı bir biçimde
öngörülebilmesini
neredeyse imkânsız
kılıyor.

Teknik yetersizlik ve bilgi eksikliklerinin hâkim
olduğu küçük işletmelerin çoğunlukta yer
aldığı Türk tarımı, bu anlamda üreticilerin iklim
koşullarına bağımlı olduğu bir üretim yapısına sahip.
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Aşırı sıcaklar, düzensizleşen yağış rejimi, sel veya kuraklık sebebiyle küresel
üretimin ciddi oranda düştüğü bir yıl olarak kayıtlara geçen 2018, modern ve
iklim değişkenliğine adapte bir üretim yapılmaması dolayısıyla Türkiye’deki
ürün hasadında ciddi kayıplar yaşanan bir dönem oldu. Özellikle yaş sebze
fiyatlarındaki aşırı artışta doğrudan etkili olan hava şartları ve bitki hastalıkları
sebebiyle haziran ayında %83,58’e ulaşan yaş sebze yıllık enflasyonu, üretim
modellerinin iklim değişikliğine hazır olmadığını açıkça gösterdi.

Tablo 5: Ürün Grupları Bazında Yıllık Enflasyon (%)
Ürün Grupları

Mart 2018

Haziran 2018

2013-2017
Mart Ayları
Ortalaması

2013-2017
Haziran Ayları
Ortalaması

Gıda ve Alkolsüz
İçecekler

10,37

18,89

9,89

11,12

İşlenmiş Gıda

14,42

14,47

9,15

9,29

İşlenmemiş Gıda

6,31

23,23

10,61

13,47

Taze Sebze

-2,29

83,58

11,96

14,20

Taze Meyve

4,79

4,15

12,06

17,40

Kaynak: TCMB 2018 Yılı Enflasyon Raporu-III 31 Temmuz 2018 s. 40

Arz-talep dengesinin sağlanamamasının arkasında Türkiye’deki tarımsal
üretimin azalmasının da önemli bir payı var. TÜİK verilerine göre 2018 yılında
bitkisel üretimde geçen yıla kıyasla %1,7’den %4,2’e varan oranlarda azalmalar
söz konusudur. Aralık 2018 tarihinde açıklanan TÜİK verileri detaylarına
bakıldığında geçen yıla oranla %4,8 oranında azalan tahıl üretimini %2,6
oranında azalan sebze üretimi takip ediyor. Meyve üretimini ayrı olarak
değerlendirmeyen TÜİK verileri “meyve, baharat bitkileri ve içecekler”
kaleminde %0,8 oranında artış olduğunu belirtiyor.99

99
Üretimin azaldığı ana kalemlerin alt başlıkları yakından incelenecek olursa: buğday %7, yemeklik
bakla %13,8, kırmızı mercimek %22,5, patates %5,2, tütün %14,4, şeker pancarı %10,6, kuru soğan %9,4,
domates %4,7, fındık %23,7, kayısı %23,9 oranında azaldı.
http://www.tarim.com.tr/2018-Bitkisel-Uretim-Istatistikleri-Aciklandi,39883h Erişim Tarihi: 28.12.2018
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Veriye ve stratejiye dayalı etkili üretim planlamaları yapılmaması, üretimdeki
belirsizliklerin devamına neden olan faktörlerin arasında önemli bir yer
tutuyor. Bunun sebebini ise güncel ve kapsamlı tarımsal verinin sunulmaması,
rekolte tahminini doğru bir şekilde yapacak sistematik altyapı yetersizliği ile
erken uyarı sisteminin kurulmamış olması olarak üç ana başlıkta özetlemek
mümkün. Bu çerçevede çoğunluğu teknik bilgiye sahip olmayan ve ziraat
mühendisleriyle çalışmayan üreticiler, bir sonraki yılda ekecekleri ürüne
mevcut cari yılın satış fiyatlarına göre karar vermeyi tercih ediyor. Bu şekilde
verilen kararlar, üreticilerin aynı ürüne yönelmesiyle
sonuçlanırken; takip eden yılda çoğunlukla istenen
Kayıt
etkinin tam tersi elde ediliyor. Diğer bir deyişle
dışı istihdamın
üretiminden vazgeçilen ürünün bir sonraki yıl
yüksek olduğu tarım
fiyatı artarken; üretimine karar verilen üründe
sektöründe üreticiler,
oluşan arz fazlası nedeniyle fiyat düşüyor.

bir sonraki cari yıldaki

Gelişmiş ülkelerdeki örneklerinden farklı
faaliyetlerini kayıt dışı borç
olarak güçlü üretici örgütlenmesi olmayan
ile devam ettirmeye
Türk tarımında, fiyatların belirlenmesinde
çalışıyor.
ortalamanın üzerinde aracının yer aldığı tedarik
zinciri ve modernize edilmesi gereken lojistik
süreçler etkin rol oynuyor. Diğer yandan 2010 ve 2018
raporlarında da vurgulandığı üzere pazarlama mekanizmalarındaki aracıların
çokluğu “pazarlama kanallarının uzamasına, maliyetlerin artmasına ve
pazarlama payının yükselmesine sebebiyet veriyor.”100 Bu çerçevede üretim,
dağıtım ve pazarlamanın üreticilerin kontrolünde olmasını sağlayan üretici
örgütlerinin eksikliği, gıda alış ve satış fiyatlarında spekülatif davranışlar
sergileyebilen aracıların varlığı veya alıcı firmaların yönlendirici olmasıyla
sonuçlanıyor.
İşlenmemiş gıda zincirindeki lojistik süreçte önemli bir rol oynayan
toptancı hallerinin altyapı yetersizlikleri ve piyasa yapısını parçalı hale
getirmesi nedeniyle modernize edilmesi gerekiyor. Ulaşım, tedarik ve
teknoloji altyapısında hızlı ve etkili reformlara ihtiyaç duyan 175 toptancı
hali, işlenmemiş gıda ürünlerini üreticiden tüketiciye ulaştırmadaki aracı
konumu nedeniyle sektörün her aşamasını etkileyen bir karaktere sahiptir.
Uluslararası standartların gerisinde kalan Türkiye’deki hallerin gıda güvenliği
kontrol ve denetiminin yanı sıra sağlıklı gıda fiyatı oluşumunda olumlu etki
sağlayabilmesi için paketleme, soğutuculu araçların kullanımı ve perakende
satış noktalarındaki ürünü koruma metotları konusunda uluslararası
standart ve normları benimsemesi gerekiyor.

100
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Kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu tarım
sektöründe101 üreticilerin bir sonraki cari
yıldaki faaliyetlerini, aracı ve tüccarlardan
aldığı yine kayıt dışı borç ile devam ettirmeye
çalışması, başta iklim şartları olmak üzere
üretim verimliliğini ve satış fiyatını etkileyen
çok sayıdaki etmene bağımlı iş koşullarının
öngörülemez ve sürdürülemez yapısını gözler
önüne seriyor.102 Sosyo-ekonomik olarak
toplumun en kırılgan halkasında yer alan üreticileri
sektördeki ve ekonomideki dalgalanmalara karşı daha
da kırılgan hale getiren söz konusu borçlanma döngüsü, kırsal kalkınmanın
düşük hızıyla birleştiğinde azalan ve giderek yaşlanan bir tarım işgücü
oluşmasını da beraberinde getiriyor. Nitekim TÜİK’in son verilerinde103 de
belirtildiği üzere 2018 yılı Ağustos döneminde tarım sektöründe çalışan
sayısı 256 bin kişi azaldı.104 Ek olarak geçen yıl ile kıyaslandığında Türkiye
genelinde istihdam edilenlerin sayısının 490 bin kişi artarak 29 milyon 318
bin kişiye ulaşmış olmasına karşın tarım sektörünün istihdam edilenler
arasındaki payının 1,3 puan azalması, tarım sektörünün kan kaybettiğini
kanıtlıyor.

TÜİK’in son
verilerine göre
2018 yılı Ağustos
döneminde tarım
sektöründe çalışan
sayısı 256 bin kişi
azaldı.

Tarımdaki istihdam kaybının, sınırlı sosyo-ekonomik imkânların yanı sıra
yapısal sorunların yarattığı yüksek maliyet-düşük kar ikilemi nedeniyle
üreticilerin tarım dışı sektörlere yönelmesinin bir sonucu olduğu söylenebilir.
Kırsal kalkınma adına geliştirilen politikaların çözümler sunmada gecikmesi
veya etkili sonuçlar yaratamaması nedeniyle tetiklenen ve sürekli kılınan
kırsaldan kente göç de bölgeler arasındaki dengesizliklerin derinleşmesine
neden oluyor. Zira çelişkili bir şekilde azalan çiftçi sayısına rağmen refah
seviyesinde belirgin olumlu bir gelişme de gerçekleşmeyerek bir sonraki
üretim yılına belirsizlikler içerisinde giriliyor.
Raporlarda bahsedilse dahi üzerine vurgu yapılmayan bir konudan
bahsedilecek olursa; sürekli yükselen girdi maliyetleri ön plana çıkıyor.
Enflasyon raporlarındaki ÜFE ile TÜFE arasındaki farkın da gösterdiği üzere;
101

TÜİK verilerine göre 2017 yılında tarımdaki kayıt dışı istihdam oranı %83,33 olarak hesaplanmıştır.
Kayıt dışı istihdam oranında ikinci sırada yer alan inşaat sektörü %35,80 ile tarımı takip etmektedir.
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari/
kayitdisi_istihdam_orani Erişim Tarihi: 10.10.2018
102
“Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Turkey”,2016, OECD Food and
Agricultural Reviews
103
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27690 Erişim Tarihi: 15.11.2018
104
Ağustos 2018 dönemsel sonuçları; 2018 yılının 27-39. haftalarını içine alan temmuz, ağustos ve eylül
aylarını kapsamaktadır.
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artan maliyetlerin aynı oranda tüketiciye yansıtılmaması ve buna rağmen
satış fiyatlarındaki kısa zamandaki hızlı artış, gıda güvenliğinin yanı sıra
üretici refahı hakkında endişeler doğuruyor.
Kamu teşvik ve desteklerinin yıldan yıla değişme ve üretim yılı
başladıktan sonra açıklanma eğilimleri göstermesi, hedeflenen sonuçlara
ulaşılamamasına neden olurken; üretim yılının fiyatlarına dair öngörülerin
sağlıklı bir şekilde yapılmasına da engel oluyor. Diğer yandan Eylül 2018’de
yayımlanan “2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”105 tarımsal destekleme
ödemelerinin sonuçlarına ilişkin etki analizi yapılamaması ve sağlanan
katkıların izlenmesine yönelik bir sistemin olmamasını eleştirerek; kamu
destek ve teşvik sisteminde hedef ve sonuç arasında
herhangi bir bağlantı olmadığını ortaya koydu.
Sayıştay
Üreticilerin
beklentilerini
karşılamayan,
Denetim
kararlarını alırken yönlendirmeyen ve sondaki
çıktıları gözden geçirip kendini yenilemeyen
Raporu, tarımsal
kamu destek ve teşvik sistemi, bütçenin
destekleme ödemeler
etkisiz ve verimsiz bir biçimde kullanılması
ile sağlanan katkıların
sebebiyle üretimin sürdürülebilir kılınmasına
izlenmesine yönelik bir
somut bir katkıda bulunmuyor.
sistemin olmamasını

eleştiriyor.

Bahsedilmesi gereken diğer bir sorun, özellikle
yaş meyve ve sebzelerin korunmasında önem arz
eden depolama konusunda ortaya çıkıyor. Arz açığı
dönemlerinde piyasada aksaklıklar yaşanmasına engel olması gerektiği
halde bu amacına hizmet etmekte sıkıntılar yaşanması, ani ve hızlı fiyat
artışlarını tetikleyen bir etki gösteriyor. Bu bağlamda, lisanslı depoculuk
ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin etkin olarak çalışmasının gerekliliğine
vurgu yapan TCMB, sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna bu sayede katkı
sağlanabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda depoculuk faaliyetlerinin kayıt
altına alınması çağrısında bulunularak kayıt dışılığın azaltılması ve üreticinin
finansmana erişiminin kolaylaştırılması öneriliyor.

105

T.C. Sayıştay Başkanlığı, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”,2018.
https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2017/Genel_B%C3%BCt%C3%A7e_
Kapsam%C4%B1ndaki_%20Kamu_%C4%B0dareleri/GIDA%20TARIM%20VE%20HAYVANCILIK%20
BAKANLI%C4%9EI.pdf Erişim Tarihi: 10.10.2018
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2.3. Sorunlara Karşı Çözüm Stratejileri
Ekonomideki belirsizliklerin başrol oyuncularından biri olarak yer edinen
tarım ve gıda fiyatları, ekonomik ve çevresel etkenlerden ayrı olarak fiyat
oynaklığını tetikleyen bir alana dikkat çekiyor: Tarımsal üretim modelleri.
Tarım sektörünün yaşlanan nüfusu, kırsal alanlardaki nüfusun kente
göçmesi, bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin
dengelenememesi, maliyetlerle birlikte belirsizliklerin artması ve sağlanan
desteklerin üretimi teşvik etmekten uzak olmasının paralelinde ilerleyen
sorunlar sektörün her katmanına yayılıyor. Bu nedenle de ekonomik büyüme
ve kalkınma politikalarına olumsuz etki edecek seviyede makro sonuçlar
doğuruyor. Her ne kadar Türkiye’deki tarım sektörü küresel bağlamda
gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan zorlukların benzerlerini yaşıyor,
ortak dinamikler taşıyor olsa da üretim modellerinin küresel ısınma gerçeği
doğrultusunda modernize edilmesi gerektiği bir konjonktürde yapılması
zorunlu reformların ya geciktiği ya da hiç yapılmadığı bir resim çiziyor.
20 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı
Orta Vadeli Program yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı (YEP), “denge,
disiplin ve değişim” odağında 2019-2021 yıllarında gerçekleştirilmesi
hedeflenen ekonomik rotayı çizdi. “Enflasyon”, “Cari Açık” ve “Büyüme ve
İstihdam” başlıklı bölümlerinin “Politikalar ve Tedbirler” alt başlığında tarım
ve gıda sektörüyle ilgili çözüm önerileri getirildi.
Toplamda 5 maddede özetlenen bu öneriler, gıda enflasyonunu düşürme
temel hedefiyle hareket ediyor:
•
•
•

“Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine
imkân veren bir erken uyarı sistemi kurulacaktır;106
Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik
yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim
Mekanizması hayata geçirilecektir; 107
Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gıda
değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde, yeniden
yapılandırılacaktır. Bu kapsamda Hal Yasası çalışmalarına destek
verilecektir;108

106

https://www.bumko.gov.tr/Eklenti/11246,yeni-ekonomi-programipdf.pdf?0&_tag1=03F8430E41D
6C09174BC80D0975E9C5F93036164 s. 8

107
A.g.e.
108

A.g.e s.14
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•

•

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak, veri analizine dayalı risk
odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, kayıt dışılığın yaygın
olduğu sektörler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici
denetim faaliyetleri artırılacaktır. Kayıt dışı istihdamla mücadele
konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılacak ve teknolojik altyapının
entegrasyonu sağlanarak denetim sistemleri etkinleştirilecektir.109
Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli
kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacaktır110

Söz konusu maddelerde 2019-2021 Ekonomik Programı’nın tarım ve gıda
özelindeki hedeflerin önem arz eden reformlara nokta atışı, umut vadedici
olsa da bu hususların ilk defa gündeme gelmiyor oluşu gerçekleşmesine dair
şüpheler doğuruyor. Nitekim enflasyonla etkili mücadele etmek amacıyla
erken uyarı sistemi ve ürün gözetim mekanizması oluşturulması fikri, 2015
yılından bu yana yapılacak reformlarda adı geçen konular arasında yer alıyor.
9 Aralık 2014 tarihinde kurulmuş olan ve
sekretaryasını Aralık 2016’dan bu yana Merkez
Erken uyarı
Bankasının üstlendiği Gıda ve Tarımsal
sistemi ve ürün
Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme
gözetim mekanizması
Komitesi veya Gıda Komitesi,111 2017
oluşturulması
fikri, 2015
yılında gıda ürünlerinde istikrarlı arz
yılından bu yana yapılacak
ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere
reformlarda adı geçen
kurulması öngörülen erken uyarı sistemini
konular arasında yer
tanıtarak teknik altyapının kısa sürede
alıyor.
tamamlanacağını açıklamıştı. Arz izleme,
fiyat izleme ve arz zincirini izleme adı altında
üç bileşeni bulunan sistem, ürün bazında arz
oynaklığını, çok yönlü değişkenlerin fiyatı artıran
etkilerini ve tedarik zincirindeki yapısal sorunları tespit edebilmeyi
hedefliyordu. 2017 Şubat ayında Merkez Bankası ve dönemin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulacağı söylenen sistemlerin 2018
Eylül ayındaki Yeni Ekonomik Program’da yeniden ortaya atılması, yapılacağı
belirtilen reformlarda yavaş davranıldığını ortaya koyuyor.
Öte yandan Tarımda Milli Birlik Projesi’nin Ekim 2016’da başlatılacağı
belirtilen ve dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile
Başbakanı Binali Yıldırım’ın “tarımda yeni bir dönem” olarak duyurduğu havza
109
A.g.e. s. 17
110
A.g.e. s. 18
111

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/
Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Gida+Komitesi Erişim Tarihi: 10.11.2018
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bazlı üretimi başlatan Milli Tarım Projesi’nden112

Hal
farklı olup olmadığı konusunda soru işaretleri
Yasası’nın
mevcuttu.
güncellenmesi
17 Nisan 2019 tarihinde Tarım Dünyası,
ile depolama,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Platformu’nda
ambalajlama ve
tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın hazırladığı
nakliyatta standartların
yazı,
Tarımda Milli Birlik Projesi ile kurulacak
yenileneceği
sisteme dair bilgileri kamuoyuna sundu.113
vadediliyor.

Kooperatif ve holding arasında paylaşılması
planlanan yeni yapının gıdanın üreticiden
tüketiciye olan yolculuğunda özel sektöre %50 hisse
ile söz hakkı verileceği belirtildi. Bu kapsamda değer zincirini yeniden
şekillendireceği düşünülen sistemin 25 Nisan 2019 tarihinde detaylarıyla
beraber kamuoyuna sunulacağı duyurulmuştu. Ancak tanıtım toplantısının
tarihi ertelendi, dolayısıyla yeni tarım sistemi sektör paydaşlarıyla henüz
paylaşılmadı ve sistemin geleceği hakkında belirsizlikler hâkim.114
Diğer yandan Hal Yasası (5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)
çalışmalarına destek verileceğinin açıklanması, dikkatleri üzerine toplayan
bir öneri olma özelliği taşıyor. 9 Ekim 2018 tarihinde Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla Mücadele Programı”nda hal
komisyonculuğunun kaldırılacağı, kurulacak yeni hallerde satıcı sayısının
artırılacağı, üretici örgütlerine öncelik verileceği açıklamalarına ek olarak
depolama, ambalajlama ve nakliyatta standartların yenileneceği vadedildi.
Bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele etmek için atılan en büyük adım
Enflasyonla Mücadele Paketi’nin içerisinde sunulan 5957 sayılı Sebze ve
Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun değişiklikleri taslağı, TBMM’de görüşülerek
18 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunuldu.
Taslağa son hali verildikten sonra TBMM’ye gönderilecek olan değişiklik
önerilerinin 2019 yılında yürürlüğe gireceği öngörülüyor.
Ülke genelindeki 175 toptancı halinin sayısını 30’a indirmeyi hedefleyen
kanun değişikliğinin, komisyonculuğu ortadan kaldırarak; ürün fiyatını

112

https://businessht.bloomberght.com/piyasalar/haber/1310398-6-maddede-milli-tarim-projesi-nedir
Erişim Tarihi: 10.11.2018
113
Tarım Dünyası, “Tarımda Milli Birlik Projesi’ni Açıklıyoruz” 17.04.2019, http://www.tarimdunyasi.
net/2019/04/17/tarimda-milli-birlik-projesini-acikliyoruz/ Erişim Tarihi: 17.04.2019
114
Tarım Dünyası, “Cumhurbaşkanı Tarımda Milli Birlik Proje’ni Erteledi”, 21.04.2019 http://www.tarimdun
yasi.net/2019/04/21/cumhurbaskani-tarimda-milli-birlik-projesini-erteledi/ Erişim Tarihi: 21.04.2019

62

üreticilerin ve üretici birliklerinin belirlemesinin yolunu açacağı belirtiliyor.
Sebze ve meyve hallerinin kurulma, yönetim ve işletimini Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda yerel yönetimlere verecek
olan yeni düzenlemeyle yeni standartlar doğrultusunda altyapı modernize
edilecek.
Hal Yasası ilk olarak 26 Mart 2010’da Resmî Gazete’de yayınlanıp 1 Ocak
2012’de yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren yasa kapsamında her ürünün
bir kimliği olması ve ürünlerin kayıt altına alınması bekleniyordu; ancak
öngörülen kayıt sistemi hayata geçirilemedi. Hal Yasası’nın oluşturulma
sebebi, sebze ve meyve fiyatlarında belirgin bir düşüş sağlamak ve fiyat
oynaklığını azaltmak idi. Enflasyon verilerinin de gösterdiği üzere bu hedefini
gerçekleştirmeyen Hal Yasası’ndaki değişikliğin
Türk tarımındaki temel sorunlardan birisini
çözmedeki etkisi merakla bekleniyor. Ancak
Hal Yasası’nın
Türkiye Halciler Federasyonu başta olmak
oluşturulma
üzere sektör paydaşlarının eleştirisine
sebebi, sebze ve meyve
maruz kalan yasa değişikliğinin tedarik
fiyatlarında belirgin bir
zincirindeki sorunların çözümüne ilişkin
düşüş sağlamak ve
sınırlı etkisi olacağı konusunda yorumlar
fiyat oynaklığını
ön plana çıkıyor.115

azaltmak.

Komisyonculuğun kaldırılmasına odaklanan
yasa değişikliği, komisyoncuların görevini
üretici ile tüketici arasında köprü kurmak olarak
nitelendirerek116 alacağı komisyonu %8 ile sınırlı tutan uygulamada
aksaklıklar olduğunu varsayıyor. Bu kapsamda sebze meyve fiyatlarındaki
öngörülemezliğin spekülatif hareketlere ve aracıların çokluğu sebebiyle artan
hizmet bedeline bağlandığı görülüyor. Ne var ki market zincirleri ve turizm
işletmelerinin doğrudan üreticiden mal alma imtiyazına sahip olması ve
fiyat belirleme yetkisi, hallerin sektördeki birincil pazar olmasını engellediği
için fiyat oynaklığında perakende zincirinin payını hafife almamak gerekiyor.
Öte yandan kaldırılan komisyonculuğun yerine ne geleceği sorusuna bir
yanıt vermeyen yasa değişikliği, sebze ve meyvelerin üreticiden tüketiciye
tedarikinde aksamalara neden olma riskini barındırıyor. Öte yandan üretim
bölgelerindeki komisyoncuların aynı zamanda üretici rolünü üstlenmesi,

115

Tarım Analiz Programı, 31.10.2018, https://www.youtube.com/watch?v=SeHm3GVj0hI
Erişim Tarihi: 12.11.2018
116
Hal Yasası’nda belirtildiği üzere “komisyoncular, alıcı ve satıcı arasında aracılık etmek, onların haklarını
gözetmek, meslekî bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bilgileri
aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı sağlamakla görevli kişilerdir.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-1.htm Erişim Tarihi: 12.11.2018
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yasa değişikliğiyle birlikte üretimde arz kaybına sebep olabilir ve arz-talep
dengesindeki oynaklıkların daha da artmasını tetikleyebilir.
YEP’te tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren diğer bir madde, kayıt dışılığın
azaltılması yönünde olurken; 2017 yılındaki kayıt dışı istihdamın %83,33
olarak hesaplanması bu konudaki mücadelenin veri ve denetime bağlı bir
strateji odağında şekillenmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Sektörde
kayıt dışılığın azaltılmasının çiftçilerin refahını artıran ve kırsal kalkınmayı
teşvik eden bir etki göstermesi öngörülüyor. Bu konudaki hedefin eylem
planları, stratejik planlar ve kalkınma planları içerisinde de sürekli olarak
yinelendiği göz önüne alındığında pozitif sonuçlar getiren politika
değişikliklerine duyulan ihtiyaç ön plana çıkıyor. Bu anlamda etkili mücadele
araçlarına dair detayların paylaşılması ve yıllara göre azalan somut hedefler
ortaya koyulması gerekiyor.
Benzer şekilde atıl arazilerin üretime kazandırılması konusundaki
çalışmalara referans veren YEP, 2016 yılında başlatılan yasa hazırlıklarını
devam ettireceğini vadetmiş oluyor. Arazi toplulaştırmaların yürütülmesi
sulama destekleri ile birlikte 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilerek su ve toprak konusunda tek yetkili
hale getirildi. Diğer tüm başlıklarda olduğu gibi temelleri öncesine dayanan
diğer bir reform vaadi olan atıl arazilerin üretime kazandırılması, arazi
toplulaştırmaların bir üst başlığı olarak konumlanıyor. Nitekim mülkiyet
ihtilafı, parçalılık, tarımsal faaliyete son verilmesi veya göç gibi nedenlerden
dolayı boş bırakılan tarım arazilerinin çokluğu, üretimde potansiyelin altında
kalınmasına yol açıyor. Bu kapsamda ileri dönemlerde atıl arazilerin tarıma
kazandırılması konusunda daha hızlı adımlar atılacağı varsayılabilir.
3 Ağustos 2018’de yayımlanan Birinci 100 Günlük İcraat Programı
çerçevesinde 18; 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan İkinci Program
kapsamında ise 28 faaliyetin tarım ve gıda sektörüyle ilgili ortaya koyulması
önemli bir gelişmedir. Ancak Genç Çiftçi Projesi, odun üretiminin artırılması
ve IPARD destekleri gibi var olan çalışmalar ve desteklerden bahsedilmesi,
yapısal sorunların çözümüne ilişkin bir eylem içeriğine sahip değildir. Diğer
yandan gıda fiyatı oynaklığı, arz açığı, yüksek girdi maliyetleri gibi faktörlerin
devamlılığı sebebiyle 2019 yılında 2018’dekine benzer durumların yaşanması
riskine karşı kısa vadede yürütülecek stratejik bir hedef belirlenmiyor.
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2.4. Türkiye-AB Gümrük Birliği Modernizasyonu
Sürecinde Birincil Tarım Ürünleri
1963 yılında Türkiye ile AB (o dönemdeki haliyle AET) arasında imzalanan
Ortaklık Anlaşması’nın (Ankara Anlaşması) temel unsurlarından olan
Gümrük Birliği, Türkiye’nin taraf olduğu en geniş kapsamlı ekonomik
ve ticari entegrasyonu meydana getirdiği için büyük önem taşıyor.117
Anlaşmazlıkların halli mekanizmasını Ortaklık Konseyi ile oluşturan TürkiyeAB Gümrük Birliği, AB’nin 80’lerden sonra imzaladığı STA’lardan farklı olarak
taraflar arasında hukuki değil siyasi bir organ ile ilişkilerin devamlılığını
sağlamaya çalışıyor. Bu yönüyle tarafların politik çıkarları doğrultusunda
aksaklıklar yaşayan Gümrük Birliği, güncellenme ihtiyacı duyarken
AB’nin günümüzde imzaladığı STA’ların içeriğine göre oldukça sınırlı bir
serbestleşme ortaya koyuyor.118
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin AB mevzuatına uyumu teşvik ettiğini
unutmamak, modernizasyon tartışmalarını şekillendiren bir etmen olarak
görülebilir. Nitekim tarım özelinde bakıldığında Türkiye’nin AB üyeliğiyle
birlikte ulusal politikaları tamamen OTP çerçevesinde düzenlenecek ve ikili
ticaretteki tüm kotalar kaldırılacak. Bu nedenle üyelik yolunda ilerlerken
birincil tarım ürünleri ticaretinin liberalleşmesi ve karşılıklı kotaların
kaldırılması, Türk tarımının Avrupa Tek Pazarı standartlarıyla uyumlu hale
getirilmesini hızlandıracak önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor.
12 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi
Cecilia Malmström ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yaptığı ortak
açıklamada Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu
için müzakerelerin başlayacağı ifade edilmesi modernizasyon sürecinin her
iki tarafın da gündeminde olduğunu göstermişti.119 28 Mart 2014 tarihinde
Avrupa Komisyonunun talebiyle Dünya Bankası tarafından hazırlanan
Türkiye-AB Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu’nu120 referans alan
modernizasyon kararı, tarafların güncellenmiş ve kapsamı genişletilmiş bir
Gümrük Birliği’ne ihtiyaç duyduklarını kanıtlamıştı.
117

Soğuk H., Uyanusta E., 2004. Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri, İKV Yayınları, No: 179,
İstanbul, 163 sayfa, s. 7-9
118
TÜSİAD, İngiltere Büyükelçiliği Ankara “Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve İş Dünyası, Yönetici Özeti”,
Ekim 2105
119
European Commission, 2015. “EU and Turkey Announce Modernisation of Customs Union”,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1307&title=EU-andTurkeyannouncemodernisation-of-Custom-Union Erişim Tarihi: 13.12.2017
120
The World Bank Publications, 2014. “Evaluation of the EU – TURKEY Customs Union”
http://documents.worldbank.org/curated/en/298151468308967367/pdf/858300ESW0P1440disclosed
090260140TR.pdf Erişim Tarihi: 22.11.2017
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Güncel

konjonktür

kapsamında

23-26

Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşen
Türkiye-AB
AP seçimleri akabinde Gümrük Birliği
Gümrük Birliği’nin
modernizasyonu konusunda herhangi
kapsamında yer alan
bir gelişmenin yaşanması beklenmiyor.
işlenmiş tarım ürünlerinden
AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin Kasım
sanayi payı alınmazken
ayında taslağını yayımladığı Türkiye
tarım payı ödenmeye
Raporu’nda121 katılım müzakerelerinin
devam ediyor.
askıya
alınmasını
tavsiye
ettiği

düşünüldüğünde
seçimlerin
ardından
Türkiye için olumlu bir senaryo öngörmek
giderek zorlaşıyor. Diğer yandan raporda Gümrük
Birliği modernizasyonunun önerilmesi dikkat çekiyor.
Çok yönlü tartışmaların sadece tarım politikaları ayağına odaklanan bu
çalışma, Brexit paralelinde Gümrük Birliği’nin birincil tarım ürünlerine
genişletilmesinin veya taraflar arasında bir STA imzalanması senaryolarını
irdeliyor.
Mevcut durumda, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin kapsamında yer alan
işlenmiş tarım ürünlerinden sanayi payı alınmazken tarım payı ödenmeye
devam ediyor; birincil tarım ürünleri ticareti ise Tercihli Ticaret Rejimi altında
yürütülüyor.122 Gümrük Birliği’nin modernize edilmesiyle işlenmemiş tarım
ürünlerinde liberalleşme sağlanması ve işlenmiş tarım ürünlerinden alınan
tarım payı vergisinin de kaldırılması hedefleniyor.
Tarım özelinde Gümrük Birliği etkilerini ele alan Dünya Bankası
Değerlendirme Raporu, modernizasyon tartışmalarında bir referans niteliği
taşıyor. Ancak 2014’te hazırlanan rapor, Brexit’i kapsamadığı için güncelliğini
büyük ölçüde korusa da oluşacak ticaret sapmasına dair analizler içermiyor.
4 senaryo altında sunulan Gümrük Birliği modernizasyonuna dair olasılıklar,
birincil tarım ürünleri ticaretinde serbestleşme sağlama adına çok kapsamlı
bir STA imzalanmasından Türkiye’nin AB OTP’sini uygulamasına kadar geniş
bir perspektifte ele alınıyor.
Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi ve kapsamının farklı sektörlere
genişletilmesi konusunda detaylı analizler sunan Dünya Bankası, senaryoları
çeşitlendirerek Gümrük Birliği modernizasyonu sürecinde tek bir yol haritası
olmadığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda hizmetler, tarım ve kamu alımlarını
121
https://katipiri.nl/wp-content/uploads/2018/11/Turkey-report-2018-final.pdf Erişim Tarihi: 15.11.2018
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ayrı başlıklarda ve birbirinden bağımsız şekilde ele alan raporda söz konusu
sektörlerin ayrı ayrı Gümrük Birliği’ne dâhil edilme ihtimali olduğu gibi ayrı
bir STA imzalanmasının da mümkün olduğu belirtiliyor.
Tablo 6: Dünya Bankası Değerlendirme Raporu’ndaki 4 Senaryo
Senaryo I

AB-Türkiye arasındaki birincil tarım ürünleri ticaretinde gümrük vergileri
ve kotaları kaldırılıyor. (çok kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması-STA)

Senaryo II

Senaryo I + diğer ülkelerden tarım ürünleri ithalinde Türkiye, ortak
gümrük tarifesini ve AB’nin tarife oranları kotasını uyguluyor.

Senaryo III

Senaryo II+ Türkiye, AB STA’larının ve Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin
birincil tarım ürünleri standartlarını uyguluyor. (Gümrük Birliği’nin birincil
tarım ürünlerine genişletilmesi)

Senaryo IV

Senaryo III+ Türkiye, AB OTP’sini uyguluyor.

Rapor’da altı çizilmesi gereken analizlerde bulunan Dünya Bankası, Gümrük
Birliği’nin herhangi bir STA’dan çok daha fazla getirisi olduğunu vurgulayarak
Türkiye ihracatına olan artı etkisine dikkat çekti. Türkiye’nin sanayi
ürünlerinde daha düşük düzeyli ortak gümrük tarifesi uygulayarak hızlı bir
liberalleşme sürecine girmesiyle bu durumun sebebini açıklayan Dünya
Bankasının belirttiği üzere, eğer Gümrük Birliği yerine bir STA imzalanmış
olsaydı günümüzde Türkiye’nin AB’ye olan ihracatı %3,7 oranında daha az
olacaktı.
AB ile Türkiye arasında birincil tarım ürünlerinin ithalatında korumacı
politikalar uygulanması, iki ekonomi arasında fiyat farklılıkları yaratıyor.
AB’ye aday ülke konumundaki Türkiye’nin üretim modelleri ve tarım
politikaları açısından AB OTP’sine uyum sağlaması gerekliliğinin yanı sıra
AB’nin Türkiye ticaretinde birincil aktör olması dolayısıyla, birincil tarım
ürünlerindeki serbestleşmenin orta ve uzun vadede çok yönlü avantajlar
getirmesi bekleniyor.123
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The World Bank Publications, 2014. “Evaluation of the EU – TURKEY Customs Union”
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Değerlendirme Raporu, 4 senaryo altında incelediği süreçte hem Türkiye hem
de AB için refah artışı olacağının altını çizerken Türkiye’de kırsal iş gücünün
azalacağını belirtiyor. Bununla birlikte ilk üç senaryoda tarım iş gücünde
çalışan sayısının %0,5 ile %3,25 arası değişen oranlarda azalmasının üretimin
azalması anlamına gelmeyeceğine vurgu yapılıyor. Tam tersine, tarımdaki
liberalleşmenin üretime olumlu yansıyacağı belirtilirken; sürdürülebilir
üretim modellerinin gelişeceği ifade ediliyor. Bu da demek oluyor ki
üretimdeki verim artışı, doğrudan üretici başına düşen geliri artıracak. Artan
üretim kalitesi sayesinde üreticiler daha çok kazanacağı için kırsal kesimde
yoksulluk oranı azalacak. Bu yönüyle tarımdaki liberalleşmenin kırsal
kalkınmayı hızlandıracağı ve genel olarak toplumdaki refah seviyesinin
yükselmesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Önerilen 4 senaryonun ortak kazancı, hem Türkiye hem de AB reel gelirinde
yani ekonomik refahında sağlanacak belirgin artış olarak ifade ediliyor. Bu
konuda Gümrük Birliği’nin birincil tarım ürünlerine genişletilmesini öngören
Senaryo 3, 843 milyon dolarlık bir reel gelir artışı sağlayarak Türkiye için en
kârlı seçenek olarak belirtiliyor. Diğer yandan, Senaryo 4’te ifade edilen AB
OTP’sini kabul etmenin Gümrük Birliği genişlemesinden daha az kazanç
getireceği hesaplanıyor. Bunun nedeni ise tarım politikasındaki değişiklikle
birlikte sanayiye ayrılan kaynağın bir kısmının tarıma aktarılacak olmasıdır.
Bu durumda tarıma ayrılan bütçenin artmasıyla birlikte tarım üretimi ve
ticaretinin artacağı; ancak işlenmiş sanayi ürünlerinin üretimi ve ticaretinin
azalacağı belirtiliyor.
Şekil 18: Birincil Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği’ne Dâhil Edilmesi Sonucunda
Türkiye’deki Reel Gelir Değişimi Öngörüsü 124
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“Figure 20: Simulated effects of deepening the EU-Turkey trade agreement in primary agriculture” s.65
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Şekil 19: Birincil Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği’ne Dâhil Edilmesi Sonucunda
Türkiye’deki Tarımsal İş Gücü Değişimi Öngörüsü 125
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Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin tarım sektörüne genişletilmesi veya tarım
ürünlerinde STA imzalanması için AB kurumlarındaki yenilenmenin
ardından Birleşik Krallık’ın Birlikten ayrılması ve geçiş sürecinin beklenmesi
gerekeceğini öngörmek mümkün. Brexit’in ardından AB-27 için üçüncü ülke
konumuna gelecek olan Birleşik Krallık, Türkiye için ticari ilişkilerin yeniden
kurulması gereken bir ülke haline gelecek. Birleşik Krallık ile yürütülen ticari
ilişkilerin tarım özelinde daha kapsamlı hale getirilme imkânını da doğuran
Brexit, tarım ve gıda sektöründeki ticaretin Türkiye lehine gelişebileceğini
gösteriyor. Bu konuda Türkiye’ye potansiyel avantajları doğru analiz etmek
ve avantajlı olabileceği kalemlerde rekabet gücünü geliştirmek konusunda
ciddi ev ödevleri düşüyor.
AB’den ayrılacak Birleşik Krallık’ın Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde yer
almayacağı senaryo, otomotiv ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörün
Birleşik Krallık ile yeni bir STA imzalanana kadar ciddi bir zarar göreceğini
öngörüyor.126,127 Aynı şekilde işlenmiş gıda ürünleri ticaretinde de Gümrük
Birliği’nde yer almayacak Birleşik Krallık ile Türkiye’nin yeni bir anlaşma
yapılması gerekecek. Diğer yandan birincil tarım ürünlerinin ticaretinde
Tercihli Ticaret Sistemi’nden farklı olarak Birleşik Krallık ile yeni bir STA
imzalanma ihtimali söz konusudur.
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A.g.e.
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Brexit’in ardından yeni pazar arayışlarına girecek
olan Birleşik Krallık ve AB-27’nin Türkiye
Yüksek
ile olan ticaretini artıracağını öngörmek
kotaların Türk
mümkün. Nitekim yapılan çalışmalar,
tarımını koruduğu
gıda arzında %50 oranda ithalata bağımlı
düşüncesi, ticaret
olan Birleşik Krallık’ın, özellikle de sebze
ve meyve kaleminde AB-27’ye alternatif
politikalarında
olacak
ithalat pazarları arayacağını ortaya
belirleyici rol
koyuyor.
Bu bağlamda Türkiye’nin süreci
oynuyor.
kendi lehine çevirmek için yapması gereken iki
öncelikli adım: Brexit geçiş dönemini çok iyi
değerlendirmesi ve ihracatında güçlü olunan sebze
ve meyve kalemindeki yapısal sorunların çözümüne ağırlık vermesi olacaktır.
Türkiye’deki tarım ve gıda sektöründeki liberalleşme, DTÖ Tarım Anlaşması
ilkelerindeki kota indirimlerine göre belirleniyor. Yine de Türkiye’de genel
olarak küçük üreticilerin çoğunlukta olduğu et, süt ürünleri, şeker ve hububat
üretiminde yüksek koruma kotaları mevcut. Yüksek kotalar, Türk tarımının
çoğunluğunu oluşturan küçük üreticinin üretime devam edebilmesi için
gerekli olarak görülüyor. Bunun dışında gıda güvenliği denildiğinde genel
olarak “tüm ürünlerde kendi kendine yetme” anlaşıldığı için yüksek kotaların
Türk tarımını koruduğu düşüncesi, ticaret politikalarında belirleyici rol
oynuyor.128 Bununla birlikte tarım ürünleri ticaretinde Türkiye’nin rekabet
kapasitesini oldukça düşüren sorunlar, korumacı politikaların devam
etmesine neden oluyor. Yapısal bozukluklar, toprakların fazla bölünmüş
olması, bilgi eksiklikleri, yetersiz teknoloji kullanımı ile üretimde düşük
verimlilik, Türk tarımındaki en önemli sorunlar olarak ön plana çıkıyor ve
üretimin yanı sıra ticaret üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor.129
AB’nin 2020 sonrası OTP’ye karar vereceği yıl olan 2019, aynı zamanda
Birliğin küresel ısınma ve Brexit sebebiyle gıda ticaretinde yeni yapılanmalara
ihtiyaç duyacağı bir dönemi temsil edecek. Aynı şekilde ithalata bağımlı
hale gelmeye başlayan tarım sektöründeki kronik sorunları çözmenin
bir adımı olarak Türkiye’nin, tarım ve gıda ticaretindeki liberalleşmeye
ihtiyaç duyacağı bir dönem kapıda. Sonuç olarak Türkiye’nin sektördeki
korumacı politikalarını devam ettirme eğiliminden vazgeçmeye başlayacağı
düşünülüyor. Bu kapsamda Brexit’in yaratacağı ticaret sapmasıyla birlikte
tarafların karşılıklı çıkarlarının artması, Türkiye ile AB-27 arasındaki tarım
128
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ve gıda ticaretini olumlu etkileyebilir. Dolayısıyla sektör ticaretindeki
serbestleşme hızlanabilir.
Bu senaryoları doğru yönetebilmek için hem Birleşik Krallık hem de AB-27
ile müzakerelere ağırlık vermesi gereken Türkiye’nin liberalleşen ticaretten
sektördeki artan üretim maliyeti ve düşen kalite ikilemi sebebiyle ithalatını
artırarak çıkmaması için üretim ve fiyatlamadaki belirsizlikleri gidermesi
hayati önem taşıyor.
Patates130, ayçiçeği tohumu131, canlı hayvan ve et132 ithalatında belirli
dönemlerde sıfır gümrük vergisi ile ithalat yapılması, otonom ticaret rejimi
ile korumacılıktan vazgeçilebildiğini gösteriyor. Ancak iç piyasadaki rekabeti
zayıflatan, üreticilerin kapasitesini artırmayan dönemsel liberalleşme, temel
olarak ürünlerin arz fiyatını düşürme amacını taşıdığı için, tarımdaki sorunları
katlıyor. Hem iç piyasada hem de ticarette merkezden uçlara yayılacak bir
strateji izlemesi gereken Türkiye’nin tarım sektöründeki merkez noktası,
gıda fiyatları değil, üretici refahı ile üretimin devamlılığı olmalıdır.
Sektörde liberalleşmeyi sağlayacak bir STA imzalanması veya Gümrük
Birliği’nin derinleştirilmesi vurgusunun arkasında her şeyden önce orta ve
uzun vadede sektörün rekabet gücünü ve üretim verimliliğini yukarı taşıyacak
olması yatıyor. Genel olarak bakıldığında Gümrük Birliği’ne birincil tarım
ürünlerinin dâhil edilmesi veya ayrı bir STA imzalanmasıyla Türkiye’deki gıda
fiyatlarının düşeceği ve üretici refahının artacağı öngörülüyor. Öte yandan
tüketicinin daha ucuz ve daha çeşitli ürünlere ulaşmasını sağlayacak olan
sektör liberalleşmesinin alt kalemlerin üretim, fiyat ve kalitesine bağlı olarak
olumlu veya olumsuz etkileri olacağı da unutulmamalıdır. Birçok tercihli
ticaret anlaşmasında olduğu gibi tarafların her sektörde ve sektörlerin tüm
alt kalemlerinde avantajlı konumda olması beklenemeyeceği için Türkiye’nin
sektördeki güçlü yönlerini doğru analiz edip pazarlama, etiketleme, standart
uyumu ve sertifikasyon konusundaki eksikliklerini kapatması, izlenmesi
gereken stratejinin temelini oluşturmalıdır.
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2.5. Brexit Paralelinde Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve
Gıda Ticareti
Son 2 yılda Birleşik Krallık ticaretindeki payını artıran Türkiye, Brexit’in
neden olacağı ticaret kayıplarını telafi etmek amacıyla Birleşik Krallık’ın
ticari ve yatırım ilişkilerini artırmaya çabaladığı üçüncü ülkelerin başında
geliyor.133 Dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi Türkiye, yüksek büyüme
hızı ve coğrafi konumu sayesinde Brexit’in yaratacağı ticaret sapmasında
öne çıkacak ülkelerin arasında yer alacak gibi görünüyor. Ancak Türkiye’nin
Birleşik Krallık pazarındaki yeri henüz ilk 10’un içinde dahi yer almıyor. Yine
de 2015 yılından bu yana 10 sıra yükselerek Birleşik Krallık’ın ihracat yaptığı
ülkeler sıralamasında 12’nci konuma yerleşmesi, umut vadediyor. Brexit’in
yarattığı belirsizliklere rağmen Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari
ilişkilerdeki gelişmeler, tarafların bu konudaki isteğini de kanıtlıyor.
Brexit sonrası Birleşik Krallık ile tarım ve gıda ticaretini artırma fırsatını elinde
tutan Türkiye’nin en önemli ve stratejik ticaret ortağının AB-27 olmaya
devam edeceği aşikardır. Nitekim tarım ve gıda ticaretinde AB-28, Türkiye
ihracatında %40’lık payıyla en önemli ve birincil pazar olarak konumlanıyor.
Bu durumun Birleşik Krallık, Birlik üyeliğinden ayrıldıktan sonra da devam
edecek olması sebebiyle Türkiye’nin AB pazarındaki rekabet gücünü artırma
çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi gerekiyor.
Anlaşmasız Brexit senaryosunda DTÖ kurallarının devreye girmesiyle AB-27
ve Türkiye ile tarifeler ve tarife dışı tedbirler konusunda anlaşmaya varması
gereken Birleşik Krallık, anlaşmalı Brexit durumunda da üçüncü ülkelerle
yapacağı ticaretin detayları konusunda masaya
oturmak zorundadır. Brexit’in yarattığı ticaret
sapmasından hem ihracat hem de ithalatında
Tarım ve gıda
pay alacak olan Türkiye’nin tarım ve gıda
ticaretinde
sektörü özelinde nasıl bir senaryoyla karşı
AB-28, Türkiye
karşıya kalacağı büyük bir soru işaretidir.
ihracatında %40’lık
Ticaret sapmalarını avantajına kullanmayı
payıyla en önemli ve
hedefleyen üçüncü ülkelerin arasında yer
birincil pazar olarak
alan Türkiye, AB üyelik süreci ve AB ile
var olan Gümrük Birliği nedeniyle Birleşik
konumlanıyor.
Krallık’ın AB-27 ile geçiş dönemi sonrası
kuracağı ilişkiden doğrudan etkilenecek.
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Öte yandan tarım ve gıda sektörünün ekonomiye olan katkısı (yıllık 28,2
milyar GBP, yaklaşık 32 milyar avro) otomotiv ve havacılık sektörlerinin
toplamından daha fazla olan Birleşik Krallık134 ile oturulacak müzakere
masasında Türkiye’nin elini güçlü oynaması elzemdir. Bu nedenle Türk
tarımının elindeki avantajları iyi değerlendirmesi ve sektörün ihtiyaç
duyduğu reformlarda hızlı hareket etmesi kritik önem taşıyor.
2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin Birleşik Krallık’a olan ihracatı 9,6 milyar
dolar olarak hesaplanırken; ithalatı 6,6 milyar dolar düzeyinde seyrediyor.135
Brexit’in Türkiye gıda sektörü için ne anlama geldiği konusunda oldukça
sınırlı sayıda çalışma olması, AB-27 ile ilişkilerdeki belirsizliklerin devam
ettiği bir süreçte Türkiye’ye olası etkiler konusunda
kesin veriler sunmanın zorluğu sebebiyle
anlaşılabilir. Öte yandan Türkiye’nin AB
2018 TÜİK
katılım müzakereleri ve Gümrük Birliği’nin
verilerine
göre
modernizasyonu süreçlerinde ilerleme
Birleşik Krallık’a 11,1
kaydedemediği güncel konjonktür, tarım
milyar
dolar değerinde
sektöründeki kronik yapısal sorunlarla
ihracat
gerçekleştiren
birleşiyor. Bu kapsamda gıda ticaretinde
Türkiye’nin
ithalatı ise
oluşabilecek fırsatları kaçırma riski bulunan
Türkiye, süreçlerin ilerleyen aşamalarına
7,45 milyar dolar.
ciddi bir şekilde hazırlanmalı ve üretimdeki
rekabet gücünü artırmalıdır. Bu doğrultuda veri
ve teknoloji ekseninde iklim akıllı üretim modelleri
geliştirilmesi ve üreticiyi sektörde tutacak refah seviyesinin sağlanması
birincil önceliktir.
İhracattaki %6,1’lik payıyla ikinci sırada yer alan Birleşik Krallık, özellikle
otomotiv ve tekstil sektörlerinde önemli bir ticaret ortağı olarak Türk
ekonomisinde rol oynuyor. 2018 TÜİK verilerine göre Birleşik Krallık’a 11,1
milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin ithalatı ise 7,45
milyar dolar olarak hesaplanıyor.136 Birleşik Krallık ile Türkiye’nin tarım ve
gıda ürünleri ticaretindeki en büyük pay ise, AB ile olduğu gibi sebze ve
meyve kalemine aittir.
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Şekil 20: Türkiye’nin 2017’de En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler (milyar dolar)137
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Birleşik Krallık’a ihraç edilen ürünlerde 2016 verilerine göre 7’inci sırada
yer alan sebze ve meyve kalemi, azalan üretim ve yüksek fiyat oynaklığı
temelindeki sorunlara sahiptir. Dolayısıyla 2019 yılındaki Türkiye-Birleşik
Krallık ticaretine dair riskler barındırıyor. Yapısal sorunların ve küresel
ısınmanın getirdiği hava değişikliklerinin üretim arzını azalttığı Türk
tarımındaki öngörülemez yapı bu bağlamda, sektörün rekabet gücünü
olumsuz etkileyen sonuçlar yaratabilir.
Tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından zorlu bir yıl olacağı öngörülen
2019’da anlaşmasız veya anlaşmalı Brexit’in akabinde ortaya çıkacak
olan ticaret sapmalarında ürün kalitesi, fiyat, paketleme ve etiketleme
konularındaki yüksek standartlar ön plana çıkacak. Bu yönüyle Birleşik
Krallık’a yönelik tarım ihracatında atılımlar yapabilmek için Türkiye’nin
sebze-meyve üretim ve tedarikinde iyileşmeler yapması ve öngörülebilirliği
artırması gerekiyor.
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Financial Times, “Britain’s relationship with Turkey in charts”, 12.05.2018,
https://www.ft.com/content/91c8a1ba-54fb-11e8-b3ee-41e0209208ec
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Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri
ticaretindeki geçiş serbestliğini kaybedecek olan Türkiye’nin katma değeri
yüksek sektörlerdeki serbestleşmeyi devamlı kılmak için Birleşik Krallık ile bir
STA imzalamaya ihtiyacı olacak. Ne var ki bu süreçlerin ilerlemesi, Brexit’in
şekilleneceği senaryoya, geçiş döneminin uzatılıp uzatılmayacağına ve
Birleşik Krallık ile AB-27 arasında kurulacak ticari ilişkilerin içeriğine doğrudan
bağlıdır. Tüm bu ögeler hesaba katıldığında AB-27 ve Birleşik Krallık için
oluşacak ticaret sapması miktarıyla sektörlerdeki yansımaları değişiklik
gösterecektir. Bu değişiklikleri hem AB hem de Birleşik Krallık ile olan ticari
ilişkilerin yanı sıra katılım müzakereleri sebebiyle de yakından hissedecek
olan Türkiye’nin Brexit sonrası dönemin getirebileceği öngörülemez ticaret
sapmalarına ve ekonomik kayıplara karşı da hazırlıklı olması gerekiyor.
Nitekim anlaşmasız Brexit durumunda en kötü etkilenecek üçüncü ülkelerin
başında Türkiye yer alıyor. UNCTAD verilerine göre anlaşmasız Brexit’in
Türkiye ihracatına vereceği zarar 2,4 milyar dolar olacak.138
Şekil 21: Anlaşmasız Brexit Durumunda En Fazla İhracat Kaybı Yaşayacak
Üçüncü Ülkeler (milyon dolar)139
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Reuters, “An Unlikely Causalty of a Hard-Brexit- Turkey’s exports”, 15.04.2019 https://uk.reuters.com/
article/uk-brexit-eu-turkey/an-unlikely-casualty-of-a-hard-brexit-turkeys-exports-idUKKCN1RR128
Erişim Tarihi: 15.04.2019
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Şekil 22: Birleşik Krallık’ın Türkiye’den İthal Ettiği Ürünler (milyon GBP)140
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Analizlerde belirtildiği üzere işlenmiş gıdalar, süt ve et ürünlerinin yanı
sıra sebze ve meyveler, Brexit’ten en fazla etkilenecek gıda kalemlerini
oluşturuyor. Birleşik Krallık’ın AB-27’den ithalatını azaltmak ve olası gıda
tedariği açığını asgari düzeye indirmek amacıyla üçüncü ülkelerle STA’lar
imzalamaya yöneleceği düşünülüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin, özellikle
sebze-meyve ve bakliyatlarda avantaj elde etmesi muhtemeldir. Nitekim
Birleşik Krallık ile AB-27 arasındaki ticarette en fazla etkilenecek sektörler
arasında beşinci sırada konumlanan sebze ve meyve kaleminde Brexit’in
ardından yükselecek fiyatların günlük yeme alışkanlıklarında değişiklik
yaratacağına dair analizler paylaşılıyor.141Birleşik Krallık’ta tüketilen sebze
ve meyvelerin yaklaşık %90’ının ithal ediliyor olması sebebiyle Brexit
sonrasında ülkeyi ucuz ve kaliteli meyve sebze pazarı arayışına iteceği ifade
ediliyor.
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Financial Times, “Britain’s relationship with Turkey in charts”, 12.05.2018,
https://www.ft.com/content/91c8a1ba-54fb-11e8-b3ee-41e0209208ec
https://metro.co.uk/2018/10/26/fruit-and-veg-could-become-unaffordable-for-many-people-after-nodeal-brexit-8076631/ Erişim Tarihi: 10.11.2018
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22 Ekim 2018 tarihinde Oxford Martin School
Birleşik
tarafından yayımlanan bir araştırma, Brexit’in
Krallık’ta
Birleşik Krallık tarım ve gıda güvenliğinde
tüketilen sebze ve
nasıl sorunlara yol açabileceği konusunda
meyvelerin
yaklaşık
çarpıcı analizler ortaya koydu.142 2027
%90’ının ithal ediliyor olması,
yılına kadar ithalat ve tarife projeksiyonları
Brexit sonrasında ülkeyi
yapan çalışma, hesaplanabilir genel
ucuz ve kaliteli meyve
denge kuramını tarım odağında kullanarak
sebze
pazarı arayışına
ticaretteki maliyet değişimlerinin Birleşik
Krallık’taki tarımsal ticaret, üretim ve tüketimi
itecek.
nasıl etkileyeceğine dair öngörüler sunuyor.
Buna göre Birleşik Krallık’ın gıda arzının ithalata
bağımlı olacağı ve bu anlamdaki en yüksek net ithalat
kalemini 5,9 milyar İngiliz Sterlini ile sebze, meyve ve bakliyatın oluşturacağı
belirtildi. Söz konusu kalemdeki ithalatın yarısının AB-27’den yapılacağını
gösteren sonuçlar, Birleşik Krallık’ın kendine yeterliliğini üçte bir olarak
hesapladı.
Yumuşak ve sert Brexit senaryolarını kıyaslayan analiz, devam eden
dışa bağımlılık ve ticaretteki artan maliyetlere bağlı yüksek tüketici
fiyatlarının Birleşik Krallık vatandaşlarını daha az sebze ve meyve yemeye
yönlendireceğini savunuyor. Ticaret maliyetlerindeki artışın tarımsal üretim
ve ticarette azımsanamaz etkileri olacağına dikkat çeken çalışma, anlaşmasız
Brexit durumunda ithalatta %64’e varan seviyede azalma olacağını öne
sürüyor. İhracattaki azalma oranlarının %92’yi bulacağı söz konusu durumda
ülkedeki gıda arz ve talep dengesini sağlamada zorluklar yaşanacağı iddia
ediliyor.
Sağlık harcamalarının 290 milyon ila 600 milyon İngiliz Sterlini artış
göstereceğini ileri süren analiz, bu sonuçtan kaçınmak için AB-27’nin yanı
sıra üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalanmasını öneriyor. Üçüncü
ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının sağlık üzerindeki
etkilerinin sert Brexit senaryosunda %33; yumuşak Brexit’te ise %61 oranında
azalacağı vurgulanırken; Birleşik Krallık’ın üçüncü ülkeler aracılığıyla ithalat
alternatifleri bulmadığı takdirde gıda güvenliği ve sağlık sorunları yaşayacağı
ortaya koyuluyor.
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Springmann M., Freund F., 2018. “The impacts of Brexit on agricultural trade, food consumption, and
diet-related mortality in the UK”, Oxford Martin School Working Paper,
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/201810_Springmann_Freund_Brexit_WP.pdf
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Tablo 7: Brexit Senaryolarına Göre Ticaretteki Değişim Projeksiyonları143

Ürün
Kalemi

AB’den
Toplam
Toplam
Yeterlilik
Net İthalat
Net İthalat Seviyesi
(milyon
(milyon
(%)
GBP)
GBP)

EKÜ(%)

TDT (%)
Sert
Brexit

TDT (%)
Yumuşak
Brexit

Buğday

267

52

99

17

8

3

Diğer
Tahıllar

176

38

90

19

8

3

Sebze,
meyve ve
bakliyatlar

5.856

2.950

34

11

8

3

Bitkisel
Yağlar

1.362

538

96

7

8

3

Şeker

348

202

70

51

8

3

Süt
Ürünleri

1.489

1.825

87

40

8

3

Birleşik Krallık ile tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesi için ürün bazında
avantaj ve dezavantajların ortaya koyulması büyük önem taşıyor. Sektörün
zaaflarını veriler ışığında ortaya koymak; üretim verimliliği ile kalitesinin yanı
sıra rekabet kapasitesinin de artmasına katkı sağlayacak unsurların başında
geliyor. Dolayısıyla reform çalışmaları, güncel ve gerçek verilerin erişilebilir
olması ile kırsal alandaki eğitim seviyesinin yükseltilmesine odaklanmalıdır.
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Springmann M., Freund F., 2018. “The impacts of Brexit on agricultural trade, food consumption, and
diet-related mortality in the UK”, Oxford Martin School Working Paper,
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/201810_Springmann_Freund_Brexit_WP.pdf, s.7
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Tablo 8: Anlaşmasız ve Anlaşmalı Brexit Senaryolarındaki İthalat ve
İhracattaki Değişim Oranları 144

Gıda Kalemi

İthalattaki Değişim (%)

İhracattaki Değişim (%)

Anlaşmasız Anlaşmalı Anlaşmasız Anlaşmalı
Buğday

-29,3

+3,4

-83,7

-20,7

Diğer Tahıllar

-0,3

+0,9

-32,9

-5,8

Meyve ve Sebze

-8,2

-2,3

-47,1

-9,1

Bitkisel yağlar

-8,3

-4,3

-35,0

-14,3

Şeker

-39,4

-13,0

-56,0

-8,9

Sığır ve kuzu eti

-36,3

-3,8

-92,9

-19,2

Tavuk ve domuz eti

-63,6

-2,4

-83,8

-21,6

Süt Ürünleri

-65,9

-7,2

-83,4

-13,8

Bu anlamda örnek teşkil etmesi için Türkiye’nin Birleşik Krallık ile mevcut
ticari ilişkilerinde önemli yer tutan 3 ürüne dikkat çekmek mümkündür:
kayısı, üzüm ve nohut.
Dünya taze kayısı üretiminde 730 bin tonluk üretimle birinci sıra yer alan
Türkiye; taze kayısı ihracatında ikinci, kuru kayısı ihracatında ise pazardaki
%85’lik payıyla birinci olarak konumlanıyor. 2017 yılı verilerine göre
küresel kuru kayısı ithalatında %8,4’lük bir paya sahip olan Birleşik Krallık,
Türkiye’nin kuru kayısı ihracatında ise %5,9’luk bir yer kaplıyor.145 Dünyanın
en büyük üçüncü kuru kayısı ithalatçısı Birleşik Krallık, 2017 yılında 9 bin
ton kuru kayısı ithalatı gerçekleştirirken; bu miktarın 5 bin tonu Türkiye’den
karşılandı. Birleşik Krallık’ın kuru kayısı ithal etme kapasitesi ile Türkiye’nin
küresel pazardaki birincil konumu beraber ele alındığında bu kalemin
Brexit sürecinde ticaretin geliştirilmesi gereken bir ürün olması gerektiği
ortaya çıkıyor. Akdeniz ülkesi olmanın getirdiği avantajlı bir konuma sahip
Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesi yüksek kuru ve taze kayısıyı aynı
zamanda katma değeri yüksek işlenmiş bir gıda olarak da pazarlama imkânı
söz konusudur.
144
A.g.e. s.8
145
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Her ne kadar 2017-2018 üretim sezonunda hava koşulları nedeniyle üzüm
üretiminde kayıplar yaşansa da Türkiye, üzüm üretimi ve ihracatında
önemli bir konumda bulunuyor. Türkiye, üzüm ihracatında %2,3 oranında
bir paya sahipken Birleşik Krallık’ın değer bazında en fazla taze üzüm ithal
eden dünyadaki ikinci ülke olması146, Türkiye için önemli bir ihracat pazarı
potansiyeli anlamına geliyor.
Diğer yandan işlenmiş meyve, meyve suları ve kabuklu meyve ithalatında
2,3 trilyon ile beşinci sırada yer alan Birleşik Krallık147 benzer şekilde, fındık
üretimi ve ihracatında dünya birincisi Türkiye için önemli bir pazar olabilir.
Ürün verimliliğini sürdürülebilir kılma ve katma değerini artırma konusunda
reformlar yapılması gereken fındık üretimi, diğer ürünlerde olduğu gibi Türk
tarımının rekabet gücünü kaybetmemesi için elzemdir.
Temel besin maddelerinden olması sebebiyle ülkelerin iç talebi karşılama
kapasitesini yüksek tutmaya çalıştığı bir ürün olarak ön plana çıkarılması
tavsiye edilen diğer bir ihracat kalemi nohut olabilir. Yapılan projeksiyonlara
göre Birleşik Krallık’ın kendine yeterlik seviyesinin %90 olacağı öngörülse
de ithal edilecek payda Türkiye’nin öne geçme şansı bulunuyor. Türkiye’nin
nohut ihracatında %7’lik bir paya sahip Birleşik Krallık’ın dünya nohut
ithalatında da %2,8’lik bir payı mevcut.148 Dünya nohut üretiminde beşinci
sırada yer alan Türkiye (455 bin ton), nohut ithalatında da üçüncü sırada
konumlanıyor. Bu anlamda nohut, Türkiye’nin üretimdeki ve fiyatlardaki
oynaklıklar konusunda iyileştirmeler yapması gereken bir diğer kalemi
oluşturuyor.
Brexit kapsamında Türkiye’nin güçlü olduğu ve Birleşik Krallık ile ticaretini
geliştirebileceği ürünlere odaklanması en doğru strateji olacaktır. Brexit’in
ardından da tarım ve gıda ticaretinde AB norm ve standartlarını takip
edeceği tahmin edilen Birleşik Krallık’a daha fazla ürün ihraç edebilmek için
pazarlama, etiketleme ve akıllı sulama konularında ilerlemeler kaydedilmesi
gerekiyor. Nitekim iklim değişikliği ve gelişmekte olan ülkelerin tarım
sektöründeki artan yatırımlarıyla küresel ticaretteki paylarını artırma
hamleleri, Türkiye’nin hem hızlı hem de stratejik davranmasını zorunlu
hale getiriyor. Üretimdeki ve fiyatlardaki dalgalanmaların ve belirsizliklerin
önüne geçmek için yapısal reformlara da ağırlık vermesi gereken Türkiye,
artan nüfus-azalan tarımsal üretim ikilemini çözebilmek adına stratejiler
geliştirmelidir.
146
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Erişim Tarihi: 20.12.2018
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SONUÇ: POLİTİKA ÖNERİLERİ
Tarım sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil sosyal, kültürel ve ekolojik
açıdan önem taşıyan bir konu olarak ön plana çıktığı için bireylerin ve
toplumların gelişmişlik düzeyini doğrudan etkiliyor.
Küresel sıcaklık artışının 1,5 °C’yi geçtiği halde ortaya çıkacak ekolojik
felaketlere karşı gıda güvenliğini ve bireylerin refahını garanti edecek
inovasyonlar, istisnasız her ülkenin tarım politikalarında yapması
gerekenlerin başında geliyor. Doğası gereği karmaşık ve birçok değişkeni
içinde barındıran tarım, küresel ısınmanın da çarpan etkisi yaparak
eklemlendiği yeni bir denklem haline geliyor. Bu denklemin içinde ise ancak
üretici refahını garanti eden, verimli üretim yapan, makul tüketim fiyatları
sunan ve iklimin getirdiği bilinmezlere karşı gıda güvenliğini koruyabilen
ülkeler güçlü olabilir. Değişen koşullara kendini adapte etmemiş bir tarımsal
üretim modeli ve tedarik zincirine sahip ülkeler, küresel pazardaki rekabet
gücünü kaybederken; sosyo-ekonomik eşitsizliklerin derinleştiği bir toplum
yapısına mahkum oluyor.
2018 yılı sosyo-ekonomik dönüşümler, iklim değişikliği, gıda güvenliği,
gıda ticaretinin ve üretimin sürdürülebilirliği konularında mevcut tarım
politikalarının etkili olma kapasitesinin sorgulandığı bir yıl olması sebebiyle
büyük önem taşıyor. AB kapsamında OTP’nin 2020 sonrası geleceğine
dair reformlar ve Brexit tartışmaları ekseninde şekillenen 2018, Türkiye
perspektifinden bakıldığında tarımdaki yapısal sorunların yeniden gün
yüzüne çıktığı ve ekonomik büyümeyi aksattığı bir dönemi temsil etti.
Küresel gıda ticareti ve tarım politikaları trendleri incelendiğinde
önümüzdeki dönemde verim, inovasyon ve küresel ısınma konularına
odaklanılacağı görülüyor. Günceli yakalama konusunda ileri aşamada olan
AB OTP’sinin aksine Türk tarımı; veri, Ar-Ge ve dijitalleşme ile yeni tanışmaya
başlayan geleneksel bir yapıya sahiptir.
BM’nin 17 başlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin149 ikinci hedefiyle150
doğrudan bağlantılı olan üretici refahının sağlanması; toplumdaki sosyo-
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Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/foodagriculture Erişim Tarihi: 15.12.2017
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improved nutrition and promote sustainable Agriculture)
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Türkiye’nin
ekonomik eşitsizliğin azaltılması, üretimin
tarımsal üretim
devamlı kılınması, gıda güvenliğinin
modellerinde OTP’ye
sağlanması, kırsal ile kent arasındaki
uyum sürecinde olması ve
yaşam standartlarının yakınlaşması
Gümrük Birliği sayesinde AB
anlamına geliyor.
Söz konusu
Tek Pazarı’yla entegre yapısı,
denklemde henüz üretici aşamasında
Türkiye’nin AB politikalarını
sorunlar yaşayan Türk tarımı, bu
yakından takip etmesi
sebeple eşitliğin diğer tarafındaki makro
değişkenlerde de belirsizlikler yaşıyor.
gerekliliğini
doğuruyor.

Dinamiklerdeki ayrışmaların yanı sıra Türk
tarımı ve OTP’nin karşılaştığı zorluklarda kesişme
noktaları bulunuyor. İlk olarak kapasite geliştirme ihtiyacı duyan her iki
politika, farklı seviyelerde olmakla birlikte belirlediği yüksek hedeflere
karşın onlara ulaşma kapasitesi sınırlı kalan bir karakteristiğe sahip. Kırsal
kalkınma ve üretici desteklerinin somut etkileri hakkında net verilerin
olmaması sebebiyle Sayıştay raporları başta olmak üzere farklı analizler ve
araştırmalarda ödemelerin yapısı her iki politikada da eleştiriliyor. Eleştirilerin
odağını, destekler ve teşviklerin çok yüksek bütçelere sahip olmasına rağmen
beklenen sonuçları elde etmede başarının sınırlı kalması oluşturuyor.
AB OTP’sinde ve Türk tarımı politikalarında kendi iç dinamikleri eksenine
göre şekillenerek farklılaşan alt başlıklarda kısır döngüye girildiği göze
çarpıyor. Bu anlamda OTP’nin yaşadığı en büyük kısır döngü, mekanizmanın
basitleştirilmesi olurken; Türk tarımı tarafında arz oynaklığının giderilmesi
ve verimin artırılması, sürekli hedeflenen ancak dönüp dolaşıp başlangıç
noktasına gelinen kısmı oluşturuyor.
Hem AB hem de Türkiye’nin mevcut tarım politikaları yenileme odaklı
stratejilerini, politika uygulamalarındaki hataları telafi etme esasına
dönüştürmeleri gerekiyor. Bu anlamda ilk adım yasa değişiklikleri
tekliflerinden çok önce etki analizlerinin yapılması ve mevcut politikanın
tıkanan noktalarının sebepleriyle birlikte belirlenmesi olmalıdır. Ardından
sorunu oluşturan uygulamada iyileştirmelere odaklanılması, her iki
politikanın karşılaştığı kısır döngünün kırılmasını sağlayacak ikinci aşama
olacaktır.
Brexit’in gıda ve tarım sektöründe yaratacağı çalkantılara karşı yeni stratejiler
belirleme gerekliliği de Türkiye ile AB-27’nin ortak kaygılarındaki diğer bir
ögeyi oluşturuyor. Eğer ki takvime uyulursa 1 Ocak 2021 itibarıyla Birleşik
Krallık, yeni ticaret ortaklarıyla ikili müzakerelerde belirlenen tarifeler
kapsamında ticaret anlaşmaları yürütecek. Tarım ve gıda sektörü odağında
Türkiye’nin elindeki fırsat ve dezavantajların ne olduğunun, güncel şartlar
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çerçevesinde incelenmesi önem kazanıyor. Zira sektörün bugünü ve yarını
arasında Brexit’in nasıl bir rol oynayabileceğine dair analizler, reformların
şekillenmesinde de etkili bir yol haritası oluşturulmasını sağlayacaktır.
Uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin tarım sektörünü yönlendireceği
kesin olduğu için Türkiye, tarım politikalarını belirlerken DTÖ ve AB OTP
ilkelerini gözetmek zorundadır. Nitekim AB’ye aday bir ülke olan Türkiye’nin
tarımsal üretim modellerinde OTP’ye uyum sürecinde olması ve Gümrük
Birliği sayesinde AB Tek Pazarı’yla entegre yapısı, Türkiye’nin AB politikalarını
yakından takip etmesi gerekliliğini doğuruyor.
2021 yılının, taraflar adına kritik bir tarihi temsil edeceği söylenebilir. 2021
itibarıyla yürürlüğe girecek yeni OTP için çalışmalarına yoğun bir şekilde
devam eden AB-27 ile benzer şekilde, Türk tarımında yapılacağı belirtilen
reformların hayata geçirilmesi için en gerçekçi tarih de 2021 yılı olacaktır.
Kendini sürekli olarak yenileyen ve teknolojik gelişmelerle iklim akıllı
modele dönüştüren bir tarım sektörüne ihtiyaç duyan Türkiye, AB OTP’sinin
ayak izlerini takip etmelidir. Tarım politikalarında yapılmaması gerekenler
ve iyileştirmeler için gereken dönüşümler hakkında da önemli dersler veren
AB’nin 57 yıllık tarım politikası, Türkiye için bulunmaz bir yol haritası çiziyor.
Türk tarımının daha fazla entegre olmayı hedeflediği OTP, kırsal kalkınma,
üretim verimliliği ve daha yüksek kalitenin kapısını açan bir anahtar olma
özelliği taşıyor. Bu nedenle de AB tarım politikalarına uyum sürecini
hızlandırmak, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma seviyesine
belirgin katkılar sağlayacak temel politik yaklaşımların başında geliyor.
Türkiye, AB’nin izinden giderek; su israfının azaltılması, sera gazı salınımının ve
toprak kaybının en aza indirgenmesi, kır ile kent arasındaki gelişmişlik farkının
giderilmesi, kırsal bölgelerde kadın ve gençlere daha fazla fırsat sunulması
ve iklim değişikliğine karşı dirençli üretim modellerinin benimsenmesi
konularına odaklanmalıdır. Üreticiden tüketiciye sürdürülebilir bir değer
zincir oluşturulması için tarım politikalarının birincil hedefi, ticaretin
artırılması veya fiyatların düşürülmesi olarak belirlenmemelidir. Aksine
üreticinin refah seviyesinin artırılması ve kırsal bölgelerdeki kalkınmışlık
seviyesinin kentleşen bölgelere yakınlaştırılması odağında politikalar hayata
geçirilmelidir. Dolayısıyla çok yönlü ve aynı anda gerçekleştirilmesi gereken
reformları ajandasına en etkili şekilde yerleştirmesi gereken Türkiye, AB
OTP’sini hem bir rehber olarak almalı hem de ulusal karakteristiklerine göre
tarım ve kırsal kalkınma politikaları geliştirmelidir.
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EK
AB’deki Tarım ve Gıda Politikalarına Yönelik Yeni
Düzenlemeler
Tarım ve gıda sektörünün genişliği ve mekanizmalarının fazlasıyla iç içe geçmiş
olması, başarının etkisini artırdığı gibi tam tersi şekilde ufacık bir hatanın çok
aktörlü mekanizma içerisinde katlanarak çığ etkisi yaratmasına da neden
olabiliyor. Söz konusu etkinin hangi boyutlara ulaşabileceği Belçika’nın 20
Temmuz 2017 tarihinde insan sağlığı için zararlı bir böcek ilacı kalıntılarının
piyasaya sürülen milyonlarca yumurtada olduğunu açıklamasının ardından
patlak veren krizle gözler önüne serilmişti. İki Asya ülkesi, 17 AB üye ülkesi ve
İsviçre’ye yayılan ilaçlı yumurtalar ilk aşamada kamu sağlığı konusunda ciddi
endişelere ve birbirini suçlayan üretici ülkeler Belçika ve Hollanda arasında
gerginliklere neden olmuştu. Her ne kadar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World
Health Organization-WHO) bahsi geçen böcek ilacının yüksek miktarda
alınmadığı takdirde insan sağlığı için tehlikeli olmayacağını açıklamasıyla
krizin derinleşmesi engellenmiş olsa da yumurta krizi, AB’nin üretim ve
tedarik zincirindeki zayıflıkları açığa vurarak mekanizmadaki kırılganlığı
ortaya koydu. Bu bağlamda birçok alanda olduğu gibi AB’nin gıda güvenliği
mekanizmasının da üye ülkelerin en zayıf halkası kadar güçlü olduğu bir kere
daha ortaya çıktı.
Mekanizmadaki “bug” olarak gözler önüne serilen iletişim eksikliği ve çok
aktörlü yapıdaki karmaşık işleyiş nedeniyle liderler, yeni yıla güçlü politika
değişiklikleriyle girerek durumu düzeltme konusunda önemli adımlar attı.
Bu kapsamda tarım ve gıda sektöründe dönüşüm yılı olarak dikkat çeken
2018’de AB; yeni gıdalar, organik tarım, OTP bütçesi, tedarik zinciri, adil ticaret
konularında yeni düzenlemeler hayata geçirmeye yoğun mesai harcadı.
1 Haziran 2018’de sunulan OTP reform önerisi paralelindeki gelişmeleri
aktarmak çok katmanlı ve alt başlıklı sektöre geniş açıdan bakmamızı
sağlaması sebebiyle önem taşıyor. Nitekim yoğun tartışmalara ve itirazlara
neden olan reform teklifi paralelindeki diğer politika önerileri ve değişiklikleri
resmin bütününü görebilmeyi sağlıyor.

“Yeni Gıda” Standartları Güncellendi
AB’nin gıda güvenliği kapsamında önemli bir bölümü ifade eden Yeni Gıdalar
Tüzüğü (Regulation on Novel Food) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla güncellendi151.
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Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/info/news/novel-food-new-regulation-adding-food-varietypresent-eu-market-enters-force-2018-jan-03_en Erişim Tarihi: 05.01.2018
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15 Mayıs 1997’te ilk kez yürürlüğe giren Tüzük öncesinde AB tarafından
alt limiti belirlenen miktarda tüketilmeyen gıda ürünlerine “yeni gıda” ismi
veriliyor.
Yeni gıda listesi, teknoloji kullanımı veya üretim modellerindeki değişiklikle
piyasaya sürülmesi veya Birliğin sınırları dışında tüketilen bir ürünün AB
vatandaşları arasında yaygın olarak tüketilmeye başlanmasıyla uzayabiliyor.
Bu kapsamda bir ürünün listeye girmesinin 3 şartı var: ürün, tüketici sağlığı
açısından güvenli olmalı; içeriği hakkında doğru bilgi verecek şekilde
ambalajlanmalı ve başka bir ürünün yerini alacaksa besin değerleri bir
öncekinden daha az olmamalı152. Bu şartların yerine getirilip getirilmediğini
anlamak için AB Tek Pazarı’nda satışa sunulmadan testler yapılıyor. Testleri
geçen ürünler, yeni gıdaların kullanımı, tasarımı ve ambalajlanması gibi
birçok prosedürden sonra tüketiciye ulaştırılıyor.
Yürürlüğe giren yeni tüzük, işletmelerin ve tedarikçilerin AB Tek Pazarı’na
yeni ve inovatif gıdaları daha kolay getirebilmesi için şartları düzenlerken,
tüketicilerin sağlığını koruyan yüksek gıda güvenliği standartlarına da bağlı
kalındığını taahhüt ediyor. Avrupa Komisyonunun Gıda Güvenliğinden
Sorumlu Üyesi Vytenis Andriukaitis yeni tüzüğün yeni gıdaların Avrupa
pazarına daha basit ve hızlı bir şekilde girebilmesinin önünü açtığını ifade
ederken “sağlıklı, besleyici ve inovatif gıda çeşitliliğini artıran” çok önemli bir
adım olduğunun da altını çiziyor.
İçeriğinin detaylarına bakacak olursak 2018’in ilk günü itibarıyla yürürlüğe
giren tüzükte 8 başlık altında özetlenebilecek yenilikler göze çarpıyor:
genişletilmiş yeni gıda kategorileri; kapsamlı izin sistemi; izin verilmiş
yeni gıda listesi; basitleştirilmiş ve merkezileştirilmiş izin prosedürü; yeni
gıdaların denetiminin Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinde (European Food
Safety Authority-EFSA) birleştirilmesi; artırılmış etkinlik ve şeffaflık; üçüncü
ülkelerden gelen ürünler için duyuru sisteminin hızlandırılıp yapılandırılması
ve son olarak inovasyonun teşvik edilmesi.

Organik Tarımda 2021 Geri Sayımı Başladı
AB OTP’sinde yeni bir dönemin habercisi olan Organik Tarım Tüzüğü153 ,üretim
ve etiketleme kurallarında birçok değişiklik getiriyor. 3 yıl süren görüşmeler
sonucunda AP üyelerinin oylamasına ve sonrasında da Konseyin onayına
sunulacak taslak ilk olarak 28 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmıştı154.
152
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en Erişim Tarihi: 05. 01.2018
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-62-2017-INIT/en/pdf Erişim Tarihi: 11.08.2018
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/06/28/rules-organic-farming/
Erişim Tarihi: 11.08.2018
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Son 10 yılda iki katına çıkan155 organik tarım faaliyetlerini teşvik etmek ve
üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla hazırlanan tüzüğün üretim ve tedarik
aşamalarını daha şeffaf hale getireceği vurgulanıyor. Adil bir rekabet ortamı
yaratacak olan yeni düzenlemeyle birlikte tüm üye ülkeler aynı üretim,
tedarik ve etiketleme kurallarına tabi olacak. Nitekim şu anki organik tarım
düzenlemeleri farklı standartlar oluşmasına neden olurken; hem üretici hem
de tüketici için sorunlar yaratıyor. Bu nedenle düzenlenmelerdeki karmaşık
yapının ortadan kaldırılmasıyla tüketicinin organik ürün talebine daha etkili bir
şekilde cevap verileceği öngörülüyor.
2016 verilerine göre dünya pazarında yaklaşık 90 milyar dolarlık payı olan
organik tarımda toplam 2,7 milyon çiftçi çalışıyor. ABD, 43 milyar dolarlık
payıyla organik tarım piyasasında tartışmasız lider olarak konumlanırken tarım
konusunda güçlü iki AB kurucu üyesi kendisini takip ediyor: Almanya ve Fransa.
14 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Tüzüğü, 1
Ocak 2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacak değişikliklere kısaca göz
atacak olursak tüzüğün “Organik Tarım Birliği” oluşturma hedefinde olduğunu
söylemek mümkün:
•
Mevcut düzenlemedeki istisnalar ve farklılıkları ortadan kaldıran
basitleştirilmiş üretim kuralları;
•
Tedarik zincirinde sıkılaştırılmış tedbir mekanizması sayesinde
güçlendirilmiş bir kontrol sistemi;
•
AB ile ticari ilişkileri bulunan üçüncü ülkelerdeki üreticilerin AB’deki
üreticilerle aynı kurallara tabi olması;
•
Yeni ürünlerin dâhil edildiği genişletilen organik tarım kapsamı;
•
Küçük aile işletmelerinin sertifika almasını kolaylaştıran yeni sertifika
sistemi;
•
Kazara gerçekleşen pestisit bulaşmaları riskini azaltmak için benimsenmiş
tek tip yaklaşım;
•
Aşamalı olarak seralarda sınırlandırılmış yataklarda yapılan üretim
istisnalarının kaldırılması.

Tarımda Suyun Geri Dönüşümü
Avrupa Komisyonu, 28 Mayıs 2018 tarihinde suyun bireyler ve ekosistem için
önemine dikkat çekmek amacıyla suyun yönetimine ve yeniden kullanımına
ilişkin bir tüzük teklifinde bulundu.156 Geri dönüşümü kolaylaştıracak yeni
uygulamalar kapsamında öncelikle tarımsal üretimde atık suların tekrar
kullanılması hedefleniyor. Komisyonun sunduğu önerileri üç ana başlık
155

http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/05/22 /organic-farming-new-eurulesadopted/ Erişim Tarihi: 11.08.2018
156
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf Erişim Tarihi: 04.06.2018
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altında toplamak mümkün: Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için asgari
gerekliliklerin belirlenmesi; suyun geri dönüşümünde sağlığı tehdit edecek
risklerin en etkili şekilde yönetilmesi ve son olarak atık sularının arındırılması
süreçlerinin şeffaf ve tüm üye ülkeler tarafından erişilebilir olması.
Birliğin OTP geleceğini şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde Komisyonun atık
suların kullanımındaki düşük verimi artırma hamlesi tesadüf değil. Çünkü tarım,
en fazla suyun harcandığı üretim kaynağı ve suyun verimli kullanılmaması
nedeniyle de çok fazla su israfının yapıldığı bir alan. Tarımı sürdürülebilir kılacak
temel girdinin su olduğu düşünüldüğünde suyun doğru ve etkili yönetimi aynı
zamanda gıda güvenliğini sağlamadaki kilit ögeyi oluşturuyor.
AB içerisinde ise 40 milyar m³ atık su oluşurken bunun sadece 964 milyon
m³’ü geri dönüştürülüyor. AB nüfusunun %11’inin su kıtlığı riskiyle karşı
karşıya olduğu bir konjonktürde Komisyonun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan
Sorumlu Üyesi Karmenu Vella, Birliğin su yönetimini iyileştirmesi gerektiğini
vurguluyor. Su sektörünün 9.000 KOBİ ve 500.000 istihdam içerdiğinin altını
çizen Komisyon, su sektöründeki %1’lik bir büyümenin AB çapında 20 bin yeni
iş imkânı yaratabileceğini belirtiyor.
Komisyonun suyun geri dönüşümü vurgusu, aslında döngüsel ekonomi
çerçevesinde modernleştirilmeye çalışılan AB ekonomisinin bir parçası. Geri
dönüşüm odaklı döngüsel ekonomi, Komisyonun Aralık 2015’te açıkladığı
Eylem Planı’nda oldukça detaylı bir şekilde ele alınmıştı.157 Bu anlamda geri
dönüşümü geleceğin “yeşil ekonomisi”nin merkezine oturtan Komisyon, 2018
yılında art arda atılımlar gerçekleştirerek canlı hayatını doğrudan etkileyen iki
konuya dikkat çekti: plastik ve su.
Avrupa Komisyonu, 16 Ocak’ta “Döngüsel Ekonomi için Plastik Stratejisi”158,
28 Mayıs günü ise “Suyun Yeniden Kullanımı için Gereklilikler”159 başlıklı tüzük
tekliflerini AP ve Konseyin onayına sundu. Söz konusu iki teklif, AB ekonomisinin
küresel ısınmanın getirdiği tehditlere karşı alternatif çözümler sunma hedefinde
olduğunu açıkça gösteriyor. Dünyanın en büyük ikinci plastik üreticisi olan AB,
suyunun %44’ünü tarımsal faaliyetlerde kullanırken (bazı bölgelerde bu oran
%80’e ulaşıyor); ürettiği atık suyun ise sadece 40’ta birini yeniden kullanıyor.160
İklim değişikliğine karşı mücadelede lider rolünü üstlenmek isteyen AB, bu
anlamda işe önce kendi kapısının önünü temizleyerek başladığını kanıtlamaya
çalışıyor.
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