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G

ıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından çalışmaları
yürütülen "Türkiye Milli Tarım
Destekleme Modeli" yada diğer
adıyla Havza Bazlı Destekleme
Modeli kapsamında desteklenecek ürünlerin
dağılımı 18.10.2016 tarihi itibariyle GTHB
web sitesinde yayınladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik'in talimatlarıyla tarım faaliyetlerinin
planlama çerçevesinde yapılması, toprakların
boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde
kalmaması ve arz talep dengesizliğinin
yaşanmaması için hayata geçirilecek bu
model ile belirlenen 941 tarım havzasının
ürün listelerini web sayfasının ekinde bulmak
mümkün.
Havza bazlı destekleme uygulamaları
kapsamında, ülkemizde arz açığı mevcut olan,
stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan
beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim
açısından ciddiyeti bulunan buğday, arpa,
çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf,
mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya,
yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık,
zeytinyağı ve yem bitkilerinden oluşan 19
adet ürünün değerlendirmeye alındığı
söyleniyor.
65. hükümet, tarım politikalarında köklü ve
farklı değişikliklere gideceği sinyallerini
kurulduğu günden beri veriyor. Geçen süre
zarfında ülkenin geçirdiği badirelerin hızlı
ilerlemeyi engellendiği sanılıyor. Başbakan
Binali Yıldırım ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik’in sektörün temsilcileri ile
ayrı ayrı görüşmeler yaptığı sıkça duyuluyor.
Bu görüşmelerin sonucunda yıllardır
kronikleşmiş sorunlara neşter atılacağı herkes
tarafından hissediliyor. Lakin bu sorunlara
nasıl ve hangi yöntemler ile yaklaşılacağı
şimdilik muamma gibi duruyor.
Modelin detayları ve içeriği hakkında basında
söylenenin dışında kamuoyunun haberi
olmayışı, milli tarım destekleme projesinde
arayışların devam ettiği ve başlangıçta
alelacele ilan edilmiş bir proje olduğu, altının
tam
doldurulamadığı
kuşkularını
uyandırmaktadır. Bunun en önemli kanıtları
arasında, stratejik ürün sayısının 19 ile sınırlı
kalması, ülke tarımının 941 gibi tarımsal içerik
taşımayan (tarım yapılmayan ilçeleri
çıkardığınızda bulunan rakam) sayıda havzaya
bölünmesi ve Rize’nin hiçbir ilçesinde
yetişmesi teknik olarak mümkün olmayan
buğday ürününün o ilde de destekleniyor
oluşu gösterilebilir. Açıklanan milli tarım
projesi içinde kalan söz konusu ürünlerin
hangilerinin üretim miktarları yada
ekilişlerinde ciddi sorunlar olduğu pek
anlaşılmış değildir. Stratejik ürün kavramının
hangi kriterler dikkate alınarak belirlendiği de
aynı şekilde anlaşılır olmaktan uzaktır.
Akıllara, çay stratejik ürün ise patates ve
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soğan stratejik değil midir, sorusu gelmiyor
değil. Eğer bizim gibi alansal olarak büyük ve
parçalı, ölçeksel olarak ufak, ürün çeşitliliği
açısından ise geniş bir coğrafyada tarımın
zapturapt alınması isteniyor ise üretimin
sayısallaştırılması kaçınılmaz gözüküyor. Her
ne kadar bu konuda ÇKS, ÖKS gibi birçok
sistemler geliştirildiyse de bu yapılar gelecek
yıllara dönük plan ve yönlendirmeler
içermemektedir. Bunun en büyük nedeni, bu
tür sistemlerin sayısal destekler ile
konumlandırılmamış olması, üretici açısından
teşvik edici ve destekleyici yapıların
geliştirilmemesidir. Eğer bir tarım destekleme
modeli tasarlanacak ise içerisinde üretimi
toprak ve su kalitesine göre teşvik edici,
üreticiyi daha fazla üretmeye özendirici, ekiliş
ve üretim miktarlarını öngörebilen, ekiliş alan
azlığı yada fazlalığına önceden müdahale
edebilen, toprak sahibine değil üreticiye
destek veren sayısal verilerden yola çıkıp yine
sayısal verilerle yönlendiren bir model
yaratılmalıdır. Bu tür özelliklere sahip
olmayan destekleme modellerinin tarihin
çöplüklerinde kalmaya mahkum olacağı
aşikardır.
Milli Tarım Destekleme Modeline paralel
olarak önceki hükümet döneminde Merkez
Bankası bünyesinde kurulan ve başkanlığını
ekonomi bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü
Gıda ve Tarımsal Ürün Fiyatlarının İzleme ve
Değerlendirme Komitesi bu hükümet
döneminde daha aktif hale getirilmeye
çalışılıyor. Bu komitenin hedeﬂeri ve önerileri
değerlendirildiğinde, tarımsal üretimin ve
buna bağlı gıda ﬁyatlarının öngörülemez
olmasının ekonomi yönetimini uzun zamandır
rahatsız ettiği hissediliyor. Söz konusu
konunun çözümsüzlüğü hem GTHB hem de
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üzerinde bir an

önce çözüm bulunması için baskı yaratıyor.
Her iki bakanlığın bu konularda ortak çalışma
yapması elzem gibi duruyor. Hem üretimin
sürdürülebilirliği ve kontrolü, hem de tarımsal
pazarın aracıların lehinden üretici ve tüketici
lehine dönüşmesi için radikal kararlar
alınması gerekiyor. Hatta bu kararların serbest
rekabet koşullarının dışında korumacı ve
denetleyici politikalar meydana getirebileceği
konuşuluyor. Şimdiden sektörde faaliyet
gösteren taraﬂarın hiçbiri, sorunların
kaynağını üzerine almak niyetinde değil.
Hükümetin atabileceği neşterden en az
zararla çıkmanın hesabı içinde oldukları,
basına verilen demeçlerinden ve hazırladıkları
raporlardan hissediliyor. Bunun en açık
örneği, TÜSİAD’in hazırladığı “Yapısal
Sorunlar Perspektiﬁnden Verimlilik ve Gıda
Enﬂasyonu” raporudur. Rapor çok geniş
ölçekte kapsayıcı ve doyurucudur. İçerik
olarak ülke tarımının bulunduğu konum,
yapısal sorunlar, üretici örgütsüzlüğü, genç
nüfusun kırsaldan göçü, tarımsal girdilerin
dövize ve dışa bağımlılığı, tarımsal girdi
ticaretinde rekabet yetersizliği, kamunun
işlevsizliği ve denetimsizliği, tarım ürünlerinin
pazarlanmasında
rekabet
yetersizliği,
destekleme politikalarının verimsiz ve
işlevsizliği gibi birçoğunu bildiğimiz konuları
bilimsel bir gerçeklikle tespit edip
aydınlatmaktadır. Lakin raporun sermayeyi
ilgilendiren konularında daha dışa açılımlı,
ülke tarımını bugünkü koşullarda felce
uğratabilecek kadar agresif yaklaşımı, koruma
politikalarını toptan eleştirici, GDO’lu ürün
ithalatını kısıtlayan yasanın ürün maliyetine
etkisinin gerçekleri yansıtmayan yaklaşımları,
şeker ve şeker pancarı üretimi gibi konularda
dışa bağımlılığı artırıcı öneriler sunması
raporun hazırlanmasını sağlayan kurumun
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istekleri yada beklentileri gibi durmaktadır.
Yıllardır birikmiş ve çoğu zaman yanlış
desteklemeler ile kronikleşmiş sorunlar
konusunda Milli Tarım Destekleme Modeli
kapsamında biraz da hamaset kokan bir
söylem ile yola çıkılmış olması, hükümetin bu
konudaki iddiasını ortaya çıkarması
bakımından önemlidir. Başbakan Binali
Yıldırım’ın açıkladığı “üreticinin kullanacağı
mazotunun yarısı devletten” sözünün altının
nasıl doldurulacağı, uygulamaların nasıl
gerçekleşeceği merak konusudur. “Yarısı
devletten” derken aslında yine tüketicinin
cebinden çıkacak olduğunu herkes unutuyor.
Tarımın tüm sorunlara çözüm getirecek Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının ortak akıl geliştirecek
birikimlere sahip oldukları muammadır. Bu
hükümet döneminde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığında kritik öneme sahip
kadrolara kurumdan ve tarım kökeninden
gelmeyen bürokratların tercih edilmesi farklı
ﬁkir arayışlarının olduğuna yorumlanmaktadır.
Açıkçası, “siz tarım camiası olarak bu işi
çözemediniz, sektör dışı akıl çözecek”
denmektedir.
Bu
durum,
bakanlık
bürokrasisinde kırılmalara yol açılabileceği ve
Milli Tarım Projesinin doğumunda veya
uygulamasında sıkıntılar doğabileceği endişesi
yaratmaktadır. Buna mukabil tarımın
ticaretine düzenleme getirmesi beklenen
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ticarete bahsi
geçen ürünler ve çeşitleri hakkında dahi
sağlıklı bilgi birikimine ve insan kaynağına
sahip olmadığı, en son yayınladığı “Toptancı
halde veya halinde bildirilerek, işlem görecek
mallar hakkında tebliğ”de görülebilmektedir.
Havucun takozunu, greyfurtun kanını,
elmanın Arjantinini, arapkızını, ekşisini,

domatesin ayaşını, lahananın azmanını yerel
pazar manavların ağzı ile tüm Türkiye
hallerinde soran/arayan Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından, tarımsal pazarın gerek girdi
gerekse ürün ﬁyatlarının oluşmasında rekabet
koşullarını iyileştirmesini beklemenin ne
derece umulur olduğu belirsizdir.
Ülke tarımının içine sürüklendiği problemler
öyle bir çırpıda halledilebilecek gibi
gözükmüyor. Hükümeti bu konuda bekleyen
çok ciddi sınavlar olacak. Önceki hükümetler
döneminde çıkan toprak kanunu, sorunun
çözümüne yeterli düzeyde destek veremiyor.
Miras hukukundan kaynaklı sıkıntılar yerinde
sayıyor.
Bakanlık
ekilmemiş
toprak
bırakmayacağını ifade ediyor, ancak kimin
ekeceği muamma olarak duruyor. Genç Çiftçi
Projesi ile sosyolojik gerçeklerden yoksun dar
bakış açıları ile genç ve kaliﬁye tarım kesimi
yaratmak öyle kolay gözükmüyor. Girdi
maliyetlerinin düşürülmesine KDV muaﬁyeti
ile müdahale edildi. Ancak gübre, ilaç, tohum
ﬁyatlarının kontrolü ve bayi kârları konusunda
ne tür aksiyonlar alınacağı bilinmiyor. Et
ﬁyatları rekorlar kırarken süt ﬁyatları yerinde
sayıyor, bazen geri geliyor. Sadece ithalat
sopası ve yemde KDV indirimleri ile
sürdürülebilir hayvan varlığı kontrol etmek
imkansız gibi duruyor. Üretici satış ﬁyatları ile
tüketici alış ﬁyatları arasındaki uçurumun nasıl
ıslah edileceği de sorulması gereken sorular
arasında.
Arazilerin
parçalılığının
engellenmesi
konusunda
yapılan
toplulaştırma projeleri ülke ölçeğine göre
yetersiz kalıyor. Su temini ve sulama suyu
kalitesi konusunda yapılacak hamleler DSİ
yatırımları ve havza bazlı destekler ile
sınırlandırılıyor. Kuraklık ve küresel ısınmayla
mücadelede yakın, orta ve uzun vadede tarım

kesiminin alması gereken aksiyonlar
konusunda bilinç oluşturulamıyor. Tarım
tekniklerinin
ilerletilmesi
ve
yaygınlaştırılmasında mevcut destekler
haricinde iyileştirmeler olup olmayacağı dile
getirilmiyor.
Yatırımın
ve
üretimin
ﬁnansmanında ne tür yenilikler ve destekler
sağlanacağı ile ilgili net bir bilgiye erişilemiyor.
Çiftçiler nezdinde üretici örgütlülüğünün
inandırıcılığının geliştirilmesi ve mevcut
örgütlerin yasal yönden ıslah edilmesi ile ilgili
hiçbir yerden ﬁkir dahi çıkamıyor. Bunun gibi
saymakla bitiremeyeceğimiz sorunlar yığını
ortada cevapsız duruyor.
Bütün bunların yanında geliştirilmesi
düşünülen havza bazlı destekleme modelinin
sağlıklı tasarlanması çok önemlidir. Meselenin
özü, 19 ve 941 sayılarında olmadığı gibi; bu
rakamlardan çıkacak destekler yada
kısıtlamalara dar kapsamda bakılmamalıdır.
Milli Tarım Destekleme Modeli ile ilan edilen
yapının yanında yukarıda saydığımız ana
sorunların çözümü için köklü bir politika
değişikliği olacak mıdır? Geçmiş tarım
politikalarının, mevcut üretici proﬁlinin
değişmesi yada kendiliğinden ortadan
kalkması yönünde olduğu algısı yaygındı. Bu
politikanın sonunda üretimden çekilen yada
ekilişi azaltan yaşlı, yeniliklere ve büyümeye
kapalı üretici proﬁli oluşması, ülkede
sürdürülebilir tarımın kırılganlığını artırmıştı.
Yine gıda ticaretinde uğraşan yapılara
müdahale edilipp ıslah etme cihetine
gidilecek mi? Hal yasaları ve komisyoncu
tanımına bir yenilik getirilecek mi? Siyasi irade
ya da tarım dışı bürokrasi, yeni tarım
politikaları ile bu soruların cevabını satır
aralarında verecektir. Bu politikalar değişmez
ise çiftçiye mazotu bedava da verseniz üretici
yine kazanamayacak, üretim desenleri her yıl
belirsizliğe mahkum kalacak ve bir süre sonra
çiftçiler üretimden çekilecektir.
Bugün itibari ile Milli Tarım Destekleme
Modeli diye lanse edilen yapıdan görünen bir
şeyler olduğunu söylemek güçtür. Gerek
destekleme modelinin, gerekse yeni tarım
politikalarının bilinirliliğinden çok bilinmezliği
öne çıkıyor. Reformist bir irade söylemi olduğu
aşikar olmakla birlikte kırılganlıklarının
yanında içeriği şimdilik boş, hazırlıksız ve
arayış içinde gibi duruyor.
Tarım politikasında yapılacak değişiklerin
şifreleri gelecekte içi doldurulamamış,
popülist bir söylem olarak mı anılacak; yoksa
iyi analiz edilmiş, bu yüzyılın üretim
gerçeklerini ıskalamayan, artan nüfusumuzun
temel gıda ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
dünya ile rekabet edebilir ﬁyatlarda ürün elde
edilebilen, üreticisini, tacirini, sanayicisini ve
tüketicisini memnun edebilen destekleme,
üretim ve gıda politikalarımızı belirleyen
kapsamlı bir çalışma mı olacak? Zaman bunu
bize net olarak gösterecektir. Hep beraber
bekleyip görelim. u

