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GİRİŞ 

Tarım sektörü insanoğlunun hayatta kalması ve yaşamını sürdürmesi için ihtiyaç 

duyulan temel besin maddelerinin üretildiği sektör olması itibarıyla insanlık için bir ekonomik 

faaliyet alanı olmanın ötesinde bir anlam ifade etmektedir. 

            1957 yılında Roma Antlaşması ile altı Batı Avrupa devleti arasında kurulan Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’nda ortak bir tarım politikası oluşturulması en baştan öngörülmüştür. 

OTP tüm üye devletlerin tabi olacağı bir sistemin, ortak kuralların ve mekanizmaların 

uygulamaya koyulduğu ilk ortak politika olma özelliğini taşımaktadır. AB’nin Ortak Tarım 

Politikası, hem tarımın son derece hayati bir işlev olan beslenme ile doğrudan bağlantılı 

olması, hem de AB bütçesinin en büyük kısmının TP’ye ayrılması nedeniyle ayrı bir önem 

taşımaktadır.1 AB’ nin eski ve en karmaşık politikası olan Ortak Tarım Politikası çok fazla 

tartışmalara ve projelere konu olmakla beraber Avrupa birliği üye ülkelerin uyması gereken 

reformları kapsamaktadır.  

Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin en önemli politikası olan OTP diğer aday ülkeler gibi 

10 MDAÜ’ nden biri olan Polonya’nın da müzakere sürecinde en çok zorlandığı başlık 

olmuştur. AB’ye tam üyeliği yaklaşık on üç yıl süren Polonya hem tarım alanında hem de AB 

ile olan ilişkilerinde bu süreci başarıyla tamamlamış ve 1 Mayıs 2004 tarihinde tam üyeliğinin 

söz konusu bile olamadığı bir dönemden geçtikten sonra bugünkü durumuna ulaşmıştır. 

Tarımsal yapı, nüfus ve diğer bazı tarımsal göstergeler bakımından Polonya ile benzerlik 

gösteren Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri kapsamında olan tarım alanındaki ilişkiler 1964 

yılında başlamıştır. Birlik mevzuatının büyük bir kısmının tarımdan oluşması ve tarıma 

ayrılan bütçenin fazla olmasından dolayı, Türkiye bütün diğer aday ülkeler gibi en çok 

OTP’na uyum konusunda zorlanmaktadır. Bütün bunların dışında Türkiye üzerine düşen 

görevi yerine getirememiş ve 42 yıl önce başlayan tarım alanındaki ilişkileri bu zamana kadar 

iyi değerlendirememiştir.2 Ancak Türkiye OTP’ ye uyumunu güçleştiren bu zorlukları 

Polonya örneğinde olduğu gibi disiplinli bir şekilde çalışarak üstesinden gelebilecektir. 

Polonya ve Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünleri ticaretini iki 

ülkenin de uyum sağlaması öngörülen Ortak Tarım Politikasını etkileyen önemli bir unsur da 

GATT Uruguay Round müzakereleri sonucunda kabul edilen Tarım Anlaşmasıdır. GATT 

Uruguay Round müzakereleri sonucunda, Dünya Ticaret Örgütü kurulmuş ve Kuruluş 

                                                           
1Ertuğrul, Cemil (2002). Gündem 2000 Çerçevesinde AB Ortak Tarım Politikasının Yeniden 
Yapılandırılması ve Türkiye, Devlet Planlama Dergisi (DPT), 42. Yıl Özel Sayı,  s.17  
2 İlisulu, Başak (2004). The Analysis of Poland’s Accession Process to the European Union, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s.12 
 



 
 

2

Anlaşması ’nın ekinde yer alan Tarım Anlaşması ile dünya tarım ürünleri ticaretinde yeni 

kurallar getirilmiştir. Bu Anlaşma’ya Avrupa Topluluğu ’nun de taraf olması nedeniyle, tarım 

alanında ülkemizin ve Polonya ‘nın ilişkilerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynaması 

kaçınılmazdır. 

Üyelik sürecinde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu 

gibi, tarım konusunda da köklü ve somut reformlarla Avrupa Birliği’ne uyum sağlaması 

gerekmektedir. Bu çerçevede tarım sektörü ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve 

uygulamaya geçilmiştir. Sektörün büyüklüğü, Türk toplumun önemli bir bölümünü doğrudan 

ilgilendirmesi ve AB OTP’ sinin içinde bulunduğu reform süreci Türkiye’nin uyum 

çalışmalarını etkileyen unsurlar arasındadır. Bu nedenle, Türk tarım sektörü ile ilgili bütün 

kesimlerin, AB’de bu sektöre yönelik uygulamaları ve politikaları yakından takip etmesi 

gerekmektedir. Ancak, Türkiye AB’nin bu en masraflı ve en geniş kapsamlı politikasına 

uyum sağlarken, AB’nin de Türkiye’yi teknik ve mali açıdan desteklemesi gerekmektedir. 

AB’deki tarımsal desteklemeler, gerek yapılan reformlar, gerekse DTÖ kararları 

çerçevesinde azaltıldığından önceki üyeler kadar fazla faydalanacak olmasa bile, Türk 

tarımının TP’ye dahil edilmesi ile Türk tarımı, AB’nin tarım bütçesi olarak adlandırdığımız 

Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (FEOGA) vasıtasıyla yapılan desteklemelerden 

önemli miktarda faydalanma imkânı bulacaktır 

Bu çalışmamın ilk bölümünde, tarım sektörünün ülkemizin ekonomisi için büyük 

önem taşıdığının altını çizerek, tarım sektörünün gelişmesi adına Avrupa Birliği OTP’ sının 

özellikleri, OTP reformları, OTP’nin Türkiye’de uygulandığı takdirde ülkemiz için 

sağlayacağı pozitif etkinin ne derece büyük olacağının altını çizmekle beraber, AB OTP’ nin 

uygulama araç ve politikalarının neler olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

İkinci bölümde ise; tarım yapısıyla ülkemize benzeyen Polonya tarım sektörü ve tarım 

politikası irdelenip, AB Ortak Tarım Politikası ile karsılaştırılarak ülkemizin tarım yapısına 

örnek teşkil edecek şekilde alınması gereken dersler incelenmiştir. Türkiye tarımının 

Osmanlıdan günümüze kadar geçenki süreç incelenip, tarımın şuandaki durumu hakkında 

karşılaştırmalı analizler incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; AB OTP’ na uyumun Türk tarımı için olası pozitif ekonomik 

etkileri ve karşılaşılması muhtemel uyum sorunlarının neler olduğu incelenmiştir.  

Son bölüm olan dördüncü bölümde ise; çalışmamı özetleyerek, Türkiye adına başarılı 

bir tarım politikasına sahip olmak adına izlenmesi gereken AB OTP uygulamalarının neler 

olduğuna, ülkemiz adına tüm bu OTP reform ve politikaların sağlayacağı faydalara, 

uygulanması gereken stratejilere ve bir takım önerilere yer verilmiştir 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AB ORTAK TARIM POLİTİKALARI 

          

          1.1. TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ  
Tarım sektörü, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun halen vazgeçilmez önemini 

korumaktadır. Tarım insan hayatı için gerekli olan besin maddelerini temin etmenin yanı sıra, 

tarıma dayalı et, süt, yem, yünlü ve pamuklu tekstil, ayakkabı, deri ve hazır giyim gibi pek 

çok sanayi dalına hammadde sağlaması bakımından da ekonomik yaşantıda önemli bir yer 

işgal etmektedir.  

Tarih boyunca dünya nüfusunda artışa paralel olarak insanlık için önemli tehlikelerden 

biri olarak gösterilen ve çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olan açlık tehdidi, son 50 yılda 

gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunduğu avantajlarla önemli ölçüde 

azalmıştır. Fakat başta küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal afetler olmak üzere çeşitli 

doğal dengesizlikler ve nüfus artışının devam etmesi bu tehdidin halen ortadan kalkmadığını 

göstermektedir. 3Tehdidin boyutları ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmekle ve 

gelişmiş ülkelerin şimdilik böyle bir tehditle karşı karşıya olmadığı bilinmekle birlikte, her 

ülke tarım politikaları aracılığıyla başta gıda güvencesi olmak üzere çok kapsamlı ekonomik 

amaçlarla, diğer sektörlerde olmadığı kadar, tarıma müdahale etmektedir. AB ile müzakereler 

ve devam etmekte olan DTÖ tarım müzakereleri tarımın günümüzdeki önemini daha da 

arttırmaktadır. 

 

1.1.1. Tarımın Ekonomideki Yeri 
İnsanoğlu tarih boyunca daha güvenli bir hayat, daha müreffeh bir yasam için çeşitli 

ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Yeryüzünde toplayıcılık ve avcılık yaparak oldukça zor 

koşullarda hayatını idame ettiren ilk insan, M.Ö. 8000’li yıllara doğru bitki ve hayvan 

yetiştirmenin mümkün olduğunu keşfetmesiyle insanlık tarihinin ilk devrimini yapmıştır. 
4Avcılık ve toplayıcılık döneminde doğada hazır bulduğu yiyeceklerle yaşamını sürdüren 

insanoğlu, tarımı keşfettikten sonra geliştirdiği çeşitli ilkel araçlarla toprağı işlemeye 

başlamış, bu sayede tüketime hazır biçimde doğada bulamadığı birtakım gıda maddelerini de 

                                                           
3Dinler, Zeynel (2000). Tarım Ekonomisi, 5.Baskı, Ankara, Ekin Kitapevi Yayınları, s.11 
4Ülkü, Elif Seda (2006). Avrupa Birligi Ortak Tarım Politikaları Reformları, İstanbul, KV Yayını, s.35 
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üretebilme, kendisini daha çeşitli ve daha bol miktarda yiyecek türleriyle besleme olanağına 

kavuşmuştur. 

Yerleşik hayata geçiş ve tarım toplumu olma yolunda atılan bu ilk adım, binlerce yıl 

süren bir gelişim sürecinin başlangıcını oluşturmuştur. Bu süreçte oldukça yavaş olmakla 

beraber tarımsal üretim aletlerinin gelişmesi, verimliliği artıran ve doğa koşullarının olumsuz 

etkisini kısmen de olsa azaltan üretim yöntemlerinin bulunması, ilk aşamada sadece kendi 

gıda ve giyecek ihtiyacını karşılamak için üretim yapan insanoğluna ihtiyacından fazla üretim 

yapma olanağını tanımıştır. İnsanlık tarihinin diğer önemli dönüm noktası olan tarımdaki bu 

verimlilik artısı ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin 

yaygınlaşmasına, bu işe sanayi devriminin patlak vermesine zemin hazırlamıştır. Kol gücünün 

yerine makine gücünü ikame eden sanayi devrimi, insanoğluna, binlerce yılda sağladığı 

verimlilik ve üretim artışının kat-kat fazlasını çok kısa bir sürede elde etme olanağı vermiştir.  

Sanayi devriminin ortaya çıkardığı makineleşme, ulaşımın hızlanması ve çeşitlenmesi, 

kimya ve biyolojideki yeni buluşların tarıma uygulama olanağının dogması tarım sektöründe 

çok önemli verimlilik artısı sağlasa da, sanayileşme ve buna bağlı olarak hizmet sektörünün 

gelişmesi tarımın ekonomik faaliyetler içindeki payının giderek azalmasına neden olmuştur. 

Öteki bütün meslekleri değer yaratmayan, tarımın üzerinden geçinen kısır meslekler olarak 

değerlendiren Fizyokratlara göre en verimli üretim aracı olan toprak ve en önemli iktisadi 

faaliyet alanı tarım 18.yüzyılda Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla giderek önemini 

kaybetmiş, özellikle sanayileşme yarısına erken girmiş ülkelerde küçülme, ekonominin 

bütünü içinde daha marjinal bir sektör haline gelme sürecine girmiştir.5 

Bugün ekonomik faaliyetler içerisinde tarım sektörünün payı ülkelerin ekonomik 

gelişmişlik düzeyine göre oldukça farklılık arz etmektedir. Colin Clark, Allen Fisher ve Jean 

Fourestie gibi birçok iktisatçı bir ülkede yürütülen ekonomik faaliyetlerin tamamını üç kesime 

ayırmaktadırlar. Hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık dâhil olmak üzere bütün tarımsal 

faaliyetleri kapsayan tarım kesimi birinci sektörü, endüstriyel faaliyetleri kapsayan sanayi 

kesimi ikinci sektörü, hizmet faaliyetlerinin tamamını kapsayan hizmet kesimi ise üçüncü 

sektörü oluşturmaktadır. 

Bütün ekonomilerde ekonomik gelişmenin başlangıç dönemlerinde toplam milli gelir 

içerisinde en büyük paya sahip olan birinci sektör başat konumdadır. Bu dönemde milli 

gelirin yaklaşık %70’i birinci sektörün (tarımın), %20’si ikinci sektörün (sanayinin), %10’u 

                                                           
5 Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe IAMO, “Development of Agricultural 
Market and Trade Policies in the CEE Candidate Countries”, http://www.iamo.de/dok/sr.vol19.pdf 
(çevirimiçi 13/08/09) 
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ise üçüncü sektörün (hizmet sektörünün) payına düşmektedir. Fakat ekonomik gelişmenin 

sonraki aşamalarında birinci sektör başat konumunu ikinci ve üçüncü sektörler lehine 

kaybetmektedir. Ekonomik gelişmenin çok ileri aşamalarında başlangıçta başat konumda olan 

birinci sektörün milli gelir içindeki payı %2-%3’lere düşmekte, buna mukabil (ülkeden ülkeye 

değişmekle beraber) ikinci sektörün payı %40’lara, üçüncü sektörün payı ise %60’lara 

yaklaşmaktadır.6 

Ekonomik gelişmenin ileri aşamalarında tarım sektörünün ekonomik faaliyetler 

içerisindeki payı oransal olarak önemsiz gibi gözükse de, tarımın üstlendiği rol ve beslenme 

gibi insan hayatını doğrudan ilgilendiren önemli fonksiyonu, onu ekonomik gelişmişlik 

düzeyine bağlı olmayarak bütün ülkeler için önemli kılmaktadır. Ayrıca istihdam açısından 

dünya genelini ele alarak toplu bir değerlendirme yaptığımızda 2005 yılı verilerine göre tarım 

sektörü dünyada toplam istihdamın halen %40,2’sini bünyesinde barındırmaktadır. Gelişmiş 

ülkeler ve AB’de ortalama %3,7 olan bu oran Güney Doğu Asya’da %43,3, Doğu Asya’da 

%49,5, Güney Asya’da %61,2, Sahraaltı Afrika’da ise %63,6 gibi yüksek oranlara 

ulaşmaktadır.7 Tek basına bu rakamlar tarım sektörünün özellikle az gelişmiş ülke 

ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

 

1.1.2. Tarımın Ayırıcı Özellikleri 
Tarım sektörünü diğer ekonomik faaliyetlerden ayıran kendine özgü çeşitli özellikleri 

var. Bu özelliklerin bir kısmı tarımsal üretimin doğaya bağlı olması nedeni ile ekonomik 

gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak evrensel nitelik arz etmektedir. Sektörün en önemli 

evrensel özelliği, üretim döneminde çıktı ile girdi arasındaki ilişkiyi gösteren üretim 

fonksiyonuna, ürün miktarı ve verimliliği doğrudan etkileyen, fakat kontrol edilemeyen doğal 

koşulların dış değişken olarak dahil edilme zorunluluğudur. 8Yani tarımsal üretimi tek basına, 

üretimde kullanılan girdi miktarı değil, yağan yağış miktarı ve zamanı, ısı, çeşitli hayvan ve 

bitki hastalıkları gibi doğal etkenlerin bileşimi de büyük oranda etkilemektedir.  
Sektörün diğer önemli ayırıcı özelliği ise, her ürünün piyasaya arz edilecek duruma 

gelmesi için doğal koşullar tarafından belirlenen ve ürün çeşidine göre 1 yıldan 15 yıla kadar 

değişen büyüme dönemini tamamlama zorunluluğudur.9 Bu durum diğer ekonomik 

                                                           
6 Cesur, Özden (2004). Avrupa Birligi’nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye ile Bir 
Karsılastırma, Ed. Nail Alkan, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s.52 
7 Kazgan, Gülten  (1993) . Tarım ve Gelişme, İstanbul,  4. Baskı, Filiz Kitabevi,  s. 37  
8 Dernek, Zeynep (2005). Tarım Ekonomisi ve İsletmeciligi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, s. 
22 
9Bülbül, Mehmet (2006) “Tarımsal İsletmelerin Finansmanı”, Ankara, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Yayını, s.29 
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faaliyetlerin aksine tarım sektöründe düşük arz esnekliği ve piyasadaki fiyat değişikliğine 

intibak sorununu beraberinde getirmektedir. 

Önemli bir kısmı gıda ürünlerinden oluşan tarım sektörünün diğer ayırıcı özelliği 

talebin fiyat ve gelir değişmelerine duyarsız olmasıdır. İnsanlar fiyatı ne kadar yüksek olursa 

olsun yasamak için ihtiyaçları olan besin maddelerini almak zorunda oldukları gibi, fiyatı ne 

kadar düşük olursa olsun tüketimlerini doğal ihtiyaçlarının ötesinde artıramazlar. Bu gerçekten 

hareket eden Alman istatistikçi Ernest Engel yapmış olduğu bir çalışmada bireylerin gelirleri 

yükseldikçe, tüketim bütçesi içerisinde tarım ürünlerine ayrılan payın nispi olarak azaldığını, 

giyim, mesken, ısınma gibi harcamaların payının değişmediğini, diğer tüketim kalemlerinin 

payının ise arttığını tespit etmiş ve bu durumu literatürde “Engel Eğrisi” olarak bilinen eğri 

aracılığı ile ortaya koymuştur.10 Sektörün bütün ülkeleri ilgilendiren bu evrensel özelliklerinin 

yanında, her ülke tarımının gelişmişlik düzeyi, toplumsal ve kurumsal yapı, ekonomik öncelikler 

gibi faktörler tarafından belirlenen kendine özgü özellikleri vardır.  

Tarımın ekonomideki nispi önemi, istihdam yapısı, sektördeki isletmelerin yapısı, 

büyüklüğü ve örgütlenme biçimi, üretimin pazara bağlılığı gibi özellikler ülkeden ülkeye 

değişmekte ve farklı tarım politikalarının oluşumunda önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

1.2. AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLITIKASI 
“Devletin tarım sektörünün gelişmesini sağlamak için yürüttüğü tüm uygulamalar, Tarım Politikası 

kapsamında incelenen konulardır. Tarım Politikası, tarım sektörünü geliştirmek, üreticilerin gelirini 

artırmak, kırsal kesimin yaşam düzeyini iyileştirmek, gelir dağılımındaki dengesizliği gidermek ve 

tüketicileri fiyat artışına karşı korumak amacı ile devletin tarım sektöründe uyguladığı önlemler bütünü 

olarak tanımlanabilir.”11 

“Ortak Tarım Politikası çerçevesinde üretimde kendine yetme, gıdanın tüketiciye 

ucuza mal olması ve tarımcı gelirlerinin toplumun diğer sınıflarının düzeyine çekilmesi, 

üretim artışını garantilemek olarak belirlenmiştir”.12
 OTP, Avrupa Birliği’nin tarımsal 

ürünlerin serbest dolaşımını öngören, ilk ortak politikası olması açısından da önemlidir. OTP, 

üye devletlerin tarım politikalarını gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda bütünleştiren 

“ortak” bir politikadır. Ortak bir politika izlemesinin amacı, “vatandaşlarının gıda ihtiyaçlarını 

topluluk içinden karşılayabilmesi, tarımsal üretimin miktarının yeterli seviyeye ulaştırılıp, bu 

                                                                                                                                                                                     
 
10  Boratav, Korkut (2004). Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm,  Ankara, 3.Baskı, İmge Kitabevi, s.17 
11 Dernek, Zeynep (2006). Tarım Politikası, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Sayı 56, s. 182 
12 Aysu Abdullah  (2006).  Avrupa Birliği ve Tarım, İstanbul, Kalkedon Yayınları, s. 30 
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düzeyin korunabilmesi için pazarın mümkün olduğunca geniş olması”13
 gerektiği 

düşüncesinden hareketle OTP altında toplanmalarının kaçınılmaz olduğunu düşünmüşlerdir. 

Bu düşünceyle OTP, başlangıçta Gümrük Birliği’ne dayalı bir bütünleşmeyi izlememiş; onun 

yerine üye devletlerin tarım politikalarının ortak bir çerçevede yönetilmesi esasına 

dayandırılmıştır. 

Ortak Tarım Politikası’nın ortaya çıkmasındaki nedenlere bakacak olursak bunları üçe 

ayırabiliriz: 

 İlk olarak, İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan gıda yetersizliğinin engellenmek 

istenmesi ve kıtlıkların tekrar yaşanmaması için gıda maddeleri arzının güvence altına 

alınması, tarım ürünlerinde ithalata bağımlılığın azaltılması ve o dönemde nüfusun % 20’si 

gibi önemli bir bölümüne istihdam olanağı sağlayan tarım kesiminde gelir düzeyinin 

arttırılması gibi amaçlar sonucunda ortaya çıkmıştır. 

 İkinci olarak, o dönemde, nüfusun önemli bir bölümünün tarımda çalışan kesimin 

oluşturması sonucunda gelir düzeyinin korunması ve arttırılmasının gerçekleşebileceğinin 

düşünülmesi Ortak Tarım Politikası’nın ortaya çıkmasını hızlandıran sebepler arasında yer 

almıştır.  

Son olarak, piyasa mekanizmaları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmanın ancak 

ortak ve tek bir politikayla gerçekleşebileceğinin düşünülmesi Ortak Tarım Politikası’nın 

ortaya çıkmasını hızlandıran sebepler arasında yer almıştır. 

 

1.2.1. Ortak Tarım Politikasının Doğusu ve Gelişimi 
Tarihin en kanlı savaşlarına sahne olan, 20.yüzyılın ilk yarısına iki dünya savası 

sığdıran Avrupa’da, özellikle ikinci Dünya Savası sonrasında kalıcı barısı sağlamak, savaş 

sırasında ağır tahribata uğrayan ülke ekonomilerini ayağa kaldırmak ve dünya siyasetinde 

yeniden etkin bir konuma yükselmek için çeşitli işbirliği olanaklarını tartışma zemini 

oluşmuştur. Winston Churchill, 1946 yılında Zürih’te yaptığı ve Avrupa Birliği fikrine 

dayanak oluşturan meşhur konuşmasında, Avrupa kıtasında savaş korkularına son verilmesi 

ve işbirliğinin temin edilmesi amacıyla Birleşik Avrupa Devletleri’nin yaratılması fikrini 

ortaya atmıştır. Savaş sonrası dönemde Fransa Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monnet’in, 

ulusal devletler arasında muhtemel çatışmayı önlemek ve Avrupa’da kalıcı istikrarı ve barısı 

sağlamak için kömür ve çelik gibi savaş sanayisinin iki temel hammaddesinin yönetiminin tek 

                                                           
13 Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdfs.3 (çevirimiçi 
10/07/09 ) 
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elde toplanması gerektiği görüsünden ilham alan Fransa dış isleri Bakanı Robert Schuman, bu 

iki hammadde kaynağı açısından Avrupa’nın en zengin ülkeleri olan Fransa ve Almanya’nın 

kaynaklarını birleştirerek uluslarüstü bir organ tarafından yönetilmesini ve bu oluşuma diğer 

Avrupa ülkelerinin de katılmasını önermiştir.14 

Bir yıl sonra, 18 Nisan 1951 tarihinde Schuman’ın teklifi doğrultusunda yapılan 

görüşmeler sonuçlanmış ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kuran ve bugünkü 

Avrupa Birliği’nin ilk adımını oluşturan Paris Antlaşması, Fransa ve Almanya’nın 

öncülüğünde altı Batı Avrupa ülkesi (Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg, 

Hollanda) tarafından imzalanmıştır. AKÇT’nin kısa sürede gösterdiği basarı, Avrupa ülkeleri 

arasında ekonomik ve siyasi işbirliğinin derinleştirilmesinin daha faydalı olacağı görüsünün 

giderek yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu görüş doğrultusunda yoğunlaşan çalışmalar 

sonucunda 25 Mart 1957 yılında Roma’da ekonomik bütünleşmeyi amaçlayan Avrupa 

Ekonomik Topluluğunu (AET) ve Avrupa Atom Enerji Topluluğunu (EURATOM) kuran 

anlaşma Altılar tarafından imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşma ile üye ülkeler arasında 

malların, hizmetlerin, sermayenin ve emeğin serbest dolaşımını sağlayacak bir ortak pazarın 

ve gümrük birliğinin kurulması öngörülmüştür.15 Anlaşmanın temelini oluşturan ve Belçika 

dış isleri Bakanı Paul-Henry Spaak’ın ismiyle anılan Spaak Raporunda tarım sektörünün de 

ortak pazara dahil edilmesi gerektiği, üyelerin tarımsal yapısındaki farklılıkların önemli 

sorunlar oluşturacağı görüşünü belirtmiştir. 
 

“Spaak Raporunda tarım ürünlerinde ortak bir pazarın oluşturulması için üç koşulun yerine getirilmesi 

zorunlu görülmüştür. Birincisi, üye ülkeler arasında normal ticaret engellerini kaldırmak yeterli değildir. 

Bunun yanında, kotalar, gümrük vergileri, mevsimlik kısıtlamalar, fiyat belirlemeleri ve ihracat 

sübvansiyonları gibi ticaret üzerine etkili olan diğer uygulamalar da kaldırılmalıdır. İkincisi, üye ülkeler 

ulusal tarım politikalarından vazgeçmeli ve ortak bir tarım politikası izlemelidir. Üçüncüsü ise teknik 

alanlarda, fiyat düzeylerinde ve tarımsal girdi sanayilerinde maliyet farklılıklarına neden olan 

uygulamalarda uyum için bir geçiş dönemi gereklidir.”16 

           Topluluğu kapsayan bir pazarın kurulması, yapısal sorunların Roma Antlaşmasında 

Spaak Raporunda ifade edilen görüşler dikkate alınmış ve üye devletlerin tarım politikalarını 

hem ekonomik, hem de siyasi anlamda bütünleştiren ve ilk ortak politikalarından biri olma 

özelliği taşıyan Ortak Tarım Politikasının (OTP) oluşturulmasına karar verilmiştir. Bir 

bölümü OTP’na ayrılan anlaşmada politikanın amacı ve genel çerçevesi belirtilmiş, 
                                                           
14 Ülgen, Sinan (2005). AB ile müzakerelerin el kitabı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, s. 25. 
15 Karluk, Rıdvan (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, Beta,  s. 57.  
16 Eraktan, Gülcan ve Ören, Necdet, AB Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve Türkiye’ye Etkileri, 
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/02gulcaneraktanson.pdf  (çevirimiçi 01/08/09) 
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uygulamaya iliksin detayların ise düzenlenecek bir konferansta ele alınmasına karar 

verilmiştir. 1958 yılı Temmuz ayında düzenlenen Stresa Konferansında OTP’nın 

uygulanmasına yönelik detaylar belirlenmiştir. Bu bağlamda “tarım sektörünün 

güçlendirilmesi”, “aile isletmeciliğinin korunması”, “tarımsal yapıların iyileştirilmesi yolu ile 

Topluluk ürünlerinin dış pazarda rekabet gücünün artırılması” kararlaştırılmıştır.17 

Konferansta alınan diğer önemli karar ise Toplulukta üretim maliyetlerinin yüksek olması 

nedeni ile tarım ürünlerinde ulusal fiyatların yerini dünya fiyatlarının üzerinde belirlenen 

ortak fiyatlara bırakılması olmuştur. 

 

1.2.2. Ortak Tarım Politikasının Esasları, Amaçları, İlkeleri 
Roma Antlaşması’nın 2. maddesine göre Topluluğun amacı, “Ortak bir pazarın 

kurulması ve üye ülkelerin zamanla ekonomi politikalarının birbirine yaklaşımı ile, 

Toplulukta ekonomik yasamın uyumlu bir şekilde gelişmesi, daha büyük ekonomik stabilite 

ile hayat standardının da hızlı bir şekilde yükselmesinin temini ve üye ülkeler arasında daha 

sıkı ilişkilerin teşviki” seklinde ifade edilmektedir. Antlasmanin 3. maddesine göre bu amacı 

gerçeklestirebilmek için, üye ülkelerin yapmayı karar altına aldıkları isler arasında ortak bir 

tarım politikasının kabulü ve uygulaması da gelmektedir.18 

Ortak Tarım Politikası (OTP) özellikle “Tarımsal kesimde çalışanların gelirlerini 

arttırarak kendilerine adil bir yasam düzeyi” sağlamayı amaçlamaktadır. 1962’den itibaren 

uygulanmaya başlanan Ortak Tarım Politikasına; 

 Pazarın organizasyonu, 

 Yapısal iyileştirmeler, 

 Ortak mali dayanışma, 

 Sınırlardan arınmış bir iç pazar yaratma, 

 Bölgesel sorunlar, 

 Çevre kirlenmesini önleme politikası yönlerinden bakılmaktadır. Hedeflenen, 

AT ülkelerinin uyguladıkları tarım politikalarının ahenkleştirilmesi ve 

bütünleştirilmesidir.19 

 

                                                           
17Ertuğrul, Cemil (2002). Gündem 2000 Çerçevesinde AB Ortak Tarım Politikasının Yeniden 
Yapılandırılması ve Türkiye, Devlet Planlama Dergisi (DPT), 42. Yıl Özel Sayı,  s.27 
18 Dedeoğlu, Beril  (2007). Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul, Boyut Yayıncılık, s.45 
19Kaymakcı, Oğuz (2005). Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Ankara, Vadi Yayınları, s.54 
 



 
 

10

               OTP, dayanağını Roma Antlaşması’nın 38-45. maddelerinden almakta, amaçları 39. 

maddede su şekilde sıralanmaktadır: 

 Teknik ilerlemeyi geliştirerek, tarımsal üretimi rasyonel biçimde artırarak ve 

üretim faktörlerini, özellikle işgücünü en iyi biçimde kullanarak tarımda 

verimliliği yükseltmek; 

 Böylece özellikle tarımla uğraşanların kişisel gelirlerini artırarak çiftçilerin iyi 

bir yasam düzeyine kavuşmasını sağlamak; 

 Piyasalara istikrar kazandırmak; 

 Bu ürünlerin arzını güvence altına almak; 

 Ürünlerin tüketiciye uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamaktır.20 

 Ortak tarım politikasıyla, bu politikanın gerektirdiği özel yöntemlerin 

oluşturulmasında: 

 Tarımsal faaliyetin tarımın sosyal yapısından ve değişik tarım bölgeleri 

arasındaki doğal ve yapısal farklılıklardan kaynaklanan özel niteliği; 

 Gerekli düzeltmelerin aşamalı olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliği; 

 Üye devletlerde tarımın, bir bütün olarak ekonomiyle sıkı sıkıya bağlı bir 

sektör oluşturması gerçeği gibi hususlar dikkate alınır.21 

Sonuç olarak, Roma Anlaşması’nda OTP’ ye özel bir bölüm ayrılmış, tarım ile ilgili 

hükümleri “Tarım” başlığı altında 38–47. maddelerinde düzenlenmiş ve anlaşmanın diğer 

hükümlerinden de etkilenmiştir. “Anlaşmanın 38. maddesinde tarım ürünlerinin tarifi: 

“Topraktan yetiştirilen ürünler, hayvancılık ürünleri ve su ürünleri ile bunların birinci 

dereceden işlenmiş ürünleri” olarak yapılmıştır.”  

Ayrıca, 38. maddede, tarım ürünlerinde ortak pazarın kurulabilmesi için Ortak Tarım 

Politikası’nın Avrupa Komisyonu, OTP’nın oluşturulması için hazırlanan teklifleri 30 Haziran 

1960’da görüşmeye başlamıştır. Altı ay süren yoğun görüşmelerden sonra OTP’nın 

oluşturulması için ilk karar alınmış, 1961 yılında Ortak Tarım Politikası oluşturulmuş ve 1962 

yılında uygulanmaya başlanmıştır.22 

 

            

                                                           
20 Yıldırım, Şevket (2001). Avrupa Birliği ve Tarım, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Yapı ve 
Verimlilik, Sayı 659, s. 12. 
21 Dura, Cihan ve Atik, Hayriye (2004). Ekonomik Açıdan Avrupa Birliği Sözlüğü, Ankara, Vadi Yayınları, s. 
231. 
22 Eraktan, Gülcan ve Ören, Necdet “AB Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve Türkiye’ye Etkileri, 
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/02gulcaneraktanson.pdf  (çevirimiçi 23/08/09)    
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           Tarımsal üretimin artırılması, üreticilere daha iyi bir yasam düzeyi sağlanması ve 

piyasaları istikrara kavuşturarak arzın devamlılığının sağlanması hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere tesis edilen Ortak Tarım Politikası, Stresa Konferansında belirlenen üç temel ilkeye 

dayandırılmıştır23:  
 Tek Pazar (Pazar Bütünlüğü) 

 Topluluk Tercihi 

 Mali dayanışma 

 

          Tek Pazar 
Üye ülkeler arasında tarım ürünlerinin serbest dolaşımı olarak tanımlanan tek pazar 

ilkesine göre, Topluluk içinde tarım ürünlerinin serbest dolaşımını önleyen sınırların 

kaldırılması, tarım ürünü için tek pazar ve tek piyasa oluşturulması hedeflenmiştir. 

“Ticaretteki miktar kısıtlamalarına son verilmesi ve eşdeğer sonuç doğuran harç, vergi ve 

önlemlerin aşamalı olarak kaldırılması sayesinde bütün Avrupa Birliği’nde tarımsal ürünlerin 

bir iç pazarda olana benzer koşullarda hareket etmesi sağlanmış olacaktır.”24 Bu pazarın 

oluşması için “ortak fiyat ve rekabet kuralları benimsenecek, sağlık kuralları zaman içinde 

uyumlu hale getirilecek, ülkeler arasında dengeli döviz kuru uygulanacak, rekabete karşı ortak 

koruma önlemleri alınacak, bunun için merkezi bir yönetim kurulacaktır.” Tek Pazar İlkesinin 

uygulanabilmesi için üye ülkelerin ortak kuralları ve mekanizmayı belirlemesi, belirledikleri 

kural ve mekanizmalara uymaları ve bunların bir çatı altında toplanması gerekmektedir. Tek 

Pazar uygulamasının tek fiyat oluşturacağı düşünülmüşse de ortak fiyat oluşumlarının piyasa 

mekanizmaları yerine idari kararlarla belirlenmesinden dolayı gerçekleşmemiştir. “Örneğin, 

fiyatlar tahıl, şeker, şeker pancarı gibi ürünlerde en yüksek ve en düşük fiyatın ortalaması 

olarak belirlenirken, süt ve süt ürünlerinde en yüksek fiyat, ortak fiyat olarak kabul 

edilmiştir.”25 

Topluluk içinde tarım ürünlerindeki fiyatların eşitlenememesinin nedeni olarak 1970 

yılında ortaya çıkan dünya para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar gösterilebilir. Özel bir 

para sistemi olan Yeşil kur ile bazı araçlar devreye sokularak piyasalardaki istikrarsızlıklar 

önlenmek istenmiştir. Bu araçlardan en önemlisi olan Telafi Edici Tutarlar piyasa kurları 

arasındaki farkı kapatmak için kullanılmıştır. Tek Pazar ilkesiyle üye ülkeler arasında 

                                                           
23 Verheugen, Günter (2000), The Enlargement of the European Union, European Foreign Affairs Review, 
Cilt 5, Sayı 4,s.47 
24 İnan, Hakkı ve Gaytancıoglu, İhsan (2003). Gelismis Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu, 
İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İTO, s.54-57 
25 Kaymakcı, Oğuz (2004). Avrupa Birliği Üzerine Notlar,Ankara,Günay yayıncılık, s.54 
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malların serbest dolaşımı hedefine ulaşılmıştır ancak bu tek pazarın oluşması için yeterli 

olmamıştır. 1 Ocak 1999’dan itibaren Avrupa Birliği’nin Euro’ya geçmesiyle döviz kuru 

dalgalanmaları sona ermiş ve bunun sonucunda da tarım ürünleri tek pazarının oluşmasına 

önemli katkıda bulunulmuştur.26 

 

Topluluk Tercihi 
“Topluluk Tercihi ile hedeflenen Topluluk içi piyasalarda ve Topluluk sınırlarında, 

üye ülkeler tarafından üretilen tarım ürünlerine öncelikli bir rejim uygulamaktır.”Bunu, ulusal 

pazarlarda üretilen tarımsal ürünlere, alış ve satışlarda öncelik verilmesi olarak 

tanımlayabiliriz. Düşük fiyattan ithalata ve dünya fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı 

Topluluk ürünlerinin ithal ürünlere tercih edilmesi, Topluluk tarımının korunmasıdır. 

Topluluk üreticilerinin ucuz dış rekabete karşı korunması için gümrük vergileri ve ihracat 

iadesi olmak üzere iki temel korunma mekanizması oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi, 

“dünya fiyatı ile topluluk fiyatı arasındaki fiyat farkı eskiden değişken ithalat vergileriyle, 

prelevmanla, kapatılırken; Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması (GATT) Uruguay 

Oturumundan sonra sabit gümrük vergileri ile kapatılmaya başlanmıştır.”27 İthal ürünlerden 

temin edilen bu vergi, ürünlerin fiyatını topluluk fiyatına yükseltmek amacını taşımaktadır. 

İkincisi, ihracat iadesi uygulaması, Topluluk ürünlerinin, fiyatların daha düşük olduğu dış 

pazarlara ihraç edilmesi, Topluluk ürünlerine rekabet gücü kazandırmayı hedeflemekte ve 

daha çok iç tüketimin yetersiz olduğu ya da önemli miktarda üretim fazlası bulunan ürünler 

için kullanılmaktadır. 

 

Mali Dayanışma 
Ortak mali sorumluluk da diyebileceğimiz bu ilke, Tek Pazar ve Topluluk Tercihi 

ilkeleriyle hareket eder ve bu ilke ile Ortak tarım politikası finansmanının üye ülkelerce 

ortaklaşa karşılanması amaçlanmıştır. Bu ilke bir taraftan Topluluğun yaptığı harcamaların 

ortak bütçeden kesilmesi ve diğer taraftan da OTP çerçevesinde alınan vergilerin Topluluğun 

ortak geliri olarak kabul edilmesi açısından avantajlıdır. Mali dayanışmayı yürütmek ve 

finansmanı sağlamak için 1962 yılında Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu 

(FEOGA) kurulmuştur. Oluşturulan bu fonla OTP giderleri karşılanmaktadır. FEOGA, 1964 

                                                           
26 Varol, Sinan , Dünden Bugüne Ortak TarımPolitikası ve AB Tarımının Yönetim Yapısı,  
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/abgst03/08.pdf (cevirimiçi 03/06/09) 
27Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, www.deltur.cec.eu.int/abtarim (cevirimiçi 03/06/09) 
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yılında, Garanti ve yönlendirme olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Garanti Bölümü, Topluluk 

bütçesinin % 45’i gibi büyük bir bölümünü oluştururken, fiyat ve pazar politikasının 

işleyebilmesi için gerekli olan harcamaları finanse etmektedir. Yönlendirme Bölümü, 

Topluluk bütçesinin % 3’ü gibi küçük bir kısmını oluşturmaktadır.28 Yönlendirme Bölümü ise 

tarımsal yapıların iyileştirilmesine yönelik yapılandırma çalışmaları ile kırsal bölgelerin 

kalkındırılmasında kullanılmaktadır.  

 

1.3. OTP’NIN POLİTİKA ARAÇLARI 
Birlik, Ortak Tarım Politikası söz konusu olduğunda, üye ülke yetkilileri üzerinde 

diğer alanlarda olduğundan daha çok söz sahibidir. Birlik, OTP’nın fiyat ve Pazar 

mekanizmalarının belirlenmesinde yetki sahibi iken, tarım sektörüne dair vergilendirme ve 

çiftçilerin sosyal güvenliği gibi konular üye ülkelerin yetkisi dahilindedir. Kararların alınması 

sürecinde yasa taslaklarının hazırlanması, piyasaların denetlenmesi ve gerekli olduğunda 

değişiklikler yapılması Avrupa Komisyonu’nun sorumluluğu altındadır. Komisyon genel 

olarak OTP’nın günlük isleyişini takip etmekte ve bunu yaparken de üye ülkelerin ilgili 

sektörde uzmanlaşmış kamu görevlilerinden oluşan idari Komiteler tarafından 

desteklenmektedir. Ortak Piyasa Düzeni’ne dahil olan bütün sektörlerle ilgili idari komiteler 

bulunmakta, yapısal konular söz konusu olduğunda ise Tarımsal Yapılar ve Kırsal Gelişme 

Komitesi (STAR) devreye girmektedir.29 İdari komitelerle benzer bir işleve sahip olan 

Düzenleyici Komiteler ise organik tarım, hayvan ve bitki sağlığı, gıda hukuku ve tarım 

araştırmaları gibi OTP’nın isleyişi ile dolaylı olarak ilgili konularla meşguldür.  

            Son olarak, Danışma Komiteleri ile de Komisyon ile üye ülkelerin üreticileri, isleme 

ve ticaret sektörü temsilcileri, tüketici birlikleri ve tarım kooperatifleri arasındaki bağlantı 

sağlanmaktadır. AB’nin Ortak Tarım Politikası’na dair zorunlu harcamaların miktarı ve 

içeriğine ilişkin son kararlar Avrupa Konseyi’ne bırakılmıştır. AP’nin, OTP’nın karar alma 

sürecindeki yetkisi, diğer ortak politikalardaki rolü ile karsılaştırıldığında son derece 

sınırlıdır.30  

             OTP kapsamında belirlenecek tüm politikalarda Avrupa Konseyi ve AP arasında basit 

görüş yöntemi (danışma prosedürü) uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Konsey, Komisyon’dan 

                                                           
28Uyanık, Selenge Banu (2006). AB Ortak Tarım Politikası’nda basitleştirme çalışmaları ve Türkiye için 
birkaç stratejik öneri,  Türk Tarım Dergisi, Sayı 167, s. 38 
29Halderman, Michael ve Nelson, Michael (2004) “The EU’s CAP, The Doha Round And Devoloping 
Contries”, Berkeley, University of Califonia,  s.15. 
30Ertugrul, Cemil “Gündem 2000 Çerçevesinde AB Ortak Tarım Politikasının Yeniden Yapılandırılması ve 
Türkiye” http://ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42nciyil/ertugruc.pdf,  (Çevrimiçi 24/07/09) 
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gelen yasa tasarıları hakkında karar almadan Avrupa Parlamentosu’na (AP) danışmak 

zorundadır. OTP ile ilgili nihai kararlar Konsey’de nitelikli oy çokluğu ile alınmaktadır. Ortak 

Piyasa Düzenleri Ortak Piyasa Düzenleri, ayrı ayrı her ürün için, o ürünün üretim ve 

pazarlama koşulları dikkate alınarak belirlenen düzenlemelerdir. Tarım ürünlerinin tümünün 

aynı üretim ve pazarlama şartlarına tabi olmaması nedeniyle birden fazla piyasa düzeni 

oluşturulmuştur. Bu sistemin sürdürülebilmesi için iç piyasada destek, dış pazarlara karsı da 

koruma mekanizmaları belirlenmektedir. Ortak Piyasa Düzenleri yapılırken malların serbest 

dolaşımı ve rekabetinin güvence altına alınmasına özen gösterilmektedir. Topluluğun ilk 

kurulduğu yıllarda tarım ürünlerinin yarısı ortak piyasa düzenleri kapsamında yer alırken 

bugün Ortak Piyasa Düzenleri Topluluktaki nihai tarım ürünlerinin yaklaşık %90’ını 

kapsamaktadır.31 Üretim düzeyleri, istihdam oranı ve AB bütçesindeki payları incelendiğinde 

en önemli Ortak Piyasa Düzenleri’nin tahıllar, pirinç, sığır-dana eti ile süt ve süt ürünlerine 

dair ortak düzenler olduğu görülmektedir. OTP’nın tabi olduğu ilkeler çerçevesinde her bir 

ürün için ortak fiyatların belirlenmesinden sonra oluşturulan Ortak Piyasa Düzenleri’ni üç 

baslık altında incelemek mümkündür:  

 

1.3.1.İç Piyasada Uygulanan Düzenler 

Ortak Piyasa Düzenleri’ne dahil olan ürünlerin yaklaşık %70’i bu kategoride yer 

almaktadır. Ürün türüne göre farklılık gösteren bu sistemde ürün fiyatlarının belli bir 

seviyenin altına inmesi, Topluluğun müdahale kurumları tarafından yapılan müdahale alımları 

ile engellenmektedir. Düşük fiyatlı yabancı ürünlere karsı ise ithalat vergisi ya da ihracat 

iadesi uygulamaları yapılmaktadır.32  

İç piyasaya yönelik ortak fiyat politikasının ana unsurları hedef ve müdahale 

fiyatlarıdır. Tavan fiyat niteliğinde olan hedef fiyat, üretici gelirlerini tatmin edici düzeyde 

tutan, aynı zamanda tüketicileri de aşırı fiyat artışlarına karsı korumayı amaçlayan bir fiyattır. 

Taban fiyat niteliğinde olan müdahale fiyatı ise üreticilere sağlanan en düşük garanti 

seviyesini göstermekte olup, piyasa fiyatları bu fiyatın altına düştüğü zaman müdahale 

kurumları aracılığı ile piyasaya müdahale edilmektedir. İthalat politikası çerçevesinde ise yerli 

üreticileri düşük yurtdışı fiyatlardan korumak için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım 

Anlaşması ile belirlenen tarife üst sınırı çerçevesinde gümrük vergisi alınmaktadır. Tarım 

ürünlerinin ihracatını teşvik etmek amacı ile uygulanan politika çerçevesinde ise yurtiçi 

                                                           
31 www.mess.org.tr/ab/htm/avrupabirligi.htm (çevirimiçi 13/10/09) 
32 Sevgi, Fatma Seda (2001). “What is the Impact of EU Conditionality on Transition Countries in the 
Context of Environmental Policy?”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi ,Ankara, s.38 
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müdahale fiyatı ile düşük ihracat fiyatı arasındaki fark ihracat iadesi olarak ihracatçıya 

ödenmektedir. Tarım ürünleri ticaretinin serbestleştirilmesi amacı ile DTÖ çerçevesinde 

yapılan görüşmelerde Birliğin ithalattan aldığı yüksek oranlı gümrük vergisi ve ihracat 

iadeleri en önemli sorunların basında gelmektedir. DTÖ Tarım Anlaşması öncesinde OTP’da 

yapılan reformlar çerçevesinde uygulanan fiyat indirimlerinin neden olduğu üretici 

gelirlerindeki kayıpları telafi etmek amacıyla fiyat politikasının yanında, bir mali politika 

aracı olarak doğrudan ödemelerle üreticilerin desteklenmesi yolunda çaba sarf edilmektedir. 33 

 

1.3.2. Dış Rekabete Karsı Koruma Düzenleri 
Bu mekanizma ile ürünlerin %20’sini kapsayan düşük fiyatlı yabancı ürünlere karsı 

gümrük vergileri ve fiyatların belirli bir düzeyin altına düşmesi durumunda da ek vergiler 

tahsil edilmektedir.34 

         1.3.3. Ürünlere Doğrudan Destek Sağlayan Düzenler 

           Bu düzenler, Dünya Ticaret Örgütü’nce belirlenen hükümler uyarınca dış koruma 

mekanizması uygulanması mümkün olmayan ürünleri kapsamaktadır. Ayrıca toplam tarımsal 

üretimin %1’ini oluşturan ancak üretimi uzmanlık gerektiren ve bazı bölgelerin tek geçim 

kaynağını oluşturan ürünler için üreticilere yapılan yardımlar da bu baslık altında 

değerlendirilmektedir. 35  

            1.3.3.1.Pazar ve Fiyat Mekanizmaları 
Tarım ürünlerinin fiyatlarının belli bir seviyenin altına düşmemesi ve üreticilerin gelir 

düzeyinin azalmaması amacıyla 1962 yılından bu yana bu ürünler için her yıl ortak fiyatlar 

belirlenmektedir. Bu ortak fiyat uygulaması, Birliğe ithal edilen düşük fiyatlı ürünlerden 

kaynaklanan rekabeti engellemek, AB menseli ürünlerin dış piyasaya açılmasını 

kolaylaştırmak ve AB’nin ortak pazar düzenini olumsuz yönde etkileyecek farklı fiyatlara yer 

vermemek gibi amaçlara hizmet etmektedir. OTP’nın pazar ve fiyat mekanizmasının 

temelinde de sözü edilen ortak fiyatların düşmesi durumunda pazara müdahale edilmesi ve 

aradaki farkın destekler yoluyla Birlik bütçesinden karşılanması bulunmaktadır. 

 

 

                                                           
33 Avrupa Komisiyonu Türkiye Temsilciligi, “Avrupa Birligi Tarım Politikası: Avrupa’da Yenilenme ve 
Türkiye’ye Etkisi  http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/yayinlar/docs/ABTarim.pdf, (çevirimiçi 12/05/09) 
34 www.cedgm.gov.tr/ced.htm (çevirimiçi  08/06/09) 
35Moussis, Nicholas (2004) Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi, (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul, Mega 
Press, s.65 
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           1.3.3.2.İç Piyasada Ortak Fiyat Politikası 
Bu politika, iki ayrı fiyat sistemini temel almaktadır: hedef fiyat ve müdahale fiyatı. 

Bu iki fiyat uygulandıkları ortak piyasa düzenine göre farklı isimler alsa da, uygulamada aynı 

etkiyi yaratmaktadır. 

  Hedef fiyat, üreticilerin gelir düzeyini mümkün olan en makul seviyede tutacak olan 

tavan fiyatı saptayarak, aynı zamanda tüketicilerin de aşırı fiyat artışlarına karsı 

korunması amacıyla belirlenen fiyattır. Her yılın pazarlama dönemi öncesi Konsey 

tarafından saptanan hedef fiyat, üreticilere mallarını satabilecekleri ortalama fiyat 

konusunda fikir vererek pazarın belirsizliğini belli bir oranda ortadan kaldırmaktadır. 

 Müdahale fiyatı, fiyatların belirlenen hedef fiyatın altına düşmesi durumunda, 

üreticilere sağlanan en düşük garanti seviyesini ifade eden taban fiyattır. Avrupa’da 

aşırı üretim sonucunda ortaya çıkan ürün stokları nedeniyle, 1984 yılından bu yana 

bazı ürünler için müdahale fiyatları ile alımlar kotaya bağlanmıştır.36 Son reformlar ile 

de süt ve süt ürünleri ile pirinç gibi alanlarda müdahale fiyatlarının düşürülmesi 

öngörülmüştür. Söz konusu iki temel fiyat sisteminin dışında daha sınırlı sayıda ürün 

için uygulanan iki farklı fiyat sistemi daha vardır: 

 Geri çekme fiyatı, üretici kuruluşların, bazı meyve ve sebzelerde oluşan arz fazlasını 

piyasadan çekme fiyatıdır. 

 Satın alma fiyatı, devlet kurumlarının, bazı meyve ve sebze ürünlerini piyasadan satın 

alış fiyatıdır. 

 

1.3.3.3 Dış Piyasaya Yönelik Fiyat Politikaları 
           İthalat politikası kapsamında ithal edilen ürünlerin AB piyasasına girebileceği en düşük 

fiyat olan esik fiyat belirlenmektedir. Daha önce, ithal edilen ürünün fiyatının esik fiyatın 

altında olması halinde ürünün fiyatını esik fiyata getirmek için prelevman denen değişken bir 

vergi alınmaktaydı. Temmuz 1995 tarihinde yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Tarım 

Anlaşması ile gümrük tarifeleri sistemine geçilmiştir.37 

İhracat politikası kapsamında, fiyatları dünya fiyatlarının üstünde seyreden Birlik 

ürünlerinin ihracatını teşvik etmek için ihracatçılara, dünya fiyatları ile müdahale fiyatları 

arasındaki farkın ödenmesi anlamına gelen ihracat iadesi adlı prim ödenmektedir. Dünya 

fiyatlarının Birlik fiyatlarından yüksek olması halinde ise ihracatçılardan, birlik fiyatları ile 
                                                           
36Kavalalı, Murat (2003). Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci, AB’nin Merkezi ve Doğu Avrupa ve Batı 
Balkan Ülkeleri ile İlişkiler,  Beta Yayınları, s.59 
37 Kok, Wim. Avrupa Birligi’nin Genislemesi Basarılar ve Zorluklar, Avrupa Komisyonu’na Sunulan 
Rapor http://europa.eu.int/comm/enlargement/communication/pdf/report_kok_tr.pdf (çevirimiçi 20/06/09) 
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dünya fiyatları arasındaki fark oranında ihracat vergisi alınmaktadır. Yukarıda sıralanan fiyat 

politikaları dışında çiftçiler, doğrudan ödemeler ile desteklenmektedir. Bunlar, keten, kenevir, 

ipek kozası gibi ürünlerin üretimini artırmak için sağlanan üretim desteği; belirli ürünler için 

verilen isleme desteği; zeytinyağı gibi bazı ürünlerin tüketimini teşvik etmek için sağlanan 

tüketim desteği ve üreticilerin ürünlerini piyasaya sürme yerine özel depolarda saklamalarını 

sağlamaya yönelik depolama desteğidir. 1971 yılına gelinceye kadar ortak fiyat politikası 

gereğince üye ülke para birimlerinin oluşturduğu bir para sepeti olan Hesap Birimi (HB), 

ortak para birimi olarak kullanılmıştır. 1971 yılından itibaren dünyada sabit yerine dalgalı kur 

sistemine geçilmesi nedeniyle dalgalanmalardan etkilenmeyecek ve OTP çerçevesinde 

kullanılacak bir kur sistemi belirlenmiştir. Yeşil Kur olarak adlandırılan bu sistem ile her 

ülkenin para birimi Ebu’ya çevrilmeye başlanmış, böylelikle ulusal para birimlerinin normal 

piyasa kurlarından farklı yeşil kur değeri oluşmuştur. Telafi Edici Tutarlar ile yeşil kur ve 

piyasa kurları arasındaki fark karşılanmıştır. 1 Ocak 1999’dan günümüze kadar geçen sürede 

para birliğine dahil olan 12 AB üyesinde Euro, önce kaydı, Ocak 2002 tarihinden itibaren de 

nakdi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişme, OTP çerçevesinde ortak fiyatın 

uygulanmasını kolaylaştırmıştır.38 

 

            1.4. OTP’ NIN AB BÜTÇESİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  
OTP harcamaları, Roma Antlaşması uyarınca oluşturulmuş olan Tarımsal 

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

genel bütçesinin bir parçası olmasından dolayı mali anlamda özerk bir fon değildir. 

Dolayısıyla topluluğun genel bütçe prosedürü, bu fonun finansmanında da geçerlidir. 

Topluluğun kurulmasından 1970 yılına kadar Topluluk bütçesi, uluslar arası örgütlerde 

olduğu gibi, üyelerin mali katkılarından oluşmaktaydı. 1970 yılında oluşturulan öz kaynaklar 

sistemi ile Topluluk, mali özerkliğe kavuşturulmuştur.39 

            Topluluk bütçesinin tamamının öz kaynaklardan karşılanması ise 1978 yılından 

itibaren mümkün olabilmiştir. FEOGA, kurulduğundan bu yana Topluluk bütçesinden en 

fazla pay ayırtılan fondur. Oluşturulduğu ilk yıllarda Topluluk bütçesinin %90’ını teşkil eden 

FEOGA’nın payı yıllar içinde önemli ölçüde azalmıştır. FEOGA’nın bütçe payının önemli 

ölçüde azalmasında çeşitli etkenlerin rolü olmuştur. Topluluk, ilk kurulduğu dönemden bu 
                                                           
38 Arı, Tayyar (1997) Full Membership-Utopia? Problems and Prosperity in Turco-European Relations, 
Avrupa Araştırma Dergisi, Marmara Journal of European Studies, Cilt 5, Sayı 1-2  
39Olgun, Akın. AB’de Ortak Tarım Politikasının Geçmişi, Reformlar, Mevcut Durum, Geleceği ve 
Türkiye’nin uyumu açısından değerlendirilmesi http://www.aeri.org.tr/pdf/134%20-
%20PROTPUyum.pdf, (çevrimiçi 20/07/09)  
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yana geçen sürede sanayi, ticaret ve çevre gibi alanlarda ortak politikalar belirlemiştir. Bu 

nedenle Topluluk bütçesinden pay ayırtılması gereken alanların sayısı ve çeşidi artmıştır. 

Bunun yanında OTP’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik reform çalışmaları da 

FEOGA’nın bütçe payının azalmasında önemli rol oynamıştır.40 

            FEOGA’ya AB bütçesinden ayırtılan payın zamanla azalmasına rağmen bu oranın 

halen bütçenin yaklaşık yarısı seviyesinde olması, OTP’nın Topluluk bütçesindeki en büyük 

ve önemli kalem olmaya devam ettiğini göstermektedir. Üstelik 2003 yılı bütçesinin 

gelirlerinin yalnızca %1.5’inin tarım kaynaklı olması da Topluluk bütçesinin belirlenmesi 

sürecinde FEOGA ve OTP ile ilgili yaşanan yoğun tartışmaların nedenini açıklamaktadır.41 

FEOGA Garanti Bölümü FEOGA’ya 2003 yılı bütçesinden ayırtılan miktar 44,780 milyon 

Euro düzeyindedir. Bu rakam, AB ülkelerinin toplam GSYİH’ sinin %0.5’i gibi bir oranı 

ifade etmektedir. FEOGA’nın çok büyük bir bölümünü oluşturan Garanti Bölümü, Ortak 

Piyasa Düzenleri çerçevesinde fiyat ve pazar mekanizmalarının uygulanmasıyla ilgili tüm 

zorunlu harcamaların finansmanında kullanılmaktadır. Garanti Bölümü 1992 yılına dek büyük 

çoğunluğu müdahale alımları, stoklama giderleri ve ihracat iadeleri gibi yollarla ürünlere fiyat 

desteği sağlanmasında kullanılıyordu. Ancak 1992 yılında gerçekleştirilen MacSharry 

reformları ile fiyat desteği sağlamaya yönelik önlemlerin payı azaltılarak bunun yerine 

üreticilere yapılan doğrudan ödemelerin Garanti Bölümü içindeki oranı artırılmıştır. 2003 

yılında Garanti Bölümü harcamalarının %58.5’lik kısmı bitkisel ürünlere, %29.3’ü hayvansal 

ürünlere, %10.5’i de kırsal kalkınmanın teşvik edilmesine ayrılmıstır. Sektörsel bazda 

incelendiğinde ise en fazla harcamanın tahıl ürünleri ile sığır ve dana eti için yapıldığı 

görülmektedir.42 

FEOGA Yönlendirme Bölümü FEOGA bütçesinin küçük bir kısmını oluşturan 

Yönlendirme Bölümü için bütçeden ayırtılan miktar 3,122 milyon Euro’dur. Bu fon, kırsal 

kalkınma tedbirlerinin finansmanında ve tarım sektöründe yapısal politikalara ilişkin 

önlemlerde kullanılmaktadır. Bu önlemler, tarımsal mekanizmaların iyileştirilmesi için 

yatırım, altyapı ve eğitim gibi alanlardaki projeleri içermektedir.43 

OTP’nın finansmanında kullanılan diğer kaynaklar ise bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farklılıklarını ortadan kaldırmak için oluşturulmuş Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 

                                                           
40 Segell, Glen (2000). The Eastward Enlargement of the EU: A New Economic Diplomacy for a United 
Europe”. European Foreign Affairs Review, Cilt 5, Sayı 1, s.25  
41 Ülgen, Sinan (2005). AB ile Müktesebat El Kitabı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.52 
42 Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf, (çevirimiçi 
11/08/09)  
43 Official Journal of the European Communities, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kob/aptr2001.pdf, 
(çevirimiçi 03/07/09) 
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(FEDER), AB çapında mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynaklarının geliştirilmesi 

hedefiyle oluşturulan Avrupa Sosyal Fonu (FSE) ve kırsal kalkınmayı destekleyen faaliyetleri 

bütünleştirmeyi hedefleyen LEADER adlı programdır. FEOGA’nın Yönlendirme Bölümü’ne 

ilişkin yapısal hedeflerin finansmanında kullanılan mekanizmalar esasen AB’nin yapısal 

politikaları çerçevesinde oluşturulmuş olan fonlardır.44 

 

1.4.1. FEOGA - Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonunun 

İşlevleri  
Fon, Birliğin yüksek fiyatlı destekleme politikasının finansmanını sağlamaktadır. 

Gelirleri ise şunlardır: 

 Prelevmanlar, 

  Ortak piyasa düzeni kapsamına giren tarım ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatından 

alınan vergiler, 

  Ortak piyasa düzeni içindeki seker vergileri, 

  Ortak Gümrük Tarifesine göre, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta alınan gümrük 

vergileri, 

   Katma değer vergisinin bir kısmi. 

Ortak Tarım Politikası’nın mali aracı olan FEOGA, aslında bağımsız bir Fon ise de, 

Topluluk bütçesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bütçe harcamalarının ortalama üçte ikisini 

kapsamaktadır. Tarım Fonu FEOGA, 1964 yılında ikiye bölünmüş ve yönlendirme ve garanti 

bölümleri ortaya çıkmıştır.45 

Fonun Garanti Bölümü 

 Fonun Garanti bölümü temel tarım ürünleri pazarlarının desteklenmesini 

hedeflemektedir. Temel tarım ürünleri pazarlarının desteklenmesi kapsamında, Topluluk 

tercihini (ithalattan alınan vergi) ve diş pazarlara girişi (ihracat sübvansiyonu) sağlayan 

mekanizmaların yani sıra, fiyatlar düştüğünde ürünleri depolayan veya satan ulusal müdahale 

kuruluşlarınca sağlanan fiyat destekleriyle, Topluluk ürün fiyatlarının istikrarlı bir düzeyde 

tutulması hedeflenmektedir. 

Garanti bölümünden karşılanan harcamalar şunlardır: 

                                                           
44 The Economic development in European Union , www.abgs.gov.tr, (çevirimiçi 26/07/09)   
45 Verheugen, Günter (2000). The Enlargement of the European Union, European Foreign Affairs Review, 
Cilt 5, Sayı 4, 2000, s.41 
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Topluluk dışı ülkelere ihracatta ödenecek iadeler.(Harcamaların yaklaşık %40’ini 

kapsamaktadır). 

 İç piyasaya müdahalelerde ise; ortak piyasa düzenleri ile belirlenmiş üretim ve isleme 

yardımları, primler, stoklama, satın alma ve geri çekme yardımları seklindedir. ( Tüm garanti 

harcamalarının ortalama %60’ini müdahale harcamaları oluşturmaktadır) FEOGA’ nen 

Garanti Bölümü, Topluluk bütçesinin ortalama üçte ikisine yakindir. Garanti Bölümü 

harcamalarının ortalama %95’i, süt ve sütlü ürünler, tahıl ve pirinç, meyve, sebze, şarap, 

tütün, et, zeytin ve yağlı tohumlar ile seker sektörlerine yapılmaktadır.46 

 

          Yönlendirme Bölümü 

 FEOGA’nin Yönlendirme Bölümü, Roma Antlaşması’nın 39. maddesinde sayılan ve 

OTP’nın hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik ortak eylemleri finanse etmek için 

oluşturulmuştur. Yönlendirme Bölümü, orta ve uzun dönemde tarımsal yapının 

iyileştirilmesine yönelik çalışmaların gerektirdiği mali desteği yerine getirmekte, AT’ de 

bölgelerin ekonomik kalkınması, istihdamın teşviki, çevrenin korunması, yeni enerji 

kaynakları, alt yapının geliştirilmesi ve tarım, balıkçılık vb. sektörlerin uyumunu sağlamaya 

yönelik, birlik içinde yürütülen proje ve uygulamaları finanse eden yapısal fonlar kapsamında 

yer almaktadır. Ayrıca, verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları mali yönden 

desteklemektedir. Yönlendirme Bölümü’nün finansmanı, dolaylı ve doğrudan olmak üzere, 

iki şekilde yapılmaktadır. Dolaylı olarak, Yönlendirme Bölümü, Topluluk kurallarına uygun 

bir şekilde, üye devletlerce finanse edilen harcamaları geri ödemektedir. Geri ödenen miktar, 

yatırımın %25’i kadar olup, geri kalmış bölgeler için %65’e kadar çıkabilmektedir.47 

Doğrudan ise, Yönlendirme Bölümü, başvuruda bulunan kuruluşa belirli bir yatırım projesi 

için doğrudan yardımda bulunmaktadır. Burada tek şart, üye ülkenin projeyi onaylaması ve 

finansmanına katkıda bulunmasıdır. Yardımın oranı bölgelere göre farklılık gösterir. 

             İster doğrudan ister dolaylı şekilde olsun, Topluluk mali katkısı projelerin 

tamamlanmasından sonra ödenmektedir. Ayrıca, belli piyasalara veya bazı ürün gruplarına 

yönelik bölgesel nitelikli projeler de söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede, sermaye ve 

faiz katkıları, götürü yardim ve primler yer almakta ve Topluluk katkısı toplam maliyetin 

değişen yüzdelerine denk gelmektedir. Yönlendirme Bölümü tarafından finanse edilen 

projeler genel olarak, sosyal ve alt yapı tedbirleri, az gelişmiş bölgelerle ilgili tedbirler, 

                                                           
46 Aktar , Cengiz (2002). Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci, İstanbul, İletişim Yayınları,s.25 
47 www.canaktan.org/ekonomi/avrupa-birligi/amsterdam.htm (çevirimiçi 15/ 05 /09) 
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tarımsal altyapıya ilişkin tedbirler, tarımsal piyasaların düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerdir. 

Yönlendirme harcamaları toplam FEOGA harcamalarının ancak %3’ü dolayındadır.48 

             Ortak Tarım Politikası, AT bütçesine yıllar itibariyle giderek artan bir yük getirmiştir. 

Ortak piyasa düzenlemelerinin kademeli olarak genişletilmesi, tarımsal ürünlerin %96’sinin 

ortak finansmana dahil edilmesi, Topluluğun 6 üye devlet tarafından kurulup, 1973’te 

Danimarka, İrlanda ve İngiltere’nin, 1981’de Yunanistan’ın, 1986’da Portekiz ve İspanya’nın, 

1995’de Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın katılmasıyla 15 üyeli hale gelmesi, özellikle 

Yunanistan, Portekiz ve İspanya’da tarımın önemli bir ekonomik faaliyet alanı olması, kendi 

kendine yeterlilik çabası, tarımda meydana gelen teknik ilerlemenin boyutu FEOGA’nin ve 

özellikle Garanti bölümünün harcamalarında büyük bir artışa neden olmuştur.49 

 

1.5.OTP’ NIN ÜRETİCİ VE  TÜKETİCİYE SAĞLADIĞI 

FAYDALAR 

          1.5.1.OTP’NİN ÜRETİCİYE SAĞLADIĞI FAYDALAR 

İstikrarlı Pazar 

OTP, Avrupalı üreticilere, ürettikleri ürünlerin değerlendirileceği istikrarlı pazar 

koşulları sağlamıştır. Ortak pazar uygulaması ile Avrupalı üreticiler mallarını dünyanın en 

büyük ve satın alma gücü en yüksek pazarlarından biri olan AB’de serbestçe satabilme 

imkanına kavuşmuşlardır. Genişleme ile birlikte bu pazar, 2004 yılının Mayıs ayından itibaren 

500 milyonluk bir pazar haline gelmiştir.50 

          İstikrarlı Gelir 
Yaşanan teknolojik gelişmelerle tarım sektöründe verimlilik artmıştır. Hayatını tarım 

sektöründen kazananların daha iyi yasam koşullarına kavuşmalarını sağlamak için fiyat 

desteklerinin yanı sıra doğrudan gelir desteği uygulaması da en önemli mekanizmalardan biri 

olmuştur. Ürün fiyatlarının belli bir seviyenin altına inmesinin engellenmesiyle üreticiler, 

ürettikleri ürünleri satarken garanti edilmiş, güvence altına alınmış bir gelire sahip olmaktadır. 

Bu uygulama, fiyatların düşmesi durumunda müdahale edilerek aradaki farkın Birlik 

bütçesinden karşılanması yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
            

                                                           
48Maddison,  Angus(2006). Growth and Interaction in the World Economy, Amerika, s. 91 
49 Kaymakcı, Oğuz ve Alkan, Mustafa Nail (2005). Avrupa Birliği Üzerine Notlar; Avrupa Birliği’nin 
Genişleme Süreci ve Sonrası,  Ankara, s.54 
50European Comission, “Enlargement and Agrıculture” 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/enlarge/text_en.pdf, (çevirimiçi 16/04/09)  
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         Dış Rekabete Karsı Koruma 

 OTP kapsamında düşük fiyatlı yabancı ürünlere karsı gümrük vergisi, kotalar ile 

fiyatların belli bir düzeyin altına düşmesi halinde ek vergiler koyularak Avrupalı üreticiler 

korunmakta, belli ürünlere uygulanan ihracat sübvansiyonları ile de ayrıca desteklenmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) müzakereleri çerçevesinde dış rekabete karsı uygulanan koruma 

mekanizmaları büyük oranda ortadan kaldırılmıştır51. 

             

            Üreticilerin Yapısal Sorunlarına Çözüm  

FEOGA’nın Yönlendirme Bölümü, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma 

Fonu ve LEADER ile kırsal bölgelerdeki isletmelerin verimliliklerini artırmak, istihdam 

kapasitelerini yükseltmek, üreticilere mesleki eğitim imkanı sağlamak ve yenilikçi faaliyetlere 

girmelerini teşvik etmek hedeflenmektedir. 

 

            1.5.2.OTP’NİN TÜKETİCİYE SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Yeterli Gıda 
OTP ile ikinci Dünya Savası sonrasında Avrupa’da yaşanan kıtlığın bir daha 

yaşanması ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Avrupa’daki tarımsal üretim, 1960 ile 1980 yılları 

arasında %70 oranında artmıştır. Avrupa tarım alanında belli baslı bazı ürünler dışında kendi 

kendine yeten bir kıta haline gelmiştir.52 
           Makul Fiyata Ürün 

 Tek fiyat destek mekanizması ya da hedef fiyat uygulamasıyla bir yandan üreticilerin 

gelir seviyesinin makul bir düzeyde tutulması sağlanırken, diğer yandan da tüketicilerin aşırı 

fiyat artışlarına karsı korunması hedeflenmiştir. Topluluk üyesi bir ülkede yasayan ortalama 

bir aile 1980’li yıllarda bütçesinin %30’unu gıda ürünlerine harcarken bugün bu oran %20’nin 

altına düşmüştür.53 Ancak genel olarak Topluluk düzeyinde gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği 

açıktır. Bu durumdan olumsuz anlamda en fazla etkilenenler düşük gelirli tüketiciler 

olmaktadır. 

Sağlıklı ve Kaliteli Ürün 

 Avrupalı tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli ürün taleplerinin karşılanması, AB için çok 

önemli bir sorumluluk olagelmiştir. Bu kaygıdan hareketle Birlik, kurulduğundan bu yana 

                                                           
51Maddison, Angus (2006). Growth and Interaction in the World Economy, Amerika, s. 98 
52Maddison,  Angus(2006). Growth and Interaction in the World Economy,  Amerika,  s. 49 
53Official Journal of the European Communities,  http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kob/aptr2001.pdf (çevirimiçi 
03/ 07/ 09)  
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uyguladığı kurallar standartlar ve gıda denetim mekanizmaları ile tüketicilere en sağlıklı 

ürünün ulaşmasına çalışmaktadır. 

            Çevre koşullarına Uygun Üretilmiş Ürün 
 Üretim yapılırken çevreye zarar verilmemesi, ürünün uygun çevre koşullarında ve son 

yıllarda da organik yöntemlerle üretilmesi için OTP bünyesinde düzenlemeler getirilmiştir. 
          Ürün Çeşitliliği 

Üreticilere sağlanan özel teşvikler neticesinde tüketiciler farklı damak tatlarına hitap 

edebilen ürün çeşitleri ile karsılaşmaktadır. 

 

1.6. OTP REFORMLARI VE GLOBAL TARIM POLİTİKALARI 
Ortak Tarım Politikasının kurulduğu tarihten itibaren ortaya çıkan ihtiyaçlar 

doğrultusunda çeşitli reformlar gündeme gelmiş ve bu reform girişimleri bazı küçük 

değişikliklerden öteye geçememiştir. Fakat 1980’li yıllardan itibaren OTP’nın bütçe 

üzerindeki ağır yükü, sürdürülemez hale gelen yapısı ve gerek iç, gerekse de dış piyasalarda 

ortaya çıkardığı olumsuz etkiler tepkileri de beraberinde getirmiştir. 54Önce GATT daha sonra 

ise DTÖ çerçevesinde dünya ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde 

AB’nin elinin güçlendirilmesi ve tarım ağırlıklı ekonomik yapıya sahip Doğu Avrupa 

ülkeleriyle bütünleşmenin tarım bütçesi üzerinde oluşturabileceği muhtemel baskıların 

azaltılması amacıyla OTP’nda ciddi reform hamlesi başlatılmıştır.  

 

1.6.1.Mac Sharry Reformu ve GATT Görüşmeleri 
OTP uygulanmaya başladığı 1962 yılından bu yana tarımsal üretimi ve verimliliği 

artırmak, piyasada istikrarı sağlamak, piyasa dalgalanmalarına karsı çiftçileri korumak ve 

düzenli ürün arzını güvence altına almak gibi öncelikli hedeflerine ulaşmakta basarı gösterse 

de, bu basarıyla beraber uygulanan politikaların yan etkileri de ortaya çıkmıştır.55 

Tarımsal üretim artısını destekleyen politikaların, üretimin iç piyasa ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeyi geçtikten sonra da devam ettirilmesi, aşırı üretim artısına bu ise Topluluk 

tarım ekonomisi literatürüne “tahıl dağları”, “süt gölleri”, “et buzulları”, “şarap ırmakları” 

gibi yeni kavramların dahil olmasına neden olmuştur. Artan üretime paralel olarak destekleme 

alımlarının artması, stoklama maliyetinin yükselmesi, talep fazlası üretimin ihracını teşvik 

                                                           
54Peet, John. The EU Budget: A Way Forward, 
http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_peet_budget_july05.pdf, (çevirimiçi 09/07/09)  
55Scad, Plus. Common Agricultural Policy: Beginings To The Present Day 
http://europa.eu.int/scadplus/prıntversion/enlvb (çevirimiçi 19/07/09)  
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için verilen ihracat sübvansiyonları Topluluk için ağır bütçe yükü oluşturmaya başlamıştır. 

Örneğin, 1975 yılında Topluluğun toplam tarım bütçesi 4,5 milyar ECU iken, 1991 yılında 

sadece tarım ürünlerinin stoklama maliyeti 6,5 milyar ECU’ ya çıkmıştır. 1980’li yılların 

baslarında OTP’ de yoğun bir şekilde hissedilmeye başlayan reform ihtiyacına rağmen 1992 

yılı MacSharry reformlarına kadar etkileyici bir adım atılmamıştır. OTP uzun yıllar değişime 

direnç göstermiştir. 1984 yılında uygulamaya konulan süt kotası haricinde 30 yıllık uygulama 

sürecinde OTP’ de çok az değişiklikler yaşanmıştır. Buna rağmen 1980’li yıllarda aşırı 

üretimin ve endüstriyel girdi kullanımının ortaya çıkardığı çevre kirliliği, uygulanan 

destekleme sisteminin büyük isletmelere yaraması nedeniyle çiftçiler arasındaki gelir farkının 

derinleşmesi, yaşanan sosyal sorunlar ve ağır bütçe yükü gibi çeşitli nedenlerle Topluluk 

içerisinde de OTP’ de reforma ihtiyaç olduğunu düşünenlerin sayısı artmaktaydı.56 Fakat bu 

süreçte OTP’ de herhangi bir köklü reformdan bahsetmek yıkıcı ve Topluluk karşıtlığı olarak 

değerlendirilmiştir. OTP’ de köklü bir reformun yapılması için dış dinamiklerin harekete 

geçmesi gerekiyordu ki, bu ortamı da uygulanan politikalar kendisi oluşturmaktaydı. Söyle ki 

talep fazlası üretimin ihraç edilmesi için verilen sübvansiyonlar, ABD gibi geleneksel tarım 

ürünleri ihracatçısı ülkeleri sadece Avrupa pazarlarından yoksun bırakmamış, aynı zamanda 

dünya piyasalarında haksız rekabet ortamı oluşturmuştur. 

Dış talebin durgun olduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeler rekabeti sertleştirerek 

karşılıklı “sübvansiyonlar savasına” dönüşmüş ve hem AB hem de rakipleri açısından 

sürdürülemez hale gelmiştir. 1980’li yıllarda diğer sektörlerde giderek yoğunlaşan liberal 

politikalar karsısında, tarımdaki korumacılığın üst düzeye çıkması, Topluluk üretim fazlasının 

tarım ürünleri fiyatlarını global düzeyde baskı altında tutması ve bu durumdan etkilenen 

ülkelerin baskısı 1986 yılında başlayan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

(General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) Uruguay Görüşmelerinde dikkatlerin tarım 

sektörü üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur.57 

Dış baskıların arttığı bir ortamda önce 1988 yılı reformuyla OTP bütçesindeki hızlı 

artış kontrol altına alınarak, artış oranı, Topluluk GSMH artış hızının %74’ü ile 

sınırlandırılmış, 21 Mayıs 1992 Konsey kararıyla uygulamaya giren MacSharry reformları ile 

ise adeta OTP’nın ilk dönemi kapanarak reform odaklı yeni dönemi başlamıştır. 1992 yılından 

itibaren uygulanmaya başlanan MacSharry reformları uluslararası ticaretteki gelişmeleri, 

                                                           
56Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu,  Karar Mekanizması, 
http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?pId=3&lang=0&prnId=1&fId=8&ord=0&docId=306(çevirimiçi 
07/07/09)” 
57Akder, Halis (1998). DTÖ’nün Tarım Anlasması ve Türkiye’de Tarımsal Desteklemenin Gelecegi,”Dünya 
Ticaret Örgütünün Tarım Anlasması ve Türkiye”, İstanbul, Friedrich Elbert Vakfı ,s.7. 
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OTP’nın isleyişinden kaynaklanan sorunları ve çevre unsurunu dikkate alarak önemli politika 

değişikliğini beraberinde getirmiştir. Reformların özünü fiyat kesintileri oluşturmuştur. Bu 

kapsamda OTP bütçesi içerisinde önemli yer tutan tahıl desteklerinde üç yıllık bir süreçte 

nominal olarak %30 düzeyinde bir fiyat indirimine gidilmiş, sığır eti ve tereyağı destek 

fiyatları indirilmiştir. Fiyat kesintileri nedeni ile üretici gelirlerinde oluşan kayıpların ise 

doğrudan yardımlarla telafi edilmesi öngörülmüştür. 1992 reformları fiyat kesintileri ve telafi 

edici ödemelere ek olarak, Komisyona tahıl üretimini kontrol altında tutma imkanı veren, 

ekim alanlarının bir kısmını tarım dışı amaçla kullanımını, ağaçlandırılmasını veya bos 

bırakılmasını öngören düzenlemeler de içermekteydi.58 

Yapılan bu reformlar bir yandan tıkanan GATT Uruguay Round görüşmelerinin önünü 

açmış, diğer yandan tarım ürünlerinin ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik varılacak bir 

anlaşmada AB’nin isini kolaylaştırmıştır. Bu çerçevede yürütülen görüşmeler, ABD ve AB 

arasında ikili görümseler sonunda imzalanan Blair House Anlaşmasını takiben 1994 yılı Nisan 

ayında Marakes’te imzalanan anlaşma ile sonuçlanmıştır. GATT’ın yerini daha kapsamlı bir 

yapıya sahip olan Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bıraktığı bu anlaşma 1 Ocak 1995 yılında 

yürürlüğe giren Tarım Anlaşmasını da içermektedir. İmzalanan Tarım Anlaşması aşağıdaki üç 

konu üzerinde yoğunlaşmıştır59 

Pazara giriş: Bu baslık altında anlaşmanın amacı ithalat kısıtlamalarını azaltmaktır. 

Bu kapsamda tüm ithalat tarifelerine üst sınır koyulması, tarife dışı engellerin 

tarifelendirilmesi ve tarife kotalarının oluşturulması öngörülmüştür. Tarife üst sınırı koruma 

düzeyinin en yüksek olduğu 1986– 1988 yılları ortalaması alınmıştır. Tarifelendirme sonucu 

yeni vergiler, üzerinden gelişmiş ülkelerin 6 yılda %36, GOÜ’ lerin 10 yılda %24, her tarife 

için ise en az %10 indirim yapılması öngörülmüştür.60 En az gelişmiş ülkeler ise indirimden 

muaf tutulmuştur. İthalat miktarının aşırı artması, ürün fiyatlarının belirli bir referans fiyatın 

altına düşmesi gibi durumlarda “Özel Koruma” maddesi ile ek vergi koyma imkanı 

sağlanmıştır. 

İhracat Rekabeti: Bu baslık altında ihracatta rekabet koşullarının iyileştirilmesi ve 

sübvansiyonların indirilmesi öngörülmüştür. Bu balgamda mevcut ihracat sübvansiyonlarının 

sınırlandırılması ve yeni ihracat sübvansiyonlarının verilmemesi kararlaştırılmıştır. Gelişmiş 

ülkeler 6 yılda ihracat sübvansiyon harcamalarını %36, sübvansiyonlu ihracat miktarını ise 

                                                           
58 Ryan, Michael. Enlargement Cost of the Common Agricultural Policy 
http://wwwecon.stanford.edu/academics/Honors_Theses/Theses_2005/Ryan.pdf (çevirimiçi 05/06/09) 
59 Petrict, Martin. Credit rationing of Polish Farm Households: A Theoretical and Empirical Analysis 
http://www.iamo.de/dok/sr_vol26.pdf (çevirimiçi 11/05/09)  
60The Economic development in European Union, www.abgs.gov.tr (çevirimiçi 26/07/09) 



 
 

26

%21, GOÜ’ler ise 10 yılda ihracat sübvansiyon harcamalarını %24, sübvansiyonlu ihracat 

miktarını ise %14 indirmeyi taahhüt etmişler. İndirim için başlangıç düzey 1986–1990 yılları 

alınmıştır. En azgelişmiş ülkelerin ise indirim taahhüdü bulunmamaktadır.61 

İç Destekleme:  Bu bölüm dış ticareti saptırıcı etkisi olan iç destekleme 

politikalarına sınırlama getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla baz yılı (1986– 1988) Toplam 

Toplu Destek Ölçümü üzerinden gelişmiş ülkeler 6 yıllık bir uyulama dönemi için %20, 

GOÜ’ler %14 indirim taahhüdünde bulunmuştur. Tarım Anlaşması iç destekleme 

politikalarını üç ana kategoriye ayırmakta ve bunları kehribar (amber) , mavi (blue) ve yeşil 

(green) kutu olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. 62Kehribar kutudaki 

destekleme politikaları uluslararası ticareti bozucu etkiye sahip olan ve Tarım Anlaşması 

çerçevesinde sınırlandırılması ön görülen politikalardan oluşmaktadır. Yeşil kutudaki iç 

destekleme politikaları ise uluslararası ticarette saptırıcı etkisi olmayan veya minimum olan 

politika araçlarından oluşmakta ve bu alana anlaşma çerçevesinde her hangi bir sınırlama ön 

görülmemektedir. Bu çerçevede önemli bir kısmı kırsal kalkınmaya yönelik olan çabalar, 

araştırma, zararlılarla mücadele, pazarlama servisleri, alt yapı yatırımları, gıda güvenliği 

nedeni ile tutulan kamu stoku, ülke içi gıda yardımı, doğrudan ödemeler, üretim ve fiyatları 

etkilemeyen gelir destekleri, hükümetin gelir sigorta payları, doğal afet ödemeleri, emeklilikle 

yapısal uyum ödemeleri, üretime son verme ödemeleri, yapısal uyum için yatırım yardımı, 

çevre programları ve bölgesel kalkınma harcamaları indirim taahhüdü dışında tutulmuş ve 

“yeşil kutu” kapsamına alınmıştır. Sadece üretim üzerinde bozucu etkiye sahip olan iç destek 

politikaları Tarım Anlaşmasında “mavi kutu” kapsamına alınmış ve bu alanda ilk dönem için 

her hangi bir sınırlamaya gidilmemiştir. Fakat DTÖ çerçevesinde yürütülen tarım 

görüşmelerinde “mavi kutu” kapsamında olan iç destekleme politikalarında da, “kehribar 

kutu”dakine benzer bir sınırlamaya gidilmesi muhtemeldir. 1995 Tarım Anlaşması 

çerçevesinde iç desteklerin azaltılması konusunda bazı istisnalar da uygulanmıştır. Bunlardan 

en önemlisi, her bir ürün için üreticilere sağlanan toplam destek miktarı gelişmiş ülkeler için 

toplam üretim değerinin %5’ini, GOÜ’ler için %10’unu asmıyorsa indirim taahhüdünü 

gerektirmeyen “de minimis” uygulamasıdır.63 

Genel çerçevesi yukarıdaki şekilde çizilen DTÖ Tarım Anlaşmasının getirdiği 

kısıtlamalar MacSharry reformu sonrası OTP’yi pek fazla etkilememiştir. Söyle ki, 1995 

                                                           
61Sevgi, Fatma Seda ( 2001). What is the Impact of EU Conditionality on Transition Countries in the 
Context of Environmental Policy?, yayınlanmamış yüksek lisans tezi ,Ankara, s.55 
62Akder, Halis (1998) DTÖ’nün Tarım Anlasması ve Türkiye’de Tarımsal Desteklemenin Gelecegi; Dünya 
Ticaret Örgütünün Tarım Anlasması ve Türkiye, İstanbul, Friedrich Elbert Vakfı,s.7. 
63Türkiye ve Avrupa Birliği Uyum Politikaları, www.tarim.gov.tr (çevirimiçi 01/04/09) 
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yılında değişken ithalat vergileri yerini sabit ithalat vergilerine bıraksa da, tarifelere baz alınan 

yıl nedeni ile indirimlere rağmen yasaklayıcı özelliğini korumuş ve bu durum Anlaşmanın 

5.maddesinin getirdiği “Özel Koruma” önlemi ile birleşince OTP uygulamalarını 

kolaylaştırmıştır. Bu dönemde iç destek ve ihracat sübvansiyonu taahhütlerinde her hangi bir 

sıkıntı yaşanmamıştır64 

 

1.6.2. 1997 ve Sonrası (Gündem 2000) 
MacSharry Reformu’yla tarım kesimine yapılan harcamaların azaltılmasının 

öngörülmesine rağmen; FEOGA, Topluluk bütçesinin halen yarısını oluşturmaktadır. 

Uygulanan tarım modeli nedeniyle tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkisi, deli dana hastalığı 

(BSE) krizinin ürün güvenliği ve tüketici hakları konularını gündeme getirmesi ve bütün 

bunların dışında AB sınırlarının genişlemesinin bütçe üzerinde olumsuz etki yaratması ve 

daha önce belirlenen koruma düzeylerinin 1999 yılı sonunda yapılması planlanan yeni tur 

DTÖ müzakerelerinde tekrar ele alınacak olması gibi nedenler yeni bir tarım reformunun 

yapılması düşüncesini ortaya çıkarmıştır. AB bu reformla 1997 yılında, yeni yüzyılın tarım 

sektörüne getireceği sorunları aşmak için Gündem 2000’i hazırlamıştır.  

Gündem 2000 reformu ile yeniden yapılanma sürecine girilmiştir. “Bu Reformun en 

önemli özelliği ise yeni üye katılımlarından önce gerçekleşmiş olması ve destekleme 

yoğunluğunun her yeniden yapılandırma sürecinde biraz daha azaltılmış olmasıdır.”65 AB’nin 

1992 yılında yaptığı radikal değişikliklerin devamı niteliğinde olan Gündem 2000 

Reformunun oluşmasında iki temel neden vardır. Bunlardan birincisi, AB’nin genişleme 

perspektifinin bütçede yaratacağı maliyettir. Gündem 2000 Reformu ile bütçede büyük çaplı 

kısıtlamalara gidilmiştir. Kısıtlamalara gidilmesinde 1997 yılındaki Lüksemburg Zirvesi ile 

Topluluğa aday ülke statüsü ile katılan 10 Merkez ve Doğu Avrupa Ülkesinin etkisi vardır. 

Çünkü MDAÜ’ nün ekonomilerinin tarımdaki payı AB’ye üye ülkelerin payından 

daha fazladır ve bu OTP’ye uyum sürecinde maliyetlerinin yüksek olması sonucunu 

doğurmuştur. Ayrıca MDAÜ’ nün tarımdaki payının fazla olması Topluluğun stoklarını, arz 

talep dengesini ve bütçe harcamalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra, bu 

ülkelerin 1993 yılından sonra artan ihracat oranlarının AB’ye üyelikleri durumunda mevcut 

desteklerle daha da yükselecek ve DTÖ Tarım Anlaşması’nda kısıtlamaya gidilen ihracat 

                                                           
64Swinbank, Alan, Developments in the WTO and implications for The CAP 
http://www.apd.rdg.ac.uk/AgEcon/staff/staffpapers/Swinbank%20Jan%202005.pdf (çevirimiçi 19/06/09)  
65Ertuğrul, Cemil (2002). Gündem 2000 Çerçevesinde AB Ortak Tarım Politikasının Yeniden 
Yapılandırılması ve Türkiye, Devlet Planlama Dergisi (DPT), 42. Yıl Özel Sayı,  s.37 
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sübvansiyonlarının daha fazla kullanılmasını gerektirecektir. Bu ülkelerin AB’ye 

üyeliklerinden sonra bazı ürünlerde düşük olan gümrük tarifelerinin artması DTÖ’ ye üye 

olan ülkeler tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Son olarak MDAÜ’ nün AB’ye katılmaları 

sonucunda iç destek seviyelerinin yükseltilmesi DTÖ’ de sorunlara yol açacaktır. 

10 MDAÜ’ nün AB’ye aday ülke statüsünde katılmalarının dışında OTP’de yeni bir 

reform gerektiren ikinci temel neden, 1999 yılı sonunda gerçekleşmesi beklenen DTÖ Tarım 

Anlaşması yeni tur müzakereleri olmuştur. AB OTP reformunu bu müzakerelerden önce 

yapmak zorunda kalmıştır. Çünkü AB, ABD ve onun gibi önemli tarım ihracatçısı ülkelere 

karşı müzakere şansını koruyabilmek istemiştir. Uruguay Turu’nda belirlenen gümrük 

tarifeleri üst sınırı Topluluğun OTP gümrük tarifeleri üzerinde iken, tarifelerin indirilmesi 

sonucunda izin verilen tarife üst sınırına yaklaşılmıştır. Ayrıca ihracat sübvansiyonları 

gelecekte büyük bir sorun oluşturacaktır. Son olarak daha önce indirimden muaf tutulan telafi 

edici ödemelerin, yeni müzakerelerde indirim kapsamına alınması gündeme gelmiştir.  

OTP tarihindeki en köklü ve geniş perspektifli reformları içeren Gündem 2000 

Reformu, Aralık 1995 Madrid Zirvesi’nde Konsey’in isteği üzerine Komisyon tarafından 

hazırlanmış ve Mart 1999’da tamamlanmıştır. Bu reformla amaçlanan 21. yüzyılda AB’nin 

karşılaşacağı sorunları saptamak ve bunlara çözüm önerileri bulmaktır. 

Gündem 2000’in AB için belirlediği hedefler şunlardır: 

 Birlik üreticilerinin dünya piyasalarındaki olumlu gelişmelerden tam olarak 

yararlanmalarını sağlamak için iç ve dış rekabet gücünün arttırılması, 

 Tüketiciler için temel yükümlülük olan gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanması, 

 Adil bir hayat standardı sağlayarak tarım topluluğunun gelir düzeyi ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, 

 Çevreye ilişkin hedeflerin OTP’ye dahil edilmesi, 

 Sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi, 

 Tarım üreticilerine tarım dışında farklı iş ve gelir fırsatlarının yaratılması, 

 Tarımla ilgili AB mevzuatının bütünleştirilmesi.66 

Gündem 2000’in getirdiği yeniliklerle üreticilere doğrudan ödeme sağlayan Ortak 

Piyasa Düzenlerini kapsayan yeni bir tüzük belirlenmiştir. Ayrıca yeni “yatay tüzük” ile bazı 

yetkiler üye ülkelere verilerek sisteme esneklik getirilmiştir. Buna göre üreticilerin doğrudan 

ödemelerden yararlanabilmeleri için çevre unsuru, temizlik ve hayvan refahı gibi konuları 

dikkate almaları şart koşulmuş, bu şarta uymamaları halinde ödemelerde kısıtlama yapılması, 
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üreticilere ödenmeyen fonların kullanımının üye ülkelerin inisiyatifinde bulunması 

öngörülmüştür. “Ayrıca Gündem 2000 kapsamında tarım sektörüne yönelik olarak yapılan 

değişikliklerin kırsal alanlardaki diğer yerel ekonomik faaliyetleri de etkileyeceği 

düşünülerek, kırsal kalkınma tedbirlerinin de geliştirilmesine karar verilmiştir.”67
 Konuya 

ilişkin Topluluk mevzuatı tek bir tüzük altında toplanarak, bu alandaki mevzuat 

sadeleştirilmiştir. Gündem 2000 reformları kapsamında 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe 

giren, “Tarım ve Kırsal Kalkınma Alanında Özel Katılım Programı” oluşturulmuş ve bu 

programla aday ülkelerin AB’ye üye olmadan önce OTP’ye uyum çalışmalarına katkıda 

bulunulması hedeflenmiştir. AB’ye katılacak 10 Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkesi’ne mali 

destek ise, FEOGA’nın Garanti bölümünden sağlanmış ve 2000–2006 yılları için mali destek 

520 milyon Euro olarak belirlenmiştir. AB’nin genişleme süreci dikkate alınarak hazırlanan 

ve Haziran 2003 veya Landmark ya da Fischer Raporu olarak adlandırılan rapor, genişleme 

sürecine dâhil olan ülkelerin çiftçilerine yapılacak desteklerin, eski üyelerinkinin dörtte biri 

ile sınırlanması ve destek bütçesinin azaltılması gibi daha köklü değişiklikleri içermektedir. 

“2006 yılına kadar OTP bütçesinin en fazla 50 milyar Euro’ya ulaşması hedeflenmiş ve yeni 

üyeler için kısıtlı kaynak ayrılmıştır.”68
 Ayrıca DTÖ anlaşması gereğince AB’ye üye olan 

ülkelere yapılan desteklerin 10 yıl boyunca, her yıl % 3 oranında azaltılarak OTP’nın 

bütçedeki payı düşürülmüştür. 

OTP’nın böyle bir reforma başvurmasında içteki ve dıştaki güçlerin etkisi olmuştur. 10 

yeni ülkenin AB’ye katılmasıyla bütçede oluşacak yük fazlalığının azaltılması gündeme 

gelmiş ve tüketicilerin özellikle gıda güvenliği ve kalitesine önem vermeleri gibi konularda da 

iç baskılarla karşılaşılmıştır. Dış baskılar ise, uluslararası tarım ticaretinin daha da 

serbestleştirilmesini savunan AB, ABD ve Cairns Grubu gibi ülkeler ile bütçe yetersizliği 

nedeniyle tarım sektörlerini yeterince destekleyemeyen az gelişmiş ülkelerle karşılaşılmıştır. 

Gündem 2000 reformu ile tarım ürünlerinin fiyatları dünya fiyatlarına yaklaştırılmış, 

üreticilerin karşılaştığı kayıplarda doğrudan gelir desteği arttırılarak telafi edilmiştir. Tarım 

ürünlerinde yüksek destekleme fiyatlarının uygulanması ürün fazlalıklarına, toplumsal refah 

kaybına ve verimlilikte düşüşe sebep olmuştur. Bunu engellemek için Topluluk kurumsal 

fiyatları düşük seviyede tutmayı amaçlamıştır. Kurumsal fiyatların düşük seviyede 

tutulmasıyla verimlilik ve Topluluk içi ve dışı piyasalarsa rekabet gücü artmıştır. Sonuç 

olarak AB, DTÖ görüşmelerinde daha güçlü bir konumda yer almış ayrıca serbest rekabete 

                                                           
67 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, www.deltur.cec.eu.int/abtarim (çevirimiçi 13/05/09) 
68 Aysu, Abdullah (2006). Avrupa Birliği ve Türkiye,  İstanbul: Kalkedon Yayınları, ,s.41 
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uyumlu piyasa yapısı oluşturulmuş ve Gündem 2000 ile Topluluğa katılacak yeni üyelerin 

bütünleşmesi sağlanmıştır. 

Topluluk, Gündem 2000 Reformu ile; 

 Dünya pazarlarında rekabet edebilirliği, 

 Kırsal kalkınmayı, 

 Çevreyi, 

  Kaliteyi gözeten bir strateji benimsemiş ve uygulamaya koymuştur.69  

 
“Gündem 2000 Reformu ile tarımsal ve kırsal gelişme stratejisi belirlenmiştir. Bu hedefe, Ortak Piyasa 

Düzenlerini (OPD) bir araç olarak kullanılarak ulaşılmıştır. Buna göre; ürünlerde müdahale fiyatları 

azaltılırken doğrudan gelir desteği arttırılmıştır. Azaltılan destekleme fiyatları ton başına Euro olarak 

belirlenen doğrudan ödemelerle telafi edilmiştir. Telafi ödemelerinden yararlanabilmek için üreticilerin 

arazilerinin % 10’nunu üretimden çekmeleri koşulu getirilmiştir. Fakat üretimleri yıllık 12 tondan az olan 

küçük üreticilerin telafi ödemelerinden yararlanabilmeleri için üretimden çekme zorunlulukları yoktur. Yani 

telafi ödemeleri bölgesel ve yıllara dayalı ortalama verime göre belirlenmiştir.”70 

           Gündem 2000 Reformu ile OTP’nın bütçedeki yükü, AB’ye aday 10 ülkenin yapısal ve 

alt yapı sorunlarının çözümü için bütçeden ayrılan destekleme payı azaltılarak hafifletilmiş ve 

ayrıca dünya pazarlarında rekabet gücünün arttırılması, ürün güvenliğinin sağlanması, yaşam 

kalitesi ve gelir düzeyinin arttırılması, çevre korumanın OTP ile bütünleştirilmesi, tarım 

üreticilerine alternatif iş imkânlarının yaratılması, tarım alanında AB mevzuatının 

sadeleştirilmesi gibi politika değişikliklerine gidilmiştir.  

 

1.6.3. 2003 OTP Reformları  
24–25 Mart 1999’da Berlin Zirvesi’nde kabul edilen Gündem 2000 reformları 

OTP’nın oluşturulmasından o zamana kadar kabul edilen en kapsamlı ve radikal reform paketi 

olsa da birçok alanda Komisyonun önerilerine oranla daha yumuşak tedbirler içermiştir. 

Bundan dolayı, Berlin Zirvesi’nde bir sonraki OTP reformunun çözümleyeceği temel 

sorunları tespit etmek amacıyla 2002–2003 yıllarında ara dönem değerlendirmesi yapılması 

üzerinde uzlaşı sağlanmıştır71. Gündem 2000 reformları ile 10 yeni üyenin katılımı öncesinde 

OTP harcamalarını sınırlandıran AB ülkeleri, Haziran 2003’de Gündem 2000 reformlarının 

uygulamasının ara dönem değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, daha sonra Landmark ya da 

Fischer reformları olarak adlandırılan ve OTP’nın 1992 yılında başlayan evrimini daha ileri 

                                                           
69Aysu, Abdullah (2006). Avrupa Birliği ve Türkiye,  İstanbul: Kalkedon Yayınları, ,s.18 
70Aysu, Abdullah (2006). Avrupa Birliği ve Türkiye,  İstanbul: Kalkedon Yayınları, ,s.43 
71Ülkü,  Elif Seda (2006). Avrupa Birligi Ortak Tarım Politikaları Reformları, İstanbul, IKV Yayını, s.34. 
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noktaya taşıyacak köklü reformlar üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bu reformlar ile tarımsal 

destekleme sisteminde köklü bir değişikliğe giderek DTÖ görüşmelerinde elini güçlendirmeyi 

amaçlayan AB, aynı zamanda 2013 yılına kadar olan süreçte öngörülen sıkı bütçe 

politikalarına uyulmasını sağlamak için finansal disiplin mekanizmasının geliştirilerek 

uygulanması konusunda da anlaşmaya varmıştır 72Yeni reformların temel hedefi, AB tarım 

sektörünü müdahale fiyatlarını azaltarak dünya piyasalarında daha rekabetçi bir konuma 

getirmek ve daha kaliteli ürün talep eden AB tüketicilerinin isteklerini karşılayacak üretimi 

güvence altına almaktır. Bunun yanında AB, reformlar sonrasında OTP’nın ticaret saptırıcı 

etkiye sahip olan destekleme sistemini terk ederek “yeşil kutu” kapsamındaki destekleme 

önlemlerine yöneldiğini ve bu şekilde DTÖ’ nün isteklerini karşılayacak konuma geldiğini 

savunmaktadır. 

2003–2004 reformları temelde aşağıdaki dört ana kaygıya odaklanarak hazırlanmıştır: 

 Pazar desteği sağlayan bütçe harcamalarını finansal disiplin yoluyla kontrol altına 

almak 

 Çok taraflı tarım görüşmelerine hazırlık 

 10 yeni üyenin katılımı ile ortaya çıkacak olan bütçe ve destekleme problemleri 

 Tarım politikasının tüketici ve çevre konularını da içerecek şekilde düzenlenmesi73 

2005 yılından itibaren aşamalı olarak yürürlüğe giren OTP reformunun uygulanması 

konusunda üye ülkelere, özel koşulları nedeni ile ek süre talep etmeleri halinde en geç 2007 

yılına kadar geçiş süresi tanınması öngörülmüştür. Yeni reform paketinin baslıca kalemleri 

aşağıdakilerden oluşmuştur: 

— Sınırsız üretimi teşvik eden üretime bağlı destekleme sistemini terk ederek, 

üretimden bağımsız (decoupled) bir Tek Ödeme Planının (Single Farm Payment) uygulanması 

üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Tarımsal destekleme ödemelerini mevcut üretim düzeyinden, 

girdi kullanımından veya fiyatlardan bağımsız (decuple) hale getirerek üreticileri serbest 

piyasa odaklı üretime yönlendirmeyi amaçlayan bu destekleme sistemi literatürde 1945 

yılından beri tartışılmış, fakat üretimden bağımsız destekleme (decuple) unsurlarını içeren ilk 

tarım politikası reform girişimleri başarısız olmuştur. 1949 yılında Kongre tarafından 

reddedilen, ABD’de çiftçilere gelir düzeyi belli bir miktarın altına düştüğünde nakit ödeme 

yapılmasını öngören Brannan Planı, veya 1967 yılında Avrupa’da yaslı çiftçilere zorunlu 

emeklilik uygulamasının getirilmesini öngören Manshlot Planı, üretimden bağımsız unsurlar 

                                                           
72 Uyanık, Selenge Banu (2006). “AB Ortak Tarım Politikası’nda basitleştirme çalışmaları ve Türkiye için 
birkaç stratejik öneri”, Türktarım, Sayı 167, s. 39 
73Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf (çevirimiçi 23/07/09) 
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içeren başarısız reform girişimlerine örnektir. 2003 OTP reformları destek ödemelerinin 

ekilebilir alanlarda en az %75’ni, büyükbaş (dana) ve küçükbaş (koyun) hayvancılıkta ise en 

az %50’sini üretimden bağımsız hale getirilmesini (decuple) öngörmektedir. Süt üretiminin de 

2007 yılından itibaren Tek Ödeme Planı kapsamına alınması kararlaştırılmıştır. Decuple 

edilmiş Tek Ödeme Planı ile referans dönem olarak alınan 2000–2002 yılı arasındaki üç yıllık 

dönemde talep edilen ödemenin ortalama tutarı esas alınırken, hektar basına ödeme yapılması 

öngörülmüştür.74 Tek Ödeme Planının uygulamasında üye ülkeler kendi ülkelerini bölgelere 

ayırarak farklı metotlarla hesaplanmış Tek Ödeme Planı uygulama konusunda serbest 

bırakılmıştır. Yeniden dağıtım etkisine sahip olan bu uygulama, aynı zamanda bölgeler 

arasında toprak fiyatları üzerinde, gelir düzeyinde ve üretim miktarında etkili olacaktır. Üye 

ülkelere geniş yetki veren bu sistem, bazı yönetim problemlerinin dogmasına ve bazı önceden 

kestirilemeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yeni sistemle üretimleri olumsuz 

etkilenen üye ülkelere sınırlı alanlarda üretimle kısmen ilişkili doğrudan ödemelere (coupled) 

devam etme olanağı da sağlanmaktadır. 

— Tek Ödeme Planının iyi tarım ve çevre koşullarına uyulması gerekliliğinin yanında, 

gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı ve hayvan refahı standartları ile ilişkilendirilmesi 

kararlaştırılmıştır (Çapraz Uyum–Cross Compliance). Çapraz uyumluluk ilkesi yeni OTP’nın 

en önemli unsurlarından biri olarak, üreticileri tüketici ve çevre sorunlarına cevap verecek 

üretim biçimine yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Üreticiler Tek Ödeme Planı çerçevesinde 

destek almak için gıda güvenliği, gıda kalitesi, hayvan refahı ve sağlığı, çevre standardı gibi 

koşulları tamamlamak ve iyi tarım koşullarına uymak zorundalar. “İyi tarım kosulu”ndan 

kasıt toprakların terk edilmemesi, erozyon gibi çevresel problemlerden sakınılmasıdır. 

Çiftçilere hayvan refahı gibi bazı özel düzenlemelerde öngörülen koşulları tamamlama imkanı 

sağlamak için ek fonlar tahsis edilmesi öngörülmüştür. Daha önce 77 adet olan ve 

uygulanması gönüllülük kriterine bağlı bu düzenlemeler, reformlar sonrasında sadeleştirilerek 

18’e düşürülmüş, uygulanması ise zorunlu hale getirilmiştir.75 

— Daha fazla finansman olanaklarıyla güçlendirilen ve kaynakları AB tarafından 

sağlanan bir kırsal kalkınma politikası, yeni önlemlerle çevre, kalite, hayvan refahı 

önlemlerinin teşviki ve 2005 yılında uygulamaya konulan AB üretim standartlarına 

üreticilerin geçişini kolaylaştıracak yardımlar. 

                                                           
74 Varol, Sinan,  Dünden Bugüne Ortak Tarım Politikası ve AB Tarımının Yönetim Yapısı,  
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/abgst03/08.pdf (çevirimiçi 20/09/09) 
75 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, http://www.deltur.cec.eu.int/abtarım (çevirimiçi 07/08/09)  



 
 

33

Yeni kırsal kalkınma politikalarının finansmanı için büyük üreticilere yapılacak olan 

doğrudan ödemelerde indirime gidilmesi (Modulation): 2003 reformları Kırsal Kalkınma 

Politikalarının önemli ölçüde güçlendirilmesini öngörmektedir. Gündem 2000 reformlarının 

kırsal kalkınma ile ilgili öncelikleri korunurken, yeni OTP, destekleme için yeni özel unsurlar 

içermektedir. Yapılan bütün değişiklikler çiftçilere çevre, gıda kalitesi veya hayvan refahı gibi 

alanlarda standartların geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. “Modulation” olarak 

bilinen, büyük isletmelere yapılan doğrudan ödemeleri aşamalı olarak azaltarak, oluşan fonun 

kırsal kalkınma fonlarına aktarılması işlemi, çiftçilere kırsal kalkınma kapsamında daha fazla 

Maddi kaynak elde etme olanağı sağlayacaktır. Reformla birlikte 5000 €’yu asan bütün 

doğrudan ödemelerin 2005, 2006, 2007 yıllarında sırasıyla, %3, %4 ve %5 azaltılması ve 

öngörülen “Modulation” işleminin uygulanmasının bütün ülkeler için zorunlu olması 

öngörülmüştür.76 

         — 2013 yılına kadar sabitlenen çiftlik bütçesine uyulmasını garanti etmek için bir 

finansal disiplin mekanizmasının oluşturulması. 

         — OTP pazar politikası kapsamında ise süt sektöründe asimetrik fiyat indirimlerinin 

yapılması, tahıllardaki aylık kademeli fiyat uygulamasında yarı yarıya indirime gidilmesi, 

mevcut müdahale fiyatı uygulamasına devam edilmesi, çeltik, makarnalık buğday, sert 

kabuklular, nişastalık patates ve kuru yemlerin destekleme sistemlerinde yeniden yapılanmaya 

gidilmesi gündeme gelmiştir. 

            Tüketicilerin ve vergi mükelleflerinin isteklerini dikkate alan yeni OTP, AB 

çiftçilerine de piyasa talepleri doğrultusunda üretim yapma özgürlüğü sağlamaktadır. Buna 

göre, gelecekte desteklerin çok büyük bir kısmı üretimden bağımsız olacaktır. Yapılan son 

reformlar, ilke olarak tarım politikalarının malı destekleme yerine, doğrudan ödemelerle 

referans dönem baz alınarak çiftçiyi desteklemeye yönlendirilmesi seklinde yorumlanabilir. 

Bu reformlar, AB çiftçisini politik müdahalelere odaklanmak yerine, piyasa sinyallerini 

algılamaya yönlendirmeği amaçlamaktadır. Ancak üretimden vazgeçmeleri önlemek için, üye 

ülkeler, sübvansiyonlar ile üretim miktarları arasında sınırlı bir ilişkinin olduğu ve bu 

sınırların önceden kesin ve net bir şekilde ortaya konulduğu programlar dahilinde tercih 

yapabileceklerdir. Bu çerçevede üye devletlere, ürün ekilen alanlarda %25, koyun ve keçi 

basına verilen primlerde %50, durum buğdayı destekleme yardımlarında %40, çeşitli sığır eti 

destekleme primlerinde %40’dan %100’e kadar üretime bağlı ödeme sistemini tercih etme 

olanağı sağlanmıştır.77 

                                                           
76 Aysu, Abdullah (2006). Avrupa Birliği ve Türkiye,  İstanbul: Kalkedon Yayınları, ,s.52 
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           Bu Tek Ödeme Planı (Single Farm Payment) ile ödemeler; çevre, gıda güvenliği ve 

hayvan refahı standartları ile ilişkilendirilmektedir. OTP reformu ile bir taraftan AB 

üreticilerine belirli bir gelir düzeyi garanti edilirken, diğer taraftan da desteklerle üretim 

arasındaki doğrudan ilişkinin kesilmesi, üreticilerin piyasaya dönük ve daha rekabetçi bir 

üretim yapısına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca büyük isletmelere sağlanacak doğrudan 

ödemelerin küçük isletmeler lehine azaltılması öngörülmektedir. Böylece kaliteli üretim, 

hayvan refahı ve çevre ile ilgili programlara daha büyük kaynakların ayrılması mümkün 

olabilecektir. 

           Yeni ülkelerin katılımı 2003 OTP reformunun bir nedeni olmakla beraber, bu reformun 

kuralları yeni üyelere eskilere olduğu gibi uygulanmamıştır. Besinci genişlemede yer alan 10 

aday ülke (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye dışındaki adayların) 1 Mayıs 2004 tarihinde AB 

üyesi olurken OTP çerçevesindeki desteklerden eski üyelere oranla farklı şekilde yararlanmış 

ve alınan yardım oranlarının kademeli olarak artırılması öngörülmüştür. Bu paketin ana 

hatları su şekilde özetlenebilir: 

           OTP reformu ile getirilen doğrudan Tek Ödeme Sisteminin yeni üye ülke üreticilerine 

de uygulanması kararlaştırılmıştır. Tek Ödeme Planı çerçevesinde yeni üyelere ödenen 

yardımlarda, referans dönem olarak 1995– 1999 yılları alındığı ve bu dönem planlı 

ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yaşanan ciddi üretim kayıplarının izlerini 

taşıdığı için AB- 15’e oranla daha düşük yardım miktarı söz konusu olmuştur. Ayrıca yeni 

üyelerde Tek Ödeme Sistemine göre Polonya’nın küçük tarım isletmelerine 300 Euro’dan 

başlayan, Macaristan’ın ve Çek Cumhuriyetinin büyük ölçekli isletmelerine 40000 Euro’ya 

varan, isletme ölçeğine göre değişen ve büyük ölçekli isletmeleri avantajlı kılan yüksek 

miktarlarda ödemeler yapılması gündeme gelmiştir.78 

            — 1 Ocak 2005 de uygulanmaya başlayan Tek ödeme programını üye devletlerin en 

geç 2007 yılından itibaren uygulaması gerekmektedir. Üye devletler doğrudan yardımların 

belli bir kısmını ciddi piyasa bozuklukları veya tek yardıma geçildiği için üretimde bir sapma 

olması halinde coupled olarak ödenmesine devam edebileceklerdir. Ayrıca üye devletler 

mevcut primlerin miktarının bölgelere göre değişmesini kararlaştırabilirler. Yeni üyelerde 

doğrudan ödemelerin 2004 yılında %25’den başlayarak, 2013 de %100’e yükseltilmesi 

seklinde kademeli bir uygulamaya konu olmasında, bir taraftan AB bütçe harcamalarının 

birden bire artmasının getireceği sorunlardan kurtulmanın amaçlanması, diğer taraftan kısa 
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sürede gerçeklesen gelir artışları nedeniyle yeni üye devletlerdeki çiftçilerin yeniden 

yapılanma çabalarına olumsuz etkilerde bulunulmasının önüne geçilmesi isteği bulunmaktadır 

Yardımların eski üyelerdeki çiftçilere ödendiği miktarlarda ödenmesi halinde yeni üye 

devletlerde bir beklenti olabileceği, böyle kademeli bir doğrudan ödeme artısı sağlanması 

yoluyla “var olan yapıların olduğu gibi kalması ve modernizasyonun engellenmesi” 

olgusunun önüne geçileceği düşünülmüştür.79 

              AB Tarım Bakanları Konseyi 22 Nisan 2004’te 2003 reformlarının devamı 

niteliğinde yeni bir reform paketi üzerinde anlaşmaya varmış ve bu çerçevede 2003 

reformunun temel unsurlarının uygulama alanı tütün, zeytinyağı, pamuk ve şerbetçiotunu da 

içine alacak şekilde genişletilmiştir. 

             Avrupa Komisyonu 2003 yılında yapılan reformların ekonomik etkilerinin 

önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte, özellikle büyükbaş hayvancılık, hububat, pirinç ve süt 

sektörlerinde ağırlıklı olarak hissedileceğini tahmin etmektedir. Reformlar sonrasında bu 

sektörlerde üretim düşüşü, iç fiyatlarda bir artış ve ihracat miktarlarında düşüş yaşanması, 

dünya pazarlarında fiyatların yükselmesi beklenen en önemli ekonomik etkilerdendir. Fakat, 

decuple edilmiş destekleme sonrasında ekilebilir alanların bir kısmı üretim dışı kalmasına 

rağmen, üretim dışı bırakılan alanların marjinal topraklar olması, verimli toprakların hala 

üretimde kalması üretim düşüşünü sınırlamaktadır. Burada AB çiftçisinin piyasa yönelimli 

tarım sektörüne vereceği yanıt oldukça önem kazanmaktadır. 

Amaçlarından biri AB tarımını daha rekabetçi konuma getirmek olan ve bu çerçevede 

öngördüğü üretimden bağımsız doğrudan gelir ödemeleri ile üreticileri piyasa odaklı üretim 

yapmaya yönlendiren 2003 reformları sonucunda ortaya çıkan yeni OTP daha çevre dostu bir 

hüviyet kazanmıştır. Bu reformlarla birlikte OTP doğrudan ödemelerin yaklaşık %90’ının 

üretimle bağı kesilirken AB tarım sektörü daha piyasa odaklı, çevre dostu, tüketici ve vergi 

mükelleflerinin taleplerine duyarlı, etkili, rekabetçi ve dünya ticaret kuralları ile daha uyumlu 

hale gelmiştir.80 

Fakat 2003 reformları bazı destekleme fiyatlarında azaltmaya gitse ve destekleme 

sistemine yeni politika araçları eklese de, ürünlerin büyük çoğunluğunda müdahale ve garanti 

fiyatlarının hala dünya fiyatlarının üzerinde seyretmesi, OTP’nın en önemli bileşeni olarak 

kalmıştır. Ayrıca reformlar sayesinde ihtiyacın üzerinde üretimi teşvik etmeden üretici 
                                                           
79Experience with Decoupling Agricultural Support, 
 http://www.agecon.uga.edu/ aec/rodziemer_04.pdf  (çevirimiçi 10/08/09) 
80Anderson, Kym ve  Nash , John  “Multilateral Trade Reform and the Doha Development Agenda” 
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Trade.pdf (çevirimiçi 17/09/09)  
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gelirlerinin desteklenmesi hedefine büyük ölçüde ulaşılsa da, üye ülkelerin bazı ürünlerde 

üretime bağlı ödemeleri korumasına olanak tanınması, bu ürünlerde talebin üzerinde üretim 

yapılmasını teşvik etmeye devam etmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, gerek genişleme perspektifinin devam etmesi, gerekse de DTÖ 

kapsamında yürütülen görüşmelerde Birlik üzerindeki baskıların artması OTP reformlarına 

yön vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda özellikle tarım politikaları içerisinde kırsal 

kalkınma politikalarının önemi artmaktadır. 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve 2007–

2013 yılları için AB kırsal kalkınma politikalarının hedeflerini ve mevcut tüm tedbirleri tek 

bir finansman aracı (Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD)), programlama sistemi ile mali 

Yönetim kontrol sistemi altında bir araya getiren yeni tüzükte Kırsal Kalkınma Politikasının 

aşağıdaki üç temel hedefi belirlenmiştir:81 

 Yeniden yapılandırma, kalkınma ve yeniliğin desteklenmesi yoluyla tarım ve 

ormancılığın rekabet gücünün artırılması 

 Arazi yönetiminin desteklenmesi vasıtasıyla çevre ve kırsal alanların geliştirilmesi 

 Kırsal alanlardaki yasam kalitesinin yükseltilmesi ve ekonomik faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesinin teşvik edilmesi 

            Kırsal kalkınma politikaları bu hedefler doğrultusunda gelişirken, basta Türkiye olmak 

üzere aday ülkelere yönelik hazırlanan Yeni Katılım Öncesi Araç da, kurumsal yapının 

güçlendirilmesi, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, kırsal kalkınma alanlarına odaklanmaktadır. 

 

            1.6.4. OTP’ de Reform İhtiyacının Doğma Sebebi 
OTP’nın yeniden yapılandırılması, sadece yakın zamanlarda gündeme gelmiş bir olgu 

değildir. OTP’de reform tartışmaları OTP’nın oluşumuyla birlikte başlamış ve 1968 yılında 

Manshlot Planı olarak da bilinen Tarımın Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Memorandum 

yayımlanmıştır. Bu bildiri ile özellikle kırsal ve tarımsal altyapının ve tarım isletmelerinin 

yapısının iyileştirilmesi hedeflendiyse de, uygulamada, öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. 

OTP ile Avrupa’daki tarımsal üretimin miktarı ve tarım sektörünün gelirleri ciddi anlamda 

artarken, 1980’li yıllara gelindiğinde bu kez de ürün fazlalığı sorunu ortaya çıkmış ve 1985 

yılında hazırlanan Yeşil Kitap’ta öngörüldüğü gibi üretimin ve tarımsal harcamaların 

                                                           
81Alsan, Nuran (2006). Dünya Ticaret Örgütü-AB Tarım Politikaları; Türkiye, Avrupa Birligi Tarım 
Politikaları, 1 Baskı, İstanbul, Heinrich Böll Stiftung Dernegi Türkiye Temsilciligi, s.41 
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kısılması yönünde bir politika belirlenmiştir.82 Bunların yerine, kırsal kalkınma ve çevrenin 

korunması gibi konulara artan bir önem verilmeye başlanmıştır. Nitekim 1992 yılında 

gerçekleştirilen Mac Sharry reformları ile bazı ürünlerde destek fiyatları indirilmiş; söz 

konusu fiyat indiriminden doğacak gelir kaybının telafi edilmesi için üreticilere doğrudan 

ödeme yapılması öngörülmüş; ekonomik-sosyal bütünleşmenin hızlandırılması ve toprağın 

daha rasyonel kullanımı sağlanarak kırsal alanların daha dengeli bir biçimde 

kalkındırılmasının sağlanması amacıyla yapısal alanda tedbirler de öngörülmüştür.83 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımda verimlilik artarken, uygulanan yüksek 

fiyat politikaları nedeniyle zaman içinde oluşan üretim artısıyla arz-talep dengesi bozulmuş ve 

birçok tarım ürününde stoklar oluşmaya başlamıştır. OTP’nın amaçları arasında yer alan tarım 

sektöründe çalışanların gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefi, uzun yıllar boyunca üretimi 

teşvik eden uygulamalar nedeniyle, büyük ölçekli üreticileri diğer üreticilere nazaran daha 

avantajlı konuma getirmiştir. Pazar istikrarı ve ürün arzı güvenliği konularında istenilen 

hedeflere ulaşılabilmiş ancak bunların getirdiği mali yük tahminlerin üzerinde olmuştur. 

OTP’ye dair argümanlardan biri, OTP’nın kurulusunda belirlenen amaçların 2. Dünya 

Savası’nın hemen sonrasındaki dönemin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını, zamanla 

değişen koşullara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Artık ürün arzının güvence altına alınması, Soğuk savaş koşullarının sona ermesi ile 

birlikte serbestlesen dünya ticareti sayesinde eskiden olduğu ölçüde büyük bir gereklilik 

değildir. Günümüzde tarımsal ürünlerin, yani insan hayatında çok önemli yer tutan gıdaların 

kalitesi ve hangi koşullarda üretildikleri en önemli kaygı haline gelmiştir. Refah seviyesi 

yükselen Avrupalı tüketiciler artık sağlıklı ve doğal koşullarda yetiştirilmiş gıda ürünleri talep 

etmektedir. Tarımsal üretim yapılırken çevreye zarar verilmemesi de batı toplumlarında 

gittikçe artan bir duyarlılık haline gelmiştir. Zaman içinde ortaya çıkan ve bir kısmı önceden 

tahmin edilemeyecek bu gelişmeler nedeniyle OTP’nın amaçlarının gözden geçirilmesi ve 

yeniden tanımlanması istenmiştir. OTP’nın amaçlarının gözden geçirilmesi, OTP’nın 

uygulanmasında kullanılan mekanizmaların da yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiş, 

bu da OTP’de kapsamlı reformları gerektirmiştir. 

Uzun yıllar boyunca üretimi artırmak için izlenen politikaların yıldan yıla artan 

maliyetlerinin yanında, iç piyasada tüketilemeyen ürünlerin müdahale ajanslarınca 

                                                           
82 Mercül, Abdülkadir (2002). Ekonomik-Parasal Birlik Sürecindeki Gelismeler ve Türkiye; Tüm 
Yönleriyle Türkiye-AB İliskileri, Ed. Mustafa Aykaç, Zeki Parlak, İstanbul, Elif Kitabevi Yayınları, s.211. 
83 Unsal, Fahri ve Atanosova, Hristiyaniya (2006). The Eastern Enlargement Of The European Union: An 
Analysıs Trading Patterns, Investment Flows And The Challenges Ahead, İstanbul, s.28 
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depolanmasından sonra ihracat desteği ödenerek ihraç edilme zorunluluğu, OTP’nın yeniden 

yapılandırılmasını zorlaştırmaktaydı. Ayrıca, basta ABD olmak üzere ihracatçı ülkelerle dış 

pazarları paylaşmak için verilen sübvansiyonlar savası ve bir zorunluluk olmasına rağmen 

dünya piyasasının çok üzerinde olan iç piyasa fiyatlarının aşağı çekilmesi taleplerine çiftçi 

kesiminden gelen büyük muhalefet de karar alıcıların reform yönündeki çalışmalarını 

kısıtlamaktaydı.84 Son olarak, üye ülkelerin farklı tarımsal çıkarları temsil etmeleri de AB 

Ortak Tarım Politikası’nın yeniden yapılandırılma güçlüğünün temel nedenlerinden biri 

olarak öne çıkmaktaydı. Topluluk içinde geçimini tarım sektöründen sağlayan nüfus giderek 

azalmaktadır. Bu da, tarım kesiminin siyasi önemini eskiye göre azaltmakta ve AB’deki en 

güçlü lobi olarak bilinen tarım lobisinin uygulanmakta olan tarım politikasının devamını 

sağlamaya yönelik gücünü ve direncini kısmen de olsa kırmaktadır. Bu durum, OTP’deki 

reform ve yeniden yapılandırma çalışmalarının eskiye göre nispeten daha kolay 

gerçekleştirilebilmesine imkan sağlamaktadır. OTP harcamalarının çok yüksek olması, 1999 

yılında OTP’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik tartışmaların gündeme gelmesinde 

önemli bir etken olmuştur. Bunun dışında, OTP reformunu zorunlu kılan diğer unsurlar su 

şekilde sıralanabilir: 

 

  Genişleme ve Basitleştirme: AB’nin tarım politikasının karmaşık bir yapıya 

sahip olması, OTP’de reform ihtiyacının ortaya çıkmasında rol oynamıştır. 15 olan AB 

üyesi ülke sayısının 2004 yılının Mayıs ayından itibaren 25’e çıkmış olması göz 

önünde bulundurulduğunda OTP’nın daha basit bir hale getirilmesinin önemi daha da 

artmaktadır. Basitleştirme sonucunda genişlemeyle birlikte sayıları önemli oranda 

artan Avrupalı çiftçiler, OTP’ye daha kolaylıkla uyum sağlayabilecek, AB 

vatandaşları da OTP’yi daha kolay anlayıp değerlendirebileceklerdir. Genişleme ile 

AB üyesi olan ülkelerdeki çiftçilerin daha önce AB ülkelerinde yasayan çiftçilerden 

sayıca daha fazla olduğu göz önünde bulundurulursa, OTP rejimlerinin hiç 

değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesi halinde ortaya çıkacak mali yükün 

karşılanması neredeyse imkansız hale gelecektir.85 Basitleştirme ile hedeflenenlerden 

biri de Avrupalı çiftçilere daha kolay planlama güvencesi sağlamak ve dolayısı ile 

geleceğe dair ticari kararlar almalarında onlara perspektif sunmaktır. 

                                                           
84Anderson, Kym ve  Nash , John  “Multilateral Trade Reform and the Doha Development Agenda” 
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Trade.pdf (çevirimiçi 06/05/09)  
85Alsan, Nuran (2006). Dünya Ticaret Örgütü-AB Tarım Politikaları; Türkiye, Avrupa Birligi Tarım 
Politikaları, 1 Baskı, İstanbul, Heinrich Böll Stiftung Dernegi Türkiye Temsilciligi, s.55 
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 Dünya Ticaret Örgütü: AB, uygulamakta olduğu sübvansiyonları azaltması ve 

yeniden yapılandırması yönünde, gelişmekte olan ülkelerin ve diğer tarım ihracatçısı 

devletlerin baskısı altında bulunmaktadır. 2001 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen 

Doha Zirvesi, AB üzerindeki baskıyı daha da artırırken, tarım alanındaki 

müzakerelerin başarısının daha geniş ticaret alanlarında ilerleme sağlanmasında 

anahtar rolü oynayacağını ortaya koymuştur.86 

  Avrupa Kamuoyunda oluşan Huzursuzluk: BSE (Deli Dana) ve Sap 

hastalıklarının ortaya çıkmasıyla Avrupa kamuoyunda tarımın yönetiliş sekline karsı 

bir güvensizlik oluşmuştur. Bununla birlikte tarımın daha az entansif, daha sağlıklı ve 

çevreye özenli teknikler kullanılarak yapılması yönündeki baskılar artmıştır. 

 Şehirleşme: Son 25 yılda Avrupa tarım işgücünü oluşturan insan sayısı 

şehirleşmenin de etkisiyle 13 milyondan 7 milyona düşmüştür. Bu şartlarda AB 

bütçesinin yarısını işgücünün %5’ini dahi oluşturmayan tarım sektörüne harcamak 

artık haklı gerekçelere dayandırılamamaktadır.87 

 Doğrudan Gelir Desteğinin Daha Adil Dağıtımı: Gündem 2000 belgesi ile 

başlayan OTP’nın yeniden yapılandırılmasına dair çalışmalar, Avrupa tarımının 

istikrarlı ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması hedefiyle yürütülmektedir. 

Doğrudan gelir desteğinin çiftçilere daha adil bir şekilde dağıtılabilmesinin ve 

tüketiciler ile vergi mükelleflerinin beklentilerine daha iyi cevap verilebilmesinin 

sağlanması da yeni tarım reformunun gündeme gelmesine yol açmıştır. 

 

1.7. OTP’NİN İSTENMEYEN ETKİLERİ  
OTP oluşturulurken hedeflenen amaçlar önemli oranda gerçekleştirilmiş ve özellikle 

Ürün arzının güvenliği ve pazar istikrarının sağlanması konularında büyük basarı 

kazanılmıştır. Ancak söz konusu amaçlara ulaşmak için uygulanan politikaların bazı olumsuz 

etkileri ortaya çıkmış ve OTP, gittikçe daha çok tartışılan bir politika haline gelmiştir. Ortaya 

çıkan en önemli olumsuz etkileri su şekilde sıralamak mümkündür:  
 Ürün Fazlalıkları: AB OTP’sinin oluşturulma nedenlerinin basında, AB’nin 

tarımsal üretimde kendine yeterli olamaması geliyordu. Bu nedenle, oluşturulan 
                                                           
86 Hanrahan, Charles(2003). The Agriculture Framework Agreement in the WTO Doha Raund, ABD, s.76 
87Thompson, Robert,  The US Farm Bill and the Doha Negotiations: On Parallel Tracks or a Collision 
Course? 
http://www.farmdoc.uiuc.edu/policy/research_reports/Thompson%20IPC%20brief%200905.pdf 
(çevirimiçi 20/06/09),  
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politika mekanizmaları, üretim artışlarının sağlanmasına yönelik olmuştur. Gerçekten 

de bu hedef doğrultusunda kısa sürede sağlanan üretim artışları, aynı zamanda bu 

politikaların çıkmaza girmesi için de zemin oluşturmuştur. Üretimi artırmak için 

izlenen politikaların yıldan yıla artan maliyetlerinin yanında, iç piyasada 

tüketilemeyen ürünlerin biriktirilmesi sonucu da doğmuştur. Bu gelişmelerin doğal bir 

sonucu olarak Topluluk tarım ürünleri stokları, tarihinin en yüksek miktarlarına 

ulaşmıştır. Topluluk tarım ekonomisi literatürü ‘tahıl dağları’, ‘süt gölleri’, ‘tereyağı 

tepeleri’, ‘et buzulları’,şarap ırmakları’ gibi yeni kavramlarla tanışmıştır.  
 Maliyet Artısı: Üretimin artırılmasına yönelik çabalar, doğal olarak maliyetlerin de 

artmasına yol açmıştır. Bunun yanında, Topluluğun zaman içinde büyümesi de daha 

önceden öngörülmeyen bazı sorunları beraberinde getirmiş ve OTP’nın Topluluğa 

maliyeti daha da artmıştır. 1973’te Topluluğa İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın 

katılması, dağlık bölgeler lehine direktifler çıkması, 1981’de Yunanistan’ın katılımıyla 

korumacılık kapsamına Akdeniz’e özgü bazı ürünlerin dahil edilmesi ve İspanya ile 

Portekiz’in katılımından doğan bazı yapısal sorunlar, bütçe yükünü daha da 

artırmıştır.88 

 Bölgeler Arası Gelir Farklılıklarının Ortaya Çıkması: OTP çerçevesinde 

ürünlere göre farklı düzeyde desteklemeler sağlandığından farklı ürün yetiştiricileri ve 

bölgeler arasında gelir farklılıkları ortaya çıkmıştır. OTP’nın üye ülkeler veya Birliğin 

çeşitli bölgeleri arasında adil olmayan gelir aktarımına sebep olması, OTP’nın temel 

amaçlarıyla uyuşmamaktadır. Topluluk üyesi bazı ülkeler, OTP’ye katkıları ile 

OTP’den sağladıkları yarar konusunda üye ülkeler arasında farklılıklar bulunduğunu 

öne sürmektedir. Otuz yıllık uygulama döneminde gerçekten de büyük isletmeler 

küçük isletmelere göre; süt-et ve tahıl üretiminde uzmanlaşan Kuzey Avrupalı çiftçiler 

ise meyve-sebze-şarap üreten Güney Avrupalı çiftçilere göre OTP’den daha çok mali 

yardım görmüşlerdir. Dolayısıyla Belçikalı, Hollandalı, Danimarkalı ve İrlandalı tarım 

üreticileri FEOGA fonlarından en çok yararlanan üreticiler olmuşlardır. Örneğin 

1980’li yılların basında yapılan bir araştırma, Hollanda’da çiftçi basına düsen yıllık 

ortalama garanti desteğinin Fransız çiftçilerine sağlanandan dört kat daha fazla 

olduğunu ortaya koymuştur.89 

                                                           
88 Yıldırım, Şevket (2001). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Yapı ve Verimlilik, İstanbul, Suha 
Yayıncılık,  s.54 
89Karluk, Rıdvan (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, Beta Yayıncılık, s. 33 
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 Genel Refah Kaybı: OTP, tarım kesiminde çalışanların gelirinde belirli bir artış 

sağlarken, bu artış, Avrupalı vergi mükellefleri ile tüketicilerden sağlanan kaynakla 

gerçekleşmektedir. Topluluk kaynaklarının önemli bir miktarının daha fazla ekonomik 

getirisi olan faaliyetler yerine tarım sektörüne harcanmasının, genel bir refah kaybına 

neden olduğu da sık sık dile getirilen argümanlardan biri olmaktadır. Ayrıca bir 

yandan üreticiler desteklenirken, tüketicilerin zaman zaman yüksek fiyatlarla 

karsılaşması da istenmeyen etkilerden biridir. 

 Dünya Ticaretine Olumsuz Etki: OTP ile ortaya çıkan yan etkilerden biri de, 

Topluluğun tarım ürünleri ihracatında destekleyici, ithalatında ise koruyucu bir 

politika izlemesi nedeni ile diğer tarım ürünleri ihracatçısı ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesidir. Söz konusu uygulamadan sadece tarım 

ürünleri ithalatçısı ülkeler karlı çıkmakta, bu da uluslar arası ilişkilerde sorunlara 

neden olmaktadır. OTP ile tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerin Topluluğa ihracatı 

azalmış, bu da uluslararası piyasada tarım ürünlerine duyulan talebin azalması ve fiyat 

seviyesinin düşmesine neden olmuştur.90 Bütün bunlar ticaret hadlerinin tarım 

aleyhine gelişmesi sonucunu doğurmuş ve genel olarak bütün tarım sektörünü 

olumsuz yönde etkilemiştir. 

 Çevre Tahribatı: OTP gereğince tarım ürünlerine yıllardır uygulanmakta olan 

yüksek destekleme fiyatları nedeniyle tarımsal üretim artmış ancak bu durum, 

çevrenin tahrip edilmesine sebep olmuştur. Orman alanları tarıma açılmış, gübre ve 

zirai mücadele ilaçları gibi tarımsal girdilerin kullanımı artmış ve bu nedenle çevre 

tahribatı hızlanmıştır. 

 

1.8. OTP’ NİN  ÜYE ÜLKE TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ 
AB üyesi ülkeler arasında tarım bütçesine net katkı koyan ülkeler, basta Almanya 

olmak üzere İngiltere, Hollanda ve Belçika, net katkı alan ülkeler ise Fransa, İspanya, 

Portekiz, Yunanistan, İrlanda ve Danimarka’dır. OTP bütçesine kişi basına en fazla katkı 

sağlayan ülkeler Almanya, Hollanda ve Belçika iken sırasıyla İrlanda, Yunanistan ve İspanya 

OTP bütçesinden kişi basına en fazla katkıyı alan ülkeler durumundadır. 1992 yılında 

gerçekleştirilen reformlarla hayvansal ürünlere OTP bütçesinden verilen destek nispeten 

                                                           
90Agricultural Policies In OECD Countries: Monitoring And Evaluation 2005, 
http://www.oecd.org/dataoecd/33/27/35016763.pdf (çevirimiçi 21/09/09)  
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azalırken, bitkisel ürünlere verilen destekte artış söz konusu olmuştur.91 Bunun en önemli 

nedenlerinden biri hayvansal ürünlerde (özellikle süt ürünleri) sağlığa zararlı bulgulara 

rastlanmasıdır. Bu durum, hayvansal üretim ağırlıklı kuzey ülkelerine değil, bitkisel üretim 

ağırlıklı Fransa ve İspanya gibi ülkelere avantaj sağlamıştır. Diğer yandan, tercihli ticaret 

anlaşmaları 12 ile gümrük birliğinin etkisi ve AB içinde uygulanan fiyat destekleme 

politikaları da net ihracatçı ülkelere daha fazla avantaj getirmektedir. Örneğin, portakal ithal 

eden Belçika, AB gibi bir oluşumun içinde olmasaydı, bu ürünü İspanya yerine Fas’tan 

alabilirdi. Ancak gümrük vergilerinin olmaması sayesinde Belçika, portakalı, diğer bir AB 

üyesi olan İspanya’dan, normal koşullarda Fas’tan ithal edeceğinden daha ucuza 

alabilmektedir.92 Bu da ihracatçı durumdaki İspanya’ya avantaj sağlamaktadır. 

            Üye ülkeler tek tek incelendiğinde, OTP’den dolayı gelir ve giderlerinin nasıl 

etkilendiği su şekilde ortaya çıkmaktadır93:  

            Yunanistan: doğrudan ödemelerden aldığı katkıların çok, bütçeye yaptığı katkının 

ise az olmasından dolayı avantaj sağlamaktadır. AB içi tarım ticaretinde net ithalatçı konumda 

olduğu için bu alandaki giderleri artmaktadır. 

            İrlanda: Bu ülke, tarıma dayalı ticaretinin AB üyeliği ile birlikte artması ve bütçeye 

Yaptığı katkının azlığından dolayı OTP’den kazançlı çıkmaktadır. Özellikle sığır ve dana eti 

sektöründe aldığı doğrudan ödemeler İrlanda için oldukça önemlidir. 

            İspanya: aldığı yüksek miktarlardaki doğrudan ödemelerden dolayı kazançlı 

çıkmakta, ticari etkilerden ise kısmen zarar görmektedir.  

            Portekiz: OTP bütçesine fazla katkı yapmamaktadır. Ancak Portekiz’in, ‘çok 

korunan’ statüsünde bulunan herhangi bir tarımsal ürün üretmemesi, düşük doğrudan ödeme 

desteği almasına neden olmakta ve avantajını yitirmesine yol açmaktadır. 

           Danimarka, Fransa: Bu iki ülke tarımsal ticaretin artmasından ve doğrudan 

ödemelerden dolayı kazançlı çıkmaktadır. 

           Hollanda: Artan ticaretten olumlu etkilenmesine rağmen, düşük doğrudan ödemeler 

nedeniyle OTP uygulamalarından diğer ülkelere kıyasla daha az yararlanmaktadır. Daha çok, 

                                                           
91Nicolaides, Phedon ve Talsma, Frank (2006). Financing the European Union: Options for Reform, Italy, 
s.57 
92Mayhew, Alan. Enlargement Of The European Union: An Analysis Of The Negotiations With The 
Central And Eastern European Candidate Countries,  
 http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/wp39.pdf (çevirimiçi 20/10/09) 
93IMF, The World Economy In The Twentieth Century: StrikingDevelopments And Policy Lessons,  
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/pdf/chapter5.pdf (çevirimiçi 15/10/09),  
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hayvansal üretim yapan Hollanda, bitkisel üretime avantajlar sağlayan 1992 reformlarından 

olumsuz yönde etkilenmiştir. 

            Belçika, Lüksemburg, İtalya, Almanya ve İngiltere: Tarımsal ürünlerde 

diğer ülkelere göre dışarıya daha bağımlı olan bu ülkeler, tarımsal ticaretin artmasından diğer 

ülkeler kadar fayda sağlamamıştır. Bütçeye yaptıkları katkının yüksekliği de OTP bağlamında 

diğer ülkelere göre kayba uğramalarına neden olmaktadır. 

            Avusturya, Finlandiya ve İsveç: Bütçeye yüksek katkılarından dolayı OTP 

çerçevesinde mali kayba uğramaktadırlar. Bu üç ülkenin Birliğe 1995 yılında katılması diğer 

ülkelerin tarım alanındaki gelirlerinde önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır. 

        Tercihli Ticaret Anlaşmaları: En gevsek ilişkilere dayalı iktisadi birleşme sekli; 

üye ülkeler birbirlerinin mallarına karsı düşük tarifeli gümrük vergisi uygularlar. 

         

         1.9. OTP REFORMU İLE AB TARIMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER 

26 Haziran 2003 tarihinde bir araya gelen Avrupa Birliği üye ülkeleri tarım bakanları, 

Topluluk tarım sektörünün finansmanına ilişkin değişiklikler getiren reform paketini, varılan 

uzlaşma sonucunda kabul etmiştir. OTP reformu ile temelde, Avrupa tarım ürünlerinin piyasa 

odaklı olması ve rekabet gücünün artırılması, OTP’nın basitleştirilmesine katkıda 

bulunulması, OTP harcamalarının makul seviyede tutulması, genişleme sürecinin 

kolaylaştırılması ve Dünya Ticaret Örgütü ile gerçekleştirilen müzakerelerde OTP’nın en iyi 

şekilde savunulması hedeflenmiştir. Bunların yanında Avrupalı çiftçilere, gelirlerine istikrar 

garantisi sağlanarak, üretim tercihlerini kendilerinin yapabilmesi imkanı verilmesi, çiftçiler 

desteklenirken tüketiciler ve vergi mükelleflerinin de çıkarlarının gözetilmesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca çevreye zarar veren faktörlerin ortadan kaldırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi 

ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının daha fazla teşvik edilmesi istenmiştir. Reformların bir 

bölümünün 2005, bir bölümünün ise 2006 yılında yürürlüğe irmesine karar verilmiş; bazı 

sektörlerde aşamalı geçişler öngörülmüştür. Ortak Tarım Politikası’na yönelik olarak 

gerçekleştirilen yeni düzenlemeler şunlardır94:  

 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretimden bağımsız olarak, tarım alanı üzerinden tek 

ödeme yapılmasına başlanmış olup (decoupling), bu uygulama ile aşırı üretimin önüne 

geçilmesi hedeflenmektedir. İyi nedenlere dayanmak koşuluyla bu uygulama 1 Ocak 

2007 tarihine kadar ertelenebilecektir. Üreticilere tek ödeme yapılırken 2000-2002 
                                                           
94IAMO, Development of Agricultural Marketand Trade Policies in the CEE Candidate Countries,  
  http://www.iamo.de/dok/sr_vol19.pdf (çevirimiçi 21/06/09),  
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döneminde yapılan yardım miktarı referans alınacaktır. Tarım arazilerinin yok 

olmasından endişe duyan ülkeler ise sert buğdayda %40, diğer ürünlerde de %25 

oranına kadar üretim miktarına göre doğrudan ödeme yapabileceklerdir. Ayrıca üye 

ülkeler, organik tarım gibi özel üretim şekillerini özendirmek için tek ödeme miktarını 

%10 oranında artırabileceklerdir.95 

 Tek ödeme uygulaması, çevre, gıda güvenliği, hayvan refahı, is sağlığı ve güvencesi 

standartlarına uyulması ve tarım arazilerinin çevre ve agronomik koşullara uygun bir 

biçimde korunmasına bağlı olacaktır (çapraz uyum/crosscompliance). 

 

1.9.1. Avrupa Standartları 
  Gıda kalitesi ve hayvan refahı güçlendirilecektir. Bu çerçevede 5 yıl boyunca 

yükümlülük altına girecek olan gıda üreticilerine yıllık 3000 Euro, hayvan 

yetiştiricilerine ise hayvan basına yıllık 500 Euro yardım yapılması öngörülmektedir.96 

  Çiftçilere, 2005 yılından itibaren, Topluluk üretim standartlarını uygulamaları için 

yardım edilmesine ilişkin yeni önlemler ve artırılmış mali imkanlar sağlanmıştır. Bu 

çerçevede üretici basına sağlanacak katkı 10.000 Euro’yu geçmemektedir.97 

  Büyük tarım arazilerine yapılan doğrudan ödemeler, kırsal kalkınmaya ek fon 

yaratılması amacıyla azaltılmıştır (modülasyon). Bu çerçevede kırsal kalkınmaya 

aktarılmak üzere yıllık 1,2 milyon Euro tutarında bir kaynak yaratılması 

öngörülmektedir. Yeni üye ülkeler, o ülkelerdeki üreticilere yapılan doğrudan ödeme 

miktarı diğer ülkelerin seviyesine ulaşıncaya kadar, bu uygulamanın dışında 

tutulacaklardır. Ayrıca çevre dışı bölgeler de bu uygulamanın dışında tutulacaktır.98 

 2007-2013 bütçe döneminde tarımsal bütçeye uyulmasını garanti edecek bir mali 

disiplin mekanizması geliştirilmiştir. 

 Üreticilerin standartları karşılayabilmesi ve çapraz uyumdan olumsuz etkilenmemesi 

için çiftlik danışma hizmeti getirilmiştir. Çiftlik Danışma Hizmeti 2006 yılına kadar 

üye ülkeler için opsiyon el olup, 2007’den itibaren sisteme girme zorunluluğu vardır.99 

 

                                                           
95http://www.iamo.de/dok/sr_vol19.pdf(çevirimiçi 21/06/09), IAMO, Development of Agricultural 
Marketand Trade Policies in the CEE Candidate Countries”  
96Gökdemir, Bülent (2005). Tarımsal Reform ve Rekabet Politikası, İstanbul, Beta Yayınları, s.38 
97Göker, Aykut. Gelecegin Tarımı, http://www.inovasyon.org/yazardetay (çevirimiçi 16/09/09) 
98 Federico, Giovanni (2006). Why are we all Alive? The Growth of Agriculture Productivity and its 
Causes, s.7 
99Gökdemir, Bülent (2005). Tarımsal Reform ve Rekabet Politikası, İstanbul, Beta Yayınları, s.41 
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Ortak Tarım Politikası’nın uygulanmasıyla birlikte Topluluk üye ülkeleri, tarım 

ürünlerinde net ithalatçı bir konumdan net ihracatçı bir konuma geçmiştir. Bu gelişme, dünya 

tarım pazarını kökten değiştirmiş ve dünyadaki diğer tarım ihracatçısı ülkelerde önemli 

miktarda maliyet artısına neden olmuştur. OTP, Avrupalı üreticileri küresel rekabete karsı 

korumakta ve desteklemektedir. Bunun için kullanılan araçlar ithalat tarifeleri, ihracat 

destekleri ve doğrudan ödemelerdir. Bu önlemler sayesinde AB’deki üreticilerin kazançları 

artırılmakta, tüketiciler ise dünya pazar fiyatlarının oldukça üstünde fiyatlarla 

karsılaşmaktadır. OTP, yıllarca üreticileri desteklediği için Avrupa’da tarımsal üretim artmış 

ve AB’nin tarımsal ürün ithalatı önemli ölçüde azalmıştır. Bu da uluslararası pazarlardaki 

fiyatların düşmesine neden olmuştur. OTP çerçevesinde dünya piyasalarından tecrit edilerek 

istikrarlı tutulan iç fiyatlar sayesinde, AB, dünya pazar koşullarına tepki veremez olmuş ve 

dolayısıyla da dünya tarım üretiminde bir dengesizlik oluşmuştur. Bunun sonucunda da dünya 

fiyatlarındaki istikrar bozulmuştur. 

AB içinde tarım sektörünün bütçedeki payının büyüklüğü ve bunun bütçe üzerinde 

yarattığı baskı ile uluslararası topluluğun özellikle Dünya Ticaret Örgütü yoluyla giderek 

artan dış baskısı gibi nedenlerle OTP’nın dünya ticaretini daha az tahrip etmesi yönünde 

birtakım önlemler tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1947-1993 yılları arasında sekiz 

adet çok taraflı ticaret müzakeresi yapılmıştır. GATT çerçevesinde yapılan son tur, 

Uruguay’ın Punto del Este şehrinde 15-20 Eylül 1986 tarihlerinde toplanan üye ülke ticaret 

bakanlarının yayınladıkları bir bildiri ile başlamış ve GATT Uruguay Turu 15 Aralık 1993’te 

bir uzlaşmaya varılarak sonuçlanmıştır. Böylece hem DTÖ kurulmuş, hem de ilk kez dünya 

tarım ticaretinin düzenlenmesine ilişkin bir Tarım Anlaşması imzalanmıştır.100 

Uruguay Turu’nda temel olarak taraflar, tarımsal ürünlerde rekabet üstünlüğü olan ve 

bu nedenle mümkün olduğu ölçüde liberalizasyona gidilmesini savunan ülkeler ile, ucuz 

ithalat rekabetinden kendi üreticilerini korumayı amaçlayan, daha az rekabet sansına sahip 

ülkeler olmak üzere belirlenmiştir. Uruguay Turu’nun anahtar oyuncuları ABD, AB, Japonya, 

Cairns Grubu15, gelişmekte olan ülkeler, Güney Kore, İskandinav ülkeleri ve net gıda 

ithalatçısı olan ülkelerdir. Rekabet sansı yüksek olan ihracatçı ülkelere ABD ve 15 büyük 

tarımsal ürün ihracatçısı ülkeden oluşan Cairns Grubu liderlik etmiştir. Bu ülkelerin istemleri, 

diğer ülkelerin pazarlarına giriş şanslarının artması ve ihracata yönelik mali yardımların 

kaldırılması doğrultusunda olmuştur.101 Ticarette liberalizasyonun ekonomik gelişmeyi de 

                                                           
100 Ertuğrul, Cemil (2002). Gündem 2000 Çerçevesinde AB Ortak Tarım Politikasının Yeniden 
Yapılandırılması ve Türkiye, Devlet Planlama Dergisi (DPT), 42. Yıl Özel Sayı,  s.38 
101Yiğit, Ugur (1996). Avrupa Toplulugu Ortak TarımPolitikas, Ankara, Türkiye Ziraat Odaları Birligi, s.56  
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beraberinde getireceğine inanan bazı gelişmekte olan ülkeler de, bu grubu desteklemişlerdir. 

İhracatı sürdürürken rekabet sansı az olan üreticilerini dış pazarların rekabetinden korumak 

isteyen AB ve onun tarafında yer alan ülkeler ise ticarette liberalizasyonu engellemeye, en 

azından sınırlı tutmaya çaba göstermişlerdir. 

Daha önce de belirtildiği gibi Uruguay Turu sonunda 1994 yılında Dünya Ticaret 

Örgütü oluşturulmuştur. Uruguay Turu kapsamında bir de Tarım Anlaşması imzalanmıştır. Bu 

anlaşma ile, 

 Tüm tarife dışı engellerin gümrük tarifesine dönüştürülmesi, 

  Ülkeler arasında haksız rekabet yaratan tarım ürünleri sübvansiyonlarının 

kullanımının sınırlandırılması, 

  İthalat ve ihracatı düzenleyen bu iki önlemi desteklemek amacıyla iç piyasada tarım 

sektörüne yönelik desteklerin azaltılması öngörülmüştür.102 

Uruguay Turu’nda belirlenen gümrük tarifeleri üst sınırının OTP kapsamında 

uygulanan gümrük tarifelerinin üzerinde olması nedeniyle Birlik, bu önlemden 

etkilenmemiştir. Ancak tarifelerin aşamalı olarak indirilmesi ile izin verilen tarife üst sınırına 

yaklaşılmıştır. AB, başlangıçtan bu yana sorun yaratan ihracat sübvansiyonlarının indirilmesi 

yönündeki taahhüdüne rağmen, gelecekte iç piyasanın doygunluğa ulaşacak olması nedeniyle 

ihracatı teşvik etmeye devam etmiştir. 1999 yılı sonunda gerçeklesen DTÖ Tarım Anlaşması 

yeni tur müzakereleri, OTP’de reform tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine sebep 

olmuştur. Bunda, Uruguay Turu ile başlatılan sürecin geliştirilmesi ve serbest ticareti 

engelleyecek destek ve korumaların kapsamlı bir biçimde azaltılmasını amaçlayan yeni tur 

müzakerelerde AB’nin, özellikle ABD ve diğer önemli tarım ihracatçısı ülkelere karşı 

müzakere şansını koruyabilmeyi istemesi etkili olmuştur.103 Böylece, OTP’nın dünya tarım 

ürünleri ticareti üzerindeki olumsuz etkileri ve bundan kaynaklanan sorunlar da, OTP’nın 

yeniden yapılandırılmasında belirleyici rol oynamıştır. 

AB’nin, Eylül 2003’te Meksika’nın Cancın kentinde düzenlen DTÖ Bakanlar 

Konferansı’ndaki tarım müzakerelerinde sunduğu teklif, AB’nin dönemin, Tarım, Kırsal 

Kalkınma ve Balıkçılıktan sorumlu Komisyon Üyesi Franz Fischer tarafından su şekilde 

açıklanmıştır: 

 Tarım ürünlerindeki gümrük vergilerinin, toplam, ortalama %36 indirilmesi; 
                                                           
102Verhoeven, Laura Berende (2001). Avrupa Birligi’nin Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin 
Uyumu”,Ed. Hürrem Cansevdi, İstanbul, İKV, s.73 
103Aytüre, Selma (2003). AB Tarım Müktesebatına Uyum Konusunda Yürütülen Çalısmalar”, 
Küresellesme ve Avrupa Birligi ile Bütünlesme Sürecinde Türk Tarım Politikaları Sempozyumu 
(Bildiriler)”, Haz. Mehmet Özaslan, Gaziantep, Gazi Üniversitesi, s.184-201. 
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 Tüm tarım ürünleri ihracat sübvansiyonlarının %45 indirilmesi 

 İç tarımsal desteklerin son tarım görüşmelerinde belirlenen yükümlülükler 

çerçevesinde %55 düzeyinde düşürülmesi, bu konuda hızlı bir ilerleme için 

Uruguay’da tanımlanan iç destek ve indirim yöntemlerine sadık kalınması104. 

 

1.9.2.Genişlemenin OTP Üzerindeki Etkileri  
5. genişlemenin AB tarımı üzerinde çok önemli etkileri olmuştur. 7 milyon olan AB 

tarımsal nüfusu 11 milyona, kullanımdaki tarımsal alan 130 milyondan 178 milyon hektara 

çıkmıştır. Birçok tarımsal üründeki toplam AB üretimi %10 ila %20, tarım sektörünün brüt 

katma değeri ise %6 oranında artış göstermiştir. AB’nin OTP’ye ayırmış olduğu bütçede de 

genişlemeye paralel olarak bir artış gerekmiştir.105 

Genel olarak, yeni üye ülkeler AB müktesebatının tarım bölümünü 1 Mayıs 2004 

tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır. Tarım alanındaki müzakerelerde üzerinde en fazla 

tartışılan alanlar; 

 Yeni üye ülkelere aktarılacak doğrudan gelir destekleriyle kırsal kalkınma katkısının 

ne kadar olacağı, 

 Yeni üye ülkelere Topluluk üretim kotalarından ayrılacak kota miktarları ve bunun 

için referans alınacak üretim miktar ve periyotlarının ne olacağı, 

 Ortak piyasa düzenleri ve düzenlerin hayata geçirilmesinde üretici birliklerinin 

etkinliğinin nasıl artırılacağı, 

 Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, kimlik kaydı, sınır denetimi, halk sağlığı, hayvan 

refahı ve tarımsal ürün ticareti alanlarındaki Topluluk kalite standartlarının nasıl 

korunacağı olmuştur.106 

Yeni üye ülkelerin tamamına tarım alanında tanınmış genel geçiş süreleri 

bulunmazken, bazı alanlarda, özellikle de çiftçilere sağlanacak doğrudan ödemelerde AB 

seviyesinin yakalanması zamana yayılmıştır. Buna göre yeni üye ülkelerindeki çiftçilere 

verilecek doğrudan destek 2004 yılında %25’le başlayıp 2013 yılında AB seviyesine 

ulaşabilecektir. 107Bu destekler uyumlaştırılırken, yeni üye ülke çiftçileri ve kırsal alanları 

                                                           
104 Bayraç, Hüseyin Naci ve Yenilmez, Füsun (2005). Tarım Sektörünün Yapısal Analizi ve Avrupa Ortak 
Tarım Politikası”, Demokrasi Platformu Dergisi, sayı 3, s.63-129. 
105Mercül, Abdülkadir (1989). Avrupa Toplulugu Bütçesi ve Parasal Gelismeler, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, İstanbul, s.38 
106Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: “Avrupa Birligi Tarım Politikası“Avrupa’da Yenilenme ve 
Türkiye’ye Etkisi”http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/yayinlar/docs/AB-Tarim.pdf (çevirimiçi 12/08/09)  
107Yiğit, Ugur (1996). Avrupa Toplulugu Ortak TarımPolitikas, Ankara, Türkiye Ziraat Odaları Birligi, s.45 
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ortak tarım politikasının diğer unsurları tarafından da desteklenmeye devam edecektir. Gerek 

beklenmedik piyasa istikrarsızlıkları ve kriz dönemlerine karsı AB tarafından alınacak piyasa 

destek önlemleri, gerek yakın geçmişte güçlendirilmiş olan kırsal kalkınma politikası 

çerçevesinde çevre dostu üretim yapan çiftçilerin fazladan destekler alması yoluyla yeni üye 

ülke çiftçileri ve tarım sektörleri daha rekabetçi bir hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Doğrudan ödemeler çiftçi ve çiftliklerin gelirlerini doğrudan artırmaya yöneliktir. Kısa 

dönemde, yeni üye ülke çiftçilerine sağlanacak doğrudan ödemelerin çok yüksek olmaması bu 

çiftçilerin gelirlerinde ancak göreceli bir artış sağlarken, bu durumun tarım fiyatları, üretim 

kalitesi ve pazarlama yeteneği üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 

Ancak uzun vadede, yatırım kapasitesine olumsuz etkileri olabilecek bu durumun 

önüne geçebilmek için, güçlendirilmiş kırsal kalkınma önlemleri çerçevesinde yeni yatırım ve 

yeniden yapılandırma araçları ortaya koyulmuştur. Bu araçlardan en önemlisi; yatırım ve 

yapılandırma yardımlarıyla özellikle yarı-yeterli çiftliklere aktarılacak geçici gelir 

destekleridir. Komisyon tarafından yeni üye ülkelere doğrudan ödeme sistemine alternatif 

olarak sunulan Tek Alan Ödeme Planı 10 ülkenin 8’i tarafından kabul görmüştür. Sadece 

Malta ve Slovenya OTP çerçevesinde gerçekleşecek ödemeleri diğer 15 AB üyesi ile aynı 

şekilde yapmaya karar vermiştir. Ancak diğer 8 ülke bu sistemi katılım tarihinden itibaren en 

fazla 5 yıl süreyle uygulayabilecektir. 108Avrupa Birliği’nin tarım müzakerelerinde asla taviz 

vermediği en önemli alanlardan biri gıda güvenliği olmuştur. 

 Bugün AB’deki tüketici yapısı ve AB’nin ihracat yaptığı pazarlar gıda güvenliği 

alanında herhangi bir sapma ya da standartların düşürülmesine izin vermemektedir. Gıdaların 

güvenli olması, hem iç hem de dış pazarın AB ürünlerine olan talebinin baslıca ön koşulu 

olarak kabul edilmekte ve AB gıda ürünlerinin vazgeçilmez bir özelliğini ifade etmektedir. 

Yeni üye ülkelerin OTP’ye uyumu sağlanırken OTP çerçevesinde gerçekleştirilen son 

reformlardan nasıl etkilenecekleri ve olabilecek olumsuz etkilerden nasıl korunabilecekleri de 

müzakereler sırasında gündeme gelmiştir. Örneğin 2003 yılı reformları çerçevesindeki mali 

disiplin mekanizması kapsamında 2013 yılına kadar sabitlenmiş olan tarım sektöründeki tek 

alan ödemeleri, doğrudan destek seviyeleri eşitlenene kadar yeni üye ülkeler için daha esnek 

tutulmuştur. Ayrıca yine 2003 reformları ile gündeme gelen ve modülasyon olarak bilinen; 

                                                           
108Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu: “Karar Mekanizması” 
http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?pId=3&lang=0&prnId=1&fId=8&ord=0&docId=306&fop=1 
(çevirimiçi 15/08/09)  
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çiftlik harcamalarının pazar odaklı destekleme ödemelerinden kırsal kalkınma önlemlerine 

doğru yönlendirilmesinde de yeni üye ülkelere daha anlayışlı davranılacağı belirtilmiştir109. 

Yeni üye ülkeler için hazırlanan kırsal kalkınma stratejisi bu ülkelerin özel 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak düzenlenmiş olup eski üyelere göre bazı avantajlar 

getirmektedir. 2004-2006 yılları için yeni üye ülkelerin kırsal kalkınma harcamalarına 

FEOGA’dan ayrılan toplam miktar 5.76 milyar Euro olmuştur. Buna ek olarak yapısal 

fonlardan ayrılan 2 milyar Euro da bu ülkelerin kırsal alanlarını destekleyecektir. Yeni üye 

ülkelerde uygulanacak olan kırsal kalkınma önlemlerinin çok büyük bir bölümü ile ilgili 

harcamaların %80’i AB fonlarından karşılanacaktır. Çevresel-tarım ve hayvan refahı 

alanlarında alınacak önlemlerde bu oran %85’i bulabilecektir. AB’nin 5. genişlemesinden 

kaynaklanan nedenlerle Birliğin 2006 bütçesi 16 milyar Euro’luk artışla 106.5 milyar Euro’ya 

ulaşmıştır. Yeni üye ülkeler için Birlik bütçesinden yapılacak toplam harcamaların %30’u 

tarım sektörüne gidecektir. Bu %30’un %40’lık bölümü ise kırsal kalkınma için harcanacaktır. 

Bu da, kırsal kalkınmaya aktarılacak kaynağın özellikle katılımın ilk yıllarında doğrudan 

ödemelere aktarılacak kaynaktan daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin 2006 

yılında yeni üye ülkelerde kırsal kalkınmaya 2 milyar Euro, doğrudan ödemelere 1.7 milyar 

Euro ve pazar harcamalarına da 1 milyar Euro ayrılması öngörülmüştür. Daha önce de 

belirtildiği gibi yeni üye ülkelerde doğrudan ödemelerle çiftçilere sağlanacak destek 10 yıllık 

bir süreçte artacak ve diğer AB üyesi ülkelerin seviyesine gelecektir.110 

 

Özel Geçiş Düzenlemeleri 
Yeni üye ülkelerin tarım müzakerelerindeki bazı özel düzenleme ve geçiş süresi 

talepleri çerçevesinde birtakım hassas sektörlerin AB’ye uyumunun asama asama ve belli bir 

süreye yayılarak gerçekleştirilmesi üzerinde Komisyon ile yeni üye ülkeler arasında 

uzlaşmaya varılmıştır. Bu düzenlemelerden bazıları; tahıl yardımında gözetilen kalite 

kriterlerinde az da olsa bir esneklik sağlanması, seker için özel bir ithalat kotası getirilmesi, 

özel üzüm ekim hakları sağlanabilmesi, bazı çiftliklerdeki hayvan stoku yoğunluğu 

koşullarının karşılanabilmesi için zaman tanınması, arazi alımı ve kullanımında ulusal 

mevzuatın geçici bir süre için muhafaza edilebilmesi olmuştur. 

                                                           
109Broadberry, Stephen. Agriculture And Structural Change:Lessons From The UK Experience In An 
International Context, http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers2/Broadberry.pdf (çevirimiçi 02/05/09) 
110Bureau, Jean-Christophe ve Jean, Sebastien; Matthews, Alan “The Consequences of Agricultural Trade 
Liberalization for Developing Countries: Distinguishing Between Genuine Benefits and False Hopes” 
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2005/wp05-13.pdf (çevirimiçi 21/07/09) 
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Eski AB üyelerinde olduğu gibi yeni üyelere de bazı ürünlere ilişkin üretim 

kısıtlamaları getirilmiştir. Süt, seker, izoglikoz, patates nişastası ve tütün için üretim kotaları, 

bazı tarla bitkileri için baz alan ve referans miktarları, bazı ürünler için azami garanti edilmiş 

miktarlar ya da araziler ve hayvancılık sektöründe de prim tavanları getirilmiştir. Bütün 

bunlar her ülke için ayrı ayrı belirlenirken Komisyon ortak prensipler çerçevesinde hareket 

etmiş ve yakın geçmişteki üretim oranlarıyla tarımsal arazi büyüklüklerini dikkate almıştır. 

İleriye dönük sınırlamalar, esikler ve kotalar belirlenirken her ülkedeki üretime ilişkin yapı ve 

eğilim, iklimsel ve ekolojik koşullar gözetilmiştir. Bu noktada üye ülkeler genelde talep 

ettikleri destek miktarları ya da üretim kotalarına yakın oranlar elde edebilmiştir. Tabi ki 

bunun için ön Sart yakın geçmişte ülke içinde ilgili sektörde gerçekleştirilmiş olan üretim, 

tüketim, ihracat ve ithalat oranlarının talep edilen miktar ya da kotalarla uyumlu ve ilgili 

referans figürlerle desteklenmiş olması gerekmiştir. AB’nin DTÖ çerçevesindeki taahhütleri 

nedeniyle birçok ürün için asılması mümkün olmayan ve asıldığı takdirde ilgili ülkeye 

yaptırım uygulanan Topluluk toplam üretim kotaları dikkate alındığında piyasa dengelerini 

bozacak ya da genel AB politikasını zora sokacak düzenlemelerin ve ayrıcalıkların 

tanınmadığı görülmüştür. 

Halk sağlığı, gıda güvenliği, hayvan refahı ve hayvan sağlığı konularının giderek daha 

da önem kazandığı ve OTP’nin önemli bir ayağı haline geldiği göz önünde bulundurulacak 

olursa, hem bitki sağlığı hem de veterinerlik mevzuatlarının yeni üye ülkeler tarafından 

eksiksiz olarak uygulanmasının taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TARİHSEL AÇIDAN POLONYA ’NIN GENEL DURUMU VE AVRUPA 

BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLITIKASINA UYUMU 

 

          2.1. TARİHSEL AÇIDAN POLONYA ’NIN GENEL DURUMU 
Sahip olduğu stratejik coğrafya nedeniyle Polonya, ortaçağdan günümüze değin, 

Avrupa siyasetinde oynadığı büyük rolün yanı sıra, Avrupa’nın ekonomi ve ticaretinde önemli 

bir yer işgal etmiştir. Zira, XV.yüzyıla değin, batı ile doğu arasında bulunan, doğal olarak 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilindeki Yakındoğu ile Batı Avrupa’yı da buluşturan 

ticaret yolları, Polonya üzerinden geçiyordu. O dönemlerde Polonya, Batı Avrupa’ya tahıl,         

Kereste ve at ihraç eden tek ülkeydi. 

            XVIII. ve XIX.yüzyıllarda, ülkenin bu başarılı ekonomik gelişimi, Polonya’nın 

komşuları olan Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından parçalanarak, bağımsızlığını 

yitirmesiyle birlikte, 150 yıl gibi uzun bir süre frenlenmiş oldu. Polonya, büyük 

mücadelelerden sonra 1918’de bağımsızlığını yeniden kazandı. 111Ne var ki ülke yakılıp 

yıkılmış; ekonomisi alt-üst olmuştu. 

            Bağımsız Polonya vakit kaybetmeden ticaret ve sanayisinin gelişmesi için gereken 

temelleri atarak, ülkenin yeni baştan inşasına girişti. Ekonomide hızlı bir gelişme kaydedildi. 

Ancak, 1939 yılında patlak veren II.Dünya Savaşı nedeniyle gelişme hızı tamamen 

durdu.Çünkü Almanya ve Rusya tarafından, bir kez daha işgal edildi. Bu savaştan en çok 

zarar gören Avrupa ülkesi Polonya oldu; yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşı; başka bir 

deyişle ülke nüfusunun % 18’i savaşta hayatını kaybetti; ulusal mal varlığının % 40’ı yok  

oldu; başkent Varşova’nın tamamı yıkıldı!...112 

             II.Dünya Savaşının ardından, SSCB, Polonya’ya, merkezi planlamaya dayalı Sovyet 

ekonomi modelini dayattı. Bu sistemin temel özelliği, ekonominin siyasi amaçlara 

uydurulmasıydı. Sanayi tümüyle devletleştirildi ve tarım sektöründe özel mülkiyetten 

kolektivizme geçiş denendi, ama bu deneme sonuçsuz kaldı. Özel sektörün bütünüyle tasfiyesi 

yoluna gidildi, ki bu da başarılamadı. Polonya’nın kabul etmek zorunda kaldığı bu ekonomik 

sistem, dallarının gelişmesinde orantısızlık yarattı. Örneğin ağır sanayi büyük ölçüde 

gelişirken, hizmet sektöründeki gerileme gözle görülür hale geldi. Sanayi alanındaki hızlı 

                                                           
111Polish Agency for Foreign Investment,  http://www.paiz.gov.pl  (çevirimiçi 03 /05 /09) 
112İlisulu, Başak (2004). The Analysis of Poland’s Accession Process to the European Union, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara , s.12 
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gelişim, aslında ilkel tarıma dayalı Polonya ekonomisini, sınai tarım ekonomisini sıçratmış ve 

savaşta yıkılmış bir ülkenin yeniden inşasına katkı sağlamıştır. Ancak, ekonominin uluslar 

arası konumunda esaslı bir değişim olmamıştır. Böyle bir sistemde Polonya; İspanya, Portekiz 

ve Türkiye gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ve Asya ülkelerine nazaran daha yavaş 

gelişti. 

            Komünist Polonya ekonomisi, aşırı derecede savurgandı; örneğin 80’li yıllarda 

Polonya Merkez Başkasına 1 Dolar kazandırabilmek için, Federal Almanya’ya üç kat daha 

fazla enerji veriliyordu.Bunun dışında üretilen hammadde talan ediliyor; böylelikle doğal 

çevreye de zarar veriliyordu. Bunların neticesi olarak, 80’li yıllara gelindiğinde, ülkedeki 

ekonomik gelişim tamamen durdu. Yaklaşık 50 milyar dolar gibi büyük bir dış borca girildi. 

Uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü yitirmiş olan Polonya, komünist devleti ayakta 

tutabilme olanağını da yitirdi. Artık bir dönüş, yani merkezi planlamaya tabi ekonominin ilkel 

yapılarından kurtulup Pazar ekonomisine geçmek kaçınılmazdı. Haziran 1989’da yapılan 

parlamento seçimiyle Polonya, bir kez daha bağımsızlığını kazandı. 1945’den 1989’a uzanan 

tarihi süreç içerisinde, Polonya’daki ilk demokratik hükümet, böylece kurulmuş oldu.113 

 

2.1.1. Kominizm Sonrası Dönemde Polonya’daki Genel Durum 
Yeni hükümet kurulmasıyla başlangıçta, 10 maddelik (zamanın Maliye Bakanı’nın 

adına atfen Balcerowicz Planı olarak adlandırılan) bir ekonomi paketi ortaya koydu. Bu 

paketin temel amacı, yüksek enflasyonla mücadele etmekti. Enflasyon, 1989’da % 351, 

1990’da ise % 686 idi. İşte tam bu noktada “şok terapi” adı verilen bir yöntem uygulandı: 

Enerji taşıyıcılarına, tren tarifelerine ve ekonominin bazı dallarına bütçeden yapılan destek 

durduruldu. 114Zloti’nin konvertibilitesi sağlandı; ayrıca iç ticarette fiyat kontrolünden 

vazgeçilerek, serbest fiyat uygulamasına geçildi. Devlet işletmelerinin ve devlete ait olan 

finans kuruluşlarının yeniden yapılanmasına ve özelleştirilmesine başlandı; özellikle bankalar 

reformuna ve bir sermaye piyasası yaratılmasına ağırlık verildi. Ülkedeki hızlı değişimin en 

önemli unsurları, SSCB’nin dağılışı ve onun arkada bıraktığı boşluğun doğurduğu ağır krizdi. 

COMECON olarak bilinen Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi tasfiye edildi; bu 

Polonya’nın alış-veriş yaptığı, geleneksel pazarlarını yetirmesi demekti. Zira 1989 öncesi 

                                                           
113 Szlachta, Jacek. The Role of the Structural Funds and Cohesion Fund in the Stimulation of Sustained 
Economic Growth in Poland, http://www.tiger.edu.pl/publikac.je/TWPNo69.pdf, (çevirimiçi 10/10 /09),  
114 Bulut, Cihan (2008). Ekonomik Yapı ve Politika Analizi, İstanbul, Aktüel Dergisi Yayınları, s.17 
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Polonya dış ticaretinin % 64’ünü sosyalist ülkelerle yaptığı alış-veriş oluşturuyordu. Artık 

Polonya ticaretinin, yüzünü doğudan batıya çevirmesinin zamanı gelmişti.115 

             2-3 yıl kadar uygulanan şok terapisi, başlangıçta bir dizi olumsuz sonucu da 

beraberinde getirdi. Artık ekonominin asıl düzenleyicisi. Arz-talep ve üretim karlılığı 

olmuştu. Kar getirmeyen birçok devlet işletmesi iflas etti. İşsizlikle birlikte ithalat da aniden 

arttı. İşletmeler, rekabet zorunluluğu, üretim maliyetinin düşürülmesi ve yeni teknolojilere 

uyum türünden, yeni bir ekonomik sistemin yepyeni ilkelerine kısa sürede uyum göstermek 

zorunluluğuyla karşı karşıya kalmışlardı. 

            1990-1992 yılları arasında sınaî üretim ve Gayri safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) % 12 

azaldı. Bunun doğal sonucu olarak, halkın harcanabilir gelirinde gözle görülür bir düşüş 

yaşanıyordu. Devlete ait tarım işletmelerinin tasfiyesiyle birlikte, tarım sektöründe bir takım 

sıkıntılar başladı. 

             Polonya ekonomisi, içinde bulunduğu zor durumdan 1992’den itibaren, adım adım 

sıyrılmaya başladı. O yıl GSYİH % 2.3 arttı. Nihayet yüksek enflasyonun önü kesilmişti: 

1992’de enflasyon, % 44 oranında bir artış gösterdi. Bütün bunları, sınaî ürünlerin 

üretimindeki yükseliş de izliyordu. Ekonominin kendisini toparlaması, özel teşebbüsün kısa 

sürede şekillendirilmesi ve özelleştirilmeye hız kazandırılması sayesinde gerçekleşmişti. 

Özellikle hizmet sektöründe özelleştirme çok hızlı seyrediyordu ve bunda özel teşebbüsün 

rolü büyüktü, ancak sınaî üretim alanında özelleştirme biraz ağır kalıyordu. Tarım sektöründe 

ise, özel işletmelerin, 1993’ün tarımsal üretimine % 95 oranında katkısı olmuştu. 116Sıra 

bankaların düzenlenmesine gelmişti. Bu arada, dolaysız yabancı sermaye yatırımları epeyce 

artmış ve yabancı sermaye miktarı 1993’de 3 milyar dolara ulaşmıştı. Ekonomideki gözle 

görülür iyileştirmeye karşın, doruk noktasını 1993’de bulan işsizlik oranı yükselmeye devam 

ediyordu; 2 milyon 800 bin dolayında işsiz vardı ve bu tüm çalışan nüfusun yaklaşık % 16.4’ü 

demekti.117 

              1993 sonrasında Polonya ekonomisinin düzelmekte oluşu, somut bir şekilde 

görülüyordu. Uygulanan ekonomik politikalarla, Devlet baskısı altındaki bir ekonomiden, 

canlı bir serbest piyasa ekonomisi yaratılmıştı. Böylelikle GSMH ve ekonomideki büyü 

hızında artış sağlandı. Hatta Polonya bu konuda, Batı ve Orta Avrupa Ülkeleri arasında birinci 

sıraya yükseldi. O arada yeni istihdam olanaklarının yaratılmasıyla, işsizlik oranı da düşmeye 
                                                           
115Poland’s way to the EU, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/kob/aptr2001.pdf  (çevirimiçi 01/08/09) 
116 Cesur, Özden (2004). Avrupa Birliği’nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye ile Bir 
Karşılaştırma, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s.29 
117 Dura, Cihan ve Atik, Hayriye (2004). Ekonomik Açıdan Avrupa Birliği Sözlüğü, Ankara, Vadi Yayınları, 
s.22 
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başladı; 1998’e gelindiğinde bu oran % 10’un altına indi ki bu İspanya, Finlandiya, Fransa ve 

Almanya gibi gelişmiş batı Avrupa ülkelerindeki işsizlik oranından daha düşüktür. Ancak şu 

anda Polonya’nın içinde bulunduğu sıkıntılardan birisi işsizlik oranının yüksek oluşudur. Şu 

anda % 18-20 işsizlik oranı ile Polonya, AB ülkeleri arasında ilk sıradadır. Büyük iş yerleri 

bundan memnundur, çünkü düşük ücretle çalıştırabilecekleri işçiyi kolaylıkla 

bulabilmektedirler.118 

             Hızlı bir ekonomik gelişim ve enflasyonun aşağıya çekilmesiyle, reel ücretlerdeki ve 

tüketimdeki artış da paralel gidiyordu, bunun yanı sıra ulusal ekonomide yatırımların gelişim 

trendi de olumlu bir biçimde devam etmekteydi. Enflasyon baskısıyla mücadele etmenin en 

etkili yönteminin, bütçenin hükümet tarafından çok sıkı biçimde disipline edilmesi olduğu 

görülmüştü. 1993-1997 yılları arasında kurulmuş olan hükümetler, bütçe açığını, milli gelirin 

% 3 daha aşağısında tutmaya çalışmışlardı. Bütçe açığı, 1997’de milli gelirin yalnız % 1.3’ü 

düzeyinde idi.119 

              Polonya ekonomistleri şimdi 2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan 

ekonominin planlanmasıyla meşguldürler. Ayrıca AB’ne sunulmak üzere bir de Reform 

Programı hazırlandı. Makro, Mikro ve Sosyal Ekonomi olmak üzere, üç ana madde içerisinde 

ele alınan reform paketi, alt yapının geliştirilmesini, iş yerlerinin birbirleriyle rekabet 

güçlerinin arttırılmasını ve kamu ihtiyaçları için gerekli paranın nasıl temin edileceği 

hususlarını kapsamaktadır. 

               2004 yılı ekonomik verilerine bakıldığında görülen manzara şudur: Gayri Safi Milli 

Hâsıla (GSMH) 463 Milyar ABD Doları olup, bunun sektörel dağılımı şöyledir: Tarım % 2.9, 

Sanayi % 31.3, Hizmetler % 65.9. Kişi başına düşen GSMH ise 12.000 Dolardır. Buna göre 

yıllık büyüme hızı % 5.6, enflasyon oranı % 3.4’dür. Çalışan işgücü 17.02 milyondur. 

Son rakamlara göre ihracat 75.98 Milyar Dolar, ithalat ise 81.61 Milyar Dolardır. Dış borç 

99.15 Milyar Dolar olup, bütçe % 5 oranında açık vermektedir. Bu açığın % 3’e çekilebilmesi 

halinde, halen kendi para birimi olar Zloti’yi kullanan Polonya da, artık Avrupa para birimi 

olar Euro (Avro)‘ya geçecektir.120 

 

 

 

                                                           
118 www.cedgm.gov.tr/ced.htm (çevirimiçi 08/10/09) 
119 www.canaktan.org/ekonomi/avrupa-birligi/amsterdam.htm (çevirimiçi 15/10/09) 
120Bulut,  Cihan  (2008). Ekonomik Yapı ve Politika Analizi, İstanbul, Aktüel Dergisi Yayınları, s.43 
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2.1.2.AB Müzakere Dönemi 
Polonya’nın AB müzakereleri sırasında en çok başını ağrıtan sektör tarım oldu. 

Nüfusun hala % 29’unu oluşturan çiftçilerin çoğunun gençlerin göç etmesi nedeniyle yaşlı ve 

eğitimsiz olması, bu sektördeki reform girişimine uyum sağlamasını engelledi. Tarım 

nüfusunun yapısı Türkiye ile çok benzerlik gösteriyor. Büyük bir bölümü yarı çiftçi olan 

nüfus uzun bir süre sübvansiyonlardan yaşamış. Bu sektörde gelecek göremedikleri için de 

AB’nin sunduğu olanaklara da rağbet göstermemiş. Aslında AB’nin ürün kalitesini artırmak 

ve tarım nüfusunu azaltmak için büyük çiftlikler kurma projesi çerçevesinde sunduğu kriterler 

öyle karışık ki, bunun için ya işletme ya da AB hukuku eğitimi almak gerekiyor. 121 

Her ne kadar Polonya hükümeti AB’nin modernizasyon politikasını uygularken küçük 

üreticileri korumak için bazı önlemler almaya çalışsa da, AB kriterlerine tam olarak uyum 

sağlamanın bedeli birliğin ödediği yıllık 3,2 Milyar Euro’yu aştığı için, mağduriyet büyük 

oldu. Brüksel, Polonya’da pek çok çiftçinin kâğıt üzerinde göründüğünü öne sürerek 

Kopenhag Zirvesine kadar ek tarım yardımları reddetmesi de Polonya’yı epey sıkıntıya soktu. 

Polonya, Kopenhag’daki pazarlık gücü sayesinde, tarım sektörünü üyeliğin yakınlaştığı 

tarihlerde ancak toparlayabildi. Ancak bu süre içinde Tarım Bakanlığı’nın yoğun politika 

takdire şayan. Çıkarılan sansürler ve yerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla çiftçi 

aydınlatılmaya çalışılırken, erken emeklilik uygulaması, tarım işgücünü başka sektöre 

kaydırmak için hazırlanan özel programlar, yol ve su arıtma tesislerinin, kurulması, telefon 

hatlarının yenilenmesi gibi Dünya Bankası’nın katkısını alarak yaptığı girişimlerle de tarım 

nüfusunu azaltmaya çalıştı. 

AB’nin tarım sektörü için ayırdığı SAPART adlı özel fondan en çok yararlanan ve 

yararlanmakta olan ülke Polonya. Bu fon aynı zamanda yapısal fonların da önünü açtı. 

Brüksel tarafından desteklenen ve çiftçilerin ürünlerini AB ülkelerine rahatça satabileceği 

ekolojik çiftlikler kurma projesi de Polonya Tarım Bakanlığı’nı rahatlatan girişimlerden biri 

oldu. Ancak bu çiftliklerde üretilen mallar hala ancak ihraç edilebiliyor. Maliyeti, dolayısıyla 

fiyatı fazla olduğu için iç piyasada satılamıyor. İşte sadece Polonya çiftçisinin yanında halkın 

büyük bir bölümünü de endişelendiren, bir yandan AB kriterlerine uymak için olağanüstü bir 

çaba harcarken, öte yandan kendi malını değil de eski AB üye ülkelerinden gelen malları hem 

de pahalıya tüketmek zorunda olmak.122  

                                                           
121Moussis, Nicholas (2004). Avrupa Birliği Politikalarına Giriş Rehberi”, (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul, 
Mega Press, s.45 
122Sevgi, F. Seda (2001). What is the Impact of EU Conditionality on Transition Countries in the Context 
of Environmental Policy?”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara, s.38 
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Polonya’da ayrıca giderek yaygınlaşan kır turizmi çiftçilerin sektör değiştirmeleri için 

yeni ama yine de yeterli olmayan fırsatlar yarattı. Yapılan araştırmalar hala Polonya’nın 

kimyasal madde ve gübreden arındırılmış bir üretim yapmasının mümkün olduğu ve iyi 

planlanmış kır turizminin milyonlarca kişiye para kazandıracağını gösteriyor, ama bu 

beklenenden çok daha uzun zaman alıyor.  

Özetle Polonyalı çiftçi hala kendilerine vaat edilen refah düzeyini bekliyor. 

Polonya’da tarım alanında yapılan bütün bu girişimlere rağmen işsizlik oranı %30’larda. 

Çünkü, tarım sektöründeki reform girişiminden ancak, komünist dönemde de varılan 200’e 

yakın büyük, özel çiftlik sahipleri yararlandı. Bu yüzden Polonyalı çiftçi hala kızgın. Bir 

Polonyalı Jerzy Novak, “AB nasıl bir kurum, mantar toplamamıza bile izin vermiyor” diyerek 

bir Alman gazetesine şikâyetleşiyor. Almanya sinirindeki Spree ormanında mantar toplamaya 

giden Novak’in, topladığı 30 kilo mantar Alman sinir polisinin elinde kalmış. Çünkü AB 

ülkelerinden mantar ancak belli bir belgenin (Sanitätszeugnis) doldurulması bazı koşulların 

yerine getirilmesi halinde dışarıya çıkabiliyor. Bu göze çarpan küçük bir örnekti. AB üyeliği 

sağlanmış olmasına rağmen sadece çiftçileri değil, 38.6  Milyon Polonyalıyı daha pek çok sürpriz 

bekliyor. Problemler de başlıyor. 

 

2.2. POLONYA’NIN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ 
 Polonya’nın batıya açılması resmi olarak komünist yönetimin iktidarda olduğu yıllara 

rastlar. AB ile ilk işbirliği sözleşmesi seksenli yılların sonunda Komünist Parti Lideri 

Rakowski tarafından imzalandı. 1992 yılında da Polonya halen geçerli olan AB ortaklık 

sözleşmesine imza koydu. Özel olarak kurulan AB Entegrasyon Komitesi’ndeki hummalı 

çalışmalar ise üyelik müzakerelerinin resmen başladığı 1998’den çok önce başlamıştı 

1996 yılında kurulan Avrupa Birliği Entegrasyon Komitesi, Polonya’nın Birliğe ekonomik, 

siyasal, sosyal ve hukuki alanda uyumunu sağlamak üzere gerekli reformları başlatan, yürüten 

ve kontrol eden bir kuruluş. On ayrı alanda çalışan Komite’de görevli Devlet Sekreteri 

Jaroslaw Pietras, başından beri bu işin içinde. “İşe, AB’nin ekonomik ve siyasi kriterlerine 

uyum sağlamak için 700 sayfaya yakın dört yıllık bir ulusal rapor hazırlayarak başladık” 

diyen Pietras, 1998 yılında uygulamaya konan bu raporun AB’ne tam üyelik müzakereleri 

sırasında Polonya devletinin yapacağı fedakârlıkları kapsadığını anlatıyor.123 

                                                           
123 www.mess.org.tr/ab/htm/avrupabirligi.htm (çevirimiçi 13/11/09) 
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Rapor aynı zamanda bir strateji planı idi. Bunun dışında parlamentoda kurulan özel 

komisyon 180 ayrı yasanın değiştirilmesi ile ilgilendi. Polonya, AB’nin 31 ayrı alanda öne 

sürdüğü Helsinki kriterlerini yerine getirme konusunda, müzakereleri süren diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında, onların yaklaşımı ve görüşmelerin temposu göz önüne alınırsa biraz yavaş 

ilerledi. Jaroslaw Pietras bunu Polonya’nın müzakereler boyunca daha sağlam, kendine 

güvenen ve taviz vermeyen bir tavır sergilemesine bağlıyor. 
“Polonya’nın AB’nin desteğine ihtiyacı olmasına rağmen, direnen ısrarcı bir ülke 

olması zayıflığı değil gücüdür” diyen siyasetçi, ülkesinin kendine güvenen bu tavrına rağmen 

ülkeye 2006 yılına dek 920 milyar Euro akıtacak olan AB’ne, uyum sürecinin uzamasından 

endişe ediyor.124 Özellikle çevre, yerel düzeyde alt yapının düzeltilmesi, küçük ve orta ölçekli 

firmaların Birliğin koşullarına hazırlanması ve tabii tarım bu endişelerin yoğunlaştığı 

alanların başında geliyor. Ancak bütün bu soru işaretlerine rağmen, Polonya’da 

konuştuğumuz bütün uzman ve siyasetçiler, AB müzakerelerinden ziyade 1989 yılında 

dönüşüm ile başlayan reformların gerçekleşmesi konusundaki kararlılıklarının ülkeyi ileriye 

götürdüğü görüşünde. Devlet Başkanlığının AB Danışmanı Jan Truscynski, AB ile 

müzakereler başladıktan sonra daha yakınlaştıklarını şu sözleriyle vurguluyor. “Müzakerelerin 

başlamasıyla birlikte hedeflerimiz daha da netleşti ve AB’ne uyumu hızlandırmak için 

çalışmalarımızı bazı özel alanlarda yoğunlaştırdık. Ancak AB sürecinde niteliksel olarak cok 

özel bir değişim, herhangi bir sıçrama yaşamadık. Çünkü AB üyelik müzakereleri, sosyalist 

sistemin bitmesiyle başlayan dönüşümün bir devamıdır.” 125 
Polonya, AB ile ilgili olarak 1988-89 yılları arasında aldığı bazı kararları AB 

müzakerelerinin başlamasıyla birlikte revizyondan geçirdi. Örneğin yapılan çevre kirliliği 

analizlerinin sonucunda birçok yatırımcı teknolojisini modernize etme yönünde karar aldı ve 

çevreye kimyasal olarak zarar veren bütün unsurları ortadan kaldırdı. Özellikle farklı 

bölgelere ihraç edilmesi amaçlanan tarım ürünlerinde yüksek kaliteyi tutturmak için yapılan 

analizler ürünlerin kalitesini de arttırmış oldu. Buna en iyi örnek süttür. 

Polonya ’nın AB’ye katılım sürecini özetlersek : Polonya’nın stratejik seçimi 

1989’daki demokrasinin başlangıcını oluşturdu ve birbirini takip eden bütün Polonya 

hükümetleri tarafından desteklendi. Resmi başvuru Nisan 1994’te yapıldı. Komisyonun 

düşüncesi ve olumlu tavsiyesi Temmuz 1997’de yayımlandı, aynı yılın Aralık ayında Avrupa 

Konseyi’nden gelen siyasi girişim bunu takip etti. Müzakereler 31 Mart 1998’de başladı, 13 

                                                           
124 www.polonya.org.tr/Truszcz-sunumu.ppt (Çevirimiçi  07/11/09) 
125Regular Report From The Comission on Polond’s Progress Towards Accession,   
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/poland_en.pdf , (çevirimiçi  17/11/09) 
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Aralık 2002’de sona erdi. Polonya 2000’in başlarında, diğer 5 adayın ve daha sonrasında 5 ek 

aday ülkenin bulunduğu bir yarışa katıldı; geniş, ağır ve ötekilerin güçlenmesinin ardından 

AB’ne katılımın gerisinde kalmanın daima mevcut riski, Polonya yetkilileri için enerji veren 

güçlü bir faktördü. Polonya, ekonomik alandaki bütün düzenlemeleri, kendi ulusal çıkarları 

için olduğu kadar, AB ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdi. Sistemli ve sabırlı bir çabadan 

sonra, Polonya, 2004 yılında Avrupa Birliği tam üyesi oldu.  

Polonya’nın AB ile sürdürdüğü müzakerelerin şekillenmesinde ve basarıyla 

sonuçlanmasında sürecin basından beri bir dizi iç ve dış faktörün destekleyici ve engelleyici 

yönde önemli etkisi olmuştur. Bu süreçte destekleyici dış ve iç faktörler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir126: 

 Müzakerelerin başlatılması ve belirlenen müzakere takvimine sadık kalınması 

yönündeki kararlılık 

 AB’ye üye ülkeleri ve bu ülkelerin kamuoyunu, Polonya’nın üyeliğinin ekonomik ve 

politik yönden Birliğin çıkarına olduğu konusunda ikna edilmesi 

 Polonya’nın Kopenhag kriterlerini orta vadede karşılayabilecek kapasitede bir ülke 

olduğunun ilgili taraflarca kabullenilmesi 

 Avrupa Anlaşması’nın, AB’nin sağladığı çeşitli finansal araçların ve Birlik 

programlarına katılımın temel alındığı üyelik öncesi stratejinin oluşturulması 

 Üyelik müzakerelerini etkin bir şekilde yürütmek için zorunlu olan süreçlerin ve 

mekanizmaların kurulması 

 Müzakerelerin sonuçlanması için genişlemenin finansal çerçevesinin belirlendiği 1999 

yılı Berlin Zirvesinde altı çizilen önkoşulların karşılanması 

 Bütün müzakere baslıklarının 2002 yılı sonuna kadar kapatılmasını öngören “yol 

haritasının” Helsinki Zirvesinde benimsenmesi 

 2000 Yılı Aralık ayında Nice’de yapılan AB Zirve’sinde genişlemiş Avrupa’nın 

kurumsal çerçevesinin oluşturulması ve üyelik için 2004 yılının kesin tarih olarak 

belirlenmesi 

 Ülke içinde AB üyeliği fikrine olan toplumsal desteğin sağlanması ve istikrarlı 

biçimde devam ettirilmesi süreci destekleyen en önemli iç faktör olmuştur. 

                                                           
 
126 Raport Resultaty NegocjaciAkces, http://www.poland.org.au/trade/pdf/RezultatyNegocjacjiAkces.pdf 
(çevirimiçi 15/07/09)  
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 Müzakere sürecinin yönetimi için zorunlu olan etkin idari yapının ve süreçlerin 

oluşturulması ile müktesebata hızlı uyum sürecinin sürdürülmesi diğer önemli iç 

faktör olmuştur. 

Müzakerelerin gidişatını engelleyen en önemli dış faktörler ise aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 Düşük ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin Birliğe üye olmasının ardından 

eski üyelerin mevcut durumlarının devam edip etmeyeceği yönündeki endişeler. 

 AB genişlemesinin sadece ekonomik ve sosyal maliyeti yönünden değerlendirilmesi 

 AB kamuoyunun genişleme sürecine verdiği destekte tereddüt etmesi 

 12 aday ülke ile eşzamanlı müzakerelerin yürütülmesinden kaynaklanan zorlukla 

Bunların dışında tarım baslığında müzakereyi yürüten ekip yüksek issizlik oranı, çiftçi 

ailelerin gelir düzeyinin düşüklüğü veya bazı ürün piyasalarının isleyişindeki çarpıklıklar gibi 

gerçek problemlere çözüm arayışının yanında, ülkede ve AB’de Polonya’nın üyeliğine karsı 

çıkan muhalif gruplar tarafından sıkça aleyhte kullanılan ülke tarımı hakkındaki kemikleşmiş 

yanlış düşünceleri açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır. Bu ise zaten normal koşullarda oldukça 

karmaşık olan süreci daha da karmaşık hale getirmiştir127. Sonuç olarak, zorlu müzakerelerin 

ardından 13 Aralık 2002 tarihinde tarım baslığında sağlanan anlaşmanın ardından bütün 

baslıklardaki müzakereler sona ermiş ve Polonya 1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye 

olmuştur. 

2.2.1. Polonya OTP Müzakereleri 
Polonya’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin ilk aşamasını oluşturan tarama süreci 3 

Nisan 1998 tarihinde başlamış ve 5 Kasım 1999 tarihinde tarım baslığına ilişkin mevzuatın 

taranması ile sonuçlanmıştır. Diğer baslıklarda tarama süreci devam ederken 1 Eylül 1998 

tarihinde Bilim ve Araştırma baslığında ilk pozisyon belgesini sunan Polonya, son olarak 

tarım müzakere baslığındaki pozisyon belgesini 16 Aralık 1999 tarihinde tamamlayarak 

AB’ye sunmuştur128. 

Polonya’nın tarım baslığına ilişkin hazırladığı pozisyon belgesinde müzakere 

problemleri ile ilgili konular 55 alt baslık altında gruplaştırılmıştır. Bu alt baslıkların her 

birinde yürürlükte olan AB mevzuatı, Polonya yasal mevzuatının durumu, ülkenin konuyla 

ilgili talepleri ve bu taleplerin gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Polonya OTP 
                                                           
127Plewa, Jerzy (2008). The Agricultural Sector in the Integration Process and in Accession Negotiations – 
Achieving Synergy of Country Interests with the EU Common Agricultural Policy and Single Market 
Requirements, Poland, s.61 
128 Pusz, Sylwia. Conditions and Consequences of EU Enlargement: A Polish Perspective, 
http://www.anu.edu.au/NEC/s_pusz.pdf (çevirimiçi 07/07/09)  
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mekanizmalarının sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli olan bütün idari ve yasal 

düzenlemeleri 31 Aralık 2002 tarihine kadar benimseyeceğini ve topluluk müktesebatının 

tamamını bu tarihe kadar uygulayacağını beyan etmiştir. Müzakere pozisyon belgesinde 

aşağıdaki talepler ön plana çıkmıştır:129  

 Çiftçilerinin OTP’nin bütün araçlarından faydalanmasını sınırlamaya yönelik 

girişimlerin, rekabet gücünün önemli ölçüde azalmasına ve Tek Pazar ilkelerinin zarar 

görmesine neden olacağını ileri süren Polonya, üyelik tarihinden itibaren fiyat, gelir ve 

yapısal araçlara ilişkin bütün destekler de dâhil olmak üzere OTP’nin bütün 

mekanizmalarının ülke çiftçilerini de kapsamasını talep etmiştir Süt, seker, isoglukoz, 

patates nişastası, kuru yem ve ham tütüne ilişkin üretim kotaları belirlenirken, geçiş 

sürecindeki üretim rakamlarının değil, sektörün doğal üretim potansiyelinin dikkate 

alınması talep edilmiştir.  

 AB standartlarına uygun olmayan süt ve süt ürünlerinin üretimine, bu ürünlerin iç 

piyasaya ve AB dışındaki üçüncü ülkelere satısına geçici bir dönem için izin 

verilmesini talep edilmiştir. Süt sektöründe AB kalite standartlarına uyum sürecinin 

üyelik sonrası bir tarihe ertelenmesi 500 bin ailenin en önemli gelir kaynağını 

oluşturan süt ürünleri üretiminin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Yerel işgücü 

piyasası için büyük öneme sahip olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli et ürünleri 

üretim tesisinin bulunduğu ülkede AB standartlarını karşılamayan tesislerin 

kapatılmasının telafisi zor sosyoekonomik sorunlar doğuracağı dikkate alınarak bu 

kuruluşlara dönüşüm için zaman tanınması talep edilmiştir. Bu çerçevede AB’nin 

belirlediği küçük üretim kapasitesine sahip isletme tanımının üzerinde üretim düzeyine 

sahip olan ve AB veterinerlik koşullarını karşılamayan tesislerde üretilen et ve et 

ürünlerinin üretimi, iç piyasaya ve AB dışı üçüncü ülkelere satısı için geçici izinin 

verilmesi önemli talepler arasında yer almıştır. 

 Müzakere pozisyon belgesinde, belirtilen özel durumlar haricinde AB mevzuatında 

bulunan bitki sağlığı düzenlemelerine uyumun tam üyelikten önce gerçekleştirileceği 

ifade edilmiştir. Basta zararlı organizmalar, zorunlu kontroller ve özel bitki sağlığı 

önlemleri alanında Polonya yasal düzenlemeleri, bitki sağlığını korumaya yönelik AB 

düzenlemelerinden daha yüksek standartlar getirmektedir. 

 

                                                           
129 Poland’s Position Papers For The Accession Negotiations With The European Union, 
http://www.rcie.lodz.pl/info/dokumentry/06_negocjacje/publikacje/isgnp_c2.pdf, (çevirimiçi 12/08/09)  
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Polonya bu alanda var olan koruma düzeyinin terk edilmesinin ve mevcut 

standartlardan vazgeçilmesinin, baksa ülkelerden ithal edilen ürünlerin bitki ve bitki ürünleri 

sağlığında ani bozulmaya neden olacağını, bunun da ulusal ekonomiye zarar vereceğini ileri 

sürmüş, bu alandaki mevcut standartların devam ettirilmesini talep etmiştir. 

Polonya aşağıdaki ürünlerin Ortak Piyasa Düzen’i (OPD) kapsamına alınmasını ve ya 

bu ürünlere yönelik destekleme programlarının uygulanmasını da talep etmiştir.130 

 Finansal destek mekanizmasının islenmiş çilek, ahududu, kuşüzümü, kiraz ve 

elma suyu gibi ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, 

 Kiraz, yumuşak meyve ve bazı sebzelerin ürün kalitesini artırmak için ödenek 

ayrılması, 

 Bitki üreticilerin desteklenmesi, 

 Patates için ortak piyasa düzeninin kurulması, 

 Proteinli bitkilere yönelik doğrudan ödemelerin fasulye üretimini de kapsaması 

             Tarım baslığındaki müzakere sorunları sadece yukarıdaki konularla sınırlı olmamakla 

birlikte, müzakerelerin büyük bir bölümünün her iki taraf için oldukça önemli olan bu konular 

üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. Polonya müzakereler sonuçlanmadan tarım baslığına 

yönelik pozisyon belgesini, ülke tarımının doğrudan ödemeleri de kapsayacak şekilde OTP 

mekanizmasının bütün araçlarına dâhil edilmesine yönelik açık ve net AB pozisyonunun 

olmaması, bu müzakere baslığına yönelik topluluk müktesebatında yaşanabilecek 

değişiklikler ve DTÖ tarım görüşmelerinin öngörülmesi güç olan muhtemel sonuçları gibi 

nedenlerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutmuştur. 

8 Kasım 2000 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ve 4 Aralık 2000 tarihinde 

Genel İsler Konseyi’nde görüşüldükten sonra Nice Avrupa Konseyi zirvesinde onaylanan 

genişleme strateji belgesinde müzakere prosedürüne iliksin takvim de yer almıştır. Bu belge 

çerçevesinde AB’nin tarım baslığına ilişkin revize edilmiş müzakere pozisyonunun 2001 

yılının ikinci yarısında ortaya konulması, kotalar ve doğrudan ödemeler gibi bütçe üzerinde 

yük oluşturan hassas konuların ise 2002 yılının ilk yarısında ele alınması hedeflenmiştir.131 

30 Ocak 2002 tarihinde Avrupa Komisyonu AB’nin 12 aday ülke ile tarım baslığında 

yürütülecek müzakere pozisyonu için temel oluşturacak önerileri kapsayan “Enlargement and 

Agriculture: Successfully Integrating The New Member States In to The CAP” adlı belgeyi 

                                                           
130 Still Going Strong,  http://www.warsawvoice.pl (çevirimiçi 21/07/09)  
131Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu , “Türkiye için AB Üyelik Müzakereleri”, 
http://www.deltur.cec.eu.int/_webpub/documents/brochures/AccessionBooklet.pdf (çevirimiçi 13/08/09)  
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yayınlamıştır. Polonya’nın müzakere pozisyonuna yanıt niteliği taşıyan, fakat içeriği ülkenin 

istek ve taleplerini karşılamaktan uzak olan bu belge tarım baslığındaki müzakerelerin 

temelini oluşturmuştur132. Komisyon tarafından hazırlanan bu belgede AB’nin tarım baslığına 

ilişkin müzakere pozisyonu oluşturulurken aşağıdaki temel kriterlerin dikkate alınması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır133: 

 

 AB pozisyonu üyelik anında müktesebatın uygulanmasına ilişkin konseptle 

uyumlu olmalıdır. Fakat AB Ortak Pozisyonunda belirlenen ilgili kriterlerle 

aynı çizgide olmak koşulu ile gerekli olan bazı geçiş düzenlemeleri 

sağlanabilir. 

 Pozisyon aday ülkelerin tarım sektörünün modernizasyonu ve yeniden 

yapılandırılması için gösterdikleri çabaları en iyi şekilde destekleyecek şekilde 

oluşturulmalıdır. Ayrıca üyelik müzakere sonuçları yeni üye ülke tarım 

sektörünün Tek Pazar’a ve OTP’ye sorunsuz bir şekilde entegrasyonuna uygun 

zemin hazırlamalıdır. 

 AB pozisyonu 1999 Berlin Zirvesinde anlaşmaya varılan harcama tavanına 

uyumlu olmalıdır. Ayrıca yapılan öneriler AB finansman mekanizmaları ve 

OTP’de gelecek dönemde ortaya çıkabilecek değişiklik kararlarına engel 

oluşturmamalıdır. 

           1 Mayıs 2004’te MDAÜ ile AB’ye katılan ülkeler arasında yer alan ve yaklaşık 312 

700 km2 ile en büyük yüzölçümüne sahip olan Polonya yüzölçümü bakımından Avrupa 

sıralamasında 9. sıradayken dünya sıralamasında 69. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü 

bakımından geniş olan Polonya yaklaşık 38,2 milyon olan nüfusuyla da Avrupa’da 8. dünyada 

da 30. sıradadır. Baltık denizi, kuzey denizi ve Karadeniz havzasında yer alan Polonya, düz 

arazilerden ve ovalardan oluşmaktadır. Ilımlı bir iklime ve değişken hava şartlarına bağlı olan 

Polonya, arazi biçimi, şekli ve toprak koşulları gibi etkenler tarımsal üretimin çeşidini 

belirlemiştir. Ortalama olarak zayıf bir toprak yapısına sahip olan Polonya, topraklarının 

mineral gübre ve bitki koruma maddeleri gibi tarımsal girdilerle beslenememesinden veya bu 

                                                           
132Dybowski, Andrzej G. “Problems of Polish Agriculture in the Process of Integration with EU” 
 http://www.cazy.cz/2003/AE3_03/6-Kowalski.pdf (çevirimiçi 20/05/09) 
133European Commission, “Enlargement and Agriculture: Successfully Integrating the new Member 
States into the CAP, 
http://www.inea.it/ops/ue/docallargamento/doc_allergamento_commiss_30_1_2002.pdf (çevirimiçi 
20/05/09)  
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değerlerin çok düşük seviyede olmasından dolayı tarım üretimi AB’ye, üye olan ülkelerden 

daha geri seviyededir.134 

Tarımsal alanlar ülke alanının % 90’lık kısmından fazlasını oluşturması Polonya’nın 

bir tarım ülkesi olduğunu kanıtlar niteliktedir. “Polonya’da çalışan işçilerin %27’si tarıma 

bağlı yaşarken %18’i tarımdan bağımsız yaşamaktadır. Tarımsal arazilerin %95’den fazlası 

özel sektör için kullanılırken bunun içinde %87,7 oranında aile çiftlikleri de yer 

almaktadır.”Karşılaştırma yapıldığında, Almanya’da sadece %2,7 oranında kişi tarımda 

çalışırken; Fransa’da bu oran % 4,3’e, İtalya’da %5’e, İspanya’da ise %6,4 oranına 

çıkmaktadır. Polonya’da sadece önerisinde olduğu gibi aşamalı bir uygulama modelinin 

benimsendiği müzakere sonuçlarına göre yeni üye ülkelerde doğrudan ödeme uygulamaları 

2004 yılında AB- 15’te uygulanan düzeyin %25’i ile baslarken, 2007 yılına kadar %5’lik, 

daha sonra ise %10’luk dilimlerle artarak 2013 yılında AB düzeyine ulaşacaktır. Bu konuda 

elde edilen başarılardan biri ise AB bütçesinden sağlanan doğrudan destek rakamlarına, 2010 

yılına kadar her yıl AB-15’te uygulanan doğrudan ödemelerin %30’u, 2011’de %20’si, 2012 

yılında ise %10’u oranında ulusal bütçe kaynaklarından destek olanağının sağlanması 

olmuştur. “Top-up” olarak bilinen bu uygulama sonucunda ulusal bütçeden sağlanan 

desteklerle toplam doğrudan desteklerin 2010 yılında AB– 15 düzeyine ulaşması olanaklı hale 

getirilmiştir. Ayrıca 2004–2006 döneminde ulusal bütçeden yapılacak “top-up” ödemelerinin 

bir kısmı toplam AB desteği, AB– 15’te doğrudan destek düzeyinin %40’ını asmamak koşulu 

ile ülke için kırsal kalkınma alanında kullanmak üzere Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve 

Garanti Fonundan ayrılan ödeneklerden karşılanabilecektir. Ancak bu ek destek ilgili ödenek 

paketinin yıllık ortalama %20’sini geçemez. 2003 yılında ülkede verilen ulusal destek 

miktarını ürün bazında AB düzeyine getirecek şekilde %10’luk dilimler halinde artan 

oranlarda tamamlanması da doğrudan ödemeler konusunda Polonya’nın tercih edebileceği 

diğer bir seçenek olarak sunulmuştur. Fakat yeni üye ülkelerde uygulanacak destek miktarı 

hiçbir koşulda AB–15 düzeyini asamaz.135 

 

 
 
  
 

                                                           
134 Still Going Strong,  http://www.warsawvoice.pl (çevirimiçi 06/08/09)  
135 Conclusion Of The Accession Negotiations With The Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, 
Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia And Slovakia , 
http://www.eu2002.dk/ewebeditpro2/upload/OW.StaticContent/294/pakke1.pdf (çevirimiçi 20/06/09),” 
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Tablo 1:Polonya İçin Doğrudan Ödemelere İlişkin Müzakere Sonuçları 
 

 
 

Kaynak: Plewa, Jerzy “The Agricultural Sector in the Integration Process and in Accession Negotiations – 
Achieving Synergy of Country Interests with the EU Common Agricultural Policy and Single Market 
Requirements”, www.fao.org/world/georgia/Plewa_presentation.doc (çevrimiçi 14/07/09 ),  

 

Komisyon yeni üye ülkelere doğrudan ödemelerin uygulanmasında AB-15’te 

uygulanan standart sistemin yanında, uygulanması daha kolay olan basitleştirilmiş sistem 

seçeneğini de sunmuştur. AB-15’te uygulanan standart doğrudan ödeme sisteminde 

ödemelerin hesaplanmasında ekilebilir toprağın alanı, üretim hacmi ve hayvan sayısı gibi 

kriterler baz alınmaktadır. Basitleştirilmiş sistemde ise üye ülkeye doğrudan ödemeler için 

ayrılan kaynak, faaliyet sürdürdüğü ekilebilir alanın ölçeğine göre, hangi ürün üretiminin 

gerçekleştirildiği gözetilmeksizin tarım isletmeleri arasında dağıtılmaktadır. AB fonlarından 

sağlanan doğrudan ödemelerin etkin biçimde kullanımı ve tarım sektörünün ihtiyacını 

belirlemek için yapılan araştırmaların sonucunda Polonya doğrudan ödemelerde 

basitleştirilmiş sistemi benimsemiş ve mali desteğin tarımsal faaliyetin çeşidine bağlı olmadan 

tarım isletmesinin alan büyüklüğüne göre verilmesini kabul etmiştir. Aday ülkelere komisyon 

tarafından basitleştirilmiş sistemin önerilmesinin en önemli nedenlerinden biri standart 

sistemin sorunsuz çalışması için gerekli olan kurumsal ve idari yapının zamanında 

uygulanacağına yönelik kuşkuların varlığı olmuştur. Standart sistemin uygulanması için 

gerekli olan Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (Integrated Administration and Control 

System-IACS) uygulamasının tam zamanında gerçekleştirilmesi halinde bile, sistemin 

Polonya koşullarında çalışmasının denenmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu dikkate 

aldığımızda basitleştirilmiş sistemin tercih edilmesinin Polonya için önemli avantaj sağladığı 

düşünülmektedir. 

Müzakere sürecinin diğer sorunlu alanı olarak gösterilen üretim kotalarının 

belirlenmesine yönelik sürdürülen görüşmelerde elde edilen sonuçlar incelendiğinde bazı 

ürünlere ilişkin kotaların Polonya’nın taleplerini karşılayacak düzeye geldiği, bazı ürünlerde 
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ise ilk önerilere oranla belli bir artış sağlanmasına rağmen taleplerin tam olarak 

karşılanmadığı görülmektedir. Müzakere sonuçlarına göre bazı ürünlere ilişkin üretim kotaları 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir136 

 

 Toplam 1.671.927 ton olarak belirlenen seker kotası talep edilen düzeyin 

altında kalmıştır. 

 Tütün için 37.933 ton olarak belirlenen üretim kotası talep edilen düzeyin 

oldukça altında kalmıştır. 

 Domates için 194.639 ton olarak belirlenen rakam Polonya’nın talebi 

karşılamıştır. 

 Patates nişastası için 144.985 ton olarak belirlenen üretim kotası Polonya’nın 

talebinin oldukça altında olmakla beraber, Komisyonun ilk teklifinin %60 

üzerindedir. 

 Isoglukoz için 26.781 ton olarak belirlenen kota miktarı Polonya’nın talebini 

karşılamış ve 2.493 ton olan ilk Komisyon önerisinin oldukça üzerinde 

gerçekleşmiştir. 

 Sığır primleri için 926.000 bas hayvan olarak belirlenen rakam, Komisyonun 

857.700 bas olan ilk teklifinin üzerinde olsa da, Polonya’nın 2.200.000 bas 

olan talebinin çok altında kalmıştır. 

 325.581 bas olarak belirlenen prime tabi emzikli inek sayısı Polonya’nın 

talebinin oldukça altında gerçekleşmiştir. 

 335.880 bas olarak belirlenen prime tabi dişi koyun sayısı da taleplerin oldukça 

altında kalmıştır. 

 Her iki taraf için oldukça hassas olan süt kotalarının belirlenmesinde elde 

edilen 9.380.143 ton (8.964.017 t temel kota, 416.126 t rezerv) kota limiti her 

ne kadar Komisyonun ilk teklifinin üzerinde olsa da, Polonya’nın talep ettiği 

miktarın oldukça altında gerçekleşmiştir. 

 Uzun elyaflar için 924 ton, kısa elyaflar için ise 462 ton kota belirlenmiştir. 

Komisyonun bu kriterler ışığında yaptığı öneriler ile Polonya pozisyon belgesi 

arasında en önemli farklar doğrudan ödemeler, referans ürün ve kota miktarlarına ilişkin 

                                                           
136“Report on the Results of The Negotiations On The Accession of Cyprus, Malta, Hungary, Poland, the 
Slovak Republic, Latvia, Estonia, Lithuania, the Czech Republic and Slovenia to the 
EU”http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/negotiations_report_to_ep.pdf  (çevirimiçi 11/06/09)  
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rakamlarda ortaya çıkmıştır. Komisyon, Polonya’nın kendi çiftçilerine de AB-15’te uygulanan 

doğrudan ödeme tutarına eşit ödeme yapılması talebine karsın, bütçe kısıtlarını ve ani gelir 

artısının aday ülkelerin kırsal kesiminde gelir adaletsizliği ve sosyal dengesizliklere yol 

açacağını gerekçe göstererek doğrudan ödemelerde 10 yıllık aşamalı uygulama modeli 

önermiştir. Doğrudan ödemelerin uygulanmasında tarla bitkileri için referans ekim alanı 

limitini 1997– 1999 arasındaki üç yıllık dönem verilerine göre belirlenmesini öneren 

Komisyon, üretim kotalarının belirlenmesinde ise 1995–1999 dönemindeki üretim 

rakamlarının ortalamasını önermiştir.137 

Tablo 2: Polonya’nın Tarımsal Üretimi 

 
 
Kaynak: The Ekonomist Intelligence Unit Poland Country Profile 2007. 
               

              Polonya AB sebze üretiminin %8.9’unu (4.sırada), meyve üretiminin ise %5.4’ünü 

(6.sırada) karsılar. AB’ye tam üyelik öncesinde tarımda bos bırakılan arazi 2004’te AB Ortak 

Tarım Politikası uygulaması ile 2.3 milyon hektardan 1.3 milyon hektara düşmüştür. 

Üretimdeki düşüşe paralel olarak GSYİH içindeki payı da %7’den %4.2’ye gerilemiştir. 

Yüksek miktarda ucuz yem olmasına karşılık hayvancılık üretimi tatmin edici değildir. Son 20 

yıldır da gerilemektedir. AB’nin veterinerlik ve sağlık mevzuatına uyum, kasaplık ve süt 

üretimi amaçlı besiciliğin ve küçük üreticilerin piyasadan çekilmelerine neden olmuştur. 

Bununla birlikte, AB üyeliği et ve süt üretimindeki kârlılığı artırmıştır. Bu nedenle, AB’ne 

yönelik canlı hayvan, et ve süt ihracatı artış göstermiştir. Ancak, domuz hariç sektörün 

                                                           
137 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2008/poland_en.pdf  
(çevirimiçi  11/11/09) “Regular Report From The Comission on Poland’s Progress Towards Accession” 
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verimliliği AB ortalamasının altındadır. Et üretimi, 2004 yılında AB üretiminin % 7,6’sı 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 1998’de Doğu Avrupa’da ihraç imkânlarının kısıtlanması sonucu 

talepte büyük düşüş yaşanmıştır.138 

 

            Hayvancılık ise esas olarak sığır ve domuz üretimindedir. 

Tablo 3: Hayvan Üretimi (1.000) 

 
Kaynak: The Ekonomist Intelligence Unit Poland Country Profile 2007 

 

Polonya’nın önündeki hedeflerden biri, AB’ ye girişte Ortak Tarım Politikasına uyum 

sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için; Ekonomik etkinliklerinin arttırılması için 

çiftliklerin yeniden yapılandırılması, ürünlerin dağıtım, depolama, satış ve alış organizasyonu, 

ürün pazarlarının gelişimi, tarımsal ürün isleme endüstrisinin modernizasyonu ve 

geliştirilmesi, AB üyeleri ile kalite, bitki ve hayvan sağlığı standartlarının uyumu, kırsal 

kesimdeki yapılaşmanın iyileştirilmesi, kırsal kesimdeki alt yapının geliştirilmesi ve 

modernizasyonu, (ulaşım, yollar, su boruları ve iletişim dâhil olmak üzere) ülkenin değişik 

sektörlere dayalı olarak kalkınmasının sağlanması, önlemlerini kapsamaktadır. 

 

2.2.2. AB üyeliğinin Polonya Tarımına Etkisi 
Katılım öncesinde AB üyeliğinin Polonya’nın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 

yaşamına muhtemel etkileri üzerinde farklı görüşlerin ileri sürüldüğü çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Katılımın muhtemel sosyoekonomik etkilerinin araştırıldığı en önemli çalışmalardan 

biri bazı üniversitelerin ve bağımsız araştırma kurumlarının katılımı ile hazırlanmış ve 2003 

yılında yayınlanmıştır. Üyelik ve izolasyon seçeneklerinin değerlendirildiği bu çalışmada, ülkenin 

henüz ekonomik dönüşüm sürecinin tamamlamadığı, rekabet gücünün artırılmasına katkı 

sağlayacak, düşük işgücü maliyetine dayalı rekabet avantajının ortadan kalkmasından sonra bile 

sürdürülebilir ve hızlı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturacak yapısal reformların 
                                                           
138Regular Report From The Comission on Poland’s Progress Towards Accession, 
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2008/poland_en.pdf (çevirimiçi 11/11/09)  
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gerçekleştirilmesinin önemli olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. AB üyeliğinin ülkenin 

modernizasyon sürecinin ve AB üyesi ülkelerle arasında bulunan gelişme farkının kapanmasının 

hızlanmasına yardımcı olacağı, yeni fırsatlar ve potansiyel faydalar sağlayacağı, fakat bu 

fırsatların kullanılması büyük ölçüde iç ekonomik politikalara bağlı olduğu çalışmanın diğer 

hipotezleridir. Ayrıca çalışmada, ekonomide modernizasyonu hedefleyen doğal çevre koşullarının 

İyileştirilmesi, tüketici güvenliğinin geliştirilmesi veya ulaşım altyapısının genişletilmesi gibi 

alanlara yapılan harcamalar ülkenin uzun vadeli çıkarlarına olduğu için entegrasyonun maliyeti 

olarak değil, faydası olarak ele alınmıştır. 

Müzakere sonuçlarına göre oluşturulan varsayımların ışığında üyeliğin fayda ve maliyetini 

tespit etmeye yönelik olan bu çalışmada orta ve uzun vadede Polonya’nın AB üyesi olduğu ve 

Birliğin dışında kaldığı iki seçenekte makroekonomik göstergelerde ortaya çıkabilecek gelişmeler 

analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir 

Üyelik senaryosuna göre 2004 yılında cari döviz kuruyla AB–15 ortalamasının %21’ini, 

Satın Alma Gücü Paritesine göre ise %41’ini oluşturan kişi basına düsen GSY_H, 2014 yılında 

sırasıyla %31 ve %55 düzeyine çıkacaktır. Bu senaryoya göre 2040 yılına kadar Polonya’nın kişi 

basına düsen GSYİH’sı cari kurla Birlik ortalamasının %58’ine, Satın Alma Paritesine Göre ise 

%79’una ulaşacaktır.139 

İzolasyon senaryosuna göre ise 2014 yılında Polonya’da kişi basına GSYİH düzeyi cari 

kurlarla AB–15 ortalamasının %19’u, Satın Alma Gücü Paritesine göre ise %49’u düzeyinde 

olacaktır. Bu senaryo altında yapılan analizlerde 2040 yılında gelir rakamları sırasıyla AB–15 

ortalamasının %30’u ve %60’ı düzeyine çıkabilecektir.140 

Elde edilen bu sonuçlara göre gerek orta vadede, gerekse de uzun vadede üyelik 

senaryosunun GSYİH üzerinde beklenen olumlu etkisinin, izolasyon senaryosuna oranla çok 

yüksek olacağı, hatta uzun vadede AB ülkeleri ile Polonya arasında bulunan gelişmişlik farkının 

kapanması yolunda önemli mesafe alınacağını ortaya çıkmaktadır. Üyeliğin ilk yılındaki 

göstergeler bu senaryoyu destekler nitelikte olmuştur. AB ülkelerinin ekonomik büyüme hızındaki 

yavaşlama, dünya hammadde piyasalarında fiyatların yükselmesi nedeniyle üretim maliyetleri ve 

Fiyatların yükselmesi gibi çeşitli olumsuz dışsal faktörlere rağmen, Polonya ekonomisinin AB 

yapılarına eklemlenme süreci pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmiş ve 2004 yılında büyüme oranı 

%5,3 ile 1997 yılından bu yana gerçekleştirilen en yüksek düzeyine ulaşılmıştır. Baltık ülkeleri, 

İrlanda ve Slovakya’dan sonra AB’nin en hızlı büyüyen ekonomisi olan Polonya’nın bu trendi 

                                                           
139Wilkin, Jerzy (2001). “Sistemik Dönüsüm Sürecinde Polonya Kırsal Kesimi”,”Avrupa Yolunda Türkiye 
ve Polonya- Degisim Sürecinde iki AB Aday Ülkesi” , Ankara, Konrad Adenauer Vakfı, 
s.108.http://www2.ukie.gov.pl/dokumenty/Balance_of_costs_and_benefitssummary.pdf(çevirimiçi04/06/09)  
140OCEI, The Balance of Costs and Benefits of Poland’s Accession to the European Union, 
www.tarım.gov.tr (çevirimiçi 13/07/09 ) 
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sürdürdüğü takdirde eski üyelerle arasında bulunan gelişmişlik farkını azaltma yönünde önemli 

mesafe kaydedeceği beklenmektedir.141 

Katılımla birlikte AB fonlarından sağlanacak olan mali kaynak miktarındaki artış da bu 

sürece önemli katkı sağlayacaktır. Söyle ki, 1990–2003 yılları arasında ülkenin AB’den sağladığı 

katılım öncesi mali kaynağın yıllık ortalama miktarı kişi basına yaklaşık 13 € iken, katılım 

sonrasında yapısal fonlardan ve uyum fonundan gelecek kaynaklarla bu rakamın 2004–2006 

yılları arasında yıllık ortalama 166 €’ya yükseleceği tahmin edilmektedir.142 

Polonya’nın 2004–2006 döneminde AB bütçesine katkısının ise 2004 yılında 1.344 

Milyon €, 2005’te 2.100, 2006’da ise 2.595 milyon € olmak üzere toplam 6.039 milyon € olması 

beklenmektedir158. Aynı dönemde sadece dört yapısal fondan ve uyum fonundan ülkeye 

aktarılacak toplam kaynak miktarının 1999 sabit fiyatlarıyla 11,4 milyar € olması beklenmektedir 

ki, bu rakam fonlardan 10 yeni üyeye tahsis edilen kaynağın %54’ünü oluşturmaktadır. Ortak 

finansman ilkeleri uyarınca bu fonlardan sağlanan kaynaklara Polonya devlet bütçesinden 4 

Milyar €’nün biraz altında, özel fonlardan ise 2–3 Milyar € tutarında ek destek sağlama 

zorunluluğunun olması bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik yatırımların 

ulusal kaynaklarla da desteklenmesi sonucunu doğuracaktır. Bütün poviatlarda (ilçe) kişi basına 

düsen GSYİH miktarı AB ortalamasının %75’i düzeyine ulaşıncaya kadar Polonya ilgili AB 

fonlarından destek almaya devam edecektir. Avrupa Komisyonunda Polonya’nın ekonomik 

büyümesinin önündeki en büyük engelin altyapının kötü durumda olduğu kanaatinin hâkim 

olması nedeni ile tahsis edilen AB fonlarının %70’i altyapı, %20’si beşeri sermayenin gelişimi, 

yaklaşık %10’u ise özel isletmelerin desteklenmesine aktarılmıştır. 143 

Polonya’nın adam basına düsen GSY_H açısından ülke ortalamasının %155’i düzeyinde 

gelire sahip olan en zengin Mazowieckie bölgesi ile %70,5’i düzeyinde gelire sahip olan en fakir 

Lubelskie bölgesi arasındaki gelir farkının 2,2 katla İtalya ve İspanya gibi AB ülkelerdekinden 

daha düşük düzeyde olmasına rağmen, bölgelerin farklı büyüme potansiyeline sahip olması AB 

desteklerinin doğru kullanımının önemini artırmaktadır.144 

Bradley ve Zaleski’nin “2004–2006 Polonya Ulusal Kalkınma Planı (PUKP)” 

çerçevesinde yaptıkları makroekonomik etki degerlendirmesine göre, Plan’da önerilen strateji 

çerçevesinde 2004–2008 yılları arasında kullanılacak AB fonları ve ortak finansman modeli 

                                                           
141OCEI, Poland In The European Unıon – Experıences Of The First Year Of Membershıp, 
http://www2.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1C445373BDB21446C12570140039B834/$file/hykawy-ang.pdf 
(çevirimiçi 09/10/09) ,  
142Kowalsk, Andrzej (2008). “Preconditions to Sturctural Changes of Poland’s Agriculture”, Poland, s.20 
143Poland In The European Union –Experiences Of The First Year Of Membership, 
www2.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1C45373BDB21446C12570140039B834/$file/hykawy-ang.pdf (çevirimiçi 
03/10/09) 
144Petrict, Martin “Credit rationing of Polish Farm Households: A Theoretical and Empirical Analysis” 
 http://www.iamo.de/dok/sr_vol26.pdf (çevirimiçi 01/12/09)  
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doğrultusunda bu fonları kullanmak için gerekli olan devlet ve özel sektör fon katkısının olası 

ekonomik etkisi aşağıdaki gibidir.145 

AB’ye katılımın Polonya kırsal alanına ve tarım sektörüne muhtemel etkileri konusunda 

tahminler yapılırken, ülke tarımının güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulduğu SWOT analizleri 

önemli ipuçları vermektedir. Yapılan SWOT analizlerinde tarımsal üretim geleneği, karışık ve 

çeşitli ürün yetiştiriciliğinin sektörde hâkim olması, işgücü dâhil temel girdi maliyetlerinin düşük 

olması, düşük girdi kullanımı ve çevre dostu üretim ülke tarımının güçlü yönleri olarak ortaya 

çıkmaktadır.146 Çok parçalı toprak yapısı, az gelişmiş toprak piyasası, işgücü ve toprağın düşük 

verimliliği, doğal koşulların tarımsal üretim için uygun olmaması gibi konular ise ülke tarımının 

en zayıf yönlerini oluşturmaktadır. AB’ye katılımın ardından çevre dostu tarımın genişletilme 

olanağı, tarım piyasalarında ve politikalarında istikrar, tarım teknolojilerinde gelişmeler ülke 

tarımı için önemli fırsatlar olarak değerlendirilirken, AB kalite standartlarına ulaşılması sorunu ise 

en büyük tehdit olarak gösterilmektedir. 

Tarım sektörünün AB standartlarına uyumu sürecin en yüksek maliyetli bölümünü 

oluşturduğu gerçek olmakla birlikte, Polonya örneğinde bu maliyetin hesaplanması yapılan 

harcamaların AB standartlarına uyumun finansmanından mı, yoksa piyasa ekonomisine geçiş 

sürecinde ihtiyaç duyulan yeniden yapılanma ve modernizasyon harcamalarından mı 

kaynaklandığı konusunda net bir ayrımın yapılamaması nedeni ile olanaksızdır. Ayrıca yapılan 

harcamaların büyük bir kısmı her ne kadar OTP’ye ve AB standartlarına uyum süreci ile ilgili olsa 

da, sektörde halk sağlığı, veterinerlik, bitki sağlığı, hayvan refahı ve çevre konularında aynı veya 

benzer düzeyde standartların benimsenmesi Polonya’nın AB üyesi olmadığı durumda bile 

uygulaması gereken düzenlemelerdir.147 Benzer standartlar uygulanmadığı takdirde ülke tarım 

sektörünün, uluslararası piyasalarda tarım ürünleri ticaretinin önündeki ticaret saptırıcı 

korumaların kaldırılmasının tartışıldığı ve yüksek kalite standartlarının alternatif koruma aracı 

olarak ön plana çıktığı bir dönemde rekabet edebilmesi oldukça zordur. Bu durum AB üyeliğinin 

tarım sektörü üzerinde oluşturduğu net maliyet etkisine ilişkin tartışmalarda kesin bir sonuca 

ulaşılmasını engellerken, üyeliğin sektör üzerindeki olumlu etkileri konusunda daha somut 

sonuçlara ulaşmak mümkündür. 

OTP’sinin tarım sektörü üzerindeki ekonomik etkilerinin diğer ulusal tarım politikalarının 

etkileri gibi isletme ölçeğine göre değişeceği oldukça açıktır. Yapılan simülasyon çalışmalarına 

göre OTP araçlarından faydalanan geçimlik küçük tarım isletmelerin tarımsal gelirleri önemli 

ölçüde artacaktır. 2001 yılı tarım istatistiklerine göre toplam tarım isletmelerinin %56,4’ünü 
                                                           
145 Verheugen, Günter (2000), The Enlargement of the European Union, European Foreign Affairs Review, 
Cilt 5, Sayı 4, s.47 
146 Güreşçi, Ertuğrul (2001) “ Türk Tarım Politikası’nın Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’na Uyumu 
İçin Yeni bir Yaklaşım: Polonya Modeli Üzerine Bir Değerlendirme”,İstanbul, Yurt Yayınları,  s.126 
147The Economist Intelligence Unit Poland Country Profile 2005, www.abgs.gov.tr (çevirimiçi 26/09/09) 
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ekilen alanların ise %19,5’ini oluşturan 1–5 hektar arası isletmelerin sayısının ise OTP’nin 

etkisiyle uzun dönemde düşük yatırım potansiyeli nedeni ile gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

Hem kendi ihtiyacı, hem de piyasa için üretim yapan, katılım müzakereleri sonucunda maksimum 

beş yıl boyunca yıllık 1.250 € ek destek almaya hak kazanan ve toplam tarım isletmelerinin 

%33,7’sini oluşturan yarı geçimlik isletmeler OTP’den oransal bazda en olumlu etkilenecek çiftçi 

grubu olarak öne çıkmaktadır. Piyasaya yönelik üretim yapan tarım isletmelerinin ölçeğinin büyük 

olması nedeni ile doğrudan ödemelerden önemli pay alacak olmasının, isletme modernizasyonu ve 

yatırımlar için gerekli olan kaynakların teminine ciddi katkı sağlaması beklenmektedir OTP 

reformları sonrasında tarıma yönelik bütçe harcamalarında üretimi destek miktarının azaltılması, 

buna karsın tarım ve kırsal alanın geliştirilmesinin desteklenmesine aktarılan kaynakların 

artırılmasının da Polonya ekonomisinde farklı etkiler doğurması beklenmektedir.148 Böyle bir 

değişim ortak finansman koşulunun varlığı nedeniyle ulusal bütçeye ciddi yükler getirmekle 

beraber Polonya tarım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması 

sürecinin hızlanmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

Polonya’nın AB’ye katılımından bu yana geçen kısa süre zarfında tarım sektöründe ortaya 

çıkan gelişmeler gelecek dönemle ilgili olumlu beklentilerin oluşmasına zemin hazırlamakla 

birlikte, üyeliğin, sektör üzerindeki etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapmak için henüz 

oldukça erken olduğu yönünde genel bir kanı oluşmuştur. Müzakereler sonucunda bazı ürünlere 

yönelik belirlenen kotaların potansiyel üretim düzeyinin altında olması ve OTP’deki reform 

sürecinin nereye kadar devam edeceğinin bilinememesi bu temkinli yaklaşımın en önemli 

nedenlerinden biridir. 

 

          2.3. TÜRKİYE TARIMININ GELİŞİMİ  
Tarım insan yaşamının her alanında olduğu gibi tarihin gelişiminde de önemli bir yere 

sahiptir. Bugüne kadar birçok savaş verimli topraklar yüzünden olmuştur. Bu toprağın insan 

yaşamı için önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Savaş gibi vergilerde ilk olarak 

topraktan yani tarım alanlarından alınmaya başlanmış ve öylece devam etmektedir. Gelişen 

teknoloji ile tarımın önemi azalır gibi görünmede yine de insan hayat için önemini 

korumaktadır. 

Türkiye’de 2009 yıl verilerine göre tarımın milli gelir içindeki payı %12 olup toplam 

nüfusun yarıya yakın kısmı tarım kesiminde yaşamaktadır. Aktif nüfusun ise yaklaşık %55’i 

                                                           
148 Zyl, Joban Van (2004). Conclusion Of The Accession Negotiations With The Czech Republic, Estonia, 
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tarım kesiminde çalışmaktadır. Ancak tarım kesiminden alınan vergi gelirleri son derece 

düşüktür.149 

Ülkemizde tarımın vergileme açısından durumu ortaya koyarak tarım ekonomisindeki 

vergi mevzuatı, bu mevzuatın AB’ne uyumu ve AB’nin durumu karşısında neler 

yapılabileceği araştırılmıştır. Çağımızda tarım yeryüzünde en geniş alanda uygulanan 

faaliyetlerden olup, dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Yeryüzündeki kara parçalarının 

%27’sinde tarımsal üretim yapılmaktadır.  

Tarım sektörü pek çok ülkede ekonominin temelini oluşturur. Bir ülkenin ekonomik 

kalkınması istenilen hedeflere ulaşamıyorsa, o ülkenin tarımına gereken önem verilmemiş 

demektir. Kalkınmayı yalnızca sanayileşme olarak gören ekonomik politikalar yüzünden 

azgelişmiş ülkelerde tarıma sanayi kadar önem verilmemiş ve sonunda bu ülkelerde düzensiz 

kentleşme, çarpık sanayileşme gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Hızlı nüfus artışı ise 

toplumun giderek artan tarım ürünleri talebini karşılayamamaktadır. Bir ülkenin tarım 

sektörünü geliştirmek ve modernleştirmek o ülkede petrol rafinerisi, büyük bir baraj ya da dev 

bir demir çelik kompleksi kurmaktan daha zordur. 

Türkiye tarımı Cumhuriyet’in kurulduğu tarihten bu yana gerek üretim, gerekse de 

teknolojik ilerleme açısından önemli asama kaydetmesine rağmen, gelinen noktada sektördeki 

yapısal sorunların süreklilik kazandığı ve Cumhuriyet tarihi boyunca iç dinamiklerle bu 

sorunların çözülemediği görülmektedir. 

 

2.3.1.Osmanlı Döneminde Tarımındaki Gelişmeler 
Osmanlı imparatorluğunun son bulmasından sonra kurulan genç Türkiye Cumhuriyet’i 

Osmanlının bozuk toprak düzenini devralmıştır. Cumhuriyet dönemindeki toprak insan 

ilişkileri Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan başlayarak köylünün durumunu iyileştirmek için 

1945 – 1973 yılları arasındaki toprak reformu ile ilgili yasal düzenlimler yapılmıştır. 

Sıkıntılı bir dönemin ardından 19.yüzyılın baslarında ayanların tasfiyesi ile başlayan 

süreçte Osmanlı’da merkezi devleti güçlendirmek için toplumsal yasamın bütün alanlarına 

yayılan bir dizi reformlar yapılmıştır. Bu çerçevede 1826 yılında orduda batılı yöntemlerin 

benimsenmesine karsı çıkan Yeniçeri Ocağı kapatılarak askeri eğitim veren okullar açılmıştır. 

Bunu takiben 1839 yılındaki Tanzimat Fermanı ve 1856 yılındaki Islahat Fermanı ile ordu ve 

maliyedeki reform girişimleri, bürokrasi, eğitim, hukuk ve yargıya kadar yayılmıştır. 
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Ekonomik alanda bu reformlara dış ticaretin serbestleştirilmesi ve yabancı sermayeye daha 

önce tanınmayan bir dizi hakların ve çeşitli kolaylıkların sağlanması eslik etmiştir. Fakat 1838 

yılında İngiltere ile imzalanan Ticaret Anlaşması ile dış ticaret rejiminin değişmesi 

imparatorluk içerisinde nispi ticarileşmeyi sağlasa da, temelde küçük köylülük hâkimiyeti ile 

bu kesimin ürettiği artığa el koyan Saray bürokrasisi arasındaki ilişki aynı kalmış, üretim tarzı 

değişmemiştir.150 

Tanzimat’ın ilanından sonra mültezim sistemine son verilip vergilerin devlet 

memurları tarafından toplanması benimsense de, bu sistemin başarısız olması nedeniyle kısa 

sürede tekrar mültezim sistemine dönülmüştür. Bu dönemde tarım sektörünü doğrudan 

ilgilendiren en önemli yeniliklerden biri ise ilk kez mir-i topraklar üzerinde kız evlada miras 

hakkını tanıyan, tarım isletmelerinin daha da küçülmesini ve çok parçalı yapı almasını 

hızlandıran 1847 yılındaki tebliğ olmuştur. Reformların tarım sektörü üzerindeki diğer önemli 

ve devlet ile yerel güçler arasındaki dengeyi değiştirebilecek yansıması ise 1858 yılında 

çıkarılan ve toprakta özel mülkiyet hakkı tanıyan Arazi Kanunnamesi olmuştur.151 Fakat 

toprak üzerindeki fiili mülkiyet yapılarının toplumsal, siyasi ve iktisadi birçok faktör 

tarafından belirlendiği dikkate alındığında Kanunnamenin etkisinin sınırlı kaldığı söylenebilir. 

1839 Tanzimat Fermanı’ndan Birinci Dünya Savaşına kadar geçen 75 yıllık dönemde 

tarıma ilişkin çeşitli yasal düzenlemenin yanında tarımda gelişmeyi amaçlayan bir dizi 

çabanın olduğu da görülmektedir. Bu çerçevede çiftçiye tohumluk dağıtılması, ziraat mektebi, 

çobanlık mektebi, orman mektebi ve baytar mektebi açmak gibi girişimlerin yanında, Mithat 

Paşa’nın kredi kooperatifleri oluşturma yönündeki çabaları sıralanabilir. Fakat Osmanlı’nın 

son dönemdeki bu çabaları sanayileşen ve geliri hızla artan Batı Avrupa ülkeleri arasındaki 

ekonomik gelişmişlik farkının açılmasını engelleyememiştir. Şöyle ki, Osmanlı’nın bugünkü 

Türkiye sınırları içerisinde kalan kısmında 1820 yılında Batı Avrupa ve Amerika 

ortalamasının %54,6’sı civarında olan kişi basına düsen milli gelir düzeyi, 1870 yılında 

%40,8’i, 1913 yılında ise %28,8’i düzeyine gerilemiştir. 1913 yılında sanayideki mevcut 

durumun düzeltilmesi ve yerli sanayinin canlandırılması için Teşvik-i Sanayi Kanunu 

Muvakkati çıkarılsa da, bu teşvikler canlanma için yeterli olmamış ve sanayi sektörü 

geleneksel görümünü sürdürmüştür. Osmanlı’da yılda toplam 150 işgünü çalışan ve en az 5 

beygirlik bir çevirici güç kullanarak hammaddeleri ve yarı mamulleri başka sekle sokan is 

                                                           
150Aydın, Bahadır (2005) ”Tarımsal İşletmelerin Ölçek Büyüklüğü, Toprak Parçalılığı ve Arazinin 
Tasarruf Şekline Göre Analizi”, Kozan Ofset, s.89 
151Akder, Erol Halis (2005). DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Isığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı, İstanbul, 
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yerlerinin sayıldığı 1913 sanayi sayımında ilgili kriterleri karşılayan işyeri sayısı sadece 269 

tane olmuştur. Oysa İngiltere’de bu sayımdan yaklaşık bir asır önce yıllık 700.000 ton demir 

üretilmekteydi. Birinci Dünya Savasının başlamasıyla yabancıların, sahibi oldukları sanayi 

kuruluşlarını bırakarak göç etmeleri nedeni ile bu yapı da önemli ölçüde gerilemiştir.152 

Benzer gelişmişlik farkı tarım sektöründe de kendini göstermektedir. 1880– 1950 

yılları arasındaki dönem verilerine göre tarımsal üretim artısı yıllık ortalama %1’in biraz 

üzerinde gerçekleşirken, nüfus artısı yıllık ortalaması %1’in altında kalmıştır. Bu dönemde 

tarımsal üretimde yaşanan artış emek ve toprak gibi girdilerde sağlanan artıştan 

kaynaklanmış, toplam faktör verimliliği takriben yıllık ortalama %0,3 oranında artmıştır. Aynı 

dönemde Türkiye ve Batı Avrupa arasında toprak verimliliği oranı 1/3 düzeyinde olmuş, 

işgücü verimliliği açısından daha yüksek düzeyde olan verimlilik farkı 1950 sonrasında 

Türkiye aleyhine daha da derinleşmiştir.153 

20.yüzyılın baslarında Osmanlı ekonomisi, büyük ölçüde tarım ağırlıklı, dünya 

pazarlarına ve yabancı sermayeye açılmış bir yapı göstermekte, tarımsal ürünlerin ihracat 

içindeki payı %90 düzeyine ulaşmaktaydı. Bu yapının dönemin diğer azgelişmiş 

ülkelerindekine benzediğini ifade eden Pamuk, Cumhuriyet Türkiye’sinin devraldığı mirası 

daha iyi anlamak için Osmanlı’yı diğer azgelişmiş ülkelerden ayıran iki önemli özelliğe vurgu 

yapmaktadır. Bunlardan biri, II Mahmude dönemiyle başlayan ve Birinci Dünya Savası’na 

kadar olan dönemde merkezi devletin diğer toplumsal kesimler ve yerel unsurlar karsısındaki 

gücünü koruması, buna karsın taşradaki unsurların, büyük toprak sahiplerinin ve tüccarların 

siyasal gücünün sınırlı kalmasıdır.154 Diğeri ise iç unsurlar ve dış müdahaleler karsısında 

merkezi devletin gücünü korumasına bağlı olarak hem kırsal alanda, hem de kentlerde küçük 

üreticiliğin ağır bastığı yapıların oluşmasıdır. Merkezi devlet hem mali tabanını korumak, 

hem de yerel unsurların güçlenmesini engellemek amacıyla tarımda küçük üreticileri bir 

yandan vergilendirirken, diğer taraftan büyük toprak sahiplerine karsı desteklemiştir. 
 

2.3.2. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarımsal Yapı 
Bu döneme ait ilk sayısal bilgiler 1927 ziraat sayımı sonunda elde edilmiştir. Bu 

sayıma göre ülkenin toplan nüfusu 13,4 milyon olan ve nüfusunun %85’i köylerde 

yaşamaktadır. Öte yandan sanayide çalışanların oranı %2,1, ticaretler ile uğraşanlar ise %1,9 

olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ekonomisi tarıma dayalı bir ülke olduğu açıkça ortaya 
                                                           
152 Dinler, Zeynel (2000).  Tarım Ekonomisi, 5.Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, s.54 
153Gürbüz, Mahir (2005). Türkiye için Tarım: Durum-Sorun ve Çözüm Arayısları, İstanbul, Tema Vakfı 
Yayınları, s.32 
154Kazgan, Gülten (2006). “Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi”(Birinci Küresellesmeden İkinci 
Küreselleşmeye)”, 3.Baskı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.54 
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çıkmaktadır. 155Başta Çukurova, Amik ovası ve Ergene havzası olmak üzere toprağı verimli 

birkaç bölgenin dışında çok ilkel bir tarım vardır. Üretim genellikle aile içi tüketime 

yöneliktir. Köylünün pazarla ilişkisi yok denecek kadar azdır. Köylü ekonomik güvenliğini 

devlette değil ağanın gölgesinde aramaktadır. 

Toprak mülkiyetinin dağılımında büyük adaletsizlikler vardır. 1913’de derlenen bir 

istatistiğe göre nüfusun %5’i toprakların %65’ini ellerinde bulundurmaktadır. Cumhuriyetin 

ilk yıllarına ait, toprak mülkiyetinin dağılımına ilişkin rakam yoktur. 1938’de 35 ilde yapılan 

ve genelleştirilen bir anket çalışmasına göre nüfusun %25’i toprakların %14’üne sahiptir. 

1927 yıllarda 14.5 milyon nüfus ve 760 bin km2’lik bir toprağa sahip olan Türkiye – km’ye 

15,7 kişi düşmektedir- dışarıdan un ve yiyecek ithal etmektedir. 1923’de ithalatın %27’sini 

gıda maddeleri oluşturuyordu. Bu oran 1928’de %18,5’e inmiştir. 1930 yılına kadar buğday 

ithalatına devam edilmiştir.156 

Cumhuriyetin kurulusu ile birlikte uygulanmaya başlayan “liberal” iktisatpolitikaları 

Dünya İktisat Buhranının ardından uluslararası konjonktürde yaşanan değişime paralel olarak 

kesintiye uğramıştır. Osmanlı’dan devralınan dış borçların, toplam bütçe gelirlerinin %20’sini 

oluşturan ilk taksitinin ödenmeye başlayacağı 1929 yılında bas veren Dünya İktisat Buhranıyla 

başlayan ve 1933 yılına kadar olan süreçte Türkiye’nin ihracatı %48 oranında gerilemistir41. Bu 

dönemde dünya ekonomilerinde yaşanan politika değişikliklerinin etkisi Türkiye’de de kendini 

kısa sürede göstermiş ve hükümet anti-liberal söylem benimseyerek müdahaleci bir ekonomik 

program hazırlamıştır. Bu dönemde başlayan devletçi politikalarla sanayileşme ön plana 

çıkarılmakla birlikte, tarım sektörüne yönelik bazı önemli adımlar atılmış, tarımda kurumsal 

yapılanma süreci devam ettirilmiştir. Bu dönemde buğday, pamuk ve şekerpancarına dayalı 

sanayinin geliştirilmesi, seker, un ve dokuma fabrikalarının kurulmasıyla ürün desenine de 

müdahale edilmiş, tarım teknikleri geliştirilmiştir. Ayrıca, 1935 yılında Tarım Kredi ve Tarım 

satış Kooperatifleri, 1938 yılında ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi bugüne kadar varlığını 

sürdüren ve tarım politikaları açısından önemli yeri olan çok sayıda kurum oluşturulmuştur.157 

Fakat ikinci Dünya Savası’nın başlamasıyla savaş koşullarına uyum için iktisat 

politikalarında yaşanan değişim, alınan olağanüstü önlemler ve getirilen vergiler büyük ölçüde 

küçük üreticiliğin hâkim olduğu tarım sektörü üzerinde önemli baskı oluşturmuştur. Büyük 

buhran sonrasında ortaya çıkan bütün olumsuz koşullara rağmen 1930–1939 döneminde yıllık 

                                                           
155Keyder, Çağlar (2005). Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne, 3.Baskı, İstanbul, İletisim Yayınları, 
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ortalama %6 civarında büyüyen tarım sektörü, savaş yıllarında ivme kaybetmiş ve 1940–1945 

yılları arasında yıllık ortalama %7,5 oranında gerilemiştir.158 

Cumhuriyet kurulduktan sonra tarıma açılan alanlarda da yıllar itibarı ile önemli artış 

olduğu, bu artısın bir kısmının nüfus mübadelesi ile gelen göçmenlere, mültecilere ve toprağı az 

olan köylülere dağıtılan topraklardan kaynaklandığı görülmektedir. Bu çerçevede 1944 yılına 

kadar mülteci, göçmen ve göçebelerin yerleştirilmesi amacıyla 11–12 milyon dönüm arazi 

dagıtılmıstır44. Bu dağıtımlarla tarım alanları genişlemiş 1930 yılında 5 milyon hektar olan 

hububat ekim alanı, 1940 yılında 8 milyon hektara ulaşmıştır. Fakat bu dönemde resmi olarak 

dağıtılan kamu arazilerinden daha fazlası özel kişilerce gasp edilmiştir. Devlete ait mera 

arazilerinde 39,2 milyon dekarlık bir azalma meydana gelmiş, bu meralar orta ve büyük mülk 

Sahiplerinin eline geçmiştir.159 

            Savasın bittiği yıllarda daha önceki dönemlerde de sıkça gündeme gelen, fakat 

gerçekleştirilemeyen toprak reformu çalışmaları yeniden başlamıştır. 1945 yılında topraksız ve az 

topraklı çiftçilere ailelerini geçindirecek ve is güçlerini değerlendirecek kadar toprak dağıtmayı 

amaçlayan ve özellikle büyük mülklerin sınırlandırılmasını öngören 17. maddesi ciddi 

tartışmalara neden olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır. Kanun yaklaşık 

iki yıl gecikmeyle 1947 yılında yürürlüğe girmesine ve özel mülkiyete konu olan büyük arazilerin 

kamulaştırılarak dağıtılmasını öngörmesine rağmen, 1950 yılına kadar hemen hemen tamamı 

hazineye ait az miktarda toprak dağıtılabilmiştir.160 

 

            2.3.3. Planlı Dönemde Tarım Sektörü (1960–1980) 
Gelişen ekonomik ve siyasi koşulların ardından 1960 yılında Demokrat Parti’nin darbe ile 

yönetimden uzaklaştırılmasıyla başlayan yeni dönemde, ekonomik alanda planlı ve ithal ikameci 

sanayileşme sürecine girilmiş, ekonomik politikalar yeni koşullara göre geliştirilmiştir. 1962 

yılında hazırlanan bir yıllık planın başarılı olmasının ardından, ekonomik ve siyasi bunalımların 

sonunda istikrarlı bir büyüme hızı ve kalkınma sağlanması amacıyla 1963 yılından itibaren 

uygulanmak üzere beş yıllık planlar hazırlanmaya başlanmıştır.161 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında uzun süreli gelişmenin daha çok sanayileşme 

yönünde olacağı vurgulansa da, sanayinin gelişmesinin tarımda belirli ve ileri gelişmeye bağlı 
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olduğu ifade edilerek dengeli bir sektörel gelişme politikası benimsenmiştir. Fakat büyüme hızı 

amaçları açıkça sanayi sektörüne öncelik veren bir anlayışı yansıtmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ise sanayi ve tarımın dengeli büyümesi ilkesi terk 

edilmiş, kalkınmanın sürükleyici sektörünün sanayi sektörü olması öngörülmüş, tarım ikinci 

derecede önemli sektör olarak değerlendirilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında uzun dönem bakımından tarımın arz ve talep 

yönünden hızlı gelişmesini sınırlayan bazı faktörlerin varlığı belirtilerek, milli gelirdeki artışların 

ve hızlı kalkınmanın, ancak tarım dışı sektörlerde, özellikle sanayideki gelişme ile 

gerçekleştirilebileceği esas kabul edilmiştir. 

Bütün sektörlere yönelik sayısal hedeflerin belirlendiği planlı dönemde sanayileşme ön 

plana çıkarılsa da, tarım sektöründe de bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tarımdaki 

gelişmelerin ardından Türkiye ABD’nin gıda ürünü destekleriyle yasayan bir ülke olmaktan 

çıkarak kendisini besleyebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Fakat önceki dönemlerden farklı 

olarak bu dönemin belirleyici etkenini sektörde teknoloji kullanımı oluşturmuş, siyasete ise 

genelde popülizm damgasını vurduğundan, iktidara farklı partiler gelmesine rağmen, benzer tarım 

politikaları uygulanmıştır. 1960’lı yılların basından itibaren tarıma uygun arazilerin potansiyel 

sınırına yaklaşıldığı için bu dönemde tarım alanlarında küçük artışlar dışında çok fazla değişiklik 

olmamıştır. Buna rağmen, girdi ve sermaye kullanımında artış, bitkisel üretimde üstün verimli 

genetik materyal kullanımı, tarımsal mücadele, gübreleme, sulama ve hasat aşamalarında yeni 

yetiştirme tekniklerinin yaygınlaşması birim alan basına verimde artış yaşanmasına neden 

olmuştur. 

Bu dönemde traktör kullanımında hızlı artış yasanmış, 1960 yılında 42.136 olan traktör 

sayısı yaklaşık 10 kat artarak 436.369 âdete çıkmıştır. Aynı dönemde karasaban sayısı yaklaşık 

%55 oranında azalırken, biçerdöver sayısı 5.554’den 13.667’ye çıkmıştır. Makine kullanımındaki 

artışa paralel olarak kimyasal gübre ve ilaç kullanımı da artmış, gübre tüketimi 107 bin tondan 6 

milyon tona, 2.500 ton olan tarımsal ilaç kullanımı ise 20 bin tona çıkmıştır. Dönem boyunca 

birim alan basına düsen verim buğdayda %66, mısırda %36, lif pamukta %168, şekerpancarında 

%16, ayçiçeğinde ise %46 oranında artmıştır.162 

Sektörde teknoloji ve modern tekniklerin kullanımına bağlı olarak artan verimin yanında 

dönem içerisinde küçük üreticiliğin hâkim olduğu isletme yapısında önemli bir gelişme olmamış, 

1963 sayımına göre isletme sayısı önemli miktarda artarken, kullanılan tarım alanlarında da 

benzer bir gelişme sonucunda 1980 yılında ortalama isletme ölçeği 62 dekara çıkmıştır. 1980 
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yılında 50 dekarın altında ölçeğe sahip olan isletmeler toplam isletmelerin %62,1’ini oluştururken, 

100 dekarın altındaki küçük isletmelerin sayı %82,3’e gerilemiştir. 163 

Cumhuriyet kurulduktan sonra sürekli gündeme gelen ve yoğun tartışmalara konu olan 

toprak reformu bu dönemde de gündeme gelmiştir. Bu çerçevede 1973 yılında yürürlüğe giren ve 

daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 1757 sayılı Toprak ve tarım Reformu 

Kanunu yaklaşık 5 yıllık yürürlük döneminde sadece Urfa ilinde uygulanmıştır. 

1963 ve 1980 tarım sayım sonuçlarını karsılaştırarak 200–1000 dekar arası isletmelerin 

hem sayısında, hem toplam isletmeler içindeki oranında, hem de isledikleri tarım alanlarında 

yaşanan önemli artıştan yola çıkan Akait, bu dönemde Türkiye tarımında toprak toplulaşması ve 

bazı bölgelerde kapitalistleşme eğiliminin ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Buna rağmen, Akait 

aynı dönemde 101–200 dekar ölçeğe sahip isletmelerin sayısında bir değişikliğin ortaya 

çıkmamasının ve isletmelerin %82,3’ünü oluşturan 1–100 dekar arası ölçeğe sahip isletmelerin 

isledikleri tarım alanlarında sadece %7’lik bir azalmanın olmasının Türkiye tarımında küçük meta 

üreticilerinin yerleşmiş ve yaygın olduğunun kanıtı olduğunu ifade etmektedir.164 

Bu dönemin diğer belirleyici özellikleri sektöre yönelik sabit sermaye yatırımlarının 

toplam sabit yatırımlar içindeki payının sürekli azalması ve önceki dönemden farklı olarak toplam 

krediler içinde sektöre verilen kredilerin payının %20’lere gerilemesidir76. Fakat buna rağmen, 

1950 yılından itibaren uygulanan tarım politikaları küçük meta üreticiliğinin sürdürülmesine 

önemli katkı sağlamıştır. Gerek piyasaya ve özel sektörün gelişmesine önem veren hükümetler, 

gerekse de plana ve devlet sektörüne önem veren hükümetler tarımdaki modernleşme ve 

dönüşümü modern girdi ve araçları sübvanse ederek, ürün alımlarını kamu kurumları aracılığı ile 

ve fiyat ayarlamaları ile destekleyerek, ucuz kredi sağlayarak hızlandırmışlardır. Hükümet 

politikaları 1960’larda yaygın olan tefeci-tüccar hâkimiyetinin kırılmasında da önemli rol 

oynamıştır. 

Planlı dönemde tarım sektöründe önemli gelişme sağlanmakla birlikte, plan hedeflerinin 

altında bir performans gerçekleşmiş, sektörün doğa koşullarına bağımlılığının devam etmesi 

nedeniyle, hedeflerden diğer sektörlere oranla daha fazla sapma olmuştur. I Plan döneminde 

tarımda yıllık ortalama %4,2, II Planda, %4,1, III Planda %3,7 büyüme hedeflenirken, 

gerçeklesen büyüme oranları sırasıyla %3, %1,8 ve %1,2 olmuştur. 1978 yılı programında %4,1 

olarak hedeflenen büyüme oranı %2,8, 1979–1983 dönemini kapsayan IV Plan’da ise %5,3 olan 

yıllık ortalama büyüme hedefi %0,3 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı sektörlerde 
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Yaşanan daha hızlı büyümeye paralel olarak 1960 yılında 1968 yılı sabit fiyatları ile GSMH 

içinde %37,5 paya sahip olan tarım sektörünün payı büyük oranda azalmış ve 1980 yılında 1987 

sabit fiyatları ile %24’2’ye gerilemiştir. Aynı dönemde tarımın toplam istihdam içindeki payı da 

%70’den %50,6’ya düşmüştür.165 

 

2.3.4. 1980–1999 Dönemi Tarım Sektörü 
1950 sonrasında uygulanan tarım politikaları ile devletin taban fiyattan sınırsız satın alma 

garantisi nedeni ile tarım ürünlerinin fiyatlarında üretim artısına bağlı istikrarsızlık yaşanmasa da, 

destekleme alımlarını yapan kuruluşların aldıkları krediyi ödememeleri bütçe açıklarının 

tırmanmasına neden olmuştur. Destekleme alımlarının hatalı finansman politikasının ortaya 

çıkardığı enflasyonist baskılar özellikle 1950–1970 yılları arasında ön plana çıkmış, bu dönemde 

TMO hemen her yıl zarar etmiştir. 1970–1980 arasındaki yüksek enflasyon yıllarında enflasyonun 

Temel nedenleri arasında fiyat destekleme alımlarının finansmanında izlenen yöntem önemini 

korumuştur.166 

Türkiye ekonomisinde 1970’li yılların sonlarında döviz darboğazı ve yüksek enflasyon 

seklinde kendini gösteren bunalımdan kurtulmak ve dışa açık liberal piyasa mekanizmasına 

islerlik kazandırmak için 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar politikaları, ortaya 

çıkan ağır ekonomik koşulların en önemli sorumlusu olarak görülen tarım politikalarında da 

önemli değişiklikler öngörmüştür. 24 Ocak Kararları sonrasında uygulanan istikrar tedbirleri ile 

yaygın tarımsal girdi sübvansiyonlarına, yüksek düzeyli destekleme fiyatlarına ve düşük faizli 

tarımsal kredilere dayalı 1960–1980 döneminin tarım politikalarının sonucunda ortaya çıktığı 

düşünülen yüksek enflasyonun önlenmesi için devletin tarıma sağladığı desteğin en düşük 

düzeyde tutulması öngörülmüştür. Bu çerçevede 1980 yılına kadar sürekli artan desteklenen ürün 

sayısı, bu tarihten itibaren azaltılarak dönem içerisinde tarım sektörünün ekonomideki payının 

gelişmiş ülkelerle oranla halen yüksek olmasına karsın nispi olarak azalması, ülkenin 

sanayileşmesinin bir göstergesi olmaktan ziyade, tarım sektörünün geri kalmasından ileri 

gelmektedir.167 Çünkü normal gelişme sürecinde sanayi sektörünün gelişmesi, tarımdaki fazla 

işgücünün bu sektöre aktarılmasına neden olurken, sanayileşmeye paralel olarak elde edilen 

teknolojik gelişmenin tarımda kullanılarak üretim ve verimlilik artısının sağlanması 

beklenmektedir. Oysa, Türk tarımında istihdam oranı yüksek düzeyde seyrederken hala üretim ve 

verimlilikte gerekli artış sağlanamamıştır.  
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Dönem boyunca dekar basına verim buğdayda 183 kg’den 210 kg.’ye; mısırda 213 kg’den 

419 kg.’ye; pamukta 75 kg’den 131 kg.’ye; ayçiçeğinde ise 130 kg’den 160’kg’ye çıkmıştır. 

Dönem içerisinde birim alan basına verimde önemli artış yaşanmasına ve bazı ürünlerin veriminde 

dünya ortalamasına yaklaşılmasına rağmen, gelinen noktada birçok tarımsal ürünün verimi dünya 

ortalamasının altında kalmıştır.168 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ORTAK TARIM POLİTİKASI’ NIN TÜRKİYE’ YE ETKİLERİ 

Türkiye Cumhuriyeti AB adaylığı başvurusu 

 

Durum Aday 

Website abgs.gov.tr 
 

 

 AB Türkiye Cumhuriyeti 

SAGP GSYİH 

(milyar $) 

15.247.000 1.028.897

Yüzölçümü (km²) 4,324,782 783,562

Nüfus 499,794,855 74,816,000

 

Kaynak: www.abgs.gov.tr 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa kıtasında hızla gelişmekte olan 

uluslararası örgütlenme çabaları içinde yer almıştır. Türkiye bu örgütlerden Avrupa 
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Konseyine ve Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü’ne katılmış ve daha sonra Avrupa Ekonomik 

Topluluğuna ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği 

üyeliği süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması 

imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir. 

1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik 

müzakerelerine başladı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar 

Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması 

imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında 

imzalanan Karma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok 

ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden 

sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam 

etmekte olan süreçte Türkiye–AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandı. Türkiye’nin siyasi 

kriterlerini yeterli ölçüde yerine getirdiğini belirten AB liderleri, 3 Ekim 2005 tarihini Türkiye 

için katılım müzakerelerine başlama tarihi olarak karar vermiştir. Müzakerelere başlayan 

Türkiye’nin AB müktesebatına uyum aşamasında sorunlar yaşanacağına ve en çok 

zorlanacağı konuların başında tarım müzakere başlığının olacağına değinilmiş ve Türkiye’nin 

Ortak Tarım Politikası’na uyum sırasında karşılaşabileceği sorunlar değerlendirilmiştir. 

AB üyesi ülkelerin tarım politikalarının siyasi ve ekonomik anlamda ortak bir 

çerçevede yönetilmesi esasına dayanan Ortak Tarım Politikası (OTP) AB’nin ilk ortak 

politikasıdır. OTP, AB bütçesinin yarısına yakın bir kısmını kapsamakta, AB mevzuatının 

önemli bir bölümü tarım konularından oluşmakta ve AB bürokrasisini en fazla meşgul eden 

politikalar arasında yer almaktaydı. 

AB’ne üye ülkelerin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda bütünleştiren 

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

çeşitli kurallar çerçevesinde işleyen geniş kapsamlı bir mekanizmaya sahiptir.  

AB tarımı, OTP uygulanmadan önceki yıllarda kendi kendine yeterli olmaktan uzak, 

birçok üründe dışa bağımlı yapıda iken, bugün bu politikanın ulaştığı başarı ile dünyanın en 

büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Bu nedenle OTP, AB’nin ilk ve aynı 



 
 

83

zamanda en başarılı ortak politikası olarak nitelendirilmekte ve birlik tarımının yaklaşık % 

90’ını kapsamaktadır.169 

Günümüzde bir tarım ülkesi konumunda olan ve ihracatının büyük bir kısmı tarım 

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

tam üyeliğe aday ülke konumunda olan ülkemiz için OTP’ ye uyum büyük bir önem 

taşımaktadır. 

OTP’nin, tarım ürünleri fiyat düzeylerini, üretim desenini, kırsal ve tarımsal yapıyı, 

teknoloji kullanımını, verimliliği, üretim maliyetlerini ve buna bağlı olarak üretici gelirlerini 

de önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir. 

Bu bölümde; Türkiye ve AB’de tarım sektörünün önemi ve aralarındaki yapısal 

farklılıkların belirlenmesi, OTP ve işleyişi, Türk tarımının OTP’ye uyumu ve bu aşamada 

karşılaşılan sorun ve kısıtlar incelendikten sonra, uyum sonrası olası etkiler ele alınmaktadır. 

 

3.1.AB ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMUN TÜRK 

TARIMINA ETKİLERİ 
Bugüne kadar tarım sektörü için Türkiye, OTP gibi kapsamlı bir politika 

oluşturamamıştır. Bu nedenle Türkiye, AB’deki mevcut durumu inceleyerek ve geleceği 

değerlendirerek bir tarım politikası oluşturmalıdır. Bu politika, iç pazarın ihtiyaçlarına ve dış 

pazardaki gelişmeler ışığında hazırlanan ve temel sorunların bazılarını en kısa zamanda 

gidermeye yönelik bağlayıcı bir politika olmalıdır. Bunu başarabilmek için dağınık olan 

tarımla ilgili kuruluşları tek çatı altında toplamalı ve tarım politikası tek bir kurum tarafından 

oluşturulmalıdır. Bu, politikanın işlevi ve kontrolü için hayati bir önem teşkil etmektedir. 

Türkiye ve AB arasındaki başka önemli fark ise, AB’deki güçlü Ziraat Odalarına üye 

olan çiftçilerin, hem haklarını savunabilme hem de OTP’de söz sahibi olabilme olanaklarına 

sahip olmalarıdır. Çiftçilerin yanı sıra Topluluğun bütçesinden yararlanan üretici birlikleri de, 

iç pazar ile ilgili düzenlemeleri ve OTP’de yapılacak değişiklikleri etkileyecek güce 

sahiptirler. Üretici Birliklerinin kurulması için yapılan çalışmalar ise ancak son birkaç yıl 

içerisinde başlamıştır. Türkiye’nin adaylığının gerçekleşmesi durumunda, bu tür örgütler 

Türkiye’nin, Toplulukta tarım alanındaki çıkarlarını koruyan en önemli temsilciler 

olacaklardır. 

                                                           
169Eraktan, Gülcan  (1997). “Ortak Tarim Politikasi ve Tarimsal Alanda Türkiye-AB İliskileri”, Tarim 
Haftasi 1996 Sempozyumu, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Tarimi, T.C. Ziraat Bankasi Kültür Yayinlari No.30. 
s.48 
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Önemli bir diğer faktör ise, Türkiye’nin OTP’nin sahip olduğu mali imkânlara sahip 

olmamasından dolayı alınabilecek önlemlerin kısıtlı kaynaklarla başarılamamasıdır. Bu 

nedenle, tarım sektörünün OTP’ye uyumu için bir bütçeden pay ayrılması şarttır.  

AB’nin OTP reformundan sonra uygulamaya başladığı, üreticiyi destekleme 

sisteminin temelini oluşturan doğrudan gelir esası ve tarım desteğinin temelini oluşturan 

ihracat sübvansiyonu, depolama yardımları, müdahale alımları türünde destekler 

getirilmelidir. 

Türkiye ve AB’deki hayvan ve bitki sağlığı şartları arasındaki dengesizliği gidermek 

için gerekli mevzuat çıkarılmalıdır. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerindeki kalite ve standartlar 

arasındaki farklılıkların giderilmesi için Türkiye’nin bunları yükseltmek için çalışmalar 

yapması gerekmektedir.  

OTP, Türkiye-AB ilişkilerinde sağlanacak gelişmelere paralel olarak, gelecekte, Türk 

tarımını yönlendirmede temel unsur olabilecektir. Türkiye, dünya tarımında ortaya çıkan 

gelişmeler yanında, OTP’ye uyum zorunluluğu sonucu, OTP’de ortaya çıkan gelişmelerden 

de doğrudan etkilenecektir.  
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye için Avrupa Stratejisi uygulamaya yönelik başlangıç 

önerilerinde, tarım ürünlerinde serbest dolaşımın sağlanması amacıyla OTP tedbirlerine uyum 

açısından, Türkiye’nin tarım politikasında gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği 

belirtilmiştir. 15 Temmuz 1997 tarihli Bildirim ile, Türkiye’ye ülkenin tarımsal yapısını ve bu 

alanda pek fazla bir gelişme kaydedilmediğini dikkate alarak, Topluluk müktesebatını kendi 

hukuk düzenine dâhil etmesinin teşvik edilmesi önerisinde bulunulmuştur.170 Bu amaç 

doğrultusunda, Komisyon Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri için kullanılan yaklaşımdan 

esinlenerek üç aşamalı bir süreç önermiştir. 

Birinci aşamada, Komisyon Türk makamlarına yönetim için gerekli tüm araçlar ve 

kurumlara ilişkin ayrıntılar ile birlikte, pazar organizasyonunun değişik yönleri ile sağlık ile 

ilgili baslıca yasal düzenlemelerin envanterini verecektir. Türkiye ise bu bağlamda, 

Komisyona Türk tarım politikasını anlamaya yönelik ayrıntılar sunmak durumunda olacaktır. 

İkinci asama, OTP’nin çeşitli yönleri ve sektörleri ile Türk tarım politikasının 

derinlemesine tartışılmasını kapsayacaktır. 

Üçüncü asama ise, değişik sektörler bazında OTP ve Türk tarım politikası arasındaki 

farklılıkların bir özetinin çıkarılmasını kapsayacaktır. Bu sürecin sonunda, Türkiye’nin 

                                                           
170IKV, Türkiye ile AB Arasinda Karsilikli Tarim Tavizlerini Düzenleyen 25 Nisan 1997 Tarihli 
“Protokol”, IKV Dergisi Temmuz-Agustos 1997, Sayi 137, www.tarım.gov.tr (çevirimiçi 19/11/09)  
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Komisyona Topluluk müktesebatının kabulü için izleyeceği programını sunması istenecektir. 

Sürecin ilk aşamasının 1998 yılının ikinci yarısında başlayabileceği ve bilgi teatisinin 

gerçekleşmesini müteakiben kapsamlı görüşme turlarına geçilebileceği belirtilmiştir. 

 
3.1.1. Mevzuat Uyumu 
Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Müzakere Çerçeve belgesinde ortaya 

konulduğu gibi tarım sektöründe müzakereler tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, 

veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık baslıkları altında yürütülürken ilk adım olarak bu 

baslıklarda mevzuat uyumunun sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’nin tarım alanında AB mevzuatına uyum çalışmaları, AB’de herhangi bir 

teknik destek almadan Tarım Bakanlığı bünyesinde AB ile ilgili birimin kurulduğu 1987 

yılında başlamış ve oluşturulan çalışma grubu o tarihe kadar olan AB mevzuatını derlemeye, 

incelemeye, önemli olanları tercüme etmeye çalışmıştır. AB tarım mevzuatına uyum 

konusundaki çalışmalar 1999 yılı Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin AB’ye adaylığının tescil 

edilmesinin ardından yeni bir ivme kazanmıştır. Adaylık statüsünün verilmesinin ardından 

Avrupa Komisyonu tarafından katılım öncesi strateji için önemli bir araç olan, Türkiye için 

kısa ve orta vadeli önceliklerin, hedeflerin ve mali yardımların yer aldığı “Katılım Ortaklığı 

2000” belgesi hazırlanmış ve 2001 yılı Mart ayında yayımlanmıştır. Buna mukabil olarak 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen 

çalışmaları kapsayan “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal 

Programı” ve bu programın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin Bakanlar 

Kurulu kararı 2001 yılında, Katılım Ortaklığı 2003 ile uyumlu program ise Haziran 2003’te 

yayımlanmıştır.171 

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program’da yer alan hususların yerine getirilmesi 

için AB Genel Sekreterliği koordinasyonunda 9 Alt Komite oluşturulmuş olup, bunlardan 

“Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi”nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu Tarım 

Bakanlığına verilmiştir. Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesinin görev alanına giren AB 

mevzuatının çok hacimli olması nedeniyle bu komitenin altında aşağıda belirtilen 8 adet Alt 

çalışma Grubu oluşturulmuş ve AB mevzuatına uyum çalışmaları başlatılmıştır172. 

 

 Arazi Kayıt ve Çiftçi Kayıt Sistemi Alt çalışma Grubu 
                                                           
171Ockenden, Jonathan and Franklın, Michael (1995). European Agriculture:”Making the CAP Fit the Future, 
Chatham House Papers, The Royal Institute of International Affairs”, London, ,s.74 
172Özkan, Sonay (1996), “İşlenmis Tarım Ürünü Ithalatında Gümrük Uygulaması”, Gümrük Dergisi, Aralik 
Ayı Dergisi-Sayi 19, s.19 
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 Hayvan Kimlik Sistemi alt çalışma Grubu 

 Veterinerlik Alt çalışma Grubu 

 Bitki sağlığı alt çalışma Grubu 

 Balıkçılık Alt çalışma Grubu 

 Kontrol Alt çalışma Grubu 

 Tarımsal Piyasalara ilişkin Topluluk İdari Yapılarının İzlenmesi ve oluşturulması 

Gereken Baslıca Sistemler ile Kırsal Kalkınma Alt çalışma Grubu 

 Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum Alt çalışma Grubu 

 

Bu çalışma grupları bir taraftan tarım mevzuatını AB müktesebatına uyumlu hale 

getirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan AB’nin ilgili mevzuatları sürekli 

değişmekte ve yeni yasal düzenlemeler ortaya çıkmaktadır. Eski rakamlar AB müktesebatının 

80 bin sayfadan oluştuğunu göstermekle birlikte, Birliğin dinamik yapısı nedeniyle sürekli 

yeni mevzuatların yürürlüğe girmesiyle gelinen noktada bu sayı 120.000 sayfaya ulaşırken, bu 

sayının yaklaşık 60.000 sayfasını tarım ve balıkçılıkla ilgili mevzuat oluşturmaktadır 

Türkiye’nin bu mevzuata uyum düzeyinin de değerlendirildiği ve Avrupa Komisyonu 

tarafından yayınlanan 2006 İlerleme Raporuna göre bazı alanlarda kısmi ilerlemeler olmasına 

rağmen gelinen noktada henüz tatmin edici ilerleme sağlanamamıştır. Bu çerçevede basta 

kırsal kalkınma, veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda sektörleri olmak üzere AB müktesebatına 

uyum çalışmalarında sınırlı ilerleme sağlanırken, çalışmaların daha erken aşamada olduğu 

vurgulanmıştır 

İlerleme Raporunun yayınlanmasından sonra hükümet tarafından AB’ye tam üyelik 

perspektifi ile 2007–2013 döneminde Avrupa Birliği müktesebatına uyumun tamamlanmasını 

hedefleyen bütüncül bir program hazırlanması kararı alınmıştır. Bu karar uyarınca, tarama 

süreci sonrasında düzenleme yapılması öngörülen tüm fasılları kapsayacak biçimde, 

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı hazırlanmıştır. Programda yasal 

düzenlemeler, ikincil düzenlemeler ve ilgili faslın gerektirebileceği temel strateji veya politika 

belgelerine yer verilmiştir, düzenlemenin yapılmasından sorumlu kurum ve düzenlemenin 

yapılacağı takvim belirlenmiştir. Ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanan 

ve her düzenlemenin takvime bağlandığı programda 2009–2013 döneminde yapılması 

öngörülen düzenlemelerin önemli bir bölümünün 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması 

hedeflenmiştir. Ancak, bu düzenlemelerin bir bölümünün yapılacak etki analizlerine ve 
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müzakerelerin seyrine bağlı olarak, üyelik sonrası geçiş süreleri içerebileceği göz ardı 

edilmemiştir.173 

AB ilk dört genişlemede tarım ürünleri konusunda üç farklı türde uyum modeli 

uygularken, üyelik anında mevzuata uyum düzeyi bu uygulanan modellere göre 

belirlenmiştir174.  

İlk iki genişlemede üye olan ülkelerde OTP’nin temelleri hemen geçerli kılınmakla 

birlikte, tarım ürünlerinin fiyatları, eski ve yeni üye ülkeler arasındaki sınır korumalarının 

kaldırılması, üçüncü üyelere uygulanan ortak gümrük tarifelerine uyum aşamalar halinde ve 

farklı geçiş süreleri içerisinde gerçekleşmiştir. 

Üçüncü genişlemede ise İspanya ve Portekiz’in tarım politikaları ve tarımsal yapıları 

farklı olduğu ve eski üyeler üzerinde ciddi bir rekabet baskısı oluşturma beklentisi ortaya 

çıktığı için birinci aşamada ülkedeki eski tarım piyasası düzenlemeleri geçerli olurken, ancak 

ikinci aşamada klasik model denilebilecek OTP’ye aşamalı uyum öngörülmüştür. 

Dördüncü ve besinci genişlemede ise farklı bir yol izlenerek katılımla birlikte OTP’nin 

bütün düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi benimsenmiştir. Bu çerçevede aday ülkeler tarım 

mevzuatını bütünüyle kabul ederek kendi mevzuatlarını ona uyarlamışlar, iç piyasalara 

yönelik Ortak Piyasa düzenleri ve ortak gümrük tarifeleri katılımla birlikte yürürlüğe girmiş, 

görüşmelerde varılan kararlar gereği uyumun tamamen sağlanamadığı konularda ise 

kendilerine tanınan süreler içinde uygulamaya geçme olanağını elde etmişlerdir. 

Türkiye’nin tam üyeliği durumunda dördüncü ve besinci genişlemede izlenen 

yöntemin uygulanacağını varsayarsak, tarım mevzuatının önemli bölümünün katılımın ilk 

gününde yürürlüğe gireceğini, müzakereler sonucunda üzerinde anlaşma sağlanan bazı özel 

durumlarda ise mevzuatın bir kısmının geçiş süreci sonunda uygulanacağı söylenebilir. 

 

3.1.2. Kurumsal ve İdari Yapıda Uyum 
AB’nin dinamik yapısı nedeniyle topluluk müktesebatının sürekli değişmesi, güncel 

koşullara göre yenilenmesi ve genişlemesi mevzuata uyumu zorlaştırmakla birlikte, aday 

ülkede süreci destekleyen siyasi iradenin olması durumunda mevzuat uyumu, uyum sürecinin 

en sorunsuz kısmını oluşturmaktadır. Üyelik için AB müktesebatının sadece kabul edilmesi 

değil, uygulamasının da bir kriter haline gelmesi neticesinde, AB’ye aday ülkelerin katılım 
                                                           
173Commission Européenne, Comment Fonctionne la Politique Agricole Commune 
http:/europa.eu.int/en/comm/dg06/new/leaflet/02_fr.htm,(çevirimiçi 01/08/09)  
174Aydın, Riza (1992). Tarim Ürünlerini Destekleme Politikalariyla Ilgili Özel Sektör Görüsü Sorunlar ve 
Öneriler, Tarimsal Ürünlerde Destekleme Politikalari, Izmir, Izmir Ticaret Borsasi Yayinlari, Yayin no. 
46,s.52 
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öncesi uyum çalışmalarında üzerinde öncelikle durmaları gereken konulardan birisi, AB 

müktesebatını benimseyecek ve uygulayacak, AB’ye paralellik arz eden kurumsal bir 

yapılanmanın tesisidir. Bu noktada kabul edilen mevzuatın eksiksiz uygulanması için idari 

yapının güçlendirilmesi ve gerekli olan kurumsal dönüşümün sağlanması önemli faktörler 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

AB Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan “AB Müktesebatının Uygulanması için 

Gerekli İdari Kapasite ve Türkiye’nin Durumu” çalışmasında idari kapasite “AB 

müktesebatını tam ve etkin bir şekilde uygulayacak ve zaman içerisinde değişen koşullara 

uyum sağlayabilecek şekilde kurulan kurum ve kuruluşlar, buralarda çalışan yeterli eğitimi 

almış ve uzmanlaşmış personel ve bu kurum ve kuruluşları isler halde tutacak ekonomik 

unsurların birleşiminden oluşan sevk ve idare yeteneği” 175olarak tanımlanmaktadır. 

Bu noktada Türkiye’nin uyum sağlaması gereken önceliklerin pek çoğunda idari 

kapasitenin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması öngörülmüş ve kurumsal 

yapılanmanın güçlendirilmesine ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından sağlanan teknik 

yardımlardan en önemlisi olan esleştirme (twinning) mekanizması 2002 Mali İşbirliği 

Programlaması çerçevesinde hazırlanan on iki proje ile başlamıştır. 176Ayrıca tarım alanında 

idari kapasitenin güçlendirilmesine yönelik gelişmeler ciddi mali kaynak gerektirdiği ve 

Türkiye’nin Topluluk programlarına katılımı ile birebir ilişkili olduğu için, idari kapasitenin 

geliştirilmesi konusundaki çalışmaların mevzuat uyum süreci ve Topluluk Programlarına 

katılım çerçevesinde ilerlemesi öngörülmüştür. 

Bu çerçevede tarım sektöründe idari ve kurumsal yapının müktesebata uyumlu hale 

Getirilmesi için 2003 yılından itibaren bir takvim hazırlanmakla birlikte çeşitli nedenlerle 

istenen ilerleme sağlanamamış ve bu durum ilerleme raporlarına da yansımıştır. 2006 İlerleme 

raporunda Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın idari kapasitesinin güçlendirilememiş olmasının 

AB tarafından finanse edilen birçok projenin uygulanmasını etkilediği, sorumlulukların 

birimler arasındaki dağılımındaki belirsizlik gibi birimler arasındaki yetki çatışmalarının 

devam ettiği ve Tarım ve Köy isleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasının geciktiği 

belirtilmiştir. OTP ile ilgili birçok idari yapının henüz kurulmamış olmasının, gerekli 

                                                           
175Bakan, Yaşar (1998). Uçsuz Bucaksız Sorunlar Sektörü, Tarim, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yayın 
Organı, Ocak-Mart, Sayi 8, s.32 
176 Bakan, Yaşar (1998). Uçsuz Bucaksız Sorunlar Sektörü, Tarim, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yayın 
Organı, Ocak-Mart, Sayi 8, s.42 
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mevzuatın ve kurumların oluşturulmasındaki gecikmelerin IPARD’ın zamanında 

uygulanmasını ciddi risk altına soktuğu da raporda vurgulanmıştır.177 

            2006 yılı programında 2006–2008 dönemi için basta bütçe ve AB hibe kaynakları 

olmak üzere çeşitli mali kaynaklar kullanılarak halen çalışmaları sürdürülen Çiftçi Kayıt 

Sistemi (ÇKS), Veteriner Bilgi Sistemi (VIS), Tarım Arazileri Tasnifi, Arazi Sınıflandırma 

(CORINE), Bitki Pasaportu, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, Organik Tarım Veritabanı ile Gıda 

Kontrol ve Denetimi Sistemi dahil tüm tarımsal veritabanlarının oluşturulması ve 

güncellenmesi, bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık ve gıda mevzuatına ilişkin idari yapı ve 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması hedeflenmiştir.178 

            Ayrıca kırsal kalkınma alanında bu yöndeki çalışmaları sürdürülmesi için 2007–2013 

döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) 

kapsamında AB tarafında Türkiye’ye 300 milyon € hibe fon sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye bu yardım fonlarından faydalanabilmesi için gerekli olan kurumsal, yasal ve teknik 

altyapının güçlendirilmesi amacıyla, "Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması İçin 

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi esleştirme Projesi"ni uygulamaya koymuştur. 

            Kırsal kalkınma konusunda gerekli idari ve teknik kapasitenin bir an önce 

oluşturulması yeni üye ülkelerin adaylık süresince kullandıkları AB fonlarından yararlanmak 

açısından zorunlu olduğu gibi, gelecekte artacak olan kırsal kalkınma fonlarına şimdiden 

hazırlanmak bakımından bir gerekliliktir. 

            Tarım sektöründe OTP’ye ilişkin mevzuatın etkin bir şekilde uygulana bilmesi için 

idari yapının ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi, nitelikli personel alımına ve personelin 

eğitimine önem veren politikaların öncelikle uygulamaya konulması gerekli olmakla birlikte, 

aynı zamanda sürecin basarıyla tamamlanmasının önkoşuludur. 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           
177Coşkunoğlu, Fatma (1998). GATT ve AT Karşısında Türk Tarımı, Ekonomi Dergisi, Ekonomi Muhabirleri 
Dernegi Yayin Organi, Mart- Nisan, Sayi 8, s.37 
178AB Tarim Politikasina Uyum, http://www.tarim.gov.tr (çevirimiçi 08/09/09)  
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3. 2. TÜRK TARIMININ OTP’YE OLASI EKONOMİK ETKİLERİ 

Tablo 4: Türk Tarımının OTP’ye Uyumunun Olası Ekonomik Etkileri 

 
Kaynak :”Türk Tarımının OTP’ye Uyumunun Olası Ekonomik Etkileri”(Halis Akder (1990), Cemil 
Ertuğrul (1992) ve Erol  Çakmak ve Cemil  Kasnakoğlu (2001) verileri esas alınarak hesaplanmıştır.) 
 
 

Yukarıdaki tabloyu inceleyecek olursak;  Türk tarımındaki gelişmelerin ülke 

ekonomisine etkilerini  aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

           3.2.1.Refah Etkileri 
Türk tarımının OTP’ ye uyumun refah etkileri; üretici refahı, tüketici refahı ve ikisinin 

toplamından oluşan toplumsal refah olarak üç şekildedir. 

Türk tarımının OTP’ ye uyumunun toplumsal refahı arttıracağı tahmin edilmektedir. 

Akder ve arkadaşları tarafından 1998 yılı için %18, 1995 yılı için %24 ve Ertuğrul tarafından 

1995 yılı için %23, Çakmak ve Kasnakoğlu tarafından 2005 yılı için %3 olarak tahmin 

edilmiştir.179 

OTP’nin sürekli bir reform sürecinde olduğu ve her yeni üye kabulünden önce, 

destekleme yoğunluğunu azaltan ve harcamaları kısan bir sürecin yaşandığı göz önüne 

alınırsa, Türkiye’nin OTP’ye uyumu söz konusu olduğunda da, yeni bir reform süreci 

yaşanabileceği ve bu koşullarda Türk çiftçisinin refahının düşmesi beklenebilir 

                                                           
179Uysal, Gül (1998). Türkiye’nin Hayvancilik Politikası Yok, Tarim, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yayın 
Organı, Ocak-Mart, Sayi 8, s.28 
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Türk tarımının OTP’ye uyumu halinde, OTP çerçevesinde giderek önem kazanan 

kırsal ve çevresel destekler ile kırsal alana yönelik diğer AB kaynakları da yetersiz kaldığı 

takdirde, Türk çiftçisi ciddi bir refah kaybı sorunu ile karşılaşabilecektir. 

Türk tarımının OTP’ye uyumunun, tüketici refahında artışa neden olması 

beklenmektedir. Bu artış Akder ve arkadaşları tarafından 1995 yılı için %19, Çakmak ve 

Kasnakoğlu tarafından 2005 yılı için, %12 olarak tahmin edilmiştir. OTP’de gelecek yıllarda 

liberalleşme yönünde ortaya çıkabilecek gelişmeler, tüketici refahında daha büyük artışlara 

olanak tanıyabilir.180 

 

3.2.2. Fiyat ve Pazar Politikasına Etkileri 
Türk tarımı OTP’ye uyum ile daha koruyucu ve destekleyici bir fiyat ve pazar 

politikasına kavuşacaktır. Ayrıca, kırsal ve çevresel destekler ile kırsal kesime yönelik çeşitli 

fonlar, tarım sektörünü ve dolaylı olarak da fiyat ve pazar politikalarını etkileyebilecektir. 

Türk tarımının OTP’ye uyumu durumunda, Türkiye ve AB’deki tarımsal ürün fiyatları 

eşitlenecektir. Türkiye’de başta hayvansal ürün fiyatları olmak üzere pek çok tarımsal ürün 

fiyatları AB fiyatlarının oldukça üzerindedir. 

OTP’ye uyumda eşitlenecek ürün fiyatları sonucunda oluşacak fiyat değişikliklerini 

2005 yılı için tahmin eden Çakmak ve Kasnakoğluna göre, tahıl ürünlerinin çoğunda, 

hayvansal ürünlerde ve yağlı tohumlarda fiyatlar düşecek, bazı sanayi bitkileri ile meyve ve 

sebzede fiyatlar yükselecektir. OTP’de gelecek yıllarda liberalleşme yönünde ortaya 

çıkabilecek gelişmeler, fiyatlarda daha büyük düşüşlere neden olabilecektir. 

Piyasa düzenlerine aynen uyulması zorunluluğu nedeniyle, OTP’nin Türk tarımı için 

fiyat ve pazar politikası açısından, yeterince destekleyici ve koruyucu olduğu söylenemez. Bu 

olumsuz etkiyi, kırsal ve çevresel destekler ile kırsal kesime yönelik çeşitli fonlar yoluyla 

dengelemek mümkündür: 

 

3.2.3.Üretim Üzerine Etkileri 
           Türk tarımının OTP’ye uyumu Türk tarımının üretim desenini ve dolayısıyla tarımsal 

üretimi köklü bir biçimde etkileyecektir. Uyum sonucunda tarımsal üretimin fiziksel olarak 

değişimi, 1995 yılı için Akder ve arkadaşları %6, Ertuğrul %9 oranında artış, Çakmak ve 

                                                           
180European Commission, Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe ,Report of an 
Expert Group, April 1997, http://europa.eu.int/en/comm/dg06/new/buck_en/1.htm (çevirimiçi 10/09/09)  
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Kasnakoğlu ise, 2005 yılı için bu değeri %6 oranında azalış olarak tahmin etmişlerdir.181 Bu 

durum büyük ölçüde OTP reformu çerçevesinde, fiyat düşmelerinden kaynaklanmaktadır.  

           Türk tarımının OTP’ye uyumu sonucu fiyatlardaki düşüşler, üretimde de azalmalara 

neden olacaktır. 

           Benzer durum parasal değerler için de söz konusudur. Akder ve arkadaşları 1988 ve 

1995 yılları için üretimin parasal değerler ile artış göstereceğini tahmin etmiştir. Bu artış, 

büyük ölçüde tahıl ve baklagil üretimindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Çakmak ve 

Kasnakoğlu tarafından 2005 yılı için yapılan tahminde, üretim parasal değerler ile bitkisel ve 

hayvansal üretimde düşmektedir. 

 

3.2.4.Tüketim Üzerine Etkileri 
OTP’ye uyum sonrası, fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle, tarım ürünleri tüketimi 

fiziksel olarak artış gösterirken, parasal olarak azalacağı beklenmektedir. Çakmak ve 

Kasnakoğluna göre, 2005 yılında hayvansal ürünler tüketimi fiziksel olarak %17 oranında 

artarken, parasal olarak %25 oranında azalacaktır.182 

Uyum sonrasında tüketiciler, daha çok tarımsal ürünü, özellikle hayvansal ürünleri 

daha az para ödeyerek tüketebileceklerdir. OTP reformu çerçevesinde, daha sağlıklı ve kaliteli 

ürünlere yönelme sonucu beslenme düzeyi ve kalitesi de artacaktır. 

 

3.2.5.Dış Ticaret Üzerine Etkileri 
Türk tarımının uyumu durumunda 1988 ve 1995 yıllarında toplam tarım ürünleri 

ihracat ve ithalatı artacaktır. Akder ve arkadaşları ve Ertuğrul tarafından 1995 yılı için yapılan 

tahminlere göre, ihracattaki artış %269-%335, ithalattaki artış ise, %705-%938 değerleri 

arasında değişmektedir. İhracattaki artış büyük ölçüde bitkisel üretim artışından, ithalattaki 

artış ise, hem bitkisel hem hayvansal ürün ithalatındaki artıştan kaynaklanacaktır.183 

Dış ticaret dengesi, 1988 ve 1995 yılı için yapılan tahminlere göre ülkemiz lehine 

iken, 2005 yılı için yapılan Çakmak ve Kasnakoğlunun çalışmalarında %313 oranında aleyhe 

bir değer alacaktır.184 Bu durum büyük ölçüde AB tarımının verimlilik ve rekabet gücünü 

                                                           
181Atakan, Mehtap (1998). AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, Ankara, Eylül Yayınevi, s.69 
182Eker, Mehmet Mehdi (2006). Hedefimiz, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarım sektörü 
oluşturmaktır, TÜRKTARIM, sayı 167, s.29  
183Commission Européenne, Comment Fonctionne la Politique Agricole Commune 
http:/europa.eu.int/en/comm/dg06/new/leaflet/02_fr.htm, (çevirimiçi01/08/09) 
184Eraktan, Gülcan (2005). Avrupa Birligi’ne Uyum Sürecinde Türk Tarımı, Demokrasi Platformu Dergisi, 
sayı 3, , s.59 
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arttırmayı hedefleyen politikaları, liberalleşme politikaları ve Türkiye’nin verimlilik ve 

rekabet gücünü göz ardı eden tarım politikalarından kaynaklanmaktadır. 

       

          3.2.6. Teknoloji Kullanımı, Verimlilik, İşletme Yapısı Üzerine Etkileri 

Türkiye, tarım işletmelerinin yapısındaki bozukluk, teknoloji kullanımındaki 

yetersizlik, düşük verimlilik gibi sorunlara bağlı olarak, doğal kaynakları nedeniyle üstün 

durumda olduğu ve meyve sebze, tütün, pamuk gibi, topluluk tarımını tamamlayıcı nitelikte 

olabilecek ürünler dışında, çoğu tarım üründe ve özellikle büyükbaş hayvancılıkta topluluk ile 

rekabet edemeyecektir. 

Bu nedenle; Türk tarımında köklü bir reform ile tarım işletmelerinin yapısının 

iyileştirilmesi, teknoloji kullanımı ve verimlilik düzeyinin arttırılması sağlanırsa, özellikle 

doğal kaynaklar açısından üstün olunan ürünlerde, uzun dönemde belirli bir rekabet gücüne 

ulaşılabilir. 

Rekabet koşulları sonucu çok sayıda küçük ve verimsiz tarım işletmesi ortadan 

kalkacaktır. Ancak uzun dönemde, teknoloji kullanımı ve verimlilik artabilecek böylece tarım 

işletmeleri büyüyecektir. 

 

3.2.7. AB Bütçesi Üzerine Etkileri 
Türkiye’nin Birliğe üyeliğinin AB bütçesi üzerindeki etkisi, tarım harcamalarına 

ayrılan payın arttırılması yönünde olacaktır. Bu harcamalar 1995 yılı koşullarında Akder ve 

arkadaşları tarafından 3,1 milyar dolar ve Ertuğrul tarafından 1,8 milyon dolar civarında 

tahmin edilmiştir. 185OTP reformu çerçevesinde bu değer önümüzdeki yıllarda daha da 

azalabilecektir. 

Kırsal, çevresel, bölgesel, yapısal vs. fonlardan tarım kesimine akacak kaynakların 

artması beklenmektedir. Ancak, bu artış bütçe disiplini çerçevesinde, tarıma sağlanan daha 

önceki desteklere göre sınırlı miktarlarda olacaktır. 

  Bu yukarıda sayılan sonuçlar Türk tarımının, Avrupa ülkelerindeki tarım sektörüne 

karşı fazla bir üstünlüğünün olmadığını göstermektedir. Bu nedenle OTP’ye uyumun başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, Türkiye tarım politikasını verimlilikte sağlanacak 

artışlarla rekabet gücünün arttırılması esasına dayandırmalıdır. 

 

                                                           
185 Dinler, Zeynel (2000). Tarım Ekonomisi, 5.Baskı, Ankara, Ekin Kitapevi Yayınları, s.11 
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3.2.8. OTP’ YE UYUM SORUNLARI 
           Türkiye’nin OTP’ye uyumda yaşayacağı sorunların temeli uygulanan tarım 

politikalarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Türk tarımı; ekonomideki yeri ve önemi, 

uygulanan politikalar, tarımın yapısı, işletmelerin büyüklüğü, organizasyonu, dağılımı, üretim 

deseni, üretim hacmi, verimlilik düzeyi, genel performansı vb. itibariyle AB tarımına göre çok 

önemli farklılıklar göstermekte ve bu farklılıklar her geçen gün daha da artmaktadır. Bugüne 

kadar Türkiye tarım sektörü için OTP gibi kapsamlı bir politika oluşturamamıştır ama bu 

oluşturamayacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü AB tarımında OTP uygulanmadan önceki 

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

alanında yaptığı çalışmalar sonucunda bugün tarım politikasında ulaştığı başarı ile dünyanın 

en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Türkiye’de yapısal reformlarla ve çok 

önemli iyileştirmeler sonucunda bu başarıyı elde edebilir ve bu başarıyla AB tarımına uyumu 

sağlayabilir. Fakat Türkiye’nin bu yapısı ve niteliği ile AB tarımına uyumu çok güç olduğunu 

ve rekabet edebilecek düzeyde olmadığını kabul etmemiz gerekir. 

Türkiye 3 Ekim 2005 öncesi özellikle tarımsal konularda Birlik ile müzakereleri başarı 

ile tamamlamak için birçok hazırlık yapmıştır. Bu hazırlıkları Birliğe en son üye olan 

ülkelerin müzakere süreçlerinde izledikleri tutumları takip edip benzer yöntemler kullanmak 

için araştırmalar yapmışlardır. Bunlar sonucunda tarımsal göstergeler bakımından en çok 

benzerlik Türkiye ve Polonya arasında olduğu gözlenmiş ve Polonya’nın AB ile olan tarım 

yolculuğunu Türkiye kendisine bir model olarak almıştır. Bu benzerlik her iki ülkenin de 

tarımsal göstergelerinden yani tarımsal yapı ve nüfus fazlalığından kaynaklanmaktadır. 

Polonya’nın coğrafi ve demografik özelliklerinden dolayı geçiminin büyük bir çoğunluğunu 

tarımdan elde etmesi başka bir deyişle Polonya’nın tarımsal üretimde AB’ne üye olan 

devletlerden daha fazla bir potansiyele sahip olması ve nüfusunun büyük bir kısmının tarımda 

istihdam etmesi gibi özellikler AB ile olan müzakerelerde kritik bir rol oynamıştır. 

Türkiye’nin de OTP’ye uyumda büyük sorunlar yaşaması beklenmektedir. İki ülke arasındaki 

temel farklılık Polonya’nın OTP’de yaşadığı zorluklara rağmen müzakere sürecinde izlediği 

tutum, yöntem ve aldığı tedbirler ile bu sürecin üstesinden gelmeyi başarmış ve AB’ye tam 

üye olmuştur. Türkiye’ye baktığımızda henüz bu sorunları çözüme kavuşturamamış ve 

Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci devam ettiği görülmektedir. 

Türkiye’nin GSYİH’ deki payı her ne kadar geçmişe oranla önemli ölçüde azalsa da, 

nüfusun gıda maddeleri gereksinimini karşılaması, tarıma dayalı sanayinin hammadde 

kaynağını oluşturması, belli bir kesime istihdam olanağı sağlaması, dışa bağımlılığın 

önlenmesi ve ödemeler dengesi üzerinde etkilerinin olması nedeniyle tarım, Türkiye 
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ekonomisinde önemli bir sektör olma özelliğini devam ettirmektedir. 186Ancak, Türkiye’nin 

mevcut tarımsal yapısı, AB ile yapılacak olan tam üyelik müzakereleri için önemli bir sorun 

teşkil etmektedir. 

           Türkiye’nin OTP’ye uyumunda birçok teknik, ekonomik ve siyasi engel 

bulunmaktadır. Bu engeller temel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir187: 

1) Türk tarımının OTP'ye uyumu Türkiye ve AB’de; genel ekonomik ve sosyal yapı 

yanında, tarım ile doğrudan ilgili olarak işletme yapısı, üretim, tüketim, fiyat ve pazar 

politikası, dış ticaret, tarıma bağlı ve dayalı sanayiler, rekabet politikası, teknoloji 

kullanımı, verimlilik, üretici gelirleri, kendine yeterlilik, mali politikalar, bölgesel ve 

sosyal politikalar, mevzuat ve kurumsal yapı olmak üzere pek çok konu üzerine etkili 

olacaktır.  

2) Türk tarımı ve AB tarımı hızlı ve sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle, 

OTP’ye uyumun sonuçları, büyük ölçüde uyumun ne zaman gerçekleşeceğine de 

bağlıdır. Desteklemenin yoğun bir şekilde uygulandığı bugünkü gibi bir dönemde 

uyumun gerçekleşmesi ile, desteklemenin azaltıldığı bir dönemde uyumun 

gerçekleştirilmesi, Türk tarımı için çok farklı sonuçlar doğurabilecektir. Bugünkü 

destekleme düzeyinde Türk tarımının OTP'ye uyumu Türk tarımına önemli imkânlar 

sağlayabilecektir. Ancak, OTP reformları çerçevesinde, tarıma sağlanan desteklerin 

azaltılması nedeniyle, gelecekte OTP Türk tarımı için yeterli ölçüde destekleyici-

koruyucu olamayabilecektir. 

3) AB bütçe disiplini çerçevesinde, üye olacak ülkelerin tarımsal potansiyelini göz 

önünde bulundurarak, her yeni üye kabulünden önce tarımsal harcamaları kısma 

yoluna gitmektedir. Böyle bir uygulama Türkiye’nin tam üyeliği öncesinde de ortaya 

çıkabilecektir.  AB ayrıca, son yıllarda tarım da dahil olmak üzere, bütün alanlarda, 

mali destek sağlamaktan çok düzenleyici bir rol alma yoluna girmektedir. DTÖ 

çerçevesinde ortaya çıkan gelişmeler tarımsal harcamaların kısılması yönündeki süreci 

daha da hızlandırmaktadır. Bu gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’nin OTP 

çerçevesinde AB’den sağlayacağı mali destek çok sınırlı bir düzeyde olabilecektir. 

4) AB’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan yeni mali perspektifi (bütçeleri) ile ilgili bilgiler 

AB bütçesinden yapılacak tarım harcamalarının kısıldığının açık bir göstergesidir.  

 

                                                           
186Mercül, Abdülkadir (2002). Ekonomik-Parasal Birlik Sürecindeki Gelişmeler ve Türkiye, Tüm 
Yönleriyle Türkiye-AB İliskileri, Ed. Mustafa Aykaç, Zeki Parlak, İstanbul, Elif Kitabevi Yayınları, s.108 
187 Atakan, Mehtap (1998). AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, Ankara, Eylül Yayınevi, s.85 
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Tablo 5: AB’NİN 2007-2013 YILLARI MALİ PERSPEKTİFİ BÜTÇESİ 

(2004 Fiyatlarıyla Milyon Euro)188 
           Bu gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’nin OTP çerçevesinde AB’den 

sağlayacağı mali destek çok sınırlı bir düzeyde olabilecektir. 

AB bütçesinde tarım ile ilgili olarak, OTP Piyasa Önlemleri, yeni Tek Kırsal 

Kalkınma Fonu, Balıkçılık Politikası, Çevre Önlemleri ve bu sektörlerin işletim masraflarını 

                                                           
188www.tarım.gov.tr (çevirimçi 11/08/09) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sürdürülebilir 

büyüme 

47.582    59.675 62.795 65.800 68.235 70.660 73.715 76.785 

Doğal 

kaynaklar 

56.015 57.180 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825 57.805 

   Tarım 

Piyasaları 

43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 

   -Kırsal 

Kalkınma 

10.544 11.759 12.235 12.700 12.825 12.952 13.077 13.205 

(Toplam OTP) 54.279 55.259 55.908 56.054 55.859 55.666 55.853 55.497 

   -Diğer*   1.736   1.921   1.992   2.061   2.121   2.184   1.972   2.308 

Vatandaşlık   1.381   1.630   2.015   2.330   2.645   2.970   3.295   3.620 

Küresel ortak 

olarak AB 

11.232 11.400 12.175 12.945 13.720 14.495 15.115 15.740 

Yönetim   3.436   3.675   3.815   3.950   4.090   4.225   4.365   4.500 

Toplam 

taahhütler 

120.68

8 

133.560 138.70

0 

143.140 146.670 150.200 154.315 158.450 

Toplamda 

OTP’nin % si 

%44.97 %41.37 %40.31 %39.16 %38.08  %37.06 %36.19 %35.02 

Toplam 

ödemeler 

114.74

0 

124.600 136.50

0 

127.700 126.000 132.400 138.400 143.100 

GNI’nın %’si 

olarak 

ödemeler 

%1.09 %1.15 %1.23 %1.12 %1.08 %1.11 %1.14 %1.15 
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kapsayan “Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi” başlıklı yeni bir bütçe 

oluşturulmaktadır.  

Bu bütçenin miktarı, 2007-2013 yılları arasında yılda 57-58 milyar Euro(€) arasında 

değişmekte olup, bunun 42-43 milyar €’su  Tarımsal Piyasalar ve 12-13 milyar €’su  Kırsal 

Kalkınma ve 1.7-2.3 milyar €’su  Diğer Önlemler (balıkçılık ve çevre) için ayrılmıştır.189 

Burada dikkat çeken husus, AB bütçesi 2007’de yaklaşık 133.5 milyar €’dan, 

2013’de 158.5 milyar €’ya çıkmasına, yani 25 miyar € artmasına karşın, tarım bütçesi yıllık 

olarak aşağı yukarı sabit kalmakta, AB-25 için 2006 yılında AB bütçesinin %45’i olan tarım 

harcamaları, AB-27 için 2013 yılında AB bütçesinin %35’ine düşmektedir.190 

 

5) Tek Kırsal Kalkınma Fonu için ayrılan yıllık 12-13 milyar €’luk finansman 

incelendiğinde; bu miktarın 2006 yılına kadar olan süre için öngörülen miktarda artış 

olduğu anlamına gelmediği görülmektedir. Nitekim, Bulgaristan ve Romanya için 

geçici olarak öngörülen hacimler (5.5 milyar  €) dikkate alındığında, 2013’deki AB-25 

için öngörülen kırsal kalkınma için yapılacak harcama seviyesi 2006 seviyesinin en az 

500 milyon €  altında olacaktır.  

6)  Eğer adaylık döneminde gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye; tarım işletmelerinin 

yapısındaki bozukluk, teknoloji kullanımındaki yetersizlik, düşük verimlilik gibi 

sorunlara bağlı olarak doğal kaynakları nedeniyle avantajlı olduğu ve meyve-sebze, 

tütün ve pamuk gibi, Topluluk tarımını tamamlayıcı nitelikte olabilecek meyve-sebze, 

tütün, pamuk, kabuklu yemişler, nohut ve mercimek gibi, AB tarımını tamamlayıcı 

nitelikte olabilecek ürünler dışında, özellikle hayvansal ürünlerde ve hububatta AB ile 

rekabet edemeyecektir. Tarımsal üretimde ve üretici gelirlerinde beklenen artış 

sağlanamayacak, hatta azalmalar ortaya çıkabilecektir. Ayrıca Türkiye çoğu stratejik 

tarım ürününde dışa bağımlı bir hale gelebilecektir. 

7)  Bu nedenle Türkiye, özellikle verimlilik ve rekabet gücünün artmasına imkân 

verecek, kırsal ve tarımsal alt yapının ve tarım işletmelerinin yapısının iyileştirilmesi 

ve tarım ürünleri fiyatlarının-maliyetlerinin Topluluk fiyatlarına yaklaştırılması, 

politikalarına ağırlık vermelidir. Aksi takdirde, Türk tarımı, tam üyelik koşullarında 

AB tarımı karşısında ciddi bir rekabet sorunu yaşacak, tarım sektörü kısa dönemde 
                                                           
189Tuna, Yusuf (1993). Tarımda Verimlilik Artısının Ekonomik Sonuçları: Türkiye ile İlgili Bir 
Degerlendirme, Ankara, Milli Produktivite Merkezi Yayınları, s.73 
190Kaymakcı, Oğuz (2005). Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci ve Sonrası,  
Ankara, M. Nail Alkan, s.86 
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telafisi imkânsız yaralar alacaktır. Türk tarımı uzun dönemde ve yapısal 

iyileştirmelerle ancak, AB tarımı karşısında belirli bir rekabet gücü kazanabilecektir. 

8)  Topluluğa yeni üye olan ülkeler için oluşturulan SAPARD benzeri bir uygulamanın, 

gelecekte Türkiye için de gerçekleştirilmesi, (2007’den itibaren bir katılım öncesi 

enstrüman’ın (IPA) devreye sokulması öngörülmektedir) Türk tarımının OTP’ye 

uyumunu kolaylaştırıcı bir unsur olabilecektir. Ancak, Türkiye ile AB tarımı 

arasındaki önemli yapısal farklılıklar nedeniyle kapsamlı bir uyumu gerçekleştirmenin 

güçlüğü bilinmektedir. Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, özellikle AB’nin 

mali yardımını öngören ilişkilerin, sürekli aksaması bu konuda fazla iyimser olmayı 

güçleştirmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

          SONUÇ VE ÖNERİLER  

         Tarım insan yaşamının her alanında olduğu gibi tarihin gelişiminde de önemli bir yere 

sahiptir. Bugüne kadar birçok savaş verimli topraklar yüzünden olmuştur. Bu toprağın insan 

yaşamı için önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Gelişen teknoloji ile tarımın önemi 

azalır gibi görünmede yine de insan hayatı için önemini korumaktadır. Cumhuriyetin 

kuruluşundan günümüze kadar geçen bu süreçte Türkiye, ekonomisini geliştirme adına birçok 

girişimde bulunmuş ve dünya ekonomik gelişmişlik düzeyinde kendini gösterme adına birçok 

organizasyona dahil olmuştur. Bu önemli organizasyonların içinde büyük payı olan Avrupa 

Birliği’ne dahil olmak adına büyük çaba sarfetmiştir. 1963 yılında imzalanan Ortaklık 

Anlaşması ile başlayan Türkiye AB ilişkileri 40 yılı aşkın bir süredir devam etmekte ve 

Türkiye AB’ye üye olmak için büyük bir çaba harcamaya devam etmektedir. 1987 yılındaki 

tam üyelik başvurusunun üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye bu sürede Ankara 

Anlaşması ve Katma Protokol kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. 

1997 Lüksemburg Zirvesi’nde AB’nin genişleme sürecinden dışlanan Türkiye, 1999 yılındaki 

Helsinki Zirvesi’nde aday ilan edilmiş ve 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlamıştır. 

Ankara Anlaşması’nın 1964 yılında yürürlüğe girmesinden itibaren, Türk tarımının OTP’ye 

uyumu, Türkiye’nin AB üyeliği için başarması gereken en önemli yükümlülüklerden biri 

olmuştur. 1996 yılı başında tamamlanan Gümrük Birliği, Türkiye-AB ilişkilerinin temel yapı 

taşlarından biri olmuş ve Gümrük Birliği’nin uygulamaya girmesi ile Türk tarım 

politikalarının OTP’ye uyumu için içerik, yöntem ve tarih açılarından pek kesin olmayan yeni 

bir süreç başlatılmıştır. 

           Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden itibaren, Türk tarımının OTP’ ye uyumu, 

Türkiye’nin AB üyeliği için başarması gereken en önemli yükümlülüklerinden biri olmuştur. 

Fakat, AB’ nin ve Türkiye’nin tarım sektörleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan büyük 

farklılıklar, Türkiye’nin bunun için ayırabileceği maddi ve teknik kaynaklarının yetersizliği 

ile politika oluşturulamaması, ayrıca AB’nin Türk tarımının OTP’ ye uyumuna sadece 

Türkiye’nin kendi meselesi olarak görmesi ve imzalanan Anlaşmalardan doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bu alanda somut adımların atılmasını engellemiştir. 

          AB’ye üyelik yolunda kısa bir sürede büyük başarılar gösteren Polonya gelişimini 

tamamlamış ve beşinci genişleme dalgası ile AB’ye üye olan 10 MDAÜ’nün arasında yer 
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almıştır. 1998–1999 yılları arasında Polonya tarım ile ilgili fazla bir gelişme gösterememiştir. 

Fakat 14 Haziran 2000 tarihinde tarım ile ilgili müzakere başlığının açılmasıyla bu alandaki 

çalışmalara yoğunluk verilmiş ve tarım ile ilgili çalışmalar 13 Aralık 2002 tarihinde sona 

ermiş ve en son kapanan başlık olmuştur. Polonya Ortak Tarım Politikası’na uyum sırasında 

uzun ve zorlu bir süreçten geçmiş olsada OTP’ye uyumu başarı ile tamamlamıştır. Türkiye ile 

Polonya arasındaki mevcut olan tarımsal yapıdaki benzerlikler Türkiye’nin AB OTP’ ye 

uyumda Türkiye’ye ışık tutma adına yol gösterici bir harita niteliğindedir. 

           Diğer taraftan AB ve Türk tarım sektörü arasındaki farklara değinecek olursak, tarım 

sektöründeki nüfus ve tarım işletmelerinin büyüklülükleridir. OTP çerçevesinde AB’de tarım 

sektöründe çalışan nüfusun başka alanlara yönelmelerini sağlamak için çiftçilerin eğitimlerine 

önem verilmiş ve maddi teşvikler sağlanmıştır. Bugüne kadar tarım sektörü için Türkiye, OTP 

gibi kalıcı, etkin ve kapsamlı bir politika oluşturamamıştır. Bu nedenle Türkiye, AB’deki 

mevcut durumu inceleyerek ve geleceği değerlendirerek bir tarım politikası oluşturmalıdır. Bu 

bağlamda dağınık olan tarımla ilgili kuruluşlar tek çatı altında toplanmalı ve tarım politikası 

tek bir kurum tarafından oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Türkiye ve AB arasındaki diğer 

önemli bir fark ise, AB’deki güçlü üretici birliklerine üye olan çiftçilerin, hem sosyal, siyasi 

ve ekonomik haklarını savunabilme, hem de OTP’ de söz sahibi olabilme imkânlarına sahip 

olmalarıdır. AB gibi büyük mali imkânlara sahip olmaması dolayısıyla Türkiye, kısıtlı mali 

kaynaklarla tarımda başarıya ulaşmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle AB’deki 

Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (FEOGA)benzeri bir fonun oluşturulması ve bütün 

tarımsal desteklerin ve tarımsal altyapı projelerinin bu fondan finanse edilmesi gerekli 

görülmektedir. AB’nin OTP reformundan sonra uygulamaya başladığı, üreticiyi destekleme 

sisteminin temelini oluşturan doğrudan gelir desteği ile AB’de uzun zamandan beri uygulanan 

ihracat sübvansiyonu, depolama yardımları, müdahale alımları benzeri destekler, tarımsal 

yapısı göz önünde bulundurularak, tarımsal verimliliği arttırıcı yönde Türkiye’de de 

uygulanmalıdır. Türkiye ve AB’deki hayvan ve bitki sağlığı şartları arasındaki farklılık 

giderilmelidir. Bunun için gerekli mevzuat çıkarılmalı ve mevzuatın uygulanabilmesine 

yönelik teknik alt yapı oluşturulmalı ve uygulanması temin edilmelidir. Ayrıca gıda ve tarım 

ürünlerindeki kalite ve standartlar arasındaki farklılıkların giderilmesi için gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır.  

              Türk tarımının OTP’ ye uyumu için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 
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 Tarım işletmelerinin ekonomik büyüklüğe kavuşturulması için gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmalı ve işletmelerin ekonomik büyüklükte faaliyet göstermeleri 

teşvik edilmelidir.  

 Tarım sektöründe çalışan nüfus, eğitim ve teşvik edici imkânlar sağlanarak özellikle 

bağlantılı sektörler başta olmak üzere diğer sektörlere kaydırılmalıdır.  

 Tarım ile ilgili konularda karar verme durumunda olan kuruluşlar tek çatı altında 

toplanmalı, tarım politikaları tek elden belirlenerek uygulanmalıdır. 

 Kalıcı, etkin ve kapsamlı bir tarım politikası oluşturulup uygulanmalıdır. AB’ deki 

benzer yapıda, üretici birlikleri oluşturularak üretici örgütlenmelidir. 

 Tarım politikalarının uygulanması için gereken finansmanın temin edilebilmesi için 

AB’ deki Tarımsal Garanti ve Yönlendirme fonu (FEOGA) benzeri bir fon 

oluşturulmalıdır. AB’ nin OTP’ si ile uyumlu destekleme sistemleri oluşturulmalıdır.  

 Hayvan ve bitki sağlığı şartları AB mevzuatında öngörülen düzeye çıkarılmalıdır. 

Gıda ve tarım ürünlerindeki kalite ve standartlar AB seviyesine yükseltilmelidir.  

 Bilgi ve teknolojiye erişim ile teknoloji kullanımı yoluyla verimlilik arttırılmalıdır. 

Müdahale alımları yapacak olan kuruluşlar belirlenmelidir. 

 Tarım ürünlerinin fabrikalarda işlenme oranları yükseltilmeli, tarım-sanayi 

entegrasyonu sağlanıp tarımsal sanayinin Anadolu’ya yaygınlaştırılmasına hız ve 

önem verilmelidir.  

 Tarım ürünlerinin dahili ve harici pazarlama hizmetlerinin geliştirilmesine özel bir 

önem verilmelidir.  

 Türkiye bir taraftan uygun olan alanlarda organik tarımın gelişmesi için gerekli 

adımları atarken, diğer taraftan rekabetçi bir tarım sektörünün oluşumu ve teknolojik 

gelişmelerin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için AR-GE çalışmalarına önem 

vermek zorundadır.  

 Yeni teknolojiler takip edilmeli ve bu teknolojileri uygulamaya elverişli alanlar 

oluşturulmalıdır. 

 Tarım işletmelerinin yapısı ve kırsal ve tarımsal alt yapı iyileştirilmesi, DPT, Tarım ve 

Köy işleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili 

kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmasıyla yeni bir programa 

bağlanmalıdır. Bu programın hedefi tarımsal verimlilik ve rekabet gücünün artırılması 

olmalıdır. 

 Doğal kaynaklar ile çevre ve kırsal peyzaj, Gündem 2000 göz önünde bulundurularak 

ülke, bölge ve havza ölçeğinde, korunmalı ve geliştirilmelidir.  
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 Kırsal alanda tarıma dayalı sanayiler ve tarım dışı ekonomik faaliyetler 

desteklenmelidir. 

  Tam üyelik gerçekleştiğinde, taze ve işlenmiş meyvelerde hemen, diğer bitkisel 

ürünlerde 1-5 yıl, hayvansal ürünlerde de 5-10 yıl içerisinde uyumu gerçekleştirecek 

bir strateji izlenmelidir. 

 Tarımda istihdam edilen nüfus diğer sektörlere yönlendirerek tarımsal nüfus fazlalığı 

azaltılmalıdır 
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