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Canberk Türkeç

Mücahid Çakıcı

Cari Açığın Çözümü Tarımda
Tür ki ye ’de t arımın yar at tığı katma

Tarımın ekonomik büyüme içerisindeki oranının

değerin aksine ithalat ve ihracatta negatif

azalmasına karşın sektör hem gelişmiş hem de

bir seyir izliyor.

gelişmekte olan ülkelerde önemini korumaya

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun

devam ediyor. Türkiye’de ise bu oran yüksek-orta

tarımsal üretimin ekonomi üzerinde etkisi

gelirli ülkelerde olduğu gibi yüzde 7 dolaylarına

yadsınamayacak kadar önemli. Özellikle ikinci

y e r a l m a k t a d ı r. B i r d i ğ e r a ç ı d a n , ü l k e

Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen

ekonomisinde yarattığı 60,9 milyar dolarlık katma

kıtlıklardan dolayı, sektör üzerinde reformlar

değer sayesinde tarım sektörü, ekonominin temel

düzenlenerek tekrardan gelişmesi hedeflenmiştir.

yapı taşları arasında yer almakta.

Bu durum, ülke ekonomilerinin büyümesinde
tarımın ayrı bir değer yaratmasını sağlayarak

Tarım sektörünün

GSMH içerisinde tarım sektörünün payını

cari açığa her yıl

arttırmıştır. 1940’lı yıllarda tarım ürünlerinin
üretiminde yaşanan artış, 1960’lı yıllarda hız
kazanarak devam etmiş ve bu durum ‘Yeşil
Devrim’ olarak adlandırılmıştır. 1970’lerden sonra

5 milyar TL
negatif etkisi
mevcut.

ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ve

İşgücüne katılan

gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ref ah

her 5 kişiden 1’i

sağlanmıştır. Ardından sanayi ve hizmet gibi ana

tarım

sektörlerin de etkinliği artmış ve tarımın GSMH

sektöründe

içerisindeki payı düşerek bugünkü konumuna
gelmiştir. Günümüzde, yüksek gelirli ülkelerde

çalışmakta.

tarım sektörünün payı yüzde 1,5 iken, yüksek-orta
gelirli ülkelerde ise bu pay yüzde 7,3 oranında
seyretmekte.

Önceki yıla göre

Milli Tarım Projesi

tarım ihracatındaki

Proje odaklandığı

kayıplar

19 ürün ile ithal-

Fındık

% 51,5

Domates

% 44,1

Limon

% 41

ikameci bir üretim
politikası
izlemektedir.

Tarım ihracatına alternatif
pazarlar bulunmalı
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ithalat ve
ihracat verileri incelendiğinde, her sene tarım
sektöründe 5 milyar TL’ye yakın bir dış ticaret açığı
oluşmakta. Her ne kadar geçen sene bu açık 3
milyar TL’ye gerilemiş olsa da, bu senenin sonuna
gelindiğinde eski düzeyine çıktığı görülmekte.
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Ürün bazında ithalat ve ihracat verileri ele

Diğer taraftan 90’lı yıllarda pamuk fiyatlarında

alındığında ise çarpıcı sonuçlara ulaşılmaktadır.

belirleyici rol oynayacak kadar ihracat oranına

Özellikle, ihracatının yoğun bir şekilde yapıldığı

sahip olan Türkiye, iç piyasada artan tekstil

fındıktan ele edilen gelirde 2 milyar TL’yi aşan bir

üretimine yeterli kaynağı sağlayamamış ve pamuk

düşüş yaşanırken, ayçiçek tohumu yağları,

ithalatına yönelmiştir. Sonuç olarak, pamuk ithalatı

domates ve limon ihracatlarında her biri 500

yıllık 3 milyar TL seviyesine yükselerek dış ticaret

milyon TL olmak üzere toplam 1,5 milyar TL

karnesine eksi olarak yazılan ürünler arasına

civarında bir azalış meydana gelmiştir. Limon ve

girmiştir.

domateste meydana gelen büyük düşüşün ana
sebebi olarak Rusya ile yaşanan uçak krizi

Milli tarım projesi odaklandığı ‘ithalatı

gerekçe gösterilebilir. Her iki üründe de ana

yüksek ürünler’ itibariyle; yerel çiftçiye,

ithalatçı olan Rusya, siyasi kriz sonrası Türk
ürünlerine ambargo uygulayarak girişlerini

tarım çalışanlarına ve cari açığın

engellemiştir. Bu dur umdan dola yı ihraç

düşürülmesine katkı sağlaması

edilemeyen ürünler için alternatif pazarlar

beklenmekte.

yaratılamamış ve ihracatta düşüş yaşanmıştır.

Milli tarım projesi umut
vaadediyor
İncelenmesi gereken bir diğer konu ise Tarımsal
ÜFE’de meydana gelen değişimler. 2014 ve 2015
yıllarında bir önceki senenin aynı ayına kıyasla
ortalama yüzde 10 bandında artış gösteren
tarımsal üretici fiyat endeksi, 2016 yılına
gelindiğinde tolere edilebilir bir oranda
yükselmekte. Son iki yıl içerisinde gerçekleşen
tarımsal ürün girdi fiyatlarının artışından dolayı
enflasyon olumsuz etkilenmekle birlikte hükümetin

2016’da, bir önceki yıla göre ithalatı
yapılan ürünlerde 1,5 milyar TL
tasarruf edilmiştir.

bu konuda yeni atılımlar yapmasını tetiklemektedir.
‘Milli Tarım’ projesi olarak adlandırılan hükümetin
yeni destek tasarısı ise hem enflasyonu hem de
tarımsal dış ticareti dengeleme açısından
o l u ş t u r u l m u ş b i r p r o j e o l a r a k ka r ş ı m ı z a
çıkmaktadır. Proje kapsamında tespit edilen 19

İthal edilen ürünlerde ise pamuk, soya fasulyesi ve

ürünün yetiştirilebileceği havzalara pay edilerek

ayçiçeği yağı ön plana çıkmakta. Bu ürünlerden

desteklenmesi amaçlanmakta olup, başarılı olması

toplam 7 milyar TL’ye yakın ithalat yapılmasına

durumunda sektörü olumlu etkilemesi

karşın, soya fasulyesi ve ayçiçeği yağı ithalatında

beklenmektedir. Bu ürünler içerisinde yukarıda

düşüş meydana gelmiştir. Geçen seneye kıyasla bu

bahsedildiği gibi ithalatı yoğun olan pamuk, soya

ürünlerin ithalatında yaşanan düşüş sayesinde 1,5

fasulyesi ve yağlık ayçiçeği gibi ürünler de yer

milyar TL tasarruf edilmiştir.

almaktadır.
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Tarım girdileri ve etkileri
Gıda, tekstil, tütün, içki gibi ürünleri üreten, birçok
sektöre ana girdi maddesi tedarik eden tarım
sektörünün ülke ekonomisi için önemi oldukça
büyüktür. Bu sebepten dolayı ülkede sektöre zarar
verebilecek olayların önceden tespit edilip
önlenmesi hayati rol oynamakta. Tarım sektöründe
oluşabilecek potansiyel maliyetlerin başında

Tarım alanlarının verimli
kullanımı
Türkiye’deki tarımı ilgilendiren bir diğer konu ise
tarımcılık faaliyetlerinin gerçekleşebileceği toplam
alandır. Türkiye, doğal koşulları çerçevesinde
üreticiye, yani çiftçiye, çok geniş tarım alanları
sağlamaktadır. Bu alanı yaklaşık olarak 38,5
milyon hektardır. Üretim yapılabilecek alan 2013

tarımsal gübre, tohum ve zirai ilaçlar
gelmektedir. Bahsedilen üretim
materyallerinde yaşanabilecek fiyat

yılı verilerine göre, tarımsal

Tarım, kendisi

teknolojilerin üst düzeyde kullanıldığı
bir Avrupa ülkesi olan Hollanda’nın

artışları ve olumsuzluklar, doğrudan

dışındaki

çiftçinin belini bükecek nitelikte.

sektörler için de

fazladır. Tarımda yüksek teknoloji

artışları gerekse mazot fiyatlarının

kaynak

kullanımının sınırlı olduğu Türkiye’de

yüksek olduğu düşünüldüğünde yerel

sağlamakta.

bir şekilde kullanılması, ülke için

Gerek belir tilen girdilerin fiyat

üreticinin ithal pazarlara karşı

sahip olduğu alanın 20 katından

mevcut tarım alanlarının randımanlı
belirleyici bir etmendir.

savunmasının bir hayli düşük olduğu görülmekte.

Geçtiğimiz yıl tarım sektöründe ‘çalışan başına

Bu konudaki politikalar her ne kadar ithal-ikameci

elde edilen katma değer ’ Avrupa Birliği

olsa da toptancılar ve tüketici çoğu zaman ucuz

ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye’nin 3 kat

olan ürünlere –üretildiği yerden bağımsız olarak–
sempati göstermektedir.

Tarımda sağlanan istihdam
Tür kiye ekonomisi içer isinde t emel girdi
maddelerini tarım sektöründen sağlayan sektör
sayısı oldukça fazla. Bunun yanı sıra tarımsal
hammaddelerin ülke içerisinde yaratılan katma
değerle üretilmesi, bir yandan girdi maliyetlerine
bir düzenleme getirirken diğer yandan ise tarımsal
ürünlerin toplanması, işlenmesi ve tüketilebilir hale
getirilmesi aşamalarında birçok vatandaş için gelir
kaynağı oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz
yılın Mayıs ayında TÜİK tarafından yayınlanan
işgücü verileri incelendiğinde Türkiye’de istihdam
edilenlerin yüzde 19,9’unun tarım sektöründe
çalıştığı belirtilmektedir. Tarımın sağladığı istihdam
göz önünde bulundurulduğunda sektörde
yaşanan makineleşme, topraktan alınan verim
açısından önem taşısa da, sektör içi istihdamın
düşmesinin bir sebebi olarak görülmektedir.

daha düşük performans gösterdiği görülmektedir.
Aynı zamanda Türkiye’nin sahip olduğu mevcut
ekilebilir arazi büyüklüğü AB ülkeleri arasında
birinci sırada olan Fransa’dan bile daha fazladır.
Bu iki durum kendi içinde büyük bir tezatlık
göst er mekt edir. Tür kiye, arazi ve işgücü
bakımından sahip olduğu sayısal büyüklüğü
gerekli teknolojik atılım ile harmanlaması
durumunda tarım sektöründe kendi içinde ve AB
ülkeleriyle rekabet edebilir konuma gelecektir.
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Tarım sekt öründeki t eknolojik gelişmeler

Sonuç
Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de tarımsal üretim
ve ihracatın artırılmasına önem verilmelidir. 1950’li
yıllardan bugüne klişeleşmiş olan ‘Türkiye tarımsal
anlamda kendi kendine yetebilen bir ülkedir’
sözünü bugünkü dünya şartlarında gerçekleştirmek
ve hatta ‘Türkiye tam bağımsız bir tarım
ihracatçısıdır’ diyebilmek için sektördeki

en kısa

çoğunlukla makineleşme ile yaşandığı için
sektörde istihdam kayıplarının olması doğal
karşılanması gereken bir durumdur. Fakat bunun
yanında sektör çalışanları kendi kaderlerine terk
edilmemeli, çalışanların sanayi ve hizmet
sektörlerinde kalifiye bir şekilde istihdam edileceği
stratejiler geliştirilmelidir.

zamanda yakalanması gerekmektedir.
Tarımsal ithalatı yapılan ürünlerin maliyetini
karşılayacak miktarda tarım ihracatının
gerçekleştirilmesi için stratejiler geliştirilmesi
ekonomik hayat içerisinde birçok farklı sektöre etki
edecektir. Bu strateji ve planlar geliştirilirken
tarımsal ürünlere artan yurtiçi talep, girdi
fiyatlarındaki artış, istihdam oranları, teknolojik
gelişmeler (makineleşme) gibi konuların üzerinde
durulması gerekmektedir.
Bir diğer yandan, tarım verimliliği çalışanlar
a ç ı s ı n d a n d e ğ e r l e n d i r i l d i ğ i n d e 19 8 0 y ı l ı
Hollanda’sıyla Türkiye arasında yalnızca 4 katlık
bir fark varken, 2015 yılı itibariyle bu fark açılarak
8 katı aşmıştır. Milli gelirin sektöre göre
dağılımında Türkiye ile benzer istatistiklere sahip
olan Hollanda’nın üretimi, pazarlama stratejileri,
verimliliği ve makine kullanımı gibi fonksiyonları
yakından incelenmelidir. Türkiye’nin çağdaş
teknolojik olanaklara yeterli oranda erişimi bu
sayede mümkün olacaktır.

Ekonomistler Platformu, Türkiye’de ekonomi politikaları alanında referans kuruluş olmak üzere 28 Haziran 2000 tarihinde
kurulmuştur. Modern ve kurumsallaşmış bir düşünce örgütü yapısını Türkiye’ye sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Ekonomistler
Platformu, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırma ve uygulama projeleri geliştirmiş ve bu doğrultuda alanında en
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