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Yönetici Özeti 

 

Bu rapor, OECD ülkelerini ve dünya piyasasındaki önemli aktörler olan gelişmekte olan 

ülkelerin büyük kısmını kapsamaktadır. Bu 49 ülke, tarım sektöründe küresel katma değerin 

%88’ini oluşturmaktadır. Tarım politikaları, ülke ekonomilerinde tarımın oynadığı role göre 

değişkenlik göstermektedir. Ülkelerin yapısal farklılıklarına bakılmaksızın, tarım politikalarına 

yön verilirken ortak hedefler paylaşılmaktadır: tarım sektörü ve kırsal bölgelerin ekonomik 

görünürlüğünü sağlama, büyüyen ve tüketimi artan nüfusu besleyecek yeterli ve besleyici 

gıdanın üretilmesi ve uzun dönemde gıdanın üretiminin çevresel sürdürülebilirliğini 

geliştirmek. Politika hedefleri bu ortak hedefler doğrultusunda farklı ağırlıklar verilerek 

belirlenmektedir. 

 

OECD Üretici Destek Tahmini hesaplamasına göre bu raporda bulunan ülkeler 2012-14 

döneminde tarım üreticilerine yıllık ortalama 601 milyar ABD doları (450 milyar €) ödeme 

yapmışlardır ve sektörün işlevselliğini desteklemek için genel hizmetlere 135 milyar ABD 

doları (103 milyar €) aktarmışlardır. 

 

OECD ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üreticilere verilen desteklerin 

ortalaması birbirine yaklaşmaktadır. Bu raporda yer alan 49 ülkede, 2014 yılında, brüt çiftlik 

gelirlerinin %18’i kamu politikaları kapsamında çiftçilere destek olarak verilmektedir. 

 

OECD alanında genel olarak, piyasa fiyat desteği ve girdi destekleri ve çiftçilerin tarımsal 

üretim kararlarını doğrudan etkilemeyen destekler gibi desteklerden kademeli olarak 

uzaklaşılmaktadır. Bu durum ülkelerin destek ve koruma programlarına göre yüksek düzeylerde 

ve yüksek hızlarda meydana gelebilmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik, inovasyon ve risk 

yönetimi gibi uzun dönemli öncelikler vurgulanarak bazı adımlar atılmaktadır. Bu çabalar, 

takviye edilmelidir. Aynı zamanda, bazı gelişmekte olan ülkeler tam tersi doğrultuda ilerleme 

kaydetmekte, fiyat ve üretimle bağlantılı destek politikalarının kullanımını arttırmaktadır. 49 

ülkede, kısıtlamalar olmaksızın, fiyat, çıktı ve girdi kullanımıyla doğrudan bağlantılı %67 

oranında destek verilmektedir. 
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Türkiye 

 

Şekil 1. Türkiye: PSE düzeyi ve destek kategorilerinin dağılımı, 1986-2014 

 

 

 

 

 

Politika gelişmelerinin değerlendirilmesi 

 

 1986-88’den beri, piyasaya yönelik farklı politikalar uygulanmıştır. Politikalarda 

yapılan bu geçici değişiklikler, yüksek enflasyon ve değişken kur ortamında yapılmıştır. 

Brüt işletme gelirlerinde, üretici desteklerinin oranı (%PSE) 2012-14 döneminde 

1986-88 dönemine kıyasla değişiklik göstermeyerek yaklaşık %20 oranında 

gerçekleşmiştir. Bu rakam 2012-14 için %17 olan OECD ortalamasından 

yüksektir.  

 Türkiye, dünyadaki en büyük 7. Tarımsal üreticidir ve son yıllarda tarım sektörünün 

hukuki ve kurumsal çerçevesini güçlendirmek için çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir.  

 AR-GE, yenilikler ve verimliliğin Kalkınma Planındaki stratejik hedeflere eklenmesiyle 

olumlu adımlar atılmıştır. Ancak potansiyel olarak bozucu desteklere hala ağırlık 

verilmesi, tarımsal verimliliğin sürdürülebilirliğine engel olabilir.  

 Şeker Kurumunun gerçek manada ticari ve iktisadi olarak canlı bir kuruluşa 

dönüştürülmesi için daha fazla çaba gerekmektedir.  
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İçeriksel Bilgi 

 

İktisadi büyüme 2014 yılında hız kaybetmiştir. Geniş cari işlem açığından kaynaklanan 

iç talebi tutacak politikalar, nakit akışındaki dalgalanmaların artması ve siyasi belirsizlikler, 

özel sektör yatırımlarını ve tüketiminde hız azalmasına sebep olmuştur. Cari işlem açığı, 

GSYİH’nın %5’inden yukarıda, enflasyon da %9’larda gerçekleşmektedir (2013 yılında 

%7,5’du). 

 

Bilhassa bitkisel üretim olmak üzere, tarımsal üretim son 20 yıllık dönemde hızla 

büyümektedir. Küçük ölçekli işletmelerin ve geçimlik/yarı geçimlik çiftliklerin sayıca fazla 

olması gibi çeşitli yapısal darboğazlara rağmen, Türkiye küresel düzeyde önemli ihracatçılar 

arasında yer almaktadır (dünyanın en büyük 7. Tarımsal üreticisi). Türkiye’nin başlıca ticari 

partnerleri AB, ABD ve Orta Doğu’dur. İstihdam bakımında, tarım sektörü ülke ekonomisinin 

en önemli sektörlerinden birisidir.  

 

Tablo 1. İçerik Göstergeleri, 1995, 2013* 

 1995 2013* 

Ekonomik içerik   

GSYİH (milyar ABD doları) 228 822 

Nüfus (milyon) 62 76 

Kara alanı (bin km2) 770 770 

Nüfus yoğunluğu (kişi sayısı/km2) 75 96 

Kişi başına düşen GSYİH, satın alma gücü paritesi ($) 7.119 18.574 

GSYİH içerisinde ticaretin payı (%) 12,6 24,5 

Ekonomide tarım   

GSYİH’de tarımın payı (%) 11,9 8,3 

İstihdamda tarımın payı (%) 44,1 23,6 

Tarımsal gıda ihracatının toplam ihracattaki payı (%)) 19,9 11,0 

Tarımsal gıda ithalatının toplam ithalattaki payı (%) 9,9 5,3 

Tarım Sektörünün Özellikleri   

Tarımsal gıda ticaret dengesi (milyon $) 778 3.315 

Toplam tarımsal üretimde bitkisel üretimin payı (%) 68 59 

Toplam tarımsal üretimde hayvansal üretimin payı (%) 32 41 

Tarım alanları (bin hektar) 39.493 38.407 

Tarım alanları içerisinde ekilebilir alanların payı (%) 62 54 

Tarım alanları içerisinde sulanabilen alanları payı (%) 8 9 

Su tüketiminde tarımın payı (%87) 87 87 

Azot dengesi, kg/ha 33 31 

*Ya da en güncel veri 

Kaynaklar: OECD İstatistiksel Veri Tabanı, UN Comtrade Veritabanı, Dünya Kalkınma Göstergeleri ve ulusal 

veri 
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Şekil 2. Türkiye: Temel Makroekonomik Göstergeler, 1995-2014 

 
 

 

Şekil 3. Türkiye: Tarımsal gıda ticareti, 1995-2013 
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Tarıma Yapılan Desteklerdeki Gelişmeler 

 

Türkiye, 1990'ların sonlarından bu yana iddialı bir dizi reformu hayata geçirmektedir. 

Bununla birlikte, destek seviyesi yıldan yıla değişiklik göstermekte olup halen OECD 

ortalamasının üzerinde seyretmektedir ve verilen destekler büyük ölçüde bozucu niteliktedir. 
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Tablo 2. Türkiye: Tarıma Yapılan Destek Tahmini 

 1986-88 1995-97 2012-14 2012 2013 2014p 

Toplam üretim değeri (çiftlik düzeyinde) 18 2.440 136.838 138.079 130.446 141.990 

MPS emtialarının payı (%) 56,5 74,9 69,3 63,2 70,3 74,5 

Toplam tüketim değeri (çiftlik düzeyinde) 15 2.227 108.012 107.549 102.322 114.165 

Üretici Destek Tahmini (PSE) 4 707 30.438 26.041 31.385 33.889 

Üretime dayalı verilen destek 3 514 25.533 21.641 26.618 28.339 

Piyasa fiyat desteği1 3 505 22.844 18.904 23.978 25.650 

Üretime dayalı ödemeler 0 10 2.689 2.737 2.640 2.689 

Girdi kullanımına dayalı ödemeler 1 189 1.778 1.447 1.655 2.233 

Değişken girdi kullanımına dayalı 1 182 1.377 1.114 1.299 1.717 

Girdi kısıtlamaları ile birlikte 0 0 0 0 0 0 

Sabit sermaye oluşumuna dayalı 0 6 379 311 333 494 

Girdi kısıtlamaları ile birlikte 0 0 0 0 0 0 

Çiftlik hizmetlerine dayalı 0 1 22 22 22 23 

Girdi kısıtlamaları ile birlikte 0 0 0 0 0 0 

Mevcut A/An/R/I dayalı ödemeler, üretim gereksinimli 0 4 3.126 2.952 3.112 3.315 

Gelire dayalı 0 0 300 263 290 347 

Ekili alan/hayvan sayısına dayalı 0 4 2.826 2.689 2.821 2.968 

Girdi kısıtlamaları ile birlikte 0 0 23 23 23 23 

Mevcut olmayan A/An/R/I dayalı ödemeler, üretim gereksinimli 0 0 0 0 0 0 

Mevcut olmayan A/An/R/I dayalı ödemeler, üretim gereksinimi olmayan 0 0 1 1 1 1 

Değişken ödeme oranıyla birlikte 0 0 0 0 0 0 

Emtia istisnaları ile birlikte 0 0 0 0 0 0 

Sabit ödeme oranlarıyla birlikte 0 0 1 1 1 1 

Emtia istisnaları ile birlikte 0 0 0 0 0 0 

Emtia kriterine bağlı olmayan ödemeler 0 0 0 0 0 0 

Uzun dönemde kaynağın boş bırakılmasına dayalı 0 0 0 0 0 0 

Belirli emtia üretimine bağlı olmayan 0 0 0 0 0 0 

Diğer emtia kriterine bağlı olmayan 0 0 0 0 0 0 

Diğer ödemeler 0 0 0 0 0 0 

Yüzde PSE (%)  20,5 25,9 21,1 17,9 22,8 22,6 

Üretici NPC’si (katsayı) 1,22 1,27 1,20 1,15 1,24 1,21 

Üretici NAC’si (katsayı) 1,26 1,35 1,27 1,22 1,29 1,29 

Genel Hizmetler Destek Tahmini (GSSE)2 0 278 5.463 3.894 6.141 6.355 

Tarımsal bilgi ve İnovasyon sistemi 0 4 75 71 82 73 

Denetim ve kontrol 0 7 104 92 105 116 

Kalkınma ve altyapıların devamlılığı 0 58 4.483 3.731 4.582 5.137 

Pazarlama ve teftiş 0 202 800 0 1.371 1.029 

Kamu stoklarının maliyeti 0 0 0 0 0 0 

Diğer 0 6 0 0 0 0 

Yüzde GSSE (TSE’nin %’si) 7,3 27,7 15,1 13,0 16,4 15,8 

Tüketici Destek Tahmini (CSE) -3 -492 -15.800 -12.263 -17.908 -17.399 

Tüketiciden üreticiye yapılan transferler -3 -493 -16.472 -12.263 -18.706 -18.447 

Tüketiciden yapılan diğer transferler 0 -28 -157 -173 -123 -173 

Vergi mükelleflerinden tüketiciye yapılan transferler 0 0 0 0 0 0 

Aşırı yem kullanımı 0 29 829 344 922 1.221 

Yüzde CSE (%) -19,2 -21,3 -14,7 -11,2 -17,5 -15,2 

Tüketici NPC’si (katsayı) 1,26 1,29 1,18 1,13 1,23 1,19 

Tüketici NAC’si (katsayı) 1,24 1,27 1,17 1,13 1,21 1,18 

Toplam Destek Tahmini (TSE) 4 985 35.902 29.935 37.526 40.244 

Tüketicilerden transferler 3 521 16.629 12.437 18.830 18.620 

Vergi mükelleflerinden transferler 1 492 19.429 17.672 18.819 21.797 

Bütçe gelirleri 0 -28 -157 -173 -123 -173 

Yüzde TSE (GSYİH’nin %’si) 3,7 4,2 2,3 2,1 2,4 2,3 

GSYİH Deflatöre (1986-88=100) 100 13.840 504.202 472.198 500.990 539.417 
Not:1986-88.1995-97 ve 2012-14: ağırlıklandırılmamış ortalama. p: geçici. NPC: Nominal Koruma Katsayısı. NAC: Nominal Yardım 

Katsayısı 
A/An/R/I: Ekili alan/Hayvan sayısı/Kazanç/Gelir 

1. Piyasa Fiyat Desteği (MPS), net üretici vergileri ve aşırı yemlik maliyetidir. Türkiye için MPS emtiaları: buğday, mısır, arpa, ayçiçeği, 
şeker, patates, domates, üzüm, elma, pamuk, tütün, süt, sığır ve dana eti, koyun eti, kanatlı eti ve yumurtadır. 

2. Yeni kategorilerle revize GSSE’nin tanımı 2014 yılında sunulmuştur. Mümkün olduğu müddetçe, revizyon bütün zaman serileri için 

uygulanmıştır. GSSE serileri ve TSE sonuçları daha önce yayınlanan serilerle karşılaştırılamaz. 
Kaynak: OECD (2015), “Üretici ve Tüketici Destek Tahminleri” , OECD Tarım istatistikleri (veri tabanı) 
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Politika Gelişmelerinin Tanımı 

 

Temel Politika Araçları 

 

 10. Kalkınma Planı’nda (2014-18) belirlenen tarım politikalarının stratejik hedefi; temel 

amacı nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak olan tarım sektörünün küresel ölçekte 

rekabet edebilir ve çevre dostu gelişimini sağlamaktır. Planda, özellikle Ar-Ge, inovasyon, 

verimlilik, gıda güvenilirliği altyapısının geliştirilmesi ve tarımda daha etkin su kullanımının 

sağlanması bilhassa vurgulanmaktadır. Plan, tarım sektöründe yıllık %3,1 büyümeyi, toplam 

istihdam içerisinde tarım istihdamının payını %21,9’a düşürmeyi ve sektörün GSYH’sinin 

2018’e kadar %6,8 oranında büyümesini hedeflemektedir. 

 

 2013-17 Stratejik Planı tarım sektöründe beş stratejik alan belirlemektedir; i) tarımsal 

üretim ve arz güvenliği, ii) gıda güvenilirliği, iii) bitki ve hayvan sağlığı; iv) tarımsal altyapı ve 

kırsal kalkınma ve v) kurumsal kapasite. 

 

 Stratejik hedeflere ulaşmak için kullanılan tarımsal destek araçları, fark ödemeleri, telafi 

edici ödemeler, hayvancılık destekleri (yem bitkileri, suni tohumlama, süt primleri, risksiz 

hayvancılık bölgeleri, arıcılık ve balıkçılık), ürün sigortası desteği, kırsal kalkınma desteği ve 

çevresel olarak üretimden ayırmayı içermektedir.  

 

 İthalat tarifeleri – hububatlar, şeker ve tütün için sabit alım fiyatıyla tamamlanarak- 

yerel üretim için destek sağlamaktadır. İhracat sübvansiyonları, taze ve işlenmiş meyve ve 

sebzeyi, türev gıda ürünlerini, kanatlı etini ve yumurtayı da içeren bir dizi ürüne 

uygulanmaktadır. İşleme tesisi düzeyinde üretim kotaları şeker kamışı için uygulanmaktadır. 

 

 Fark ödemeleri (prim ödemeleri) kısa yerli kaynağı olan ürünler için uygulanmaktadır. 

Yağlı tohum, zeytinyağı, pamuk, hububatlar ve çay (2005’ten beri) üreticileri bu ödemeden 

faydalanmaktadır. Fındık üreticileri alan bazlı ödemeler almaktadır. Ödemeler aynı zamanda 

alan bazlı olarak yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohum, mazot ve gübre kullanımı için 

de sağlanmaktadır. Çoğu çiftçi ortalama çiftlik büyüklüğü küçük olduğundan, gelir vergisinden 

muaftır ve ortalama çiftlik geliri oldukça düşüktür. 

 

 Girdi sübvansiyonları, hayvan ırklarını ve çiftlik üretim kapasitesini geliştirecek faiz 

imtiyazları ve ödemeler şeklinde ağırlıklı olarak sağlanmaktadır (örneğin arazi tesviyesi, 

drenaj, zemin iyileştirme ve koruma, arazi toplulaştırma ve araştırma ve geliştirme). Bir dizi 

düzenlemeler su ve toprak kirliliğini kontrol etmekte ve sulak alanların korunmasını 

sağlamaktadır. Devlet, özellikle sulama olmak üzere, altyapı yatırımlarını sağlamada önemli 

bir rol oynamaktadır. Türk tarımının bir özelliği üretim kooperatiflerinden (sulama ve şeker 

kamışı kooperatifleri) kredi ve pazarlama kooperatiflerine kadar geniş çaplı kooperatif 

örgütlenmesinin bulunmasıdır. Bölgeye özel programlar ve yatırım, süt ve besi çiftliği 

yapılarını yerinde geliştirecek destek sağlamaktadır. 
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2014-15’te yerel politika gelişmeleri 

 

 Tarım havzaları genelinde fark ödemeleri için uygun olan ürünleri farklılaştıran “Havza 

bazlı destekleme programı”, Nisan 2013’te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur. Bölgeler arasında ürüne özel desteklerin bütçelemesindeki 

farklılıklarla hükümet; i) en uygun ekolojik koşullara dayalı ürünlerin üretimiyle birlikte 

verimliliğin arttırılması ve ii) bazı ürünlerde arz fazlasını düşürürken, ithal edilen ürünlerin 

üretiminin arttırılarak ürün deseninin değiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 Ekolojik koşullar ve üretim koşulları göz önünde bulundurularak, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nca geliştirilen sofistike modele dayanan otuz temel tarım havzası 2009 

yılında oluşturulmuştur.  

 

 Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı her çiftçiye 2014 yılında ortalama hektar 

başına 46 TL (20 ABD $) mazot ödemesi ve hektar başına 60 TL (26 ABD $) gübre ödemesi 

verilmektedir. 

 

 Sigorta destekleri 2014 yılında da devam etmiştir. 2014 sonu itibariyle, 1.087.000 adet 

sigorta poliçesi verilmiş ve 357,4 milyon TL (162,4 milyon ABD doları) ödeme yapılmıştır. 

Çiftçiler ve tarımsal işletmeler, Ziraat Bankası’nın (TCZB) mevcut tarım kredi oranının % 25 

ve % 100 arasında değişen bir destekleme oranıyla birlikte, taahhütname türüne bağlı olarak 

(organik tarım, hayvancılık, sulama, iyi tarım uygulamaları ve Ar-Ge) TCZB ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri (TKK) tarafından imtiyazlı fiyatla sunulan kredilerden yararlanmaktadırlar. 

Güncel faiz oranları ile çiftçilere uygulanan faiz oranları arasındaki fark Hazine Müsteşarlığı 

tarafından TCZB ve TKK’ya ödenmektedir (gelir kaybı şeklinde). Hazine tarafından yapılan 

ödemeler 2013 yılında toplam 1.130 milyon TL’ye (516 milyon ABD doları) ulaşmıştır. 

Tarımsal kamu iktisadi teşebbüsleri hususunda, tütün ve tuz kamu işletmesi 2013 yılı sonunda 

özelleştirilmiştir ve şeker işletmesinin özelleştirilme süreci halen devam etmektedir. 

 

 Kırsal kalkınma alanında, yeni ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014 yılında 

yayımlanmıştır. Kırsal kalkınma projelerine yönelik devam eden destekler, özel sektör 

kaynaklarını hareket geçirecek kullanıcılara eş finansman sağlamaktadır.  AB’nin kırsal 

kalkınma politikasına ve AB Ortak Tarım Politikasına uyum sağlamak için Türkiye’nin 

önlemlerini ortaya koyan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programının 

(IPARD- 2007-13) ikinci aşamasının uygulanması devam etmektedir. 2014 yılında kırsal 

kalkınma programlarına verilen desteğin toplam bütçesi 536 milyon €’dur. 2014-20 program 

dönemi için yeni program (IPARD-II) hazırlanmıştır ve AB Komisyonu’nda onaylanma 

sürecindedir.  

 

2014-15 Döneminde Ticaret Politikasındaki Gelişmeler 

 

 2014 yılında tarım ürünlerine uygulanan ortalama gümrük vergisi oranı %58’dir (2013 

yılında %58,9). Inulin, şeker kamışı ve glikoza uygulanan gümrük vergisi düşmüştür. Ukrayna 
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menşeli cevize (Korunma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde) ve bazı tohumlara uygulanan 

gümrük vergisi artmıştır. 

 

 Tarım ürünlerine uygulanan ihracat sübvansiyonları 2014 yılında Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır ve 2014 takvim yılı süresince ihracatta uygulanmıştır. 2014’te, Türkiye'nin 

DTÖ taahhütleri kapsamındaki 44 grup haricinde, 16 emtia grubuna ihracat sübvansiyonu 

verilmiştir. İhracatçılara sağlanan sübvansiyonlar, vergi ya da sosyal sigorta primleri, 

telekomünikasyon ve enerji maliyetleri gibi  kamu kuruluşlarına yapılan ödemelerdeki 

kesintiler şeklinde sağlanmaktadır.  


