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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın tarımsal kuraklık konusunda aylar öncesinden yaptığı uyarıları göz ardı ederek, 
önlem almakta geciken tarımsal kamu yönetimi, sadece buğday ithalatı nedeniyle bile Türkiye’nin 300 milyon dolar ek fatura 
ödemesine yol açtı. Tarım sektörü ve üreticilerin gereksinimlerine yanıt veremeyen Hükümet, çok ciddi boyutlarda yaşanan krizi, 
yüzeysel yaklaşımlarla geçiştirmeye çalıştı. 22 Temmuz Milletvekili seçimleri öncesinde ilan edilen kuraklık destekleri, Bakanlık 
bütçesinin % 95’i seçimden önce tüketildiği için bir sonraki yıla kalırken, kuraklık yönetimindeki “beceriksizlik”, 2008 yılında 
da devam etti.

Türkiye’de 2006 yılı Sonbahar dönemindeki yağışlarda ciddi oranda bir azalma yaşanması üzerine,  TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası, hasat döneminden 5 ay önce, 20 Ocak 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaparak, 2007 yılında özellikle serin iklim 
tahıllarında (buğday, arpa, çavdar ve yulaf) verim ve üretim kayıplarının ortaya çıkacağı konusunda yetkilileri uyarmıştı. Basın 
açıklamasında, buğdayda çimlenme ve kardeşlenmenin yetersiz olduğu, 2 milyon ton geri dönüşümsüz kayıp ortaya çıktığı, her 
1 milyon ton kaybın ekonomiye maliyetinin 400 milyon YTL olduğu belirtilmiş; piyasa regülasyonu için gecikmeksizin dışalım 
bağlantısı yapılmazsa, ekmek fiyatlarındaki artış eğiliminin önlenemeyeceği de ifade edilmişti. 

Buna karşılık Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER, 2 Şubat 2007 tarihinde Radikal Gazetesi’nde çıkan açıklamasında 
yağışların olmaması nedeniyle Türkiye’nin buğdaysız kalıp ekmek sıkıntısı yaşayacağına ilişkin açıklamaları ‘spekülasyon’ 
olarak değerlendirerek, “Türkiye’de şu anda bir kuraklık tehlikesi yok. Kuraklık eylem planı hazırlıyoruz. Ancak bu bugün için 
değil 25 yıl sonrası için” görüşünü dile getirmişti.

Mehmet Mehdi EKER bundan iki ay sonra, 4 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa’da İHA’ya yaptığı açıklamada ise, “Şu ana 
kadar Türkiye’de, bu yıl bir tarımsal kuraklık riski yok. Bunu açık ve net söylüyoruz. Bugün itibari ile bitkilerin gelişimi, gerek 
hububatın ve gerekse diğer bitkilerin gelişimi normal bir şekilde devam ediyor. Tarımsal kuraklık riski tehlikesi yoktur. Bu nedenle 
bunun üzerinde hiç kimse spekülasyon yapmasın. İnşallah Türkiye’de tarımla ilgili hiçbir problem beklemiyoruz” ifadelerini 
kullanmıştı.

Ancak, hasadın başlamasıyla, gerçekler spekülasyona yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı. Türkiye genelinde 19 ayrı 
üründe toplam 5 milyar YTL’lik tarımsal ürün zararı oluştu. Buna göre buğdayda 1.7 milyar YTL, domateste 666 milyon 
YTL, arpada 615 milyon YTL, patateste 255 milyon YTL ve karpuzda 225 milyon YTL değerinde kayıp yaşandı.

4 Nisan 2007 tarihinde “tarımsal kuraklık riski yoktur” diyen Tarım Bakanı’na rağmen, 4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı 
Resmi Gazete’de, 2007/12339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 ürün ve 40 il için Kuraklık Kararnamesi yayımlandı. Bakanlar 
Kurulu’nca 11 Haziran 2007 tarihinde kararlaştırılmasına rağmen, söz konusu kararın 4 Temmuz 2007 tarihinde, seçimden 18 
gün önce yayımlanması ise “seçim yatırımı” yorumlarına yol açtı.

Kuraklık Kararnamesi ile zarar gören alanlarda buğdayda dekar başına 15 YTL, arpa ve korunga için 12 YTL, fiğ için de 20 YTL 
tutarında kuraklık desteği ödenmesi öngörüldü. Ancak bundan yararlanmak isteyen çiftçilerin 31/7/2007 tarihine kadar Bakanlık 
il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları kuralı getirildi. Bu karar, 31 Temmuzdan sonra hasar tespiti yapılacağı anlamına gelirken, 
ürün hasadı tamamlandıktan sonra hasar tespitinin nasıl yapılacağı sorusu da yanıtsız kaldı.

 Sonuç olarak “Hükümete özgü” yöntemlerle hasar tespiti yapılarak, 300 milyon dolarlık ödeme gereği hesaplandı. Ancak 
Bakanlık bütçesinin % 95’i seçimden önce tüketildiği için ödemeler bir sonraki yıla sarktı.
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Buğday’da üretici ve tüketici kaybetti
Son yıllarda gerek organizasyon gerekse işlev açısından sürekli küçültülen, tarım uzmanı olmayan yöneticiler tarafından yanlış 
yönetilen TMO, üreticiden 42 – 44 kuruş aralığındaki fiyatlarla, ancak 630 bin ton buğday alabildi. Üretilen yetersiz buğdayın 
da aracının – spekülatörün eline geçmesi sonucu, buğday hızla pahalanmaya başladı. Böylece hem üretici, hem de tüketici 
kaybetti.

2007 Sonbaharından itibaren piyasada buğday arz açığının hissedilmeye başlamasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (nihayet) 
hareketlenerek, 25 Eylül 2007 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sıfır gümrükle 800 bin ton buğday, 300 bin ton arpa ve 300 
bin ton mısır ithalat yetkisi verildi. Bakanlar Kurulu’nun 2007/12597 sayılı kararı, 25 Eylül 2007 tarih ve 26654 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Ancak son beş ayda buğday fiyatlarının ABD’de % 109, Fransa’da % 151, Rusya’da % 204 ve Arjantin’de % 230 oranında 
artması nedeniyle, 800 bin tonluk ihalede, ancak 219 bin ton buğday için “makul fiyat” bağlantısı yapılabildi. İnternet sitesinden 
edinilen bilgilere göre, C & F başta olmak üzere ortalama 390 dolar buğday fiyatı makul bulunarak, bunun üzerindeki fiyatlardan 
bağlantı yapılmadı.

Özel sektöre ithalat yetkisi
Bunun üzerine, Dünya Ticaret Örgütü’ne kota edilen oranlara göre % 180 gümrük vergisi uygulanabilen buğdayda vergi, 28 
Kasım 2007 tarihinde % 8’e düşürülerek özel sektöre ithalat yetkisi tanındı. Söz konusu 2007/12811 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı, 28 Kasım 2007 tarih ve 26714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

23 Şubat 2008 tarih ve 26796 sayılı Resmi Gazete’de ise, tam da Irak’ın Kuzeyine yapılan harekat döneminde, ekmeklik buğday 
ithalatında vergiyi sıfırlayan 2008/13262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Burada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kendisine tanınan yetkiyi kullanmayıp, ithalat yetkisinin özel sektöre devredilmesinin 
nedeninin analizi gerekmektedir. Eğer Ziraat Mühendisleri Odası’nın haklı uyarıları “spekülasyon” olarak nitelenmek yerine, 
öngörülü bir kamu yönetimi ve siyaset anlayışı ile gelecekte mal teslimine dayalı ithalat bağlantısı yapılabilse idi, ton başına 150 
$ daha düşük fiyatlarla ithalat realize edilebilecekti. 26 Şubat 2008 tarihinde TMO 100 bin tonluk bir buğday ithalat bağlantısı 
daha yaptı. Gecikmenin ülkeye toplam faturası ise, en iyimser hesapla, 2 milyon ton * 150 $/ton = 300 milyon dolar oldu. 
Üreticiye ödenen kuraklık zararı tazminatının toplam bedeline eşit olan bu faturanın siyasal sonuçlarını üstlenmemek için, bu işin 
özel sektöre havale edildiği vurgulandı.

Ekmek zamları peşi sıra geldi
TMO toplam 410 bin ton ithalat bağlantısı yaparken, bunun 285 bin tonu yurtiçi edildi. Ancak uzmanlar, ithalatın özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmesinin, ülkede sorunların sürmesi anlamına geldiğini kaydettiler.

Bu çerçevede artan buğday fiyatlarına paralel olarak un fiyatları da artarak 50 kg lık çuvalı 40 YTL’ye ulaşırken, ekmek zamları 
da peşi peşine gelmeye başladı.

Dünyada buğday talebi, arzın on milyon ton üzerinde ve 613 milyon ton olarak gerçekleşirken, buğday stokları son 30 yılın 
en düşük düzeyine indi. Aralarında Rusya, Kazakistan ve Arjantin’in bulunduğu ülkeler buğday ihracatını yasaklama yoluna 
giderken, dünya borsalarında buğday fiyatları da füze gibi fırladı. ABD, buğday ekim alanlarını % 6 artırma yoluna gitti. 

Türkiye ise bu çok ciddi kriz sürecini, her zamanki yüzeysel yaklaşımlarla tartışmayı sürdürdü. Uncu – fırıncı kavgası arasında, 
asıl önem taşıyan yapısal sorunlar görmezden gelindi. 

Gıda fiyatlarında olağanüstü artış 
Öte yandan tüm dünyada gıda fiyatlarının olağanüstü artış göstermesinden Türkiye de payını aldı. Dünyada, küresel ısınma, 
biyoyakıt üretimine ayrılan alanların gıda üretimi için gerekli ekim alanlarını daraltması ve Uzak Asya ülkelerinin artan gıda 
talepleri gibi unsurlardan etkilenen ama asıl olarak “küreselleşmenin küçük köylüyü tasfiye süreci”nin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan bu fiyat artışı, bir anda kamuoyunun gündemine oturdu.

2007 yılında kuraklık nedeniyle üretimi önemli oranda azalan Türkiye’de, TMO’nun piyasayı düzenlemekte geç kalması ve 
bazı spekülatörlerin halkın paniğini kendilerine sermaye yapması sonucu tarım ürünleri fiyatları ikiye katlandı.

Pirinç krizi
Dünya pirinç fiyatları artarken, Türkiye’de durum sakin görünüyordu. Ancak TMO’nun Nisan ayı başında depolarındaki 32 bin 
ton çeltiğin tamamını satması ortalığı karıştırdı. Pirinç fiyatları 1 haftada yüzde 58 artınca, TMO’dan çeltik alan firmalar büyük 
kar etti. TMO’nun pirinci ucuza satarak belirli firmalara 150 milyon dolar kazandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine TMO, pirinç 
sattığı firmaları internet sitesinde açıkladı. 

ODA’mızın bu liste üzerinden yaptığı araştırma sonucu, çeltik satışında en büyük payın Akel Şirket Grubu’na verildiği ortaya çıktı. 
Buna göre Akel Şirketler Grubu’na ait Ak-Ün Gıda Sanayi 4.039 ton, Yetiş Gıda Sanayi de 1.647 ton alım yaptı. Böylece Akel 
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Şirketler Grubu, 5 bin 676 ton ile TMO satışından yüzde 18’lik pay aldı. Akel firması, Maliye Bakanı Abdullah UNAKITAN’ın 

oğlu Abdullah UNAKITAN’ın şirketi AB Gıda adına, 2004’te yüzde 80 olarak uygulanan gümrük vergisinin 3 aylığına yüzde 

25’e düşürülmesinin ardından 582 ton 225 kilogram mısır ithal etmişti.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

ÜRÜNLER NİSAN 2007 (YTL) NİSAN 2008 (YTL) FİYAT ARTIŞI %

Kırmızı Mercimek 0,90 2,10 133

Yeşil Mercimek 1,10 2,10 100

Dermason Fasulye 1,85 3,00 62

Barbunya Fasulye 2,00 3,40 70

Nohut 1,65 2,00 21

Bulgur 0,75 1,50 100

Aşurelik Buğday 0,65 1,20 84

Yerli Baldo Pirinç 2,20 4,00 81

Osmancık Pirinci 1,50 3,00 100

Mısır Pirinci 1,00 2,00 100

İthal Baldo Pirinç 1,50 2,80 86

Amerikan Pirinci 1,20 1,80 50

Ekmeklik Un (50 kg çuval) 28,00 50,00 78

Dökme Makarna 1 kg 0,70 1,50 114

Hamyağ 1 litre 1,30 2,90 123

Ayçiçek Yağı 18 kg 30,00 70,00 133

Margarin 18’lik teneke 30,00 55,00 83

Baklagil üretimi de tehlikede

Öte yandan, dünyanın en önemli baklagil üreticilerinden olan Türkiye, son 20 yılda baklagil ürünleri ekim alanlarının neredeyse 

yarısını da kaybetti. 1987’de baklagille kaplı alan 2 milyon hektar iken bugün ekim alanları 1.2 milyon hektara geriledi. Buna 

paralel olarak üretim miktarı da 2.2 milyon tondan 1.3 milyon ton düzeyine düştü. 

ODA’mız konuyla ilgili olarak 27 Nisan 2008’de bir basın açıklaması yaparak, yetkilileri uyardı ve zaman geçirilmeksizin, 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin baklagil piyasasını düzenlenmekle görevlendirilmesini istedi. Söz konusu açıklamamızı da ilerleyen 

sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Tarım sektöründeki yanlış kararlar

Özellikle siyasi kaygılarla alınan “yanlış” kararlar, tarım sektöründe yaşanan olumsuzlukların bu denli kriz noktasına varmasına 

neden oldu. AKP döneminde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılarak, sulama yatırımları yerine, İl Özel İdareleri 

aracılığıyla kolay oya tahvil edilen yöntemler tercih edildi. Tarımsal çıktı fiyatlarının yerinde saydığı, gübre ve mazot başta 

olmak üzere girdilerin sürekli pahalandığı ortamda, üretici 2 milyon hektar alanı işlemekten vazgeçti. Tarımsal araştırmaların 

işlevsizleştirildiği süreçte, kuraklığa dayanıklı tohumların ıslahı çalışmaları da terk edildi. 

ODA’mızın tüm uyarılarına rağmen, ABD’de 100 yılı aşkın süredir üreticiyi korumak üzere işleyen Lisanslı Depoculuk (Public 

Warehouses) Sistemi Türkiye’ye üretici, kamusal finansman ve kamusal depolama özellikleri atılarak transfer edildi. Yasa çıkalı 

yıllar olmasına rağmen çalışan bir tek lisanslı depo kurulamadı. Söz konusu Yasa, TMO’nun depolarının paylaşılmasına yönelik 

bir açılım için kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Tüm bu yönetim zafiyetlerine rağmen, Türkiye sulama yatırımlarının yapılması, tarımda AR-GE düzeyinin yükseltilmesi, 

maliyetleri düşürücü – verimliği yükseltici politikalar izlenmesi ve TMO’nun yeniden eski günlerde olduğu gibi “üretici 

dostu” işlevine döndürülmesi durumunda üretimde sorun yaşamayacaktır. Tersi durumda ise özellikle gıda güvencesi açısından 

Türkiye’yi zor günler beklemektedir.
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