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SUNUŞ

Yirmi birinci yüzyıl, tarımın insan ve toplum için önemini gösteren 
önemli olaylarla karakterini kazanmaya başladı. 2007 ve 2008 yıl-
larında, dünya genelinde yaşanan gıda fiyatlarındaki yüksek ar-
tışlar, kısa süre içinde küresel bir krize dönüştü. Gıda krizinin yol 
açtığı açlık isyanları, kuzeyde Mısır ve Tunus’tan, batıda Burkina 
Faso ve Senegal’e ve güneyde Madagaskar ve Mozambik’e kadar 
tüm kıtayı kasıp kavurdu. 2019’da Çin’in Wuhan bölgesinde baş-
layan ve 2020’de küresel salgına dönüşen COVID-19 hastalığı, bir 
yandan milyonlarca insanın ölümüne yol açarken, bir yandan da 
salgına karşı uygulanan kapanma, hepimize kentlerde gıda stoku-
nun ve tarımsal üretimin önemini gösterdi. Bir an için uluslarara-
sı ticaretin durma noktasına geldiğini ve tarımda da kuraklık ve 
yüksek fiyat artışı nedeniyle yeterli üretimin olmadığı bir zamanı 
düşünelim. İşte tarım yönetiminin ve politikalarının önemi, böyle 
durumlarda daha belirgin bir biçimde hissedilmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de son kırk yıla neoliberal politikalar dam-
gasını vurdu. Kamu yönetimi ve ekonomi politikaları, neoliberal 
bakış açısıyla şekillendi. Bu süreç özellikle tarım yönetiminde ve 
politikalarında etkisini gösterdi ve özelleştirme-işlevsizleştirme 
politikalarıyla sadece tarımsal üretim değil aynı zamanda sosyal 
yaşam örüntüleri de değişime uğradı. Peki, kırk yıldır devam eden 
bu politikaların sonuçları neler olmuştur? Milyonlarca insanın 
kente göç etmesine neden olan ve çok sayıda sosyal ve bireysel 
soruna yol açan bu politikalar, ne uğruna uygulanmıştır? Bunca 
yıldan sonra geriye dönüp bakıldığında, tarımsal yapıda neleri iyi-
leştirmiştir? Bu sorular, kırk yılın ardından, kapsamlı ve tutarlı bir 
biçimde, Cuma Yıldırım’ın bu kitabında bir yanıt buluyor.

Elinizdeki kitapta, Yıldırım, Türkiye’nin tarımsal yapısını ve 
yönetimini masaya yatırmakta ve yıllardır tartışıla gelen neoli-
beral politikaların tarım sektörü üzerindeki etkilerini kapsamlı 
bir araştırmayla incelemektedir. Heyecan verici bu araştırmanın 
sonucunda Yıldırım’ın ulaştığı sonuçlardan birkaçını burada 
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paylaşmak isterim: Tarım yönetiminde çok parçalılık, örgütsüz 
çiftçilerin örgütlü piyasa aktörleri karşısında etkisiz kalması ve 
çiftçilerin temel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanamaması.

Yıldırım, uygulanan tarımsal politikalar ile tarımsal yapı 
arasındaki nedensellik bağını titizlikle kurmuştur. Analizinde 
kullandığı tarımsal verileri, derlediği tarihsel bilgilerle birlikte 
analiz etmiştir. Örneğin, buğday, mısır gibi temel tarımsal ürün-
lerin güncel fiyat ve verimlilik verilerini, uluslararası örneklerle 
kıyaslayarak, karşılaştırmalı üstünlükler bakımından önemli so-
nuçlar çıkarmaya yardım eden bir çerçeve hazırlamıştır. Tarımda 
2000’den sonra tarımsal üretim alanlarının azalmasına karşın, 
verimlilikte yaşanan artışla tarım topraklarındaki azalmanın 
telafi edildiği argümanına karşı Yıldırım, nüfus artışı nedeniyle 
verimlilikteki artışın yeterli düzeyde olmadığını göstermiştir.

Yıldırım, son kırk yılın tarım politikalarının muhasebesini 
yaparak, konuyu daha kapsamlı bir biçimde tartışmamıza izin 
vermekle kalmıyor, bir de kitabında tarım yönetiminin ve yapı-
sının mevcut durumunu ve değişimini detaylı bir biçimde analiz 
ediyor. Böylece tarım sektörünün kendi iç sorunlarının yanı sıra 
tarımın geleceğine yönelik öngörü yapmamıza izin verecek veri-
leri ve önermeleri, sistematik bir biçimde okura sunuyor. 

Kitap, COVID-19 küresel salgını devam ederken, devlet, toplum 
ve tarım üzerine, bilgiye dayalı bir biçimde yeniden düşünmemi 
sağladı. Tarım konusunun, günümüzde, gıdaya erişim açısından 
bir uygarlık meselesi hâline dönüştüğünü düşündürttü. Yıldırım’ın 
eserinin, tarımın geleceğine, yöntemine, kapasitesine ilişkin verim-
li, heyecan verici bir tartışmayı başlatacağını umut ediyorum. Kita-
bın her cümlesi, araştırmaya eşlik eden merak duygusunun izlerini 
taşıyor. Yıldırım’a bu çalışması için içten teşekkürlerimi sunarım.

Sonay Bayramoğlu
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ÖN SÖZ

Devlet ve üretici örgütleri piyasada üreticilerin destekçisi olmalı, 
fiyatlar istikrarlı olmalı ve ürünlerimizi dönüştürecek, onlara değer 
katacak fabrikalar kurulmalıdır. Bizler şu an tamamen özel sektörün 

ve tüccarların insafına ve vicdanına göre üretim yapıyoruz.

Samsun’da Bir Üretici, 2020

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında, kentte yaşayan bir vatandaş 
olarak yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kalmamın ve yer-
li-sağlıklı gıdaya ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeye baş-
lamamın etkili olduğunu söyleyebilirim. Tarımla tanışmama ne-
den olan bu gelişmeler, çok kısa süre içerisinde kent merkezinde 
boş bir arazi kiralayarak sebze üretimine başlamam gibi güzel 
bir başlangıcın kapısını araladı. Bu süreç beni üreticilerle tanış-
tırdı ve böylece tarım sektörüne bir yönetim bilimci gözüyle yak-
laşmamın ilk tohumları atılmış oldu. Sorunların gerçek kaynağı-
na ulaşmak için her fırsatta üreticilerle bir araya geldim ve onları 
dinledim. Üreticilerin ortak tek bir sorunu vardı; özel sektörün ve 
tüccarların insafına ve vicdanına göre üretim yapmak. Konuştuğum 
üreticiler üretimden pazarlamaya kadar her aşamada yalnız ol-
duğunu düşünüyor ve kamu yönetiminin eksikliğini iliklerine 
kadar hissettiklerini belirtiyorlardı. Hâlbuki tarım sektörü özel 
sektörün insafına bırakılmayacak kadar hayati bir öneme sahip 
olmakla birlikte, bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalı 
ve öyle yönetilmeliydi. Nitekim pandemi dönemi ve Rusya-Uk-
rayna savaşı tarımın önemini sadece üreticilere değil, hepimize 
en etkili bir şekilde yaşatarak hatırlatmış oldu.

Araştırmalarım tarımsal üretim potansiyelimizin yüksek ol-
masına rağmen üreticilerimizin tarımsal kazançlarının yeterli 
olmadığını, tarımsal ithalat oranımızın her geçen yıl arttığını, 
temel sorunun bir kaynak sorunu olmadığını ve asıl sorunun 
sektörün yönetimiyle ilgili olduğunu gösterdi. Diğer taraftan ta-
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rım sektörüyle ilgili her platformda ve üst politika belgelerinde 
sektörün sorunlarının farklı disiplinlerce ele alınmasına karşın, 
nasıl yönetildiği, ne tür bir değişime uğradığı ve bu değişimin 
tarımsal yapıya etkilerinin neler olduğunun daha az dikkate 
alınması, araştırmayı derinleştirmemi kamçıladı. Böylece Türki-
ye’de tarım sektörünün yönetimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 
3 Aralık 2021 tarihin de savunduğum doktora tezimin konusunu 
oluşturdu.

Elinizdeki kitap, Tarım Sektörünün Yönetiminde Kapasitenin 
Geliştirilmesi: Samsun Örneği başlıklı tezimin ilk iki bölümünü 
içeriyor. Bu çalışmada Türkiye’de tarım sektörü yönetiminin 
değişmesine neden olan politikaları tartışmaya açmayı, tarım-
sal yapıdaki değişimi tüm yönleriyle açıklığa kavuşturmayı ve 
tarım yönetiminde etkili olan kamu kurumlarının ve üretici ör-
gütlerinin yasal-kurumsal yapılarını analiz etmeyi amaçladım. 
Böylece son kırk yılı etkileyen tarım politikalarının sonuçlarını 
ortaya koymayı, mevcut tarımsal yapıyı görünür kılmayı ve ulu-
sal tarım yönetiminin fotoğrafını çekmeyi istedim. Tezin Sam-
sun’da üreticilerle, üretici örgütleriyle ve kamu yöneticileriyle 
yapılan görüşmelere dayanan saha araştırması bölümünün ise 
ayrı bir kitap olarak yayımlanması planlanmaktadır. 

Bütün işlerin başlamasına vesile olan merak duygusu şüp-
hesiz bu çalışmanın ortaya çıkmasında da başat bir role sahip 
olmuştur. Ancak baştan sona bir araştırmayı planlamanın ve ha-
yata geçirmenin zorlu bir süreç olduğunu belirtmeliyim. Uma-
rım bu çalışma az da olsa bunu başarabilmiş ve Türkiye tarımına 
bir katkı sunabilmiştir. Başarabildiyse de bunun sadece yazarın 
başarısına bağlı olmadığını söylemem gerekir. Başta araştırmam 
süresince yol gösterici olan, beni cesaretlendiren, bilgi birikimiy-
le çalışmama farklı açılardan bakmamı sağlayan, beraber çalıştı-
ğım ve her zaman öğrencisi olmaktan gurur duyduğum kıymetli 
hocam Prof. Dr. Nuray Keskin’e ne kadar teşekkür etsem azdır. 
Araştırmamın gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan TÜBİ-
TAK’a ve sizlere ulaşmasında emeği geçen Yeni İnsan Yayınevi 
çalışanlarına da teşekkür ederim. Son olarak araştırma esnasında 
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yoğun çalışma tempoma sabır gösterip beni her zaman motive 
eden eşime ve araştırmamın bittiği gün “anne babam bugün bilgi-
sayarı açmadı” diyen oğluma canı gönülden teşekkür ediyor ve 
iyi ki varlar diyorum.


