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"TARIM SEKTÖRÜNDE KAMU HİZMETLERİNİN ÜRETİCİLERE
ULAŞTIRILMASINDA  KAMU KESİMİ İLE ÜRETİCİ KESİM ARASINDA YAŞANAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" KONULU TOPLANTI HAKKINDA RAPOR

1. TOPLANTI FİKRİNİN ÇIKIŞ GEREKÇESİ

Tarım sektörünün çeşitli yollarla desteklenmesine karşılık, tarımda var olan
yapısal sorunlar halen çözüm beklemektedir. Tarımsal destekleme politikalarının en
önemli aracı olan fiyat müdahaleleri ile sağlanan destekler, üreticiye yeteri kadar
yansımamakta, buna karşılık kamu kaynaklarına önemli ölçüde yük getirmektedir.
Ayrıca uygulanan tarım politikaları, üretimin piyasa koşullarına uygun olarak
gelişmesini engellemekte ve bazı ürünlerde değerlendirilemeyen stokların
oluşmasına yol açmaktadır.

IMF ile imzalanan stand-by gereği kamu bütçe yükünün azaltılmasına ilişkin
politikalar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması hükümleri çerçevesinde ülkemizin
yükümlülükleri ve Avrupa Birliği genişleme süreci, tarım ürünleri piyasalarında artan
rekabet ve azalan bir destekleme ile sonuçlanacaktır.

Diğer taraftan biyoteknoloji, bilgi teknolojisi ve pazarlama kanalları ile
uluslararası ticaretteki gelişmeler, talebe uygun üretim yönlendirmesini, pazarlama
ağlarının daha koordineli oluşturulmasını ve sektörel faaliyetlerin rekabetçi bir
biçimde yürütülmesini gerektirmektedir.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve tarımla doğrudan ilişkili konularda
çeşitli biçimlerde yetkilendirilmiş kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği, kurum
ve kuruluşların faaliyetlerinde yaşanan eksikliler ve aksamalar, hizmetlerin etkin
olarak yerine getirilmesini engellemektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal kapasitenin artırılması ve hizmet
akışında gözlenen sorunların giderilmesi, üretimin piyasa koşullarında oluşumunu
sağlayacak söz konusu yeni politika araçları ve düzenlemelerin, üretici gelir düzeyinin
korunması ve istikrarı ile ürün piyasalarında ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin en
aza indirilmesi bakımından önem arzetmektedir.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarının
tamamlandığı ve yakın gelecekte Plan'ın TBMM'nde gündeme gireceği  bir dönemde,
komisyon çalışmalarına ek olarak kurum ve kuruluş üst temsilcilerinin yer aldığı söz
konusu toplantı sonuçlarının, politika  ve tedbirlerin geliştilmesi bakımından önemli
faydalar sağlayacağı düşünülmüştür.

Tarım sektöründe kamu tarafından sunulan hizmetlerin etkin olarak yerine
getirilmesi amacıyla, katılımcı bir anlayışla yapılan, sektörle ilgili kurum ve kuruluş
temsilcilerinin yer aldığı, söz konusu tartışma toplantılarının, kurum ve kuruluşlar
arasında görüş ve yaklaşımların netleştirilmesi ve uygulamada etkinliği artırmak
amacıyla anlayış birliğinin oluşturulması ve  tarımsal nitelikli kamu hizmetlerinde
etkinliğin artırılması konusunda, genel bir stratejik perspektifin yanısıra, önemli
politika ve proje önerilerinin ortaya çıkması hedeflenmiştir.

 Toplantıların, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek bir tarım sektörünün
oluşturulmasında başlangıç olacağı düşünülmüştür.
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2. TOPLANTI ORGANİZASYONU

Toplantı 15-16 Nisan 2000 tarihlerinde (Cumartesi-Pazar) iki tam gün süreyle
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda gerçekleştirilmiştir.

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; Proje, Yatırımları
Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan bir daire başkanı ve bir
uzman moderatör, aynı Genel Müdürlüğe bağlı Tarım Dairesi Başkanlığı'nda görev
yapan bir daire başkanı ve bir uzman katılımcı olarak  söz konusu toplantıda yer
almışlardır.

3. KATILIMCILARIN SEÇİMİ

Kullanılan tekniğin gerekleri göz önüne alınarak, katılımcı sayısı en fazla 20
kişi ile sınırlı tutulmuştur. Toplantılarda grup dinamiğinin ön planda tutulması,
kurumlar ve kuruluşlar arasından hedef kitlenin özenle seçilmesi esas alınmıştır.
Tarım sektörünü birincil derecede temsil eden kurum ve kuruluşlar toplantıya
çağrılmıştır. Bu nedenle; dış ticaret, meslek odaları, üniversiteler ve diğer dolaylı
yönden ilişkili olabilecek kurum ve kuruluşlara toplantı çağrısı yapılmamıştır.
Kuruluşlara gönderilen yazıda, üst düzey bir temsilcinin söz konusu toplantıya
katılımının sağlanması gereği dile getirilmiştir. Toplantı çağrısı yapılan kurum ve
kuruluşlar aşağıda verilmiştir.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı)
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Teşkilatlanma Genel Müdürlüğü)
• Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
• Hazine Müsteşarlığı
• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
• Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
• Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü
• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
• Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
• Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü
• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
• T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği
• Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği
• Dünya Bankası Ankara Ofisi
• FAO Türkiye Temsilciliği
• Önder Çiftçi Derneği

4. KATILIM

Toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hariç, 18 kurum ve kuruluştan 21
temsilci katılmıştır. Toplantıya katılan kurumlar ile temsilcilerini içeren  liste Ek:2'de
verilmiştir.
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5. KULLANILAN YÖNTEM

Toplantılarda "Hedefe Yönelik Proje Planlaması (HYPP)" çerçevesinde
katılımcı teknikler konusunda deneyimli ve tarafsız bir "moderatör" tarafından
yönetildiği toplantı tekniği benimsenmiştir. Temelleri ABD Teknik Yardım Teşkilatı
(USAID) tarafından atılan bu yöntem, çeşitli değişiklikler ve iyileştirmelerle Alman
Teknik Yardım Teşkilatı (GTZ), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, vb. birçok uluslararası
kurum tarafından benimsenmiştir.

6. TOPLANTI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SUNUŞLAR

a) Tanışma ve Beklentilerin Alınması

Toplantı değişik kurum ve kuruluş temsilcilerinin kendilerini tanıtmaları ve
toplantıdan beklentilerin alınması ile başlamıştır.

Katılımcıların toplantıdan beklentileri aşağıda verilmiştir.

• Bir Sonuç Beklemeden, Fikir Cimnastiği, Ortak Fikir Yakalama
• Üreticilere Ulaşmadaki Tıkanıklıkları Aşacak Tedbirler
• Damıtılmış Öz Noktaların Ortaya Çıkarılmasi, Potansiyellerin Belirlenmesi
• Sorunlar Biliniyor Ama Çözüm Sıralaması Yanlış. Toplantı Sorunların  Önem

Sırasını Ortaya Koymalı
• Tarımda Keşmekeş Var. Doğru Öncelikler Tespit Edilemiyor. Sonuçlar Plana

Yansısın.
• Üreticilerin Karar Alma Sürecine Aktif Katılımı Fikrinin Oluşmasını Beklerim
• Çıkan Sonuçların Üst Makamlara İletilmesi
• Hizmet Alıcılarının Fikir ve Finansman Olarak Katılımının Sağlanması Gerekir.

Kamu Tek Başına Başaramaz
• Kamu Geçmiş Performansını Değerlendirmeli ve Bazı Fonksiyonlarını Üreticilere

Devretme Konusunda Planlama Yapmalı
• İzleyeceğimiz Metod Önemli. Kamu Kesiminin Kendi İçindeki Sorunlar da Önemli.

VIII. Plana Uygun Sonuç Çıkacağından Kuşkuluyum
• Sadece Konuşmakla Olmuyor. Devlet Küçültülmeli, Üreticiler Etkin Olmalı. Bu

Toplantı Sonucunda 1-2 Somut Proje Çıkarılması Yeter
• Hükümetin Öncelikleri Belirsiz. FAO'dan İstekler Ortaya Çıkmış Olacak
• Hizmetlerin Karşılıksız Olması Sorun. Çıkacak Sonuçların Uygulanabilirliliğinden

Umutlu Değilim (Siyasi Gerekçeler Nedeniyle)
• Sorunlara Farklı Yaklaşımların Alınması Yararlı
• Sorunlar Belli. Yeterince Proje Üretemiyoruz. Buradan Somut Çözüm Önerileri

Çıkmalı.
• Tarımda "Bizim" Yarattığımız Sorunların Aslında Sorun Olmadığı Anlaşılmalı.
• Hazırladığımız Stratejiye (Katılımcı) Girdi Bekliyorum.
• Bazi Kesimler Eksik. Personel Genel Müdürlükleri Eksik. Yönlendirmede Etkin

İnsanlar Olmalı. Üretici Kesim Daha Çok Temsil Edilmeli (Sadece 3 Kişi var)

Alınan beklentilere genel olarak bakıldığında “somut, uygulanabilir proje
oluşturma” talebinin ağırlıklı olduğu görülmüş, çıkan sonuçların kağıt üzerinde
kalması endişesi dikkat çekmiştir. Bu çerçevede, toplantıyı organize eden DPT
tarafından sonuçların uygulamadan ve karar almadan sorumlu bütün kesimlere
iletileceği konusunda açıklama yapılması toplantının başarısını sağlayan önemli bir
unsur olmuştur.
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b) Durum Analizi

Beklentilerin alınmasından sonra, izlenen yönteme uygun olarak katılımcılara söz
konusu toplantı başlığını göz önüne alarak "güçlü yönler", "sorunlar" ve "öneriler"in
neler olduğunu kendilerine verilen kartları kullanarak kısa cümlelerle ifade etmeleri
istenmiştir. Bu çerçevede, güçlü yönler genel başlığı altında yazılan fikirler aşağıda
verilen alt başlıklar halinde düzenlenmiştir;

• Üretici Kesim
• Teşkilat ve Altyapı
• Doğal Kaynaklar
• Özel Sektör
• Diğer

Bu başlıklar altında toplanan bulgular Ek:3 'de verilmiştir.

Katılımcılar benzer şekilde sorunları ifade eden kartları sınıflandırmış ve üç temel
sorun alanı belirlemiştir. Bunlar;

• Kurumsal Yapı ve Personel
• Planlama ve Destekleme
• Üretici Kesim

olarak tespit edilmiş olup, bulgular Ek:4 'de verilmiştir.

Sorunlar ve öneriler birarada değerlendirilerek, sorunlar kısmındaki eksiklikler
giderilmiş ve panoda gösterilmiştir. Önerilerle ilgili bulgular Ek:5'de verilmiştir.

Katılımcılar üç temel sorun alanına göre gruplara ayrılmış (Ek:6) , grup olarak
çalışmaları ve bulgularını tüm katılımcılara sunmaları istenmiştir.

c) Hedef Analizi/Çözüm Stratejisi

Katılımcılardan oluşturdukları gruplar dahilinde ellerindeki temel sorun alanlarına
uygun olarak "hedef", "çıktılar" ve "faaliyetler" başlıkları altında sebep-sonuç ilişkisi
dikkate alınarak bir çözüm stratejisi oluşturmaları istenmiştir. Gruplardan öncelikle
temel bir hedef belirlemeleri, daha sonra bu hedefe varılması için gerekli ve yeterli
çıktıları tanımlamaları, son aşamada ise belirlenen çıktılara ulaşmak için gerekli
faaliyetleri sıralamaları istenmiştir. Üç grubun temel hedefleri;

• Etkin Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması
• Üretici Gelirlerinin ve Verimliliğin Artırılması
• Tarımsal Alt Yapı Sorunu Halledilmiş- Eğitimli/Örgütlü Çiftçi
olarak belirlenmiştir.

Grupların ayrıntılı bulguları Ek:7'de verilmiştir.

Sunuşlar tamamlandıktan sonra, katılımcılardan grup olarak belirledikleri üç ayrı
hedefin topluca hizmet ettikleri bir stratejik hedef oluşturmaları istenmiştir.

Temel hedef, "ÖRGÜTLÜ, REKABET GÜCÜ YÜKSEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
TARIM SEKTÖRÜ" olarak belirlenmiştir.
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7. SONUÇ, KATILIMCILARIN DEĞERLENDİRMELERİ VE İLERİYE YÖNELİK
ÖNERİLERİ

Toplantı sonunda katılımcıların değerlendirme ve önerileri istenmiştir. Katılımcıların
değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.

• Bu yöntem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda her Genel Müdürlükte ayrı ayrı
uygulanmalıdır.

• DPT  benzer çalışmaları devam ettirsin.
• Katılımcılık alışkanlığı gelişiyor. İşbirliği ve tanışma imkanı oluşuyor.
• Çalışmalar program ve projelere dönüşmeli, faaliyetlerin sorumluları

belirlenmelidir.
• Sıkıntı yukarıda. Üst düzeyi harekete geçirmek önemli.
• Hedefe ulaşmak için pilot çalışma alanları belirlenmeli.
• Bu çalışmalar periyodik olarak izleme ve değerlendirme amaçlı olarak yapılmalı
• Çok somut şeyler çıkmadı. Bir kaç somut proje çıkabilir. Sonuçlar siyasilere

aktarılmalı. Destekleme konusunda ayrıntılı çalışma gerekli.
• Uygulamada sorun var. Üst düzey katılım ile bu kadar verimli sonuç çıkmazdı.

ÖİK Raporlarına bu çalışmadan girdiler konulsun. VIII. Plana Girdi teşkil etsin.
• Bazı projeler çıktı. Ancak, uluslararası yükümlülükler de gözönüne alınmalıydı.
• Toplantının devamı konusunda şüpheliyim. Çıkan sonuçlar DPT tarafından

değerlendirilmeli. Sonuçlar 8. Plan ve Yıllık Programlarda yer almalı.
• DPT'nin veri üretim ve verilere erişim sorunu hakkında bir çözüm geliştirmesi, bu

çerçevede Tarımsal Bilgi Sistemi Kanun Tasarısı oluşturması yararlı olur.
• Sonuçlar Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'na sunulmalıdır.
• Kadın kotası uygulanmalı (en az %30) ve rahat giyinelim!
• DPT, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yatırım Bütçesini oluştururken sonuçları

dikkate alsın.
• DPT sonuçların hayata geçirilmesinde faaliyet göstersin.
• Bizler bu konuları gönüllü olarak takip edebilir miyiz? DPT destek verir mi?
• Çıkan sonuçlar ilgili kurumlara taşınsın. Umduğumuzdan fazla proje önerisi çıktı.

Uygulanabilir olanları belirleyip hayata geçirelim.
• Öncelikler, takvim ve sorumlular belirlenmeli (İş Planı)

Katılımcılara son olarak hangi konuları uygulanabilir nitelikte buldukları sorularak,
herbir konu ve/veya faaliyet için üç tercih yapmaları istenmiştir. Tercih konuları en
yüksekten en düşüğe göre aldıkları oylarla birlikte aşağıda verilmiştir.

• Genç Çiftçilere Sertifikalı Eğitim (Çıraklık Eğitim Merkezi) (6)
• Arazi Kullanım Planlaması (5)
• Özel Yayımcılığın Teşviki (4)
• Kırsal Kalkınma Kredi Kurumlarının Oluşturulması (3)
• Kırsal Alanda Tarım Dışı Sektörlere Destek Verilmesi (3)
• Arazi Toplulaştırma Kanunu'nun Çıkarılması (3)
• Tarımsal Veri Tabanını Kullanan Tarım Bilgi Sisteminin Kurulması (3)
• Geniş Katılımlı Destekleme Kurulu (3)
• Mesleki Eğitim Projelerinin Desteklenmesi (2)
• Kamuda Yapılan Bazı Görevlerin Üretici Organizasyonlarına Devri (2)
• Bölgelere, Ürün Desenine ve İşletme Yapısına Uygun Kaynak Dağılımı (2)
• Türkiye Gerçeğine Uygun Destekleme Politikası (2)
• Tarımsal KİT ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması (2)
• Üretici Birliklerinin Kurulması (1)
• Üretici Örgütlerinin Desteklenmesi (1)
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• Örgütlü Çiftçiye Teşvik (1)
• Kooperatiflerin Etkin Bir Hale Getirilmesi (1)
• Tarımsal Yayımda Çoğulcu Yapıya Geçilmesi (1)
• Kırsal Sanayinin Yaygınlaştırılması (1)
• Doğal Kaynak Kullanımında Katılımcı Planlama Eğitimi (1)
• Havza Bazında Katılımcı Proje Yaklaşımı (1)
• Genetik Kaynakların Saklama Sisteminin Kurulması (1)
• Personel Rejimini Değiştiren Yasanın Çıkarılması (1)

8. DPT MÜSTEŞARLIĞI'NIN  DEĞERLENDİRMESİ

Toplantı genel olarak bakıldığında başarılı geçmiş ve hedefine ulaşmıştır.
Benzer nitelikte birçok toplantıda ortaya çıkan bazı eksikliklere rağmen toplantıya
katılanlar son derece özverili ve heyecanla çalışmışlar ve bazıları bu toplantıya
katılma fırsatı buldukları için kendilerinin ne kadar şanslı olduklarını ifade etmişlerdir.
Bazı kuruluşlardan önceden belirlenen kişiler dışında temsilci gönderilmesi
toplantının başarıya ulaşmasını engellememiş, değişik kesimlerin fikirleri biraraya
gelerek genel çerçeve netleştirilmiştir.

DPT Müsteşarlığı olarak, katılımcı planlama ve katılımcı proje yaklaşımını,
üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, bilgi ve teknoloji
kullanımının yaygınlaşarak sektörün rekabet gücünün artırılması hususu olumlu
görülmektedir. Bu çerçevede önerilecek/oluşturulacak projeler tarafımızca
desteklenecektir.

Yukarıda verilen tercih konuları içerisinde en fazla önceliği alan veya
uygulanabilirliği yüksek görülen konu/projelerin ileri düzeyde katılımcı bir anlayışla
oluşturulması ve özellikle dış kredi/teknik yardım sağlanarak derhal uygulamaya
geçilmesi hususunda Müsteşarlığımız her zaman görüşlere açık olup, projelerin
oluşturulması ve desteklenmesi açısından işbirliğine hazırdır. Bu kapsamda,
toplantıya katılan Dünya Bankası ve FAO temsilcilerinin de toplantı sonucunda ortaya
çıkan fikirleri ve öncelikleri kendi kurumlarına taşıyacakları yönünde görüşleri olumlu
bir işbirliği zemini olarak değerlendirilmiştir.

Bu aşamadan sonra yapılması gereken, ortaya çıkan stratejik hedefler
doğrultusunda öncelikli görülen somut projeleri ayrıntılı bir şekilde tasarlayarak
hayata geçirmektir. Bu süreçte de katılımcı proje planlama ve izleme tekniklerinin
kullanılması ve ilgili bütün kesimlerin anlayış birliği içinde harekete geçirilmesi önem
taşımaktadır. Katılımcı yöntemle hazırlanacak bu projelerin finansmanında çeşitli
uluslararası kurumlardan ve teknik  yardım kuruluşlarından da daha fazla mali destek
sağlanabileceği düşünülmektedir.

Son olarak belirtilmesinde yarar olan bir husus ise bu tür çalışmaların belli
zaman aralıklarıyla düzenli olarak yenilenme gereğidir. Stratejik planlama mantığına
dayanan bu yöntemler değişen şartlara ayak uyduracak şekilde revize edilmeli ve
geliştirilmelidir.



Tarım Sektöründe Kamu Hizmetlerinin …

http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/
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9. EKLER

1. ÇAĞRI YAZISI
2. TOPLANTI KATILIM LİSTESİ
3. GÜÇLÜ YÖNLER
4. SORUNLAR
5. ÖNERİLER
6. GRUP LİSTESİ
7. ÇÖZÜM STRATEJİLERİ, 1, 2, 3

http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop1.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop2.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop3.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop4.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop5.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop6.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop7a.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop7b.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/kamuhizm/zop7c.pdf

