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Devlet Planlama Teşkilûtımn Kurulması Hakkındakl 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
îhtlsaa Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yaym ve referans İçin kullanılamaz.
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Anayasamız, ülkenin sosyal ve’ekonomik kalkınmasının plan
lı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının 
Devlet Planlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu mad
delerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Dev
let Planlama Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı kanun" 
yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planları ile yıllak programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çer
çevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında oldu
ğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5A722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy
la yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" 
kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yap
mak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Dev
let Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı 
olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak 
ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları 
süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konular
daki uzmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.



Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih DPT-1160 
sayılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgi
li tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuru
luşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde 
ilgili mercilerle oordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilme
sine özen gösterilmiştir. Komisyonların raportörlüklerini ise ge
nellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları Yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağla
nabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir "çalışma mo
deli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörleri
nin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı planla
ma" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır• "Üç aşamalı Planlama" 
olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları 
içermektedir;

1- Makro inceleme aşaması,

2- Sektör incelemeleri,

3- Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.



Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları 

raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan 

belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör in

celemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna 

bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara 

katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla be

lirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan ko

nulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler dahil) 

raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önem

li bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyon-
\

lan raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırla

nacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Ülkemizin temel so

runları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayi

leşme dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, bölge- 

lerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırılması, 

okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaş

tırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütül

mesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında 

önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komisyonlarında 

görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyele

re, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir 

borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK





Bu Komisyonla İlgili çalışmaların Amacı

Dördüncü Beş yıllık Kalkınma planının hazırlanmasında 
plan ve program hedeflerine katkıda bulunmak, Devlet adına 
destekleme alımları yapan Kooperatifler ve Birliklerinin bu 
alımlarla ilgili hizmetleri daha rasyonel ve verimli esaslar 
içinde yapmalarını sağlamak, bu alımlarla ilgili sorunları 
tesbit etmek ve çözüm yolları önermek, bununla ilgili ilke
leri yeniden saptamak ve tedbirleri belirlemek üzere, 5/1722 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan tüzük 
çerçevesinde verilen direktif uyarınca Devlet planlama Teşki
lâtı koordinatörlüğünde bir özel İhtisas Komisyonunun kurul
ması öngörülmüştür.

1935 yılında çıkarılmış bulunan 2834 sayılı yasa uya
rınca kurulmuş bulunan Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri, 
1964 yılından beri yurt ekenomisinde sosyal ve ekonomik görev 
gören önemli araçlar haline gelmişlerdir. Destekleme alımı 
yapan kooperatifler ve Birliklerinin tüm faaliyetleri, ülke
mizin sosyal ve ekonomik gelişmesini geniş ölçüde etkilemek
tedir. Diğer yandan, bu kuruluşların yapılarının, mevzuatı
nın ve örgütsel fonksiyonlarının, hızlı bir gelişim ve değiş
me süreci içinde bulunan toplumumuzun gereksinmelerine ve 
seçeneklerine uygunluk açısından incelenmesi yararlı görül
mektedir.

Devlet adına destekleme alımı yapan Kooperatif ve Bir
liklerinin üretici ve tüketici toplumuna olduğu kadar, Dev
lete karşı yüklendikleri sorumluluğun yerine getirilmesi ve
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bu alımlarla ilgili hizmetlerin en iyi kalitede, en az mali
yette ve en seri şekilde görülmesinin amaç edinmiştir, (Dev
let adına yapılan Destekleme Alımlarını inceleme ve Değer
lendirme özel İhtisas Komisyonu) çalışmalara dört alt komis
yon şeklinde başlamış ve bu alt komisyon raporları (Genel 
Değerlendirme Grubu) tarafından ayrı bir inceleme ve değer
lendirmeye tabi tutularak ayrı bir rapor halinde hazırlan
mıştır.

Bu birinci ciltteki çalışmalar, 1,2 ve 3 no.lu alt 
komisyon raporlarını kapsamaktadır. (Genel Değerlendirme 
Grubu) nun raporu ile 4 no.lu alt komisyon raporları ayrı 
ciltlerde sunulacaktır.

Devlet Adına yapılan Destekleme 
Alımlarını inceleme ve Değerlendirme 

Özel İhtisas Komisyonu Başkanı

Prof.Dr.Mahmut AYFER
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DESTEKLEME POL İT İKASI-DESTEKLEME ALIMI-TABAN Fİ ATI

Fiyat, bir maldan tüketilecek ve üretilecek miktarı be

lirler. Ne var ki, bu olayın bir yüzüdür. Olayın önemli olan 

diğer bir yüzü ise üretimin ve tüketiminde fijatı belirlediği

dir. Şu halde, fiyat tüketim ve üretim arasındaki bir etkileşmeden 

doğar. Bu etkileşmenin yönüne, yoğunluğu ele alınan piyasa dö

nemine göre değişir. Sonuçta; piyasaya sunulan ürün miktarı, 

piyasada oluşacak f$at üzerine etkili olur. Piyasaya sunulacak 

ürün miktarına tarımın dışındaki bütün ekonomik sektörlerde 

üreticiler karar verirler. Tarım kesiminde ise, piyasaya sunu

lacak ürün miktarını bir ölçüde üreticinin iradesi dışındaki 

unsurlar belirler. Bu başlı başına fiat mekanizmasına dışardan 

yapılmış bir müdahale gibidir. Bu müdahale f^at mekanizması

nın görevini etkin yapmasını engelleyen bir unsurdur. Şu halde, 

Devletin tarım ürünleri fiyatlarına müdahalesi gerçek anlamda 

bir müdahale olmaktan çok, daha önceden ekonomik karar birim

lerinin iradeleri dışında ortaya çıkmış bir müdahaleyi etkisiz 

kılma çabasıdır.

Fiyat mekanizmasının ekonomik kaynakların etkin kulla

nılmasını sağlayacağı, başka bir deyişlejüreticilerle tüketi

ciler arasında tam bir diyalog kuracağı görüşünün gerisinde 

yatan varsayım; tüketim ve üretim faaliyetlerinin zaman içinde 

sürekli olduğudur. Bu varsayım sadece tarım sektörü dışında ka

lan sektörler için geçerlidir. Tarım kesimi üreticileri fçat 

mekanizmasının verdiği sinyallere zaman içinde, ellerinde ol

mayan nedenlerle geç cevap verirler. Oysa, aynı gecikme tarım 

ürünleri tüketicileri için söz konusu değildir.



llk birim tüketimden elde olunan faydada tarım ürünleri 

ilk sırayı alır. Bir maldan tüketilen miktar arttıkça, marjinal 

fayda azalır. Bu azalış tarım ürünlerinde çok hızlı olmaktadır. 

Tarım ürünleri tüketiminin bu özelliği, tüketimi değişen fiat- 

lar karşısında duyarlı olma olanağı vermemektedir. Şu halde, 

tarım ürünlerinde fiat, tüketilecek miktarı belirlemede faz

la etkili değildir. Tüketimin tarım ürünleri piyasalarında üre

tim karşısında etkili bir partıtör rolü oynayamaması fiatların 

çoğunlukla üretim tarafından tek yönde ve karşılığında denge

leyici bir güce rastlanmaksızın oluşturulmasına yol açmıştır.

Genellikle, ekonomik yönden gelişmiş ve gelişmekte olan 

bütün dünya devletlerinde tarım ürünleri yetiştiricileri için 

özel bir fiat politikası takip edilmesine ve bu ürünlerin fiat 

ve fiattan gayri bir takım tedbirlerle devletler tarafından

desteklenmesine yol açmıştır.
/*•'

Devletin tarım ürünleri fiatına müdahale etmesinin eko

nomik anlamda çok çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler a»yı 

ve yoğunluk bakımından üründen ürüne farklılıklar gösterir.

Bu farklılaşmaya paralel olarak devletin ürün fiatlarına mü

dahale amaçları da değişik olacaktır.

Bu amaçlara ulaşmak için devletin saman zaman yada 

sürekli olarak ürün piyasalarına doğrudan doğruya müdahale et

tiği gibi, bazan da arzın yada talebin yönlendirilmesinde do

laylı devlet müdahaleleri söz konusu olmaktadır.

Tarımın, memleket ekonomisine katkıları ve aynı zaman

da diğer sektörlerin gelişmesinde gördüğü hizmetler göz önün

de tutulacak olursa devletlerin güdümlü bir tarım politikasına 

sahip oldukları ortaya çıkar.



Tarımsal destekleme politikası ise_, genel tarım politikasının 

kendi amaçlarına ulaşmak için kullanıldığı bir araçtır. Bu 

araç^genel tarım politikası amaçlarıyla tutarlı olmak kaydıyla 

kendine özgü amaçlara sahiptir. Bir başka deyişle; tarımsal 

destekleme politikasının amacı, genel tarım politikasının amaç

larının gerçekleşmesine yardımcı olmaktır. Türk tarımsal des

tekleme politikasının amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Tarımda;verimliliği artırmak için, kullanımı teşvik

edilecek olan modern girdi fiatlarmm yükselmesine imkan ver
memek. /£ «uf«İH irîlMİr

- Üretimi artması öngörülen ürünler lehine nisbi fiat 

avantajı sağlamak yoluyla üretimin bünyesini düzenlemek.

- Tarımsal üretimin hava şartlarına olarcıbağımlılığı 

büyük ölçüde azaltılıncaya kadar tarımsal üretimde ve dolayı

sıyla tarımsal gelirlerde belirebilecek dalgalanmaları tarım

sal ürün fiatlarmda yapılacak ayarlamalarla hafifletmeye ça

lışmak.

Tarım ürünleri fiat oluşumuna doğrudan doğruya müdaha

le edilmesi tarımsal destekleme politikasının bir parçasını 

oluşturur. Bu müdahaleyi zorunlu kılan nedenler aşağıdaki gibi be

lirtilebilir.

7.1. Tarımda, üretimin arzı düzenleme dmkanın kısıtlı 

oluşu ve üretimin tabiat şartlarına bağlılığı sebebiyle tarım- 

sal fiatların duyarlığı tarım dışı Hatlarda» ğendllifcle daha 

yüksektir. Bu durum tarımsal gelirlerde aşırı dalgalanmalara 

yol açabilmektedir.
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( 2J İhraç malı ve sınai girdi olarak önemi bulunan 

alt-orta gelir gruplarının tüketimi içinde büyük bir yer tu

tan tarımsal ürünlerin fiatlarmdaki artışlar ekonomiye yapı

lan enflasyonist baskıları başlatabilmekte ve dış rekabet 

imkanlarını azaltmaktadır.

-- 3» Bu ürünlerin fiatlarmdaki büyük dalgalanmalar ,

mevcut kooperatiflerin teşkilatlanma noksanlıklarından dolayı 

üretici ve tüketicilerden çok,paracılık hizmetlerini yürüten

lerin yararına olmaktadır.*^

Tarımsal fiatların bu özellikleri ve tarımsal üretimin 

ekonomi açısından önemi dolayısiyle bir destekleme politika

sının uygulanması gerekir.

Yukarıda yapılan kısa açıklamaların ışığı altında sonuç 

olarak diyebilirizki; Destekleme politikası, destekleme alım- 

ları ve taban fiatı kavramları bir bütünün parçalarıdır.ve 

anlamlân farklıdır.

Destekleme politikası } memlekette uygulanan genel 
tana politikasının destekleme alım ve taban fiyatlarında 
kullandığı bir araçtır.



2. DEST2KL3ÎJB :jYOULAi-İVSIKIK AIİÂ"LÂbI

Nüfusunun?' 58,2 si köyde yaşıyan, 64,2'si tarımsal 
üretim yolu ile geçimini sağlayan; tarım sektörü ile diğer sektörler 

arasında 5 kat gibi büyük bir gelir dağılım dengesizliği bulunan; 

ihracat gelirlerinin yüzde 75-80'ini tarım ürünlerinden sağlayan; 

köylü halkı primitif meskenlerde ve medeni ihtiyaçlardan yoksun bir 

hayat sürdüren ve bu şartlar altında hızla kalkınma isteyen bir ül

kede tarımsal açıdan bazı köklü ekonomik tedbirlerin alınması doğal 

olarak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Tarım ürünlerine destekleme alım]arı ve taban fiyatı uygu

lanması da bu ekonomik tedbirlerin başında gelmektedir. Tarım ürün

lerinin istikrarlı ve uygun bir fiyatla satılması ve ticaretinin bu 

fiyatı garanti edecek bir sisteme bağlanması, yalnız üretici ve tüke

tici menfaatlerini, yani tüm nüfusun menfaatini korumak açısından 

değil, ülkenin genel ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

<£Bu nedenle destekleme alımları ve taban fiyat uygulamalarının amaçla- 
larını aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz.fc?

a- Üreticinin emeğini değerlendirmek :

Türkiye'de destekleme alımları uygulamasına geçilmeden 

önce, genellikle üretici alıcı karşı karşıya kalır ve üretici alıcı

nın insiyatifine bağlı kalarak ürününü satardı. Destekleme etkili 

hale geldikten sonra ülke ekonomisinde önemli yeri bulunan bazı ürün

lere taban fiyat verilmesi ve destekleme alımları uygulanması 

<Jnaliyet + kâr tutarından aşağı fiyatla ürün satışını önlemiş ve üre

tici garantili fiyat ve satışa kavuşmuştur.^-



b- Pahallılığı Önlemek : Tüm nüfusun tükettiği ürünlere
taban fiyatı vermek ve destekleme alımları uygulamak suretiyle paza
ra mal arzı regüle edilmiş ve spekülasyonlar engellenmiş olduğundan 
darlık yıllarında bile aşırı fiyat artışları önlenmiş ve halkın 
erıçok tükettiği buğday, pirinç, zeytinyağı, margarin, likit yağları, 
tütün gibi ürün fiyatları istikrarlı bir düzeye girmiştir. Üretici, 
ve ihracatçı fiyatları arasındaki fark asgariye indirilmiştir.

c- Üret imi Teşvik Etmek : Taban fiyatı verilen ve destek
leme alımları yapılan tarım ürünlerinin maliyetinin üstünde ve nor
mal kârla satılması sağlandığından ve pazarlama rizikosu önlendiğin
den üretici desteklemeye konu olan ürünlerinin verimini artırmak 
için gerekli üretim tekniğini uygulamaya yönelmiştir. İ3u maksatla, 
daha çok gübre, ilâç, iyi tohum kullanmaya ve mekanizasyona önem 
vermeye yönelmiştir, örneğin-, son 10 yıl içinde pamuk ve şeker pan
carı verimi İlci katına çıkmış, üç yıl içinde hububat verimi yüzde 
25 artış göstermiş, çay, fındık, tütün ekim ve dikimi hızlı bir ge
lişmeye girmiştir. Traktör sayısı 10 yılda 50.000'don 320.000'e 
ulaşmış, iyi tohum gübre ve ilâç tüketimi beş kat artmıştır.

Tablo : 1 - nazı girdilerin 10 yıllık artış durumu

YILLAR Traktör
Sayısı

K.Gübre 
Ton

M. İlâç ı 
Ton

Biçer-Döğer
Sayısı

1965 49.720 802.750 18.716 6540
1970 105.865 2.217.343 50.804 8,568
1971 118.528 2.-536.539- 48.329 8,662
1972 135.726 3.284.340 50.212 9,029
1973 156.139 3.720.366 66.549 10,023
1974 200.466 3.136.141 54.637 10,796
1975 256.270 3.691.615 72.214 11.522
1976 320.000 4.460.000 78.226 12.300

d- Dengeli gelir dağılımı sağlamak : Tarım ürünlerine veri
len taban fiyatları maliyet + kâr esasına göre tesbit edildiğinden 
üreticinin düşük fiyatla mal satması önlenmiş ve dolayısıyle gelir-



leri artmıştır. -Bu sayede çiftçi de üretimini arttırmak için lüzumlu 
masrafları yapacak güce ve gittikçe artan bir gelir sağlama düzeyine 
yaklaşmıştır. Halen Tarım Sektöründe fert başına düşen milli gelir 
payı diğer sektörlerin 5 kat daha aşağıoındadır. /pu dengesizliğin 
daha da artmasını önlemede taban fiyat uygulamalarının rolü büyük ol
muştur^

e- Genel Ekonomiyi Geliştirmek : Nüfusun büyük kısmını teşkil
eden üretici sektörün satmalına gücünün destekleme alımları sayesinde 
artması ile sanayi ürünlerinin pazarının genişlemesi, ticaretin hare
ketlenmesi ve turizmin gelişmesi de o nisbette gelişmiştir. Bugün üre
ticiler kapalı ev ekonomisinden kurtulmuş, önemli bfr üretici ve tüke
tici toplum haline gelmiştir. Tezek ve odun yerine daha çok elektrik 
ve likit gaz yakan, daha iyi yiyen, giyen, radyo, televizyon, soba vs. 
alan, sık sık şehre inen, hatta turistik geziler yapan gübre ilâç, âlet, 
makina traktör kullanan,bu suretle sanayi, ticaret ve turizme katkıda 
bulunan önemli bir tüketici olmuştur. Ayrıca^bu giderlerini artırmak, 
çağdaş yaşama, seviyesine ulaşmak için gelirini artırma gayreti içine 
girmiştir, üretimin artışı ise ihracat gelirlerini yükseltmiş ve diğer 
sektörler için lüzumlu olan döviz ihtiyacının karşılanmasında büyük 
faydalar sağlanmıştır.

JL, ı f" Fırsat eşitliği sağlamak : Taban fiyatları ve destekleme
alpılarının sektörler arasında dengeli gelir sağlama açısından faydası 
büyük olmuşsa^da bazı çevreler bu uygulamanın daha çok büyük çiftçile
rin işine yaradığını ve onları daha da zengin hale getirdiğini ileri 
sürmektedirler. Türkiye'de arazisi 100 dekardan 'büyük çiftçilerin oranı 
$ 3,6 küçük olanların ise oranı $ 96,4 dir. Bu nedenle taban fiyatı 
uygulamalarında küçük çiftçinin yararlanmadığını ve bunun daha çok bü
yük çiftçinin menfaati açısından ele alındığını iddia etmek gerçek dışı
dır. Küçük, orta ve büyük çiftçilere ayrı fiyat baremleri uygulayarak 
var olduğu ileri sürülen adaletsizliği gidermek olanağı bulunmadığından

4£ve fi 3,6 çiftçi için fi 96,4 çiftçiyi destekleme alımlarından m&btnm 
etmek daha büyük bir adaletsizlik getireceğinden bu sisteme ^evarn 
edilmesi zorunluluğu vardır.’T'



2.1- Türkiye'de Destekleme Alimiarının Araçları ve 
Uygulanması :r Türkiye'de tarım ürünleri taban fiyatları ilgili Bakanlıkların 

(Ticaret, Tekel ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarının) teklifi ve 
Bakanlık Kurulu Kararı ile tesbit ve ilân edilir.<^Başka ülkelerde olduğu 
gibi asıl malın sahibi olan üreticinin taban fiyat tesbitinde hiç bir hale 
ve yetkisi yoktur.^ Bunun nedeni destekleme alımlarınm devlet eli ile ya
pılması ve çiftçinin kendi yönetiminde pazarlama kooperatiflerinin veya 
organizasyonlarının bulunmamasıdır. Destekleme alımları yapan ve geniş çap
ta bir üretici toplumdan meydana gelen üyesi olduğu halde Tariş, Antbirlik, 
Çukobirlik, Trakya ve Marmara Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği, Güney
doğu Anadolu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Fiskobirlik gibi kuruluş
lar varsa da, bunların finansman ihtiyaçları devlet tarafından karşılan
dığından ve Yönetim Kurulları yine seçim ile oluştuğundan üyeleri olan 
üreticilerin taban fiyatı tesbiti açısından haklarını korumaktadır.

Tarım Satış Kooperatifleri dışında desketleme alımları yapan Tekel 
Fabrikaları, Şeker Fabrikaları T.A.Ş. Et ve Balık Kurumu, Çay Kurumu, Sut 
Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
^Devlet İktisadî Kuruluşları da taban fiyat tesbitinde üretici temsilcile
rine bir insiyatif tanımamaktadır.

Taban fiyatları ve destekleme alımları uygulanan ürünlerde meydana 
gelen gelişme, verilen fiyatların yüksekliğinden değil, çiftçinin daha dü
şük fiyatla satış, yapmasını önlediğinden meydana gelmiştir. Örneğin lif 
pamuk 10 liradan ihraç edilirken 4-5' liradan çiftçinin malı kapatılmaktaydı. 
Desteklenen diğer ürünlerde de durum böyledir. Aslında yıllara göre taban 
fiyat artışları, ücret, girdi fiyatları sanayi ürünleri fiyatları, geçinme 
endeksleri, tüketim malları fiyatlarında meydana gelen artışların çok al
tında ve sonuç olarak çiftçi



gelirler: umulan seviyede ve diğer sektörlerle dengeli olarak art
ma maktadır .

Destekleme alimleri yapan kuruluşların sermayeleri çok yeter
siz olduğundan, hatta hiç bulunmadığından destekleme alımları ziraî 
kredilerle karşılanmakta, bu nedenle üretim için kullanılması gereken 
plasmanlar pazarlama kuruluşlarına tahsis olunmaktadır. Bu durum üre
ticiyi güçsüz duruma soktuğu gibi, faiz nedeniyle pazarlama maliyetini 
de arttırmaktadır.

Destekleme alımları yapan kuruluşlardan Şeker Fabrikaları 
A.Şo ve Çay Kurumu hariç hem Tarım Satış Kooperatifleri, hem de İkti
sadî devlet kuruluşları alım dışında üreticiye başka bir hizmet götür- 
memektedir. Pazarlama tohum üretiminden, ekim, dikim, bakım gibi çift
çilik işlerinden, satınalma,standardizasyon, muhafaza, ambalajlama, 
satış gibi üreticiden sonraki işlere kadar devam etmesi gereken faali
yetleri kapsadığı halde, Türkiye'de destekleme alımları yapan ve aldığı 
ürünleri işlemeden satan kuruluşlar bunların çoğunu yürütecek güçte 
değildir. Örneğin^Toprak Mahsulleri Ofisi hububat almakta ve bunu İç 
ve dış pazarlara bir standardizasyona bile tabi tutmadan sürmektedir. 
Çiftçiye avans vererek alivre alımlara gitmemekte ve onları, nakit ih
tiyaçlarını karşılamak için, taban fiyata rağmen, tüccara satış yapma
ya mecbur bırakmaktadır. Üreticinin tohum, gübre, ilâç, âlet ve makina 
gibi üretim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Özellikle^ 
üretimin pazar taleplerine göre hem miktar, hem de kalite yönünden 
plânlamasını gerçekleştirecek bir tedbir getirmemektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi gibi diğer destekleme al:mları yapan 
kuruluşları da pazarlama faaliyetlerinin pek çok gereklerini yerine 
getirememektedir. Yapılan bazı tasnif, ambalajlama ve depolama işleri 
oldukça yetersizdir. Üretim araç ve gereçlerinin, tedariki ve çfftçiye 
tevzii, üretim tekniğinin öğretilmesi, üretim kalite ve kantitesinin 
plânlanması ele alınmamıştır.



Halbuki ülkemizde Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Toprak Mahsulleri 
Ofisinin haşhaş grubu bütün dünyaya örnek olabilecek bir pazarlama sis
temi kurmuş ve başarı ile yürütmektedir. Artık Tarımsal üretim Plânlı 
bir endüstri ve tarım ürünlerinin pazarlanma sı onun kaçınılmaz bir de
vamı haline gelmiştir. Gelişi güzel varyetelerin seçilmesi, hava ve 
fiyat gidişine göre ekim alanının çiftçi tarafından tayini, elde edi
len ürünlerin gelişi güzel pazara arzı gibi plânsız faaliyetlerin dev
ri kapanmıştır. Ulusal beslenme ve genel ekonomi açısından önem taşı
yan her ürünün üretimden hatta araştırma ve ıslahından tüketimine kadar 
olan safhanın kontrol altına alınmasına ve belli bir sistem içinde 
yürütülmesine zorunluk vardır. Şimdiki destekleme alımlarında bu sağ
lanmamıştır.

Türkiye'de tarım ürünlerinin taban fiyat ve destekleme alim
leri uygulamalarını yeter hale getirebilmek için aşağıdaki tedbirlerin 
alınmasına zorunluk olduğu sanılmaktadır.

a- Taban fiyat tesbitini politik etkilerden kurtarmak, üre
ticiye insiyatif tanımak, çeşit ürünler arasında fiyat dengesi kurmak, 
iç ve dış pazar taleplerine uygun bir üretim yapılmasını sağlamak, en
düstri ürünleri ile tarım ürünleri arasında fiyat dengesini kurmak ve 
destekleme alımları yapan kuruluşları yönetmek amacı ile üreticininde 
katılabileceği bir "TARIM ÜRÜNLERİ MİLLÎ PAZARLAMA KURULU" teşkil olun
malıdır.

b- Destekleme alımları yapan kuruluşların 3ermaye ihtiyaç
larını karşılamak üzere kendi öz kaynakları ile güçlenir hale getiril
melidir.

c- Destekleme alımları yapan kuruluşlara üretimi pazar 
şartlarına göre ayarlama yetkisi tanınmalı aşırı üretim yasaklanmalı
dır .

d- Ticaret ve Tarım Ataşelikleri daha çok ülkede açılmalı



ve bunlar daha güçlü ve faal hale getirilmelidir. Pazarlama araştırma
ları, pazar yaratma ve bağlantılar kurmada insi.yatif sahibi olmalıdır
lar. Aylık, haftalık, gerekirse günlük fiyat ve pazar raporları tanzim 
etmeli ve bu raporlar her ataşenin kendi isteğine göre deği1, pazarlama 
tekniğine ve bilimsel gerekle uygun tarzda tanzim edilmelidir.

e- Fazarlama kuruluşları dış pazar faaliyetlerin: genişletmeli, 
her ürünün dünyadaki satış, şart ve durumlarım ortaya çıkaracak faali
yetlere gırişmelidır. Gerekirse ithalâtçı firmalara kolaylıklar sağla
yacak güce kavuşturulmalıdır.

?.?- Dünyada Destekleme alımlarmın Araçları ve Uygulanması :

Dünyada destekleme alımları ülkelerin politik rejimlerine göre 
çeşitli kuruluşlar tarafından ve çeşitli şekillerde yürütülmektedir. 
Destekleme alımı yapan kuruluşları üç grup altında toplamak mümkündür.

a) Tarımsal pazarlama kooperatifleri,
b) Tarım ürünleri millî pazarlama bordları,
c) İktisadî devlet kuruluşları

a ) Tarım Satış Kooperatifleri :

Tarım ürünleri yetiştiricilerinin kurdukları Tarım Satış Koo
peratifleri ve Kooperatif Birlikleri Sanayileşmiş ülkelerde önemli ge
lişmeler sağladığı ve ülke çapında pazarlama faaliyetini köklü bir sis
tem içinde yürüttüğü halde, bu tip kuruluşlar ülkemizde ve gelişmekte 
olan diğer ülkelerin çoğunda etkili organizasyonlar haline getirileme
mişlerdir. Kurulan kooperatifler tam anlamı ile amaçlarına bazı neden
lerle ulaşamamış ve desteklemede etkili olamamıştır.



Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri - Bulgaristan ve Ortak 

Pazar Topluluğu gibi değişik politik tandanslı ülkelerde pazarlama koo

peratifleri yurtlarına ve üyelerine önemli faydalar sağlıyan birer ku

ruluş olmuştur.

aa- İsrail'de Destekleme Alımları Uygulamaları :

Kooperatifçiliğin başarılı sonuç verdiği ülkelerin başında İsrail 

gelmektedir. Buradaki kooperatifler yalnız üyelerinin ürünlerini topla

ma, işleme, ambalajlama ve satışa arz etme ile kalmamakta aynı zamanda 

köylerin belediye hizmetlerini, ailelerin sosyal güvenliğini, çocuklar

ın öğrenimini, sağlık hizmetlerini de yürütmekte, ayrıca üyelerine ta

rım dışı faaliyetlerde ek gelirler sağlamayı da ele almaktadır.

İsrail'de Kooperatifler Köy tiplerine göre üçe ayrılmaktadır. 

Bunlar Ettrutz’,, Moşhav ve Kapitalist köylerdir. Kibutz'lar da kooperatif

in işlediği arazi devlete aittir. Toprak Kooperatife kiraya verilir. 

Üyelerin üzerinde çalıştığı ayrı bir parsel olmayıp, tüm köy veya koo

peratif bir tarım işletmesidir. İşletmeyi Kooperatif Yönetim Kurulu 

İdare eder, üyeler işçi şeklinde çalışır. Elde edilen ürünler toptan 

satılır. Genel gelirden masraflar, kira bedeli, vergi aidatlar kesil

dikten sonra net kâr üyelerin aile işgücü ve fert sayısıyla orantılı 

olarak pay edilir. Köyün tek mutfağı vardır. Ailelerin giyecek, yakacak 

ısıtma gibi ihtiyaçları da kooperatif mağazasından sağlanır. Soviyet 

Rusya'nın Devlet Çiftlikleri ve Kollektif işlemlerinden pek farklı gör

ünmezse de, felsefe bakımından onlardan yüzde yüz ayrılmaktadır. Koope

ratif Soviyet Rusya'daki gibi devletin tayin ettiği Müdür ve Memurlarla 

yönetilmez, üyelerin seçtiği 5 kişilik Yönetim Kurulu ile İdare edilir. 

Genel Kurul Kararı ekseriyete göre olur. Ve bunu yasa dışı olmadıkça 

kimse değiştiremez. SSCB'de bu usul yoktur. Net gelir üyelere eşit 

ölçüde dağılılır, İşletme ne kadar çok kâr sağlarsa üyelerin geliri de 

o oranda artar, Soviyet Rusya'daki gibi sabit ücret burada yoktur. Üye

likten ayrılmak ve bir kibutz'a üye olmak serbesttir. Hatta^üye olabil

mek için sıra beklemek ve aranan vasıfları haiz olmak lâzımdır. SSCB'de 

durum bunun tersinedir.



Kibutz'un finansmanı elde edilen uriin satışlarından karşılanır.

Aidat olarak her işgüoii için ürün bedelinden bir meblâğ kesilir. Genel - 

likle bu f 30-60 arasında olur. Kesilen aidatların yarısı üretim gider

leri, vergi, kira, sosyal hizmetler, diğer yarısı pazarlama tesisleri 

kurmak ve diğer pazarlama giderlerini karşılamak için kullanılır. Pazar

lama için ayrılan meblâğ ile paketleme ve tasnif, soğuk hava işletme, 

ambar gibi tesisler kurulur. Bu tesisler bazen diğer kibutz kooperatifle

ri ile ortaklaşa, basen de bölgesel birliklerin tesislerine iştirak şek

linde kurulur. Artan para ile veya aidatlar arttırılarak elde edilen pa

ralarla, gerekirse kooperatif adına kredi de alarak köylerde turistik 

oteller, lokantalar, plajlar, eğlence yerleri, tarım dışı ürün elde eden 

imalâthane, fabrika, ticarethane gibi konularda yatırım yaparak üyelere 

yeni iş alanları ve gelir sağlama yoluna gidilir. Bir çok Kibutz'da yolla 

kazanılan gelirlerin asıl tarımsal üretim gelirlerini çok aştığı olmakta

dır.

Her Kibutz Kooperatifi bir birliğe bağlıdır. Birlikte kooperatif 

bir veya iki temsilci ile temsil edilir. Birlikler kooperatiflerin her bi

rine yetiştirdiği ürün çinslerini ve arazi varlığını gözönüne alarak bir 

üretim kotası verir. Kooperatif bu kotada belirtilen miktardan fazla üre

tim Birlikçe satın alınmaz. İşleme ve muhafaza depolarına kabul edilmez. 

Üretim kotada gösterilen miktardan eksik olduğu takdirde üretimin arttı

rılması için kooperatife kredi ile mali yardım yapılır ve Teknik Yardım 

Sağlanır. Ürün fiyatları kalite esasına göre bölgesel ve Millî Birlikçe 

tesbit edilir. Bu konuda, Moşhav Kooperatifler Birliği ve serbest Koy 

Kooperatifler Birliği ile işbirliği sağlanır. Ülkede tek fiyat prensibi 

uygulanır.

40 Kibutz kooperatifinden meydana gelen Ambar Kooperatif Birliğinin 

çalışma tarzını bir örnek olarak kısaca izah etmenin tarım ürünleri
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pazarlama prensibini anlatmak bakımından faydalı olacağı sanılmaktadır. 

Ambar kooperatif Birliği kuzey İsrail'de bir yem fabrikası, bir meyva 

suyu fabrikası, bir kurutma fırını, bir tasnif ve ambalajlama tesisi 

ve bir soğuk muhafaza deposundan ibaret bir site kurmuştur. Burada ayrı

ca büyük bir toplantı salanu ve çiftçi eğitim merkezi de bulunmaktadır. 

40 köyde üretilen meyve ve sebzeler, yaş ot, arpa, yulaf ve diğer dane 

yem bitkileri buraya getirilir. Ambalaj ve tasnif sırasında meydana 

gelen artıklar, meyva suyu alındıktan sonra kalan kabuk çekirdek ve 

posalar, çürükler, yonca ve diğer yaş otlar kurutma fırınlarında kuru

tularak, yem fabrikasına çekilir. Diğer dane yem bitkileri ile birlik

te bunlar öğütülür. Vitamin ve mineral maddeler eklenerek bunlar hiç 

araya verilmeden hayvan cinslerine yaş ve verim durumlarına göre çeşit

li yem haline getirilir. Üye köyler sanayi yemi ihtiyacını bundan kar

şılar. Yem dışındaki diğer tarım ürünleri tasnif edilerek ambalajlan

dıktan sonra soğuk hava depolarında muhafaza edilir ve piyasa durumuna 

göre iç ve dış pazarlara sürülür. Ealın bir kısmı toptancı hali gibi 

buradan da satışa çıkarılır. Böylece aradan Komisyonu çıkmış olur. Bazı 

bölge birliklerinin perakende satış mağazaları da bulunmaktadır.

Ambar tesisleri hiç kâr etmez, diğer bir deyimle kâr amacı ile 

çalışmaz. Ürettiği yemi maliyeti üzerinden kooperatiflere verir ve tes

lim edilen ürünlerin karşılığı, satış belelinden yalnız masraf çıkarı

larak ödenir. Üreticinin kârı ucuz yem almak, yüksek fiyatla ürün satmak 

ve pazar problemi ile karşı karşıya kalmamaktadır. Bu tesislerde bir iki 

uzman hariç üyeler ve çocukları çalışır.

Tarım ürünleri ihracatı Millî Birlik tarafından doğrudan doğruya 

veya ihracatçı firmalarla anlaşma yapılmak suretiyle yürütülür.

Kibutz Kooperatifine üye olmak istemiyen bir kimse Kibutz'dan ayrı

lır. Kıbutz'ların üyelerine 1969 yılında 500 dolar yıllık hisse verdiği 

çok görülmüştür. Yeme, barınma, giyme, tahsil, sağlık kontrolü, çocuk

ların öğretimi gibi masraflar çıktıktan sonra



yılda 500 dolar (8.500 Tl,.) çalışan kişi başına gelir, sanayileşmiş ül

kelerin çoğunun standardından yüksektir. Türkiye Tarın Sektöründe bü

tün masraflar dahil çalışan nüfus başına düşen gelir, 1975 yılında 

5120 TL. olduğuna göre, İsrail'in en fakir çiftçi bölümü olan kibutz 

üyelerinin geliri Türkiye'de ortalama çiftçi gelirlerinin 5,6 katı de- 

mekt ir.

İsrail'de ikinci tip kooperatifler Moşhov'lardır. Burada da top

rak devlete aittir. Ancak, her Moşav üyesinin toprağı evi, âlet, ma- 

kina ve tesisleri ayrıdır. Aileler birer işletme şeklinde çalışır. 

Ancak, elde ettikleri ürünleri Moşav Kooperatif tesislerine teslim 

eder ve girdilerini faizsiz kredi ile kooperatiften alırlar. Moşav 

köylerine de üretim kotası uygulanır. Moşavların kuruluşunda her koope

ratifin bir ürün üzerine çalışmasına gayret edilmiştir. Örneğin; 100 

haneli bir köyde her üyenin 22 - 25 dekar arasında bir narenciye bah

çesi bulunur. Her üye aynı cins ve aynı varyete de narenciye üretir. 

Diğer bir moşavda da pamuk üretilir. Turunçgiller veya pamuk ya da baş

ka bir ürün yetiştiren moşav üyelerine ayrıca evlerinin yanında (esa

sen her ev kendi arazisi içindedir) 4-5 dekar bir toprak verilir. Bu

rada üye kendi arzusuna göre tavuk, inek, arıcılık yapar veya sebze 

çiçek, fide,fidan gibi ürünler yetiştirir. Bazı ailelerin bu küçük par

selden asıl işletme gelirinden çok gelir sağladığı da çok görülen bir 

durumdur. Bu ek ürünlerde kooperatif tesislerine götürülür. Kibutz'lar 

gibi Moşhov'lar da köy adına lokanta, otel, eğlence yerleri, süper 

marketler, imalâthane ve fabrikalar açmaktadır.

Moşavlarda da sosyal güvenlik, sağlık ve ürün sigortaları, müşte

rek tesis ve belediye hizmetler için üyelerin ettiği mal bed®»

linden aidat kesilir. Her çiftçi girdi tedarikinde, ürün pazarlamasın

da ve müşterek tarımsal tesis yapılmasında hiçbir sıkıntı çekmez. Huzur 

içinde çalışmak için her türlü olanak sağlanmıştır.

İsrail'de üçüncü kooperatif şekli Türk köylerine benzeyen ve top
rak mülkiyeti esasına dayanan eski tip köylerdeki pazarlama kooperatif
leridir. Burada da her işletme sahibi pazarlama kooperatifinin bir 

üyesidir.



Ancak, çiftçi kooperatife üye olmayabilir veya üyelikten çıkabilir. 
Fakat birikmiş aidatlarının bir kısmını alamadığı, ihtiyacı olan girdile
ri, kredi ile temeni edemediği ve ürünlerini, değer fiyatla satamadığı, 
sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden faydalanamadıgı için normal bir 
çiftçinin bu kooperatiflerden ayrıldığı olağan dışı bir hal olmaktadır.
Köy pazarlama kooperatifleri tüm köylerin $ '6'sını, moşhavl*r$ 42'sini. 
kibutzlar $ 25'inL^diğerleri 4 1^'sini kapsamaktadır. jfl969)

Bu kooperatifler sayesinde İsrail Devleti üretim plânlaması, taban 
fiyat, destekleme alınılan, iç ve dış pazarlama tarımsal ürün satışını 
devlete önemli bir mali yük getirmeden, köklü bir sisteme bağlanmış, ay
rıca, sosyal güvenlik, sağlık, ürün sigortası köylerin medeni ihtiyaçla
rını karşılayacak beledi hizmetlerin sağlam bir düzene sokulmuştur. İsra
il'de hakim olan fikir, köylerin yaşahacak en iyi ve en rahat t>ir bölge 
haline getirilmesidir. Tarım, orada ekonomideki katkısı küçük de olsa 
ülkenin temeli olarak kabul edilmektedir.

Bu ülkede ve kooperatifçiliğin başarılı olduğu diğer ülkelerde bu 
işin sırrı ilgili dairelerin konuyu benimsemesi, heyecan ve hevesle ele 
almasıdır. Söylendiği gibi üreticilerde dayanışma duygusunun yetersizliği, 
bilgisizliği, ve sermaye yetersizliği değildir. İsrail'de. kibutz'lar Mo- 
şhavlar birbirini tanımayan, tarımla hiç ilgisi olmayan, beş parası bulun
mayan dünyanın ayrı köşelerinden toplanmış aile ve fertlerden oluşmuş, 
ama dünyaya örnek olacak bir tarım sistemi ve kooperatif kuruluşları mey
dana getirmişlerdir.

Bura.la 4-5 kibutz veya Moshav yada müstakil köy kooperatifine bir 
kooperatif konseri atanır, üğitilmiş olan bu komser 10 yıl bu görevden 
ayrılamaz. (İstifa ederek, devlet dışında iş bulabilir,) kendine bağlı 
olan kooperatiflerin hesaplarını kontrol eder, fakat hiç bir zaman yöne
time karışamaz. Projeler yapılması, yeni tesisler açılması ve kooperati
fin her türlü işlerini izler ve yöneticilere fikir verir. Kooperatifin 
kredi almasında devlet



daireleri ile ilişkilerinde ve har konuda onlara yardımcı olur. Bilgili 

bir komserin göietiminde çalışacak bir kooperatifin aksamasına, başarı 

göstermesine olanak yoktur.

Türkiye'de bütün problem, bu komiserlerin (kooperatif uzmanlarının) 

yetiştirilmesi, köylerde çalışacak terbiyesi alması, fedakarlığının kar

şılığını bulması, köylere atanması ve her devlet dairesinde destek görme

si suretiyle çalışma yapabilecek elemanlara sahip olmaktır. Merkezde otu

rup daireler kurmak, şubeler açmak, pozisyonlar dağıtmak, raporlar yaz

mak, seminerler tertiplemek, kitap ve makaleler neşretmek, nutuklar çek

mek, yüksek kooperatifçilik öğrenimi görmek yeterli değildir. Köye, ara

ziye» çıkmak kooperatiflerin içine görmek lâzımdır. İsrail'de devşirme 

insanların yaptığını Türkiye'de köklü ailelerin kapmamasına mazeret gös

termek olanaksızdır.

b- Tarım Ürünleri Millî Pazarlama Bordları :

PAO'nun araştırma sonucu yayınladığı "PAO Marketing Guide"

No.5-1966 raporuna göre bordlar" tarım ürünü yetiştirenlere, işleyenlere 

ve bunların ham veya mamul olarak ticaretini yapanlara kanunî ve zorunlu 

yükümlülükler yükleyen kamu niteliğinde kuruluşlardır."

Son yıllarda bazı ülkelerin tarım satışk kooperatiflerinden 

çok barolara önem vermesinin nedeni, tüm ülkeyi ve bord konusuna giren 

ürünlerin tamamını kapsamına almasıdır. Kooperatiflere- Giriş mecburiyeti 

olmadığından ve bir ürünün yetiştiği her bölgede yeteri kadar kooperatif 

kurulmadığından kooperatif yolu ile fiyat istikrarı, stok ve pazarlama 

faaliyetlerinin tanziminin o ürün için mümkün olmamasıdır. Ürünlerin 

önemli bir kışımı kooperatifler eline geçmediğinden ve her kooperatif ay

nı sistemde çalışma yapmadığından üretimi, ticareti ve fiyatları kontrol 

altına almak çok zor olmaktadır.

Bordların çok çeşitli tipleri vardır. Bir kısmı yalnız fi

yat kontrolü yapar, bazıları ihracatı regüle ve teşvik eder (İGEME gibi) 

Sadece pazar araştırması yapan ve sonuçları ilgililere ileten bordlarda 

vardır. Üretimi plânlayan bordların sayısı az değildir. Bordların bütçe

leri üreticiden, ticaret erbabından ve tarım ürünleri işleyen tesislerden 

alınan aidatlardan oluşur.



Asıl bordlar çok amaçlıdır. Üretimden tüketime kadar bütün 
işlemleri kapsamına alır. FAO raporuna göre bordların temel amacı "ta
rımsal ürün yetiştiricilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek ve tüketi
cinin menfaatlerini korumak"tır. Tüm nüfusu ilgilendiren bu amaca ulaş
mak için bordların aşağıdaki faaliyetleri kapsamına alması kabul edil
mektedir. (FAO raporundan) :

- Satışı teşvik etmek, pazar araştırmaları yapmak ve daha 
geniş pazarlar sağlamak,

- İç ve dış pazarlarda üreticinin pazarlık yapma gücünü
arttırmak,

- Muayyen pazarlara arz edilen ürünlerin cins, kalite ve 
miktarını regüle etmek, pazarlama organizasyonları ve metodlarını geliş
tirmek, ürün kalitesi ve ambalajlama standardlarını iyileştirmek, pazar
lama işlemlerini düzenlemek, satış hacmini arttırmak ve işleme tekni
ğini iyileştirmek,

- Üretici fiyatları ile pazar fiyatlarını yaklaştırmak,

- İç ve dış pazarların ani değişikliklerine karşı üretici 
ve tüketiciyi korumak,

Bugüne kadar gelişmiş, gelişmemiş birçok ülkede yasal bas
kı ve grup halinde toplu hareket zorunluğu olmadan pazarlama problemle
rinin çözümlenmesine imkân olmadığı anlaşıldığından mecburi pazarlama 
organizasyonlarına gidilmesine karar verilmiştir. Bordların doğuşunu 
esas itibariyle 2.Dünya Savaşında karşılaşılan güçlükler sağlamıştır.
0 sıralarda konan birçok yasaklar ve zorunluklar iyi sonuç vermiş ve 
pazarlama daha verimli bir düzeye girmiştir. Bundan ilham alan devlet
ler bordları getirmiştir. Bordların kuruluşuna neden olan konular şu 
şekilde sıralanmaktadır.

- Tüccarların rekabetinden doğan millî ihracat gelirlerinin 
azalmasını önlemek,



- Belirsiz ihraç tarihleri, sabit olmayan mal miktarı ve 
değişik ürün kalitesine karşı tedbir alma ihtiyacı,

- İhraç fiyatlarının üreticilere devamlı ve olumlu şekilde 
dönüşünün sağlanması,

- Dünya pazarlarında meydana gelen ani fiyat değişmelerine 
karşı üretici ve tüketicilerin zarar görmemesi,

- Uygun fiyat ve pazarlama suretiyle üretimin teşvik edilmesi

- Tüketiciye ürün arzının regüle edilmesi, tüketim tahmin
lerinin doğru yapılması,

- Politik etkilerle fiyatların ve destekleme alımlarının 
ürün ithalâtı ve ihracatının ülke gerçekleri dışına saptırılmasının 
önlenmesi,

- Uluslararası politik değişmelerden dolayı pazar kanalla
rında meydana gelecek tıkanmalara karşı tedbir alınması,

- İhracat gelirlerini artıracak ithalât ihracat işlerini 
tam kontrol altına alacak tedbirler getirmesi,

- Bütün bu faaliyetleri yürütecek özel organizasyonlar ku
rulması,

2-b- Kanada Tarım Ürünleri Millî pazarlama Konseyi ve 
Bordları :

Bordların kuruluş, yetki, sorumluluk ve işleyiş durumunu 
açıklamak için 12 Ocak 1972 yılında kanunlaşan ve en ideal bord şek
lini getiren ayrıca pazarlamanın bütün safhalarını kapsamına alan 
"Kanada Tarım Ürünleri Millî pazarlama Konseyi ve pazarlama Bordları 
Kanunu"nu ana hatları ile incelemek faydalı görülmüştür.



Madde 1- Bu kanun Tarım Ürünleri Millî Pazarlama Konseyi 
ve Konseye Bağlı Tarım Ürünleri Millî Pazarlama Bordları kurulması ile 
ilgili hükümleri, yetki ve sorumlulukları getirir.

Majesteleri, Senato ve Avam Kamarasının tavsiyeleri ve rica_ 
lan ile aşağıdaki hükümleri icra ederler. Kabul ve yürürlülük tarihi 
12.1.1972'dir.

Madde 3- Konsey en az 3 en çok 9 üyeden oluşur. Üyelerin 
f, 50'sini.n fiilen üretici olması zorunludur. Üyeler Başbakan tarafından 
seçilir. Konsey Başkanlığını Tarım Bakanı veya tevkil edeceği üyeler
den biri deruhte eder.

Üyelerin seçiminde üretim bölgeleri ve ürün ağırlığı esas 
alınır. Her bölgeden bir üye bulundurulur, üyelere yolluk ve zaruri mas
raflarına karşılık bir ücret ödenir. Ücretin miktarı 12-c fıkrasına 
göre hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Madde 6- Konseyin Görevleri :

a- İç ve dış pazar taleplerine uygun, rekabet esasına dayalı 
bir tarımsal endüstrinin teşviki ve devamlılığını sağlamak amacı ile 
Bakana her türlü tavsiyelerde bulunmak,

b- Uygun gördüğü ürünler için bölge veya ülke çapında bord- 
lar kurmak, bunların yetkilerini genişletme veya daraltmak, çalışmala
rını ve hesaplarını kontrol etmek.

c_ Tarım ürünlerinin iç ve dış piyasada daha etkili olarak
pazarlanmasını teşvik etmek amacı ile bordlara görevler vermek ve on
larla birlikte çalışmak.

d- Kanun kapsamına girecek ürünleri tayin etmek, ve bu ürün
lerin her biri için bir pazarlama plânı ve projesi hazırlamak, pazar
lama plânı 1- Her ürün için üretim miktarını, kalitesini, tesbit eder, 
üretici sanayici ve ticaretini yapanlara görev verir.

2- Ürünlerin ithalât ve ihracat zamanlarını, miktarlarını



ve fiyatlarını tesbit eder.

3- Ürünün ambalajlama standardını, üretici fiyatını, üre
ticiye ödenecek avans ve risturn miktarını tayin eder,

4- İhracat lisansları verilmesi ve iptali esaslarını ge
tirir.

5- Üretici toptancı, ihracatçı, ithalâtçı ve işleyici 
kişi ve firmaların bordlara ödeyeceği aidatların miktarını ve tahsil 
şeklini saptar.

6- Bir bölgede veya çevrede bir ürünün üretimini yasak
lar ve yeni üretime geçilmesini sağlar.

e- Bakana her bordun yıllık faaliyeti hakkında bir ra
por hazırlar. Bordların pazarlama plânlarına uygun olarak çalışmasını 
sağlar ve denetler.

f- Bordlar tarafından hazırlanan bütün yönetmelik ve ge
nelgeleri gözden geçirir, gerekli değişiklikleri ve ilâveleri yapar, 
kendisi yönetmelik ve talimatnameler hazırlar, eskilerini günün şart
larına göre revize eder, veya bir borda bu konuda görev ve yetki verir.

g_ pazarlama bordlan hakkındaki şikâyetleri inceler
ve bunları bir karara bağlar.

h- İç ve dış pazarlarda işlem gören tarım ürünleriyle il
gili etüd ve araştırmaları yürütür veya bu konuda söz sahibi kişi ya 
da firmalara görev verir.

i- Tarım ürünü yetiştiren, ticaretini yapan ve bunları
işleyen kişi veya firmalara görev verir veya zorunluluk koyar. Konseyin 
istediği bilgileri kapsayacak tarzda kayıtları yaptırır veya defter 
tutturur. Kaliteyi, ambalajı, gramajı vs. değiştirir.

j- Bir pazarlama plânının yürütülmesini sağlamak için



yeni bir bord kurulmasını veya eski bordlardan birine bunun uygulama
sını yaptırabilir.

k- Konsey ve bordlar yeni bir usul veya mecburiyet getirir
ken üreticilerin fikranı alır. Üretici ekseriyetinin kabul etmediği 
zorunlulukları uygulayamaz. (Kanunda sarih hükümler bulunanlar hariç)

Madde 8- Genel Duyuru : Konsey aşağıdaki hususları kamu 
oyuna açıklamak üzere gerektiğinde "Genel Duyuru" yapar.

a- Yeni bir tarım ürününü kapsamına alacak bir pazarlama 
bordu kurulduğunu veya bu ürünün pazarlamasını yetkisi genişletilerek 
yürütecek bordun açıklanmasını,

b_ Yeni bir pazarlama plânının hazırlandığını ve plânın kap
sam ve kavramının ilânını,

c_ Eski plânlarda yapılan değişiklikleri ve yeni yükümlülük 
ve zorunlulukların belirtilmesini,

d- Konsey veya Bakanın lüzumlu gördüğü konuların ilânını,

e- Duyuru konusuna göre konsey uygun gördüğü bir bölgede 
toplantı yaparak duyuruyu açıklayabilir ve toplantıya gelenler aracılı
ğı ile bunu topluma duyurur. Bu konuda görev alan üyeler konsey yetki
sine sahip olur.

Madde 9- Konseyin giderleri parlamentodan tahsis olunan büt
çeden karşılanır.

Madde İCÜ Konsey mali yılın başından itibaren 3 ay içinde 
parlementoya sunulmak üzere her yıl bir faaliyet ve bütçe raporu hazıru 
lar. Bakan 15 günde bunu parlamentoya sunmaya ve parlamentoda 15 gün 
içinde genel kurula arz etmeye mecburdur. Meclis tatilde ise açıldığı 
ilk 15 günde raporu gündeme alır.



2.3. Tarım Ürünleri Millî pazarlama Bordları :

Madde 17- Bordlarm Kuruluşu : Konsey bir ürünün iç ve dış 
piyasalarda pazarlanmasını yürütmek amacı ile o ürün için bir bord ku
rabilir. (Sütçülük bordları bu hükmün dışındadır.) Bir bordun kurulma
sında konu olan ürün yetiştiricilerinin sayısı ve ekonomik değeri göz 
önüne alınır.

a- Bir bordun kurulabilmesi için bunu üretici çoğunluğunun 
kabul etmesi şarttır. Bu maksatla konsey har ilde plebisit yaptırır.

Madde 18- Kuruluş Duyurusu : Bir bordun kuruluşu genel 
duyuru ile kesinleşir. (Beyannamede bordun bütün görev ve yetkileri 
adı, yeri, kapsamına aldığı ürün vs. açıklanır. Bununla ilgili 22 
adet bent rapora yazılmadı).

Madde 19- Bord Üyelikleri : Bir bordun üyeleri Bakan tara
fından atanır. Bakan lüzum görürse seçimle de tayin edilebilir. Bir 
bordun üye sayısı 3 ilâ 9 kişi arasında değişir. Bakan Bunlardan bi
rini başkan olarak atar. Üyeler bordun yönetim kurulunu oluşturur. Ka
rarlar ekseriyet esasına göre alınır. Mesaisinin tamamını veya bir kıs
mını bord faaliyetleri için harcayan üyelere konseyin tayin edeceği 
bir ücret verilir.

Bordun görev ve Yetkileri :

Madde 22- Görev : Bordların görevleri şunlardır :

a) Kendi yetkisine verilen ve pazarlama plânı hazırlanan 
ürün veya ürün grubunun kaliteli, yeter miktarda, ve rakiplerinden 
üstün şekilde üretimini, tasnifini,ambalajlamasını, işlenmesini, mu
hafazasını ve satışını sağlıyarak bir üretim ve pazarlama endüstrisi 
kurar.
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b) Bu ürünü yetiştirenlerin ve tüketenlerin dengeli olarak 
yararlarını sağlar.

Madde 23- Yetki : Bordların yetkileri genel duyuru ve pa
zarlama plânlarında belirt ilir.Bunlar :

a) Kendi konusu olan ürünü yine kendi çevresinde, 3atın 
alır, ambalajlar, işler, depo eder, nakleder, sigorta eder, satar, 
ihraç eder.

b) Bu ürün veya ürün grubu için bir pazarlama plânı hazır
lar.

o) Konseyden yeni yetkiler ister veya plânda bir değişik
lik yapar (daha 18. görev ve yetki varsa da rapora alınmadı)

Madde 24- Üretim Kotası : Her bord kendi konusuna giren 
ürün için ve kendi çevresinde uygulanmak üzere 5 yıllık üretim kota
ları hazırlar. Bölgesinde üretim kotasının üstünde üretim yapılmasını 
yasaklar. Bir ürüne talep artar ve stoklar erirse kotada genişleme 
yapabilir. Bu konuda diğer bordlarla işbirliği sağlar ve konseyin ona
yını alır.

Madde 25- Eleman İstihdamı : Bordlar görevlerini yerine 
getirebilmek için lüzum gördüğü sayıda ve nitelikte uzman memur ve 
işçi istihdam edebilir. Bordun üye, uzman, memur ve işçileri devletin 
ve hükümetin elemanı değildir.

(Diğer hükümler rapora konmamıştır)

Madde 28- Bordların finansmanı : Bordlar 29. madde dışında 
bütçeden ödenek alamazlar. Üretici, tüccar ve ilgili sanayicilerden 
alacakları aidatla yatırım yapar ve işletmesini yürütür. Kendi kendi
ni finanse etmek zorundadır.

Madde 29- Maliye Bakanlığı Ödemeleri : Konsey Başkanı olan 
Tarım ve Maliye Bakanlarının müşterek teklifi ile ve konsalide



gelir fonu dışında bordların kuruluşlarının ve ilk faaliyete geçişle
rini sağlamak üzere bir borda 100 dolardan fazla olmamak şartı ile bir 
defada karşılıksız mali yardım yapılabilir» Bir borda toplam yardım 
tutarı 1 milyon doları geçemez»

Madde 30- Murakabe: Her bordun hesabı ve mali kayıtları her 
yıl konsey başkanı tarafından tayin edilen bir murakıp tarafından kont
rol ettirilir. Murakıbın hazırladığı raporun bir kopyesi borda, biri 
konseye ve biri de bakana verilir.

Madde 31- Yıllık faaliyet raporu: Her mali yıl sonundan 
itibaren 3 ay içinde bordlar konseye ve Bakana ayrı ayrı birer faaliyet 
raporu verirler. Bu raporlar 15 gün içinde parlementoya sunulur. Par- 
lementoda 15 glin için bunu gündeme alır»

(Bundan sonraki 10 madde rapora konmamıştır)

2.4. Destekleme alımları yapan İktisadî devlet kuruluşları :

Dünyada kooperatif ve bordlar dışında destekleme alımları 
yapan bir organizasyon şekli de İktisadî devlet kuruluşlarıdır. Bir 
çok kapitalist ülkede bu tip pazarlama kuruluşları varsa da bunlar da
ha çok sosyalist ülkelerde yaygındır. Bir nev'i tekel (Monopol) esası
na dayanan bu kuruluşlar Türkiye'de Özel sektörü özendirici amaçla ku
rulmaya başlanmış ve sayıları artmış fakat ekonomik, politik ve sosyal 
nedenlerle bunların özel sektöre devri mümkün olmamıştır. Hatta bir 
kısmı ülke koşulları ile tam bir uyum sağlayarak köklü ve başarılı or
ganizasyonlar haline gelmiştir. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
Tekel Bakanlığının tütün fabrikaları, Çay Kurumu bunların başında gel
mektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisinin depo kapasitesi yetersizliği 
finansman sıkıntısı ve üreticiye hizmet götürmeyişi, başarılı hizmet
yapabilecek bu kuruluşun gelişmesi umulan seviyeye çıkamamıştır.



Haşhaş pazarlamasını 2 yıl gibi kısa bir zamanda hiç aksatmadan yürüt

mesi Ofisin güçlendiği ve haşhaşda yapılan destek sağlandığı takdirde 

neler yapabileceğini tamamen ortaya çıkarmıştır. Esasen Türkiye'de bir

çok hizmetlerin yetersiz olmasının nedeni, konunun ciddiyetle ele alın

mamasından ve kuvvetle desteklenmemesinden ileri gelmektedir.

Diğer ülkelerdeki İktisadî devlet teşekküllerinin rolünü 

bu raporda açıklamaya lüzum görülmemiştir. Zira, bunun en güzel örnek

leri ülkemizin hem tarım hem de sanayi sektöründe yeter sayıda vardır.

- Tanm Ürünleri Destekleme Uygulamalarının Amaçlarına 

ne derecede Ulaşıldığı :

Türkiye'de taban fiyatı verilen ve destekleme alımları ya

pılan tarım ürünlerinin üretimi teşvik edilmiş ve bu ürünleri yetiş

tirenlerin emeği daha iyi değerlendirilmişse de, devlete ağır mali 

yükler yüklemesi ve aşırı stoklar yaratması bakımından da önemli so

runlar getirmiştir.

Destekleme alımlarının getirdiği sosyal ve ekonomik fayda 

ve zararları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz :

Faydaları :

_ Destekleme alımlan üreticiyi maliyetin altında ürün sat

maktan kurtarmıştır.

- 96 94’ü yüz dekardan küçük olan büyük bir çiftçi toplumun 

geçim sıkıntısını azaltmış, arazi varlığı 100u500 dekar olan $ 5-6 

orta çiftçiyi refaha kavuşturmuş, arazi varlığı 500 dekardan geniş 

olan binde 4 büyük çiftçiyi güçlendirmiştir.

- _ Aracıların ucuz mal kapatmaları ve pahalı satmalarını
*

önlemiştir.



- Üretimi teşvik etmiş ve ihracat gelirini arttırmıştır.

/t- Amacı enflasyon hızını azaltmak olduğu halde bu konuda 
etkili olamamıştır.

* Getirdiği sorunlar :

- Diş pazar tıkanıklığı hallerinde bazı ürünlerde stok 
sorunları yaratmıştır (Fındık, anason, zeytinyağı gibi)

- Devlete büyük mali yükler getirmiştir.

- Nakit para hacmini arttırmıştır,

- Büyük çiftçileri daha zengin yaparak, gelir dağılımı
7dengesini iyice bozmuştur. '

- Üretimde kullanılması gereken ziraî kredi plâsmanlarının 
destekleme alımlarına harcanmasına ve stoklardan bağlanmasına yol 
açmıştır.

- Destekleme uygulamaları yalnız alımlarda olmuştur.^

2.5. Destekleme Alıcılarının Sosyal ve Ekonomik Yönü ;

Ülkede toprak, su kaynaklan ve insan gücünü değerlendir
mek tarımsal üretim yolu ile geçimini sağlayan nüfus çoğunluğunun 
gelir seviyesini yükseltmek için tarımsal üretimi mutlak arttırmak 
lâzımdır. Bunun da yegane yolu uygun fiyat ve garantili pazardır. 
Dünyanın hiçbir yerinde önemli sayıda bir üretici toplumu ilgilendi
ren ve ekonomik değer taşıyan ürün desteksiz bırakılmamaktadır. Eğer 
bu tedbir Türkiye'de işlemiyorsa bunun nedenlerini bulup çıkarmak 
vs eksikliklerini gidermek lâzımdır.

Bazı çevrelerin, özellikle tarım ürünleri ticareti yapan 
ve işleyen grupların devlete yük oluyor gerekçesi ile ve binde 4'ü 
teşkil eden, büyük çiftçilerin gelirlerini arttırdığını ve sosyal 
adaletsizlik yarattığını ileri sürerek destekleme alımlarından vaz



geçilmesini veya iirün sayısının azaltılmasını istemek soruna çare 

getirmez, Tersine pek çok sorunlar çıkarmasına neden olur. Gelir 

dağılımı ve sosyal adalet dünyanın hiçbir yerinde taban fiyatını 

maliyetin altına düşürmek ve destekleme alımlarını kaldırmak sure

tiyle gerçekleştirilmemiş ve bu söz konusu bile edilmemiştir.

Sosyal adaletin araçları başkadır. Arazi vergisi, gelir 

vergisi, toprak reformu, mülkiyet sınırlaması gibi tedbirler var

ken destekleme alımlarını kaldırmak büyük bir kitlenin haklarını 

ve fırsat eşitliğini küçük bir alıcı azınlık için feda etmek ve 

üretimi dolayısi ile ülke ekonomisini baltalamak demektedir.

Raporun önceki kısımlarında bazı ülkelerin bu işi nasıl 

başardıklarına dair örnekler verilmiştir. Türkiye'de de devlete 

yük olmadan destekleme alımlarını başarıya götürme olanakları ne

den olmasın?

Kısaca Türkiye'de üretimi arttırmak fakat plânlı bir 

şekilde arttırmak ihracatı genişletmek ve destekleme alımlarını 

daha da güçlendirmek ve genişletmek zorunluğu vardır.



3. DESTEKLEME POLİTİKASININ PLANLI KALKINMADA, 
TÜRK EKONOMİSİNE,TAKIM SEKTÖRÜNE,GELİR 
DAĞILIMINA ve BÖLGESEL KALKINMA YÖNLERİNE 
_______________OLUMLU ETKİLERİ

Devletçe yapılan Destekleme alımlarının plânlı dönemimiz<'Vürk eko
nomisine, tarım sektörüne gelir dağılımına ve bölgesel kalkınmaya aşağıdaki 
olumlu etkileri olmaktadır.

1- Destekleme al imlan neticesinde, tarımsal prodüktivite ve üretim 
artışı olmaktadır.

2- Prodüktivite ve üretimin artması üretici ve tüketiciye olduğu ka 
dar ekonominin tümünüde faydalandırmaktadır. Böylece gelişen ülkelerde bu 
yoldan ekonomik kalkınmaya tarımın destek olması mümkün olmaktadır.

3- Tarım ürünlerinin çeşitli nedenlerle büyük değişmeler göstermesi 
fiatları önemli derecede değiştirerek, hem üretici gelirini ve hemde tüketip 
ci harcamalarını büyük ölçüde dalgalandırmaktadır.Destekleme alımları neti
cesinde büyük fiat dalgalanmaları önlenmektedir.

4- Tarım ürünlerini üreten çiftçilerin gelirleri genellikle diğer 
sektörlerde çalışanların gelirlerine göre daha düşüktür.Bu nedenle yapılan 
destekleme alımları düşük gelirde olan üreticileri diğer sektörlerdeki gelir 
grupları seviyesine yaklaştırarak adaletli gelir dağılımına hizmet eder.

5- Tarım ürünlerini biyolojik yapıları nedeniyle genellikle çok 
uzun devreler bozulmadan muhafaza edilememektedir. Bu sebeple himayeye muh
taçtırlar. Yapılan destekleme alımları neticesinde ürünlerin bozulmadan 
Devlet tarafından alınmasıyla ekonomiye ve gelir dağılımına olumlu etkileri 
olmaktadır.

6- Tarım ürünlerini istihsal eden işletmelerin sayıları fazla,pazar 
dan habersiz üretimde bulunmaları üretim dalgalanmalarına ve üretici grubun 
gelirinde düşmelere sebep olmaktadır. Devletin çeşitli ürünlerde yaptığı des 
tekleme alımları ile aşırı fiat dalgalanmaları dolayısıyla üreticinin gelir 
seviyesinin düşmesi önlenmektedir.

7- Tarım ürünlerini üreten çiftçi kesimi diğer ekonomik sektörlerde 
olduğu gibi yeterince teşkilâtlanmamış ve menfaatlerini kolayca savunacak 
güce henüz erişmemiştir. Bu nedenle bu grubun De-lçtce Desteklenmesine ih
tiyaç vardır.

8- Çok zaman üreticiler tarım ürünlerini piyasadaki mevcut krizler 
sebebiyle maliyetinden de aşağı satmak veya mevsimlik fiat dalgalanmaların
dan zarar görmek tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.Devletin muayyen ürün
lerde piyasaya girerek Destekleme alımları yapması ürünlerin fiatının is
tenilen seviyede teşekkülünü sağlar. Ve üreticinin gelir seviyesinin düş
mesini önler.

9- Destekleme alımlarını düzenliyen ve her yıl ilân edilen karar
nameler, bahsi geçen ürünün zikredilen bir fiattan aşağı düşürülmemesini 
temin eder ve üreticinin gelir kaybını önler.

•/.



10— Destekleme alımları ile tarı-sal iiriin fiatlarının aşırı düşme
leri önlenmekte, çiftçi gelir seviyesi yükseltilerek tarım sektöründeki 
kalabalık yurttaş gruplarının gelir ve mutlulukları artırılarak, refah adil 
bir biçimde genin halk tabakalarına indirilmektedir.

11— Devlet ayrıca makina, gübre, yem, tohum, damızlık gibi tarım
sal girdileri en elverişli şartlarla çiftçiye ulaştırarak üreticileri bu 
yöndede destekle,•-ektedir. Buda ürün, dolayısıyle, üretici gelirinin art
masına neden olmaktadır.

12— Devletçe üretiminin özendirilmesi istenen ürünlerde,fiat avan
tajlı tesbit edilerek o ürünün üretiminde artış sağlanabilir.

13— Ülkede üretim artışı istenilmeyen ürünlerde Destekleme alımları 
durdurularak ürün miktarı sabit bir seviyede tutulabilir veya istenilen sevi 
yeye indirilebilir.

14— Devlet, Destekleme alımı yaptığı ürünlerde ekim alanlarını kı
sıtlayabilir.

15— Tarımsal üretim fazlalığı yaratan ürünlerde Devlet Destekleme 
alımları ile o ürün yerine mümkün olduğu kadar bu ürüne eşdeğer gelir geti
ren ürünlerin ikâme edilmesi için üreticiyi teşvik edebilir.(Güneyde pamuk 
yerine yer fıstığı ekiminin teşvik edilmesi gibi)

16— Üretimi teşvik edilmek istenilen ürünlerde düşük fiatlı girdi, 
gerekli yayın, yeterli kredi uygun şartlarda temin edilerek kullandırılmakta 
ve istenilen sonuç alınmaktadır. (Örnek: Şeker pancarı.)

17— Geniş halk kitlelerinin beslenmesiyle ilgili tarım ürünleri 
Devlet Destekleme alımları ile desteklenmekte, çoğu ürün Devlet tarafından 
satın alınmakta stok edilmekte ve piyasaya ihtiyaç oldukça çıkarılarak istik 
rar sağlanmaktadır. (Örnek: Buğday)

18— Devlet, üreticileri mahsul idrakinden önce ürünlerini düşük fi- 
atla aracılara satmak mecburiyetinden kurtarmak amaciyle "Üreticiyi güçlen
dirme kredisi" adı altında yeni bir kredi sistem getirmiştir. Bu kredi Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri ortağı olan üreticilere, en çok para sıkın
tısı çektikleri, dönemde kullandırılmakta, mahsulün idraki ve Kooperatif
lere teslimi zamanında tahsil edilmektedir. Bu kredi küçük ve orta üretici 
gelirlerinde önemli bir kaybı önlemektedir. (Not: Bu kredi pamuk, fındık, 
üzüm, incir, antepfıstığı, zeytin, tiftik ayçiçeği, bakliyat ve kırmızı 
biber üreticilerine kullandırılmaktadır.)



4. TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKASININ 
PLANLI KALKINMA YÖNÜNDEN ORTAYA 

ÇIKARDIĞI SORUNLAR

Tarım ürünleri fiyatlarının Devlet tarafından destekleme konusu 
olması, planlı kalkınma yönünden ortaya bazı sorunlar çıkarır. Bu so
runların bir kısmı, kalkınmanın planlara bağlandığı demokratik ülke
lerin hemen tamamında karşılaşılabilen sorunlardır. Diğer bir kısmı 
ise, kalkınma planlarınca öngörülen makro büyüme ve sektörel büyüme 
hedefleriyle, fiyatların Devlet tarafından tek yönlü olarak tesbiti 
olgusunun çelişmesinden ileri gelen sorunlardır. Bu sorunları soyut 
planlama ve Türkiye'deki kalkınma planları hedefleri açısından aşağı
daki noktalarda toplamak olanaklıdır.

1. Sektörel Üretim Hedefleri ve Politik Fiyatlar (X)

Sektörel çıktı düzeylerinin planın makro hedefleriyle bağlan
tılı ve tutarlı olarak saptanması, planlama sürecinin önemli bir 
halkasının oluşturur. Her bir sektörün tutarlı çıktı düzeyinin sap
tanmasında hareket noktası, her bir sektör malına olan nihaîtalebin 
tahmin edilmesidir. Nihaî talep tahminleri, gelir-talep esneklik 
katsayılarından yararlanılarak yapılır. Oysa, bilindiği üzere bir 
maldan talep edilecek miktar yalnızca gelirdeki değişmelere değil aynı 
zamanda sözkonusu mal fiyatındaki değişmelere de bağlıdır. Bu nedenle, 
Devlet tarafından her yıl tarım ürünleri fiyatlarının tesbit edilmesi, 
planca öngörülen sektörel çıktı düzeylerinden önemli sapmalara yol 
açarak, planlama olgusunu anlamsızlaştırabilir.

(X) Politik fiyatlar deyimi, fiyatların, piyasa mekanizması dışındaki 
güçler tarafından oluşturulması anlamında düşünülmelidir.



2. Teknoloji Matriksi ve Politik Fiyatlar
Ekonomiyi oluşturan sektörlerin birbirlerine olan fiziki ba

ğımlılıklarını sektörlerarası teknoloji matriksi gösterir. Tekno
loji matriksinin hesaplanmasında izlenen yöntem, fiziki miktarlar 
yerine, parasal değerlerden hareket etmektedir. Bu olgu, tarım 
ürünleri fiyatlarının Devlet taaafından her yıl politik kaygular 
altında tesbit edilmesi sonucunda, ne sağlıklı ve güvenilir bir sek- 
törlerarası girdi-çıktı teknik katsayıları elde edilmesine ne de 
kullanılan teknoloji matriksinin başarılı sonuçlar vermesine olanak 
bırakır.

Bu sakınca, Türkiye yönünden, özel bir öneme sahiptir ; Çünkü, 
tüketim malları üretimine dayanan imalat sanayi, girdi yönünden ta
rım kesimine geniş ölçüde bağlıdır.

3. Kalkınmanın Finansmanı ve Destekleme Politikası

Kalkınma planlarımız, ekonominin dış kaynaklara bağımlılığının 
azalialması bakımından yatırımların iç tasarruflarla finansmanını 
öngörmüştür.

Türkiye gibi demokratik ülkelerde tarımsal fazlanın kalkınma
nın finansmanında kullanılabilmesi iki biçi mde gerçekleştirilebilir: 
Bunlardan ilki, bu sektörün vergilendirilmesi, diğeri de iç ticaret 
hadlerinin tarım sektörü aleyhine gelişmesi dir. ilk yol, bilinen 
nedenlerle fazla etkili olmamaktadır. Şu halde, iç ticaret hadleri
nin tarım kesimi aleyhine gelişrtesi veya gelişmesinin sağlanması 
kalkınmanın finansmanı bakımından gereklidi r. Oysa, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınıra Planı dönemi içindeki uygulama ticaret hadlerinin tarm 
sektörü lehine gelişmesine yol açmıştır. BfliçSlece, tarım dışı kesim
lerden tarım kesimine doğru önemli bir fon akımı olmuştur. Bu kesin
likle kalkınmanın gerekleriyle çelişen bir gelişmedir.

Öte yandan, planlı dönem içinde, sermaye/Hasila oranı yüksel
miştir. Bu durum, kalkınma hızının konurmasına olanak verecek



iç tasarruf tutarının Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranını büyük ölçü
de artırmıştır. Belirtmek gerekirse bu oran 1972 yılında % 19,6 ol
duğu halde, 1977 yılında % 25,4 ve 1987 yılında % 30,5 olmak gerekir.
Iç tasarrufların bu ölçüde artabilmesi, kalkınma sonucu artan gelir
lerin, marjinal tasarruf eğilimi yüksek gelir gruplarının eline geç
mesine bağlıdır. Oysa, özellikle üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
dönemindeki gelir artışlarının, yüksek destekleme fiyatları yoluyla 
kırsal kesine aktarılması yukarıda gerekliliğini belirttiğimiz yüksek 
tasarruf ilkesi ile çelişmektedir. Çünkü, kırsal kesimin bilindiği 
üzere, marjinal tasarruf eğilimi çok düşüktür. Bu olgu, kalkınmanın, 
enflasyonist bir para politikası ile yürütülmesi zorunluluğunu ortaya 
çıkarmaktadır

4. Gelir Dağılımı ve Desteklere Politikası

Kalkınma planlarının uzun dönem hedefle inden biri de halkın 
yaşama düzeyinin iyileştirilmesidir. Halkın yaşama düzeyinin iyileş
tirilmesi yalnızca ekonomik büyümeye bağlanmamış aynı zamanda toplumu 
oluşturan farklı toplumsal kesitlerin bu büyümeden adil ölçüler içinde 
yararlandırılması da öngörülmüştür. Uygulanan desteklenepolitikasının 
planlarca öngörülen bu amaca, başarıyla hizmet ettiği kuşkuludur.

Kırsal kesim içinde, gelir toprak mülkiyetinin bir fonksiyonu 
olarak adil olmayan bir biçimde dağıtılmıştır. Kırsal kesim içinde hiç 
toprağı olmayan hane sayısının toplam ıtaanelere oranı 1963 yılında % 19,4 
iken, bu oran 1973 yılında % 22,37' ye yükselmiştir. Bu olgu, kırsal 
kesinde yaşayan halkın büyük bir bölümünün topraksızlaştığını ve buna 
bağlı olarak da fakirleşme sürecinin içinde olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, tarım topraklarının işletme büyüklüklerine göre 
dağılımı da, destekleme politikasının, geli rin kırsal kesim içinde 
daha adil dağıtımına olanak vermediğini göstermektedir. Çünkü, geniş
liği 50 dekardan daha küçük olan işlfetmelerin toplam işletme sayısına 
oranı 196âbyılında % 68,8 olduğu halde, bu oran 1970 yılında % 75,1'e
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yükselmiştir (1) . Ayrıca, sözü edilen bu grup için ortalama işletme 
büyüklüğü 1963 yılında 19 dekar ikan, bu rakam 1970 yılı için 18 
dekara düşmiştür. Toprak Mahsûlleri Ofisi verilerine göre genişliği 25 
dekarı aşmayan hubüölat işletmeleri piyasaya ürün arzedgnemektedirler. 
Hatta, kötü mahsûl yıllarında bu işletmeler, kendi tüketimlerini kar
şılayabilmek için hububat alıcısı durumuna düşmektedir. Toprak-însan 
ilişkilerinin dengesizliği, destekleme politikasının kırsal kesim içinde 
gelirin daha da adaletsiz dağılmasına yol açtığını düşündürmektedir.

Destekleme fiyatlarının yüksek tesbit edilmesi içi ticaret 
hadlerinin tarım kesimi lehine gelişmesine yol açmakta, bu da tarım dışı 
kesimlerden tarım kesimine önemli bir fon akımına yol açmaktadır. Bu 
fonlar, toprak-însan dengesinin bozukluğu yüzünden, sınırlı sayıda çift
çinin eline geçmektedir. Önemli olan bu fonların, sınırlı sayıda çiftçi 
tarafından nasıl kullanıldığıdır. Tarım kesiminin, vergi gelirleri için
deki payının çok zayıf olduğu öteden beri bilinmektedir. Daha da önem
lisi tarım kesimine aktarılan bu fonlar, tarım kesiminde zaten bozuk 
olan Toprak-însan dengesini daha fazla bozucu yönde kullanılmaktadır. 
Genişliği 1 000 (Bin) dekardan daha büyük işletmeler için işletme başına 
düşen ortalama alan 1963 yılında 2520 dekar olduğu halde, bu rakam 1970 
yılı için 3289 dekara yükselmiştir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, 
büyük işletmeler düzeyinde bir toprak temerküzünün olduğu yönündedir. 
Tarım kesiminde, zaman içinde topraksızlar oranının artması ve toprağın 
büyük çiftçiler elinde gittikçe daha yoğun bir biçimde toplanmasına, 
destekleme politikası sonucu büyük işletmeler eline geçen fonların etki
li olabileceği gözden uzak tutulmadalıdır. Destekleme politikasından 
büyük işletmelerin, küçük ve orta boy işletmelere oranla daha fazla 
yarar lamalarının bir diğer nedeni de, bu i şletmelerin madem tarım 
teknikleri kullanabilme olanaklarından dolayı alan birimi başına daha 
yüksek verim elde etmeleridir. Alan birimi başına verimlilikte ortaya 
çıkan farklılık destekleme politikasından elde edilen yararları da 
farklılaştırmaktadır.

 ./..
(1) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı : üçüncü Beş Yıl (1973-1977)

s.858, Tablo : 669



Şu halde, destekleme politikası bugünkü durumuyla, planlarda 
öngörülen, kalkınmanın finansmanının reel kaynaklara dayandırılması ilke
si ile çatışmaktadır. Bu olumsuz etkisine karşılık, kırsal gelir dağılı- 
mııkda belirli bir iyilerle yarattığı da kuşkuludur.

"Küçük işletmelerin destekleme alımlarından yeterince yararlana- 
mamadıarı son yıllarda kırsal kesimden kentsel kesime olan göç akımını 
hızlandırmaktadır. Ancak tarım dışı kesimlerce yeterli istihdam olanağı 
yaratılmamış olması, işsizliğin açık işsizlik biçiminde ortaya çıkması 
sonucunu doğurmaktadır."

Kırdan kente göç hazinin yavaşlatılabilmesi, bir ölçüde belirli 
gelir düzeyinin altında kalan tarımsal işletmelerin özel bir biçimde 
Devlet tarafından desteklenmesi sağlanmalıdır." (1)

Merkez Bankası, İktisadi Devlet Teşekküllerine ve Tekel Genel 
Müdürlüğüne açtığı kredilerde olduğu gibi ya doğrudan doğruya ya da 
Ziraat Bankası aracılığıyle verdiği reeskont kredilerinde olduğu gibi 
dolaylı bir biçimde, müdahalenin finansmanında en büyük rolü aynamak— 
tadır.

Bugüne kadar olan uygulana müdahale kuruluşlarının Merkez 
Bankasına olan borçlarına zamanında ödeyemediklerini göstermiştir. 
Müdahale kuruluşlarının ödenmeyen borçları zartanla birikmiş ve büyük 
tutarlara ulaşmıştır. Zaman zaman çıkarılan kanunlarla, müdahale kuru
luşlarının Merkez Bankasına olan borçları Hazine'ye intikal ettirilmiş 
ve Hâzinede Merkez Bankasından kendisine intikal eden müdahale kuruluş
ları borçlarıyla, bu kuruluşların öz sermayelerini artırma yoluna git
miştir. Ne var ki, tarım ürünleri fiyatlarına müdahalenin finansmanında 
izlenen bu yol toplam para arzında yıllar i tibariyle önemli artışlara 
yol açarak fiyatlar genel seviyesi üzerinde etkili olmuştur. Müdahalenin 
finansmanı için kullanılan Merkez Bankası kredileri planlı ekonomi 
döneminin ilk 13 yılında 23 kat artarak 22,5 milyar TL. ye ulaşmıştır.

________________________________
(1) Bu kısımda ayrıntılı bilgi için Eknz. Kırsal Refah Politikaları

Tarımsal Yapı Alt Komisyonu Raporu, Ankara, 1976



Merkez Bankası miiriahale finansmank kredilerinun % 37,2 gibi büyük bir 
bölümü Tarım Satış Kooperatifleri aracılığıyla kullanılmıştır. Kredile
rin büyük bir bölümünü kullanan ikinci kuruluş Toprak Mahsûlleri Ofi
sidir.

Bilindiği üzere Merkez Bankası kamu özel kesime doğrudan doğ
ruya ya da dolaylı olarak krediler vermektedir. Merkez Bankasınca eko
nominin tamamına verilen krediler genel toplamı içinde müdahalenin finans
manı anacıyla verilen krediler önanli bir pay almakta olup ; bu pay 
zaman içinde artış eğilimi göstermiştir. Bu durumun ortaya çıkardığı 
bazı sakıncalar vardır :

- Bu konuda yapılabilecek ilk varsayım Merkez Bankasının, müda
halenin finansmanı için verdiği krediler dolayısıyle tedavüldeki banknot 
hacmini artırmadığı biçiminde olabilir. Tedavüldeki banknot hacmi ariı- 
rılmaksızm, tarımsal fiyat müdahalesinin finansmanına ayrılan krediler
deki artış, Merkez Bankasının aktiflerinden bir ya da bir kaçının azal- 
masıyle karşılanabilir. Bu durum, Merkez Bankası avans ve reeskont kre
dilerinden yararlanan tarım dışı kesimler üzerinde olumsuz etkiler yara
tır. Böylece, ekonominin müdahale ile ilgili olmayan diğer kesimlerinin 
kredi gerekleri yeterince karşılanmamış olacaktır. Bu olgu, ekonomik 
faaliyet hacmini daraltıcı yönde etkiler doğu rur.

Yapılabilecek ikinci varsayım, tarımsal fiyat müdahalesinin 
finansmanında kullanılan Merkez Bankası kredilerinin tedavüldeki para 
miktarının arttırılarak karışandığı biçiminde olabilir. Tedavüldeki 
para miktarının artmasına milli gelirde reel artşş, ihracat artışı v.b. 
gibi fiyat istikrarımı korunak kaydıyla para arzının artırılmasını 
gerektiren gelişmeler eşlik etmiyorsa ; bu durumun ekoncmi üzerindeki 
genel etkisi enflasyonist olacaktır. Ne var ki bu sonuncu durum, top
lam para arzını arttırarak ekoncmi üzerindeki enflasyon baskısının güç 
kazanmasına rağmen, kzadi olanaklarının daralması sonucunu doğurmayacaktır. (1)

(1) Bu konuda bknz. Olan,D.POKKER, Türk Hükümetinin Zirai Fiyatlara Müdahalesi 
Ankara, 1969. ss. 71-77.



Türk tarımsal fiyat müdahalesinin Merkez Bankası kredileriyle 
finansmanında, yukarıda belirlenen iki varsayım da bir ölçüde gerçeke— 
leşmiştir. Başka deyimlerle söylemek gereki rse müdahalenin finansmanı 
için kullanılan Merkez Bankası kredileri , Merkez Bankasınca verilen 
diğer krediler aleyhine gelişerek ekonominin diğer kesimlerinin kiredi 
olanaklarının daralmasına yol açtığı gibi aynı zartanda tedavüldeki 
banknot hacminin de artmasına yol açmıştır.

Türk ekonomisine özgü yapısal nedenlerle (güçlü bir sermaye 
piyasasının olmaması, Banka sisteminin yeterince etkin çalışmaması,tarım 
kesimi tüketim eğiliminin yüksek olması) tarım kesimi üreticilerine 
aktarılan fonlar ekononinin diğer faaliyet alanlarına dönme olanağı 
bulamamıştır..

T̂Öte yandan, müdahale sonucu tarım kesimine aktakılan fonlar, daha 
çok tüketim malları için harcandığından bir ölçüde enflasyonist de ol
muştur. Müdahale sonucu tarım kesimine aktarılan fonlar nedeniyle doğan 
enflasyona karşı tarım kesiminin vergi yönünden otomatik istikrar gücü 
hanen hernsn hiç yoktur.

Buna karşılık, ekonomideki toplam para arzının müdahale kredile
rine paralel olarak artmış olması, Türkiye Ekonomisinde enflasyonun 
kronikleşmesinde ve son yıllarda hızla gelişmesinde önemli nedenlerden 
biri olmuştur.(1)

Planlı ekonani dönemi içinde yer alan 1963 ilâ 1975 yılları ana
sında toplam para arzı ile tarımsal fiyat müdahalesinin finansmanına 
talısis edilen Merkez Bankası kredileri arasındaki korelasyon katsayısı 
R - .97 dir.

Türkiye'de tarım ürünleri fiyatlarına müdahaleden doğan zararların
icabaca tutarı hakkında bilgi'yi, müdahale kredilerinin yıllar itibariyle
artış hızı vermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi , müdahale kredi- 
lari 1963-1975 döneminde % 2000 den fazla arttığı halde, fiyatlar genel
(1) Tarımsal fiyat müdahalesinin finansmanı ile para hacmi arasında 

sıkı bağıntı olduğu genellikle yaygın görüştür : Bkz. Mükerrem HÎÇ 
Para Teorisi, İstanbul, 1975. s.527 $3



seviyesi aynı dönende ancak % 200 oranında bir artış göstermiştir .Mü
dahale kredi tutarlarının yıllık artışları kısmen fiyatlar genel sevi
yesindeki artışlarla açıklamakla beraber, önemli bir bölümü başka 
etmenlerce açıklamaktadır. Bu etmenlerin en önemlisi, müdahale kapsa
mındaki ürün sayısının yıldan yıla artması ve müdahalenin zaman içinde 
yoğunluğunun da artmasıdır. Ancak, yukarıda belirlenen etmenler müdahale 
kredilerinin zaman içindeki artışlarının tamamını açıklamaya yetmez.
Bu durumda, artışın önemli nedenlerinden bi ri, tarım ürünleri fiyat 
müdahalesi sonucu ortaya çıkan zararlardır. Çünkü, müdahale kuruluşu
nun herhangi bir nedenle (bu neden daha çok yüksek fiyatla satın alıp 
düşük fiyatla satmak ; stoklama giderleri, çürüme, ekoncmik yönden 
rasyonel çalışma ilkelerine uygun hareket edememek v.b.) Merkez Banka
sına ödeyemediği borcu, Merkez Bankasınca müteakip yıl kuruluşa açılan 
kredi içinde gözükmektedir.

Öte yandan, Türkiye'de toplam para arzı ile fiyatlar genel sevi
yesi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. 1963-1974 dönemi için yapılan 
korelasyon analizi toplam para arzı ile fiyatlar genel seviyesi arasında 
R - .99 gibi yüksek bir korelasyon katsayısı vermiştir. Diğer taraftan, 
para arzı ile de müdahale keedileri arasında benzer sıkılıkta bir ilişki- 
daha önce tesbit etmiştik̂ Buna göre, Türkiye'de, fiyatlar genel sevi
yesi ile tarımsal fiyat müdahalesinin finansmanında kullanılan Merkez 
Bankası kredileri arasında sıkı bir bağlantının olabileceğini belirtelim. 
Bununla beraber, Türkiye'deki enflasyonun, kuşkusuz, daha başka ve tarım
sal desteklemenin finansman biçiminden daha az önemli olmayan bir çok- 
nedeni vardır.̂ .

jgYukarıda verilen açıklamalar, tarımsal desteklemenin finansmanın 
Merkez Bankası kaynaklarına dayandırılmasının sakıncalarını ortaya koy
maktadır. Şu halde tarımsal desteklemenin finansmanının reel kaynak
larla yapılmasında mutlak bir zorunluluk vardır. Ne varki, finansmanın 
bütçe olanaklarıyla yapılması halinde, Yurtiçi Gelirin % 25 ini üreten 
ve toplam nüfusun % 60 ını barındıran tarım kesimi, Devlet vergi gelir
leri içindeki sektörel payı düşük olduğundan, hemen hemen hiç bir finans
man yükü çekmeyecektir.



/

Finansman yüküne tarım kesiminin katılmasının sağlanması, ancak 
bu kesimin etkin bir biçimde vergilendirilmesi ile olanak kazanır. Ta
rım kesimi, diğer ekoncmik kesimlere oranla olduçka düşük bir kişi 
başına ortalama katma değer yaratıyorsa da, bu kesimde gözlemlenen 
toprak/incsan ilişkilirendiki dengesizlik bu kesimde vergilendirmeye 
konu olabilecek önemli fonların bulunduğunun bir kanıtıdır.

Bunlara ek olarak, tarımsal desteklemenin enflasyonist etkile
rinin en aza indirilebilmesi için aşağıdaki önlemlerin dikkate alın
ması gerekir

- Genel tarım politikası, etkin bir madde politikasına dayandı- 
rılmalıdır. Böylece, destekleme konusu ürünlerin sayısının gelişigüzel 
artmasına engel olunabilir.

- îhraç konusu tarım ürünlerinin fiyatları sap&anırken, bu ürün
ler dış fiyatları büyük bir duyarlılıkla dikkate alınmalıdır. Böylece, 
gereksiz stokların önüne geçilmiş olur.

- Tarımsal desteklemeyi uygulamakla görevlendirilen müdahale 
kuruluşlarının, ekonomik yönden rasyonel çalışması sağlanmalıdır. Rasyo
nel çalışan kuruluşlar, iyi bir alım, ulaştırma ve stoklama politikası
ve etkin bir pazarlama politikası izleyerek müdahaleden doğan zarar
ları enazlaştırabilirler. Böylece, bütün bir ekonominin katlanacağı 
enflasyon yükü göreli olarak azalmış olacaktır.

- Destekleme fiyatları saptanırken, ürünler arası nisbi fiyat 
ilişkileri gözden uzak tutulmamamalıdır. Böylece, bazı ürünlerde yok 
pahasına ihraç edilecek stkık birikimlerine (çay'da olduğu gibi) ve 
yüksek fiyatla tarım ürünü ithalatına (çeltik'de olduğu gibi) engel 
olunabilir.



5. DESTEKLEME ALİMİNİN AMAÇLARI VE ARAÇLARI

MADDE 5 - Türkiye'de destekleme politikası ile ilgili Karar Sistemi 

ve İşleyişi t Ülkemizde iki ayrı üstemle yürütülen destekleme alıalarının 

ilk uygulaması 1932 yılında 2056 ne.lu Buğday Koruma Kanunu ve aynı yılda 

üzüm alımı şeklinde başlamış, buğdayda alım Toprak Mahsulleri Ofisince üsüm- 

de de T,C.Ziraat Bankası tarafından realize edilmiştir.

1) Doğrudan doğruya devlet alımları ı Devlet üreticinin ve tüketici

nin korunması, ülke ihtijeşiarının karşılanması, fiyat istikrarı, devlet 

tarafından kurulan sanayiin ihtiyacı ve devlet tekeli gibi sebeplerle özel 

kanunlarla kurulmuş muhtelif devlet müesseseleri tarafından (Destekleme 

Kyatlariyle) taram ürünleri satın almaktadır.

Hububat, çeltik al unları t Toprak Mahsulleri Ofisince çay « Çaykur 

Çay Kurumu

Şeker pancarı ı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılmak

tadır.

Tütün i Tekel Genel Midürlüğü

Sumalık kuru üzüm ı Tekel Genel Müdürlüğü

Şaraplık yaş üzüm t " " "

Şerbetçi otu « " " 11

Anason ı " * "

tarafından satın alınmaktadır.

Bu sistem içindeki hayvansal ürünlerden canlı hayvan, Et ve Balık 

Kurumu, yaprağı ve tiftik yapağı A.Ş. tarafından satın alın maktadır.



Bu ürünlerden hububat, çeltik, çay, şeker pancarı, canlı hayvan yapağı 

ve tiftik destekleme fiyatları Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ilan edilmekte

dir.

Tütün, kuru ve yaş üzüm, şerbetçi otu fiyatları Tekel Genel Müdürlüğü 

tarafından tesbit edilmektedir.

2) Devlet Destekleme Alımları : Bu alımlar Devletin görev verdiği ve 

finansmanı resmi bankalarca (T.C.Merkez Bankası, T.C.Ziraat Bankası) nca kar

şılanan kooperatif kuruluşları tarafından Devlet adına yapılmaktadır.

^Destekleme fiyatları 1935 yılında çıkan 2834- sayılı Tarım Satış Koope

ratifleri ve Birlikleri Kanununun 17. maddesi (c) bendi gereğince Bakanlar 

Kurulu tarafından tesbit edilmekte ve ilgili Kooperatif Birliği Devlet adına 

alım yapmakla görevlendirilmektedir; Kar ve zarar Devlete ait olmaktadır.^

Bu konuda son beş yılda T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılan tarım

sal ürün destekleme alımları ek liste (l) de gösterilmiştir.

Her iki sistemde de karar organı ve yetkileri Hükümete aittir.

Bu sistem ilgili üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçı kuruluşların 

istişari mahiyette yapılan toplantılarla görüşlerinin alınması esasına dayan

maktadır, Konu ile ilgili Bakanlığın hazırladığı görüş, ekonomik kurula götü- (g) 
rüldükten sonra fiyat Bakanlar Kuruluyla görüşülüp karara bağlanmaktadır.

Mevcut usulle tesbit edilen fiyatlar, fiyatların ilan zamanları ve tek 

fiyat şeklinde ilanı bilhassa üreticiye yol gösterme ve üretim planlaması ya

pılmasına imkan vermemekte zaman zaman politik etkenler ağır basmaktadır.

Fiyat tesbitleri desteklemeye konu olan ürünün üretim-Tüketim, dahili 

ticaret, ihracat ve sanayi sektörlerinde yer alan kuruluşların iştirak ettiği



konseylerde tesbit edilmelidir. Ayrıca bu tesbitler yapılırken tarafsız ve ilmi 

kuruluşlarca gerçek maliyet hesapları çıkarıldıktan sonra yukarıda değindiğimi® 

kuruluşlardan oluşan Konseyce fiyat tesbiti yapılmalıdır. Bu tesbit yapılırken 

dahili sanayiinin ihtiyacı dış piyasa şartları kesinlikle göz önüne alınmalıdır.

Amaç olarak, tarımda gelir düzeyinin düzeltilmesi tarımsal ürün fiyatla

rında s tabili zasyonun Muhafazası, ekonominin ihtiyaçlarına uygun biçimde genel 

tarım politikasının planlanması, ödemeler dengesinde ihracatın lehine dış gelir 

arttırılması yerli sanayiin teşvikini saymak mümkündür, ancak tarım sekörü amacı 

bu olan desteklemenin yukarıdaki sistemlerde ancak fiyat yönünde desteklenebil- 

mektedir. Oysa bu beklenilen amaca yaklaşım değildir. Fiyat yoluyla sadese belir

li bir kesimin gelir düzeyi arttırılabilmektedir.

Burada dikkat edilecek husus madde politikası ile uzun vadeli tarım poli

tikasının detaylı olarak saptanmasıdır; madde politikasından amaç ise bir tarım 

ürününün üretimini ve sürümünü ön ceden seçilmiş hedeflere ulaşacak biçimde ayar

layabilecek önlemlerin tümüdür. Esasen madde politikasının çok iyi seçilmiş olması 

ve maddeler arasında tutarlılık gerekmektedir. Yoksa son yıllarda ülkemizde olduğu 

gibi bir tarımsal ürünün problemi halledilirken diğeri dar boğazlara itilmektedir.

Bu duruma göre uzun vadeli tarım politikasının tesbiti ve seçilecek madde 

politikaları ile üretime yön verilmesi ve planlanması gerekmektedir. Şayet güçlü 

bir organizasyon yapılabilir, pratik bir yol bulunabilirse şahısların da katılabi

leceği destekleme alımları sisteminin denenmesi de yararsız olmayacaktır.

Mevcut işlerliği içerisinde sistemin en belirgin hatalarından birisi de 

Birliklerce satın alınan ürünün yerli sanayie zaman zaman hammadde vermekten ka

çınır tutumudur; bu han atıl kapasite yaratılmasını ölü yatırımı teşvik edici ol

makta has de sanayi kesiminde bu hammaddeyi işleyecek yerli iş gücünden yararlan

mayı önlemektedir, dolayısı ile hammadde satmak suretiyle ülke ekonomisi girecek 
pareyıda frenleyici unsur olmaktadır. Ayaı;;.. zamanda fırsat eşitliği ilkesine de



ters düşsn yeni ticaret ve sanayi kesimini mağdur eden ayrıcalıklı uygulama

ları yaratmış olmaktadır.
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Son beş yılda T.C.Ziraat Eankası tarafından birliklere açılan destekleme kredileri aşağıya çıkarılmıştır.

Birlikler 1971/72_______________  1972/73_______________ 1973/74__________  .1.974/75_________  1972/ÜZ6.

İzmir Pamuk 490.000.000 650.000.000 1.357.200.000 3.910.000.000

Çukobirlik 490.000.000 630.000.000 830.000.000 5.830.000.000

Antbirlik 220.000.000 225.000.000 562.500.000 1.260.000.000

Kozabirlik - - - 57.000.000

İzmir Üzüm 280.000.000 300.000.000 600.000.000 700.000.000

İzmir İncir 60.000.000 T0.000.000 100.000.000 150.000.000

İzmir Zeytinyağı 10.000.000 800.000.000 - 510.000.000

Güneydoğu Z.Yağı 1.000.000 20.000.000 - 90.000.000

Fiskobirlik 1.000.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 2.700.000.000

Güneydoğu Fıstık 26.000.000 100.000.000 65.000.000 192.500.000

Trakya Birlik 130.000.000 225.000.000 200.000.000 205.000;000

Tiftik Te îafağı 17.500.000 17.500.000 25.000.000 -

Kaynak t T.C. Ziraat Bankası Kooperatifler Müdürlüğünden alınmıştır. 

(Sor. hanenin rakamları henüz elde edilememiştir.)



-:4i-

MADDE 13 - Destekleme fiyatlarınin ihraç fiyat miktar ve fiyatlarına olan 
etkisi: uygulandığından bu yana rastlantı halindeki bazı yılların dışında d ee t de
lme alımına tabi tutulmuş bir malın dünya pazarlarında işlem gören fiyatı hakkın-

'7da yeterli bilgi olmadığından o mala uygulanan fiyatın ne üretimini ne de dış ti-
?caret trendini arttırıcı potitif etkisi görülmemiştir; karşın olarak İç piyasada 

anormal fiyat artışına İhracatında da pazar kaybına neden olmuştur. Bunun belirgin 
örneğini 1973-74 pamuk ihraç politikasında son dört yıllık fındık ihraç politika
sında ve son iki yıldır zeytinyağı ihraç politikasında belirgin olarak görmek ola

sılığı vardır.
Ayrıca son yıllarda para piyasasında doğan dengesizliklerin nedenlerinden 

biri de destekleme alımı yapan kuruluşların büyük stoklara sahip olması, dıştlca-yretinin işlerliğini yitirmesi,' destekleme yapan kuruluşlarınsa mali kriz içinde 

kalmalarıdır.
tX. Hazînenin her yıl artan bir zarar yüküne girmesi ise stokları eritmek 

amaciyle reel fiyatlarla ihraç yapmasından .doğmuştur; bunun doğal sonuou olarak 

da ülke ekonomik yapısını etkileyerek enflasyonist bir baskı yaratmıştır.
Bu sistem, zararın bütçeden karşılanmayıp konsolide edilmiş olması enflas

yon hızmı daha da körükleylci biçimde etkilemiştir.
Politik amaçlı taban fiyat esasına göre yapılan destekleme alimleri sonunda 

iyi para eden ürünler yararına üretimin daıgesl bozulmuş bu da o madd*in iyi 
pazar araştırması yapılmaması nedeni ile ve İhracatının zorluğuna sebep olmuştur.

Ayrıca rdcolte sezonunda tüketilemeyen stoklar yani rekolte sezonu piyasa

sını etkilemiş bl da gene kalite düşüklüğünü doğurmuş ve dolaylı olarak ihraç 
politikasını bozuk kalite nedeni ile olumsuz yönde etkilemiştir.

Uygulanmaya başlandığından sonra uzun bir dönem destekleme alımı vapen 

kuruluşlarca taban fiyatı dünya fiyatlarının altında tutulmuş, bu da ihracatta 

akışkanlığı sağlayıcı bir unsur olmış tur. Ancak, 1974 yıllarından itibaren dünya 

fiyatlarının üstüne çıkıldığı görülmeye başlamıştır; bu da belirgin biçimde ih

racatı negatif yönde etkilerken üreticiye de kurgulandığı gibi tâiyiik bir parasal



yarar getirmemiş, yanlış üretim hedefi gösterilmiş lüzumsuz saha genişlemiş 
kaynak dağılımında da kötü bir örnek olmuş ve eşitsizlik doğurmuştur.

Destekleme alımı yapan kuruluşların elindeki malların ihracatında 
ihracatçıların da görevi «dirilmesi eşit şartlarla ihraç edebilme olanağı 
yaratılması han daha iyi pazar saptanmasına hem de hizmet taksimi yoluyla 
sür'ati sağlayabilecektir. Aynı zamanda bu yöntemle devletin destekleme alı
mı yapan kuruluşlara ödediği çok yüksek (1975 yılında 980 milyon) komisyon 
masrafının büyük kısmından da sıyrılmasını sağlayabilecektir.



5.1. Destekleme Alımları Dışında Kalan Ürünlerin 

Durumu ve Sorunlar :

Türkiye’de 41 tür tarla, 5 yekn bitkisi, 30 sebze, 
33 Meyve ve 8 tür hayvansal olmak üzere 117 çeşit tarımsal ürün 
yetiştirilmektedir, bunlardan 19 tanesi için destekleme alım - 
lan yolu ile bir pazarlama sistemi kurulmuş, geri kalan 9 8 üüün 
geleneksel usullerle pazarlanmaktadır. Destekleme uygulamaları
nın amacı üretici - tüketici - ihracatçı fiatlar/ arasında bir 
denge kurmaktır. Bu uygulama dışındaki ürünlerin bu fiat farkı 
üretici ve tüketiciyi yıprandıracak ve bayat pahalılığını artı
racak derecede büyüktür. Örneğin; iç tüketimde bütün ürünlerden 
fazla üretilen ve tüketilen meyve ve sebzede, üretici ve tüketici 
fiyat farkı b<ş kattan fazladır. Örneğin üreticiden kilosu bir 
liraya alınan bir meyve veya sebze tüketiciye 5 - 6 liraya bazen 
daha yüksek fiyata satılmaktadır. Desteklenen ürünlerde bu fark 
% 2 5 - 5 0  arasındadır. % 5 0 0 - 700 değildir.

Buna karşılık sebze tüketimi 8,9 ve meyve tüketi— 
paiu6,Ş,milypn £gç ^ .^oplaç, l^.mij^cn tondur?r f'ert başışa * 3  

’■*- önemli besin maddesi olarak kabul edilen buğdayın bile fert 
başına tüketimi 225 Kg. olduğuna göre, sebze ve meyve fiyatları
nın serbest bırakılarak hızlı bir artış göstermesinin, hayat pa- 
halığındaki olumsuz etkisini açıkça görmek mümkündür.

Hayvansal ürünlerde et, süt ve yumurtada önem 
günlük tekitim maddesidir. Bunların da fiyatlarında hızlı bir 
yükselme olduğu ve hayat pahalılığında büyük etkisi bulunduğu 
halde ülke ihtiyacına ve ekonomik kurallara uygun yeterli toir 
pazarlama ve fiyat kontrol sistemi yoktur. Bt ve Balık Kurumu 
ve Süt Endüstrisi Kurumu et ve sütte nisbeten uygun fiyatlarla 
alımlar yapıyorsa da, tüm ürüne oranla alım miktarları piyasada 
denge kuracak düzeyden çok uzak olduğundan hızlı fiyat yükselme
lerini önleyememektedir. Bu durum su ürünleri açısından da aynı
dır.



Doğal olarak 30 tür sebzeye ve 33 tür meyveye taban 
fiyatı vermeğe ve destekleme alımları uygulayarak piyasayı regüie 
etmeye olanalr yoktur. Buna et, süt, yumurta ve su ürünleri de 
eklenirse yaklaşık 80 milyon liralık bir alım fonuna ve bir o ka
dar da depolama, ambalajlama ve muhafaza tesislerine ihtiyaç ola
caktır. Aslında destekleme alımları pratik ve ekonomik bir ted
bir değildir. Ancak, Türkiye gibi Pazarlama düzeni ve oto finans
man sistemi bulunmayan ülkelerde bizdeki tipte destekleme alımları 
zorunlu olmaktadır.

Bu konuda esas tedbir, kendi kendini finanse edecek 
izel Kooperatifler veya kamu kuruluşu niteliğinde bordların kurul
masıdır. Raporun 2. bölümünde açıklanan kooperatif veya bord 
prensiplerine benzer organizasyonlar olmadan tarım ürünlerinin 
etkili bir şekilde pazarlanması ve fiyatların kontrol altına alın
ması çok güç ve çok problemli bir faaliyet olur. Bu tip organi
zasyonlar sayesinde ise, Devletin ağır bir malî yükten kurtulması, 
üreticinin pazarlamada aktif rol oynaması ve ürünlerini satışta 
pazarlık etme gücüne kavuşması gibi çeşitli faydalar sağlanabilir.

Türkiye'de henüz üretici kooperatifleri düzenli 
bir pazarlama faaliyetini yürütecek güçte olmadığı ve pazarlama 
bordları bulunmadığı için daha uzun bir süre destekleme alımları- 
nın devamına zorunluk vardır. Bazı çevreler destekleme alımları- 
nın valnız büyük çiftçilere fayda sağladığını, Devlete büyük malî 
külfetler yüklediğini,tddavüldeki para hacmini artırdığını ileri 
sürerek bu uygulamadan vazgeçilmesini ileri sürmektedir. Bütün 
politik çevreler ise, destekleme uygulamalarını daha da yaygın
laştırmaya ve olanak bulunursa taban fiyatını daha da artmaya 
taraftar görülmektedirler. Bu nedenle destekleme alımlarına kar
sı olanlar verilen taban fiyatlarının ekonomik ve teknik esaslara 
göre değil, politik çıkarlara göre tesblt edildiğini ileri sür
mektedirler.



DESTh'KiıKıViK AİiİjMİNA KONTJ OnAH İjiKjÎ.iıEltlN Unun TÜKÜ
VE Y İLijÂitA trUKE SATı ş HASLaA'L'LARI x

(Mîly on Tiı)

1471 1972 1973 1 9 7 4 1375
Uriir. Tonlar Toplam Toplam Toplam Toplan

lııe ir 44 48 48 84 6 9

Pamuk 994 1.319 1.782 3.151 5. J8'5
z. iatı - - - 138 176

Fındık 5 38 93 34 198

koza - - - - ] LO

A.Fıotigı 90 110 İ20 90 150

Ay Çiçeği 25 2 1 3 185 19 -

Gül yive0i - - - - -
Tif.Yap. 9 7 7 6 69
Tütün 467 801 1.305 758 1. OOb

geK. Pancarı 2. 374 2.805 3.444 3.721 7.625
Uanlı Hay. 445 7 öb 1 • 0 j 4 1 . 3 9 7 2.181
Yaş gay - - 1.088 1.280 2. Ib8
Hubuoa t 1 . 594 1.873 j .10b 2.539 3 • 653

x Tarım Satış Koop. ve İ.OT 'leriiıuen alınan ulvilere 
göre.



Tarımsal Ürünlerin Destekleme Alım üiktarları ve Üreticiye yapılan ödemeler

Destekleme Alın, miktarları "üreticiye Tapılan Ödemeler
DOû Ton_____________________________milyon Tl

Destekleme Ürünleri 1 9 7 3 1 9  7  4 1 9  7  51  9  7  6  ( 1 )1 9  7  31 9  7  4 1 9  7  519 7 6X1)
1. Buğday . 536 794 2. k64 3-000 643 1.683 5.790 7.800
2. Pamuk 394 760 -• l İ1 492 600 2.235 5.928 3.338 6.150
3. Çekirdeksiz Suru Uz. 55 62 99.3 35 335 620 993 892.5
4. Kuru İncir 17 20 13. 4 23 71 110 116 161
5. Ayçiçeği 62 3.1 54. 5 80 155. 11.6 300 460
6. Çeltik (Uzun Daneli) 0.193 0.3 59 o.p - 0.7 3.3 32. 5 -
7. Antep Pıstifel 0.2 10 5 - 3-6 250 119 -
3. Şeker Pancarı 5.000 5.707 6. 944 3.000 1. 529 2. 3 29 3.770 4. 960
9. Çay 196 202 20 5 210 332 1.262 1. 537 1.735
10. Tiitiin 95.6 126 130 135 2.213 3.943 5.200 5.332. 5
11. Fındık 123 200 250 20 5 1.193 2.700 3. 502 2.972. 5
12. Aroa 0.2 22 622 560 0.2 35.5 1.119 1.254
13. Kısır - - 3.7 c - - 7.4 -
14. Çekirdekli Kuru Üz. — - C. 2 4 5 - - 1.2 337
15» Tapağı*-Tiftik - - 1.5 3.3 - - 89.0 153
16. Zeytinyağı. - 5.1 13-3 25 - 39.2 241. 5 450
17. Canlı Hayvan - 45.9 54. 6 55 - 1.072.0 1.567.9 1.820
13. Yaş Kozfe — 0.996 0.965 1 — 56.4 64.6 80

T 0 P L A lı 9.360^5 20.093^5 23.283.1 34.607.5

1) 1976 yılı tahmini delerlerdir.
Alırların Ülke çapınla oranları; 1973 'de 8,0

1974'de ,= 9,6
12 /5'de .12 f ^



DESTEKLEME ADİM EiYATEAHi.  
(Ortâk diş i .  f iyat lar ımla)  

(Krş/kg)
Desteklememe
Haşlama

Ürünün Cinsi Yı l ı 1 9 7 ] L  1  9  7  2  1  9  7  31 9  7  4 1 9  7  51 9  7  6
Fındık 1962 800 800 940 1,350 1,400 1,450
Pamuk(ort) 1967 312 344 554 783 • 800 -
Çekirdeksiz  K.Üzüm 1962 275 275 665 1,000 1,000 1,050
,eker  Pancarı 20 20 30 40 50 56
Tütün .1961 1,170 1,820 2,150 M 3,129 - -
Çay 1971 400 400 450 625 750 850
Aatep Fıs t ığ ı 1966 1,100 1,800 1,600 2,500 2,650 -
Zeyt inyağı 1966 735 620 1,175 1,750 1,750 -
Kuru İncir 1966 220 240 400 550 600 700
.buğday (crt ) 1968 101 101 120 241 243 1 250/275U)
Çavdar 1986 75 75 90 156 172 160
Arpa (ort ) 1986 73 73 88 15i 157 155/190(x)
Yulaf 1988 69 69 83 146 159 155/180U)
Çelt ik 1988 212 230 340 425 475 -
Tif t ik  (ort ) 1970 800/3000 846/3180 1590/3616 345o/7000(y) 4400/80000
Ay çiçe 0 i 1971 190 299 240 375 550 -
Canl ı  Hayvan 1974 - - 1100/1600 1100/1600 1200/1900
Haşhaş  (ort ) 1975 - - 1,900 2,100
Keza 1974 - - 5,700 7,000 8,000
Kısır 1975 - - - 200 -
Çekirdekl i  K.Üzüm 1976 - - - - 675
Merinos 1976 - - - - 5,000
Cülçişeği 1976 - - - - 800

(x)  Asgar i-Azami f i ja t
(y)  Art ı ş  nispet ler i  azami f iyat lara  göre  bulunmuştur .



Destekleme Al ınla  r ina  Konu o lan  T  ar ın  ürünle :

1  9  7  1  1  9  7  ?
Ü r ü n  A d ı Fiyat  Krş . F i . »  a t  Krs

Üzüm 69 88
İncir 215 260
Pamuk (Küt lü) 329 364
Zeyt in  Ya£ . ı 780 970
Fındık 850 3 50
Koza 3 .  500 3 .800
Antep  Fı s t ığ ı 1 .000 1 .300
Ay Çiçeği 200 220
Yapai_ ı—Tif t ik 3 .130 3.130
Tütün 904 y 1 .060
Şeker  Pancar ı 20 20
Yaş  -Çay 400 400
Puf  day 99 99
Arpa 80 80
Çavdar 70 76
Yulaf 66 73
Mıs ı r 78 90
Çel t ik 225 250
Koyun - -
S ıAır - -



Destekleme Alunlarına Konu olan Tarım Ürünlerinin 1971—197* y ı l  l an  üre t im miktar la r ı  ve  de le r le r i

1 9 7 1 1 9 7 2________  1 9  7  3________  1  9  7  4___________ 19 7  9
Değer Değer Değer Değer  Değer

Ürün Adı Miktar (fcon) Mil .a. Miktar (Totj Mil .a. Miktar (Ton)Mil . . İ L . Mi ktar (Tem)M i"! .ii..ÎVi i ıttar/Ton) Mil .11.

Üzüm 3. 853.000 2. 65i . 3. 434.000 3. 021 3. 344 .000 4. 715 .316., 800 ğ,. 0 ° 1 i . °74. 000 7. 8*8
İncir 19 5.000' 458 216.000 561 190 .000 798 1 *6., 3 60 850 17 5. 000 1. 0*0
Pamuk (Kütlü) 1. 410.811 4. 642 1. 469.064 5. 347 1. 386 .019 8. 038 l . 61 2., of o 12,* ^7 S i .700. 000 13. 260
Zeytin Yağı 51.500 402 176.000 1. 531 53 . 300 4°6 1 30.,000 2 t. 77 S 44. 000 1. *4*
Fındık 166.000 1. 411 190.000 1. 615 2 50 .900 2 . 434 244.,000 1, ° ' ■ )  d 317. 000 4 . •1 38
Koza 1.477 52 1.624 62 1 .733 69 1. 733 1 0  b 1. ^ b .  A 109
Antep Fıstığı 925 10 29.000 377 6 . *00 117 03. 000 G'7 C, 31. 000 8 ?2
Ay Çeçeği 465.000 930 560.000 1. 232 560 .000 1 . 40^ 4°0. ooo 1 . .155 438. 000 o. 634
Yapağı-Tiftik 47.520 1. 511 50.290 1. 599 51 .740 i. 474 54. 400 1.. 886 53. 32 5 3. 733
Tütün _

*5.
173.861 1. 572 179.799 1. 906 149 .120 1. 970 003. 487 4., 7-: v? 193. 16? 6. 040

Şeker(^KaHqaM. 956.178 1. 191 5. 896.042 1. 179 5. 09 5..157 1. 529 c; .707. 147 J  ., '>8 ] 6 . 948. 637 3. 8°1
Ya? Çay 173.347 693 216.718 867 196,.373 884 202. Ooo 1. ,9 M 261. 797 1. 963
Buğday 13. 500.000 13. 365 12. 200.000 12. 073 10. 000 .000 12. 000 11 .000. 000 23.. *20 14 . 7 50. 000 34. 662
Arpa 4. 170.000 3. 336 3. 72 5.000 2. 980 2. 900,. 000 2 . 755 3 . 330. 000 . 47 8 4 . 600. 000 8. 100
Çavdar 895.000 627 755.000 574 690 .000 621 Ş60. 000 88 5 750. 000 1 . °7*
Yulaf 455.000 300 396.000 289 380,. 000 3 "7 380. 000 5^5 390. ^00 608
Mısır 1. 13 5.000 885 1. 030.000 927 1. 100,.000 1. 364 1 . 200. 000 .400 1 . 200. 000 2. 400
Çeltik 175.000 394 122.000 305 159,.000 57 9 160. 000 67 5 160. 000 7*0
Koyun 36. 760.000ı - 38. 806.000x - 40. 09 3,.000 - 40 . 593. 000 - 41 . 366. 000 -

Sığır 12. 653.000 - 13. 045.000 - 13. 236..000 - 13 .338. 000 - 11 .751. 000 -

Kaynak t D 1 E Yayınları

— Değerlerin bulunmasında cari fiyatlar ortalama o la rak  a l ı rmi ı r t t ı r .

- Taban fiyatları gözönünde tutulmuştur.

x Koyun ve Sığır sadece baş sayısı o la rak  ver i lmiş t i r .
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Destekleme Alımlarına konu olan ürünlürde destekleme alımında , ,
bulunabilmek için Devletçe yapılan kaynak tahsisi (Krediler) *

(Milyon İL.)
Desteklenen 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5

Görevli Kuruluş Ürün Limit Verilen Limit Verilen Limit Verilen Limit Verilen Limit Verilen
TARİŞ Üzüm 330 223 350 163 654 519 700 588 1.500 1.104

M İncir 73 44 82 45 82 45 150 94 150 113
M Pamuk 542 51? 787 753 1.640 1.640 3.850 3.491 - -•• Z.Yaği - - - - - - 510 170 613 368

Çukobirlik Pamuk 550 550 490 490 630 630 860 800 7.000 7.000
Antbirlik Pamuk 220 194 225 209 608 742 1.198 921 850 611
Fiskobirlik Fındık 1.210 680 1.210 954 1.650 1.285 2.970 2.493 4.149 3.767
Bursa Koza T.S.K.B. Koza - - - - - - 66 64 100 73
G.Doğu Z.Yağı T.S.K.B. Z.Yağı 1 - 21 - 21 - 90 6 13 13
G.Doğu Pistik T.S.K.B. A.Fıstığı 30 - 110 56 66 2 193 83 150 148
G.Doğu Üzüm T.S.K.B. Üzüm - - - - - - 600 - - -
Nevşehir Üzüm T.S.K.E. Üzüm - - - - - - - - 70 -
Trak.Yağ,Tah. T.S.K.B. Ayçiçeği 130 27 225 2 30 200 177 355 14 600 309
İsparta Gül Çi. T.S.K.E. Gül Çiçeği - - - - - - - - - -
Tif. ve Yap. T.S.K.B. Tif. Yap. 20 3 20 4 - - - - 100 88
Tekel Tütün 945 - 343 - - - - 600 - 2.900
Tif*.Yap. A.Ş. Yap.Tif. 20 3 20 4 29 4 - - 65 50
T.Şeker pab. A.Ş. Şek.Panc. - - - 250 - 400 - 500 - 2.000
Et-Balık Kurumu Canlı Hay. - - - - - - 240 232 500 350
Çay Kurumu Yaş Çay - - - - 734 734 862 862 1.566 1.566
T.M.O. Hububat 2.000 2.000 1.250 1.873 1.250 1.250 4.600 4.600 6.200 6.200
T O P L A M 6.071 4.236 5.133 4.408 7.543 7.428 16.644 15.578 23.626 26.660



6. DESTEKLEME ALIM FİYATLARI ÎEE ÜRETİM MALİYETLERİ 
ARASINDAKİ İLİÇKİLER

I. GİRİŞ
Tarımsal ürünlerin mevsimlik olmaları ve aynı zamanda 

arzın belirli bir süreç içerisinde yığılma göstermesi, bu sek
törün hemen her ülkede devletçe himaye görmesine neden olmak
tadır. Bu müdahale tabii ki bir takım belirli amaçlar içermek
tedir.

Bu amaçlar daha ziyade; üretimin yönünü ve seviyesini 
ayarlamak, tarım ürünleri fiyatları arasında denge teminini ve 
fiyatlarındaki şiddetli dalgalanmaları azaltmak vede tarımsal 
gelirlerin ıslahını sağlama yönünden olmaktadır.

Tarımsal ürünlerin arzı ve fiyatı konusunda dengeyi sağ
lamak, sadece üreticiler yönünden fayda sağlamakla kalmaz, tü
keticilere de belirli bir seviyede yarar sağlar. • Ciğer
yönden bu gibi tedbirler belirli ürünlerde, tüketimin artma
sını bile teşvik eder. Üretimin yönü ve seviyesini planlamak 
işlemi, fiyat politikası, ihracat ve üreticinin gelirinin ço
ğaltılmasını ve gelirlerdeki dengesizlikleri azaltma yönünden 
önemlidir. Üreticinin gelirinin artırılması, sosyal adaletin 
gerçekleşmesi, üretimin artırılması ve diğer kesimlerin geliş
mesi bakımından da önemlidir.

Üretimin yönü ve seviyesini planlama işlemi için alına
cak direkt ve indirekt tedbirler, ürünlerin üretim kısıtlaması 
ve talepten az olan veya daha çok üretilmesi gereken ürünlerin 
üretimini yeterli seviyeye çıkarmak ile mümkündür.

Ekonomik olayların her kesimindeki üreticilerin elde et
tiği ürünün değerini yansıtan fiyat, çoğu kez serbest ekonomi
nin kendine has özelliklerinden kurtulamamaktadır. Fiyat hangi 
sektörde olur ise olsun, bir yönüyle üretimi etkilemekte, diğer



yönü ilede tüketilecek miktarı ve malların belirli pazarlama 
kanallarına yönelmesine sebep olmaktadır. Çiinkü üreticinin gay
ri safi milli geliri, pazarlayabileceği ürünün miktarı ile ürü
nüne piyasada verilecek fiyata bağlıdır. Bu nedenle gelişmiş 
ülkelerde fiyat, ekonomik hayatın en önemli unsuru haline gel
miştir.

Fiyatın teşekkülü ise, ürünlerin maliyetlerinden ve bu 
maliyetlerin birtakım iç ve dış tesirler nedeni ile değişme
sinden dolayij gittikçe yükselmesi, önemli bir durum olarak be
lirmektedir.

Bu hal bize, herhangi bir malın fiyatının tespitinde,, 
onun maliyetinin büyük rol oynadığını göstermektedir. Şayet 
maliyeti teşkil eden unsurlar iyi bilinir ve bu unsurlara tek
nik ve ekonomik prensipler gözönünde tutularak olumlu yollarda 
tesir edebilirse, elde olunacak ürünün maliyeti düşecek ve do
layısıyla o malı daha ucuza piyasaya arzedebilme olanağı orta
ya çıkacaktır.

Eşit kaliteli malı ucuza elde ederek dünya piyasaların
da benzerleri ile rekabette bulunabilmek zamanımızda ekonomist
lerin ilk ve dikkatle düşündüğü husustur^/Diğer bir deyimle, 
kitle üretiminde bulunmak ne tadar önemli ise, bundan daha ö- 
nemii olan, bu malı düşük maliyetle elde edebilmektirZaten 
bugün gerek teknik gelişmenin ve gerekse ekonomik ilerlemenin 
amacı, insan ihtiyaçlarının kaliteli ve ucuza temin edilebil
mesidir. Bu ucuzluğu temin edebilmek için de, üretim girdile
rinin müsait fiyatlı olması ve ekonomik prensipler dahilinde 
yeterince kullanılması gerekmektedir.

Memleketimiz şartlarında ise tarımsal üretim, girdiler 
bakımından çoğu zaman ithalata bağlı bulunmaktadır (alet maki- 
na, gübre, ilaç). Ekonomik dengemizin zayıf bulunmasından ötü
rü sürekli bir enflasyon içinde bulunmamız, ithal malları



fiyatlarını sürekli olarak yükseltmektedir'. Bu nedenle maliyet
ler artış göstermekte ve dolayısı ile de fiyatlar yükselmektedir

Devletin destekleme alınılan hem üreticileri korumak hem- 
de ekonomik istikrarı sağlamak için yapılır. Alımlarde esas, 
maliyet ve belirli bir kârın hesap edilmesi ile olur. Ülkemiz
de destekleme alımları her geçen yılda daha geniş ürünü kapsa
mı içine almasına rağmen miktar yönünden yeterli olmamakta, ü- 
reticilerin bir kısmı ürünlerini değerinin altındaki^fiyatlarle 
aracılara vermek zorunluğunda kalmaktadırlar.

Maliyetlere!* bölgeden bölgeye, hatta aynıJbölgedeki 
ziraat işletmeleri arasında bile, doğal ve teknik koşullar ne
deni ile farklar bulunduğu dikkatten kaçmamalıdır. Çünkü zama
nımızda uygulanmakta olan fiyatlar ile maliyet arasındaki kâromarjı, maliyet fiyatlarının devamlı değişmeleri nedeni ile,kü
çük işletmelerin aleyhine büyük işletmelerin ise lehine geliş
mektedir. 'Buna neden olarak da küçük işletmelerin olanaksızlık
ları gösterebilinir.

II. SONUNUN ÖN3Mİ

Ülkemizde, tarım sektörünün gayri safi milli hasıla için
deki nisbi önemi gittikçe azalmaktadır. Üretimde sanayi kşsimi- 
nin nispetinin artmasına sevinmek gerekmekle beraber bugün 42 
milyona ulaşan ülke nüfusunun en iyi şekilde beslenmesi sorunu 
üzerinde de durmak gerekmektedir.

Milli gelirden aldığı pay her zaman düşük seviyede kalan
üreticinin korunması, ülkemizde daha önemli bir sosyal adalet 
sağlama politikası olarak ele alınmalıdır. Bunu sağlamak için 
de, tarım ürünleri fiyatlarının Devletçe desteklenmesi yoluna 
daha çok dikkat gösterilmesi gerekmektedir.



Ülkemizin nüfusu, diğer bir çok ülkelere nazaran sürat
le artmakla beraber tarımsal üretimimiz bu artışa ayak uydu
racak nitelikte olmamaktadır. Ayrıca tarım ürünleri yurt içi 
ve yurt dışı talebin dengeli bir şekilde karşılanması için, 
üretimlerinin artırılması ve kalitenin yükselmesinde etkili bir 
araç kullanılması bir çok hallerde bir zorunluluk olarak or
taya çıkmaktadır. Fiyat bir yandan üretimi etkilerken, diğer 
taraftan tüketim miktarı ve seviyesini etkilemekte ve hatta 
malların belirli pazarlama kanallarına akışına sebep olmakta
dır. Bundan başka milli gelirin istihsal unsurları arasındaki 
bölünmesine de etki yapmakta, yani sosyal adaletin belirmesin
de de rol oynamaktadır. Üreticilerin yetiştirdikleri mahsuller
den normal bir kazanç sağlayamamalarının nedeni, gider azaltı
cı ve verimi artırıcı bir seri tarımsal tedbirin gereği gibi 
ele alınmaması ve geliştirilmemesi olmaktadır.

Tarımsal üretim çoğu zaman tabiat şartlarına bağlıdır, 
bu nedenle üretim miktarı ve kalitesi her zaman kontrol altına

O

alınamamakta ı dolayası ile ürünlerin arzında dalgalanmalar 
meydana gelmektedir. Bu nedenle fiyatlar da büyük ölçüde de
ğişmektedir. Bu yönden maliyet ve destekleme alımları daha da 
önem kazanmaktadır.

Serbest rekabet şartlarında faaliyet gösteren bir tarım
sal işletme büyük alıcılara, diğer bir ifade ile alımda tekelci 
rekabet halinde çalışan teşebbüslere ürünlerini satmak zorun- 
luğunda kaldığından bu büyük alıcılar ürün fiyatlarına tek ta
raflı olarak tesir edebilmektedirler.

III. DESTEKLEME ALIM FİYATLARI İLK ÜRETİM MALİYETLERİ 
ARASINDA İLİŞKİLER

Türkiye’de tarım sektöründe destekleme alımları uygula
masına genellikle 1931 yılında buğday koruma kanunu ile baş
lanmıştır.



O zamanın şartlarının yarattığı mal piyasa durumu devleti bir 
takım tedbirler almaya ve piyasaya müdahale etmeye zorluyordu.
Bu sırada çıkarılan 3780 sayılı MKK da bu şartların yarattığı 
duruma müdahale için kabul edilmişti, tşte destekleme alımla- 
rı da MKK nun 26. maddesine dayanılarak çıkarılan koordinasyon 
heyeti kararları ile uygulamaya intikal etmiştir. Bu şekilde 
başlayan, bahis konusu ürünlerin desteklenmesine, fasılalarla , 
günümüze kadar devam edilmiştir.

Destekleme alimlerine esas teşkil eden bazı ürünlerin 
son 6 yıl içindeki destekleme fiyatları Tablo 1 de gösterilmiştir.

Tablo 1 de de görüldüğü gibi, memleketimizde destekleme 
alımları yapılan ürünler çoğunlukla ihracata dayalı ürünler o- 
lup bunlar genel tarımsal üretim değerinin büyük bir bölümünü 
oluşturmaktadırlar. Bununla beraber desteklemeye konu olan ü- 
rünlerden destekleme fiyatları ile alınanların oranı düşük dü
zeylerde kalmaktadır.

Tablo: 1- Destekleme Alım Fiyatları 
___________(Ortak Dışı Fiyatlarıyla-Krş/kg)

Ürünün cinsi 1970
.m

1971 1972
■ ■ "0,1 
1973 1974 1975

Tütün 730 800 800 940 1350 1400
Pamuk 267 312 344 554 , 783 8(90
Çekirdeksiz kuru üzüm 270 275 275 665 1000 1000
Antep Fıstığı 100 1100 1300 1800 2500 2650
Zeytinyağı 610 735 820 1175 1750 -
Kuru incir 190 220 240 40C 500 600
Buğday 83 101 101 M V) O 214 243
Ayçiçeği - - - - - 250
Tiftik - - - - - 5775

Kaynak: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yıllık Ekonomip Rapor,1975.



Tablo : 2 - Toplam Gayrisafi Üretim Değeri, Tarımsal 
Üretim Değeri ve Destekleme Alımlarının 
Tarımsal Üretim Değeri İçindeki Nisbeti (fi)

Yıllar
GSYİH 
(Milyon TL)

Tarımsal 
üretim 
(Milyon TL)

Desteklemen 
üretim 
(Milyon TL)

Tarımsal üreti
me oranı

(fi)

1970 144 634 39 952 5 695 14,26
1971 136 566 51 522 7 456 14,47
1972 229 066 60 350 7 317 12,02
1973 293 450 79 204 8 962 11,31
1974 411 295 112 533 22 020 19,56

Kaynak: Maliye Dergisi, Sayı: 17. Y.Ergün'ün Araştırması.

Merkez Bankası destekleme kredilerini kullanmak suretiy
le, T.C.Ziraat Bgnkası destekleme kredilerini Tariş, Çukobirlik, 
Fiskobirlik, Kozabirlik, Tekel, Türkiye Şeker Fabrikaları, TMO,
Çay Kurumu ve Et ve Balık Kurumu kanalı ile ürün alımlarında 
kullandırmaktadır. Destekleme ile alman ürünlerin genel tarım
sal üretim değeri içindeki payı yıldan yıla farklılık göstermek
tedir (Tablo 2).

Destekleme alımlarına esas olan ürünlerin maliyetleri 
yallar itibariyle Tablo 3 de gösterilmiştir.

Yukardaki Tablolarda (1,2,3) görüldüğü gibi, tarımsal ü- 
retimde devletin destekleme yaptığı belirli temel ürünler olmak
la beraber bu destekleme yapılan ürün miktarı genel orana göre 
çok düşük olmaktadır. Devletin destekleme alımlarına girmeyen 
ürünlerin çoğunluğu başka bir koruyucu etmen olmadığından aracıların 
eline kaymaktadır.

Tablo 2 de de görüldüğü gibi destekleme alım bünyesine 
giren ürünlerin ancak fi 11-19 u destekleme alımları içine
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girebilmekte, geriye kalan ?! 81-39 nirı ise pazarlanan bölümü 
genellikle aracılar tarafından alınmaktadır. Desteklenen ürün 
miktarının yeterli derecede olduğu söylenemez. Bu nedenle ara
cılara intikal eden ürün küçümsenecek miktarda değildir.

Tablo: 3- Destekleme Alımlarına Tabi Bazı Ürünlerin 
Maliyetleri (Kg/Krş)

Ürünün cinsi 1973 1274 1975 1976

Fındık 714.00 785.00 361.00 1 020,00
Pamuk 331,00 416,00 536,00 553,00
Çekirdeksiz kuru üzüm 296,00 325,60 455,00 513,00
Antep Fıstı0ı 1 103,00 1 213,00 1 195,00 ı 822,00
Zeytinyağı 1 063,00 1 169,00 1 325,00 1 Ooır\ 

C\J

Kuru incir 203,50 235,00 255,00 334,00
Buğday 82,35 90,30 120,00 162,00
Ayçiçeği 146,30 175,44 452,00 452,00

Diğer yönden ise, devlet destekleme alımı yeparken, da
ima maliyetler üzerinden hareket ederek, üreticiye belirli bir 
kâr oranı bırakacak şekilde alıma geçmelidir. Fakat bu kâr oraa- 
ları çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Tablo 4 de kâr oranının 
üreticiye son yıllarda ne bıraktı ı açık bir şekilde gösteril
miştir. Devlet belki bu ürünlere verilecek yüksek fiyatın, di
ğer yönden piyasayı etkiliyeceğini düşünebilir. Fakat, bu dü
şüncesinde, verdiği çok düşük bir kârın üreticiye yetmiveceğini 
de kabul etmelidir.

Ayrıca destekleme alımı dışı kalıp aracıların eline geç
mekte olan ürün de, üreticiler yönünden çok. büyük bir problemdir. 
Çünkü ürün destekleme alım fiyatlarının çok altında bir fiyatla 
üreticilerden alınmaktadır. Üreticiler güçlü kooperatiflere



sahip olmadıklarından ve depolayıp bekletme olanakları da bulun
madığından, ürünün hasat sonunda biran etevel elinden çıkarmak 
istemektedir. Hasat sonunda arzın bol alması ve ürünün destek
leme alımı dışı kalması, gerçek fiyatının çok altında aracı eli
ne düşmesine sebep olmaktadır.

Üre tici zaten hasat mevsiminde maddi olanaktan yoksun bu
lunmakta, yıl içinde de borca girmiş durumda bulunabileceğinden, 
ürününü yok pahasına elden çıkarmaya bakmaktadır. Bu da devle
tin yetersiz desteklemesi sonucu üreticinin aleyhine, aracının 
ise lehine gelişen bir durumu oluşturmaktadır. Üretici, netice 
olarak zarar etmektedir.

Tablo: 4- Destekleme Ürünlerinin Bıraktığı Kâr Miktarı 
(Kg/krş)

Ürünün cinsi 1973 1974 1975

Fındık 226,00 565,00 380,00
Pamuk 172,40 367,00 264,00
Çekirdeksiz kuru 
Üzüm 369,00 •74,40 545,00
Antep Fıstığı 697,00 1 305,00 1 455,00
Zeytinyağı 112,00 425,00 -
Kuru incir 196,50 215,00 345,00
Buğday 37,65 123,70 123,00
Ayçiçeği - - 202,00

Bu durumda ne olmalıdır ?

Destekleme politikasında fiyat desteklemeleri yerine gir
dilerin üreticilere daha ucuz intikalini sağlayacak diğer des
tekleme tedbirlerine ağırlık verilmelidir. Çünkü, girdilerin 
devamlı olarak fiyatları yükselmekte, dolayısı ile, bu durum



maliyetleri de yükseltmektedir. Bunun önlenmesi yönüne gidilme
li, üreticilere ueuz girdi temini sağlanmalıdır.

Destekleme fiyatlarının tespitinde marjinal veya elveriş
siz bölgelerde bulunan işletmelerdeki üretim masraflarına daha 
az ağırlık verilmelidir. Çünkü marjinal işletmelere göre tespit 
edilen fiyat desteklemelerinden, daha ziyade büyük va iyi iş
letilen işletmeler faydalanmaktadır. Ayrıca bu şekildeki fiyat 
desteklemeleri, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde rasyo
nel işletme metodlarının tatbikine, maliyetleri düşülmeye ve 
talepteki değişikliklere göre üretim programları ayarlamaya im
kan verecek der...cede avantaj sağlamamaktadır.

Bu nedenle küçük üreticilerin gelirlerini artırmak veya 
muhafaza etmek için, fiyat desteklemesi yerine bu türlü işlet
melere yapılacak özel yardımlar tercih edilmelidir. Bu suretle 
destekleme daha düşük seviyede tutulabilir.

»^Fiyatların yüksek seviyede tespiti, kaynakların ekonomik 
bir şekilde kullanılmasına da engel olduğu gibi, AET’na tam üye 
olarak girdiğimizde, tarımın büyük sarsıntılar geçirmesine de 
sebep olabilir.

Türkiye’nin bugünkü ekonomik ve sosyal koşullar altında 
tarım kesimihde destekleme politikasını devam ettirmesi zorun
ludur. Bu zorunluk destekleme alımlarının kantite yönünden de 
genişletilmesini içermektedir. Çünkü destekleme alımları sınır
larının dar tutulması bir takım sosyal problemlerin ortaya çık
masına neden olmaktadır. Destekleme politikasının amacı uzun 
dönem tarım kesiminin optimum bir üretim kalıbına ulaştırılması, 
tarım kesiminde aşırı fiyat ve gelir dalgalanmalarının önlen
mesi olmalıdır. Diğer bir amaç da ihraç konusu olan tarımsal ü- 
rün fiyatlarını dünya piyasalarındaki fiyatlarla rekabet edebilir 
dutumda tutmaktır.
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Czetlemek gerekirse, bu çeşit himaye fiyatları politi

kası ile tarımda teknik gelişmeleri uygulamak, bu suretle verim

liliği artırmak, pazarlarda istikrarı sağlamak, tarım ürünleri 

tedarikini garanti etmek istenmektedir, normal şartlarda her 

zaman yukarıdaki gayelere ulaşmak için, fiyat, üretim bünyesin

in İslahı ve üretimi talebe göre düzenleme politikalarını iç

eren çeşitli tedbirler getirilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.



7. DESTEKLEME PİATLARI VE DESTEKLEME UYGULAMASINI
Fi UT ENDEKSLERİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ uLUMLU
______________OLUMSUZ ETKİLERİ :_________________________

Bilindiği üzere Pamuk,Fındık,Tütün,Üzüm,Tiftik 
Koza Antepfıstığı,İncir ve Ayçiçeği gibi ürünlerimiz 
gerek ihracatımız ve gerekse iç tüketim yönlerinden önem
li bir yer işgal etmekte ve Hükümet Programımızda da ya
zılı olduğu şekilde üreticinin de korunması amaciyle des
tekleme alıralarına tabi tutulmaktadırlar.

Bu suretle, bir taraftan tarım politikamızın bü
tünlüğü büyük bir titizlikle korunmuş olurken diğer ta
raftan milli tarımsal üretimimizde ekonomik, teknolojik 
ve sosyal gerçeklere göre iklim ve toprak kaynakları en 
iyi şekilde değerlendirilmiş ve aynı zamanda üretim teş
vik edilerek köylümüzün emeğinin tam karşılığını alabil
mesi sağlanmış olunmaktadır.

Destekleme taban fiatlarının tesbitinde ihracatın 
da gelişmesini sağlayıcı unsurlara yer verilirken üretici 
maliyetleri de büyük ölçüde göz önünde bulundurulmaktadır.-

1975/76 döneminde bir önceki dönemden devredilen 
anormal derecedeki stoklar da dahil olmak üzere destekle
meye tabi tutulan tarımsal ürünlerimizin ihracatında re
kor düzeye erişilmiş ve üretici, hiç bir sıkıntı ve yığıl
maya maruz kalmadan malını değeri fiyatına satabilmek im
kanına kavuşturulmaktadır.

.Fındık ve pamuk taban fiatmın tesbiti ilo birlik
te çekirdeksiz kuru üzümde fiatlar bir önceki yıldaki se
viyede tesbit edilmiş olmasına rağmen taban fiatları ile 
cari fiatlar arasında büyük fark bulunması nedeniyle muh
temel ihracat tıkanıklıkları alınan yerinde tedbirlerle 
hiç bir tıkanıklığı meydan bırakılmadan ihracatçılarda dev
reye sokularak giderilmektedir. Bilfarz 1975/76 döneminde 
çekirdeksiz kuru üzümde mahsulün, dünya fiyatları üzerinden 
ihracatçı yolu ile ihracı şeklinde bir uygulamaya geçilerek 
stoklar tamamen eritilmiş ve alımlarda tıkanıklığa meydan 
verilmediği gibi üretici de emeğinin karşılığını almıştır.



1974-1976 yılları arasında Desteklemeye tabi tutul
muş olan başlıca ihraç ve tüketim maddelerine şu taban fi
yatlar uygulanmıştır :

1974 1975 1976 Artı;
Fındık 13.50 14.00 14.50 3.5
İ ncir 5.50 6.00 7.00 16. 2
Ç ekirdeksiz 
Kuru üzüm

10.00 10.00 10.50 5.0

Zeytinyağı 
Pamuk :

17.50 17.50 18.00

Eğe 8. 00 8.00 10.25
Çukurova 7.60 7.60 9.75
Antalya 7.90 7.90 10.25
Ayçiçeği 3.75 5.50 5.75 4.6
Tiftik - 70.00 80.00 14.3
Koza 60.00 70.00 80. 00 14.3
Antep fıstığı 25.00 26.50 - .
Ç ekirdekli 
Kuru üzüm

— 6.75 7.50 11.1

Gül - - 8.00 -

Bugüne kadar ilan edilmiş yeni taban fiatlarına da
aksettiren tablonun tetkikinden de anlaşılacağı tizere 
belli başlı ihraç maddelerimizden olan fındık, çekirdek
siz kuru üzüm, pamukda fiat istikrarı sağlanmış, üretimi 
daha fazla teşviki zaruri görülen ve îç Anadolu bölgemi
zin de belli başlı ürünü olanı tiftik ile çiftçilerimize 
yan gelir temin eden koza'da daha yüksek oranda destekle
me fiatı politikası takip edilmiştir.

Son 3 yıl içinde Devlet Destekleme alımma tabi tu
tulan bu ürünlerin alım miktarları ile üreticiye ödenen 
miktarlar ise şöyledir :



-6jk

Sa ğlanan 
kredi (Tl)

Alınan
Mahsul
(TOK)

Çiftçiye 
Ödenen (TL)

Pamuk 6.000.000.000 505.032 3.999.740.000
Ç ekirdeksiz 
Kuru üzüm 1.500.000.000 99.333 990.360.000
İncir 150.000.000 19.092 83.000.000
Zeytinyağı 612.500.000 22.144 385.000.000
Koza 100.000.000 976 66.500.000
Tiftik 130.000.000 1.535 102.970.000
Fındık 4.150.000.000 250.759 3.422.019.296
Antep fıstığı 150.000.000 4.900 122.500.000
Ç ekirdekli 
Kuru üzüm 240.000.000 39.000 180.000.000
Ayçiçeği 600.000.000 62.457 343.513.000

1976/77 yeni kampanya döneminde de bugüne kadar 
destekleme alımına tabi tutulmak üzere kararı verilmiş 
ürünler için şu krediler sağlanmıştır. Birliklerce alım- 
lar devam etmektedir.

Çekirdeksiz kuru üzüm 1.250.000.000 
İncir 350.000.000
Koza 120.000.000
Tiftik 220.000.000
Ayçiçeği 1.500.000.000
Gül 48.000.000
Kındık 4.000.000.000



8 .  DESTEKLEME FİAT POLİTİKASI  İLE ULUSLARARASI
El  A t l a r  a r a s i m d a k î  İ l i ş k i l e r  :____________________

Tar ımsa l  ü rün le r in  des tek leme  uygu lamas ı  i l e  i l 
g i l i  e sas  ve  po l i t ika la r ,  yu rdumuzun  sosyc -ekonomik  yap ı 
s ın ın  düzen lenmes i  bak ımından  büyük  önem tan ımak tad ı r .

Ça l ı şma la rda ,  ü rün le r  a ras ındak i  n i sb i  i l i şk i l e r  
ve  üs tün lük le r  i l e  des tek leme  f i a t l a r ın ın  pa ra -k red i  po l i 
t ika la r ı  ve  kon jonk tü r  üze r ine  o lan  e tk i l e r i  s ap tanmas ı  f i -  
a t l a r ın  be l i r l enmes i  ve  des tek lemeye  konu  o lan  ü rün le r in  
değer l end i r i lmes i  i ç in  bü tün ley ic i  t edb i r l e r in  düşünü lmes i ,  
des tek leme  po l i t ikas ın ı  f i a t a  daya l ı  b i r  uygu lama  o lmak tan  
ç ıka rmış t ı r .

Bsasen ,  B i rb i r l e r i  i l e  tu t a r l ı  ve  yur t  ekonomis in in  
gene l  kon jonk tü rü  i l e  denge l i  o lmayan  b i r  des tek leme po l i t i 
kas ı ,  p l ân lanan  hedef l e re  u la şmada  ya ra r l ı  o l amıyacağ ı  g ib i ,  
pa ra -k red i ,  ü re t im,  d ı ş  t i ca re t  ve  tüke t im po l i t ika la r ı  a ra 
s ında  b i r  uyum sağ lanab i lmes in i  de  imkâns ız  k ı l acak t ı r .

B i l ind iğ i  üze re ,  t a r ımsa l  ü re t imin  yön lend i r i lmesi  
ve  ü rün  ö r tüsünün  i s t en i l en  b iç imde  o luş tu ru la rak  ü re t imde 
ih raç  veya  tüke t im o lanak la r ın ı  enge l l eyecek  da r  boğaz la r ın  
meydana  ge lmemes i  sadece  f i a t a  bağ l ı  uygu lamala r l a  sağ lana 
maz .

Bu  i t iba r l a ,  des tek leme  uygu lamala r ın ın  b i r  Dev le t  
po l i t ikas ı  an lay ı ş ı  i çe r i s inde  ge l i ş t i r i l eb i lmes i  i ç in  b i r  
yandan  ü re t im g i rd i l e r in in  t eda r ik ine  ve  sübvans iyonuna  
ay r ı  b i r  önem kazand ı r ı rken  ö te  yandan  da  bu  po l i t ika la r ın  
i cabe t t i r eceğ i  yap ı sa l  ve  kurumsa l  düzen lemele r in  göz  önün
de  bu lunduru lmas ın ı  ge rek t i rmek ted i r .

B i l ind iğ i  g ib i ,  k ı r sa l  a l anda  yaşayan  nüfusun  eme
ğ in i  ge rçek ten  değer l end i rmek  amac ıy la ,  ü lkemiz  ekonomis in 
de  öneml i  ye r i  o l an  baz ı  t a r ımsa l  ü rün le r in  des tek leme  f i a t -  
l a r ın ı  önceden  sap tamak  ve  hasa t l a r ından  önce  i l an  ede rek  
ü re t i c i  a l eyh ine  doğab i l ecek  ge l i şme le r i  ön lemeyi  bu  konuda  
a l ınmas ı  ge rek l i  t edb i r l e r in  yaz  baş ında  ge lmek ted i r .



Bir tarım ürününün destekleme alımına konu olabilme
si için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

1- İhraç imkSnı bulunması,
2- Temel maddelerinden olması
3- Geniş bir üretici kitlesinin gelir kaynağının sağ

lanması
4- Sanayiinin ham maddesi olmak,
5- Tarım tekniği bakımından ayrı bir niteliği bulunmak,
6- Spekülasyona elverişli olabilmesi,

Kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık, ayçiçeği, 
koza, zeytinyağı, antepfıstığı pamuk, yukarıda sayılan özel - 
likleri taşıdıkları için ötedenberi fiat yolu ile destekle
nen ürünlerdir.

Devlet Destekleme fiatlarmın bilimsel bir biçimde 
saptanması amacıyla yapılan çalışmalar, bir bütün olarak 
ele alınmakta ve şu kritelere başvurulmaktadır.

1- Üretim,
a) Dünya üretimi
b) Türkiye üretimi,
2- Talep
a) Dış talep,
b) İç talep,
3- Fiat,
a) Dış fiat (ihraç fiatlan)
b) İç fiat (borsa fiatlan)
c) Parite fiatlan,
4) Stoklar,
a) Dünya stokları
b) Türkiye Stokları
5- Üretici maliyetleri
6- Geçen yıllardaki destekleme alımı uygulamalarından 

doğan sonuçlar.
7- Üreticiye ve ekonomiye sağlanacak sosyal ve ekono

mik yarar,
8- Diğer ürünler arasındaki ilişkiler.



9. Çeşitli kuruluşların teklifleri»

Ürünlerin Uluslararası fiat gelişimleri Ticaret 
Aterelikleri vasıtası ile takip edilerek aylık rapor
lar halinde Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir. An
cak, liestekleme alım fiatlarırun tesbitinde üretim 
maliyetlerimizdeki yüksek nedeniyle genellikle dış 
fiatlara kıyasen aleyhte bir farkın mevcudiyeti dik
kati çekmekdedir.
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Sayfa No

Giriş

I- Türkiyede Kooperatifleşmenin Tarihçesi

II- Tariş, Ant Birlik ve Çuko Birlik Hakkında 

Tanıtıcı Bilgiler

A- 1. İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri

Birliği Hakkında Kısa Bilgiler

2. İzmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği Hakkında Kısa Bilgiler

3. İzmir İnsir Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği Hakkında Kısa Bilgiler

4. İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Koopera

tifleri Birliği Hakkında Kısa Bilgiler

B- Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri

Birliği Hakkında Bilgiler
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Sayfa No :

a) Hukuksal Sorunlar 2(>
b) Koordinasyon Dağınıklığı 26
c) İstihdam ve Fiyat Konusunda

Politik Faktörler 27

- Kuruluşlarda Yatırım, Finansman ve 
Diğer Mali Sorunlar 28

- Kuruluşu Yaşatan Kaynaklar 29
- Faaliyet Sorunları 33
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- Depolamada Karşılaşılan Sorunlar 35
- Pazarlama Sorunları 35
- Maliyeti Oluşturan Faktörler 36

I. Özet, Sonuç ve Öneriler 38

1. Ürünle İlgili Öneriler 39
2. Destekleme Alımları ile Görevlendirilen

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
Yönünden Öneriler 46

3. Krediler Yönünden Öneriler 49
4. Devlet Destekleme Kararnameleriyle

İlgili Öneriler 51
5. Genel Destekleme Politikaları Yönünden

Öneriler 52



Dördüncü Beş Yıllık Planda yer alacak Devlet 
Destekleme Alımlariyle ilgili ilkeleri ve önerileri tesbit 
etmek amacıyla 2 No.lu özel Ibtisas Komisyonunun yaptığı 
çalışmalar hakkında tanzim edilen rapordur.________________

S Î E Î  S

Komisyonumuz 17.11.1976 tarihinde yaptığı toplantıda 
çalışma planını saptamış ve bu plan uyarınca Komisyonda va
zife alan kışılar arasında görev taksimi yapılarak, gruplar 
teşkil edilmiş, bu grupların Tariş, Antbirlik, Çukobirlik 
nezdinde ilgililerle teması, kuruluşları tanımaları ve is
tenilen bilgileri bizzat mahallinde sağlamaları öngörülmüş
tür.

Mahalinde yapılan çalışmalar sonunda, sağlanan bilgi
ler, edinilen izlenimler ışığı altında ve Her Birliğin 
özelliği itibariyle düzenlenen raporlar 10.Ocak.1977 tarihin
de toplanan Komisyonumuzca tekrar gözden geçirilerek değer
lendirmeye tabi tutulmuş ve değerlendirme sonuçları işbu 
raporumuzda aşağıdaki sıraya göre yer almıştır.

I) TÜRKİYE'DE KOOPERATİFÇİLİĞİN kısa tarihçesi.
II) DEVIET Destekleme Alımlariyle görevlendirilen 

TARİŞ (Pamuk, İncir, Üzüm ve Zeytinyağı Birlikleri) ANTBİR
LİK ve ÇUKOBİRLİK hakkında tanıtıcı bilgiler.

III) Destekleme alımlarına konu olan pamuk, üzüm, incir 
ve zeytinyağı ürünlerinin tanımı.

IV ) Devlet Planlama Teşkilatının tesbit ettiği dispo- 
zisyonla ilgili bilgiler.

V) SONUÇ ve ÖNERİIER



I) TUBKİYE'DE KOOPEBATİFIESMENtN TARİHÇESİ

Türkiye'de Kooperatif tanımına uyan ilk teşkilat, 
zamanın Niş Valisi Mithat Paşa tarafından 1863 yılında 
Pirot kasabasında kurulmuş bulunan "Memleket Sandıkları"dır.

Çiftçilerin karşılıklı yardım esasına göre kurdukla
rı bu teşkilat 1867 de çıkartılan "Memleket Sandıkları Ni
zamnamesi" ile bütün Osmanlı İmparatorluğuna teşmil edilmiş
tir.

Birçok sandıklarda sermaye terakkümü ve ikraz muame
lelerinin iyi yürümemesi üzerine 1883 yılında yayınlanan 
yeni bir nizamname ile bu teşekküller, "Menafi Sandıkları" 
haline getirilmiştir.

Bu sandıklar, sonradan Emniyet Sandığı ile Ziraat 
Bankasının temenili teşkil etmişlerdir. Türkiye'de Koopera
tifçiliğin babası sayılan Mithat Paşa'nın bu konuda değerli 
gayret ve faaliyetleri olmuştur.

Uzun yıllar devlet hizmetinde önemli birçok vazifele
ri başarı ile ifa eden Mithat Paşa çiftçinin o günkü durumu
nun düzeltilmesi lüzumunu görmüş ve bu işte güçlü ve en uy
gun yardımın ziraî çevreler dışından değilde, köylülerin 
bizzat kende aralarında kuracakları bir teşkilatla elde edi
lebilire ceğine kanaat getirmiş ve bu maksatla eskiden beri 
bilinen "tmece" usulünden faydalanmaya karar vermiştir.

Bu imece usulü ile her köy ve civarındaki boş olan 
tarlalar müBİüman köylüler tarafından Cuma, Hıristiyan köy
lüler tarafından ise Pazar günleri işlenecek ve bu faaliyet
ten elde edilecek mahsulün satışından hasıl olacak paralar 
kurulmasına karar verilen sandıkların sermayesini teşkil 
edecektir.

Aslında imece usulü köy çevrelerinde bilinmeyen bir 
çalışma tarzı değildir.

Fakat Mithat Paşa'nın başarısı, köylüyü en uygun bir 
ziraî kredi sistemine kavuşturmak için isabetli ve elve-



rişli bir ikraz işinin dışarıdan değilde ancak ziraî çevre
lerin bizzat kendi aralarında teşkilatlanmaları neticesinde 
sağlanabileceğini görmüş olmasıdır»

Köylüye yapılacak yardımın köylülerin biribirlerine 
yardım etmek sureti ile sağlanması hususunda Kooperatifçi
likte hakim olan "kendi kendinin yardımcısı ol" düsturu ile 
Mithat Paşa'nın düşünce ve icraatı arasında tam bir uyuşma 
vardır.

II) TARİS. ANTBİRIİK ve CUKOBİRhtK Hakkında Tanıtıcı 
Bilgiler

A- İZMİR İNCİR.ÜZÜM.PAMUK ve ZEYTİNYAĞI TAKIM SATIŞ 
KOOPERATİPLERİ BİRLİKIBRİ (T A S İS )

İzmir,İncir,Üzüm,Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerinin müştereken kullandıkları "TARİŞ" 
kelimesi, hukuken hükmî bir şahsiyeti ifade etmeyip, "TARIM" 
kelimesi ile "İŞ BANKASI"nm "İŞ" kelimesinden türetilmiş
tir. 1914 Yılında zamanın Aydın Valisinin de gayreti ile 
bir araya gelen bazı üreticeler "AYDIN MÜSTAHSİLLERİ ORTAK
LIĞI" adı altında bir ortaklık kurmuşlar ve bu ortaklığın 
finansman ihtiyacını da 1913 senesinde gene bu üreticiler 
tarafından kurulan ve halen faaliyette bulunan "MİLLİ AYDIN" 
Bankasından sağlamışlardır. Uzun yıllar kendi imkânları içer
sinde faaliyet gösteren bu ortaklar 1933 senesinde "AYDIN 
ZİRAÎ SATIŞ KOOPERATİFİ İTTİHADI" m kurmuşlardır.

Kooperatifleşmenin düzenli ve verimli bir şekilde 
gelişmesini sağlamak amacı ile 1935 yılında da Büyük Millet 
Meclisince 2854 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri hakkında Kanun çıkarılmış ve bu kanuna göre kooperatif
çiliğin gayeleri :

1- Ortakların ürünlerine devamlı sürüm ve alıcı bul
mak,



2- Lüzumunda bu ürünleri bam madde olarak işlemek ve 
böylece elde edilen maddelerin satışını yapmak,

3- İç ve dıştaki aracılara giden kazancı üretenlere 
mal ederek bu üretmenlerin durumlarını yabancı ülkelerdeki 
üretmenlere karşı korumak,

4- Piyasada düzen verici bir yer alarak fiatların za
rarlı dalgalanmalarının önüne geçmek, ürünlerin piyasada en 
iyi fiatla satışını başarmak,

5- Yurt ürünlerinin standartlaştırılmasında üretmen
lere düşen ödevleri gerçekleştirmek,

6- Ortakların üretim ihtiyaçlarına yarayan her çeşit 
araç ve yaraçları toptan ucuz olarak temin ederek ürünleri 
ucuza mal etmek, kaliteyi iyileştirmek, satış kapasitesini 
arttırmak ve bunların uluslararası piyasalarda en iyi fiat- 
larla satışını sağlamak,

şeklinde özetlenmiştir.

Kooperatifçiliğin yukarıda anılan kanunla desteklen
mesi üzerine 1937 yılında Manisa ve çevresinde faaliyet gös
termekte olan "ÜZÜM KUHJMÜ" ile "AYDIN ZİRAÎ SATIŞ KOOPERA
TİFİ İTTİHADI” birleşme kararı alarak "İZMİR İNCİR ve ÜZÜM 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ” doğmuştur.Bilâhare 
Pamuk ve Zeytinyağı ürünleri de bu Birliğin faaliyetleri 
içine alınarak gelişme hızlandırılmış, İş Bankası ve Ziraat 
Bankasının da mali desteği ile kısa zamanda Ege Bölgesine 
yayılmıştır.^örgütlenme daha da genişletilerek 1949 senesine 
kadar "İZMİR İNCİR VE ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFIERİ BİRLİK
LERİ" içinde tali ürün olarak faaliyet gösteren Pamuk ve 
Zeytinyağı ürünleri de 1949 yılında kendi Birliklerini kura
rak, ayrı hükmi şahsiyeti haiz dört Birlik meydana gelmiş
tir. Bu Birliklerden Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Birlikleri; 
tasarruf etmek, sevk ve idareyi kolaylaştırmak gayesi ile 
müşterek çalışma esasını kabul etmişlerdir. Bu müşterek ça-



rişli biıj- ikraz işinin dışarıdan değilde ancak ziraî çevre
lerin bizzat kendi aralarında teşkilatlanmaları neticesinde 
sağlanabileceğini görmüş olmasıdır.

Köylüye yapılacak yardımın köylülerin biribirlerine 
yardım etmek sureti ile sağlanması hususunda Kooperatifçi
likte hakim olan "kendi kendinin yardımcısı ol" düsturu ile 
Mithat Paşa'nın düşünce ve icraatı arasında tam bir uyuşma 
vardır.

II) TARÎS. ANTBİRIİK ve ÇUKOBİRLİK Hakkında Tanıtıcı 
Bilgiler

A- İZMİR İNCİR.ÜZÜM.PAMJK ve ZEYTİNYAĞI TAKIM SATIŞ 
KOOPERATİFIERİ BİRLİKIERİ ( T A K  I S  )

İzmir,İncir,ÜzümfPamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerinin müştereken kullandıkları "TARİŞ" 
kelimesi, hukuken hükmî bir şahsiyeti ifade etmeyip, "TARIM" 
kelimesi ile "ÎŞ BANKASI"nın "ÎŞ" kelimesinden türetilmiş
tir. 1914 Yılında zamanın Aydın Valisinin de gayreti ile 
bir araya gelen bazı üreticeler "AYDIN MÜSTAHSİLLERİ ORTAK
LIĞI" adı altında bir ortaklık kurmuşlar ve bu ortaklığın 
finansman ihtiyacını da 1913 senesinde gene bu üreticiler 
tarafından kurulan ve halen faaliyette bulunan "MİLLİ AYDIN" 
Bankasından sağlamışlardır. Uzun yıllar kendi imkânları içer
sinde faaliyet gösteren bu ortaklar 1933 senesinde "AYDIN 
ZİRAİ SATIŞ KOOPERATİFİ İTTİHADI" nı kurmuşlardır.

Kooperatifleşmenin düzenli ve verimli bir şekilde 
gelişmesini sağlamak amacı ile 1935 yılında da Büyük Millet 
Meclisince 28J4- sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri hakkında Kanun çıkarılmış ve bu kanuna göre kooperatif
çiliğin gayeleri î

1- Ortakların ürünlerine devamlı sürüm ve alıcı bul
mak,



2- Lüzumunda bu ürünleri bam madde olarak işlemek ve 
böylece elde edilen maddelerin satışını yapmak,

3- îç ve dıştaki aracılara giden kazancı üretenlere 
mal ederek bu üretmenlerin durumlarını yabancı ülkelerdeki 
üretmenlere karşı korumak,

4- Piyasada düzen verici bir yer alarak fiatların za
rarlı dalgalanmalarının önüne geçmek, ürünlerin piyasada en 
iyi fiatla satışını başarmak,

5- Yurt ürünlerinin standartlaştırılmasında üretmen
lere düşen ödevleri gerçekleştirmek,

6- Ortakların üretim ihtiyaçlarına yarayan her çeşit 
araç ve yaraçları toptan ucuz olarak temin ederek ürünleri 
ucuza mal etmek, kaliteyi iyileştirmek, satış kapasitesini 
arttırmak ve bunların uluslararası piyasalarda en iyi fiat- 
larla satışını sağlamak,

şeklinde özetlenmiştir.

Kooperatifçiliğin yukarıda anılan kanunla desteklen
mesi üzerine 1937 yılında Manisa ve çevresinde faaliyet gös
termekte olan "ÜZÜM KUHJMU" ile "AYLIN ZİRAÎ SATIŞ KOOPERA
TİFİ İTTİHAII” birleşme karan alarak "İZMİR İNCİR ve ÜZÜM 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ” doğmuştur.Bilâhare 
Pamuk ve Zeytinyağı ürünleri de bu Birliğin faaliyetleri 
içine alınarak gelişme hızlandırılmış, İş Bankası ve Ziraat 
Bankasının da mali desteği ile kısa zamanda Ege Bölgesine 
yayılmıştır, örgütlenme daha da genişletilerek 1949 senesine 
kadar "İZMİR İNCİR VE ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİK
LERİ" içinde tali ürün olarak faaliyet gösteren Pamuk ve 
Zeytinyağı ürünleri de 1949 yılında kendi Birliklerini kura
rak, ayrı hükmi şahsiyeti haiz dört Birlik meydana gelmiş
tir. Bu Birliklerden Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Birlikleri; 
tasarruf etmek, sevk ve idareyi kolaylaştırmak gayesi ile 
müşterek çalışma esasını kabul etmişlerdir. Bu müşterek ça-



lışma esasını 1958 yılında İncir Birliği de kabul etmiş ve 
böylece "İZMİR İNCİR,ÜZÜM,PAMJK ve ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ 
KOOPERATİPIERİ BÎRLİKIERİ" aynı çatı altında birleşerek ça
lışmalarına devam etmişlerdir. Ataması Ticaret Bakanlığın
ca yapılan Genel Müdür, dört Birliğin de Genel Müdürü duru
mundadır.

1- IZMÎR PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFIERİ BİRLİĞİ
HAKKINDA KISA BlLGİIER
28J4 Sayılı Kanuna, uygun olarak 1949 yılında ku

rulan İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kendi
sine bağlı 52 kooperatifle faaliyete başlamıştır. İzmir, Ça
nakkale,Balıkesir,Manisa, Aydın,Denizli ve Muğla bölgelerin
de faaliyet gösteren 52 kooperatifi bulunan Pamuk Birliğinin 
bu gün için kooperatiflerine kayıtlı 42.000 ortağı bulunmak
tadır. Kooperatiflerin gerek iş hacmi ve gerekse ortak adedi 
her geçen yıl artmakta ve buna paralel olarak da Birlik faa
liyet sahası genişlemekte ve büyümektedir. Birliğe bağlı 
Kooperatiflerde 26 adet Rollergin çırçır işletmesi bulunmak
tadır. Bunlara ilâveten de Aydın ve Söke Kooperatiflerinde 
birer Sawgm işletmesi kurulmuştur. 1976/77 İşyılında devre
ye sokulan ve her biri 55*000.000,- liraya mal olan bu te
sisler günde 400'er ton kütlü pamuk işleme kapasitesine sa
hiptir. Gerek Rollergin ve gerekse Sawgin işletmelerinin tam 
kapasite ile çalışması halinde Birliğin yıllık kütlü pamuk 
işleme kapasitesi 275*000 ton civarında olmaktadır. Kütlü pa
muk hasat ve alım kampanyası 15 Eylül - 15 Şubat tarihleri 
arasında 5 aylık devreği kapsamaktadır. İşletme faaliyetle
rine ise Eylül ayı sonunda başlanıp en geç 51 Mart tarihin
de son verilmektedir. Mart ayından sonraki devrelerde pamuk 
çekirdeğinde pembe kurt tehlikesi baş gösterdiğinden pamuk 
işlenmesine müsaade edilmemektedir. Kooperatiflerce mübayaa 
olunan kütlü pamuklar sözü edilen işletmelerde çırçırlandık- 
tan sonra istihsal olunan preseli mahlıç pamuk ve yağlık çe
kirdekler Birlik Merkezinin bulunduğu İzmir’e sevk edilir.



Preseli mahlıç pamuklar Merkez Depolarına alınarak îç ve 
Dış piyasaca satış için hazırlanır. Yağlık çekirdekler ise 
Birliğin Pamukyağı Kombinasında işlenir.Kombinanm bir se
zonda çekirdek işleme kapasitesi 120.000 tondur. Bu mikta
rın üzerinde yağlık çekirdek istihsali söz konusu olduğun
da fazla kısım özel firmalara satılır. 1956 Senesinde ku
rulan Pamukyağı Kombinası her geçen gün daha da genişle
tilerek modern bir tesis haline getirilmiştir. Kombinada 
pamuk çekirdeklerinden nötralize, rafine ve hidrojene pa
mukyağı, linter, kuşbaşı pamuk, kapçık ve küspe elde edil
mektedir. Kombina ayrıca 1964 senesinde yemeklik ve sofx*a- 
lık margarin imâlatına başlamış ve bu margarin tesisleri
nin yıllık kapasitesi bu gün için 40.000 tona ulaşmıştır.

1966 Tarihinde işletmeye açılan 480 ton kapasiteli 
gliserin fabrikası ise ham madde temininde karşılaşılan 
güçlükler nedeniyle gayri faal bir durumdadır. Yağ Kombina
sında bunlardan başka linter ve prese daireleri, birinci 
ve ikinci rafineri dairesi, hidrojen dairesi, sabun daire
si, teneke kutu fabrikası, atelyeler ve muhtelif silo ve 
depolar bulunmaktadır. Kombinada ayrıca 15.50ü.000,- lira
ya kurulan ve yakında piyasaya mal arzına başlayacak olan 
yıllık 6.000 ton kapasiteli bir de deterjan fabrikası ku
rulmuştur. Fabrika halen istihsale devam etmekte olup, pi
yasaya çıkmak için yeterli miktarda stok teminine çalışıl
maktadır. Kombinada bu gün için memur ve işçi olarak 1.100 
kişi istihdam edilmektedir. Kombinanın hemen yanında ayrı
ca Kooperatiflerdeki çırçır fabrikalarının düzenli bir şe
kilde çalışmasını sağlayan bir de Merkez Tamir Atelyesi 
bulunmaktadır. Atelyede torna, tesviye-freze, demir ve 
elektrik kısımları bulunmakta olup, 80 personel istihdam 
edilmektedir. Yıllık iş hacmi 5.000.000,- lira civarında
dır.

Pamuk Birliğinin dev tesislerinden biri de, kurulu
şuna 1975 yılında başlanan ve Kasım 1975 yılında işletmeye 
açılan 100.000 iğlik İplik Fabrikasıdır. Çiğli'de 578.000



metrekare saha üzerine kurulmuş bulunan İplik Fabrikası te
sisleri 630.000.000,- liraya mal olmuştur. Fabrika tam kapa
site ile çalıştığında yılda 20.000 ton mahlıç pamuk işleye
cek ve bunun karşılığında 17*500 ton iplik imal edilecektir. 
Şu anda 100.000 iğ fiilen çalışmağa başlamıştır. Fabrikada 
1.850 işçi ve memur istihdam edilmektedir.

2- İZMİR ÜZÜM TABIM SATIŞ KOOPERATİFIERİ BİRLİĞİ
HAKKINDA KISA BİLGİLER
Çekirdeksiz kuru üzüm bağ sahalarının yoğun bulun

duğu bölgelerde, 2834 sayılı Tarım Satış Birlikleri ve Koo
peratifleri Kanununa göre kurulan ve 15 Üzüm Kooperatifinin 
üst kuruluşu olan İzmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği, 1949 yılında kurulmuştur.

15 Kooperatifin ortak adedi 12.232 olup, bu ortak
lara ait bağ sahası ise 211.430 dekardır. Keza ortakların 
Kooperatiflere, Kooperatiflerin ise Birliğe, her yıl tesli
matını taahhüt ettikleri çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 
(59*575) tondur.

Birlik, T.S.K. Birlikleri ve Kooperatifleri Kanu
nunun 17*inci maddesinin (c) fıkrası gereğince, Hükümetçe 
görülecek lüzum üzerine koruma ergayesiyle ortak olmayan 
üreticiden de alımlarda bulunmakla 1965/66 işyılmdan beri 
devamlı surette görevlendirilmektedir.

Verilen görevi elinde mevcut imkânlarla en iyi 
şekilde yerine getirmeye çalışan Birlik, 1975/76 işyılında 
(108.000) tonluk rekoltenin (99*580) tonunu üreticiden kısa 
bir süre içersinde satın alarak (% 92) gibi bir nisbete 
ulaşmıştır.

Alım görevi yanında, Tariş'in dışındaki ihracat
çıların ihtiyacı bulunan naturel üzümü, Ticaret Bakanlığın
ca tesbit olunan fiat ve esaslara göre, vermek suretiyle de 
ürünün pazarlamasına yardımcı olmaktadır. Nitekim, 1975/76 
ihraç sezonunda ihracatçılara verilen üzüm miktarı (79.000)
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tondur»
Birlik, Kooperatif ortaklarının üretimle ilgili ih

tiyaç maddelerinitemin etmekte, ayrıca kredi tevziatı yönün
den Bankalar nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

1976 Çekirdeksiz kuru üzüm kampanyası için tevzi 
olunan kükürt, göztaşı, potasa, kimyevi gübre, bandırmalık 
zeytinyağı ve çuvalın tutan (21.057.737,-) lira, keza dağı
tılan güçlendirme ve sergi avansı miktarı ise (81.513.813,-) 
liraya ulaşmıştır.

Birliğin, İzmir’de yıllık kapasitesi (40.000) ton 
olan iki işletmesi ile çıkan tali ürünleri değerlendiren 
(1.500) ton kapasiteli bir sirke işletmesi ile (500) ton ka
pasiteli pekmez işletmesi mevcuttur.

5- İZMİR İNCİR TABIM SATIo KOOEERATİKIERİ BİRLİĞİ
HAKKINDA KISA BİLGİLER
İncir Birliğine bağlı incir kooperatifleri aşağıda 

arzettiğimiz bölgelere dağılmış bulunmaktadır.
Aydın İlinde : Atça, Aydın, Bozdoğan, Çubukdağ, 

Erbeyli, Germencik, Horsunlu, İncirliova, Köşk, Nazilli, Or
taklar, Söke, Sultanbisar, Umurlu olmak üzere 14 kooperati
fimiz ve İzmir İlinde : Bayındır, ödemiş, Selçuk, Tepeköy, 
Tire olmak üzere 5 kooperatifimiz bulunmaktadır. Üretici, 
bahçelerinde ürettikleri kuru inciri bu 19 kooperatifimize 
teslim etmektedirler.

Mevcut 19 Kooperatifteki kayıtlı ortak adedi 
5.360 civarındadır.

Kooperatiflerce tesellüm edilen kuru incirler, 
ekspertizi yapıldıktan sonra barem cetvellerindeki durumla
rına göre sınıflandırılarak kooperatiflerimizde mevcut fümi- 
gatuvarlarda fümige edilerek paçallara alınırlar ve İzmir'de
ki merkez depolarımıza sevkedilirler.

Merkez işletmesinde daha evvel alman siparişlere 
göre işlenerek ihraç edilir veya iç piyasaya sevkedilir.



Mevcut 19 kooperatifimizden ödemiş, Ortaklar ve Er- 
beyli kooperatiflerimizde 3 tali işletmemiz bulunmaktadır.

Tesellüm olunan hurda incirlerin bir kısmı, senelik 
kapasitesi 1,000,000 litre olan Alkol Fabrikamızda alkol 
yapılmak üzere değerlendirilmektedir.

Alkol Fabrikamızın senelik hurda incir sarfiyatı 
4,500 ton civarındadır®

Birliğin ayrıca kolonya ve tahta kutu işletmeleri 
olarak 2 işletmesi mevcuttur,

4- İZMİR ZEYTİNYAĞI TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ 
BİRLİĞİ HAKKIMDA KISA BİLGİIER

28J4 Sayılı kanuna göre 194-9 senesinde kurulan 
TARİŞ camiası içinde ayrı bir tüzel kişilik halinde olan 
"İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" 12 
Kooperatifle çalışmalarına başlamış, kooperatif sayısı gü
nümüzde 23’e yükselmiş olup, ortak sayısı da 4,134'e eriş
miştir.

Birliğin İzmir Merkezindeki Zeytinyağı İşletmele
ri dışında, Kooperatif bölgelerinde de 15 adet zeytinyağı 
fabrikası mevcuttur.

Birlik 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği Kanununun 17, maddesi gereğince ortak dışı üreti
ciden de zeytinyağı mübayaasi için müdahale alınılan ile 
görevle ndi riİme kte dir.

B- ANTALYA PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFIERİ
BİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİIER

Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(ANTBİRLtK) 1952 yılında kurulmuştur^pirliğe bağlı Antalya 
Serik, Manavgat, Yeniköy, Finike ve Kumluca Kooperatifleri 
vardır^iBirliğe bağlı kooperatiflerin toplam orfcak sayısı 
17,70a dür. Yine Birliğe bağlı olarak bir adet Sawgin ile 
altı adet Rollergin Çırçır ve Prese Fabrikası vardır.



Ayrıca bir Pamuk Yağı Fabrikası ile 100*000 iğlik îplik Fab
rikası mevcuttur. Antalya bölgesi pamuk üreticilerinin % 95i 
Birliğin ortağıdır. Birliğe ait 9 uçaklık bir ilaçlama filo
su ortak üreticilerin pamuk tarlalarının davadan ilaçlanma
sını sağlar.

C- ÇUKUROVA PAMUK TAPIM SATIŞ KOOPERATİFTERİ
BİBIİĞÎ HAKKINDA BİLGİLER

28J4 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanununa 
göre 1940 yılında Adana-Ceyhan ve Tarsus Pamuk Tarım Satış 
Kooperatiflerinin birleşmesi ile kurulan Çukobirlik Güney ve 
Güneydoğu bölgemizin pamuk müstahsillerinin çoğunluğunu bün
yesinde toplayan büyük bir kooperatif örgütüdür.

İlk kuruluş yılında 594 ortağı bulunan ve müteva
zı bir Birlik olarak teşekkül eden Çukobirlik, 57 yıl içeri
sinde yurt içinde ve yurt dışında tanınan büyük bir Koopera
tif haline gelmiştir.

Bugün 14.000 ortağı bulunan 20 Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifine, 10 Çırçır ve prese Fabrikası ve 1 Nebati Yağ 
ve Sabun Fabrikasına sahip olan Çukobirlik, pamuğun ziraa- 
tinde, mubayaasında ve ihracatında nazım rol oynayan bir te
şekküldür.

III) ÜRÜNLERİN TANIMI

A- TÜRKİYE'NE PAMUK ÜRETİMİNİN TARİHÇESİ :

Pamuğun Türkiye'de H.ö. 550 yılına kadar geriye gi
den uzun bir tarihçesi vardır. Fakat pamuklu ziraat ve endüst
rideki asıl gelişmeler 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri, 14. 
yüzyılda Osmanlı Türkleri zamanında olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğunda pamuk ziraatı Amerika iç 
harbinin başlaması (1861) ile daha da gelişmiştir.



Mevcut 19 kooperatifimizden ödemiş, Ortaklar ve Er- 
beyli kooperatiflerimizde 3 tali işletmemiz bulunmaktadır.

Tesellüm olunan hurda incirlerin bir kısmı, senelik 
kapasitesi 1.000.000 litre olan Alkol Fabrikamızda alkol 
yapılmak üzere değerlendirilmektedir.

Alkol Fabrikamızın senelik hurda incir sarfiyatı 
4.500 ton civarındadır.

Birliğin ayrıca kolonya ve tahta kutu işletmeleri 
olarak 2 işletmesi mevcuttur.

4- İZMİR ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİZRİ 
BİRLİ&I HAKKINDA KISA BİLGİ IER

28J4 Sayılı kanuna göre 1949 senesinde kurulan 
TARİŞ camiası içinde ayrı bir tüzel kişilik halinde olan 
"İzmir Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" 12 
Kooperatifle çalışmalarına başlamış, kooperatif sayısı gü
nümüzde 23’e yükselmiş olup, ortak sayısı da 4.134'e eriş
miştir.

Birliğin İzmir Merkezindeki Zeytinyağı İşletmele
ri dışında, Kooperatif bölgelerinde de 15 adet zeytinyağı 
fabrikası mevcuttur.

Birlik 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği Kanununun 17. maddesi gereğince ortak dışı üreti
ciden de zeytinyağı mübayaasi için müdahale alınılan ile 
gö revlendi riİme kte dir.

B- ANTALYA PAMUK TARIM SATIŞ KOOFERATİFIERİ
BİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(ANTBİRIİK) 1952 yılında kurulmuştur. Birliğe bağlı Antalya 
Serik, Manavgat, Yeniköy, Finike ve Kumluca Kooperatifleri 
vardır. Birliğe bağlı kooperatiflerin toplam orkak sayısı 
17.700 dür. Yine Birliğe bağlı olarak bir adet Sawgin ile 
altı adet Rollergin Çırçır ve Prese Fabrikası vardır.



Ayrıca bir Pamuk Yağı Fabrikası ile 100.000 iğlik İplik Fab
rikası mevcuttur. Antalya bölgesi pamuk üreticilerinin % 95i 
Birliğin ortağıdır. Birliğe ait 9 uçaklık bir ilaçlama filo
su ortak üreticilerin pamuk tarlalarının havadan ilaçlanma
sını sağlar.

C- ÇUKUROVA PAMUK TAPIM SATIŞ KOOPERATİFTERİ
BtRLÎĞI HAKKINDA BİLGİLER

2834 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanununa 
göre 1940 yılında Adana-Ceyhan ve Tarsus Pamuk Tarım Satış 
Kooperatiflerinin birleşmesi ile kurulan Çukobirlik Güney ve 
Güneydoğu bölgemizin pamuk müstahsillerinin çoğunluğunu bün
yesinde toplayan büyük bir kooperatif örgütüdür.

İlk kuruluş yılında 394 ortağı bulunan ve müteva
zı bir Birlik olarak teşekkül eden Çukobirlik, 37 yıl içeri
sinde yurt içinde ve yurt dışında tanınan büyük bir Koopera
tif haline gelmiştir.

Bugün 14.000 ortağı bulunan 20 Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifine, 10 Çırçır ve prese Fabrikası ve 1 Nebati Yağ 
ve Sabun Fabrikasına sahip olan Çukobirlik, pamuğun ziraa- 
tinde, mubayaasında ve ihracatında nazım rol oynıyan bir te
şekküldür.

III) URUNİERİN TANIMI

A- TÜRKİYE'DE PAMJK ÜRETİMİNİN TARİHÇESİ :

Pamuğun Türkiye’de M.ö. 350 yılına kadar geriye gi
den uzun bir tarihçesi vardır. Fakat pamuklu ziraat ve endüst
rideki asıl gelişmeler 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri, 14. 
yüzyılda Osmanlı Türkleri zamanında olmuştur.

Osmanlı imparatorluğunda pamuk ziraatı Amerika iç 
harbinin başlaması (1861) ile daha da gelişmiştir.



İngiltere savaş dolayısiyle ihtiyacı olan pamuğu Amerika'
dan alamayınca bunu Osmanlı İmparatorluğundan sağlamak iste
miştir» Bu talebi karşılamak ve üretimi arttırmak için Ame
rika'dan ve Mısır'dan pamuk tohumu getirilerek çiftçiye be
delsiz olarak dağıtılmıştır. Devletin daha bir çok yardım ve 
teşvikleriyle pamuk ziraatının geliştirilmesine çalışılmış
tır. Bunun sonucu olarak pamuk üretimi 1871 yılında 51»345 
balyaya yükselmiştir.

Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) pamuk ziraatine 
ve endüskrisine daha da önem verilmiş ve böylece 1914 yılın
da pamuk üretimi 160 bin balyaya ulaşmıştır. Daha sonra, Bi
rinci Dünya Savaşı yıllarında pamuk ziraatındaki gelişmeler 
durmuş, hatta gerilemiştir.

Türkiye’de pamuk ziraatı ve endüstrisinde asıl büyük 
gelişme Cumhuriyetin kuruluşundan (1923) sonra başlar. Bu 
dönemde bir taraftan yeni dokuma fabrikaları kurulmuş, diğer 
taraftan başlıca pamuk üretim bölgelerimizden Çukurova'da 
Adana, Ege'de Nazilli-ve Antalya Araştırma Enstitüleri ve 
diğer istasyon ve Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuştur. 
Ayrıca eğitim maksadıyla yabancı ülkelere teknik eleman gön
derilmiş ve yabancı uzmanlar davet edilmiş, böylece pamuk 
ıslahı ve üretim tekniği üzerinde ilk ciddi ve İlmî çalışma
lara başlanılmıştır.

Türkiye'de gerek İmparatorluk döneminde gerekse Cum
huriyetin ilk yıllarında genellikle "Yerli Pamuk" dediğimiz 
kapalı koza herbaceum çeşitleri yetiştirilmiştir. Bundan 
sonra Mısır'dan ithal edilen ve tohumu çiftçiye parasız ve
rildiği için adına "İane Pamuğu" denilen elyafı kahverengin
de1, açık kozalı bir Hirsutum çeşidi ile Amerikan menşeyli 
Express çeşidinin ekildiği görülmüştür.

1936 Yılında Birleşik Amerika'dan bir çok yeni çeşit
leri getirilmiş ve Araştırma Enstitülerinde denemeleri ya
pılmıştır. Bu ilk denemelerde ümitli görülen Klevlan 
(Clevland) varyetesi Çukurova Bölgesinde, Akala (Acala)



varyetesi de Ege Bölgesinde üretilmeye başlanmıştır. Eakat 
yapılan bölge pamuk çeşit denemelerinin kat'i sonuçlarına 
göre her iki üretim bölgesinde de Akala çeşidinin daha uy
gun olduğu tesbit edilmiştir. Bunun üzerine 1940 yılında 
Akala 5 ve Akala 8 çeşitleri getirtilerek geniş miktarda 
üretilmiştir.

Bu tarihten sonra Türkiye’de gerek yerli pamuğu, ge
rekse daha önce getirilmiş olan Hirsutum çeşitlerinin yeri
ni Amerikan Orijinli Akala çeşitlerinin aldığı görülür.

1946 ve 1947 Yıllarında Adana Pamuk Araştırma Ensti
tüsü Akala 5 içerisinde seleksiyon yolu ile Akala lJO'u , 
Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde Akala 8 den Akala 1086 
çeşidini elde ederek çiftçiye intikal ettirilmiştir. Türki
ye'de uzun yıllar bu çeşitler veya bunların soyları ekil
miştir. Sonradan bu çeşitlerin yerini bu gün yetiştirilmek
te olan Coker ve Deltapine çeşitleri almıştır.

Pamuk bitkisi tropikal bir bitki türü olup koza şek
lindeki meyvesi üç, dört veya beş dilim halinde açılır. Pa
muk Mart ve Nisan aylarında ekilir. Haziran-Temmuz Ayların
da sarı çiçek açar. Çiçekleri çabucak solar ve ceviz irili
ğinde koza meydana gelir. Kozalar olgunlaşır ve açılır. 
Açılan kozanın içindeki toplanmağa hazır pamuktur. Hasat 
kozaların olgunlaşmalarına göre ard arda birkaç defa yapılır. 
Kozalarda meydana gelen pamuk elle veya makine ile toplanır. 
Toplanan pamuk balyalara doldurularak çırçır fabrikalarına 
götürülür ve bu fabrikalarda işlenir. Çırçırlama neticesin
de pamuğun işindeki çekirdek ayrılır. Çekirdekten arınmış 
pamuklar tiplerine göre preselenerek satışa hazır duruma 
getirilir. Ayrılan çekirdeklerden tohumluk vasfını haiz ol
mayanlar Yağ Kombinalarında işlenerek yağı alınır ve arta 
kalan kısımdan elde edilen kapçık ve küspe de hayvan yemi 
olarak kullanılır. Tarladan toplanan pamuğun çırçırlanması 
sonucunda 100 kg. çekirdekli pamuktan 58 kg. mahlıç pamuk 
elde edilir.



Pamuk, XIX. uncu yüzyıldan beri en çok kullanılan 
tekstil hammaddesidir. Sanayi devrimlerinden önce pamuk As
ya ve Amerika gibi üretici ülkelerde kullanılırdı. Pamuk 
üretiminde, Dünya üretiminin hemen hemen yarısını karşılayan 
Amerika başta gelir. İkinci sırayı ise Rusya almaktadır. Bu 
ülkeleri Çin, Hindistan, Mısır, Pakistan takip etmektedir. 
Bugün Dünya pamuk piyasasına Amerika, Hindistan ve Mısır 
hakimdir.

TÜRKİYE'DE PAMUK EKİLEN BÖLGELER. ÜRETİM. VERİM :

Türkiye’nin pamuk üretim alanı üç ana bölgede top
lanmaktadır.

Bunlar, Güney ve Güneydoğu Anadolu'da Çukurova Böl
gesi, Batı Anadolu'da Ege Bölgesi, Güney Anadolu’da Antal
ya Bölgeleridir.

Ayrıca diğer bir çok illerde de pamuk ekilmekte ise 
de, bunların dağınık ve küçük parçalar halindedir.

1974 Yılı kayıtlarına istinaden Bölgelere göre pamuk 
ekilişi, üretim ve verim durumu aşağıdaki tabloda görülece
ği üzeredir.

Bölgeler
Çukurova
Ege
Antalya 
Diğer İller
TOPLAM

Ekiliş Sulama
Hektar %

Üretim Elyaf
(Lif Pamuk) Verimi 

(Ton) Kg./Hek.
454.585 57
257.980 95

40.537 93
85.194  68

270.332 595
229.161 889

43.463 1077
570

837.896 72 598.387 782

1975 Yılında Türkiye'de bölgeler itibariyle pamuk 
ekiliş ve istihsali ise :



Bölgeler
Çukurova
Ege

Ekiliş (Hektar)
Üretim (Ton) 
Lif Pamuk

Diğer İller

Antalya
Güneydoğu

527.493
212.651
36.710
84.224

8,922

181.155
207.500
39.168
47.376
4.469

670.000 480.000

TÜRKİYE* DE PAMJK ÜRETİMİ VE İHRACATI
Pamuk üretimine paralel olarak Türkiye'nin pamuk iç 

tüketimi ve ihracatı da artmaktadır.
Memleketimizin iç tüketimi 200.000 ton civarında bu

lunmaktadır.
Son iki yılda memleketemizde pamuklu tekstil bilhas

sa pamuk ipliği fabrikaları kuruluşu çok fazlalaşmıştır.
Teşvik tedbirlerinden istifade etmek üzere 4 milyon 

iğ kapasiteli yeni bir kuruluş ve tevsi için teşvik belgesi 
verilmiştir.

Bu kuruluşların % 50'si gerçekleşse dahi faaliyete 
geceçek olan tesislerin yıllık kapasiteleri 550 - 400.000 
ton lif pamuk olacaktır. Bu durumda Türkiye'nin ihraç edile
cek pamuğu kalmıyacaktır.

İHRACAT :
Memleketimizin üretime paralel olarak yıldan yıla ar

tan ihracatı son yıllarda tüketimin artması sebebiyle azal
maya başlamıştır.

Yıllar itibariyle Türkiye'nin pamuk ihracatı aşağıda 
gösterildiği gibidir.



Yıllar Miktar(Ton) Değer (U.S.A. 2) TL.
1968 225.000 156.115.000 1.225.024.457
1969 202.914 110.995.000 998.955.994
1970 509.564 170.707.000 1.765.627.585
1971 285.481 190.555.000 2.414.421.879
1972 285.425 187.577.040 2.458.501.554

İç tüketimin artması ve yeni İplik Fabrikalarının te
sis edilmesi sonucu ihracat zamanla azalacaktır»

B- ÇEKİRDEKSİZ KUHJ ÜZÜM
Tanımı ;
Çekirdeksiz kuru üzüm, Ege Bölgesinde yetişen ve çe

kirdeği olmayan özellikle kurutularak tüketilen bir üzüm 
nev’idir.

Yaş üzüm Temmuz ayı sonu ile Ağustos ayında kemale 
ererek toplanmaya başlanır. Salkımlar önce potasa mahlülüne 
bandırılarak sıvanmış toprak, beton, sergi kağıdı veya nay
lon örtü üzerine serilir. 6 ilâ 10 gün içinde kuruyan mah
sul, elle müteharrik savurma makinaları ve umumiyetle rüz
garda savrularak içinde bulunan çöplerden, kısmen de yaban
cı maddelerden arındırılarak çuvallanır.

Yurdumuzda, gerek asmaların yere çok yakın bulunuşu 
ve gerekse toprak üzerinde kurutma sebebiyle üzümün içersin
de taş ve toprak gibi yabancı maddelerin karışmasına neden 
olur.

Bu bakımdan mahsulün maniplâsyonu sırasında bu yaban
cı maddelerin temizlenmesi büyük güçlükler meydana getirmek
tedir. İşletmelerde, yabancı maddeler çeşitli usullerle 
ayıklanmakta ise de mutlak bir temizliğe varamamakta, dola- 
yısiyle dış alıcılarımızın başta gelen şikayet konusu olmak
tadır.

Memleketimizde ancak Ege Bölgesinde yetişen çekirdek
siz üzümün bağ sahasının (670.000) dekar, iştigal eden müs
tahsil adedinin ise (45.000) dolaylarında bulunduğu tahmin
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Ülkeler 1971/72Ton 1972/75Ton

lb -a

1975/74Ton 1974/75Ton 1975/76Ton Beş Yıllı! Ortalama
Türkiye 95.000 106.000 85.000 85.OOO 108.000 95.800
Yunanistan 80.000 60.000 60.000 100.000 86.000 77.200
Avustralya 45.000 95.000 44.581 50.594 56.214 57.345
A.B.D. 145.000 85.000 160.981 174.412 208.200 154.719
îran (x) 50.000 55.000 57.000 55.000 52.000 49.400
G.Afrika 11.550 11.500 15.967 4.448 8.511 9.951
Afganistan 40.000 19.000 50.000 57.000 60.000 45.200

466.570 409.500 471.129 524.454 578.925 490.115

(x) İran’la ilgili rakkamlar kesin değildir.



edilmektedir.

Yaş olarak istihsal edilen üzümün bir kısmı sofralık 
olarak dahilde istihlâk edilmekte, bakiyesi ise kurutulmak
tadır. Genellikle dört kilo yaş üzümden bir kilo kuru üzüm 
elde edilmektedir.

Memleketimizin 1971/72 - 1975/76 periyodunu kapsayan 
beş yıllık çekirdeksiz kuru üzüm üretim ortalaması (95»8üü) 
ton olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda belli başlı üretici ülkelerin ayni 
devredeki üretimleri gösterilmiştir.





Ülkeler 1970/71Ton 1971/72Ton 1972/73Ton 1973/74Ton 1974/75Ton Beş Yıllık Ortalama
Türkiye 88.616 105.764 100.555 58.398 72.029 84.672

Yunanistan 58.981 85.000 60.500 50.000 73.600 65.616

Avustralya 65.948 31.994 76.226 28.317 33.891 47.282

A.B.D. 54.859 65.270 10.523 34.802 39.367 40.560

İran (x) 40.000 40.000 25.000 38.000 34.000 35.400

G. Afrika 6.814 7.184 5.311 7.972 - 5.456

Afganistan 26.223 25.823 10.628 36.744 41.865 28.254
541.457 357.035 288.743 254.233 294.752 307.244

(x) İran'la ilgili rakkamlar kesin değildir.



Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği 
üzere, çekirdeksiz kuru üzüm üretimi, çoğunlukla iklim şart
larına bağlı olarak büyük değişiklikler göstermektedir.
Dünya piyasalarında 1972/73 ihraç sezonundan itibaren ortaya 
çıkan büyük fiat artışları da üretimin artması sonucunu vere
cek bir etken olmuştur.

1970/71 - 1974/75 Arasında kalan beş ihraç sezonunda, 
memleketimiz ortalaması (84.672) ton olmuş, ancak 1975/76 
mevsiminde bu ortalamanın üzerine çıkılarak ihracatımız 
(99*672) tona ulaşmıştır.

1970/71 - 1974/75 Devresindeki Dünya çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatı ülkeler itibariyle aşağıdaki seyri takip 
etmiştir.



Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, tahminen 
(150.000) ton olan iç tüketimin dışında, üretici ülkelerden 
yapılan ihracat miktarı (310.000) ton civarında kabul edile
bilir. Bu duruma göre çekirdeksiz kuru üzüm istihlâk mikta
rının (460.000) ton bulunduğu dikkate alınırsa, bu miktarın 
üzerindeki istihsalin stok devretmesi mukadderdir.

Keza memleketimizde ihracat ortalamasının (85.000) 
ton, iç tüketimin ise (10.000) ton bulunduğu, toplam tüketim 
miktarı olan (95.000) ton üzerindeki üretimde de stok devri 
söz konusudur.

Yukarıda kısaca değinilen hususlar dikkate alınırsa 
çekirdeksiz kuru üzüm hakkında alınmasını lüzumlu gördüğü
müz tedbirleri a)Üretim b) Pazarlama yönlerinde grube ede
biliriz.

a) Üretimle İlgili öneriler :
1) Dünya’da istihsal fazlası söz konusu olan çekir

deksiz kuru üzüm üretiminin, memleketimiz açısından stok 
problemiyle karşılaştırılmaması bakımından bağ sahalarının, 
sınırlandırılması etüd edilmelidir.

2) Rakip memleketlerin dekar başına olan 400 - 500 
kg.lık verim, memleketimizde 200 kg'a kadar düşmektedir. Bu 
ise maliyeti arttırıcı unsur olmaktadır. Rantabl olmayan 
bağların icabında Devletçe subvansyon verilerek sökülmesi
ve buralarda iklim şartları ve toprağın hususiyetine göre 
daha verimli olan ziraî ürünün yetiştirilmesi teşvik olun
malıdır.

3) Mevcut bağlarda dekara verimi arttırarak, mali
yetin düşürülebilmesi için üreticiye gerekli krediler veril
mek suretiyle yüksek sisteme geçilmelidir.

4) Üzümün her türlü yabancı maddelerden arî, temiz 
olarak yetiştirilmesi için üreticiler eğitilmeli, icabederse 
bu şekildeki ürün destekleme yoluyla satın alınmamalıdır.

5) Destekleme alımlarında dengeli üretimi sağlaya
cak bir fiat politikası izlenmeli, gerçekçi olmayan yüksek





fiat politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir.
b) Pazarlamayla İlgili öneriler :

1) Çekirdeksiz kuru üzümü içinde bulunan yabancı 
maddelerden ayıran yıkayan ve standart nizamnamesine (renk, 
tane iriliği ve yabancı madde unsurlarına göre 7,8,9»10,11, 
12 olmak üzere tiplendirilmektedir.jT uygun şekilde hazırla
yıp kutulayan üzüm işletmeleri, müşterilere en iyi şekilde 
hitabedebilecek bir hale getirilmelidir.

2) Dünya'da üretim fazlalığı arzeden bir üründe 
Türkiye olarak stok problemleriyle karşılaşılmaması için 
mevcut pazarların korunması, yeni pazarlar araştırılması ve 
bu pazarlara en uygun bir şekilde hitap edilebilmesi için 
Meslek Teşekkülleri ve Devletçe gerekli tedbirler alınmalı, 
icabında mevzuat yönünden güçlükler bulunduğu takdirde ge
rekli değişiklikler yapılarak alıcı piyasalarda konsinye 
mal bulundurulmalıdır.

3) îç tüketimin arttırılmasına çalışılmalı, Silah
lı Kuvvetler, yatılı okullar ve büyük işletmelerde tüketimi
ne önem verilmelidir. Keza kek sanayiinin kurulması teşvik 
olunmalıdır.

4) Çekirdeksiz üzümün hassasiyeti gözönünde bulun
durularak frigorofik kamyonlarla ihraç yolları araştırılma
lıdır.

5) Sürekli üretim artışı ve pazarlama güçlükleriy
le karşılaşıldığı takdirde en son yol olarak maliyet yönün
den zararlı olmasına rağmen alkol istihsali düşünülmelidir.

C) INCÎR ÜRÜNÜ HAKKINDA BİLGİIER
Asırlardan beri insanlığın beslenmesinde kıymetli bir 

meyve olarak bilinen kuru incir bütün Akdeniz kıyılarında 
yayılmışsa da, en fazla tür ve form zenginliği gösterdiği 
yer, Anadolu'nun batısında Büyük ve Küçük Menderes havzala
rıyla bir nebze de güney ve güneydoğudur. Bakat yukarıda 
bahsettiğimiz kalite üstünlüğü ve nefaseti ile kurutmağa en



İncir Üretici Ülkeler : (Ton olarak)

Yıllar Türkiye Yunanistan

1971 4-9 »000 25.400

1972 54.500 27.400

1975 49.600 22.100

1974 42.500 18.700

1975 51.500 20.100



İncir Üreticisi Ülkelerin İhracatları ; (Ton olarak)
Yıllar Yunanistan İtalya Portekiz İspanya Türkiye Amerika
1971 10.200 0,900 4.700 0,200 57.000 1.400
1972 8.200 5.000 4.400 0,200 48.000 0,900

1973 8.800 0,400 4.400 5.100 51.659 -

1974 7,. 700 1.400 1.500 2.000 33.298 -

1975 10.000 1.500 2.000 2.100 33.156 -

Türkiye'nin İhracatı : (Ton olarak)
Yıllar Kuru İncir İncir Ezmesi Hurda Toplam
1971 28.295 5.116 3.328 36,739
1972 50.608 12.172 4.615 47.393
1973 25.191 4.615 1.855 31.639
1974 27.650 4.169 1.499 33.298
1975 26.582 3,. 796 2.778 33,156
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elverişli olanı, şeker kesafeti ve kabuk inceliği bakımın
dan Sarı Lop türü, yalnızca Ege’ye mahsustur. Bu tür incir 
de Ege’nin Aydın ve İzmir illerinde yetişmektedir.

İncirin istihsal bölgelerine göre de yine kalitesi 
değişmekte olup, kır arazide yetişen incirler, kır-taban 
arazide yetişenlere nisbetle daha nefis olmakla beraber 
kır-taban arazide yetişenler, taban arazide yetişenlere gö
re daha iyidir.

Ülkemizde genellikle küçük aile işletmeleri tarafın
dan üretilen incirin bir üretim politikasına dayalı olarak 
üretilmesi daha faydalı olacaktır.

Taban arazide üretilen incirlerin kalitesi düşük ol
duğundan, bu bahçelerin sökülerek kır taban veya kır arazi
de yeniden yetiştirilmesi, kalitenin yükselmesi bakımından 
üzerinde durulmaya değer bir noktadır.

Dinsel inançların bu ür-üne sağladığı avantaj, üretim 
ve nitelik bakımından diğer yetiştirici ülkelere olan üs
tünlüğümüz nedeniyle pazarlama açısından bir problem teşkil 
etmemesi gerekir.

İncir yaş olarak da tüketilebilmektedir. Ancak gerek
li araçlar olmadığından ve lüzumlu organizasyon bulunmadığın
dan dış pazarlara gidilememekte, iç pazarlarda tüketime ça
lışılmaktadır.

Türkiye, dünya kuru incir üretiminin yarısını üret
mekte, dünya pazarlarında satılan incirlerin ise 3/4 nü 
vermektedir.

Akdeniz tipi iklim bölgelerinde incir yetiştiricisi 
ülkeler, başta Türkiye olmak üzere Amerika, Yunanistan,İtal
ya, Portekiz, Cezayir, Tunus ve Ispanya’dır. Belli Başlı 
incir üreticisi ülkelerin ürettikleri incir ile ihracatı, 
aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir.



D- ZEYTİNYAĞI ÜRtMİ HAKKINDA BİLGİIER
Zeytinyağı hepimizin bildiği gibi, dane zeytinin sı

kılması ile elde edilir. İnsan sağlığına yararlı özellikleri 
ve gerekse besleyici hassaları sebebi ile bitkisel yağlar 
içinde önemli bir yeri olan, doğrudan doğruya yenebilen tek 
bitkisel yağdır. Kalorisi yüksektir. A ve D vitaminleri yö
nünden gayet zengindir.

Dünya zeytinyağı üretiminin % 99'u zeytin ağacının 
vatanı olan Akdeniz havzasındadır. Bu üretimin % 31' i İtal
ya, İ» 30'u İspanya, # 11' i Yunanistan, t- 8 Türkiye, 1» 6'sı 
Tunus ve kalan $ 8'i de diğer ülkelerce üretilir.

Mitolojide zeytin için çek geniş övgüler vardır. 
Gerçekten çeşitli dini kitaplarda da zeytinin besleme değeri 
ve insan sıhhatine olan faydaları hakkında bilgiler mevcut
tur.

Zeytine vatan olan Türkiye zeytinciliğinin, bugün
künden çok daha ileri seviyelere erişmesini sağlayacak po
tansiyele sahiptir.

Yurdumuzda üretilen zeytinyağının yurt sathına dağı
lışı oranları itibariyle şöyledir :

Takriben % 80 i Ege bölgesinde, % 20 si Marmara, Ak
deniz ve Güneydoğu bölgelerinde idrak olmamaktadır.

Zeytinyağının fiziksel özellikleri : Zeytinyağının 
rengi, zeytinin yetiştiği bölgelere ve meyvenin olgunluk de
recesine göre, açık sarıdan, koyu sarıya kadar değişir. Ol
gunlaşmamış zeytinden elde edilen bazı yağ çeşitlerinin ren
gi ise yeşilimsidir. Kendine özel kokusu vardır.

Türkiye'de Yağ Çıkarma Usulleri :
Memleketimizde halen danelerin el ve ayakla ezilmesi 

suretiyle yağ çıkarılması gibi iptidaî usulden, sper prese
lerde sıkılma suretiyle yağ elde edilmesine varıncaya kadar 
muhtelif şekillerde yağ elde edilmektedir.



Bununla beraber mevcut zeytinyağı işletmeleri yeterli 
ölçüde değildir. Mevcut fabrika ve yağhanelerin kapasiteleri 
özellikle bol mahsul alınan yıllarda ihtiyacı karşılayamamak
tadır. Bu sebeple, ürün zamanında işlenmemekte, bekletilen 
zeytinlerden elde edilen yağların asit oranları yükseldiği 
için de kaliteleri düşmektedir.

Kalite düşüklüğünün ikinci bir sebebi de bazı bölge
lerde gerek fabrikaların ve gerekse müstahsilin zeytini bek
letmek suretiyle randımanın yükselmesini sağlama temayülle
ridir.

Zeytinyağının Ticarî Tipleri :
Zeytinyağının ticarî tipleri Türk Standartları içinde 

tesbit edilmiş olup gerek fiziksel ve gerekse kimyasal özel
likleri itibariyle Dünya standartları muvacehesinde tesbit 
edilmiştir. (TS. 541 Zeytinyağı Standardı)

Piyasada zeytinyağı sızma, ekstra-ekstra, Ekstra is
miyle naturel olarak, bir de Rivyera tipi olarak rafine ve 
natürel yağdan mamul tipler olarak pazarlanır. Birliğin tip
leri 17 lik, 10 luk, 5 lik, 4 lük, 2 lik, 1 lik, ve 1/2 kg. 
lık teneke kutularda piyasaya sürülmektedir. Ayrıca 1 kg.lık 
ve 1/2 kg.lık şişeli ambalajlar da mevcuttur.

Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Devlet
çe zeytinyağı Destekleme alımlarıyla görevlendirilmektedir.

Bu durumda, zeytin üretecisi elde ettiği ürününü önce 
zeytinyağı sıkma fabrika ve işletmelerine götürmekte, burada 
sıktırdığı yağını Birliğe bağlı Kooperatiflere teslim etmek
tedir. Sıkma işlemi sırasında bu ara kuruluşa bir bedel öde
mekte, ayrıca bu kuruluşlarca istismar edilmesi de söz konu
su olabilmektedir. Tariş'e bağlı kooperatifler bu yönden ye
terli derecede teçhizatlanmadığından üreticinin, yağ sıkma 
işletmelerine baş vurması zorunlu bir hal almaktadır. Bundan 
dolayı üretici Destekleme alımlarından yeteri derecede ya
rarlanamamaktadır. Zeytinyağı Kooperatiflerinin ortak sayısı
nın 4.500 civarında oluşu da, bu Birliğin üreticiye hizmet-



lerini tam götüremediginin bir delilidir.

Aslında Birliğin yağlık zeytin tanesi yerine zeytin
yağını çalışma konusu yapması, Destekleme alımlarının yağlık 
zeytin yerine zeytinyağını hedef alması, kooperatif ortak 
ilişkilerini zayıflatmış, kooperatifin üreticiye dönük ken
dinden beklenen görevlerini asgari düzeyde kalmasının bir ne
deni olmuştur.

Birlik faaliyetlerinin yağlık zeytine dönük olması, 
problemin tarladan itibaren ele alınmasını sağlıyacak, üre
ticinin eğitimini, gübreleme, zararlılarla mücadele gibi tek
nik çalışmaları da kapsamına alacaktır.

Ancak hali hazır durumda kooperatiflerin modern yağ 
elde/etme fabrikalarına kavuşmamış olmamaları böyle bir uy
gulamaya imkân vermemektedir. Bu nedenle uygun olan yerlerde 
ve üretim merkezlerinde 25 - 30 adet yağ fabrikasının kurul
ması (beheri 2-5 milyon değerinde) (İspanya ve İtalya'daki 
benzerleri gibi) zorunlu görülmektedir.

Böylece sağlanacak faydalar şunlar olacaktır.
a) Üreticinin cebine daha fazla değer girecektir.

b) Kaliteli ürün elde edilecektir.

c) Zararlılara karşı mücadelede başarı sağlanacaktır.

d) Üretim alanlarının ve verimin arttırılması yolla
rı araştırılacaktır.

IV- BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTININ DEVIET 
ADINA jfATI LAN DESTEKIEME ADIMLARIYLA İLGİLİ OLARAK KOMİSYO
NSUZA 'TEVDİ ETTİĞİ DİSPOZİSYONLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE 
BİLGİIER :

1) Destekleme alımlarına konu olan ve Birliklerce 
alman ürün miktar ve değerleri ek (Tablo 1) de gösterilmiş
tir.

2) Destekleme alımlarına konu olan ve Eirliklerin 
satışını yaptıkları ürünlerin, ürün türü ve yıllara göre



satış değerleri (iç ve dış satışlar olarak) ek (Tablo 2) de 
göste rilmiştir.

3) Destekleme alımlarına konu olan ürünlerde destek
leme alıcılarında bulunabilmek için Devletçe yapılan tüm kay
nak tahsislerini (ürün türü ve yıllar itibariyle TL. olarak) 
gösterir Tablo (Ek. 3) dedir.

4) Son beş yıllık alıcılarda :
a) Ortak İçi s Fiat, alım miktarı ve üreticiye 

ödenen,
b) Ortak Dışı : Fiat, alım miktarı ve üreticiye 

ödenen,
c) Alıcıların bölge ve ülke çapında oranı,
d) Kampanya dönemi ve aylara göre mal akımı % da

ğılımı ek (Tablo 4/A ve 4/B) de gösterilmiştir.
5) Devlet eliyle Destekleme alımları yapan Kuruluş

ların hukukî ve İdarî yapısı, denetim ve gözetim.
a) Hukukî Bünyesi :

Birlikler 2834 Sayılı Tarım Satış Kooperatifle
ri ve Birlikleri Kanununa göre kurulmuştur. 2834 Sayılı ka
nunda hüküm bulunmayan hallerde 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa, bu kanmada da hüküm bulunmadığı takdirde Ticaret 
Kanununun Anonim Şirketlerle ilgili hükümlerine müracaat 
edilir. Birlik Ticaret Bakanlığının kontrol ve murakebesi 
altında çalışır.

Birliğin Organları : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Genel Direktörlük ve Kontrol Kuruludur. Birlik Genel Kurulu 
Kooperatifler Genel Kurullarında seçilen Birlik delegeleri
nin toplanması ile oluşur. Dört kişilik Yönetim Kirili ile 
iki kişilik Kontrol Kurulu üyeleri bu Genel Kurulca seçilir. 
Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi her yıl değiştiri
lir. Eski üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Birliğin ba
şında Ticaret Bakanlığınca tayin edilen bir Genel Müdür bu
lunur. Ayrıca Birlikte Bakanlığın devamlı bir murakıbı mev-



cuttur.

b) Teşebbüs içi Denetim

1- Birlik bünyesinde oluşturulmuş Teftiş Heyetleri 
gerek Birlik işlemlerini, gerekse Kooperatiflerin işlemleri
ni devamlı olarak denetlemektedirler.

2- 28J4 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliklerinin sürel tarzda kontrol ede
cek olan 2 şer kişilik Kontrol Kurulu Genel Kurulca seçilir. 
Birliklerde aynı yetki ve sorumluluklarla çalışacak üçüncü 
bir murakıp doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı tarafından 
atanır. Denetçiler Birliklerin bütün işlerini denetlemekle 
görevli olup denetim sırasında rastlıyacakları yolsuzlukla
rı bir raporla Ticaret Bakanlığına bildirirler. Gerekirse 
Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler.

5- 2854 Sayılı Kanunun 19. maddesine göre Koopera
tif ve Birliklerin işleri Genel Kurulca seçilen 4 kişilik 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür Yönetim 
Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulları aldıkları karar
larını uygulanıp, uygulanmadığını takiple sorumludurlar.

6- Bu Kuruluşların Denetim Makenizması

(Teşebbüsün Bünyesi Dışında Kalan)

a- ilgili Bakanlık

Birlikler 2854 Sayılı Kanunun 12.nci maddesi gere
ğince Ticaret Bakanlığının ve Ziraat Bankasının teftiş ve 
denetimlerine tabidir.

b- Maliye Bakanlığı

Mali konularda ve Devlet Destekleme alımı yapılan 
yıllarda masraf ve zararların teşekkülleri konularında Ma
liye Bakanlığının denetimine tabidir.

c- Devlet Planlama Teşkilâtı

Devlet Planlama Teşkilâtınca Birliklerin denetimi 
söz konusu değildir.



d- Bakanlar kurulu
Bakanlar K .r lunın bir yerde Hükümet olduğu düşü

nülürse bu bakımdan devletin yetkisi olduğu muhakkaktır.
e- Gerek il ili Bakanlıklar ve Ziraat Bankası ge

rense Birlikler bünyelerinde yeterli sayıda teftiş kadrola
rı olmadığından denetim aksamaktadır. Bu kadroların takviye
si halinde yeterli bir denetime ulaşılmasının mümkün olacağı 
kanısındayız.

7- Bu Kuruluşların İştirakleri
Bu kuruluşların iştirakleri ekli 5 No.lu Tabloda 

gösterilmiştir.
8- Devlet eliyle Destekleme alımları yapan kuruluşla- 

rın hukuk koordinasyon ve ekonomik gerekleri aşan dış baskı
lar :

a) Hukuksal Sorunlar
Birlikler 1935 yılında yürürlüğe giren 2834- sayı

lı Kanun ve bu kanuna göre hazırlanmış Anasözleşmelere bağlı 
olarak yönetilmektedir. 2834 Sayılı Kanunda hüküm bulunmadı
ğı hallerde 1163 sayılı Genel Kooperatifler Kanununa başvurul
makta bunda da hüküm bulunmadığı ahvalde Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Kanunun çok eski oluşu 
bugünkü gelişmelere cevap verememekte ve zaman zaman zorluk
lar çıkarmaktadır. Bu nedenle halen geçerli olan mevzuat, 
yeniden gözden geçirilerek günümüz şartlarına uygun ve ihti
yaçlara cevap verebilecek şekilde değiştirilmelidir.

b) Koordinasyon Dağınıklığı Sorunları
2834 Sayılı kanunla yönetilen Birlikler arasında 

bir koordinasyon bugüne kadar sağlanamamıştır. En azından 
aynı ürün üzerinde çalışan Birlikler arasında ürün alımı, 
işlenmesi, pazarlanması, hatta yatırımları konularında sıkı 
bir iş birliği zorunlu görülmektedir.

Birliklerin faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakan
lıklar ve Kredi kuruluşları arasında da ciddi bir koordi-



nasyona gerek duyulmaktadır.

Destekleme politikalarının Devlet Planlama Teşki
lâtının koordinatörlüğünde ilgili Bakanlıklar, İlgili Kredi 
Kuruluşları ve üretici kuruluşlarının teşkil ettiği ve bu 
konuda devamlı faaliyet gösteren bir kurul tarafından Genel 
Tarım ve Ekonomi politikaları içersinde düşünülerek plan
lanması ve yürütülmesi gerekli görülmektedir.

c) İstihdam ve Fiat Konusunda Politik Faktörler

Destekleme fiatları bir yandan üreticinin ekono
mik yönden güçlenmesini hedef alırken, diğer yandan üreti
min düzenlenmesi ve planlı bir tarım politikası uygulanma
sını da hedef almaktadır. Fiat tesbitinde üretim, tüketim, 
stok, iç ve dış fiatlar ve üretici maliyetleri önemli bir 
faktör olarak dikkate alınmalı, fiat politikasında gerçekçi 
olunması sağlanmalıdır.

Yüksek fiat politikası üretimi gereksiz yere art
tırdığı gibi pazarlama ve stok sorunları yaratmakta ve mem
leket ekonomisinde olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir.

Düşük fiat politikası ise üretimi, tüketici ve sa- 
nayiici alehine kısıtlamalar yaratmakta üreticinin de eko
nomik gücünün azaltılmasına neden olmaktadır.

Destekleme fiatları tesbit edilirken ürünler ara
sındaki nisbi oranlar da dikkate alınarak üretimin memleket 
ekonomisine uygun şekilde dengeli olarak yürütülmesi sağ
lanmalıdır.

Destekleme alımı yapan Birliklerde bazen Destekle
me hizmetlerinin yürütülmesi yönünden bazen de gereksiz ye
re aşırı istihdama yer verilmesi hallerine rastlanmaktadır.

Kooperatif kuruluşlarının birer ekonomik işletme 
oldukları ve bunların ekonomik prensipler içersinde yürü
tülmeleri gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.

9- Yönetim Sekli ve Karar Organları

Bu kısım 5~a maddesinde izah edilmiştir.



10- Kuruluş Amaçları İçinde Destekleme Alımlarının
Yeri :
Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluş amaçları içer

sinde Destekleme alımları ile ilgili hüküm bulunmamaktadır.
Ancak 2854 Sayılı kanunun 17. nci maddesine müsteni

den mal alınması için Birlikler Devletçe görevlendirilebil- 
mektedirler.

Üreticiyi korumak amacıyla yapılan Destekleme alımla- 
rı kooperatif ve Birliklerin kooperatifçilik ilkelerine uy
gun olarak kooperatifçiliği teşvik edecek bir şekilde uygu
lanması gözönünde tutulmalıdır.

Bu nedenle Destekleme Kararnamelerinde üreticiyi or
tak olmaya teşvik edici ve Birliklerin mali bünyelerini 
güçlendirecek hükümlere yer verilmesi zorunlu bulunmaktadır.

11- Kuruluşlarda Yatırım. Finansman ve Diğer Mali
Sorunlar ;
a) Mali yapıları-Finansman kaynakları ve koşulları 

(Öz varlıkları) - 5 yıllık mukayeseli bilanço
Birliklerin 5 yıllık mukayeseli bilançoları ek 

tablo (6-7) de yer almıştır.
Birliklerin mali yapıları tetkik edildiğinde genel 

olarak tesbit olunan karakterleri şunlardır.
1- öz kaynakları yeterli seviyede değildir.
2- Yatırımları öz kaynaklarına nazaran daha büyük 

önemdedir.
3- Yatırımlar büyük oranda dış kaynaklardan kar

şılanmaktadır.
4- Bazı kere yatırımların kısa vadeli kredilerden 

karşılanması hallerine de rastlanmaktadır.
5- Stokların önem arzettiği yıllar mevcuttur.



6- Bilançolarda Devlet Destekleme zararları önem
li kalemlere ulaşmaktadır»

7- Birliklerin Devlet Destekleme alımlarmdan mü
tevellit Ziraat Bankasına olan borçları önem 
arzetmektedir.
Birliklerin faaliyetlerini sürdürmede büyük 

yatırımların gerekli olduğu, tabanı ortaklardan oluşan koo
peratif ve Birliklerin, bu yatırımları karşılayacak yeterli 
sermayeye sahip olmalarının mümkün olmadığı, ancak sermaye
nin (ortak katkısının) yeterli orana ulaşması için mevzuat
ta değişiklik gerektiği, öte yandan Destekleme alımlarmdan 
mütevellit zararların, Kararnamelerde yer alan hükümler mu
vacehesinde her yıl bütçeden, konan ödeneklerle karşılanma
sı gerektiği halde, bu lazimeye uyulmadığından bilonçolarda 
Devlet Destekleme zararlarının önemli kalemler halinde yer 
aldığı, bunun sonucu olarak da pasifte Ziraat Bankasına Dev
let Destekleme kredilerinden mütevellit borçların kalabalık 
gözüktüğü, pazarlama sorunlarıyla karşılaşılan yıllarda ise 
stokların önem arzettiği tetkik ve müşahade edilmiştir.

Birliklerin finansman kaynaklara kendi öz kay
nakları yanında Ziraat Bankasınca açılan kredilerden oluş
maktadır.

Krediler, ticarî krediler esasları ve şartları 
içersinde açılmaktadır. Tarımsal bir kuruluş olan Birlikle
rin kredi koşullarında, diğer ülkelere mümasil faiz sübvan
siyonlarına yer verilmesi zorunludur.

b) Destekleme Alımları ile İl&ill Finansman Kaynakla
rı Nereden ve Nasıl Sağlanıyor
Birliklere açılan Devlet Destekleme alım ve İşletme 

kredileri Bakanlar Kurulu kararlariyle tesbit edilmekte ve 
Merkez Bankasından sağlanan reeskontlarla Ziraat Bankası ka
nalıyla Birliklere intikal ettirilmektedir.

c) Kuruluşu Yaşatan Kaynaklar
Kredilerle ilgili bilgiler (ek 8) tablolarında gös-
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terilraiştir.

1- Alım Kredileri

Alım kredilerinin iyi tesbit edilerek yeterli miktar

da açılması, Destekleme alımlarında çeşitli ürünler için 

açılan kredilerin yekdiğeri arasında aktarılmasını sağlıya- 

cak bükümlerin kararnamelerde yer alması yerinde olur*

2^ İşletme Kredileri

Devlet Destekleme kararnamelerinde alımlar için açı

lan kredilerin muayyen bir yüzdesi işletme kredisi olarak 

kullandırılmaktadır* Alınan ürün bedelinin muayyen bir yüz

desi nisbetinde kredi kullandırıldığından, başlangıçta alım 

hazırlıkları için yapılan giderlerin karşılanmasında zorluk

larla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle başlangıçta 

alım hazırlıklarını karşılayacak giderler için avans şeklin

de işletme kredisi açılması sağlanmalıdır.

öte yandan, işletme kredilerine tahakkuk ettirilen 

faizler kredi oranı içersinde yer aldığından kredilerin ürü

nün işlenmesine yetmediği ve finansman açıklarıyla karşı 

karşıya kalındığı durumlar söz konusu olmaktadır.

İşletme kredilerinin açılan kredinin muayyen yüzdesi 

değil, kullandırılan kredinin muayyen yüzdesi olarak alınma

sı nedeniyle, tesbit edilecek yüzdenin yükseltilmesi zorun

ludur.

İşletme kredisinde karşılaşılan diğer bir sorun da, 

faaliyet yılı hitamında elde işlenecek ürün bulunduğu halde 

ilgili kredi kuruluşunca faaliyet yılı sonu itibariyle kre

dinin durduruluşudur. Bu cari giderlerin karşılanmasında 

stokların pazara hazırlanmasında zorluklar yaratmaktadır.

Bu nedenlerle işletme kredilerinin mevcut ürün stok

larının tamamen işlenip satılmasına kadar olan geçecek dönemi- 

de kapsıyacak şekilde açılmaları gerekli görülmektedir.

îşletme kredilerinin reeskont yoluyla sağlanması ko

nusu da önem taşımaktadır.



3- Yatırım Kredileri
Birliklerin öz kaynaklarının yetersiz oluşu yatırım

lar konusunda kendilerini dış kaynaklara baş vurmak zorun
luluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Birliklere kredi açan tek kuruluş olan Ziraat Bankası 
ise bu konudaki kaynak sıkıntısı nedeniyle istenilen kredi
leri yeterli seviyede açamamaktadır.

Birlik ve kooperatiflerin taşınmaz mallarının üçüncü 
şahıslara ipotek edilmemesi bunların diğer kredi kuruluşla
rından da yararlanmalarını engellemektedir.

Gerçekte Birliklerin yatırımlarını bir an evvel ta
mamlamaları gerek üretici yönünden, gerekse ürünün bir an 
önce Destekleme kapsamından çıkarılması ve böylece Devletin 
yükünün azaltılması yönünden de zorunlu görülmektedir.

Birliklerin yatırımlarını nihai noktaya kadar reali- 
ze etmeleri sanayici kârının da üreticiye dönüşmesini Bağ
lıyacağından , üreticilerin ekonomik yönden güçlenmeleri 
böylece mümkün olacak ve bir süre sonra Devletin desteğine 
ihtiyaç kalmayacaktır.

öte yandan yatırım kredilerine uygulanan faizlerin, 
faiz sübvansiyonlarına tabi tutularak yatırımların teşviki 
önem taşımaktadır.

4- Levazım ve İhtiyaç Kredileri
Ürünün işlenmesi sırasında kullanılan maddelerle, 

üreticinin üretim esnasında kullandığı ihtiyaç maddelerine 
ait bu kredilerin istenilen düzeyde olması önem taşımakta
dır.

5- Güçlendirme Kredileri
Üreticinin, üretimden önce, ekimden hasad'a kadar 

geçen müddet zarfında ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak ama
cıyla açılan bu kredi; üreticinin tefeci eline düşmesini ve 
malını üretimden önce satmasını engellemektedir.

Tatbikatta büyük faydaları g%rü-£en bu kredinin, ye-



terli düzeyde açılması ve şahıs hadlerinde ürün türlerine 
göre ihtiyaca cevap verecek seviyede arttırılması yerinde 
olur.

ç) Üreticiye Yönelik Krediler
Bu konudaki görüşler ve izahat daha evvelki maddeler

de verilmiştir.
d) Yatırım kararı, Birlikler Genel Kurullarınca veril

mekte ve Ticaret Bakanlığınca onaylandıktan sonra Yönetim 
Kurullarınca tatbik edilmektedir. Finansman kaynaklarının 
yeterli olmaması nedeniyle yine Ticaret Bakanlığı onayı ile 
Birlikler adına oluşturulan fonlardan yararlanılmaktadır.

e) Tevsiat, tamamlama ve idame yatırımlarının proje
leri, genellikle işletme personelince hazırlanmakta, yeni 
projeler için personel yetersizliği dolayısiyle müşavir fir
malara müracaat edilebilmektedir.

f) Birliklerin kuruluş sermayeleri yetersizdir. Yatı
rımlarını dış kaynaklardan sağladığı kredilerle realize edi
lebilmektedir. Faaliyetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç 
duydukları para da (döner sermaye) kredi yoluyla sağlanmak
tadır. Bu bakımdan maliyetlerinde faiz unsuru büyük önem ta
şıyan bu kuruluşlara ucuz faizli, kısa, orta ve uzun vadeli 
kredilerin yeterli düzeyde açılması sağlanmalıdır.

g) îdeal bir işletmede öz kaynaklar orta ve uzun va
deli krediler bağlı değerler şeklinde formüle edilir. Bir
liklerin tabanında üreticilerin yer alması bu kuruluşlarda 
gereği kadar sermaye toplanmasını engellemektedir. Esasen 
faaliyetlerin yürütülmesi de büyük yatırımları ve döner ser- 
mayeyi gerektirdiğinden, kuruluşların dış kaynaklara baş 
vurmaları kaçınılmaz olmaktadır.

h) Taban fiatlarının kararname ile tesbiti nedeniyle 
Birliklerin fiatlar üzerinde maniplasyon yapma yetki ve im
kânı çok sınırlıdır. Mamul fiatları ise tamamiyle dış piya
sa koşullarına göre oluştuğundan kâr ancak dış konjonktürü
nün çok iyi olduğu yıllarda söz konusu olabilmektedir.



ı) Üretim-satış-stok istatistikleri mevcut olmakla 
birlikte değerlendirilmesini yaparak karar verme organına 
öneri götürecek personel belirtilen nedenlerle mevcut olma
dığından, bu yöntemler uygulanamamaktadır»

j) Bu konuda uzmanlaşmış personelin mevcut ücret sis
temi içersinde istihdamı mümkün olmadığından,modern bir büt
çe ve rapor sistemi uygulanması mevcut değildir.

k) Aynı nedenlerle yapılamamaktadır.

12- Faaliyet Sorunları :

Üretim Sorunları :

a) Yeni tesislerin kuruluşlarında dünya*da mevcut 
teknolojilerin bir değerlendirmesi yapılarak azami döviz ta
sarrufu ile bünyeye en uygun teknoloji seçimine gidilmeli
dir.

Ancak, işletmeler için yetenekli yönetici ve teknik 
kadro seçimi ücret düzeyindeki farklılıklar nedeniyle çok 
güç bulunmaktadır. Bu nedenle tesislerden tam randıman al
mak büyük zorlamalar sonucu olmaktadır.

Stok Sorunu:

Devlet adına alım yapıldığı yıllarda, stok, dış pi
yasa koşullarına göre değişmektedir. Bu nedenle alış ve ih
raç fiatları Devletçe belirlendiği için Birliklerin stok 
yönetimi konusunda yapabilecekleri fazla bir şey söz konusu 
değildir.

b) İşletmeler sezon başında bir üretim planlaması 
yapmaktadırlar. Ancak belirtilen ücret sorunları ve perso
nel teminindeki güçlükler nedenleriyle bunların gelişti
rilmesi ve rapor sistemine dönüştürülmesi ve standart mali
yet sistemlerine dönüştürülmesi olamamaktadır.

c) Birlikler son beş yıl içinde büyük ve hızlı bir 
gelişim içine girmişlerdir. Kooperatifçiliğin temel ilkele
rinden olan, ürünlerin mümkün olan en son aşamalara kadar



işlenip değerlendirilmesi Birlikleri endüstriyel bir yapıya 
sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Böylece yetenekli bir 
planlama ve projelendirme grubunun teşkili zorunludur'. Mü
hendislik hizmetleri, bugün yeterli düzeyde değildir.

d) Depolama ve Stok Kontrol
1- Devlet Destekleme alımı yapan Birliklerin Devlet 

Destekleme fiatlarının piyasa fiatlarının üstünde olduğu yıl
larda büyük çapta ürün almak zorunda kaldıkları ve bu dönem
lerde önemli depolama sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları 
bir gerçektir.

Esasen normal kapasite ile çalışmaları halinde dahi 
yeterli depolama kapasitesine■sahip olmayan Birliklerde de
polama sorunları büyük önem taşımaktadır.

Diğer yandan Birliklerin Devletin bir stok müessesesi 
gibi kullanılması alışkanlığı dolayısıyla Birliklerde (Zey
tinyağı Birliği gibi) kendi normal kapasiteleri üstünde de
polama tesisleri kurdurulması yoluna gidilmesi kooperatif
çilik açısından iyi karşılanmayan bir husustur.

2— İstenilen bilgiler ekli tabloda gösterilmiştir. 
(Tablo - 9)

5- Üzüm, İncir ve Zeytinyağında açıkta istif mevzu 
bahis değildir. Pamukta ise branda ve naylon örtüler kullan
mak suretiyle açıkta istif, özellikle alımların çok olduğu 
yıllarda büyük önem taşımaktadır.

4- Ürünlere göre ortalama fire nisbetleri aşağıda 
göste rilmiştir.

a) Çiğitli Pamuk
Çiğitte fire % 1,5 tir, yağışlı yıllarda % 4 e kadar 

çıkabilir.
b) Çekirdeksiz Kuru Üzüm
İşlenmesinde çekirdeksiz kuru üzümde fire nisbeti 

% 1,5 olarak kabul edilmektedir. Ancak müteakip yıllara dev
reden üründe ise bu nisbet % 6 ya kadar yükselmektedir.



c) İncir
İncirde fire nisbeti % 2 ye kadar kabul edilmektedir. 

Son 1975/76 senesi hariç olmak üzere diğer senelerde fire 
nisbeti % 0 4 den yukarı çıkmamıştır.

d) Zeytinyağı
İşletmede rafine firesi % 1,5 tir.
5- Depolamada Karşılaşılan Sorunlar :
l.nci Maddede izah edildiği üzere karşılaşılan so

runlara çözüm yolları bulmak ve mevcut kapasiteleri normal 
seviyeye ulaştırmak için kredi imkânlarının yaratılması ve 
özellikle bu konuda Destekleme hizmeti Komisyonları ile fiat 
istikrar fonlarından yararlandırılması yerinde görülmekte
dir.

e) Pazarlama Sorunları :
1- Pazar ve pazarlama fonksiyonlarına Desteklemeyi 

yapan Birlik bünyesinde yer verilmelidir. Ancak bugünkü 
modem pazarlama esas ve prensipleri kabul ve uygulanmalı
dır. Ürünün hazırlanmaya başlamasından sevkiyatın ve ilgili 
hesapların kapatılmasına kadar piyasanın taleplerine göre 
çalışmalar ayarlanmalıdır. Pazarın şartlarına uygun mal ha
zırlamak, servis ve hizmet üzerinde hassasiyetle durulmak, 
pazarlama ile ilgili kararlar zamanında ve tam alınmak, za
manında ve hızlı muhaberata yer verilmek, alıcılarla çok sı
kı ve yakın işbirliği kurmak ve reklâm önemli konulardır.

Birliklerin modern anlamda pazarlama organizasyonla
rına kavuşturulması, lisan bilen yetenekli elemanlar ve 
personel alımı konusunda karşılaşılan sorunlar giderilmeli
dir.

Aynı kontida faaliyet gösteren Birlikler arasında 
pazarlama yönünden işbirliği ve kkordinasyon sağlanmalıdır.

Azami ihraç fiatlarmın tesbitinde önemli rol oyna
maya ve daha çok tüccarı temsil eden İhracatçı Birlikleri 
ile Ticaret Bakanlığı arasındaki ilişkiler daha düzenli bir



şekle sokulmalı, Birlikler, dolayısiyle üretici ve hazine 
aleyhine bazı kere yaratılmakta olan durumlara meydan veril
memelidir.

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilciliklerinin üretim, tü
ketim, fiat ve pazarlama konularında dış piyasaları çok ya
kından izlemeleri ve edindikleri bilgileri en seri şekilde 
Birliklere aktarmaları sağlanmalıdır.

2- Satışlar kesin ve peşin satışlar şeklinde ceryan 
etmektedir. Vadeli satış imkânları yaratılarak sürümün art
tırılması konusu da üzerinde durulacak bir husustur.

f) Maliyeti Oluşturan Faktörler :
Maliyeti oluşturan faktörlerle ilgili tablolar (Ek- 

10) da gösterilmiştir.
1- Eaiz : Tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üze

re, maliyet unsurları arasında hemen hemen en önemli yeri 
faiz işgal etmektedir. Her geçen yıl bir kilogram işlenmiş 
ürün maliyetinin artan bir seyir izlemesi faiz oranlarının 
yüksek oluşu yanında ürünlerin stoklarda uzun süre beklemesi 
de etken olmaktadır. Durumun ıslahı için faiz oranlarının 
indirilmesi ve pazarlama sorunlarına çözüm yolları bulunarak 
stokların uzun süre elde kalmasına mani olunmalıdır.

2- Sigorta ve Ekspertiz :
Destekleme alımlarına konu teşkil eden ürünlerin si

gorta ücretleri, karşılaşılan risklere nazaran çok önen arz- 
etmektedir. Ürünlerin muhtelif yerlerde muhafaza ve depolan
ması riskleri azaltıcı bir unsur olarak görülmektedir. Des
tekleme giderlerini asgari seviyede tutulmasını teminen 
ürünlerin sigorta ettirilmeleri yerine, her yıl ayrılacak 
fonlarla bu riskin karşılanması daha uygun mütalaa edilmek
tedir.

3- İdare Masrafları :
Tabloların tetkikinden idare masraflarının yıllar 

itibariyle önemli değişiklikler gösterdiği gelişmenin ekono-



mik konjonktüre göre normal olduğu görülmektedir.
4- İşletme Masrafları :
işletme masraflarının; özellikle incir, üzüm ve zey

tinyağı Birliklerinde önemli gelişmeler kaydetmesine karşı
lık, pamukta normal bir seyir takip ettiği müşalıade olunmak
tadır. Bundan,söz konusu Birlikler de işçi ücretlerinin ve 
sayısının artması yanında, imalatta kullanılan ambalaj mal
zemelerinin fiat artışları ve Toplu Sözleşmeler, hammaliye 
nakliye ücretlerinin artmış olmasının etken olduğu görülmek
tedir.

5- Personel İşçi Ücretleri :
Personel ücretleri idare masrafları, işçi ücretleri 

de işletme masrafları içinde mütalaa edildiğinden bu madde
de de ayrıca izahat verilmemiştir.

g) İstihdam
Birliklerin Personel Yönetmeliklerinin günün ihtiyaç

larına cevap verecek eleman teminini kolaylaştıracak ve aşı
rı istihdamı önleyecek şekilde değiştirilmesi faydalı ola
caktır.

h) Birliklerin iş hacimleri büyük ölçüde gelişmiştir. 
Bu gelişmelere ayak uyduracak tek düzen muhasebe sistemine 
ve kompütür sistemine geçiş etüd ve uygulamaya konulmalıdır.

13 - Kalkınma Planında yer alan hedef ve ilkelerin 
uygulanmasını sağlıyacak müeyyideler getirilmelidir.

14— a) Kuruluşlarca
Destekleme alımları ile görevli Birlikler modern bir 

organizasyona kavuşturulmalı, yetenekli elemanların görev 
almalarını imkân dahiline sokacak tedbirler alınmalıdır.

b) Destekleme alım politikalarının Genel Tarım ve 
Ekonomi Politikası içersinde düşünülerek bir yandan üreti
cinin ekonomik kalkınmasını hedef alırken diğer yandan da 
planlı ve dengeli bir üretim sağlıyacak şekilde Devlet Plan-



lama Teşkilatının koordinatörlüğü altında ilgili Bakanlıkla
rın, ilgili kredi kuruluşlarının, ilgili kooperatif ve çift
çi kuruluşlarının da dahil edildiği bir ünitece yürütülmesi 
faydalı mütalaa olunmaktadır.

V - ÖZET, SOlüJg VB ÜNDklLöR

Devlet Destekleme politikalarının başarılı olarak yü
rütüldüğünü, uygulamalardan tam anlamıyla müsbet sonuçlar 
alındığını söylemek mümkün değildir. Ancak şunu da belirtmek 
gerekir ki, Destekleme alıcıları Türk çiftçisinin kalkınmasın
da, onların teşkilatlanmasında, üretimin arttırılmasında bü
yük etken -olmuştur. Destekleme alım politikaları gerçekçi 
bir tutumla ele alındığında, uygulamada bugün için görülen ak
saklıkların giderileceği, Türk çiftçisinin sosyal ve ekono
mik yönden gelişmesinin daha da müsbet şekilde sağlanacağı, 
fiat politikaları yoluyla tarım ürünlerinin üretiminin plan
lı olarak sağlanacağı, Destekleme alımlarının para, kredi 
ve genel ekonomiye olan menfi etkilerinin ortadan kaldırıla
cağı şüphesizdir.

Bu bakımdan önceki bölümlerde yer alan açıklamalarımı
zın ışığı altında ortaya çıkan önerilerimizi aşağıda, açıkla
mış bulunuyoruz.

1- Ürün yönünden önerilerimiz.
2- Destekleme alınılan ile görevlendirilen T.S.K.Bir

likleri yönünden önerilerimiz.
3- Kredi yönünden önerilerimiz,
4- Devlet Destekleme Kararnameleri yönünden önerileri

miz.
5- Destekleme alımları genel politikası yönünden öne

rilerimiz.



1- Ürünle İlgili önerilerimiz
a) Üzüm :
Çekirdeksiz üzüm, Ege bölgesinde yetiden ve kurutula

rak tüketilen bir ürün olup, ülkemizin tarım ürünleri ihra
catında önemli bir yeri vardır,

Üretim yönünden ülkemiz A.B.D.'den sonra ikinci sıra
yı işgal etmektedir.

ülkemizin son beş yıllık üretim ortalaması 100.000 
ton civarında olup, ihracat ortalaması ise 85.000 tondur. 
Dahili tüketim 10-15 bin ton arasında değişmektedir.

Dünya üretimi 490 bin ton civarında olup, dünya tüke
timi ise 460 bin ton civarındadır.

Kek ve pasta sanayiinde kullanılan bu ürünün tüketi
mi esnek olup, fiatların yüksek bulunması halinde yerine ko
laylıkla başka ikame maddeleri yer alabilmektedir. Bu bakım
dan üretimin belirli bir seviyeyi aşmaması ve fiatların tü
keticinin kabul edebileceği bir seviyede olması zorunludur.

Ülkemizdeki dekar başına alınan ürün diğer üretici 
ülkelere göre çok düşüktür. Modern bağ sistemine henüz tam 
anlamiyle geçilmemiştir. Ürünün kurutulma safhasında modern 
bir uygulama yoktur. Üretici bu konuda yeterli seviyede bi
linçlenme miştir.

Üzümde uygulanan fiat politikaları, üretim ve üretim 
alanlarını arttırıcı yönde etken olmuştur. Bu durum tüketi
mi sınırlı olan ürün için, stok sorunlarını yaratmakta ve 
ürünün düşük fiatlarla değerlendirilmesi sonucu hâzinenin 
zararlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Bu durum karşısında, ürün hakkında aşağıdaki önerile
rimizin faydalı olacağı görüşüne varılmıştır.

1- Bağ sahalarının sınırlandırılması etüd edilmeli
dir.

2- Rantabl olmayan bağ alanlarının icabında Devlet-
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çe sübransiyon verilerek söktürülmesi ve yerine iklim şart
ları ve toprağın özelliklerine gere, daha verimli olan ziraî 
ürünün yetiştirilmesi, teşvik olunmalıdır.

3- Dekar başına verimi arttıracak, maliyeti düşürecek, 
yüksek bağ sistemine geçiş sağlanmalı ve bu konuda her türlü 
kolaylıklar getirilmelidir.

4- Dengeli üretimi sağlayacak bir fiat politikası iz
lenmelidir.

5- Üzüm İşletmeleri dış alıcılara en iyi şekilde ce
vap verebilecek modernizasyona kavuşturulmalıdır.

6- İç tüketimi arttırıcı tedbirler getirilmelidir.
7- Pazarlama imkanları geliştirilmeli, rakip ülkeler

le boy ölçüşebilecek pazarlama organizasyonları kurulmalı
dır.

8- Ürünün yaş olarak tüketimi ve ihracı imkânları 
araştırılmalı ve geliştirilmelidir.

9- Ürünün kurutulması safhasında, üreticinin bilinç
lenmesi ve modern sistemlere dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

b) İncir :
İncir Ege bölgesinde yetişen ve daha çok kuru olarak 

tüketilen bir üründür. Ülkemizde üretilen incirler, diğer 
üretici ülkelere göre nefaset, kalite ve ihtiva ettiği şeker 
yönünden üstünlük taşımaktadır.

Ülkemizdeki son beş yıllık üretim ortalaması 45-50 
bin ton civarında olup, ihracat ortalaması 25-50 bin ton do
laylarındadır. İç tüketim de 15-20 bin tondur. İç tüketimin 
ortalama 10-12 bin tonu hurda olup pekmez ve alkol sanayiin
de kullanılır.

İncir ürünü yetiştiği araziye göre taban, kır taban 
ve kır ürünleri olarak tasnif edilir. En iyi kalite incir kır 
ve kır taban arazilerde üretilir. Taban arazide yetiştiri
len ürün, verim bakımından yüksek olmakla birlikte kalite



bakımından çok düşüktür, kalitenin üstünlüğünü sağlamak ba
kımından taban arazideki üretimin terkedilkerek, kır ve kır 
taban arazideki üretimin yoğunlaştırılması zorunluluk arzet- 
mektedir.

Dünya'daki diğer üretici ülkeler, Yunanistan, İtalya, 
Portekiz, İspanya gibi Akdeniz ülkeleriyle Amerika'dır.

Dünya üretimi 10ü.000 ton civarında olup, dünya tüke
timi ise 50-60 bin ton civarındadır. Bakiye miktar sanayiide 
tüketilmektedir» Dinsel inançlar nedeniyle hiristiyan ülkele
rince özellikle noel günlerinde fazlasiyle tüketilen bu ürü
nün tüketiminin fazla bir gelişme göstermesi mümkün görülme
mektedir. ülkemiz, üretimin bazı seneler özellikle hurda in
cirler yönünde stok sorunuyla karşılaşması söz konusu olmakta 
ve ürünün çok düşük fiatlarla pazarlanması zorunluluğu ile 
karşı karşıya kalınmaktadır.

Ürün hakkmdaki önerilerimiz şunlardır :
1- Üretimin kalite yönünden üstünlüğünü sağlamalı, 

stok sorunlariyle karşılaşmamamı, pazarlama imkânlarını geliş
tirmek bakımlarından taban arazideki üretim terkedilmeli ye
rine daha uygun ziraî ürünler getirilmelidir. Bu bakımdan, 
hurda incirin Destekleme fiatlarının tesbitinde, iç ve dış 
fiatlar dikkate alınmalı, gereğinin üstünde fiatlar verilme
meli ve taban arazideki üretimin devamı veya arttırılması 
önlenmelidir.

2- Ürünün ihraç imkânlarını arttırmak ve üreticinin 
eline daha çok değer geçmesini sağlamak bakımından, kurt mü
cadelesine gereken önem verilmeli, bu konuda üreticiler bi
linçlendirilmen ve teçhizatlandırılması sağlanmalıdır»

5- İncir ürününün ihracata uygun şekilde işlenmesi 
için , işletmelerde gereken sağlık tedbirleri alınmalı, fümi- 
gasyon işine gereken önem verilmelidir ve bu konuda Ziraat 
Teşkilatı ile işbirliği sağlanmalıdır.

4- İncirin yaş olarak ihracı ve iç tüketiminin arttı-



rılması hususunda gerekli çalışmalar ve tedbirler alınmalı
dır.

c) Zeytinyağı :
Zeytinyağı dane zeytinin sıkılması ile elde edilir. 

Besleyici iıassaları ve sağlığa yararlı özellikleri nedeniyle 
bitkisel yağlar içinde önemli bir yeri vardır. Doğrudan doğ
ruya yenebilen, kalorisi yüksek, A ve D vitaminleri yönünden 
zengin olan değerli bir besin maddesidir.

Dünya üretiminin % 99 u Akdeniz havzasından sağlanır. 
Bu üretimin % 31 İtalya, % 3O İspanya, % 11 Yunanistan, % 8 
Türkiye, % 6 Tunus ve kalanıda diğer ülkelerde üretilir.

Ülkemiz üretiminin % 80 i Ege, % 20 si Marmara, Akde
niz ve Güneydoğu bölgelerinde üretilir.

Ülkemizdeki yağ çıkarma tesisleri, genellikle küçük 
kapasiteli ve iptidaî durumdadır. Modern yağ sıkma tesisle
rinin sayısı çok azdır. Yağ sıkma tesislerinin kapasitesi 
bol mahsul yıllarında ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu tesis
ler genellikle ferdi teşebbüslerin elinde olup, Tariş'e bağlı 
Kooperatiflerde bu konudaki teçhizatlanma yeterli ölçüde de
ğildir. Bu nedenle üretici malını önce bir yağhaneye götür
mekte ve buradan elde ettiği yağı Kooperatiflere teslim et
mekte veya serbest piyasaya arzetmektedir.

Çok önem arzeden ziraî mücadelede üretici yalnız bı
rakılmakta ve etkili bir mücadele yapılamamaktadır. Bunun 
sonucu kalite kaybı ve verim düşüklüğü olmaktadır.

Zeytinyağı üstün bir besin maddesi olmasına rağmen, 
diğer bitkisel yağlar (Soya, Ayçiçek ve Pamuk) yerine ikame 
edilebilmekte ve zeytinyağının içersine karıştırılabilmekte- 
dir.

önerilerimiz :
1- Zeytin üreticisi ürününü, dane zeytin olarak değil

de, zeytinyağı olarak Kooperatiflere teslim etmektedir. 
Ürününü zeytinyağına dönüştürürken bir ara kuruluşa başvur-



makta, ve burada bir bedel ödemeye mecbur olmaktadır. Bu 
bedel aşağı yukarı rekolte hasılasının ğ 10 na tekabül eden 
önemli rakamlara ulaşmaktadır. Öte yandan özel kişiler elin
de bulunan tesisler, büyük kısmı itibariyle, günün teknolo
jik gelişmelerini izlemeyen iptidaîlik içende olduklarından 
randımanlar gerek miktar ve gerek kalite bakımından düşük 
olmaktadır» Bu yoldan rekoltenin % 10 nun tesishanecilerin 
eline geçmesi ve bu gibi yağların Destekleme alıcıları içeri
sinde mütalaa edilmemesi neticesi, bunlar iç piyasada zey
tinyağı fiatlarının istikrarlı bir seyir takip etmesini ön
leyecek, Devlet Destekleme alıcılarından bu yolda beklenen 
hizmetleri önemli ölçüde aksatmakta ve Desteklama alımları 
yoluyla üreticinin eline geçecek değeri azaltmakta ve üre
ticinin mağduriyetine neden olmaktadır.

Bu durum karşısında, Destekleme alıcılarının zeytin
yağı yerine»yağlık zeytin tanesinin konu olması, ancak uy
gulamaya hazırlanacak bir plan dahilinde kademeli olarak 
geçilmesi, bu arada Birliğe bağlı Kooperatiflerin modern yağ 
sıkma tesislerine bir an önce kavuşturulması, başlangıçta 
pilot Kooperatifler üzerinde deneme yapılması faydalı ve za
ruri mütalaa edilmektedir.

2- Zararlılarla kolektif olarak toplu mücadeleye gi
dilmeli, bu konuda Birliğe gerekli fonksiyonlar ve imkanlar 
Devletçe verilmeli ve etkin tedbirler alınmalıdır.

3- Diğer ürünlerin ziraatine elverişli olmayan, Ça
nakkale'den Silifke'ye kadar uzanan dağ sahil şeridinin 
dağlık belgelerinde (ki buralarda zeytin deliceleri de mev
cuttur.) önce topoğrafik haritalarının hazırlanması sure
tiyle envanterinin yapılması ve buna göre öncelik sırasıyla 
buralarının yol ve tesishanelerle donatılarak, üretici için 
bu yerlerin zeytinlik hale dünüştürülmesi konusunda cazip 
hale sokulması ve böylece üretim alanlarının ve üretimin 
arttırılması yolunda tedbirler getirilmelidir.



4- Ülkemizin halen içinde bulunduğu 'açığı zaman za
man dışarıdan yapılan ithalatla karşılanmaktadır. Ancak bu 
gibi ithalat yalnız margarin sanayiine ucuz ham madde sağlan
ması yönünden ele alındığından tek taraflı olan bu durum fiat 
bakımından zeytinyağın ithal yağlarının ağır rekabeti karşı
sında bırakmaktadır. Bu durumun ıslahını teminen ithal edi
len likit yağlarından bir fon karşılığı alınarak, teşekkül 
edecek bu fonun ve zeytinyağının dış pazarlarda rekabetini 
sağlayacak yolda kullanılması hususunda gerekli tedbirler 
getirilmelidir.

5- Gerek üreticinin ve gerek tüketicinin geniş ölçü
de aldanmalarına yol açan, düşük kaliteli ve ucuz yağlardan 
tağşişin önlenmesi için mevcut müeyyidelerin geliştirilmesi 
ve bu konuda ciddi bir uygulamaya geçilmesi sağlanmalıdır.

d) Pamuk :
Pamuk tropikal bir bitki türüdür. Hasat kozaların ol

gunlaşmasına göre ard arda bir kaç defada alınır. Kozalarda 
meydana gelen pamuk elle veya makine ile toplanır. Toplanan 
pamuk çırçır makinalarında lif ve çekirdeği yekdiğerinden 
ayrılır. Genel olarak 100 kg. kütlü pamuktan 38 kg. lif pa
muk, 60 kg. çekirdek elde edilir.

Ülkemizde Akala tipi pamuk ekimi yapılır. Dekar başı
na verim diğer üretici ülkelere göre (300-400 kg.) oldukça 
yüksektir.

Tohumluk çekirdekler Tarım Bakanlığının kontrolü al
tında üreticiye dağıtılmaktadır. Böylece çimlenme gücü düşük 
olan çekirdeklerin yağlığa ayrılması sağlanmaktadır.

Pamuk 19. yüzyıldan bu yana önemli bir tekstil ham 
maddesidir. Pamuk çekirdeğinden de yağ elde edilir.Pamuk 
üretimi bu yönden de önem taşımaktadır.

Pamuk üretiminde, dünya üretiminin % 50 sine yakın 
miktarını sağlayan Amerika başta olmak üzere, diğer üretici 
ülkeler sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Mısır ve Pakistan'
dır.



Ülkemizin pamuk üretim alanı, Çukurova başta olmak 
üzere, Ege, Antalya ve Güneydoğu bölgeleridir.

Ekim alanı yaklaşık olarak 600-800.000 hektardır. 
Yılların arzettiği özelliklere göre, ekim alanlarında % 20 
ye yakın değişme olabilmektedir.

Yıllık ortalama üretim 1.300.000 ton kütlü pamuktur. 
Bundan yaklaşık olarak $00.000 ton mahlıç pamuk elde edilir.

Dahili tüketim 200-250 bin ton olup, bakiye ihraç 
edilir. Dahili tüketim tekstil sanayiinin artışına paralel 
olarak artmakta buna mukabil mahlıç pamuk ihracatında bir 
gerileme olmaktadır. Lif pamuğun ihracatının azalmasına kar
şılık, pamuk ipliği ve dokuma ihracatımız artış göstermekte
dir.

Pamuk üretiminde zararlılarla mücadele önemli bir yer 
işgal etmekte olup, zaman zaman beyaz sinek mahsule zararlı 
olmaktadır. Mücadele ilaçların pahalı oluşu, üretici maliye
tini büyük oranda arttırmaktadır.

Pamuk ürünü ile ilgili önerilerimiz :
1- Pamuk üretimine elverişli ekim alanları teknik ve 

ekonomik açıdan tetkik ve tesbit olunmalı, verimi düşük ara
zilerde pamuk üretimi yerine başka tarım ürünlerinin ikame
si teşvik olunmalıdır.

2- Pamuk üretim alanlarında görülen çoraklaşma ile 
mücadele konusunda etkin tedbirler alınmalıdır.

3- Pamuk zararlılarıyla mücadeleye önem verilmeli ve 
bu konuda Devletin katkısı sağlanarak üreticiye yardımcı 
olunmalıdır. Üreticilerin bu konudaki eğitimi sağlanmalı
dır.

4- Verimin yüksek, hastalıklardan arî, iyi kalite 
ıslah edilmiş tohumluk istihsaline Devlet Üretme Çiftlik
lerince gereken önem verilmelimi** bu konuda yeterli ted
birler getirilmelidir.



5- Tohumluk çekirdekler vasıtasiyle hastalıkların 
bölgeden bölgeye taşınmasını önleyici kesin tedbirler alın
malıdır.

6- Pamuğun zamanında toplanarak kalite kaybını önle
mek ve üretici maliyetini düşürmek amaciyle, pamuk toplanma
sında mekanik usullere gidilmesi bir an önce sağlanmalıdır.

2 - Destekleme Alımları ile Görevlendirilen Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri Yönünden önerilerimiz :

Bilindiği üzere Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri 1955 yılmda yürürlüğe giren 2854 sayılı Kanun hükümle
rine göre kurulmakta ve yönetilmektedir. 2854 Sayılı Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde 1165 sayılı Kooperatifler Kanununa, 
bu kanunda da hüküm bulunmayan ahvalde Türk Ticaret Kanunu
nun Anonim Şirketler hakkmdaki hükümlerine başvurulur.

Birliklerin organları ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Genel Direktörlük ve Kontrol kuruludur. Birlik Genel Kurulu 
Kooperatifler Genel Kurullarında seçilen birlik delegeleri
nin toplanması ile oluşur. Dört kişilik Yönetim Kurulu ile 
iki kişilik Denetim Kurulu üyeleri bu Genel Kurulca seçilir. 
Birliğin başında Ticaret Bakanlığınca tayin edilen bir Genel 
Müdür bulunur. Genel Kurulca seçilen iki kişilik Murakıptan 
ayrı olarak bir Murakıpta Ticaret Bakanlığınca atanır.

Birlik bünyesinde oluşturulmuş Teftiş Heyetleri gerek 
Birlik gerek bağlı Kooperatiflerin işlemlerini denetlerler.

Birlikler Ticaret Bakanlığının ve Ziraat Bankasının 
teftiş ve denetimine tabidir.

Mali konularda ve Devlet Destekleme alımı yapılan 
yıllarda masraf ve zararların teşekkülleri konularında Mali
ye Bakanlığınca denetime tabidir.

Devlet Planlama Teşkilatınca Birliklerin denetimi 
söz konusu değildir.

Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluş amaçları içeri-



sinde Destekleme alıcılarıyla ilgili bir hüküm bulunmamak

tadır.

Ancak 2834 sayılı kanunun 17. nci maddesine müste- 

nidenmal alınması hususunda Birlikler Hükümetçe görevlendi

rilebilirle ktedir.

Birliklerin mali yapıları incelendiğinde, genel ola

rak;

öz kaynaklarının yeterli seviyede olmadığı, yatırım

larının öz kaynaklarına nazaran daha büyük önem taşıdığı, 

yatırımları için daha çok yabancı kaynaklara başvurulduğu, 

stokların zaman zaman önem arzettiği, bilançolarda Destek

leme zararlarının önemli kalemlere ulaştığı, Destekleme alıcı

larından mütevellit Ziraat Bankalarına olan borçların önem 

arzettiği görülür.

Birliklere açılan Devlet Destekleme alım ve işletme 

kredileri Bakanlar Kurulu Kararlariyle tesbit ve Merkez 

Bankasınca sağlanan reeskontlarla Ziraat Bankasınca açılır.

Birliklerde depolamada ve pazarlamada önemli sorun

lar vardır. Depo kapasiteleri genellikle yetersizdir. Pazar

lama açısından yeterli bir organizasyonsam ve aralarında 

bir işbirliği yoktur.

Maliyetler özel sektöre göre oldukça yüksektir.

Pazla istihdama yer verilmektedir.

Birliklerle İlgili önerilerimiz :

1- 2834 Sayılı Kanun ve Anasözleşmeler günün ihtiyaç

larına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

2- Denetimin daha etkin ve öğretici olmasını Bağlı
yacak tedbirler getirilmelidir.

3- Birlikler konularıyla ilgili olmayan iştiraklerin

den arınmalı ve bu konudaki dış baskılardan korunmalıdır.

4- Birlikler arasında ve özellikle aynı konuda çalı

şan Birlikler arasında koordinasyon sağlanmalıdır.



Birliklerin faaliyetleri ile ilgili bulunan Bakanlık
lar ve kredi kuruluşları ve bunlarla Birlikler arasında cid
di bir koordinasyona gerek duyulmaktadır.

5- Kuruluş kanunu içerisinde Destekleme alımlarının 
yeri açıkça belirlenmelidir.

5- Birliklerin mali yapıları faaliyetlerine paralel 
olarak güçlendirilmeli ve ortakların katkısı azami seviyeye 
çıkarılmalıdır.

7- Stok sorunları üzerinde durulmalı, depolama kapa
siteleri arttırılmalı ve yeterli pazarlama organizasyonları
na kavuşturulmaları sağlanmalıdır.

8- Birliklerin birer ekonomik işletme gibi faaliyet
lerini rasyonal ve rantabl olarak yürütmek zorunda oldukla
rı gözden uzak tutulmamalı ve özel sektöre göre maliyetle
rindeki alehte farkları faiz, sigorta ve ekspertiz, idare 
ve işletme masrafları, personel ve işçi ücretleri ve diğer 
giderler yönünden ele alınmalı, ve maliyeti düşürücü ted
birler getirilmelidir.

9- Birlikler personel yönünden yeterli statülere ka
vuşturulmalı, yetenekli ve kaliteli personel istikdamı sağ
lanmalı ve faaliyetlerine uygun İdarî bir organizasyona ka
vuşturulmalıdır. Personel eğitimine yer verilmelidir.

10- Tek düzen ve maliyet muhasebe sistemi uygulanmalı, 
İşletme bütçeleri hazırlanmalı, mühendislik faaliyetleri ve 
işbirliğine yer verilmelidir.

11- İleri teknoloji kullanılması, stok yönetimi, sa
tın alma ve imal etme alternatifi, stok kontrolü, satın al
ma, depolama, kalite kontrolü, üretim planlarının hedefle
rinin belirlenmesi, başarı standartlarının saptanması, ko
nularında gerekli çalışmaları sağlıyacak yetenekli yöneti
ci ve teknik kadro sağlanmalıdır.

12- Üretim planlaması yapılmalı ve bunların gelişti
rilerek rapor ve standart maliyet sistemlerine dönüştürül-
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mesi sağlanmalıdır.

15- Prodüktivite arttırılması, kâr ve zarar analizle
ri, standart maliyetlerinin hesaplanması, endüstri mühen
disliğinin işletmelerde yerleşmesinin sağlanması, planlı 
bakım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sistem analizi, verimli
lik, rantablite ve maliyet sapmaları, önceden hesaplanan 
fiili maliyet analizleri konularına gereken önem verilmeli 
ve geliştirilmelidir.

3- Krediler Yönünden önerilerimiz :

Birliklerin mali yapıları hakkında bundan önceki bö
lümde bilgi verilmiş ve öz kaynaklarının faaliyetlerini 
yürütmeye yeterli olmadığı, bu nedenle dışarıdan sağlanan 
kredilerin bünyelerinde önemli bir yeri olduğu belirtilmiş
ti.

Birliklerin faaliyetlerini sürdürmede büyük yatırım
lara gerek duyulmaktadır. Tabanı ortaklardan oluşan Koope
ratif ve Birliklerin ise bu yatırımları karşılayacak serma
yeye kavuşmaları mümkün değildir. Ancak ortağın katkısını 
arttırmak ve bu amaçla mevzuatta değişiklik yapılması gerek
tiği de ortadadır.

Mevcut mevzuatta göre 2834- sayılı kanuna göre kurulan 
Kooperatif ve Birlikler ancak Ziraat Bankasından kredi ala
bilirler.

Krediler, ticarî kredi esas ve şartları içerisinde 
açılmaktadır. Tarımsal bir kuruluş olan Birliklerin kredi 
koşullarında, diğer ülkelere mümasil faiz sübransiyonlarına 
yer verilmesi ve en azından Tarımsal kredi esas ve şartları
nın uygulanması yerinde olur.

Birliklere açılan Devlet Destekleme alım ve işletme 
kredileri ise, Bakanlar Kurulu Kararnameleriyle tesbit edil
mekte ve Merkez Bankasından sağlanan reeskontlarla Ziraat 
Bankası kanalıyla Birliklere intikal ettirilmektedir.

Destekleme alım kredilerinin yeterli miktarda, ürün
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atımlarını aksatmayacak şekilde başlangıçta saptanması ge
rekli görülmektedir.

Devlet Destekleme kararnamelerinde alımlar için açı
lan kredilerin muayyen bir yüzde si işletme kredisi olarak 
kullandırılmaktadır. Bu yüzdelerin ürünün işlenmesini sağ
layan ve cari giderleri karşılayan seviyede olması ve faali
yetleri aksatmayacak ölçüde tesbıti zorunludur.

Öteyandan işletme kredileri Devlet adına satın alınan 
ürünün alımmdan, işlenip satılmcaya kadar geçecek süreyi 
kapsamına alacak şekilde açılmaları ve bu kredilerin de alım 
kredilerinde olduğu gibi reeskont yoluyla sağlanmaları önem 
taşımaktadır.

Birliklerin kredi imkânlarını kısıtlayan nedenlerden 
biri de, Devlet destekleme alımlarından doğan hazine zararla
rının her yıl bütçeye konan ödeneklerle karşılanması gereğine 
uyulmamasıdır. Bu durum Ziraat Bankasının kaynaklarını büyük 
ölçüde dondurmakta ve Birliklerin ihtiyacı olan kredileri 
yeterli miktarda açamamasma neden olmaktadır. Zira Merkez 
Bankasından reeskont yoluyla Ziraat Bankasına açılan kredi 
vadesi gelince Merkez Bankasınca tahsil edilmekte, fakat 
Ziraat Bankası zarar nedeniyle alacağını Birliklerden tahsil 
edememektedir. Bu bakımdan Destekleme zararlarının her yıl 
bütçeden karşılanması gereğine muhakkak uyulması ve hali ha
zır birikmiş borçlar içinde bir konsolidasyon kanunu çıkar
tılarak finans müessesesi ağır yükünden kurtarılmalıdır.

Yukarıda Birliklerin faaliyetlerinin büyük yatırım
ları gerektirdiğinden söz etmiştik. Birliklere yatırım kre
disi açan tek kuruluş olan Ziraat Bankasının bilinen mali 
bünyesi ise, bu konuda birliklere yeterli seviyede kredi açıl
masını önlemektedir.

Birliklerin nihaî noktaya kadar yatırımlarını tamam
lamaları, entegrasyonlarını sağlamaları, sanayiici kârının 
da üreticiye dönüşmesini Bağlıyacağından bugün için Devletin



desteğine ihtiyaç duyulan ürünler bu tesislerin kurulmasiyle 

kendi kendine yeter duruma dünüşecek ve bir gün Devletin 

desteğine ihtiyaçları kalmayacaktır. Öteyandan bugün için 

ham olarak ihraç edilen ürünlerde mamul olarak ihraç edile

ceğinden döviz kazancı artacak ve yeni istihdam alanları ya

ratılacaktır.

Bu açıdan hareketle, yatırım kredilerinin teşvik edil

mesi, kolaylıklar getirilmesi ve faiz nisbetlerinin düşürül

mesi gerekli görülmektedir.

Öteyandan üreticinin, üretimden önce, ekimden haşa

ta kadar geçen müddet zarfında ihtiyaç duyduğu nakdi karşı

lamak amacıyla açılan ve üreticinin tefeci eline düşmesini, 

malını üretimden önce satmasını önleyen üreticiyi Güçlen

dirme Kredilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da 

ayrı bir önem taşımaktadır.

4- Devlet Destekleme Kararnameleriyle İlgili 

öneriler :

Bilindiği üzere Devlet Destekleme adımlarına konu 

olan ürünler için her yıl ayrı kararnameler hazırlanarak, 

Bakanlar Kurulunun onayından çıkarılmakta ve.yürürlüğe ko

nulmaktadır.

Kararnameler tetkik edildiğinde, çoğunun müşterek 

yanları olduğu ve her yıl aynı ifadelerin tekrarlandığı gö

rülür.

öteyandan bugüne kadar çıkarılan kararnamelerde,

Devlet adına alım yapaöyBirliklerin bu faaliyetlerini alım

dan satmcaya kadar nasıl sürdürecekleri, ekspertiz, nakli

ye, işleme, depolama, satış, denetim giderlerinin usul ve 

şekillerinin nasıl yürütüleceği hususlarında açık hükümler 

ihtiva etmemektedir.

Gerek bu noksanlıkları gideren hükümleri kapsamına 

alan, gerek bütün ürünler için müşterek olan hükümleri bir 

araya getiren bir çerçeve kararnamenin çıkar:İması, yerin-



de görülmektedir. Böylece her yıl kararnamelerde yer alan 
gereksiz tekrarlardan kaçınılmış olacak ve ayrıca işin yü
rütülmesi belli esaslara bağlanmış olacaktır.

öteyanaan Destekleme fiatlarının üretime yön verecek 
şekilde zamanında ilân edilmesi de önem taşımaktadır.

Devlet Destekleme kararnamelerinde baz fiatlarm ya
nında kalitelere göre ekarların gerçeği aksettirmesine iç 
ve dış fiatlara paralel olarak tesbiti hususuna önem veril
melidir.

5- Genel Destekleme Politikaları Yönünden öneriler :

Devlet Destekleme alınılan bir yandan üreticinin eko
nomik yönden güçlenmesini hedef alırken diğer yandan üreti
min düzenlenmesi ve planlı bir tarım politikasının uygulan
masını da hedef almaktadır. Fiat tesbitinde üretim, tüketim 
stok, iç ve dış fiatlar, üretici maliyetleri, üreticiyi ko
ruma ergesi (dengeli üretimi sağlama konuları gerçekçi bir 
açıdan dikkate alınmalıdır.

•^Yüksek fiat politikası üretimi gereksiz yere artırması 
bir yana ^pazarlama ve stok konularında sorunlar yaratmakta 
ve memleket ekonomisinde olumsuz sonuçlar meydana getirmek
tedir.

Düşük fiat politikası ise, üretimi, tüketici ve sa- 
nayiici alehine kısıtlamakta ve üreticinin mağduriyetine 
neden olmaktadır.

Destekleme fiatları tesbit edilirken ürünler arasın
daki nisbi oranlar da dikkate alınarak üretimin memleket 
ekonomisine uygun şekilde dengeli olarak yürütülmesi sağ
lanmalıdır.

Bu hususlar dikkate alındığında Destekleme politika
sının çok yönlü bir faaliyet olduğu çeşitli Bakanlık ve ku
ruluşların faaliyet alanı içine girdiği görülür.



Bu açıdan Develt Destekleme faaliyetlerinin, bütün 
ilgili Bakanlıklar ve kuruluşların temsilcilerinden kurulu 
Devlet Planlama Teşkilatının koordinatörlüğünde oluşacak 
bir ünite tarafından planlanması, ve uygulamaların ilgili 
Bakanlıklara bırakılması yerinde görülmektedir.

Saygılarına zla,

Devlet Adına Yapılan 
Destekleme Alımları 
Özel îhtihsas Komisyonu 
2 No.lu Alt Komisyonu 

adına 
Komisyon Başkanı

Yavuz BOZKURT
Tariş Bakanlık Murakıbı





TABLO I

BÎRLİtLERCS DESTEKLEME YOUTTLA ALIK AİT ÜRUnU* MİKTAR ve DEÎTRİİIİ 
GÖSTERİR T A S L O

1971A2 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
Miktarı Değeri Mİ Atar Değeri Miktar Değeri Miktar Değeri Miktar

SİMLİM ADLAHI Ton Tl Ton Tl Ton Tl Ton Tl Tor

A) M8TLÎ PAJ™
T1M5 117.609 412.485.423 174.736 672.518.670 199.59? 1.909.101.923 427.558 3.260.571.612 272.735

ADTBİTLİS 48.564 193.554.557 75.837 741.300.074 , 75.837 741.300,074 124.260 974.353.576 77.452

ÇOMOBİRİİM 86.555 308.878.629 148.586 ' 520.611.000 117.340 1.087.256.000 571.465 4.211.711.000 154.783 1

1) ÇEKİRDEKSİZ
KORO BZCll 61.628 173.116.412 37.476 112.875.6;S 32.796 46l.2O4.692 54.301 525.518.837 99.375

ff) İRCİR 16.102 31.569.656 17.336 32.988.877 15.3°6 56.427.507 12.809 59.058.404 19.226

S' Z»TTÎm8l - - 3.357 46.487.865 678 10.800.646 4,550 83.703.118 17.28“

Değeri
Tl__________

172.742.612

610.477.773

L.170.376.000

982.685.774

83.344.422

302.56O.405



TABLO II

BÎ?XÎKLZ?ÎB SATIŞIMI YAPTIKLAPI PPtfrL^ÎN. tMfr TÜPtt v» T ULAMA cgffi 

SATIŞ D7*?PLPTt*î(tc ve Dıg Satn) gBstarlr tablo

bîblİk adlap i_________

A) NAHLIÇ PAMUK 

TAMÎŞ -İÇ SATIŞ 

DIŞ SATIŞ

AJ?TBÎBLÎK-tÇ SATIŞ 

DIŞ SATIŞ 

TOPLAM

çnK«5Î5LÎK-îr SATIŞ 

DI§ "

1971A972 
Miktar Defari

Ton Tl

9.350

-lâ: IU..
38.127

859

17.227

7.5-6

23.86a

i 3

1972/1973

31.350

96.937.202 

«288.73*.885 

385.722.067

8.019.097

IZfcffiıIgL
180. 290.802

75.602.421

230.09C.3fO

3O5.682.78l

De**ri 
Tl.

1973A974
Miktar Dejer
Ton Tl.

197.A975
. Miktar Dağar

Ton Tl.

1975/7976
Miktar Dağar

Ton Tl

7.923

61.979

94.196.197

597.198.527

9.758

19.465

240.620.769

496.113.460

24.752

87.184

439.561.807

1.112.506.653

81.523

116.634

1.907.637.699

2.025.962.075

69.902 691.394.724 29.223 736.734.229 111.936 1.552.O7O.46O 198.157 3.933.599.774

1.593

17.520

15.402.355 

173.018.706

506

5.116

12.128.220

133.985.398

6.327

54.500

112.291.706 

757.040.821

15.620

14.037

355.173.364 

261.697.999

19.113 188.421.063 5.622 * 146.113.618 60.827 869.332.527 29.657 616.871.363

6.711

44.220

7i.OO5.OOO

453.174.000

14.150

27.128

288.531.000

508.723.000

29.309

173.654

605.131.000 

2.459.100.000

15.827

40.163

376.616.000

669.783.COO

50.931 524.179.000 41.278 797.254.000 202.963 3.064.231.000 55.990 1.046.399.000

B) ÇSKİraiKSİZ
KUPU ÜZÜM İÇ SATIŞ

DIŞ "

52.899

JhlP*.
66.687

122.OOC.466

105.091.237

227.091.703

55.852

■AlOSL.

97.243

212.053.605

JBLflLiSL
401.690.709

1.103

8.484

9.587

8.975.710 13.412

yfrjfil-iu ..^I28 
131.759.453 33.140

100.009.576

207.881.157

307.890.733

84.738

21.261

105.999

557.560.533

733.384.686

C) ÎPCÎS

d) zmöı

İÇ SATIŞ 

DIŞ SATIŞ 

TOPLAM

İÇ SATIŞ 

DIŞ SATIŞ 

TOPLAM

12.220 

 Ll2IL_

1.767

17.575.050

26.546.701

44.123.751

26.606.361

26.606.361

8.557

İİ.8JA-
16.398

6.689

19.384.737

28.813.896

5.755

48.198.633 12.399

123.885.569

109.003.346

232.888.915

5.161 

—8İ.

18.021.362 8.317

5.528

7i.OO5.O79 13.845

5.244

89.550.412

94.793.685

5.760

8.250

29.924.448

54.078.643

84.003.091

115.955.571

70.016.045 

185.971.616 .

6.018

4.812

10.830

8.O74 

 8

17.742.904

1L5?4?4M
69.267.370

17 O. 600. 68 5 

198.420 

170.799.105



BİRLİK ABLARI

A) PAMUK 

TARİŞ 

ANTBİRLİK 

ÇUKOBİRLİK

B) ÇEKİRDEKSİZ KURU 

ÜZÜM

C) İNCİR

D) ZEYTİNYAĞI

Destekleme Alımlarma Konu Olan ürünlerde Destekleme Alımında bulunabilmek için 

Devletçe Yapılan Tüm Kaynak Tahsislerini (ürün türü ve yıllara güre) gösterir 

T a b 1 o d u r

Y I L L A R I

1973/74

Tl.

1971/72

Tl.

542.000.000

227.000.000

505.000.000

350.000.000

72.500.000

10.500.000

î S
1972/73

Tl.

787.321.500

225.000.000

630.000.000

377.000.000 

82.000.000

317.000.000

’l.639.700.000

608.500.000

830.300.000

700.000.000

125.000.000

1974/75

Tl.

3.850.000.000

1.198.000.000

5.830.000.000

700.000.000

150.000.000

510.000.000

1975/76

Tl.

3.000.000.000
850.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

150.000.000

612.500.000

Not : l)Alım ve işletme kredileri toplam olarak gösterilmiştir.

2)Miktarlar,kararnamelerle tahsis edilen rakkamlar gösterilmektedir.



a)Ortak içi fiat.alı* niktan re üreticiye ödenen

Baz flet Kg/krgİŞYILLARI

mim
A) KÜTLÜ PALDK

TARİŞ 340
ABTBİRLİK 238
ÇUK03ÎRLİK 340

B) ÇEKİRDEKSİZ KORO ÜZÜM 292
C) ÎKCİR 235
D) ZEYTÎBYA5i 741

mim
A) KÜTLÜ PATJK

TARİJ 375
AJJTBİRLÎK 370
ÇUKOBIRLÎK 355

3) ÇEKİRDEKSİZ KOR’J ÜZÜL 292
C) İITCİR 260
D) ZEYTİSfAÎI 370

muı*
A) KÜTL'J PA.VUK

TARİŞ 1000
ART2ÎRLIK 1000
Ç'JKDBÎF.LİK 926

3) ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜL 1500
C) ÎRCİR 420
D) ZEYTÎHYAjI 16.- 

1974/75
A) KÜTLÜ :-ai:jr

TARİŞ 800
a::t3İrl1k 790
Ç0K03İRLÎK 790

B) ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 1000
C) İITCİR 550
D) ZE7TİR/AĞI 1750 
1975/76
A) KÜTLU PA^JK

TARİŞ 
a::T3Ip.l1K 
ÇUKOBİPLİK

800
790
790

B) ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 1000

C) İNCİR 600

D) ZEfTİÎTYAĞI 1750

Alın Mlktara(Toa)

117.609
48 . 364
86.446 ~ r ^ r

* 33.855
13.435

162.885 
51.714 

138 . 258 
352.857 

28.365 
14.574 
3.357

177.718
75.635

115.311
368.664
25.606
13.115

678

226.125
114.874
291.232
632.231
29.312
11.072

3.723

238.514
76.234

125.267
440.035

43.425

14.202

5.809

TABLO IT/A 

San 5 yıllık alini «urda

b)Ortak dıçı alın miktarı re üreticiye ödenen 

üreticiye Odcnenfl) Be» Tlat Kg/Krs Alın miktarı (T on)

472.485.423
192.820.631
308.570.130

*98.150.603
26.669.044

630.817.106 
208.280.521 
486.418.000 

1.325.515.627 

86.705.446 
28.494.292 
46.487.865 .

1.706.366.923
739.259.529

1.068.438.000
3.514.064.452

388.703.720
49.230.621
10.800.646

1.722.694.721
900.977.465

2.146.010.000
4.769.682.136

289.945.303
52.191.923
68.210.602

1.904.916.983 
600.877.154 
945.960.000 

3.451 .754.137

431.732.401

66.193.383

101.662.190

366
300

275
220
735

352
347
331

275
240
825

970
930
927

İOOO
400

800
790
790

1000
550

1750

800
790
790

1000

600

1750

200
109

27.773
2.667

11.851
232

10.328
22.411

9.111
2.762
5.988

21.970
201

2.029
24.100

7.190
2.191

211.433
9.387

280.233
501.053
24.489

1.738
826

34.222
1.219

29.496
64.937

55.955

5.024

11.480

üreticiye ödenen (Tl)

733.926
308.499

74.965.809
4.900.612

41.731.564
798.520

34.193.000
76.723.084

26.170.210
4.494.585

49.402.444

202.734.900
2.040.545

18.818.000
223.593.445
72.500.972
7.116.836

1.537.976.991
73.376.111

2.065.701.000
3.676.954.002

235.573.534
6.866.482

15.492.516

267.826.629
9.600.619

224.416.000
501.943.248

550.953.373

17.151.040

200.998.215



PILLAH BOlfiS KEZDIgESl UK5 EBEDIgESl

1971/72

A) KÜTIİÎ PALTO 1-373-684
TA PİŞ 518.421 -

AI.TBÎEIÎZ 110-000
ÇTOOBİKIİK 680.OoO

B) ÇEZÎF.32SEİZ
KUHJ USUL 95-000 95-000

C) Î1TCÎF. 49-260 _ 49.500

3) zsrriîncAĞı 32-000 40-000

1972/73
A) ZÜTIİ) PALTO 1-430-405

TAEİŞ 559-473 -
AHTBİEIİK 113-000
ÇTODEİE1ÎE 776-167

B) ÇEZıSOEISlZ
EUF.U tJZOl! 106-000 106-000

C) İKCÎE 49-050 51-000

3) ZEÎTİTOAÖI 112-000 140-000

1973/74
A) KÜTLÜ PALTO 1.349.543

TAPİŞ 552-631 -
ACT3İEIÎK 105-000
ÇTOOBÎPJÎK 709-046

E) ÇSKÎrLESEİZ
KUPU ÜZÜL' 85-000 85-000

c) î:;ciE 4J-700 43-700
D) ZZKİUIAOıI 40-w^0 50-000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



197V75
i) kOtlj p«-jk .. 1*574*702

rraç - 603*055 - --
âirrsî^LâtZ 12** «2oi
ÇUKCCİH& 679*256

B) ÇEKÎBDSESÎZ — _
KUKu ÜZÜM 85*000 85*000

C) İBCÎB 42.500 42*500

D) ZZElHIAĞI 88*000 110*000

1975/76
A) KÛTL0 PA1Î0K 1*263*157

TAEÎŞ 546*052

AUTBİEItK 103*000

ÇUKOBÎBUK 828*672

B) ÇEKİHHEKSİZ
KOEIJ ÜZÜM 106*000 106*000

C) IHCİR 51*500 51*500

d) zsrrîm&ı 64.000 so.ooo

d) Kampanya dönemi ve aylara göre mal alımı » dağılımı ı

K O 1 1 ü P A M P K '
ATLAR TARİŞ AHTBİRIİK CPKDBİRIİK
Ağustos - - » 1
Sylül » 2 » 5 % 17
Skim »45 »34 »20
Kasım »40 »32 »23
Aralık »10 »21 »13
Ocak »2 »6 »16
Şubat »1 »2 »10

»e
diğer aylar



TAELO - V

Birliğin Adı
1) TA PİŞ 

a) PAUJK

b) ÜZÜi:

Kuruluş Kanununa Göre Birliklerin Uğraşı Alanına Giren ve Girmeyen İştirakleri Gösterir Tablodur.

İştirakin Adı
Taahhüt Olunan 
Sermaye TL.

Ödenen 
Sermaye TL. Bakiye TL.

Milli Aydın Bankası 3*142.200,- 1.404.075»- 1.738.125.-
Ayna Türk Limited Şti- 1.500.0-^0,- 1.5^0.000,- -•-
Bergama İplik ve Dokuma T.A.Ş. 2.954.000, - 2.954.000,-
Manisa Pamuklu Mensucat T-A-Ş. 700.000,- 700.000,- -•-
Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T-A.Ş • 1.600.000»— 1«600.000,-
Aydın Tekstil ve Dokuma ve Nebati 
Yağlar İşletmeleri A.O* 16.000.000»- 16.000.000,-
Gübre Fabrikaları A*0. 2.000 *000»- 2.0O0.0G0,-
Başak Sigorta Şti. A*C. 500.0C^,- 500.0c-0, - -•-
Yenta Tariş Yen Sanayii Limited Şti. 4*128 «öoO»- 4•123•oOu,—
Frintaş Frigo -Nakliyat ve 
Ticaret T *A .Ş. 2 * OuO.OuO,— 1*512.789»50 487.210,50
Ege Elektrik T-A.Ş. 3.000.000,- 750*000,- 2.250.000,-
Türkiye Bağcılar Bankası 80-000,- 80.000,-
Tarkc Tarım Satış Eoop. Birliği 
Merkez Birliği 900.003,- 500•OüO,-

36-504.200,- 34.028.864-, 5ü 4.475.535.50

Milli Aydın Bankası 312.390,- 312.390,- T • _

Ayma Türk Limited Şti. 600.000,- 600-000,- -•-
Manisa Pamuklu Mensucat T.A.Ş. 500.000,- 500.000,-
Gima Gıda ve İhtiyaç Mad. T-A.Ş. 800*000, - 800.000,-
Gübre Fabrikaları A.O. 800.000,- 800.000,-
Yemta Tariş Yem Sanayii Limited Şti. 1 -600-ÜJUi • 1.600.000,-
Frintaş Frirc-D'auliyat ve Ticaret 
T -A... . 2.495.00J, - 1-882.7S9»50 612 .210,50
Manisa Yem Fabrikası A.Ş. 1 «Mu * Ok/O, 1.000-000,-
Ege Elektrik T-A.ş. 1.000.000,- 250.000,- 760*0~w,-
Türkiye Bağcılar Ea.-.kjsı 25 *5oO,- 25*500,-
Tarkc Tor;Seti-, K<op- Eirligi 
Merkez Eirli,,; 9:-o*ojj, - ... 9v0.Ow0_.-_ .



Ayna Türk Limited Şti•
"an'sa Pamuklu mensucat T.A.Ş.

Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T -A -Ş - 
Gübre Fabrikaları A.O.

Temta Îariş-Ieu Sanayii Linited Şti. 
Ege Elektrik T-A-Ş- 

Tarko Taran Satış Koop. Birliği 
Merkez Birliği

1*599 «bJOı- 
•<150.000,• 
4oo•OOO, - 
800.000,- 
420.000,- 
14?.000, ■ 
500-000.-

d) 2537İB1AİI
Milli Aydın Bankası 
Ayna Türk Limited Çt •

Manisa Pamuklu Mensucat T-A-Ş- 
Giaa Gıda ve İhtiyaç Madceleri T-A-Ş- 
Giibre Pabrikaları A.G. 

lenta Tariş-Ten Sanayii Limited Şti. 
Ege Elektrik T-A-Ş.
Tarkc Tarım Satış Eocp. Birliği
Merkez Birliği

Türkiye Bağcılar BanLası

70.375,
2-250.000, 
2•000•000, 

4.000-OiO,
3-250.000,

759-00c,
2-500.00w-,

.0.0

19-599-750.-

Ceykan San-ve Tic- A-Ş.
Suseybin İplik ?eb.

Gima

Ülfet Gına ve Sabun Sa• 
Gübre Fabrikaları A-Ş.
3aşak Sigorte A-Ş- 
Çukurova Iem Sanayii 

Tarko
Çukurova Eıdrc Elektrik A.Ş. 
Sakarya Kauçuk Sanayii A-Ş. 
Frintaş Frigo Bakliye A.Ş •

17-000-000,-

4.000.000.- 
9vJ.oOO,-
6-364.000,-
500.ö„w,-

4 . oc-o - 000, — 
2.400-ûüû,-
5-647.000.-

125-230,-
3.740.0.0,-_

49-676.230,-

3) AirrsiBilE

Antalya Pamuklu Dokuma 4.000.000, 1
Gi»a 1-500.000. -
Frigo Bakliyat 1-500.000
Tarko 1.200-000,-
Eepez Hidroelektrik 625-000 -
Gübre Fabrikaları 700-000,
Teartaş 2-500-000

12.025-000.-
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PASİF HESAPLAR 1971/72 1972/73

ödenmiş Sermaya *.731.741 9.939.705

Tükenilen Sermaye 13.923.434 38.250.730

Ödenmemiş Sermaye 5.192.093 28.311.015

Tedek Akçeler

I. Tedek Akçe 10.122.**7 7.2*7.541

2• Tedek Akçe - 5.644.*43

Olağanüstü Tedek Akçe - -

Amortismanlar

Taşıtlı - 2.233.975

Taşıtsız 7.44*.1İ5 7.228.096

Karşılıklar

Özel Peniar 1*.049.704 38.04e.S76

Berç Senetleri 19.824 -

Alacaklı Cari Hesaplar 228.238.229 245*307.314

Geçioi Alacaklılar 17.358.311 28.247.a4

Müsbet Fiat Farkları 28.824.925 12.548.450

TOPLAM 30*.591.808 358.492.014

Nazım Hesaplar 23.780.146 ___26.52i.687

GENEL TOPLAM _3_32.371.754 383.0i3.70i
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TABLO VI - 4 

T A K İ Ş İN

AKTİF HESAPLAR I97I/7* 1972/73
lut <3.733 44.714

Bankadaki Paralar 1.259.554 2.3*1.491
Eahaa va Tahvil 19*. 51* 145.210

Alaoak Sanatları 4.534 -

ürün Stokları 924.399 552.597
La»atıa va İht.Mad. 3.211.912 4.015.43*
Borçlu Cari Haa. 3-553.544 2.417.911
İştirakiar 2.409.744 3.323.045

Sabit Kıtaatlar

Taşıtlı 2«319.9<5 4.049.431

Taşıtaıs 9.417.991 4.55**797

Oaç i ol Borçlular 5.259.749 1.447.107

Dağar Farkları 2.1*5.011 7.293.344

Haafl Fiat Farkları 41,445.504 _

TOPUM 93.470.234 34.7»9.417

Naaıa Haa. 171.994.974 323.224.«92

OKNKL TOPUM 244.474.312 . .359.i34.5O_J
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PA3İF HESAPLAR 

ödanaiş Şamaya 

Tükenilen Sarnıç* 

ödaaneniç Ser*ajre 

Tadak Akçalar 

1* Tadak Akça 

2. Tadak Akça 

Olağanüetü Tadak Akça 

Aacrt iare «utlar 

Taşıtlı 

Taçıteıs 

Karşılıklar 

özel Fonlar 

Borç Sanatları 

Alaoaklı Cari Haaaplar 

Caçioi Alaoaklılar 

Dağar Farkları 

Miiebet Fiat Farkları 

TOPLAM

Hazıa Haaaplar

TÎ'T'-ÎL ™PLAM

1371/72

3.063.082

4.857.250

1.834.188

1.024.454

2*7.450

227.951

3.135.533 

754.511 

1.198.848 

11.443.043

41.780.884 

3.401.270 

5.880.199 

2.079.593 

74.082.903

i77.549.O75
251.831.978



TABLO VII 
TARÎŞ-PAMLJK-FON AKIM TABLOSU

A K T İ F  H E S A P  
HESAPLAR

L A R
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75

Kasa 309.926 + 115.761 + 109.093 + 548.619
Bankadaki Paralar 21.33̂ .381 + 49.228.297 - 36.624.172 - 9.177.598
Esham va Tahlil 1.583.000 58.000 - 88.400 - 31.300
Alacak Senetleri *.281.338 + 7.043.539 - 10.322.842 -
Ürün Stokları 36.345.615 + 10.975.383 +1,.182.508.320 + 144.561.437
Levazım ve îht.Mad. 29.511.939 527.646 + 5.747.443 + 51.750.595
Borçlu Cari Hes. 709.449.458 - 528.744.015 + 81.895.900 + 94.588.078
İştirakler 
Sabit Kıymetler

30.481.266 + 905.738 + 140.738 + 2.107.401

Taşıtlı 10.301.182 + 36.727.931 -• 35.718.973 -

Taşıtsız 52.196.508 - 20.534.369 + 53.066.246 + 103.191.835
Geçici Borçlular 
Değer Farkları

1.758.616
110.523.822

+ 47.285.881 
+ 214.799.210

+ 609.053.710 — 553.255.819

Menfi Fiat Farkları
TOPLAM
Nazım Hes.

91.203.198
1.099.272.249

671.607.575

+ 129.892.870 + 63.326.152 + 1.506.552.889

1973/76

GENEL TOPLAM 1.770.879.824



PASİF HESAPLAR 1971/72
ödenmiş Sermaye 46.679*878 h
Yedek Akçeler

1. Yedek Akçe 15.752.64J h
2. Yedek Akçe 10.531.429 h
Olağanüstü Yedek Akçe 8.815.359
Amortismanlar
Taşıtlı 7* 14-5 »167 h
Taşıtsız 20.635.308
Karşılıklar 18.531.203
özel Fonlar 36.384.419 h
Borç Senetleri
Alacaklı Cari Hesapları 407.061.184 h
Geçici Alacaklılar 504.376.667
Değer Farkları 19.546.293 ^
Müsbet Fiat Farkları 5*814.719 h
TOPLAM 1.099.272.249
Nazım Hesaplar 671.607.575
GENEL TOPLAM 1.770.879*824

mmı________

15*610.204

3.473.448
4.427.035

20.194.857 
15.318.350 

251.241 
7.559.324

257.597.379

448.431.343
80.501.396
21.748.075



TABLO VII - 1 

AHTBÎRLÎK - FON AKI1
A K T î F H E S A P L A R

1972/73HESAPLAR 1971/72

Kasa 27,547 + 10.981

Bankadaki Paralar 933.414 + 79.941

Esham ve Tahvil 210.410 + 154.700

Alacak Senetleri 5.828.566 + 3.815.676

Ürün Stokları 15.011.147 - 12.474.158

Levazım ve îht.Mad. 2.743.871 + 113.271

Borçlu Cari Hes. 123.368.229 - 35.705.727

İştirakler 8.481.522 + 1.193.928

Sabit Kıymetler

Taşıtlı 1.460.511 + 3.437.770

Taşıtsız 25.989.361 + 3.082.722

Geçici Borçlular 13.116.040 + 4i.749.444

Menfi Fiat Farkları 113.420.988 + 42.441.860

TOPLAM 308.591.606

Nazım Hes. 23.780.148 + 2.741.539

GENEL TOPLAM =251*221*254



PASİF HESAPLAR 

ödenmiş Sermaye 

Yedek Akçeler 

1. Yedek Akçe 

20 Yedek Akçe 

Olağanüstü Yedek Akçe 

Amortisma nlar 

Taşıtlı 

Taşıtsız 

Karşılıklar 

özel Fonlar 

Borç Senetleri 

Alacaklı Cari Hesaplar 

Geçici Alacaklılar 

Müsbet Fiat Farkları 

TOPLAM

Nazım Hesaplar

mim. 1972/73 mmı _________________________________1973/76
8.731.741 + 1.207.964 + 10.444.332 + 7.312.349 + 9*024.097

10.122.887 - 2.855.346 + 605.798

5.644.845 + 789.731

2.253.975 + 1.535.529 + 1.222.216

7.448.185 - 220.089 + 1.150.286 + 1.556.926

+ 1.597.643

+ 1.573.462

18.049.704 + 

19.624 

226.236.229 + 

17.358.311 + 

20.624.925 -

308.591.606 

23.780.148

19.997.172

19.071.085

10.888.903

8.076.475

8.513.276 + 36.286.261 + 12.244.415

+

+
+

939.088.707

114.933.298

13.799.525

+ 705.379.073 

+ 33.125.828

+ 20.126.831

+ 311.546.984 

+ 195.197.389 

+ 53.361.719



TABLO VII - 
ÇUKOBİKLÎK - FON

AKTÎF HESAPLA® 1971/72 1972/73
Kasa 62.687 T- 43.608
Bankadaki Paralar 7.224.171 - 5.000.922

Esham ve Tahvil 631.530 + 294.670
Alacak Senetleri 2.000.000 + 30.250.285
Ürün Stokları 26.312.938 - 23.602.979
Levazım ve îht.llad. 18.709.081 - 90.637
Borçlu Cari Hes. 277.989.894 + 128.775.893
İştirakler 19.899.230 -
Sabit Kıymetler
Taşıtlı 1.685.475 + 1.281.768
Taşıtsız 48.075.956 + 6.262.000
Geçici Borçlular 317.852.974 + 134.098.832
Menfi Fiat Farkları — —

TOPLAM 613,.306.576
Nazım Hes. 599.615.628 + 367.580.282
GENEL TOPLAM 1.212.922.204
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PASİP HESAPLAR 1971/72 1972/73

ödenmiş Sermaye 36*058.517 + 17.838.9-13 +

Yedek Akçeler

1. Yedek Akçe 15.072.294 + 1.459.254 +

2. Yedek Akçe 11.854.936 + 2.569.872 +

Olağanüstü Yedek Akçe 19.746.374 + 38.674

Amortismanlar

Taşıtlı 876.058 + 349*287 +

Taşıtsız 12.814o890 + 1.2J4.449 +

Karşılıklar 2.659.830 - 1.517.285 +

özel Fonlar 38.599*920 + 342.775 +

Borç Senetleri 3.264.000 + 1.773.491 +

Alacaklı Cari Hesaplar536.539.276 + 206.628.743 +

Geçici Alacaklılar 7*836.055 + 35*615*653 +

Müsbet Fiat Farkları 35.091.836 + 5.941.976 +

TOPLAM 613.306.576

Nazım Hesaplar 599.615.628

GENEL TOPLAM 1.212.922.204



TABLO VII - 3

TARİŞ - ÜZÜM - FON AKIMI 
TABLOSU

Aîl l! H E S A P L A R

HESAPLAR 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76

Kasa 382.997 15.986 - 265.312 + 34.592 + 144.161

Bankadaki Paralar 38.287.715 - 12.578.912 + 31.681.612 + 6.684.029 + 62.824.110

Esham ve Tahvil 675.040 + 4.493 + 1.637 - 90 - 3.200

Alacak Senetleri 613.471 610.171 + 11.006.922 - 10.947.012 -

Ürün Stokları 169.909.184 - 154.166.136 + 306.082.810 + 166.766.988 - 72.376.494

Levazım ve îht.Mad. 9.522.835 + 9.559.764 + 2.130.986 + 2.467.237 - 5.596.728

Borçlu Cari Hes. 27.022.071 + 61.527.050 + 41.326.813 + 72.373.155 - 61.884.733

İştirakler 7.154.215 + 741.026 + 52.125 + 722.112 + 1.201

Sabit Kıymetler

Taşıtlı 4.807.352 + 2.572.211 - 1.906.379 + 5.558.435 + 8.900.665

Taşıtsız 12.318.407 6.581.234 + 2.666.451 - 2.263.424 + 12.585.250

Geçici Borçlular 77.177.189 - 37.886.223 - 1^»105,860 + 65.555.634 + 33.826.758

Değer Farkları - + 122.939.377 - - -

Menfi Fiat Farkları 291.594.797 + 72.023.260 + 70.844.572 + 152.864.994 + 593.725.865

TOPLAM 639.465.253

Nazım Hes. 510.345.110

GENEL TOPLAM 1.149.810.363



PASİF HESAPLAR 1971/72 1972/73» .
ödenmiş Sermaye 12.129.025 + 1.700.060
Yedek Akçeler
1. Yedek Akçe 2.815.815 + 515.350
2. Yedek Akçe 1.228.541 + 575.189
Olağanüstü Yedek Akçe 7.091.648 - 1
Amortismanlar
Taşıtlı #>019.631 + 801.349
Taşıtsız 1.987.016 + 161.673
Karşılıklar 12.750.127 4- 4.783.587
özel Fonlar 6.422.093 + 4.779.489
Borç Senetleri - -
Alacaklı Cari Hesaplar 543.795.518 - 66.887.222
Geçici Alacaklılar 11.289.524 + 26.148.000
Değer Farkları 2.455.818 + 46.624.336
Müsbet Fiat Farkları _ 33.484.497 + 38.122.709
TOPLAM 639.465.253
Nazım Hesaplar 510.345.110
GENEL TOPLAM 1.149.810.363



TABLO VII - A 
TARİŞ-İNC İR-FON AKIMI

AKTİF HESAPLAR 1971/72 1972/73
Kasa 63.733 + 983
Bankadaki Paralar 1.259*55* + 1.122.337
Esham ve Tahvil 190.510 + 5.500
Alacak Senetleri 6.536 -
Ürün Stokları 926.399 - 373.892
LaVazım ve İht.Mad. 3.211.912 + 2.803.526
Borçlu Cari Hes. 3.553.5*6 - 935.635
İştirakler 2.809.784 + 513.281
Şahit Kıymetler
Taşıtlı 2.319.965 + 3.749.666
Taşıtsız 9.417.991 - 2.859.194
Geçici Borçlular 5.259.789 - 3.612.682
Değer Farkları 2.185.011 - 5.108.333
Menfi Fiat Farkları 61.865.506 -

TOPLAM 93.070.236
Razım Hes. 171.004.076
GENEL TOPLAM 264.074.312



T A S 1 Ş

PASİF HESAPLAR 1971/72 1972/73
ödenmiş Sermaye 2.786.961 + 611.712
Yedek Akçeler
1* Yedek Akçe 1.060.006 + 94.523
2. Yedek Akçe 379.979 + 122.620
Olağanüstü Yedek Akçe 1.770.551 - 1
Amortismanlar
Taşıtlı 1.530.465 + 1.373.317
Taşıtsız 2.352.446 - 737.409
Karşılıklar 559.610 + 211.401
özel Fonlar 5.057.535 + 1. 9471*724
Borç Senetleri - -
Alacaklı Cari Hesaplar 74.878.880 - 61.096.063
Geçici Alacaklılar 165.093 - 101.311
Değer Farkları 1.543.751 + 1.019.732
Müsbet Fiat Farkları 984,939 + 193.136
TOPLAM 93.070.236

Nazım Hesaplar 171.004.076
GENEL TOPLAM 264.074.312



TABLO VII - 5 

TARÎŞ-ZE2TÎNYAĞI-F0N AKIMI

AKTİF HESAPLAE 1971/72 1972/73

Kasa 151.072 - 100.657

Bankadaki Paralar 5.655.160 + 245.825

Esham ve Tahvilât 517.900 -

Alacak Senetleri 522.526 - 118.075

Ürün Stokları 170.551 + 87.107.640

Levazım ve îht.Mad. 5.974.027 + 528.717

Borçlu Cari Hes. 5.951.822 - 102.075

İştirakler 5.518.205 + »3.280

Sabit Kıymetler

Taşıtlı 6.607.050 + 1.134.608

Taşıtsız 4.266.606 5.590.644

Geçici Borçlular 5.400.196 + 3.827.910

Değer Farkları 5.155.422 + 4.079.699

Menfi Fiat Farkları 34,596,806 + 94.556

TOPLAM 74.082.905

Nazım Hesaplar 177.549.075

GEEHEL TOPLAM 251.651.978



I  A R I  Ş

P A S  H HESAPLAŞ 

ödenmiş Sermaye 

Yedek Akçeler

1. Yedek Akçe

2. Yedek Akçe 

Olağanüstü Yedek Akçe 

Amortismanlar 

Taşıtlı

Taşıtsız 

Karşılıklar 

özel Fonlar 

Borç Senetleri 

Alacaklı Cari Hesaplar 

Geçici Alacaklılar 

Değer Farkları 

Müabet Fiat Farkları

1971/72
3.065.062

1.026.454

287.4-50

227.991

5.159.593

754.511
1.198.848

11,443.048

41.780.866

3.401.270

5.680.179

■ 21oza±522

177*549.075

251.131.978



a ► y
a i fi 1 5 iû

? f
M
Cb8

*I 8
i § 8

* 5 r 1 P_ v r  r o
B 8 8

8 8 8
O  o  O

3- S

I 8

8 8 S
O  O  M

8 8 &
Ç t  ı «  O

©  W  O8 8 3

o .  B SO O O

8 § 8

M M 
ra 0 » 
v» O w

M
cr. or m -a vr 
0 0 ra ra ro -« O

n H 00 M -J C7\
r o\ \j< M 0 ra

M 4e
Jl -4 0

1 § § _n 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 p 0 O V» v* 0 08 8 3 8 8 § 8 3 8 i
8 8 8 § § İ § 8 8 İ \ 1 8 İ 8 § 8 İ I 3

W  »  m  ^  r a  O
*-> MJî o \  0  v j i  o \  * n  Ö >

3 3 2 .88 8
O O  ö  O O O

0 0 0  0 0 0  01 8 8 8 8 8 S
O C O  O O O  0 0 0  O O O  
O O O  0 0  0

O O O  O O O O
O O O  5 0  O  O  
O  O  O  O  O  O  O

8 8 8
o  o  o

8 8 8

8 8

o  o  o

&
* 1  c3 t
n .  < «

TA
B

LO
 YIII

ıçn Taşatazt K
rediler ile üretici7e YSnelilc K

redileri G
deterir Tablo



ÜIiZZU.

A) KÜTLÜ PAJCHK 

TAPÎŞ 

AirPBİPlÎK 

ÇTKOBÎPLÎK

B) Ç3ÖPT5K5İZ IUTO 
ÜZÜM

C) ÎHCÎ?

d) ztttîttaİi

a) kütlü pamuk

TİRÎŞ

ABTHÎ'^ÎK

ÇÜKOSÎRLİI

3) ÇSÖPI75KSİZ KTPÜ
üzüıe

C) tBCÎH

») zsrrîsTAÖı

197$/7T ■

A) KÜTLÜ PAHTIK

TAPÎÇ

AFTHÎHLÎK

ÇUZ03ÎTTLÎK

b) çîöpübksîz trrmj 
üztm

C) ÎJTCİR

D) ZZTTÎBTAÖI

3.549.000.000 36l.OOO.OOO

1.138.000.000 122.000.000

630.000.000 70.000.000

120.000.000 30.000.000

559.OOO.OOO 51.000.000

TAPLO TlII A

5.118.000.000 552.000.000 185.779.000

10.005.000.000 I.O35.OOO.OOO 195*779.000

2.550.000.000

850.000.000

1.700.000.000

5.100.000.000

1.200.000.000

120.000.000

720.000.000

450.000.000

150.000.000

320.000.000

930.000.0CO

300.000.000 

30.000.000

122.500.000

11.000.000

*93.995.700

3.740.000.000

1.840.000.000

3.600.000.000

9.180.000.000

1.000.000.000

280.Mt.000

1.360.000.000

600.000.000

300.000.000

600.000.000 

1.500.000.000

250.000.000 

70.000.000

340.000.000

IpgjOjİT?00

109.047.000



Kuruluşların Eendl Depoları ve Kiraladıkları Depolar - ödenen miktarın

Gösterir Tablo

U YILLA El 

1971/72

A) KüTLü FALIZ 

TARÎŞ

aktbİfjIz

ÇÜICEİFJİZ 

E) ÇEKİRDEKSİZ :

C) IlîCÎE

D) ZETTIüTASI

Kuruluş üülkiyetindejci
Depolana Vr si_________

128 *600 

21.813

26*04-9 

5*400 

29-250 Ten

Kiralanan Depoların 
2 .

22.037

8,599

149-528

7.250

Toplan
2

150.637

30,412
98-410

175-377 

12.650 

29-250 Ton

Depolana Kapasitesi 
________ Ton____________

150-637

21.813
59-935

140 «000 

12.000 

29-250 Ton

vmm
A) KÜT İYİ PALIZ 

TAHİŞ 

ANT3İEIİE 

Ç'JrlOEİRlİS

B) ÇEKİRDEKSİZ 
ZIHI ÜZÜH

C) İNCİR

D) ZEYTİIÎYAİI

129-400

22.173

95-851

32.023 

5 *400 

28-667

42-502

3-480

67-703

118-644

4.700

171.902

25-653

163-554

150.667 

10-100 

28 -667 Ton

171-902 

22•173 

105.505

120.000 

10.000 

28.667 Ton

Kiralanan Depolar 
İçin Ödenen (Tl)

1.249.272,54

429-967.-
285.818,50

5.644.474,68

352-067*74

1.654.748,08
174.000,-

535-145.09

5.072.763.66

288.460,-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1973/7»
i) ma PAic7r

TA El?

tsattot
ÇUZDEtSJİZ

B) ÇSlS PiıgiTKîy. 
KUEU OZtîV

C) uCLi

n) znrfifnSı

197V75
D ma puaı

TAEtS

UPBliLtl

ÇUKDBtBlJtl

B) (iŞK1 HDE38Xt 
KUEU ÜZÜM

c) tsdB

d) zsETUrrıSı

1275/76
d ma fauok

IAEİŞ

IHTKtRLtl

^?ı IKOhl B ı A T

B) ı^Rıtl huKUSlZ 
KJifJ ÜZÜM

C) ÖdB

D) ZSTTtmSl

157-700 •

M. 173 

US-818

32.025 

5-600 

31-399 T o»

76-772
10-529
*1-303

38-9*6

14-UO'

163-350 

2*.251 

122-808

32-023 

5-*00 

30-502 Ton

136-7*3 

29-060 

258 -811

*8-59»

10-300

19* -*89 

26-251

127-501 

56-565 

3-600 

«7-310 Ton

115-665

15-913

71-527

eo-*39

12.100



Maliyepi Oluşturan .aktörleri Gösterir Tablodur.
(Deher Zb.îşlenL’J. =■ ürüne alından yükle ne ye kadar

'-z-.ıen rüre)________________________________

Yılları
Faiz ve Eks. 
K/;/krş.

îaare Tasrafı
İşletme Masrafı 

(Siyc-rta ücreti dahil) 
kl/krş.

Diyer Giderler
kr/krç.

Toplan
k,,/krş,

1971/^2

A) I1AEEIÇ PAI.UE
carî; 62.77 30.5.9 86.70 18.06 198.12

AITTBÎEElE 40— 23.31 87.80 54.59 190.70

Î’JEOİÎRLIE 42.83 14.48 51.67 149.02 253 —

B) gSlİHIEICSÎZ
İZJR’J ÜZÎIIÎ 31.59 10.03 45.76 *1.05 91.48

C) ÎİMÎR 11.24 6.49 71.41 10.08 99.22
D) ZEYTtirZASl 13.30 46.86 119.60 64.44 244.20

1972/73
A) iaeliç 

i1 .mi.7 70.01 26.59 104.94 18.77 220.31
ARCIlELlY 56.01 37.41 107.31 26111 227.17
JCKOBÎRİÎl 71.51 16.15 93.75 115.76 297.17

b) csc.IrtekeIz
n”j uzu;. 31.44 15.21 78.40 8.44 131.49

C) ÎSCÎR 15.51 3.89 60.34 11.12 115.86
D)ZSY?ÎKYAlI 20.79 13.88 19.76 15.03 74.46



A) : aiii.iz pa;ux
72.24 32.51

A::r:îRLîz 140.76 35.35
7JX0BÎ?İİK 213.34 27.93

D t: İzzehsîz 
Âur;j jzü:. 162.22 6.6?

C) I:;:îr 25.01 11.29

D) zsytî:x\5i • 61.36 36.68

1974/75 
a) :AI2LI7

109.51 19.16

A: TLİP.LÎZ 
c r^ıtPZtK

155.69
173.15

26.51
7.30

0) İV2ÎP

°1.73
23.78

11.76
12.67

o) zey:î:;yaİi 69.62 33.?c

1975/76
a) :a:HjIç paitjic

TARİŞ 130.42 30.33

AI7TEİPLİE 145.95 57.42

7Ji:oeî?xî:: 146.24 9.44

B) OB.-ÎKTSnSÎZ 
üz'i: . 32.30 11.27

c) î: İr 56.56 19.16

D) ZZYTÎAYAİI 137.41 ^»
1

O >■ O



İnceleme ve Değerlendirme Özel İhtisas 

Komisyonu 3 No.Iu Alt Komisyon Raporu

İ_£_i_n_d_e_k_i_l_e_r

Sayfa

I- Destekleme Alımlarma Konu olan 
Ürünler  .......................

II- Devlet Adına Destekleme Alımları yapan 
Kuruluşların Hukuki ve İdari Yapısı»....

III- Bu Kuruluşların tştirakleri....«»»....>»

IV- Destekleme Alımı yapan kuruluşların
Faaliyetlerini etkiliyen dış etkenler...... 7

V- Kuruluş Amaçları içinde Destekleme
Adımlarının Yeri. ....................................................     8

VI- Kuruluşların Sorunları».................... 9

VII- Hizmetlerin daha iyi yürütülmesi
için Öneriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0



Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığınca gönderi
len 12.10.1976 tarih KD, 4764 sayılı Devlet Adına Yapılan 
Destekleme Alımlarını inceleme ve Değerlendirme Özel İhtisas 
Komisyonu Kurulduğunu bildiren yazıları ile 25.10.1976 günü 
saat 14.00*de bir toplantı yapılmıştır.

Bu genel toplantıda Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının hazırlanmasında Plan ve Program ilke ve hedeflerine kat
kıda bulunmak amacıyla, (Devlet Adına Yapılan Destekleme Alım- 
larmı İnceleme ve Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu) teş
kil edilmiştir.

Bu ilk toplantıda 3 no.lu Alt Komisyon olarak çalışmak
la görevlendirilen komisyonumuza destekleme alımı yapan kuru
luşlardan

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fisko
Koea " " " " (Kozabirlik)

- Tiftik ve yapağı " " (Tiftikbirlik)
Güneydoğu Tarım Satış " " (Güneydoğu

birlik)
- Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar T.Ş.Koop Birliği

(Gülbirlik)
- Üzüm ve Mamulleri " " ( Taskobirlik)
- Trakya Yağlı Tohumlar "I " (Trakybir

lik)

gibi birliklerin, kuruluş faaliyet kanuni ve İdarî durumları 
inceleme görevi verilmiştir.



ÇALIŞMALARA KATILAN ÜYELER

İzzzettin Özlü (Başkan) TaskoBirlik Genel Müdürü
Recep Çalı (Başkan Yrd.) 
Fatih Yağcı(Başkan Yrd) 
TUlay Evgin (röportör) 
Fikret Üçer (röportör) 
Bekir Ergün 
Ahmet Can 
Tahsin Kasapoğlu

T.Ziraat Odaları Birliği 
Tiftik ve Yapağı TSK 
Maliye Bakanlığı M.İ.İ.T. 
Başbakanlık MEITG 
PiskoBirlik 
GüneydoğuBirlik 
TiftikBirlik

Devlet Adına Yapılan Destekleme Alımlarmı İnceleme 
ve Değerlendirme 3 no.lu Alt Özel İhtisas Komisyonu adıgeçen 
Birliklerden gerekli bilgileri toplıyarak bunun bir değerlen
dirmesini yapmış ve bu raporu hazırlamıştır.



I- Devlet Destekleme Alımlarına Konu Olan Ürünler

- Fiskobirlik'ce Fındık

Kozabirlik'ce İpek Böceği 

Tiftikbirlik'ce Tiftik

Güneydoğu Birliklerin'ce Antef Fıstığı, Çekirdek

li Kuru Üzüm,Zeyitin yağı 

Gülbirlik'ce Gül Çiçeği, Ay Çiçeği 

Taskobirlik'ce Çekirdekli Kuru Üzüm 

Trakyabirlik'ce Ayçiçeği

II- Devlet Adına Destekleme Alımları Yapan Kuruluşların

Hukukî ve İdarî Yapılan

A- Hukukî Yapı:

Birlikleri 1935 yılında kabul edilmiş olan 2834 sayılı 

Tarım Satış Kooperatifleri Kanununa göre kurulmuştur. 2834 sa

yılı Kanunun 4. maddesinde Tarım Satış Kooperatifi ve Birlik

lerinin ortaklarınca imzalanacak anasözleşme esaslarının Ziraat 

Bankasınca hazırlanması, Ticaret Bakanlığınca onaylanması ve 

Bakanlar Kurulunca kabul edilmesi öngörülmüştür.

Bu sistem dahilinde hazırlanan anasözleşme Bakanlar 

Kurulunu® 27.1.1937 tarihli 2/5936 sayılı kararnameleriyle 

onaylanmıştır. Sonradan : anasözleşmelerde 12.8.1967 tarih ve 

6/8686 sayılı ve 30.7.1968 tarihli 6/10434 sayılı kararname

lerle değişiklik yapılmıştır. Anasözleşmeler esas ve ilgili 

olduğu kanunlara göre hazırlanmıştır.



Eirlikleri bağlı olduğu 28} ’ sayılı kanunda başka,
1163 sayılj Kooperatifler Kanunu ve 3; 02 sayılı T.C. Ziraat. 
Bankası kanuni ile de ilişkilidir. Genel anlamda rrütala edi
lecek olursa Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri yukarı
da saydığımız kanunlardan başka Türk Ticaret Kanunu Borçlar 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu da kooperatifler
le ilgili denetim, rehberlik ve mali ilişkiler yönünden hüküm
ler getirmişlerdir.

B- İdarî Yapı :

- Denetim Kurulları

1. Kuruluşun bünyesinde bulunan denetim organları,

a) Denetim Kurulu: Üç üyeden meydana gelir,Genel 
Kurulca seçilen 2 murakıp, Bakanlıkça atanan 
1 mürakıptan teşekkül eder.

b) Teftiş Kurulu:

Normal olan İdarî teftiş görevi yerine getiri
lir.

2. Bünye dışında bulunan denetim organları

İlgili Bakanlıklar; Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerince kuruluş hakkındaki 2834 sayılı Kanunun 12. maddesi 
"Tarım Satış Kooperatifleriyle Birliklerinin bütün işleri, 
kayıt ve defterleri Ziraat Bankası ve Ekonomi Bakanlığının 
kontrölüne bağlıdır.



- e -

hükmünü kapsayarak Ticaret Bakanlığının denetimine tabi oldu
ğunu belirtmiştir.

Birliklerin çeşitli gelirlerinin vergilendirilmesi ve 
destekleme alımlarn kararnamelerine konan hükümler gereğince 
destekleme alımından hasıl olacak zararların müteakip yıl 
bütçelerine konacak ödenek ile karşılanması gerekmektedir. Bu 
yönde Maliye Bakanlığının denetimine tabi bulunmaktadır.

Genel Kurul : Kooperatif delegelerinden teşekkül eder.
Yönetim Kurulu: Genel Kurulca seçilmiş 4 üyeden meydana 

gelir.Genel Müdür tabîiüyesidir.
Genel Müdürlük: Genel Müdür, Ticaret Bakanlığınca 

Tayin edilir.

Genel Müdürlük faaliyetlerinin gereğine göre teşkilat
lanır.

III- Bu kuruluşlarm iştirakleri

a) Fiskobirlik :
Frintaş A.Ş.
Gima A.Ş.
Tarko
Başak Sigorta
T.Halk Bankası A.Ş.

b) Kozabirlik :
Gübre Fabrikası A.Ş.
Gima
Yurtaş



Başak Sigorta
Tarko
S.i faş

c) Tiftikbirlik (İştiraki Yoktur.)

d) güneydoğu Birlik :

Pasa (Güneydoğu Plastik Anbalaj Sanayii ve Ticaret 
A.Ş.)
Tarko
Ülfet
Günaş (Güneydoğu Gıda ve Sabun Sanayii A.Ş.) 
Güneydoğu Matbaası

e) Gülbirlik :(İştiraki Yoktur.)

f) Taskobirlik ( " " )

g) Trakya birlik ( " 11 )

IV— Destekleme Alınılan yapan kuruluşların faaliyetlerine
tesir eden dış etkenler :

Tiftik konusunda bir Tiftikbirlik diğeri yapa)ctiftik 
olmak üzere aynı bölgede 2 kuruluş devlet destekleme alımı ile 
görevlendirilmektedir. Bu durum devlete mükerrer masraf- yükle
diği gibi, bu iki kuruluşun birbirine rakip olarak faaliyet 
göstermeleri sonucu doğmaktadır. Bu nedenle tiftik devlet destek
leme alımları üreticinin temsilcisi kuruluş olan tiftikbirlir- 

verilmelidir.
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Yabancı şirketlerin gülçiçeği bölgesinde Türk Şirket
leriyle gülyagı fabrikası kurmak suretiyle elde ettiği gülyağı 
dış ülkelere güçlük çıkarmadan satması piyasayı kapatmasına 
sebep olmaktadır.

Bu şirketlerin faaliyetlerine müaade edilmemesi pazar
lama yönünden zorunludur.

V- Kuruluş Amaçları İçinde Destekleme Alımlarmın Yeri :

2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
kanunun 3 cii maddesine röre Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin kuruluş gerekçesi şunlardır;

a) Ortakları* ürününe levamlı sürüm ve alıcılar bulmak,

b) Lüzumunda bu ürünleri ham madde olarak işlemek ve 
böylece elde edilen maddelerin artışını yapmak,

c) İç ve dış araşlara giden kazancı üretimlere mal 
ederek durumlarını yabancı ülkelerdeki üretimlere 
karşı kuvvetlendirmek,

4) Piyasada güven verici bir yer alarak fiyatısın 
zararlı dalgalanmalarının önüne geçmek, ürünleri» 
tüketim piyasasında en iyi fiyatlarla satışa başla
mak.

d) Yurt ürünlerinin Standardlaştırılmasmda üretmeler
le çıkarcılara düşen ödevleri geliştirmek,

e) Ortakları! üretim ihtiyaçlarına yarıyan her çeşit 
araç ve yaraçları toptan ucuz olarak edinip damıt
mak gibi çıkar ürünlerini ucuza mal etmek, kali
tesini iyileştirmek, satış kapasitesini arttırnak 
ve bunların arasında uluslarajrı piyasalarda en iyi
iyi fiyatlarla satışı sağlamaktır.



kuruluçların Sorunları

1- Birliklerin mubayaa ettikleri ürün iç-'r üreti
ciye neşir ödeme imkânının kabullemesi için Rotatif mahi
yette kullandırılmak üzere ve bilalıare destekleme rehinli 
kredisine aktarılmak kaydıyla açık kredi açılmasında zaruret 
görmelct eyiz,

2- kirliklerin destekleme konusu olan ürünlerden 
mubayaa ettikleri miktar tesbit edilen taban fiyatına bağlı 
kalmaktadır, mübayaa miktarının be]li bir oranı ile sınır
landırılan isletme kredisi bazı yıllarda destekleme kuruluş
larının asgari giderlerini karşılayamamaktadır, bu nedenle des
tekleme kuruluşlarına mubayaa edilen ürünün bedeline bağlı 
olmayacak asgarî masrafların karşılayacak bir imkân sağlama
lıdır.

3- Tarım batış ve kooperatif ve Birlikleri Ticarî 
Kredi ile çalışmaktadırlar. Bu birliklerin Tarım üredi mo- 
peratifleri gibi Ziraat Bankasıncı. zirai kredi ile yeni düşük 
faizli kredi ile çalıştırılması ortak üreticiye güç katacağın
dan bu kredi ile çalışmasının tanınmasını adil ve isabetli 
bir yöntem görmekteyiz.

4- Devlet destekleme alımı ile görevlendirilen birlikle:
hldigi ürünü gereğince işleyip, değerlendirmek ve pazarlamakta 
gerekli işletmelerin kurulması için lüzumlu yatırım kredisi
nin öncelikle verilmesi çok önem taşımaktadır.

Fındık Dikim Sahalarının tahdit edilmesi sağlan
malıdır. (Tütün, çay, şeker pancarı ve Haşhaş benzeri)



VIF î:i?,motleri.ıı Daha İyi Yürütülmesi İçin öneri ler

1- Destekleme alımma tabi bir ürünün yurt içinde 
ürün oranın fazla olduğu yıllarda serbest piyasa şartlarında 
bu ürünün özel teşebbüs tarafından mubayaa edilerek ihraç edi 1- 
mesi halinde dış piyasadan elde edilecek fiyatın iç fiyatlar

la meydana getirmesi mümkün olan büyük farklar için Destekle
me alım fonu adı altında kurulacak bir fonda toplanma tedbir
leri araştırılmalıdır.

2- Yurt İçlk ürün fiyatları dış piyasalara rekabet 
etmeyecek durumda teşekkül ettiği zaman ithalat yoluyla yurda 
getirilecek aynı çeşit ürünlerin piyasa şartlarını bozmasına 
müsaade edilmemelidir.

3 - Destekleme kararnameleri ürünün idrakinden önce 
çıkarılmalıdır . Tiftik ürürü için kararnamenin çıkarılması 

gereken en geç tarih 1 Marttır.

4- Destekleme fiyatlarının tesbitinde üreticinin ger
çek maliyeti esas alınmalı ve bu maliyete üreticinin kanunî 
kâr miktarı ilâve edilmelidir.

5- Destekleme fiyatları saptandıktan sonra, dış talep
te meydana gelecek olumlu değişikliklerden üretici lehine 
yararlanabilinmesi bakımından ilân edilen destekleme fiyatla
rının piyasa fiyatları altında kalması halinde destekleme kuru
luşuna, piyasa fiyatlarındım a.lım yapabilme yetkisinin tanın
ması sağlanmalıdır.



6- Destekleme görevi verilen Birliklerin organları
nın yetki ve sorumlulukları, her ürünün türüne göre ayrıntıları
ile tesbit edilmelidir.

7- Her ürünün özelliğine göre alım, depolama, işle
me, satış safhalarında yapılacak işlemler bunları yapanların 
yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak saptanmalıdır.

8- Destekleme alımı yapılan ürünün her türlü sorum
luluğu görevli tarım Satış Kooperatifleri Birliğine yüklenmek
te, buna karşılık adı geçen ürünün işleme ve pazarlamasına ait 
yetkiler Ticaret Bakanlığına bırakılmaktadır.

9- Görevli Birliklere Kararname ile sorumlulukları 
nisbetinde yetki verilmesi, hizmetin daha çabuk ve daha verim
li olmasını sağlar, görüşündeyiz.

10- Genellikle taban fiyatları ürünün idrakine yakın
ve bazende istihsalden sonra ilân edilmektedir.

Bu durum, çeşitli sakınca doğurduğu gibi Tarım 
Sektörünün Kalkınma Planındaki hedef ve amaçlara ulaşmasını 
engellemekt edir.

Bilhassa, her yıl ekim yapılan ürünlere uygulana
cak taban fiyatlarının, ekim yapılmadan önce tesbit ve ilân 
edilmesi ekonomimiz yönünden yararlı olacağı ve müstahsilin 
ekeceği ürün hakkında tercih yapmak olanağına kavuşacağı 
görüşündeyiz.



11- Personel yönetmeliğinin günün şartlarına göre
değ’ şt i ri l.mesi ,

12- Birlikler personel tedariki ve eğitimi konuların
da fiili bir iş birliği işinde bulunmalıdır.

13- Diğer taraftan bugün bir kısım birliklerde toplu 
iş sözleşmesi uygulaması mevcuttur, yapıları, ve amaçları aynı 
olan bu kuruluşlardaki toplu sözleşmeleri uygulanmasında çeşit
li farkLar bulunmaktadır, bu konuda da bütün Tarım Satış Koo- 
perati 1 eri Birliklerinde ortak bir tutum izlenmelidir.

14- Birliklere yetenekli yöneticilerin getirilmesi
ve ortakların eğitilmesi için devlete önemli görevler düşmekte
dir.

15- Birlikler arası koordinasyonu sağlayacak emredici 
olmıyan yol gösterici bir üst kurulmalıdır. Bu teşkilatı bir
liklerin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve satışlarının temi
ni çir fuar, sergi ve panayırlara iştirakleri sağlanmalı;yatı- 
rımlarla ilgili etüd ve projeleri hazırlamalı, kooperatifçilik 
heyetinin çalışmaları yapmalıdır.

16- Genel Müdürlerin sık sık değiştirilmesi birlikle
rin idari bünyelerinde huzursuzluk doğmakta olup bunun zararı
nı da birlikler çekmektedir. Genel Müdürler en az beş yıl süre 
ile değiştirilmemeli ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
bünyelerinde (herhangi bir birlikten olabilir) yetişmiş kimse
lerden yapılacak tayinlerle, bir çok hallerde daha iyi fayda 
temin edilebilinir.



17- Yönetim kurulu asil üyeler sayısının (Genel Müdür 
dahil olmak üzere) yediye çıkartılması, seçilen denetiçilerin 
? yıl için seçilmesi ve en az lise mezunu olması sağlanmalı, 
bunun için gerekli hukuki düzeltme yapılmalıdır.

18- Birliklerdeki Bakanlık Murakıbının yetki ve gö
revlerini gösteren talimatlarda hazırlanmalıdır.

Yatırım ve İştirakler için Önerilerimiz

1- Güneydoğu Birliklerinin ve diğer Tarım Satış Koo
peratifleri Birlikleri bugün varlıkları milyarları aşan te
şekküller olmuşlardır.

Ancak, öz kaynakları yetersiz kaldığından büyük 
ölçüde krediye ihtiyaç göstermektedirler. Bu sebepten destek
leme alımlarının üreticiye sağlamış olduğu maddi faydanın 
tasarruf ve yatırıma yönelmesini sağlıyacak metodlar uygulan
malıdır. Bunun için;

2- Üreticilerin yatırımlara katkısını arttıracak 
çareler aranmalıdır.

3- Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerince geliş
tirilecek yatırım projelerine öncelik tanıyacak, tarıma daya
lı sanayinin geliştirilmesine katkıdabbulunacak bir teşvik 
programının hazırlanmasına çalışılmalıdır.

4- Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının geliştiril
mesi ile;

a) Verimliliğin artması,



b) Tarım sektöründeki gizli işsizliğin gide
rilmesi ,

c) Tarın sektöründeki aile işletmelerinin mu
hafazası.

d) Tarımda çalışanlarla sanayide çalışanlar 
arasındaki gelir dengesizliğinin azaltılma
sı,

e) Yeni iş imkânlarının yaratılması ve çiftçi 
ailelerin tarım dışında da gelir temin et
mesi ,

f) Büyük şehirlere işgücü akımının azalması 
sağlanır.

5- Birlikler konuları dışında kalan iştiraklere ka
tılmamalıdır. Normal faaliyet göstermiyen ve de devamlı olarak 
zarar eden iştirakler tasfiye edilmelidir.
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