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GİRİŞ 

Tarım sektörünün planlamasında yaygın bir şekilde 

uygulanan doğrusal (veya doğrusal olmıyan) programlama mode¬ 

linde bilinen yöntem tek bir amaç fonksiyonun, varolan kay¬ 
nak kısıtlamalarımda dikkate alarak, optimum (maksimum veya 
minimum) düzeye çıkarılması olmaktadır. Burada elde edilen 
çözüm, tarım sektöründe optimum planı içermektedir. Ancak, 

gerek mikro düzeyde çiftlik planlaması yapılırken vede gerek 

makro düzeyde tarım sektöründe üretim planlaması yapılırken 

üretici veya yargı organlarının kararlarına etki edebilecek bir 

dizi faktörler bu yöntemde dikkate alınmamaktadır. Bunun sonu¬ 

cu, yargı organları, kendi açısından uygun olmıyan bir programı 

seçme durumunda kalmaktadırlar. 

Yukarıdaki bu anlatımdan, üreticinin kârını en üst 
düzeye çıkartmak arzusunda olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. 

Ancak, yargı organlarının veya üreticinin, kâr amacı yanında 
diğer bazı ekonomik olmıyan faktörlerede bir takım ağırlıklar 

(değerler) verdiği ve karar düzeyinde bunlarıda dikkate aldığı, 
bir gerçektir, örneğin, tarımda üretici ürün planı yaparken be¬ 
lirsizlik (uncertainity) önemli bir sorun olmaktadır. Bu belir¬ 
sizliği azaltmak amacıyle üretici gelirinden bazı fedakârlık¬ 
lar yapabilir. Bu durumda amaç fonksiyonda iki hedef belirlen¬ 
mektedir. Bu hedeflerden biri geliri en üst düzeye çıkartmak, 
diğeri ise belirsizliği en düşük düzeye indirmektir. Yine, mak¬ 

ro düzeyde toplum için sosyal amaçlar örneğin çevr® kirliliği¬ 
nin azaltılması, çevrenin temiz kalması, tarım kesiminde top¬ 
lam üretim maliyetlerinin en düşük düzeyde tutacak bir üretim 
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plana, ile çelişkili olabilir» Toplum^ sosyal amaçlara ve bu 
arada çevre kirliliği sorununa öncelikler ve bir takım ağırlık¬ 

lar (weiğhts) veriyorsa, bu durumda toplam maliyetleri en düşük 
düzeye indiren üretim planı toplum için en arzulanan (Optimum) 
plan olamamaktadır. 

Hurwicz'in de belirttiği gibi: 

Doğrusal ve doğrusal olmıyan programlama teorisinin 

tesiri altında saptanmış araç, tek-amaç fonksiyonlu problemle¬ 

ri oaas almakta ve birbirleriyle çelişen hedeflerle ilgili 
problemleri dikkate almamaktadır" [5]. 

Birbirleriyle çelişen hedeflerin değerlendirilmesi 

ve çözüme dahil edilmesi, bu hedeflerin simültane olarak opti- 

mize edecek bir programlama tekniğinin geliştirilmesi sonucunda 

gerçekleşecektir. Bu nedenle, tek hedefi olan amaç fonksiyonu¬ 

nun optimizasyon modeli yerine vektör maksimizasyonu tekniği 

geliştirilmiştir. 

I. VEKTÖR MAKSİMİZASYONU TEKNİĞİ 

İki veya daha fazla hedefi içeren amaç fonksiyonu¬ 
nun maksimizasyonu (veya minimizasyonu) durumunda başvurulacak 
yöntem vektör-maksimizasyonu tekniğidir. Bu teknikte "optima-, 

lity" kavramı yerine "efficiency" kavramına bırakmaktadır. 

< . • 

Burada, n boyutlu R setindeki (R ) X üzerinde ger- 
ot 

çek-değerli (real-valued) fonksiyonlar f'1(x) f2(x)  , 
fp(x) ve s1(x)f g2(x), , gm(x) verildiğinde, vektör 
maksimizasyonu aşağıdaki şekilde formüle edilebilir. 
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Max F(x) > [f^), f2(x), fp(x) ]T (1) 
Olanak ve . . . . . 
Koşullar : 8i(x)-° 1 “ 2 m (2) 

i 0 j ■ 1, 2, .,., n 

burada ?(x) deki her bileşke, konveks bir sete (X£Rn) göre 
konkavdır. Yine her bir gi(x)'nin konkav olduğu varsayılmak¬ 
tadır. 

Yukarıdaki problem, vektör maksimizasyonuna çözüm 
olaoak en uygun (effici ent) noktaların oluşturduğu neti veya en 
uygun (efficient) vektör X* , ı saptamaktadır. En uygun 
(efficient) set, imkftnlılık (feasible) bölgesinin alt setini 
oluşturmaktadır. En uygun (efficient) vektöril imkânlılık böl- 
geBi sınırları Üzerinde olması gerekmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1 : îkl hedefli bir amaç fonKsiyonu için en uygun 
(efficient) set ve toplumun benimaediği (beot-oomphimiEe) 
çözüm (A) 
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X* vektörünün en uygun (efficient) vektör olması 
IH! ?€ 

için, diğer bir X vektörünün aşağıda belirlenen koşullarda 

mevcut olmaması gerekmektedir. 

f (x**) i fi(x*) 
f (x**) > £j(x*> 

Diğer bir değişle, X* vektörünün, bütün kriterler 
için en az X ’ kadar Ustun ve bcsı bileşkeler için X 'den 
daha Ustlin olması gerekmektedir. En uygun (efficient) vektör, 
X , literatürde değişik tanımlarla anlatılmaktadır: Koopmann 
en uygun (efficient) seti [Tİ, Fureto "Optimal" seti [l], 
transformasyon seti İÜ gibi. 

En uygun (efficient) seti, belirlenen bir hedefte 
daha üst düzeye ulaşabilmek için toplumca diğer hedeflerde ya¬ 

pılması gerekli fedâkârlıklarla ilgili bilgileri (tradc-off 
information) sunmakta veya seçenekleri belirlemektedir. Top¬ 
lumun tercihlerini yansıtan eğri (preference curve) ise belir¬ 
lenen hedefler için beklenen net faydaların sırasını ifade eder. 

Bu eğri üzerinde toplum hedef bileşimlerine karşı kayıtsız bulun¬ 
maktadır. 

for ali 1 - 1, 2 P (3) 
for sorae i 
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Vektör maksimizasyonu probleminde, ancak politik 

karar organını veya toplumun tercihlerini yansıtan eğriyi çö¬ 

züme dahil ettiğimiz taktirde tek-hedefli amaç probleminin 

özelliği olan tek bir optimal çözümü elde edebilmek mümkün ol¬ 

maktadır. Bu durumda vektör maksimizasyonu problemi çözümünden 

elde edilecek bir dizi çözümler içinden optimum çözüm, toplu¬ 

mun tercihlerini yansıtan kayıtsızlık eğrisinin en uygun 
(efficient) sete teğet olduğu nokta olmaktadır (Şekil 1 deki 
A noktası). 

1. Vektör Maksimizaayonu Problemi İçin Çözüm 
Yöntemleri : , 

Vektör maksimizasyonu problemini çözümlemek amacıy- 

le son yıllarda bir takım yöntemler geliştirilmiştir [6,14, 15] 
Price bu yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralamaktadır [13] • 

(a) Hedeflerin önceden belirlenen ağırlıklar (değerler) 

ile tartılması (prior vveighting technique) 

(b) Çözüm sahasının yargı organlarının yardımıyla araş¬ 
tırılması ( explorat.i.on of solı.ıtion space) 

(c) Amaç programlaması (goal programming) 

Hedeflerin önceden belirlenen ağırlıklar kullana¬ 

rak tartılması yöntemi Kuhun-Tucker şartını (Kuhun-Tucken 
Condition) temel almakta ve onun yardımıyla en uygun (efficient) 

çözümler setine,X*, ulaşılmaktadır [8]- Kuhun-Tucker şartı, 
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birden fazla konkav fonksiyonları f\(x)  , i?eren 
bir vektör maksimumun, uygun sabiteler, v\n, kullanmak suretiyle 

aşağıdaki (4) nolu bağmtıdada gösterildiği gibi "Skalar" mak¬ 
simuma dönüştürülebileceğini ifade etmektedir. 

F(x) l w f (x) 
i*=l 

Burada P(x) in maksimizasyonu bizlere en uygun 

(efficient) çözümü sağlayacaktır. 

Zeleny [19] en uygun (efficient) çözüme, X*, ula¬ 
şabilmek için gerekli koşulları aşağıdaki şekilde sıralamak¬ 

tadır. Aşağıdaki (5),(6),(7) nolu 

Ax* <_ b (5) 
uA + wF(x) “0 (6) 

p(Ax* - b) “ 0 (7) 

bağıntıları gerçekleştirecek m £ Ö gibi bir çarpan mevcut 
olduğu taktirde X 5 en uygun (efficient) çözüm olacaktır. Bu 
lçoşullar, en uygun (efficient) çözüm için gerekli olan koşul¬ 
lardır. Amaç fonksiyonunun ve kısıtlayıcı koşulların (cons- 
traints) konveks olma koşulu, ortaya çıkacak diğer çözüm 
noktalarının en uygun (efficient) çözüm noktalarına bir üstün¬ 
lük kurmaları olasılığını ortadan kaldırmaktadır. 

Cohon ve Marka [4] yukarıdaki (6)'nolu Kuhun-Tucker 
koşulundan faydalanarak bir yöntem saptamıştır. Bu yöntem, 

F(x) deki hedeflerden birini, örneğin fr(x), maksimize edip 
diğer hedefleri belirli sınırlar içinde değiştirme şeklinde 

özetlenebilir. Yukarıdaki (6) nolu koşulu yeniden yazdığımızda 
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vrfr(x) + E w f (x) + uA - O (6. a) 
İ+r 

w.j_ ağırlıklarının göreceli değerleri önemli olduğundan^ r'inci 
hedef "numeraire" hedef diğer bir deyimle wr = 1 olarak seçile¬ 
bilir. 

Dolaysiyle, (6.a) 
P 

fr00 + E w f Cx) + pa - o (6.b) 
J-l 3 3 

olmaktadır. (6.b) deki koşul, en uygun (efficient) çözümler 

setine aşağıdaki problemin çözülmesiyle ulaşılabileceğini 
vurgulamaktadır. 

Max ff(x) (8) 
Olanak! er ve 

xeX 

Koşullar 
f (x) 1 3^ . j 4 r j = 1.2, p (9) 

hedefinin alt sınırını ifade etmektedir, 

için seçilmiş değerleri kullanarak en uygun (efficient) 
çözümler setini türetmek mümkün olmaktadır. 

Vektör maksimizasyonu problemini çözümlemek için 

geliştirilmiş ikinci yöntem çözüm sahasının yargı organları¬ 

nın yardımıyla araştırılması olmaktadır. Bu yöntem Benayoun 

et al [l] tarafından geliştirilmiş olup esas olarak Frank- 
Wolfe algoritmasını [l8] esas almaktadır. Aşağıdaki (lO)'nolu 
problemin başlangıç çözümü 



Max U f2(x) 
3C* V 

(10) 

elde edilir. Yukarıdaki Xt X fayda (utility) bağıntısı 
bilinmemekte fakat yargı organının ''quasi" konkav “fayda ba- 

r 

ğmtısma sahip olduğu varsayılmaktadır. Yargı organı bu çö¬ 
züm noktasındaki i hedefi için belirliyeceği ağırlıklar (de- 

k 
ğerler) ile tepki göstermektedir. Bu v\n ağırlıkları (değer¬ 
leri.) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

(12 )k 
”î--3Th 1-1   (li) 

Aşağıdaki (12) nolu amaç fonksiyonu bu ağırlıklar 
kullanılarak çözümlenerek bu yukarıda elde edilen X* çözümü 
ile karşılaştırılır. 

p k k 
Max £ w.,Mx )x 

i“l 1 1 " ' (12) 
Olanak ve 
Koşullar x 

Bu aşama,"yöney-bulma problemi" (direction-fmding 
problem) olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde ikinci aşama 

(13) nolu probleme "optimal" t^ çözümünü saptamak şeklinde be« 
liri erimektedir. 

Max + td* ), fp(xk + td*)] (13) 
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* 

Burada dk “ (x " ^ olup t,6 ile 1 arasında değişen değer¬ 
ler almaktadır. 

Birinci aşama "yöney-bulma problemi", xk'dan uzaklaşan 
"en uygun"yöney dk'yı saptamaktadır. İkinci aşamada, araştırmacı 
çeşitli bağıntıların t'nin o ila 1 arasındaki değerlerini sap¬ 
tamakta ve bu değerleri yargı organına göstermektedir. Yargı 

organı, toplumun, faydalarını azamiye çıkaracak yöndeki (t) değe¬ 
rini saptamakta ve bu x ^ H gibi yeni çalışma noktasını oluşturmak¬ 
tadır. Yukarıdaki yöntem yeniden tekrar edilmektedir. 

) ' 

Vektör maksimizasyonu problemi için geliştirilen bir üçüncü 

yöntem, "amaç programlaması" olmaktadır. Lee [9] amaç programlaması 
modelini aşağıdaki şekilde belirlemektedir. 

p + 
Min E (dk + dk) 

k=l 
(14) 

Koşullar ve 
Olanaklar xex 

fk^x) ~dk + dk. ” bk k ” 1* 2* 3’ "'P 

<£, dk i 0 
Burada , d+ d~ hedefinden sapmaları ve bk ise yargı organı¬ 
nın k hedefinde ulaşmak istediği düzeyi ifade etmektedir. "Amaç 
programlamasında" temel sorun birbirleriyle çolişen hedeflerin 
önem sırasına göre belirlenmesi olmaktadır. Yargı organı (14) de 
olduğu gibi, belirlenen bazı hedeflere öncelik vermek suretiyle 

birbirleriyle çeşişen hedeflorln göreli önemliliğini vurgula¬ 
maktadır . 



- 10 -

HlnJl'k(<+V (15) 
Burada, çeşitli amaç fonksiyonlarının daha önceden se¬ 

çilmiş düzeylerinden olan sapmalara verilen önemi yansıtmaîrtEU- 
dır. 

2. Yöntemlerin İrdelenmesi 

Her üç yöntem, çok amaçlı probleme kabul edilebilir 
çözümler getirmektedir. Birinci yöntem, en uygun (efficient) 
çözümler setini saptamakta ve Şekil 1‘deki A noktası ancak yargı 

organının sübjektif tercihleri doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. 

Cohon ve Marks [4]'m belirtikleri gibi, amaç fonksiyonunda he¬ 
defleri ikiden fazla olmiyan problemlerde bu yöntem, şekil l’de 
de görüldüğü gibi bu iki çelişkili hedef ile ilgili çözüm nokta¬ 
ların açıklıkla belirlemesi nedeniyle kamu ile ilgili problem¬ 

lerde diğerlerine yeğ tutulmaktadır. Ancak, bu yöntemin bazı 
salanc: ları bulunmaktadır. Yöntem, yargı organı tarafından sap¬ 

tanan sübjektif verileri kullanarak F(x)'in skalar şekle dönüş¬ 
mesini gerektirmektedir. Cohoıı-Marks yöntemini kullanan araştır¬ 

macı tesadüf olarak hiç bir çözüm önermiyen bir dizi |Jj katsayı¬ 
ları seçebilir. Yine, ikiden fazla hedefi olan problemlerde, en 
uygun (efficient) çözümler setine ulaşmak için gerekli çözüm 
sayısı hedef sayısıyla birlikte üssel bir oranda artmaktadır. 

Diğer iki yöntem, yargı, organıyla çözüm sürecinde eşgüdümlü 
çalışma ortamı, getirdiği nedeniyle daha ilginç olmaktadır. Ancak, 
yargı organı her çözüm noktasında verdikleri kararlarda tutarlı 

olmadığı taktirde bu yöntemleri kullanarak elde edilecek çözümler, 
arzulanan çözümler olmaktan uzaklaşacaktır. Bu yöntemler genel 
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olarak önceliklerin ve varılmak istenen hedeflerin daha belirgin 

ve İyi saptanmış ve karar sürecinde daha az kişinin bulunduğu 
özel kesim problemlerinde daha etkili olmaktadır. 

3. Hedeflerin Önceden Belirlenen Ağırlıklar (Değerler) 

Yoluyla Tartılması Yönteminin Formulasyonu 

N j . 

Bu yöntem (a) özellikle kapsamı gsniş modellerde, çok- 
hedefli problemi, doğrusal programlama tekniği ile çözülebilecek 
şekle indirgemesi, (b) toplumda bir birleriyle çelişkili hedefler¬ 
le ilgili en uygun (efficient) çözümler setini açık olarak belir¬ 
lemesi nedenleriyle diğerlerine tercih edilmektedir. 

Çok amaçlı (p hedefi içeren) problemin genel tanımı 
aşağıdaki şekilde ifade edilir : 

Miri f - cx (16) 

Olanak ve Ax £ b (17) 
Koşullar x > 0 

Amaç fonksiyonundaki F,pxı vektörü, C,pxn matrisi ve 
X,nxa vektörü dür. Yine a,m x » matrisi ve b , m x 1 vektörü olmak¬ 
tadır. Örneğin iki hedefi içeren eunuç fonksiyonu için (16) deki 
problem (10) deki görüldüğü şekilde tanımlanabilir. 

Min F - [F1(x), F2 (x)]T ~ Cx 



- 12 -

Burada Cs 2 x n matrisine dönüştürülmüştür, (17) daki E11 üz e- 
p 

rinde bulunan kısıtlılık setinin konveks ve (lft) de R üzerin¬ 

deki amaç fonksiyonunun konkav olduğu varsayılmıştır. (İŞ) deki 
amaç fonksiyonuna en uygun (efficient) çözümler setinin türetil*-~ 
m si..(f’) deki vektör-değerli.amaç fonksiyonunun aşağıdaki gibi 
h ;İsa. değerli fonksiyona dönüştürülmesi ile mümkün olmaktadır.1 

2 (İg) 
Kin l w f (x) 

i-1 

> 0 

Burada wı, her hedef için belirlenen göreceli ağırlıkları gös¬ 
termektedir. (19) deki y^'lan sistemli olarak değiştirerek 
bir dizi çözümler seti elde etmek mümkün olmaktadır. , 

Amaç fonksiyonundaki hedeflerin göreli önemini be¬ 

lirleyen ağırlıklar bu hedeflerin, aynı zamanda göreli fiyat¬ 
larını ifade etmektedir*. Bu nedenle, farklı birimlerdeki hedef¬ 

leri içeren bir amaç fonksiyonu için bu yöntemi kullanmak mümkün 

olmaktadır, Öraeğin, aynı amaç fonlcsiyonunda üretim maliyeti 
parasal, çevre kirliliği toprak erazyonu şeklinde farklı birim¬ 

ler olarak bulunabilir. Candler [2] de belirtiği gibi, hedefler¬ 
den herhangi birinin ağırlığı bir olarak saptanabilir. Bu durum¬ 
da, diğer hedeflerin ağırlıkları, bu "numeraire" hedefe göre 
göreli önemliliktedirler. 
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j. Doğrusal Programlama Yöntemiyle İlgili İki 
Örnek : 

Son Yıllarda çeşitli araştırmacılar, üretici düzeyinde, 
proje değerlendirmesinde ve tarım sektörü planlamasında bu 
7 ön t emi yaygın bir şekilde uygulama alanına koymaktadırlar. Bu 
konuda ilginç bir çalışma Mundlak [10] tarafından çiftlik plan¬ 
laması düzeyinde denenmiştir. 

1, Çiftlik Planlaması 

Kısa-dönem ürün planını tasarlayan üreticinin tek 
amacının kârını azami düzeye çıkarmak olmadığı bir gerçektir. 
Üretici kâr amacı yaranda diğer bazı faktöre de ağırlık vermekte¬ 

dir. örneğin, üretici doğa koşullarının belirsizliğini azaltmak 
için ge.'irinden bazı fedakarlıkları göze alabilmektedir. Mundlak, 
ürün planını yaparken üreticinin iki hedefi olduğunu varsaymıştır. 
Bu çalışmada saptanan hedeflerden birincisi gelir İkincisi ise 
işletmo oerraayesi olmaktadır. Üretici birinci hedefi azami düzeye 
çıkartırken ikinci hedefi en düşük düzeye indirmek amacındadır*1 
Diğer bir deyimle, daha az işletme sermayesi ile aynı miktar 
gelir üreten bir üretim planı, daha fazla işletme sermayesi ge¬ 
rektiren plandan daha az rizikolu olmaktadır. Bu nedenle eğer 

seçim olanakları mevout ise düşük işletme sermayesi gerektiren 
planın seçimi anlamlı olmaktadır. Ancak, üretioi bu plana bağlı 
olarak işletme sermayesi gereksinmesinde ortaya çıkacak bu düş¬ 
menin bedelini belirli oranda azalan gelirle Ödeyecektir. Bu 
konuda son kararı tabiyatiyle üretioi verecek fakat bu seçim 
için gerekli bilgileri bu çalışma üretecektir. 
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A* Modelin Tamraı 

Eti uygun (efficient) çözümler setinin saptanması için 

lundlak yukarıdaki birinci yönteme benzer bir yöntem geliş t inmiş¬ 
tir. Bu yöntemde başlangıç olarak bildiğimiz doğrusal programlama 
modeli kullanılmak tadır. 

Max TT -cf% (20) 
0 lanak ve . _ ^ . AX & b 
Koşullar (21) 

•X» o 

Burada A kaynak gereksinmeleri matrisi, b mevcut kaynaklar vek¬ 
törü,/ % çözüm vektörü, c çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelir 
vektörü ve TT , x çözümüne bağlı elde edilen gelirdir. Bu prob¬ 
lemin çözümü sonucu elde edilen optimal plan x° ve gelir 1T*c'tX.4> 
olmaktadır. 

Şimdi, üretilen geliri Xtt° dan (burada X> O ila 1 
arasında değişmektedir) daha az olmiyan optimalaltı (suboptimal) 
çözümler seti gerekmektedir. Örneğin, şayet X ar 95 olarak sap¬ 
tandığında bundan, optimal planda elde edilen gelirin yüzde 95 
den daha az olmiyan bir* geliri üreten çözümün elde edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Diğer bir deyimle burada istenilen, çeşitli X seviye¬ 
lerinde (22 ) de gösterilen çözümler setinin saptanması olmaktadır. 

Sl={x/c'X>Xn° = c'x° ;AX4İ> ;X?o} (2g) 
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Bu setin elde edilmesi, (21) nolu probleme ilave 
edilecek (25) nolu kısıtlama ile mümkün olacaktır* Burada, 

X Pa* ametrik olarak değiştirerek değişik A değerleri 
içia seti elde edilmektedir. 

Örnek olarak, iki faa liyetin varlığında (X, >X*)'»5X 
seti Şekil 2. de görülmektedir. BaşlangLçtaki optimum set OABCDE 

Şekil 2 î İki faaliyete göre S setinin saptanması 
Kaynak : Mundlak,Y. 1962 : 442 

Şekil 2 den de görüldüğü gibi verilen fiyatlar setin¬ 
de İT j C noktasında maksimize olmakta ve 7T° değerinöulaş¬ 
tığını varsaymaktadır. GH çizgisi TT = 0.9TT° temsil etmektedir. 
Op-Jimal-altı seti 5X =Û-90>FBCD1 alanında bulunmaktadır. 
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Görüldüğü gibi bu da konveks set olmaktadır. SX,daki bütün 
çözümler arasım! n. yeni amaç fonksiyonunu maksimize (veya mini¬ 
mize) eden X 'in seçimi gerekmektedir. Yeni amaç fonksiyonu (24) 
deki şekilde formüle edilmekte ve doğrusal programlama problemi 
ise (27) dairi, görüldüğü gibi saptanmaktadır. 

Max \JJ ~ & X (24) 
Olanak ve 

Koşullar • ^ ■C (25) 
- c'x < -X#rr ( 

X >/ o 

Bu probleme çözüm, şekil 2 de de görüldüğü gibi^ nin 
maksimize olduğu D noktasında bulunmaktadır. 

Yukarıdaki yöntemde belirtildiği gibiA'yı parametrik 
olarak değiştirmek suretiyle iki hedef için en uygun (efficient) 
sinin türetmek mümkün olmaktadır. Üreticinin sübjektif değerlen¬ 
dirmesi sonucunda bu sınır üzerinde belirli bir nokta seçilmekte 
ve optimum çözüme ulaşılmaktadır. 

B. gözümlerin değerlendirilmesi. 

Mundlak bu yöntemi İsrail’de bir aile işletmesinde 
uygulamıştır. Başlangıçta, amaç fonksiyonu, işletmenin gayr isaf i 
geliri olarak saptanmış ve bu doğrusal programlama sonucu geliri 

maksimiz, eden optimum plan bulunmuştur. İkinci kademede amaç 
fonksiyonu olarak işletme sermayesi seçilmiştir. Bu fonksiyon 



Tablo 1. Saptanan değerlerine göre optimal plan seçenekleri 

Plan No 
Birim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

İşletme Sermayesi I L 22 900 15 900 13 200 11 700 10 700 9 200 8 900 6 300 6 '100 

Gayr saf i gelir I L 21 300 20 400 19 800 19 400 19 200 18 800 . 18 700 17 600 17 200 

Gayrisafi gelirin 
gölge fiyatı ■7 O if ^ 4,3 4,2 3,9 2?8 2, 4 1,6 0,4 

değerleri 1 .96 .93 .50 .88 .88 .88 .83 .81 

İnek sayısı baş 3,6 5,2 3,9 3,1 2,5 1,8 1, 7 0 0 

Yulaf dekar 0 • 0 0 0 0 4,0 8,0 0 0 

Yeşil arpa dekar 17,3 15,7 15,0 14,6 14,4 10,2 6, 4 0 0 

Ot satmalına ton 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Şeftali dekar 13,4 16,6 18,1 18,9 19,4 20,0 20, 2 21, 8 21,9 
Avocado dekar 17,3 15,7 15,0 14,6 .14,4 13,8 13,4 13,1 8,2 
Ceviz dekar 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 

Tabloda faaliyetlerin tamamı değil, özeti verilmiştir. 
Not : I L = İsrail Lirası, 

Kaynak: Mundlak, Y. 1962 : 447 
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minimize edilmiştir. Hedeflerin seçiminde varsayım üreticinin 

gayr isaf i gelirini azami düzeye çıkartmak isterken işletme 
sermayesi gereksinmesini de en düşük düzeye tutmayı istemesidir. 

inceden belirtildiği gibi\ parametresinin fonksi
yonu olarak b:ir ser; optimal planlar setleri üretilmiş ve her bir 
set i£in işletim îrmayesini minimum kılan optimum plan seçilmiş
tir. (?ablo 1). 
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Tablo ı’deki 1 nolu sütun, birinci hedef için optimum 

planı gost n : ek tedir i' fablodanda görüldüğü gibi ulaşılabilen 
asami gelir 21.300 İsrail lirası olmaktadır. Bu plan 8,6 inek 
ile 17,3 dekarda yeşil arpa ve 13,4 dekarda avocado üretimiru. 
içermektedir. Tablo 2 deki 2 nolu sütunda ikinci hedefi mini¬ 
mum kılan, plan bulunmaktadır. Burada mevcut kısıtlamalar yar- 
nında ilave kısıtlama olarakta gayrisafi gelirin 21.300 I.1 L. 

m,n yüzde 96 sından daha az olmaması şartı bulunmaktadır.' 

Tablo'daki ilk iki sıra X’ nın değiştirilmesi sonucu elde 
edile- her iki hedefin değerlerini göstermektedir.1 Bu değerler 

şekil : 3 de gösterilmektedir. Üretici burada tercihlerine 
"bağlı olarak optimum planı seçebilmektedir. 

îşletme sermayesi (000 I.L.) l> 
Şekil 3 : Her iki hedef için çözümlenen en uygun (efficient] 

çözümler seti. 
ı 

Kaynak : Mundlak, Y., 1962 : 446 
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Tablo"daki X değerleri önceden saptanmamış ve fakat 
parametrik programlama yöntemi ile bulunmuştur* Üçüncü sırada 
X 1 nın gölge fiyatları gösterilmiştir. Örneğin sütun 1 deki 

7t 2, gelirde 1 I:L. lık düşüş, işletme sermayesinde 7,2, I.L 
lık bir azalmayı gerektirmektedir. X düştükçe gölge fiyatında, 
da düşme görülmektedir. 

J . 

Tablo 1 de ve Şekil 3 de de görüldüğü gibi X’ da meydana 
gelen ufak bir değişiklik işletme planında önemli değişiklikle¬ 
ri içermektedir.1 Örneğin, Tablo 1 deki birinci ve ikinci sütun- 

ları karşılaştırdığında inek sayısının 8,6 dan 5,2 ye düştüğü 
görülmektedir.' Diğer bir deyimle^ gelirdeki yüzde 4 azalma sü¬ 

rü büyüklüğünü yüzde 40 oranında düşürmektedir. 

2.' Tarım Sektörü Üretim Planlaması 

çok amaçlı doğrusal programlama yönteminin tarım sek¬ 

törü üretim planlamasında uygulanması oldukça yeni bir gelişme 
olmaktadır. 

Günümüz koşullarında belirli malların üretilmesinde 
salt ekonomik kârlılık yanında toplum diğer bazı amaçları da 
göz önünde tutmak zorundadır, (örneğin, istihdam ve çevre kir¬ 
liği sorunları).' Karar organlarının birbirleriyle çelişen eko¬ 
nomik ve sosyal içerikli amaçlar arasından toplum için optimum 
kabul edilen bir plana ulaşabilmeler i i' araştırmacıların her iki 
amaoı içeren bir seri alternatif çözümleri üretebilmelerine ve 
bu seçenekleri karar organlarına götümelerine bağlı olacaktır.1 
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Bu çalışmada çok amaçlı program modelinin tarım sektörü¬ 

ne uygulanmasıyle ilgili olarak verilecek ikinci örnek, Saygı¬ 

değer et al [l6_] tarafından Amerikan tarım sektörü için geliş¬ 
tirilmiş; programlama modeli olacaktır. Bu örnekte saptanan 
hedefler, önceden belirlenen ağırlıklar kullanılarak tar¬ 

tılmış ve bir seri optimal-altı (sub-optimal) çözümler elde 
edilmiştir. Örnekteki amaç fonksiyonunda iki hedef bulunmaktadır. 
Çalışmada saptanan hedeflerden birincisi toplam tarımsal üre¬ 
tim ve taşıma maliyetlerini en düşük düzeye indirgemek, İkincisi 

ise bu tarım arazisinden tarımsal faaliyetler sonucu taşman 

ve kaybolan toprak miktarını ve toprak taşınmasından dolayı 

akarsularda meydana gelen çevre kirliliği sorunu en düşük dü¬ 

zeye indirgemek şeklinde ifade edilmektedir. 

En uygun (efficient) çözümler setinin saptanması amacıyle 
I. Bölümde anlatıldığı gibi her iki hedef için önceden 

belirlenen ağırlıklar kullanılmıştır. Bu çalışmada üretim ma¬ 

liyeti ile ilgili hedefin ağırlığının 1 olduğu varsayılmıştır. Bu 
durumda ikinci hedef için saptanan ağırlıklar, üretim faaliye¬ 

ti sonucu kaybolan her ton toprağın topluma olan maliyetini yan¬ 

sıtmaktadır. Bu ağırlıkları sistematik olarak değiştirmek sure¬ 

tiyle en uygun (efficient) çözümler setini elde etmek mümkün ol¬ 
maktadır. 

Şekil 4'deki şema modelin genel yapısı ile ilgili bilgileri 
vermektedir. Bu örnekte 2 adet üretim bölgesi ve 1 tüketim böl¬ 

gesi bulunmaktadır. Şemadaki amaç fonksiyonunun her iki hedef 
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İlişki 

ÜB.l'de 
Bitkisel 

Üretim 

ÜB.2’de 
Bitkisel 
Üretim 

PB. 11 de 
Hayvansal 
Üretim 

Maliyet 
Hedefi 

Toprak 
Kaybı 
Hedefi 

unaç Fonksiyonu 
a 

W 
1 

V/ 
2 

laliyet Muhasebesi 
[ısıtlığı 

D= DMb' DM DM 

, 

i 
j 

’oprak Kaybı Muha¬ 
sebesi Kısıtlılığı D= TK° TK 

.. 

“1 

, ■ . , ^u, ■ ——  ' 
İB.l 'deki Kaynak 
[ısıtlılığı 

—   "! 

Bıı 
İB. 2 ' deki Karmak 
[ısıtlılığı B21 î. 

ffi.ei 'deki 
[al Talebi 

r—1 rH 
O °2X ■ 

1 
i 
t 
f 
İ 
1 g 

•w - hedefler için saptanan ağırlıklar 
DM- değişken üretim maliyetleri 

TK- toprak kaybı (ton/dekar) 

ÜB- üretim bölgesi 

PB-- pazar bölgesi 
/ 

ekil 4 - İki üretim bölgesi ve bir pazar bölgesini içeren çok-amaçlı 
doğrusal programlama modeli için bir örnek şeması. 



Toplam Toprak Kaybı (milyon ton) 
?' -

1S00 

1000 

500, 

rV- 35 40 4S 60 55 

I&nmi& "oplan Üretin 
Maliyeti (milyar dolar) 

Şekil 5 s Belirlenen iki aedef için elde eiilen 
çözümlerin düştürdüğü en uygun ' effieient} 
bölgesi sınırı. 



için iki girişi bulunmaktadır* Bu girişlerdeki ağırlıklar, w^, 
toprak kaybı ve üretim maliyetleriyle ilgili hedefler için 

saptanan ağırlıkları göstermektedir*1 Şemada gösterilen çok amaç¬ 
lı programlama modeli, w-, f ve ağırlıklarının saptanan düzeyle¬ 
rinde en uygun (efficient) çözümler setini içermektedir.' 

Bu çalışmada her biri değişik ağırlıkları içeren 6 çözüm 

elde edilmiştir.'* Her bir çözüm, birbirleriyle çelişen hedefler 
için belirlenen göreli ağırlıkların her defasında model çözüm¬ 
lerine dahil edilmesi sonucunda elde edilmiştir.' 

Şekil 5*deki uç çözüm noktaları (çözüm 1, 6) ise örneğin 
yalnız üretim ve taşıma, maliyetleri veya yalnız tarımdan top¬ 
lam toprak kaybını en düşük düzeye indirgiyen çözümleri gös¬ 
termektedir. B\ı çalışmada üretim maliyetleri ile ilgili hedef 
"numeraire,, olarak saptandığına göre, ara çözümler, diğer he¬ 

defe göreli ağırlıklar verilmek suretiyle elde edilmiştir.' Bu 
çözümlerde kullanılan ağırlıklar 0 2,50, 0 5,00, 0 10,00 ve 0 
20f00 olmaktadır.' Yukarıdada belirtildiği gibi bu ağırlıklar, 
yüzey sathından kaybolan, her ton toprağın topluma olan maliye¬ 
tini belirtmektedir.' 

(A) Modelin Tanımı 

Çok amaçlı doğrusal programlama modelini sınamak için 
bu çalışma Amerikan tarımı için geliştirilmiş bölgelerarası doğ¬ 
rusal programlama modelini temel almaktadır fil]. Bu modelde, 
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İki farklı taamda bölge bulunmaktadır® Toprak karakteri, ürün 

bileşimi yönünden v ■ *:/reler üretim bölgelerini oluşturmak¬ 
tadır* Modelde 105 üretim bölgesi bulunmaktadır* Bu üretici 

bölgeler arasından aynı pazarlama merkezine bağımlı olanların 
toplamı ise pazar bölgelerini oluşturmaktadır*' Modelde bu şekil¬ 
de 28 pazar bölgesi bulunmaktadır*’ Pazar bölgeleri ulaştırma 

merkezlerini oluşturmakta ve yörenin ürünleri bu merkezlerde 
p az arlanmak tadır* 

Modelde endojen bitkisel üretim faaliyetlerini arpa, ;mı- 
sır tanesi, yeşil mısır» pamuk, yenilik ve yemeklik baklagil¬ 

ler,' soya fasulyesi,, şeker pancarı, yulaf gibi ürünler oluşmak¬ 
tadır* Anılan bu alternatif üretim faaliyetleri değişik müna¬ 
vebe sistemleri içinde düşünülmüştür*' Bu üretim faaliyetleri 
(aktivite<) üretim böl gel erin d elci 5 sınıf toprak üzerinde ve su- 
lu-kuru şartlarda çeşitli ekim yöntemlerine göre tânımlanmıştir* 
Hayvancılık sektörü ise süt hayvancılığı,besi sığırcılığı ve 
açıkta sığırcılık faaliyetlerini kapsamaktadır.1 

Bu üretim faaliyetleri, modelde tanımlanan topz’ak ve su 
kaynaklarının tamamının kullanıldığında nihai tüketici talebi¬ 

ni ve hayvancılık sektörü yem talebini karşılayacak ürünleri 
üretmektedir* 

Modelde kullanılan münavebe sistemleri, 4 adet toprak mu¬ 

hafaza yöntemlerinden birisiyle eşleştirilmiştir.' Modelde ta¬ 
nımlanan toprak muhafaza yöntemleri sırasıyla; düz çizgiye ekim, 
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kontur şdelinde ekim, şeritvari «ikim ve teraslama olarak ta¬ 
nımlanmaktadır. Bu ekim sistemleri de yine iki çeşit toprak iş¬ 
leme uygulamacından biriyle tamamlanmaktadır.' Bu uygulamalar 

sırasıyla toprağı devirerek işleme ve sürümü en düşük düzeye 
indiren toprağı yırtarak işleme (minimum tillage) olarak tarif 
edilmektedir.1 

Modelde saptanan toprak kaybı, bir yılda tarladan kaybolan 

ve ton olarak ifade edilen toprak miktarıdır.1 Her ürün faaliye¬ 

ti için tarladan kaybolan yıllık toprak miktarı aşağıdaki (26) 
nolu bağıntı yardımıyla hesaplanmıştır [l?]. Bu bağıntı, bir 
dekar arazi üzerinden çeşitli sürüm tekniklerinde beklenen or¬ 
talama yıllık toprak kaybının hesaplanmasında kullanılmalı tadır. 

A = R.K.L.S.C.'P. (26) 

Burada, A : bir dekar arazi üzerinden kaybolan yıllık toprak 
miktarı (ton) 

R : yıllık ortalama yağış erazyonu endeksi 
K ; Top.rak erazyon faktörü 

L : Toprak meyil uzunluğu faktörü (metre) 
S : Toprak meyil açısı faktörü 

C : Toprak işleme ve ürün münavebe yöntemleriyle ilgili 
ürün planlaması faktörü ' 

P î Toprak muhafaza tedbirleriyle ilgili erazyon kont¬ 
rol yöntemleri faktörü 
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Toprak kaybı ile ilgili yukarıdaki bağıntı, değişik top¬ 

rak sınıfları üzerinde ve değişik üretim yöntemleri sonucu ka¬ 

yıp olabilecek toprak, miktarının tahmin edilmesinde kullanıl¬ 
maktadır* 

"ı 

Blrbirleriyle ilişkili bölgeler arasında ulaşım hatları, 
bölgedeki pazar merkezleri arasındaki uzaklığa göre saptanmak¬ 
tadır.1 

Modelde öngörülen alternatif politika kararlarının öngör¬ 
düğü düzenlemelerin ger çeki eşebilmesi için uygun bir zaman ar ar¬ 

lığı gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma 1985 yılını projek¬ 

siyon yılı olarak saptamıştır. 

(ii) Modelin Matematiksel Yapısı 

Bu çalışmada kullanılan model yaklaşık 1200 denklem 

ve 24.000değişkenden oluşmaktadır. Modelinmatriks formalasyonu; 

Miri F = Cx ( 27 ) 

Olanak ve < b 
Koşullar (28) 

x > 0 

Burada F 

F, 

2x1 velet örü, 

(29) 
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C î Maliyet ve toprak kaybı ile ilgili 
2xn matrisi, 

C-. ** C„ # ■?* $> G^ıjn. 11 12 

°21 °22   V 
(30) 

A : Girdi - çıktı katsayılarıyle ilgili mxn matrisi, 
X : Üretim ve ulaştırma faaliyetleriyle ilgili raxl vek¬ 

törü, 

b : Talep gereksinmeleri ve kaynalc kısıtlılıklarını be¬ 

lirleyen mxl vektörü olmaktadır* 

Minimize edilen ilk hedef •; 
f, (x) « n n x xc I 1 1 j k m 1Jkm :L^m LC 

npq npq 
+ w wc (31) 

+ F FC + IB 
1 n n r 

İ = 1, a * * * , 105 

j = 1, • • 10 

k — 1, 330 

m =a 1, 12 

n = 1,. 28 

n s t. 
r tc 
rıst nst 

yöntemleri için 

4 Endojen hayvancılık sınıfları için 
32 Hayvan rasyonları için 

58 Su arz bölgeleri için 

s = 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 ulaşımı gerekli 
ürünler için 

t = 1,176 saptanan ulaşım istikametleri için. 

P = • • • • ,> 

g = 1,»t.t) 
r = 1,. • •«, 
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Burada 

F (x) t Üretim v< ’ •;-sırma maliyetleri* 

X . _ : i üretimi bölgesindeki 
x Jkie 

j 6 uaıi ara/- ide m jürlim ve arazi ıslahı yöntem¬ 
lerindeki lc münavebesi (dekarj, 

jkm : ^ üretim bölgesindeki j sınıf arazide m sürüm1 
ve arazi islahi yönteminde k münavebesinin de- 
k ar a m al iy et i 

n pazar bölgesindeki £> rasyonu verilen p h ay¬ 

lı ayvan c ılık faaliyetirıin ünite sayısı. 

: n pazar bölgesindefc g rasyonu verilen p hayvan¬ 
cılık faaliyetinin ünite sayısı maliyeti.* 

3 
: r su arzı bölgesinde satın alınan m su miktarı 
: r su arzı bölgesinde satın alınan su miktarı 

maliyeti 
: n pazar bölgesinde satıh alınan nitrojen gübre¬ 

si miktarı (kg) 

î n pazar bölgesinde satın alınan nitrojen gübre¬ 
sinin kg maliyeti 

: r bölgesinden diğer bölgelere aktarılan nr* su 
: r bölgesinden aktarılan m"* suyun maliyoti 
s n pazar bölgesinden t istikametiyle taşman 5 

ürününün ünite sayısı 

î n pazar bölgesinde t istikametiyle taşınan 5 
ürünün her ünitesinin maliyetli.1 

Bu çalışmada ikinci hedef toplam tarım afazisinden üretim 
faaliyetleri sonucunda kaybolan toprak miktarının minimize edil¬ 
mesidir.1 

^pg 

1CnPg 

W 'r 
wc. 

n 

FC: 
n 

IB 
3 

IC. 

T. nst 

TC-nst 
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F2(X) ' Slj» ' 1 SLU hi ” (32) 

i =3 Üretim bölgesinde saptanan üretim yöntemleri 
sayısı 

j ss 1, .10 toprak sınıfları için 
m ss 1,.••.»105 üretim bölgeleri için 

Burada 

^ijm : m bölgesinde j toprak sınıfı üzerinden 
i üretim yöntemi sonucu t aç inan toprak 

A : m üretim bölgesinde j sürülebilir toprak sınıfı 
jm 

(dekar) 

Her bir üretim bölgesinde 5 kuru ve 5 sulu olmak üzere 

10 Bin ifa ayrılan toprak, sınırlayıcı bir faktör olmaktadır.1 
Örneğin, i üretim bölgesinin koşulları aşağıdaki denklemlerce 
açıklanabilir : 

Kuru şartlarda ve sınıflarına göre toprak sınırlaması 

HxiJtaADiJtaiMl.1 (33) 

İ =s 1,••••t 105 

d = 1, . , 5 

k = 1, • • • *» 330 

m = 12 

105 Üretim bölgesi için 
Toprak sınıfları için 

Tanımlanan münavebe çeşidi için 
12 Değişik toprak muhafaza ve sürüm yöntem¬ 

leri için, 



I 
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Sulu gartlarda ve sınıflarına göre toprak sınırlaması 

2 E X... Al < IA 
Jcm ^ iJK3n" (34) 

i - 48, ... , 105 üretim bölgesi için 
i = 6, ... , 10 toprak sınıfları için 

k = 1, ... , 330 tanımlanan münavebe çeşidi için 
m = 12, ••• , 12 değişik toprak muhafaza ve sürüm yön¬ 

temleri için 

Kuru ot ekim sahası sınırlaması 

E E E S W... < HR ÜE E E X,,, _ j k® ljkni İj ^ ~ j k ra ljkm İjkm* 
+ E E E X,,, W ] j k m İjkj“ İjkm5 

135) 

i = 1 , , 105 üretim bölgeleri için 
j = 1 , ... , 10 toprak sınıfları için 

k = 1 , ... , 330 tanımlanan münavebe çeşidi için 
m = 1 , ... , 12 değişik toprak muhafaza ve sürüm 

yöntemleri için 

Burada 

X. : i üretim bölgesinde j toprak sınıfı üzerinde 
1 jKm 

m muhafaza - sürüm yöntemleri tatbik ederek 

uygulanan münavebe düzeyi 



- 32 -

AD± ^ : i üretim bölgesinde j sınıf toprak işerinde m 
muhafaza ~ sürüm yöntemleri tatbik ederek k mü¬ 

navebe ünetisi için kullanılan kuru ekim sahası 

(dekar) 

Alijkm : ^ üretim bölgesinde j sınıf toprak üzerinde m 
muhafaza-sürüm yöntemlerini tatbik ederek k mü¬ 

navebe ünetesi için kullanılan sulu elcim sahası 

(dekar) 

v 

DA^^. : i üretim bölgesinde mevcut j sınıf kuru ekim 
sahası (dekar) 

IA■ . : i üretim bölgesinde mevcut j sınıf sulu ekim 3 

sahası (dekar) 

HR^ : i pazar bölgesinde toplam kuru ot nispeti 

^ijkmu : ^re^:ijn bölgesinde j toprak sınıfı üzerinde 
m muhafaza - sürüm yöntemlerini kullanarak tat¬ 

bik edilen k münavebesinde u ürünü için münave¬ 

be ağırlığı 

Sayıları 40-105 arasında bulunan üretim bölgelerinde 
sulama suyu arzı, sulama faaliyetleri saptanmıştır. (38) nolu 
bağıntı enâojen faaliyetlerin tarımsal su gereksinmelerini 
ifade etmekledir. 
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1111 XiifanWl-ikmuCWU-!„ 4 1 E Z Y LWU LW - WH WA < WS (ıg) j k m u J îjKmu iu n p q r'kq nP4 npr r r - r V->o; 

i = 48 , e . . ♦ 105 

3 = 1 * * * • » 10 

k = 1 S * * • » 3.30 

m = 1 f * * * 1 12 

n = 1 J « * • f 28 

P = 1 , > 4 

q = 1 > • * * f 32 

üretim için 

toprak sınıfları için 

yöntemleri için 

pazar bölgeleri için 

endojen hayvancılık faaliyetleri için 

r = i = 47 su arzeden bölgelere verilen numara¬ 
lar 

u =■ 1 t • •• , 15 sulanması muhtemel ürünler için 

Burada 

^ijkm : ■*" üre^^1Tl bölgesinde j toprak sınıfı üzerinde m 
muhafaza - sürüm yöntemlerini tatbik ederek ger¬ 

çekleştirilerek k münavebe düzeyi 

Wijkmu : * bölgesinde j toprak sınıfı üzerinde 
m muhafaza-sürüm yöntemlerini tatbik ederek 

u ürünü için gerçekleştirilecek münavebenin 

ağırlığı 
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CWUİU : i üretim bölgesinde u ürünü için her dekar arazi 
için m^ su kullanma katsayısı 

Yr n : n pazar bölgesinde q rasyonu yemi, tüketen p tipi 
hayvan miktarı 

LWU : n pazar bölgesinde q rasyonu yem tüketen p tipi 
3 

hayvanın her ünitesinin m su kullanma katsayısı 

W : endojen tarım faaliyetleri için mevcut m^ su 
miktarı 

L^npr : r su arzı bölgesindeki n pazar bölgesinde mevcut 
p tipi hayvan nispeti 

WHr : r su arzı bölgesinde sıiLanabilir çayır mera ara¬ 
zisine kaydırılabilecek kuru arazi miktarı. 

WAr : r su arzı bölgesinde 1 dekar kuru arazinin sulu 
çayır mera arazisine kaydırıldığında dekara kul¬ 
lanılan su katsayısı 

Her ürün pazar bölgesinde, ürünlerin arz ve talebini den- 

geliyecek bir dizi bağıntılar bulunmaktadır. Bu bağıntılar: 

1 Z 1 1 W„, CY + E £ Y LY -ÎT 
i j k m -)101111 ijkmu ijkrasu ^ npq npqs ^ nst 
+ E WH DA > CD (37) 

r rs — ns 
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İsi, ... , 105 üretim bölgeleri için 

j = l, ... , 10 toprak: sınıfları için 
'k = 1 , , 330 tanımlanan münavebe çeşidi için 
m = 1 , ... , 12 değişik toprak muhafaza ve sürüm yön¬ 

temleri için 
n = 1 , ... , 28 pazar bölgeleri için 
p = 1 , 4 endojen hayvancılık faaliyetleri için 
q = 1 ,, ..m , 32 hayvan rasyon tipleri için 
s = 1,2,’4, * 9,HL, a 15 ıpaaar 'bölgesinde rarz ve 

talebi dengelenmiş ürünler için 
u = 1 , , 15 ürünler için 
t = 1 , , 176 saptanan ulaştırma faaliyetleri için 

Burada 

^ijkmn ' n Pazar bölgesini içeren i üretim bölgesinde 
3 toprak sınıfı üzerinde m muhafaza-sürüm yön¬ 

temlerini tatbik ederek gerçekleştirilecek k 

münavebe düzeyi 

^ijkmu : ^ are"t:ixa bölgesinde 3 toprak sınıfı üzerinde 
m muhafaza-sürüm yöntemlerini tatbik ederek u 

ürünü için gerçekleştirilecek k münavebesinin 
ağırlığı 

CYi;jkmsu: 1 bölgesinde 3 toprak sınıfı üzerinde 
m muhafaza-sürüm yöntemlerini tatbik ederek 

k münavebesinde u ürününden dekardan elde edi¬ 

len s malı 
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Ynpq : n Pazar bölgesinde q rasyonu tatbik ederek elde 
edilecek p tipi hayvansal üretim düzeyi 

LYnpag : n Pazar bölgesinde q rasyonunu tüketen p tipi 
hayvanla rasyonda bulunan s malının birbirleriy- 

le olan münasebetlerini içeren katsayı (hayvan¬ 
sal ürün için positif rasyon girdileri için ne¬ 

gatif olacak) 

CD n pazar bölgesinde ekzojen olarak saptanan s 
XI s 

malının talebi 

n pazar bölgesinde saptanan t ulaşım yolu üze¬ 

rinden s malının net dış satımı 

WHr : r su arzı bölgesinde sulanabilir çayır mera ara¬ 
zisine kaydırılabilecek kuru arazi miktarı 

DA„ : r su arzı bölgesinde kuru arazinin sulanabilir rs ° 

çayır mera arazi kaydırılması sonucu ot üretimi 
veriminde görülen artış 

s / 5 için DArs = 0 

Ülke düzeyinde mal talebini düzenleyen bağıntılar aşağı¬ 
daki şekilde saptanmıştır: 

4 j kl ^ ^ Wi3kmu - CDs (38) 
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i = 1 , . 

j = 3- t • 

lc = X j • 

m = 1 t . 

8 = 3,4 

u = 4,14 

Burada * 

Xijkm 

^ijkmu 

0YijlcSu : 

. • , 105 üretim bölgeleri için 
, 10 toprak sınıflan için 

*• , 330 tanımlanan münavebe çeşidi için 

.. , 12 değiş ile toprak muhafaza ve sürüm yön¬ 
temleri için 

pamuk ve şeker pancarı mamulleri için 
pamuk ve şeker pancarı ürünleri için 

i üretim bölgesinde j toprak sınıfı üzerinde 
m muhafaza-sürüm yöntemlerini tatbik ederek 

gerçekleştirilecek k münavebe düzeyi ı 

i üretim bölgesinde j toprak sınıfı üzerinde 

m muhafaza-sürüm yöntemlerini tatbik ederek 

u ürünü için gerçekleştirilecek k münavebesinin 

ağırlığı 

i üretim bölgesinde ,j toprak sınıfı üzerinde 
m mühafi üm yöntemlerini tatbik ederek uy¬ 

gulanacak k münavebesinde u ürününden dekara 
elde edilen s malı 

CD : ülke düzeyinde s malının talebi 



- 38 -

B. Çözümlerin değerle.:: iirilmesi 

Bu çalışmada 6 adet doğa programlama çözümü elde 

edilmiştir. Çözüm say ıs a bu • ".'alışma için az bir dü
zeyde olmakla birlikte O.eriyle çelişen toplumun ulaşmak 
istediği iki be de fin . gili bilgilerin önemli 
ipuçlarını elde etmek bu izümlerle mümkün olmaktadır. 

Programlama çözümleri her iki hedef için gerekli (tüke
ticinin ve sanayinin gıda ve reksimini en düşük ma

liyette ve en düşük düzeyde çevre kirliliği ile üretilmesi) 
sayısal bilgileri üretmeli,- ve bu bilgileri (trade-off infor-
mation) karar organlarına altornatif seçenekler olarak sunmak
tadır. Karar organları ! < - tv. tilLer arasından toplumun ter

cihleriyle uyumlu olac; u ptama olanağına sahip 

olmaktadırlar. Yine, en uygun (e İT i e i ont) çözümlerin çizdiği 
eğri üzerinde (Şekil S) ix l.irLenen no.. Yolar tarafından öneri
len toplam toprak kaybım) m güeal. ı ir.alma ile ilgili hedefe 

ulaşmak için her çözüm, a ra:, i kullanma yapısında, kaynak kul

lanım düzeyinde, arazi sürüm ve isleme yöntemlerinde, tarımsal 

gelir ve üretici fiya ölecek değişiklikleri 

de vurgulamaktadır. 

Şekil 5 de de görüldüğü gibi, (a) üretim ve taşıma mali
yetleri ve (b) ta ısı olarak belirlenen 

iki hedefi minimuma indiren en uygun (efficient) çözümler seti, 
(b) deki hedef için önceden belirlenen ağırlıklar kullanarak • 

elde edilmiştir. Bu eğri üzerindeki noktalar, model için be
lirlenen talep, teknoloji kaynaklar dikkate alındı
ğında, her iki hedefi minimum kılan en uygun (efficient) nok
talardır. 
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Şekil 5*deki 1 nolu çözüm, yalnız üretim ve taşıma mali¬ 
yetlerinin minimize ;.i sonucundî >■ -.unmuş tur Bu çözümde, 
tarımdan toprak ka evre kirliliği sorunları dikkate alın¬ 

mamış diğer bir de;v ra hedefle ilgili ağırlık sıfır olarak 

kabul edilmiştir. İL, 2,3,4 ve 5 nolu çözümler, toprak kaybı 
ve çevre kirlüğiyle ili ikinci hedef için çeşitli ağırlık¬ 

lar saptanmak suretiyi elde edilmiştir» İkinci hedef için bi¬ 
rim, yılda kaybolan v ton olarak ifade edilen toprak miktarı 
olduğuna göre, sapta ırlıklar veya değerler, tarımdan üre- 

■ ■-....j.-,—4 .ısınan her ton toprağın üreticiye ve- 

en 

re¬ 

ye 

n-
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Bölgeler itibariyle düşündüğümüzde üretim deseni, toprak 

taşınma tehlikesi dikkate alınmaksızın bölgelerin kıyasi üstün¬ 

lüklerine göre (Comparative advantage) belirlenmektedir. Örne¬ 
ğin plan, pamuk ve soya fasulyesinin toprak taşınma sorunu en 
fazla olan Güney Atlantik bölgesinde üretilmesini öngörmekte¬ 
dir, Ancak, toplumun tarım arazisinden yok olan bu toprak bi¬ 

rimine bir maliyet (veya değer) unsuru getirmesi halinde, me¬ 
yilli arazilerde toprak muhafaza yöntemlerini öngörmeyen iş^e-ss 

me tekniği kârlı olmamaktadır. ı 

Erazyon sorunu ciddi olan bazı bölgelerde düz çizgiye 
ekim yönteminden vazgeçilmekte, bazı bölgelerde ise erazyon 

sorumu, uygun sürüm-münavebe yöntemleri veya sorunu büyük yö¬ 

relerde teraslama yapılması sonucu azaltılmaktadır. Teraslama 

çok pahalı olmasına rağmen, düz çiygiye ekime olanak verdiği 

▼e toprak kaybı sorununu önlemesi nedenleriyle kârl^. olmaktactor., 
Bu durumda toprak muhafaza amacı, daha az kârlı yem bitkilerine 
kayma olmaksızın gerçekleşecektir, 

Optimal çözüm içi gerekli ve toplumun tercihlerini yan¬ 

sıtacak bu iki hedef için kayıtsızlık, eğirisi ile ilgili bilgi¬ 
ler mevcut olmamakla birlikte, karar orgaıılannında kolaylıkla 

görebilecekleri gibi örneğin ikinci veya üçüncü çözümler opti- 
malj$ yakın çözümler olmaktadır. Bu çözümlerde toprak kaybının • 

azaltılması üretim maliyetlerine çok az yansıyacak şekilde ger¬ 
çekleşmektedir. 
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Ancak., şekil 5'.deki eğri Üzerindeki. 5 nolu çözümden son¬ 
raki noktalarla, /toprak, kaybı, ve çevre kirliliği sorunları t 
gerçekleştirilecek marjinal, düzelme» üretimde önemli maliyet 
artışlarına neden olacaktır® Örneğin, daha önceki çözümlerde 
işlenmemiş marjinal araziler üzerinde bu çözümler teraslama ve 

diğer toprak muhafaza yöntemleri gibi son derece pahalı tedbir¬ 

ler içermektedir» İlave olarak ürün deseninde bölgeler arası 
düzenleme de.tarımda toplam üretim maliyetlerini hızla yükselt¬ 

mektedir. .Örneğin, bu yeni çözümler pamuk ve soya fasulyesi 
ekimini» Güney Atlantik bölgesinde üretim maliyetleri bu ürün¬ 

ler' için daha yüksek, olan batı bölgelerine kaydırmaktadır» Bu 
fi \> ti ■' : ' ' ■ 't • ■ ’ 
nedenle şekil 5*deki eğrinin görünümü» 5 nolu çözüm ve ötesin¬ 

de toplumun bir hedefde tam olarak başarılı olması için diğer 

hedefden önemli tavizler vermesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Şayet toplumun amacı, tarımda yalnızca yüksek verimlilik 

elde etmek ise» üretim maliyetini en düşük düzeyde tutacak çö¬ 

züm, tarım arazisinden yüksek düzeyde toprak taşınması ve do¬ 

layısıyla çevre kirliliğine neden olacaktır. Bunun tersi, top¬ 

lum temiz bir çevre ve doğal kaynaklarının kaybını en düşük 
düzeyde gerçekleştirmeyi yeğliyorsa, bu hedefleri sağlıyan çöm 
zümler çok yüksek üretim maliyetlerini gerektireceklerdir. 
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En uygun (efficient) set sınırlan üzerindeki alternatif 

çözümler 105 üretim bölgesine göre tarım sektörü için opti¬ 

mum ürün desenini saptamaktadır. Çözümler aynı zamanda opti¬ 

mum kaynak kullanımını, üretim giderleriyle ilgili harcamala¬ 

rı, tarım arazisinin kullanımını, bitkisel ve hayvansal üre¬ 

tim düzeylerini, tarımdan toplam toprak kaybını ve toprak mu¬ 

hafaza hedefine ulaşmak için gerekli toprak işleme ve üretim 

yöntemlerini belirlemektedirler. Bütün bu bilgilerin yanında 

çözümler, aynı zamanda tarım sektöründe oluşacak optimum dü¬ 

zenlemelerin üretici düzeyinde tarımsal fiyatlara olabilecek 

yansımayı ve dolayısiyle bu düzenlemelerin topluma getireceği 

maliyetlerle ilgili konularda karar organlarına ışık tutacak¬ 

lardır. 
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C. Ürün De3enri , Kaynak Kullanımı ve Tarımsal Gelirde 
Meydana Gelen Değişmeler : 

Tarım alanında çeşitli nedenlerle yok olan toprak 

tabakasının bu örnekte fiyatlandırılması (veya vergilendiril¬ 
mesi) tarım sektörü ve toplum açısından bir çok değişiklikleri 
içermektedir. 

v Amaç fonksiyonunda toprak kaybı ile ilgili hedefe 

herhangi bir fiyat verilmediğinde (çözüm. 1) yaklaşık 2 milyar 
ton veya diğer bir deyimle hektara 14 ton toprak.çeşitli et¬ 

kenler sonucu her yıl tarım arazisinden taşınmakta ve yok ol¬ 

maktadır (Tablo 2). Bu hedef için saptanan ağırlıklar sıfır 
değerinden örneğin tonu 20 dolar’a kadar artırıldığında hektar 

başına olan 14 ton toprak kaybı 2,5 ton'a düşmektedir. Toprak kay¬ 

bındaki bu azalma, kısmen tarım yöntemlerindeki değişmeler ve 

kısmende bölgeler arası ürün deseninde sağlanan, düzenlemeler 

sonucu gerçekleşmektedir. Toprak kaybında görülen en büyük azal¬ 

ma Güney Atlantik, Orta Güney ve Büyük Düzlükler bölgelerinde 

görülmektedir. Nitekim, birinci çözüme oranla, beşinci çözümde- 
bu bölgelerde toprak kaybı sırasıyle yüzde 47, 68 ve 72 oranla¬ 
rında bir düşme görülmektedir. 
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Tablo 2 : Parklı çözümler için 1985"de önemli bölgele 
sürülen tarım arazisinden toprak kayb: 

1 
Çözümler 

2 3 4 

Ton/hektar 

Toplam 13.9 7.6 6.3 -.5.5 2.5 

Kuzey Atlantik 14.1 6.9 6.2 5.8 4.8 

Güney Atlantik 31.5 16.5 14.0 10.1. 8.9 

Orta Kuzey 12.0 7.7 7.0 6.7 6.0 

Orta Güney 11.9 6.9 4.1 4.0 3.8 

Büyük Düzlükler 11.7 4-4 3.2 3.2 3.2 

Kuzey Batı 8.9 4.5 3.8 2.6 2.5 

Güney Batı 3.2 2.4 2.1 2.0 1.9 

Kaynak : Saygıdeğer, 0. G. Vocke, E.O. Heady, 1977: 35 

Yine toplam tarım arazisinde toprak kaybında gerçf 

leşen düşme, beşinci çözümde birinciye oranla yüzde 64 civar*: 

da olmaktadır. 

Çözüm 2*de kaybolan toprağa az da olsa bir değer bi¬ 
çildiğinde, toprak kaybı birçok bölgelerde önemli ölçüde azalma 
göstermektedir. Bu sonuca, üretim yöntemlerinde meydana gelen 

değişiklik ve erazyona açık marjinal arazilerin üretimden 

''alınması sonucunda ulaşılmaktadır. 
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ii. ' Toprak Muhafaza ve Sürüm Yöntemleri : 

Toprak kaybı ile ilgili hedefe saptan? ağırlıkları 

(fiyatlar) artırdığımız ölçüde tarım arazisinden kaybolan yıl¬ 
lık toprak tutarlı olarak düşme göstermektedir. Erozyon tehlike¬ 
si.en fezla olan arazilerde teraslama şeritvari ekimin yerini 

almaktadır (Tablo'3). 

Tablo 3 : Parklı çözümler için 1985'de toprak muhafaza 
uygulaması yapılacak alanların yüzde değişimi 

Toprak 
Muhafaza Çözümler 
Uygulamaları 1 2 3 4 5 

sürülen alanın. yiizdesi 

Düz çizgiye ekim 33 25 23 24 23 

Kontur şeklinde ekim 47 51 52 51 51 

Şeritvari ekim 9 5- 4 3 3 

Teraslama 11 19 21 22 23 

Kaynak : Saygıdeğer, 0. G. Vocke, E 1.0. Heady , 1977 : 37 

Toprak işleme yöntemlerinde de önemli değişiklik¬ 

ler olmakta ve bilinen yöntemler yerini toprak işlemeyi en dü¬ 

şük düzeye indiren (minimum tillağe) yöntemlere bırakmaktadır, 
(Tablo 5). Tablo 3'den de görüldüğü gibi bu değişikliklerin 
önemli bir bölümü çözüm l'den çözüm 2'ye geçildiğinde gerçek¬ 

leşmektedir. 
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Bir çok düzenlemeler çözüm 1 arasında meydana 
geldiğinden, bundan sonraki çözümlerde ortaya çıkan değişiklik¬ 
ler önemsiz oranlarda kalmaktadır. Sürüm yöntemleri ide çözüm 

2*den sonra ortaya çıkan bu gerçek şekil 2'deki eğrinin kıvrıl¬ 
ma köşesini de kısmen açıklamış olmaktadır. 

Toprak kaybında gerçekleştirilecek azalma, bu hede¬ 

fe tayin edilen değerlerle tutarlı olarak geliştirilecek uygun 

münavebe ve muhafaza-sürüm yöntemlerinin kombinasyonlarını kul¬ 

lanarak gerçekleştirmek mümkündür. Kaybolan her ton toprak için 

saptanan değer artırıldıkça, arazi kullanımı ve ürün bileşimin¬ 

de ^bölgelere göre farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Erazyon teh¬ 

likesi en çok olan arazilerde teraslama yapılması veya terasla¬ 

ma masraflarını karşılayamayacak kadar düşük verimlilikteki ara¬ 

zililerin boş bırakılması gerekmektedir. Her yıl aynı ürün üretil¬ 

mesi yerine münavebeye ağırlık verilmekte ve münavebe bitkisi 

olarak yem bitkileri ve toprağı tutan diğer bitkilerin ekilme¬ 

leri öngörülmektedir. 

Tablo 4'de başlıca ürün gruplarının ekiliş alanları¬ 

nı vermektedir. Tablodan görüldüğü gibi düz çizgiye ekimi yapı¬ 

lan çapa bitkileri alanı gittikçe azalmakta buna karşılık hubu¬ 

bat ve yem bitkileri ekim alanlarında belirgin artışlar olmak¬ 

tadır. Toplam mısır alanı önce düşme'göstermekte (çözüm 2) ve 
sonra artmaktadır. 
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Tablo 4 : 1985 Yılında Farklı Çözümlerde Oluşan Ürün Deseni 

Çözümler 
1 2 3 4 5 

Çapa Bitkileri (toplam) 87.900 

(000 hektar) 

82.263 80.674 79.929 80.924 

Mısır Dane 23.623 23.240 23.769 25.322 26.344 

Darı Dane 6 • ^>6^ 6 6.752 6.508 4.919 5.138 

Mısır-Sorğum Yeşil 12.260 9.169 7-944 7.047 6.635 

Soya Fasulyesi £0. AO"1 40.140 39.992 40.058 
Pamuk 2.3^3 2.70i 2.592 2.680 2.749 

Hububat (toplam) 29.070 i- Ç? » *-t- 30.056 30.373 30.133 

Arpa 3.450 3.665 A.121 4.^52 5.010 

Yulaf 1.695 1.88i 2.170 2.380 2,786 

Buğday 23*925 23.866 23.764 23.445 22.337 

Otsu Bitkiler (toplam) 15.239 20.272 23.344 24.774 26.028 

Kaynak : Saygıdeğer, 0. G-ary Vocke, S.G. Heady, 1977 : 39 
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Tablo 5 : 1985 yılında toprak işleme yöntemleri uygulanan 
alanların farklı çözümlere göre yüzde değişimi 

Çözümler 
5ürüm Yöntemleri 1 2 3 4 5 

Toprağı devirerek 
işleme 65 

(alanın yüzdesi) 

58 56 54 53 

Toprağı yırtarak 
işleme 35 42 44 46 47 

Kaynak : Saygıdeğer, 0. G. Vocke, E.0. Heady, 1977 : 41 

Çözüm 2'de ortaya çıkan düşme, erazyon tehlikesinin 

fazla olduğu eğimli marjinal arazilerin bu çözümde ekiminin 

karlı olmaması sonucu boş bırakılması nedeniyle meydana gelmek¬ 

tedir. Ancak, toprak kaybı için saptanan maliyet artırıldığında 

bu gibi arazileri teraslamak ve teraslanan bu arazilerde çapa 
bitkilerinin ekimene devam etmek kârlı olmaktadır. 

Taşınan toprak oranında meydana gelen azalmanın di¬ 
ğer bir nedeni hububat ve yem bitkileri ekiminde görülen artış¬ 

lardır. Yüksek oranda toprak kaybına neden olan yeşil mısınn 

ekimi yerine diğer yem bitkileri almakta ve bunun sonucu tarım¬ 

dan toprak kaybı azalmaktadır. 

Arazi kullanma desenindeki değişikliğe paralel olarak 
toprak işleme yöntemlerinde de sapmalar olmaktadır (Tablo 5). 
Toprak kaybına müsait geleneksel toprak işleme yöntemleri fark¬ 

lı çözümlerde giderek azalırken toprak işlemeyi endüşük düzeye 

indiren yöntem giderek artmaktadır. 
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ii. Kaynak Kullanımında Ortaya Çıkan. Değişiklikler : 

Modeldeki ikinci hedef için saptanan ağırlıklar art¬ 

tırıldıkça, tarımda kaynak kullanımı ve üretim mı diyetleri de¬ 

ğişmektedir. Tablo 6 ve 7, farklı çözümler için ve değişik ürün¬ 

lerin kimyasal gübre ve ilaç kullanımlarını göstermektedir. 

Tablo 6 : 1985 yılında farklı çözümler için tarımsal üretim¬ 
de nitrojendi gübre kullanımı 

Çözümler 
Ürün Grupları 1 2 3 4 5 

Mısır-Darı danesi 4.154 

(000 ton) 

4.084 4.290 4.437 4.613 

Yeşil Mısır ve Darı 1.234 917 793 712 698 

Soya Fasulyesi 314 317 321 428 430 

Pamuk 306 322 365 325 347 

Arpa, Yulaf ve Buğday 1.940 2.052 2.155 2.235 2.240 

Otsu Bitkiler 619 880 1.024 1.166 1.379 

Kaynak : Saygıdeğer, 0. G. Vocke, E.O. Heady, 1977 : 43 

Yeşil Mısır ve darı hariç kimyasal gübre kullanımın¬ 

da artış görülmektedir. Gübre kullanımındaki bu artış hızı top¬ 
lam tarım arazisinde görülen artış hızından daha fazladır. Top¬ 
lam tarım arazisi için düşünüldüğünde nitrojen kullanımı, tarım 
sektörü toprak -ve su kaynaklarına daha fazla oranda muhafaza ted¬ 

birleri öngörüldüğü ölçüde artmaktadır. Örneğin, çözüm l'de ve¬ 
rimli arazilerde ekimi öngörülen mısır, diğer çözümlerde daha 
az verimli bölgelere kaydırıldığı oranda birim alandan elde edi¬ 

len verim azalmaktadır. Bu durumda verimin düşmesini önlemek 
için daha fazla kimyasal gübre kullanımı gerekmektedir. 
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Toplam ve birim alana ilaç giderleri, toprak kaybı¬ 
nı önleyeçek tedbirler artırıldıkça yükselmektedir. İlaç kulla¬ 
nım oranı, çözüm 5*de birinçi çözüme oranlı yaklaşık bir misli 
artmaktadır. Bu artışın bir nedeni toprağı yırtarak işleme yön¬ 

teminin artırılması olmaktadır. Bu yöntem, bilinen diğer yön¬ 

temlere oranla haşare ve yabancı ot mücadelesini daha az oran¬ 

da gerçekleştirmektedir. 

Tablo 7 : 1985 yılında farklı çözümlerini içerdiği ilaç 
kullanma harcamaları 

Çözümler 

Ürün Grupları 1 2 3 4 5 

(000 dolar) a 

Mısır ve Darı 
danesi 645.681 647.323 650.964 715.089 767.822 

Yeşil Mısır ve 
Darı 31.332 24.138 26.490 27.398 26.043 

Soya Fasulyesi 558.648 839.465 895.339 996.209 1.063.01r 

Pamuk 131.968 163.470 210.284 244.339 251.371 

Arpa, Yulaf ve 
Buğday 107.615 131.456 172.016 172.343 150.842 
Otsu Bitkiler 33.134 84.630 82.949 99.660 126.343 

^1972 Fiyatlarıyla 
Kaynak : Saygıdeğer, 0. G. Vocke, E.O. Heady, 1977 : 43 

Tarım sektörü, besin maddesi üretiminde önemli oran¬ 

da pahalı enerji türlerine bağımlı bulunmaktadır. Bu çalışma 
tarımda pahalı enerji tüüerine olan bu bağımlığm, toplumun 
çevre temizliği istekleriyle uyumlu olarak artığını göstermek¬ 
tedir. 



- 51 -

Tablo 8, farklı çözümler için arazi gelirlerinde 
meydana gelen yüzde değişmeleri göstermektedir. Toplam tarım 

arazisi için bu gelirler ikinci çözümde düşmekte ancak bundan 

sonraki çözümlerde hızla artmaktadır. Net gelirlerde ikinçi çö¬ 

zümde görülen azalma bu çözümdeki değişken masraflarda ortaya 

çıkan, hızlı artıştan ileri gelmektedir. Bu çözümde görülen üre¬ 

tim ve toprak işleme yöntemlerindeki büyük düzenleme sonucu 

üretimde değişken masrafları süratle artırmaktadır. Bundan son¬ 

ra ise arazi gelirlerinde görülen artış, ürün fiyatlarında or¬ 

taya çıkan artışların değişken masraflarda görülen artışlardan 

daha fazla olması sonucunda meydana gelmektedir. 

Tablo 8 : 1985 yılında farklı çözümler için arazi gölge 
fiyatlamnöa meydana gelen yüzde değişmeler 

Bölgeler 
Çözümler 

1 2 3 4' 5 

Toplam 100 96 109 162 268 

Kuzey Atlantik 100 97 104 148 240 

Güney Atlantik 100 75 79 114 188 

Orta Kuzey 100 103 122 184 301 

Orta Güney 100 85 91 121 199 

Büyük Düz lüleler 100 98 112 177 307 

Kuzey Batı 100 107 114 182 297 

Güney Batı 100 103 11.8 176 311 

Kaynak : Saygıdeğer, 0., G.Vocke , E .0. Heady, 1977 : 45 
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iü* Ürün Fiyatlarında Görülen Gelişmeler : 

Tarımdan toprak taşınmasının maliyetlendirilmesi 
tüketici gıd a fiyatlarında önemli artışlara neden olmaktadır. 

Toprak taşınmasının kontrolü amacıyla sürüm ve diğer toprak 
muhafaza tedbirlerindeki değişiklikler üretim maliyetlerinde 
artışlara yolaçmakta ve neticede üretici fiyatları aynı oranda 
yükselmektedir (Tablo 9). 

Tablo 9 : 1985 yılında farklı çözümlerde üretiçi fiyatlarında 
görülen yüzde değişmeler 

Ürünler 
Çözümler 

1 2 3 4 5 

Mısır 100 104 115 .144 198 

Buğday 100 106 114 14 5 205 

Soya fasulyesi 100 113 134 184 280 

Pamuk 100 92 104 115 136 

Sığır eti 100 101 107 123 155 

Süt 100 102 106 116 137 

Kaynak : Saygıdeğer, 0. , G. Vocke, E.O. Heady, 1977 : 46 

Çapa bitkileri örneğin soya fasulyesi fiyatlarındaki 

artış oranı, bu ürünlerin yüksek erazyon tehlikesi nedeniyle en 
üst düzeyde olmaktadır. 
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III. SONUÇ 

İşletme düzeyinde çiftlik planları veya ulusal dü¬ 
zeyde tarım sektörü üretim planlaması yapılırken konuya salt 
kârlılık açısından bakmak yanıltıcı veya eksik sonuçlar doğura¬ 
bilir. İşletme düzeyindeki üreticinin olduğu gibi toplumun ter¬ 
cihlerini yansıtma durumundaki karar organlarının amaçları ge¬ 

nellikle, kâr veya toplam gelirler yanında diğer bir takım he¬ 
defleri de optimum kılacak üretim yapısını saptamak olmaktadır. 

Birden fazla hedefi içeren programlar bir tek optimum çözüm ye¬ 

rine birden fazla optimum-altı (sub-optimum) çözümler üretmektedir. 
Bu çözümler içinde bir tanesi üreticinin veya toplumun tercihle¬ 

rine cevap vermekte ve neticede belirlenen hedefleri optimum kı¬ 

lan çözüm olmaktadır. 

Bu çalışmada verilen örneklerde olduğu gibi belirle¬ 

nen hedeflere göre üretici ve karar organları için çözümler seti 

elde edilmiş ve her çözümün içerdiği üretim planı ve politika 

implikasyonları belirlenmiştir. Örneğin, birinçi örnekte olduğu 
gibi üretici tanımda belirsizliği (uncertainity) azaltmak amacın¬ 
da olduğunda, bu hedefe ulaşmak için toplam gelirinde meydana 

gelecek azalmalar ve üretim planında ortaya çıkacak değişiklik¬ 

ler alternatif çözümlerde üreticiye sunulmakta ve karar kendi¬ 
sine bırakılmaktadır. 

İkinci örnekte ise tarım sektöründe üretim planlama¬ 
sını konu almaktadır. Tüm tarım arazisi üzerinde yapılan üretim 

faaliyetleri sürecinde gerek toprağın sürüm ve işleme yöntemle¬ 

ri ve gereksfe yetiştirilen bitkilerin özelliği sonucunde her yıl 
önemli boyutlara ulaşan üst yüzey toprak kaybı meydana gelmekte¬ 
dir. Taşınan bu topraklar, bünyesinde bulunan tarımsal ilaçlar 
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ve kimyasal gübre artıklarını dereler ve büy'uk akarsulara 
karıştırmaktadır. Sonuç olarak yılların olüştürdüğü yorv 
zey toprak ■ tabakası yok o],makta ka.'î mayıp aynı a anı r • taşınan 
bu topraklar çevre kirliliğine neden olmaktadırI;- Günümüzee 
toplumun tercihleri değişmekte ve toplam gelirlerinin artması 
yanında temiz bir çevre istemektedirler. 

Bu çalışmada Saygıdeğer jl#[tarafından geliştirilen 
ikinci örnekte, Amerikan barımı üret.:m pJıntnrnasınrir. telef 

öngörülmüş ve bu hedeflerle İlgili b:i n : ; optimal-alt:.. çözüm¬ 

ler elde edilmiştir. Model sonuçları belirli çözümler için ta¬ 

rımda önemli.üretim ve taşıma maliyet artışlarına neden olmadan 

geniş ölçüde toprak muhafazasının mümkün olabileceğini göster¬ 

mektedir. Model çözümleri bu artışların gıda fiyatlarına olabi¬ 

lecek yansımasında saptamakta ve karar organlarına bu konuda 

ışık tutmaktadır. Fiyatlarda görülecek bu artışlar aynı zamanda 

temiz çevre için toplumun ödemesi gerekli faturayı vurgulamak¬ 

tadır. Model çözümleri karar organlarına ürettikleri bilgilerle 

bu organların iki hedef arasında optimum denge kurabilecek ka¬ 

nunların hazırlanmasında yardımcı olacaktır. 

Yine toprak kaybını önleyebilmek için tarım yöntem¬ 
lerinde değişiklikler gerekmektedir. Genelde, arazisi erazyon 

tehlikesine fasla oranda açık çiftçiler için pahalı muhafaza ted¬ 

birleri gerekmekte ve bu yöntem üreticiler için ekonomik yönden 
avantajlı olmamaktadır. Diğer yandan, tarlası erazyon tehlikesine 

daha az açık üreticiler gelirlerini artırmak olanağını kacak¬ 

lardır. Toprak kaybını önlemeye yönelik kanun aynı zamanda böl- 

gelerarası gelir farklılıkları da yaratacaktır. Meyilli arazi ya¬ 

pısına sahip ve fazla oranda yağmur alan bölgeler diğer bölgele¬ 

re oranla tarım intensitesini azaltacaklar ve sonuçta gelirlerin¬ 
de azalmalar meydana, gelecektir. 
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