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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile önümüzdeki dönemde tarım alanında 

yürüteceği ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yürütülen ileri tarım müzakerelerinin 

olası sonuçları ve tarımda serbestleşmenin ülke tarımına etkilerini değerlendirme fırsatı 

sunmaya çalışırken, bu bağlamda, ülkemizde uygulanabilecek politika seçenekleri de 

ortaya konulmaktadır. Türkiye’nin ilk defa tarım ürünleri ayrıntısında küresel bir model 

içinde diğer ülkelerle birlikte incelenme fırsatının da bulunduğu çalışma, Hacettepe 

Üniversitesi İktisat Bölümü Doktora tezimden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Çalışmanın ortaya çıkmasında görüş ve düşünceleri ile bana yol gösteren 

danışmanlarım Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ ve Doç. Dr. Selim ÇAĞATAY ile Doç. Dr. 

Arzu AKKOYUNLU ve Yrd. Doç. Dr. Özgür TEOMAN’a teşekkürü borç bilirim. Bilgi, 

olanak ve kaynaklarına başvurduğum diğer adını sayamadığım değerli konu uzmanları 

ile dostlarıma teşekkür eder, bu eserin basılmasında bana destek olan 

Müsteşarlığımızdaki değerli yöneticilerime şükranlarımı sunarım.  
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ÖZET 

Dünya mal ticaretinde uzun yıllardır bir serbestleşme akımı yaşanırken bunun tarım 

ürünlerine yansıması genelde sınırlı olmuştur. Gelişmiş ülkelerin ulusal tarım 

sektörlerini koruma ve gıda güvencesini sağlama amaçları doğrultusunda, tarımsal 

piyasalara yönelik olarak uyguladıkları piyasayı bozucu destek politikaları, tarımsal 

ürün piyasalarının etkin çalışmasını önlerken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri 

yoksullaştırıcı etkiler yapmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yürütülen Doha Turu 

müzakere süreci henüz sonuca ulaşamazken, gelişmiş ülkeler tarımsal destek şeklini 

değiştirip doğrudan gelir desteği politikalarına geçerek daha etkin destekleme 

yöntemlerine doğru yol almaya başlamıştır. Türkiye, halen bazı önemli tarımsal 

ürünlerde kendine yeterlilik endişesiyle tarife korumalarını yüksek tutmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde serbestleşme yönünde sağlanacak gelişmelerin Türkiye’yi de 

etkilemesi ve dünyada ürün fiyatları artarken Türkiye’de tarım sektöründe ürün 

fiyatlarının azalması ve tarımsal üretici gelirlerinde önemli düşüşlerin görülmesi 

olasıdır.  

Bu çalışmada, tarım ticaretinde serbestleşmenin gelişimi ve teorisi ele alınmakta, bir 

dünya tarımsal ticaret modeli olan Tarımsal Ticaret Politika Simülasyon Modeli 

(ATPSM)’nin baz yılı değiştirilerek verileri güncellenmekte ve bu modelle Türk tarımına 

serbestleşmenin etkileri çeşitli senaryolar kapsamında incelenmektedir. Bu çalışmayla, 

Türkiye için ilk defa bir dünya modeli kullanılarak tarımsal ürünler temelinde analiz 

yapılmaktadır. Hububat, şeker ve süt ürünleri etki analizi için seçilmiş ürünler olup 

modelin güncellenmesi kapsamında, bu ürünlerin arz ve talep esneklikleri de yeniden 

hesaplanmaktadır. Serbestleşme düzeyi arttıkça Türkiye’de seçilen ürünlerde yurtiçi 

fiyatların azalması ve sektörel olarak toplam refah düzeyinin bir ölçüde artması 

beklenirken, asıl olarak üreticilerin uğradığı önemli refah kaybının telafisi önem 

kazanmaktadır. Sonuçta, serbestleşmenin olası olumsuz etkilerinden korunmak için 

Türk tarım sektöründe önemli yapısal değişikliklere gidilmesi ve sektörde 

yaşanabilecek gelir kayıplarının karşılanması gibi politika seçenekleri karşımıza 

çıkmaktadır. Mevcut yapı ile, AB’nin değişmekte olan destekleme sisteminin hemen 

benimsenemeyeceği savunulmakta, halen sürmekte olan DTÖ İleri Tarım 

Müzakerelerinde ise pazara girişteki yüksek oranlı indirimler yerine Uruguay Turunda 

olduğu gibi daha tutucu bir yaklaşımın tercih edilmesi önerilmektedir. 
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1. GİRİŞ

Dünya ticaretinde tarımsal ürünlerin ve buna bağlı olarak tarım piyasalarının tarihte her 

zaman önemli bir yeri olmuştur. Tarımsal ürün ticaretinin gelişiminde ticareti 

yönlendiren gelişmiş ülkelerin politik yaklaşımlarının dönemsel olarak farklılık 

gösterdiği, ancak, 20. yüzyıl boyunca genelde tarımda korumacılığın hakim olduğu 

görülmektedir. 

Ülkeler genellikle kendine yeterliliklerini artırmak ya da tarım ticaretinden daha fazla 

pay almak amacıyla tarım piyasalarının neoklasik anlamda etkin işleyişini bozucu 

nitelikte iç destek, ihracat yardımı ve gümrük tarifeleri veya ithalat kotası 

uygulamalarına yer vermektedir. Bu uygulamalardan vazgeçilerek daha etkin 

politikalara geçiş ise çeşitli müzakere süreçlerine konu olan Tarifeler ve Ticaret Genel 

Anlaşması (GATT) Turlarında sağlanmaya çalışılmış ve 1994 yılında Uruguay Turu 

Tarım Anlaşması (UT-TA) ile bu yönde ilk adım atılmıştır.  

UT-TA’nda gelişmekte olan ülkelere tanınan ayrıcalıklar nedeniyle son uygulama yılı 

olarak belirlenen 2004 sonrasında, tarımda uygulanacak yeni serbestleşme süreci 

üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Bir dizi başarısız girişim sonrasında, 2001 

yılında Doha Gündemi çerçevesinde yürütülen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ileri tarım 

müzakerelerinin, yeni bir anlaşmayla sonuçlandırılması için uzun süren çabalar 

gerekmektedir. Tarımın olası bir anlaşmadan nasıl etkileneceğinin öngörülmesi, tarımın 

ekonomideki yerinin halen önemli olduğu Türkiye gibi ülkeler açısından stratejik bir 

çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Diğer taraftan, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyinin 16-17 Aralık 2004 

tarihinde Brüksel'de yapmış olduğu Zirve Toplantısı sonrasında, 3 Ekim 2005 tarihinde 

Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerine başlaması kararlaştırılmıştır. Bu gelişmenin 

önümüzdeki dönemde Türkiye’de önemli yapısal değişimleri beraberinde getirmesi 

beklenmektedir. Tarım, AB ile olan yapısal farklar göz önüne alındığında Türkiye’de her 

yönüyle değişime uğraması gereken sektörlerden biri olarak görülmektedir. AB’de 

yaşanan ve yaşanacak olan tarım politikası reformlarının bu süreçte dinamik olarak 

izlenerek uygulamaya hazır duruma geçilmesi, Türkiye’deki mevcut kurumsal yapı ve 

tarımsal üretim yapısını değişime zorlayacaktır.   

Önümüzdeki dönemde, Türk tarımı açısından DTÖ Doha Turu müzakereleri ve AB’ne 

uyum süreci iki önemli dışsal etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte, tarım 
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piyasalarının serbestleştirilmesinin ürün fiyatları ile üretici gelirleri üzerinde yaratacağı 

değişimler ise incelenmeye değer görülmektedir. Bu etkileri incelemek üzere, Türkiye 

için ürün bazında olası değişimleri gözeten yeterli çalışmanın bulunmaması, hangi 

üreticilere ve hangi bölgelere yönelik kaynak transferinin öncelikli olabileceğinin 

belirlenememesine neden olmaktadır. 

Tarım piyasalarında daha fazla serbestleşme sonucu dünya ve Türkiye piyasalarında 

farklı etkilerle karşılaşmak olasıdır. Yapılan birçok çalışmanın sonuçlarından izlendiği 

üzere, daha fazla serbestleşme ve dünyada üretim kararlarını en düşük seviyede 

etkilediği belirtilen doğrudan ödemelere geçilmesiyle, bazı ürünlerin dünya fiyatlarının 

artması ve ülkelere göre değişken olmakla birlikte küresel refah artışı beklenmektedir. 

Buna karşılık, Türkiye’de belli ürünlerde daha farklı sonuçların yaşanması ve, bu 

süreçte, üreticilerin üretim biçimi ve gelir farklılıkları da gözetilerek klasik 

uygulamalardan daha farklı desteklenme ihtiyacı ortaya çıkabilecektir. Politika 

öncelikleri bakımından sürecin önceden öngörülmesi önemlidir.  

Serbest ticaret için tek bir tanım getirilmesi zordur. Genel anlamda serbestleşme, 

ülkeler arası ticaret, yatırım ve sermaye akımlarının bağımsız biçimde hareket etmesi 

olarak açıklanmaktadır. Teorik olarak, serbest ticaret, ulusal piyasalarda malların 

dolaşımına yapay engeller çıkarılmaması ve böylece yerli üretici ve tüketiciler için 

dünya piyasalarında belirlenen fiyat seviyelerinin (taşıma ve diğer giderler dikkate 

alınarak) geçerli olmasıdır. Bu fiyatlar aynı zamanda dünyadaki ürünlerin görece 

bolluğu ya da kıtlığını yansıtmaktadır. Dünya piyasalarında söz konusu fiyatlarda ticaret 

yapmak her zaman mümkün olduğundan, bu fiyatlar bir ülke için olduğu kadar o 

ülkedeki firma ve hanehalkları açısından da bir alternatif maliyet oluşturmaktadır. 

Uygulama açısından serbest ticaret, bir ülkenin engellerin bulunmadığı uluslararası 

ticaret alanına doğru hareket etme politikasıdır. Serbest ticarette bir ülke kendi 

ürünüyle diğer ülkelerin ürünleri arasında ayrım yapmamaktadır. Serbest ticaret yerli 

ürünlere eşit etkili bir vergi uygulandığı sürece gümrük tarifelerinin sıfır olmasını 

gerektirmemektedir (Irwin, 1996:5).  

Ticaretin serbestleşmesi serbest ticarete geçiş ile mümkün olmaktadır. Bir ticaret 

sistemi tam rekabet ortamında çalışıyorsa bu sistemi yansız (nötr) olarak tanımlamak 

mümkündür. Ticaret sisteminde yansızlığa doğru yapılacak her eylem ticaretin 

serbestleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tarımsal ticaretin serbestleşmesi üç 

şekilde kendini gösterir. Birincisi, tarım piyasalarında kamu müdahalelerinden 

uzaklaşılarak tam rekabet piyasasına doğru geçiştir. Bir ülkede kamu müdahalesi ile 
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rekabetçi piyasaların oluşturacağı denge durumunda bir değişiklik yaratılması ile 

kaynak dağılımı etkilenmekte ve piyasa açısından optimal (ya da etkin) olmayan bir 

denge noktasına doğru hareket başlamaktadır. Bu durum ticaret yapan ülkelerin 

herhangi birisinde gerçekleştiğinde diğer ülke piyasalarının etkin çalışmasını da 

engelleyecektir. Bu çerçevede, kaynakların etkin kullanımı için müdahalenin önlenmesi 

gerekir. İkinci gösterge, ortalama gümrük tarifeleri ve sektöre yönelik yurt içi destek 

oranlarının azaltılmasıdır. Gümrük tarifelerinden ve yurt içi desteklerden yararlanan 

ülkeler diğer ülkeler karşısında haksız bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu tür 

uygulamalar, serbest dış ticaret politikalarının özünü oluşturan “karşılaştırmalı üstünlük” 

olgusunu anlamsız kılmaktadır. Serbestleşmenin bir diğer göstergesi ise, reel kurun ve 

reel efektif sektörel kurların zaman içinde görece istikrarlı olduğu, büyük 

dalgalanmaların yaşanmadığı bir ortamın varlığıdır. Reel kurların istikrarlılığı yine 

ticaret yapan ülkeler arası mal ticaretinde fiyat oynaklıklarının ve dolayısıyla rekabet 

edebilirlikte değişkenliğin bulunmadığı, karşılaştırmalı üstünlük esasına göre yürütülen 

ticari ilişkileri garanti edecektir (Togan v.d., 1996:7).   

Bu çalışmada serbestleşme, uluslararası ticarette gümrük tarifelerinin azaltılması 

(pazara girişin kolaylaştırılması), tarım piyasalarına yönelik kamu müdahalesinin ve 

nihayet sektörel desteklerin sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan durumu tanımlamaktadır.    

Bu çerçevede, çalışmanın ilk amacı, tarımda serbestleşmenin kavramsal olarak daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak, ikinci amaç ise, bir dünya tarımsal ticaret modeli ile dünya 

ve Türkiye’de izlenen politikaların serbestleşme sürecinde değiştirilmesinin yüksek 

düzeyde korunan ve kaynak aktarılan belli başlı ürün piyasaları ve iktisadi ajanlar 

üzerindeki etkilerinin ölçülmesidir.  

Çalışmada temel sorunsal “tarım piyasalarının daha fazla serbestleştirilmesini 

gerektirecek olan dışsal değişimlerin Türk tarımını ne yönde etkileyeceği”nin ortaya 

konulmasıdır. Bu nedenle, AB ile üyelik ve DTÖ Tarım Anlaşmasında ileri müzakereler 

sonrasında oluşacak yeni koşullar dikkate alınarak, Türkiye’de tarım kesiminin ve 

tarımsal destekleme için ayrılan kaynakların dağılımının nasıl değişeceği gibi sorulara 

çeşitli senaryolar temelinde cevap aranmaktadır. 

Çalışmada, yöntem olarak öncelikle uluslararası veriler ve uluslararası yayınlardan elde 

edilen sonuçlar değerlendirilerek, tarımda daha ileri serbestleşmenin etkileri ürün 

bazında araştırılmaya çalışılmaktadır. Serbestleşmenin tarım sektörü üzerine etkilerinin 

daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir kısmi denge analizi yönteminin 
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kullanılması uygun bir yol olarak görülmektedir. Kısmi denge modelleri tarım 

sektörünün ayrıntılarıyla ele alınarak karmaşık tarımsal fiyat yapılarının ortaya 

konulmasında ve ürün temelli değişikliklerin yansıtılmasında faydalı olmaktadır. 

İncelenen birçok model arasında görece güncel, Türkiye’ye ilişkin verilerin kapsandığı, 

veri seti uyarlanabilir ve çalışmada amaçlandığı üzere serbestleşmenin ürün fiyatları 

üzerinde etkileri ile ticarette meydana getireceği değişim ve bunun refah etkilerinin 

ortaya konulabildiği en uygun model Tarımsal Ticaret Politika Simülasyon Modeli 

(ATPSM) olarak belirlenmiştir. Seçilen modelin verileri büyük ülkeler itibarıyla 

güncellenerek baz yılı değiştirilmekte ve hububat, şeker ve süt ve süt ürünleri sektörleri 

modelde incelenmektedir. Bu ürünlerin arz ve talep esneklikleri ekonomik regresyon 

modelleriyle hesaplanarak modele dahil edilmektedir. 

Çalışma giriş dahil yedi bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, tarımsal piyasaların 

kendisine özgü özellikleri ve piyasa müdahalesinin gerekçeleri ele alınmaktadır. 

Üçüncü bölümde, tarım sektöründe serbestleşme günümüze kadarki gelişimi içerisinde 

incelenmekte ve bazı büyük ülkeler ile Türkiye’nin tarım politikaları bu gelişim 

sürecinde kısaca anlatılmaktadır. Sonraki bölümde, tarım sektöründeki serbestleşme, 

analitik olarak, tarıma müdahale şekilleri ve etkileri ele alınarak dünya ve Türkiye 

örnekleri çerçevesinde irdelenmektedir. İzleyen bölümde, tarımda serbestleşme 

üzerine yürütülmüş bulunan çeşitli çalışmalar ve bunların kullandığı yöntemler, Türkiye 

üzerine yapılan çalışmaları da içerecek şekilde gözden geçirilmektedir. Altıncı 

bölümde, çalışmada kullanılan model belirlenmekte ve verileri güncellendikten sonra 

serbestleşme senaryoları itibarıyla geliştirilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde, 

senaryo sonuçları tarımsal ürün piyasaları, üreticiler ve refah düzeyinde değişim başta 

olmak üzere incelenmektedir. Son bölümde, çalışmada elde edilen sonuçlara 

değinilerek önerilerde bulunulmaktadır.    
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2. TARIM PİYASALARI VE MÜDAHALE

Tarım sektörü yapısı itibariyle ekonominin diğer sektörlerinden farklı bir yapıya sahiptir. 

Söz konusu farklı yapıda ise, küresel serbest ticaretin tarım sektöründe 

uygulanmasının tutarsız bir yaklaşım olduğu ve kendine özgü politikalarla ele 

alınabileceği savı ortaya atılabilmektedir (Laigneau, 2005:3).   

Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında, özellikle 1990’ların başlarından itibaren tarım, 

ileri teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve uluslararası rekabetin artması ile 

kaydedilen sektörel değişim ve gelişmeler sonrasında, bir sınai etkinlik olarak 

görülmeye başlanmış ve kendine özgülüğü bulunsa bile, tarımın uluslararası ticaret 

kurallarının dışında kalmaması gerektiği vurgulanmaya başlamıştır.  

Tarımda korumacılık ile serbestleşme iki farklı yaklaşım olarak tüm dünyada 

kendilerine taraftar bulmaktadır. Ancak, tarımın ekonomiye ilişkin ya da ekonomi dışı 

unsurlar çerçevesinde kendine özgü kabul edilmesi ve bu kapsamda tarım sektöründe 

yaşanan piyasa aksaklıklarına karşı kamu müdahalesinin bulunması tarım ticaretinde 

serbestleşmenin diğer sektörlere göre çok sonraları gündeme gelmesinde en önemli 

etkenlerden biri olarak karşımızda durmaktadır.  

Öncelikle, tarımın diğerlerinden farklı bir sektör olarak algılanmasının nedenleri, tarım 

ürünleri piyasaları dışında kalan ekonomik ve sosyal koşullara ve bire bir tarım 

ürünlerinin alınıp satıldığı piyasaların koşullarına bağımlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıdaki bölümde söz konusu nedenler ele alınmaktadır. 

2.1. TARIM KESİMİNE MÜDAHALENİN BAZI GEREKÇELERİ 

Tarım, insanlara gıda temini yönü yanında ülkeler tarafından stratejik bir sektör olarak 

da algılanmaktadır. Gıda fazlası olan ülkelerin uluslararası politikaya, özellikle 

ithalatçılara yönelik olarak, yön vermede gıdayı bir araç olarak kullanmaları tesadüf 

değildir. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi bir serbest piyasa 

ekonomisinde dahi tarımsal piyasalara devlet müdahalesi 1930’lardan bu yana önemli 

bir politika aracı olarak kullanılmaktadır (Tarrant, 1980:45). ABD özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında dünyada ekonomik ve politik liderliği sürdürmenin bir aracı olarak 

tarımsal fazlanın sürekli kılınması politikasını benimsemiştir. Bu bağlamda, ABD’de 

1954 yılında yürürlüğe giren “Barış İçin Yiyecek” (Public Law 480) gibi yardım 

programlarıyla tarım ürünlerine pazar yaratılmaya çalışılmış ve dünya tarım piyasasının 
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yüzde 40’ına varan oranlarda piyasa hakimiyeti sağlanmıştır (Şahinöz, 1993:93). Söz 

konusu program dahilinde 1975 yılına kadar geçen dönemde ABD tarım ürünleri 

ihracatının yüzde 20-yüzde 34’ü gıda yardımı kanalları kullanılarak gerçekleştirilirken, 

Vietnam, Güney Kore, Filipinler, Yunanistan, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerde gıda 

yardımının “Ortak Savunma” programı ile birlikte yürütüldüğü belirtilmelidir (Şahinöz, 

1989: 69).    

Büyümeye katkısı yönünden tarımın büyük önemi bulunmaktadır. Düşük nitelikli kırsal 

işgücünün istihdamı, ürünlerin dış satımıyla döviz kazanılması, doğal kaynakların 

kullanımı ve korunması, yatırım sermayesi yaratılması ve işleme sanayii, tarımsal girdi 

sanayii, ticaret, mali hizmetler, ulaştırma, depolama vb. başta olmak üzere diğer 

sektörlerle güçlü etkileşim içinde bulunulması milli hasılanın büyümesine katkı 

sağlamaktadır.  

Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründen büyümeye katkı 

sağlayacak kaynaklar değişik şekillerde diğer sektörlere aktarılmıştır. Tarımsal 

ürünlerde fiyatlar sanayi ürünlerine göre düşük tutulmuş, ihracattan vergi alınmış, 

sanayi ürünleri üretimi gümrük koruması ve teşvik önlemleriyle özendirilirken tarım 

sektörü yatırım için cazip bir sektör olmaktan çıkmış, girdi maliyetleri artmış ve tarımsal 

ürünler fiyat istikrarının sağlanması, tüketicilere ve sanayiye ucuz mal temini 

amaçlarına hizmet etmiştir. Ek olarak, reel kurun değerlenmesi ile ihracat rekabeti 

azalırken, ithal ikamesi de mümkün olamamıştır (Schiff v.d., 1992: 5).  

Tarımın özellikle kırsal hayatın devamlılığı ve buna bağlı olarak gıda güvencesinin1 

sağlanması açısından stratejik bir sektör olarak görüldüğü belirtilmelidir. Tarım sektörü 

kır ile kent arasında ekonomik bir köprü görevi görürken, kente gıda, işgücü ve doğal 

kaynak teminini sağlamaktadır (Trejos v.d., 2004). 

Öte yandan, tarımda üreticilerin çok sayıda ve coğrafi olarak dağılmış halde 

bulunmasının yanısıra gelişmiş ülkeler hariç görece düşük eğitim ve teknoloji kullanımı 

göz önüne alındığında, üreticinin piyasa hakkında bilgiye ulaşımının tam olduğu 

varsayımı tarımda geçerli olamamaktadır. Bu konumda, üreticiler birbirinden kopuk bir 

şekilde piyasadan algılayabildikleri sinyalleri kullanarak üretim kararlarını vermektedir. 

1 Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)’nün tanımına göre gıda güvencesi, bütün 
insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda 
önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve 
ekonomik bakımdan erişmeleri ve sürdürmeleri durumudur (DPT, 2001:1). 
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Üretim kararlarının talebe uyumu üretim şekli nedeniyle geciktiğinden ve piyasadaki 

diğer üreticilerin nasıl davranacağı bilinemediğinden tarımsal üretimde dalgalanmalar 

yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda, fiyat dalgalanmalarını azaltmaya 

yönelik devlet müdahaleleri doğrudan destekleme alımı yapan ya da üretici 

örgütlenmesini zorunlu hale getiren politikalara dönüşmektedir. 

Kırsal nüfusun yoğun olduğu ülkelerde, tarımsal üreticilerin seçmen olarak çok önemli 

bir oy potansiyeli oluşturmaları, tarım piyasalarına yapılan müdahalelerin bir başka 

gerekçesini oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde seçmenin çok büyük bir bölümü 

tarım kesiminde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kısmı tarım dışı 

sektörlerde istihdam edilse de, politik yaşamda kökleri çok uzun yıllara dayanan 

tarımsal lobiler güçlü ve yönlendiricidir. Sonuçta, tüm ülkelerde tarımın ekonomi 

açısından önemli görülmesi, seçim sistemlerine ve bölgesel dengelere bağlı politik 

hesaplar, tarım ve üreticilerin dikkate alınmasını sağlamaktadır. 

Tüketim açısından bakıldığında, devletin tarım piyasalarına müdahalesi enflasyonist 

baskıların azaltılması yönünden önemli görülmektedir. Özellikle gıda harcamalarının 

aile bütçesinin önemli bir kısmını oluşturduğu ülkelerde fertlere gıda yardımları 

yapılması gündeme gelebilmekte ya da tarıma yönelik fiyat politikaları ucuz ürünün 

tüketiciye ulaştırılması için üreticiye doğrudan gelir ödemesi şeklinde olmaktadır 

(Tarrant, 1980:47-77). 

İstihdam açısından tarımın vazgeçilemez şekilde müdahaleye gereksinim duymasının 

nedenini biraz daha açıklamakta yarar görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde kırsal alanda yaşayanlar tarımsal üretimle geçimlik olarak ilgilenmektedir. 

Zira, aile işletmesi olarak çalışan, ücretli işçi kullanmayan “köylü aile işletmeleri” 

gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Ticari olarak yapılan tarımsal faaliyette ise işletme 

dışından işçi çalıştırılmakta ve ücret ödenmektedir. Geçimlik tarımsal aile 

işletmelerinde alternatif iş olanakları kısıtlı olduğundan gizli işsiz ve mevsimlik işsiz 

türünde emek birikimi oluşmaktadır. Bunun yanında tarımsal faaliyetler yanında tarım 

dışı çoklu işlerde çalışmak suretiyle geçimini sağlamak durumunda olan emek 

sahipleri, yerine göre kırsal kalkınma politikaları dahilinde yerlerinde tutulmaya 

çalışılmaktadır. 

Eğer, sanayi ve hizmet sektörleri tarımsal nüfus artışını emecek kadar istihdam 

yaratamıyorsa, aile emeğiyle çalışan, ücretli işçi kullanmayan köylü işletmeleri sıfıra 

yakın bir marjinal verime sahip bu işgücünü kullanarak açık işsizliğin gizli işsizliğe 
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dönüşmesini sağlar. Bu işletmelerin kullanabildiği toprak ve sermaye varlığının 

sınırlılığı biriken nüfusla birlikte gizli işsizliği yaratmaktadır. Geçimlik kesim, geçimlik 

ürünü hem kendi tüketimi hem piyasa için üretiyorsa yani nakdi geliri bu ürüne bağlı 

olduğunda, söz konusu ürünün arz bolluğu nedeniyle fiyatında yaşanacak düşüş, 

ürünün talep esnekliği düşük olduğu için, üreticinin nakdi gelirini düşürür. Bu gibi 

durumlarda kırsalda yaşayanların yeteri kadar gelir elde etmeleri mümkün 

olmadığından devlet geliri artırıcı ya da fiyatlara müdahale ile gelirin azalmasını önleyici 

tedbirler uygulayabilmektedir (Kazgan, 2003:48,160).  

Tarımın çokişlevliliği kavramı içinde tarımın ekonomik olan ve olmayan boyutlardaki 

vazgeçilmezliği son dönemde daha fazla ön plana çıkarılmaktadır. Bu kavram, daha 

ziyade tarım sektörünün devamlılığı açısından bazı kaygıları bulunan Norveç, İsviçre, 

Japonya ve Avrupa Birliği tarafından getirilen bir açılım olmuştur. Çokişlevliliğin önemli 

bir özelliği, ikincil faydaların birincil olanlarla beraber ve bunlara bağlı olarak ortaya 

çıkması durumudur (birbirine bağlı üretim - joint production). Bu bağlamda, tarımın 

çokişlevliliğinden kaynaklanan bir fayda tarıma bire bir bağlı olmadan ortaya 

çıkamayacağından tarımın desteklenmesinin ya da tarıma müdahalenin kaçınılmazlığı 

ortaya konulabilecektir (Ingco, 2004:170). Bu noktada, örneğin tarımsal üretimin 

devamından dolayı oluşabilecek pozitif çokişlevsel bir fayda gıda güvencesinin 

sağlanması olarak kabul görmektedir (Abler, 2001:31).    

Öte yandan, tarımın çokişlevliliği ile ilgili vurgulanan ve tarımın özel ve farklı olması 

veya tarıma müdahalenin geçerliliği açısından ortaya atılan üç özellik üzerinde 

durulmaktadır: gıda güvencesinin temini, çevresel faydalar ve kırsal nüfusun 

korunması. 

Çokişlevliliğin çevresel faydaları olarak takdir edilen bir doğa güzelliği yaratması, doğal 

hayata katkı, rekreasyonel olanaklar vs. ele alınmaktadır. Gıda güvencesi boyutunda 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin ortak kaygıları bulunmaktadır. Doğal afet, 

savaş, fiyat şokları, ambargolar birer risk olarak algılanmakta ve ülke insanlarının 

gıdaya duydukları ulusal ihtiyacın olabildiğince yerel kaynaklardan karşılanması talebini 

ortaya çıkarmaktadır. Kırsal nüfusun korunması konusu ise, gelişmiş ülkelerde kırsal 

alana veya tarımsal ürünlere daha fazla yardım aktarılması yoluyla tarımda çalışanların 

sayısının daha fazla azalmaması hatta artırılabilmesi noktasındaki kaygılardan ortaya 

çıkmaktadır (Ingco, 2004:174).  
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Özellikle tarımsal üretimde kendine yeterliliği az olan ülkelerin temel müdahale 

gerekçeleri söz konusu yeterliliğin yükseltilmesi amacıyla olmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda tarım ürünleri fiyatları gümrük korumaları yoluyla artırılmıştır (Sorenson, 

1975:69). Çokişlevliliğin ortaya çıkışındaki nedenler içinde kendine yeterliliğin 

yükseltilmesi yönünde tarihsel kaygı ve uygulamaların bulunduğu inkar edilemez 

nitelikte görülmektedir.   

Tarımın çokişlevliliği konusunda uluslararası düzeyde ortak bir anlayışın oluşmaması 

daha ziyade bu kavramın bazı ülkelerce tarımın serbest ticaretten korunması için bir 

araç olarak kullanılması amacının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 

çokişlevliliğin ele alınışında ortaya konulan özelliklerin bir piyasa dahilinde ölçülebilir 

şekilde ele alınamaması bir sorun olarak görülmektedir. Ülkelerin söz konusu 

özelliklerin desteklenmesinde kullanacakları destek araçlarının şeffaf ve ölçülebilir 

olamaması, bunların tarım ticaretine nasıl yansıyacağı noktasında soru işaretleri 

uyandırmaktadır.    

Tarım ürünleri üretim ve ticaretinde son dönemde önem kazanan bir başka kavram 

gıda güvenliğidir2. Tüketici tercihlerinin sağlık riski taşımayan, güvenli ürünlere kayması 

ve bu yönde artan baskılar uluslar arası tarım ticaretinde gıda güvenliği kriterlerinin 

dikkate alınmasına ve tarım sektörüne düzenleyici yeni müdahaleleri beraberinde 

getirmektedir. 

2.2.  TARIM PİYASALARININ ÖZELLİKLERİ  

Tarım ürünleri piyasalarının temel ayırıcı özellikleri üretim, piyasa- fiyat ilişkileri ve 

pazarlama-tüketim yönleriyle ele alınabilir. 

Üretim düzeyinde ele alındığında, her dönemde tarımsal üretim miktarını belirleyen 

unsurun sadece fiyatlar ve kullanılan girdi miktarı olmadığı anlaşılır. Tarımsal üretimde 

hava durumu, hastalıklar ve toprak yapısı gibi dış etkenler de bulunmaktadır.  

Tarımsal üretimde en önemli girdi olan toprak sabit faktör olarak kabul edilecek olursa, 

bu durum sektörler arası faktör geçişinin esnek olmaması ve tarımsal girdilerde “Azalan 

Getiriler Kanunu”nun geçerli olması sonucunu doğurmaktadır.  

2 Güvenli  gıda, amaçlandığı biçimde hazırlandığında ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
özellikleri itibariyle tüketime uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddesi olarak 
tanımlanabilmektedir. Gıda güvenliği ise güvenli gıda üretim koşullarının oluşması için gerekli 
teorik ve teknik gereklilikleri tanımlayan bir sistemi tanımlar (DPT, 2001:25). 
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Üretim faktörleri teknik bakımdan diğerleriyle ikame edilemediğinde, yani faktör arz 

fonksiyonları esnek olmadığında, alternatif ürüne kayma olanağı bulunmamaktadır. Bu 

da tarımsal fiyatların artması veya azalmasının çıktıda benzer oranda değişiklik 

göstermemesine yol açmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususların sonucu, tarımsal üretim ve dolaylı olarak istihdamda 

dönemsellik ve risk unsurları ortaya çıkmaktadır. 

Piyasa-fiyat etkileşimi bakımından incelendiğinde, güçlü lobi ve üretici örgütleri 

bulunmadığı takdirde tarım sektöründe üreticiler genelde tam rekabet ortamında 

bulunmaktadır. Yani, girdi ve çıktı piyasalarında pazar güçleri zayıftır. Öte yandan, arz 

ve talebin fiyat esneklikleri genelde düşüktür. Bu nedenle, üretim ve tüketimde 

meydana gelen dönemsel dalgalanmalar arz-talep dengesizliği sonucunda fiyat ve 

üretici gelirinde istikrarsızlık yaratmaktadır.  

Tüketim ve pazarlama bakımından değerlendirildiğinde ise, tarımsal ürünlerde talebin 

gelir esnekliği düşüktür. Engel Kanununda öngörüldüğü üzere, hanehalkı geliri arttıkça 

gıda harcamalarına gelirden ayrılan pay azalmaktadır. Bu durumda gıda ve tarım 

ürünleri talebi ancak nüfus artışına ya da gelişmiş sanayi ülkelerinde olduğu gibi gıda 

ürünlerinin biçim, içerik ve kalitesinin iyileştirilmesi ve ürün çeşitlendirmesine bağlı 

olarak bir artış gösterebilir. Bir diğer olgu ise tarım ürünlerinin hacimli ve/veya 

bozulabilir ürünler olmasıdır. Bu nedenle, yüksek stoklama maliyeti gerektirmektedir 

(Knutson v.d., 1995: 118, 227-233; Bulmuş, 1978: I.Bölüm; Tarrant, 1980:47-56, 

Cochrane, 1955:1163-65). 

Tarım piyasalarının yukarıda açıklanan özelliklerine dayalı olarak ortaya çıkan 

farklılıklar üç ana grupta toplanabilecektir (Sneessens, 2003; Kazgan, 2003:225; 

Tarakcıoğlu, 2001:6).  

1- Piyasaların üretim açısından doğal koşulların etkisine açık olması ile arz ve
talebin fiyat esnekliklerinin düşük olmasının neden olduğu arz-talep
dengesizliğine bağlı fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan istikrarsızlık ve
öngörülemezlik:

Bu bağlamda, aşağıda üç farklı durumdan bahsedilebilecektir.  
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• Tarım ürünlerinin beslenme açısından temel ürünler olması sonucu düşük talep

esnekliğinin bulunması nedeniyle arzdaki iniş çıkışların doğrudan fiyat

dalgalanmaları yaratması (King Kanunu).

Tarımsal üretimin iklim koşullarının doğrudan etkisi altında olması,  üretimin 

(rekoltenin), hava koşullarına göre beklenenin üzerinde (bolluk ya da var yılı)  ya 

da beklenenin altında (kıtlık ya da yok yılı)  olması sonucunu doğurmaktadır. Bu 

şekilde üretimde ortaya çıkan değişmeler, fiyatlarda da önemli oranlara varan 

dalgalanmalara neden olmakta ve üretici gelirlerini de  doğrudan etkilemektedir. 

Tarımsal üretimde değişmeler, arz eğrisini bolluk yıllarında sağa, kıtlık yıllarında 

ise sola kaydırır.  

Arzda meydana gelen değişim ne kadar büyük ya da talep ne kadar az esnek ise 

fiyatlardaki yıllık değişim o ölçüde fazladır.  Talebin fiyat esnekliği, εd  , talep, Dt  

ve fiyat,  Pt,, alınırsa, εd > 1 olduğunda talep fiyattaki değişime karşı esnek, εd =1 

ise birim esnek, εd <1 ise esnek olmayan bir yapıdadır.  

King Kanunu başlığı altındaki fiyat dalgalanmaları, kapalı ekonomi ve 

stoklanamayan ürün varsayımı altında geçerlidir. Ticaretin olanaklı olduğu ve 

stoklanabilir bir ürün sözkonusu ise rekolteye dayalı  fiyat dalgalanmalarından 

kaynaklanan gelir istikrarsızlıklarından kaçınılabilmektedir. 

• Üretimin zamana bağlı olması nedeniyle ortaya çıkan arz gecikmeleri sonucu

devresel istikrarsızlıklar oluşması (Örümcek Ağı Teorisi).

Tarımsal ürün talebinin cari üretim yılı ürün fiyatının bir fonksiyonu olmasına 

rağmen arzının bir üretim dönemi önceki fiyatın fonksiyonu olması, ürün 

fiyatlarında devresel dalgalanmalara yol açmaktadır. Bir başka deyişle arz ve 

talebin zaman içindeki değişme hızlarının birbirine eşit olmadığı ve bunların 

dengelenmesinin belirli bir gecikmeyle mümkün olduğu durumu açıklamak için 

örümcek ağı (cobweb) teorisi kullanılmaktadır. Teoride üç çeşit dalgalanmadan 

bahsedilebilir: Belirli bir yörüngede devam eden (sallanan), açılan ve kapanan 

örümcek ağı.  

Örümcek ağı teorisi bir model olarak ele almak mümkündür. Modelde, arz ve 

talebin zaman içindeki değişme hızlarının birbirinine eşit olmadığı, bu nedenle 
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arz-talep dengesinin kurulması için belirli bir zaman gecikilmesi gerektiği 

gözleminden hareket edilmektedir. Buna göre, tarımsal bir üründen t gibi bir 

dönemde talep edilecek miktar (Dt) o dönem fiyatının (Pt) bir fonksiyonudur. Buna 

karşılık üreticilerin t dönemi için arz edecekleri ürün miktarı (St) bir önceki 

dönemin (Pt-1) bir fonksiyonudur. Bu durumda, fiyata bağlı arz ve talep 

denklemleri: 

Talep fonksiyonu:   

tt PD βα −=   (α, β >0) 

Arz fonksiyonu: 1−+−= tt PS δγ    (γ, δ >0) 

Bu fonksiyonlardaki parametreler: 

=α  fiyat sıfır olunca talep edilen miktar 

=β talep eğrisinin eğimi 

=δ  Arz eğrisinin eğimi 

=γ  fiyat sıfır olunca arz edilen miktar olarak gösterilmektedir. 

Belirli bir t döneminde dengede arz ve talep birbirine eşit olacağından; 

tt SD =

Buna göre üst bölümdeki iki fonksiyon birbirine eşitlenirse; 

1−+−=− tt PP δγβα  olacaktır. Bir başka gösterimle, 

γαδβ +=+ −1tt PP   olur. İki tarafı β’ya bölünürse, 

β
γα

β
δ +

=+ −1tt PP

Birinci derece fark denklemi çözümünden gidildiğinde (bknz. Ek-1) ve P0 

başlangıç fiyatını göstermekteyken; 

δβ
γα

β
δ

δβ
γα

+
+

+−
+
+

−= t
t ))(P(P 0   denklemi, fiyatların zaman patikasını 

göstermekte, herhangi bir tarımsal ürünün arz ve talep fonksiyonu 

parametrelerinin ve başlangıç fiyatının bilinmesi halinde t döneminde fiyatı 

belirlenebilmektedir.  

Eğer, talep eğrisinin eğimi arz eğrisinin eğiminden daha yüksekse (β>δ),  fiyat ve 

üretim dalgalanmaları geniş boyutlara varacak dengeden uzaklaşan bir şekilde 

istikrarsızlaşacaktır (açılan dalgalanma). Arz eğirisinin eğimi talebinkinden 
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yüksekse (β<δ) bu durumda ise fiyat ve üretim dengeye yönelen bir şekilde 

dalgalanacaktır (kapanan dalgalanma) (Chiang, 1984:562; Ritson, 1977:134). 

Açılan dalgalanma kamu müdahalesini zorunlu kılarken, kapanan dalgalanmada 

zorunlu ancak geçici müdahale gündeme gelebilecektir (Bulmuş, 1978:13).  

Örümcek Ağı Teorisi’nin de yine kapalı ekonomi ve stoklanamayan ürünler için 

geçerli olabileceği ve üreticilerin uzun dönem fiyatlar konusunda  bilgi sahibi 

olmadığı varsayımı yapılmaktadır. Ayrıca, arzın sadece fiyattan etkilendiği 

varsayılarak üretim faktörlerinin sınırı, yatırım olanakları ve bekleyişler gibi fiyat 

dışı faktörlerin etkisi gözönüne alınmamıştır. Gerçekte bu durumun daha çok 

görece kapalı ve küçük, dağınık aile tipi işletmelerin bulunduğu ve borsaların 

gelişmediği piyasalar için geçerli olduğu gözlenmektedir.  

• Tarımsal ürünlerin biyolojik olarak yıl boyunca değil de mevsimlik olarak hasat

edilmelerinden kaynaklanan mevsimlik fiyat değişmeleri.

Yukarıdaki iki unsura ek olarak yılda bir ya da iki defa hasat edilen tarımsal 

ürünlerin arzının belli bir döneme yoğunlaşması ancak tüm yıl boyunca 

tüketilmesi nedeniyle, fiyatlarda mevsimsel dalgalanmalardan söz 

edilebilmektedir. Ürünün ilk ve son pazarlama dönemlerinde fiyatlar artarken, en 

bol olduğu dönemde fiyatlar oldukça düşebilmektedir. Fiyat değişimlerinin yıllık ve 

mevsim içi değişim şiddeti büyük ölçüde üretim miktarına bağlı olmaktadır. 

Bununla birlikte, dalgalanmalar stoklanabilir olan ve olmayan ürünler için 

farklılıklar gösterebilmektedir.  

2- Üretimde kullanılan toprak gibi önemli bir girdinin sabit olması arzı teknolojik
gelişmelere hassas kılarken, söz konusu gelişmenin yarattığı arzın talepten
hızlı artması ile talebin gelir esnekliğinin düşük olmasıyla tarımda fiyat ve
gelirlerin düşüş eğilimine girmesi.

Uzun dönemde mal ve hizmetlerin fiyatları farklı oranlarda değişmektedir. Tarım 

ürünlerinin daha çok iç ve dış piyasada sanayi mamullerine göre ticaret hadleri konu 

edilmektedir. Ticaret haddi; bir dönemin tarımsal ürünler fiyat endeksinin sınai ürünler 

fiyat endeksine bölünmesiyle bulunan oranın bir önceki dönemde bulunan endeks 

oranına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Ticaret haddi denklemi için, Tai ticaret haddi, 

ea tarımsal ürünler fiyat endeksi, ei sınai ürünler fiyat endeksi olarak alınır,  0 ve 1, yıl 

dönemlerini gösterirse,    
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olacaktır. Tai‘de yükseliş hadlerin tarım ürünleri lehine, düşüş ise aleyhine döndüğünü 

gösterecektir. Ticaret haddi arttıkça aynı miktar tarımsal ürünle bir önceki döneme göre 

daha fazla sınai ürün alınabileceği, bu had azaldıkça ise tam tersinin geçerli olacağı 

anlaşılmalıdır. 1970’li yılların ikinci yarısından bu yana dünya piyasalarında ticaret 

hadleri tarım ürünleri aleyhine düşüş eğilimi izlemektedir. Bu durum, gelişmekte olan 

ülkelerde gelir kaybına yol açarken, gelişmiş ülkelerde yoğun (intensive) tarım 

uygulamaları ve teknik ilerleme ile  yaşanan verimlilik artışı sonucu azalan maliyetler 

ticaret hadlerindeki aleyhe dönüşün etkisini azaltmaktadır. 

Ticaret hadleri iç piyasayla ilgili olarak izleniyorsa iç ticaret hadleri olarak adlandırılır ve 

ülkedeki tarım ve sınai kesim fiyat endeksleri oranlarını kapsar. Dış piyasayla ilgili 

kullanıldığında, tarım ürünleri ihraç fiyatları endeksinin, ithal edilen sınai mamuller fiyat 

endeksine oranı olarak alınır ve dış ticaret hadleri denilir.  

İç ticaret hadlerindeki değişmeleri irdelemek için kapalı ekonomi varsayımından yola 

çıkmak gerekmektedir. İç ticaret hadlerindeki değişimde etkenlerden biri, talep artış 

hızıdır. Tarım ürünleri talebi uzun dönemde sınai ürünler talebine göre daha yavaş 

artmaktadır. Tarım ürünleri talep eğrisi sınai ürünlere göre daha yavaş sağa kayar ve 

tarımsal üretimdeki gelişmenin getirdiği fiyat düşüşünü karşılayacak boyutta bir talep 

artışı yaşanmadığı için iç ticaret hadleri düşüş eğiliminde olur. Bir diğer etken ise, 

tarımda üretim faktörleri arz esnekliğinin yapısal olarak düşük olmasıdır. Buna göre, 

tarımda fiyat düşüşü ürün arzının kısılmasında ya da artışında arzın genişlemesine 

kısa vadede imkan sağlamamaktadır. Sınai ürünlerin arzı ise daha esnektir. Diğer 

şartlar veriyken ve tarımsal ürün talebinin sanayi ürünlerine göre daha yavaş arttığı bir 

ortamda, iç ticaret hadleri tarım aleyhine değişme eğilimindedir. Son bir etkenin 

açıklaması ise biraz daha uzundur. Tarımda verimlilik artışı gübre ve sulama gibi 

değişken girdilere ve teknik ilerlemeye dayalı gerçekleşmektedir. Teknik ilerlemenin 

yarattığı arz artışına karşın tüketici talebindeki yavaş büyüme, tarımsal ürün fiyatları ve 

gelirlerinde aşağıya doğru yapısal olarak sürekli baskı oluşturmaktadır. (Blanford, 

2001:3; Sorenson, 1975:67). Ancak sanayide teknolojik gelişme daha hızlı olmaktadır. 

Bu nedenle, normal şartlar altında iç ticaret hadlerinin sanayi ürünleri aleyhine dönmesi 
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beklenmelidir. Öte yandan, sanayi kesiminde monopol gücü varsa bu gücün 

“kastanyola (ratchet) etkisi” diye nitelenen ve fiyatları düşüş yönünde yavaşlatıcı etki 

nedeniyle teknolojik değişim ile yakalanan verim artışları fiyatlara fazla yansımayacak, 

faktör gelirleri yükselecektir. Bu durumda iç ticaret hadleri tarım aleyhine dönecektir. Bu 

durum özellikle gelişmiş ekonomilerde geçerli olmaktadır (Kazgan 2003:256).  

İç ticaret hadlerinin tarım aleyhine dönmesinin ardında bir başka neden olarak da reel 

kurun azalması gösterilmektedir (Patnaik, 2002:6). Zira, reel kurdaki azalma ile 

teknolojik ilerleme tarım ürünleri fiyatlarının düşmesinde eş etki yaratmaktadır. Bu olgu 

özellikle monopolleşmenin etkisiyle gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, gelişmekte olan 

ekonomilerde de izlenmektedir.   

Kapalı ekonomi varsayımı yerine tarım ürünlerinin dış ticarete konu olduğu kabul 

edilirse, dış ticaret hadlerindeki değişimden bahsedilebilecektir. Dünya piyasalarında 

tarımsal ürünlerin ticaret hadlerindeki değişme, ülkelerde iç ticaret hadlerindeki 

değişmeden bağımsızdır. Ürün arzında monopol durumda bulunmayan bir ülke için 

dünya piyasa fiyatları veridir.  

İç ticaret hadlerindeki değişmeyi belirleyen etkenler dünya piyasaları için de geçerlidir. 

Burada ülkelerin izledikleri birbirinden farklı politikalar ve teknolojik gelişmeler iç ticaret 

hadlerindeki seyri farklılaştırmaktadır. Örneğin, bir ülkenin iç piyasasında yüksek talep 

artış hızı ve düşük teknik değişim iç ticaret hadlerini tarımsal ürünler için olumlu şekilde 

etkilerken, dünya piyasasında ticaret hadlerinin tarım aleyhine geliştiği 

görülebilmektedir.  

Singer-Prebish hipotezi dış ticaret hadlerindeki düşüşü açıklamaya çalışan ve büyük 

tartışma uyandıran görüşlerin en önemlilerindendir. Bu hipoteze göre, birincil 

(işlenmemiş, hammadde durumundaki) ürünlerin sanayi ürünleri karşısında göreli 

fiyatları azalma eğilimindedir. GOÜ tarımsal ürünlerin dahil olduğu işlenmemiş 

ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüklerini kullanarak uzmanlaşmakta ve bunları 

uluslararası piyasalarda pazarlamaktadır. Teknolojik ilerleme sanayi sektöründe daha 

yoğun şekilde yaşanmakta ve bu durum sanayileşmiş ülkeleri zenginleştirirken 

işlenmemiş ürünlerde uzmanlaşan ülkeler kendi ticaret hadlerine de olumlu 

yansıyabilecek bu sanayi kaynaklı teknolojik ilerlemeden faydalanamamaktadır 

(Cuddington vd., 2002:2). 
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Singer-Prebish tezinde ticaret hadlerinin GOÜ aleyhine dönmesine neden olarak arz, 

talep etkileri ve ekonomilerin yapısal durumu ile ilgili unsurlar üzerinde durulmuştur. 

Tarım özelinde açıklanacak olursa, öncelikle tarımda kullanılan girdilerin gelişmiş 

ülkelerce oluşturulan oligopolistik piyasalardan sağlanması GOÜ’in maliyetlerini artırıcı 

bir unsur olmakta ancak tarım ürünü ihraç eden GOÜ piyasalarında bu söz konusu 

olmadığından tarımsal ürün ithalatçısı GÜ açısından hammadde fiyatları azalmaktadır. 

Diğer yandan, gelişmiş ülke piyasalarının dışarıya karşı sıkı bir biçimde korunması, 

sanayide tarım kökenli hammadde kullanımının azalması ve nihayet Engel Kanunu 

gereği gıda talebinin gelir esnekliğinin sanayi ürünlerine nazaran daha düşük olması 

gibi etkenler GOÜ için ihracat olanaklarının daralmasına neden olmaktadır. Bu 

durumda dış ticaret hadleri, söz konusu ülkelerin ihracatına konu olan tarım ürünleri 

aleyhine gelişmektedir (Cuddington vd., 2002: 5; Seyidoğlu, 1996: 708). 

1950’lerde ortaya konulan Singer-Prebish hipotezinden sonra, son kırk yıllık dönemde 

tarım sektöründe yaşanan gelişmelerle ticaret hadlerindeki değişim arasındaki ilişki ele 

alınabilir. 1960’lı yıllarda yaşanmaya başlanan Yeşil Devrim kimyasal gübre kullanımı 

ve buna duyarlı yüksek verimli tohumların geliştirilmesiyle başlamıştır. Tarımsal 

ürünlerde, özellikle de hububatta, verimin hızla artması, üretim maliyetinin düşmesini 

getirmiş bir yandan da üretimde girdi kullanımı artmıştır. Uygulama GÜ’de hızla 

yaygınlaşırken GOÜ yeni teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmışlardır. Ancak, 

Hindistan gibi bazı Asya ülkelerinde bu devrimin olumlu sonuçları alınıp kıtlık 

önlenmeye başlamıştır. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde verimin ve üretimin hızla 

artmasına karşılık bu ülkelerde talep artışı gerek nüfus artışındaki duraklama gerekse 

gelir esnekliğinin çok düşük olması nedeniyle sınırlı kalırken ürün stoklarının artmasına 

neden olmuştur.  

1980’li yıllarda dünya piyasalarında yaşanan karmaşa, “sübvansiyonlar savaşı”na 

varan sert rekabet ve nihayet tarımsal fiyatların yarı yarıya düşmesinin gerisinde, 

tarımsal arzın talebi aşması yatmaktadır. Örneğin, buğdayın 200 ABD$/ton olan dünya 

fiyatı, bahsi geçen gelişmeler sonrasında, 1986 yılında 100 ABD$/tona kadar 

düşmüştür (Şahinöz, 1993: 80). 1990’lara gelindiğinde gen teknolojisinin 

yaygınlaşmasıyla üretim şekli yeni bir değişime uğramış, verim ve üretimdeki artış 

devam etmiştir. Bu gelişmeler iç ve dış ticaret hadlerinin tarım aleyhine dönmesine 

neden olmuştur. Buna ek olarak gelişmiş ülkelerin ithalatta korumacı tavırları ile 

tarımsal arz fazlasının sağlanan desteklerle ihracata kaydırılması dünya piyasalarında 

ürün arz eğrilerinin sağa kaymasına neden olmuştur. Böylece, dış ticaret hadlerinin 

tarım aleyhine gelişmesi hızlanmıştır (Mussell vd., 2002: 3). 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre, 1960’ların ilk yarısından 2001 

yılına kadar olan 40 yıllık dönemde tarım ürünleri fiyatları reel olarak her yıl yüzde 2 

azalmıştır. 1980’lerin ortalarına kadar tarım ürünleri fiyatları sanayi ürünlerine göre hızlı 

bir düşüş eğiliminde olmuştur. Bu dönemden sonra değişen ticaret politikaları, sanayi 

ürünlerinde teknolojik değişim ve yükselen verimlilik ile birlikte üretim ve ticaretin 

artması sonucu sanayi ürünleri fiyatlarının önceki dönemlere göre daha yavaş artması 

söz konusu olmuştur. Yeni sanayileşen bazı ülkelerin dünya piyasalarına girmesi de 

fiyat hadlerinin tarım ürünleri aleyhine gelişimini yavaşlatmıştır (FAO, 2004:12).  

3- Tarımsal fiyatların artması veya azalmasının çıktıda benzer değişiklik
göstermemesi, yani tarımsal arz tepkisinin asimetrik (irreversible) oluşu.

Tarımsal arz, tarımsal ürünün ikamesi ya da tamamlayıcısı olan diğer malların 

fiyatlarının, üretim faktörleri fiyatlarının, üretimde kullanılan teknolojinin ve tarımsal 

üretimi etkileyen dışsal etkenleri sabit kabul ettiğimizde, tarımsal çıktının fiyat 

değişmelerine verdiği tepki olarak tanımlanır. Fiyat artışı veya azalışı sonucunda 

çıktıda mutlak değer olarak aynı değişiklik görülür.  Bu  koşullarda  tarımsal  arz 

simetrik kabul edilir. Öte yandan, bazı nedenlerle fiyat artışı ile fiyat düşüşü çıktıda 

benzer değişiklikleri göstermez. Bu durumda, tarımsal arz tepkisi asimetrik olmaktadır.  

Tarımsal asimetrik arz tepkisinin birinci nedeni, sabit varlıklar teoreminden (fixed asset 

theory) yola çıkılarak açıklanmaktadır. Bu teori, işletme varlıklarının (toprak, ağaç, bina, 

araç-gereç gibi) edinilme maliyeti (acquisition cost) ile bunların hurda değerinin 

(salvage value) birbirinden ayrılmasına dayanır. Ürün fiyatları arttığında edinilen 

varlıklar, fiyatlar düştüğünde elden çıkarılamamaktadır. Zira, varlıkların hurda değeri, 

bu varlıkların edinilme maliyetinden düşüktür. Varlıkların sabitliği, varlığın (x) marjinal 

fiziki ürün değerinin (VMPx) edinilme maliyetinin altında ancak hurda değerinin üzerinde 

bulunduğu koşullarda oluşmaktadır. Varlık sabit olduğunda, değişken maliyetler 

karşılandığı sürece üretime devam edilir. Ürün fiyatları düşerken üretimde kısa sürede 

elden çıkarılamayan varlıkların (girdi) kullanılması nedeniyle arz fazlası oluşur 

(Johnson v.d., 1981: 3). Bu bağlamda, fiyat düşüşündeki çıktı değişikliği fiyat 

yükselmesindeki çıktı değişikliğinden daha düşüktür.  

Tarımsal asimetrik arz tepkisinin diğer bir nedeni de teknolojik değişmedir. Tarımsal 

ürün fiyatlarında meydana gelen bir yükselme üreticileri teknolojik açıdan gelişmiş 

üretim yöntemlerini kullanmaya teşvik eder. Üreticiler bu yöntemleri ürün fiyatları 
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düşmesine rağmen kullanmaya devam eder. Teknolojik gelişme ile birim maliyetler, 

ürün fiyatı ne olursa olsun, teknolojik gelişmenin olmadığı duruma göre daha düşüktür. 

Ürünlerin üretiminde kullanılan bazı kaynaklar ürünün fiyatı düşünce alternatif ürünlerin 

üretimine kayacaktır. Ancak, fiyat düşüşü sırasında ürün arzındaki düşüş oranı fiyat 

arttığı durumdaki arz artışından mutlak olarak daha düşük olacaktır (Jaforullah, 1993: 

490; Cochrane, 1955:1168-1172).       

Tarımsal üretimin aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı esnek olmaması, düşük fiyatta 

üretim fazlası sorunları yaratılması anlamına gelmekte olup üretici sermayesinin geri 

dönüş süresini de uzatan sonuçlar doğurabilmektedir.    

Asimetrik arz kavramı, teorik olarak yeterli olsa da, fiyat yükselmeleri ve fiyat düşüşleri 

doğrusal olmadığından geniş uygulama alanı bulamamıştır. Asimetrinin hesaplanması 

için aşağıdaki basit denklem yazılabilir: 

tt
d

t
di

t
i

t uZPPQ ++++= γββα

0>≠ didi ve ββββ ,  

Burada   tQ  = tarımsal arzı, 

i
tP  = yükselen fiyatları, 

d
tP  = düşen fiyatları ve 

 tZ   = diğer değişkenler 

tu = hata terimini göstermektedir (Mamingi, 1996:16).

2.3. TARIMSAL POLİTİKA UYGULAMALARINI YÖNLENDİREN DİĞER ETKENLER  

Bir önceki bölümde açıklanan çeşitli piyasa koşullarının tarımsal gelir üzerinde neden 

olduğu olumsuz etkilerini azaltmak üzere değişik kamu müdahaleleri içeren tarım 

politikaları devreye girmektedir. Birçok ülkenin politika düzenlemeleri fiyatların istikrarlı 

kılınması yoluyla tarımsal gelirin istikrara kavuşturulması ve kabul edilebilir bir gelir 

seviyesinin sağlanması üzerine inşa edilmiştir. Ülkeler ‘dengeli’, ‘adil’, ‘uygun’, ‘eşitlikçi’ 

ya da ‘pariteye bağlı’ gelir tanımlarıyla gelir seviyesini belirlemenin yollarını 

aramışlardır. Burada genel kriter tarım dışı işçilerin gelirleri olmuştur. Bu tür bir 

uygulama, özellikle Avrupa ülkelerinde tarımsal ürün fiyatlarının artmasını beraberinde 

getirmiştir (Sorenson, 1975:68). AB’de tarımsal destekler genelde tarım ürünleri 

fiyatlarına doğrudan müdahale şeklinde uygulanmış, ancak son on yıl içinde fiyat 
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desteklerinin yerini kademeli bir biçimde doğrudan destekler diye adlandırılan telafi 

edici ödemeler almıştır. 

Avrupa örneğine baktığımızda genel olarak tarım, imalat sanayiine göre düşük 

verimlilik düzeyinde faaliyet gösteren bir sektör olarak kabul edilebilir. Bilim ve 

teknolojinin imalat sanayiine olan olumlu etkileri tarıma göre daha yüksek olmuştur. 

Zira, daha önce belirtildiği gibi tarımda ölçeğe azalan verime karşılık, imalatta genelde 

ölçeğe sabit verimin geçerli olduğu belirtilebilir. Diğer taraftan ise, birim tarımsal alanın 

ortalama büyüklüğündeki artış yapısal olarak kısa vadede mümkün olmamakta, 

teknoloji kullanımının tarıma yansıması mevcut tarımsal yapı içinde belli ürünlerin 

üretiminde uzmanlaşmayı getirmektedir.  Tarımsal gelir sorunu, esnek olmayan 

tarımsal ürün talebinden ziyade, azalan tarımsal verimlilikle (imalat sanayiinin verimliliği 

ile karşılaştırıldığında) bağdaştırılabilecektir. 

Tarımın görece azalan etkinliği karşısında uygulanan politikalar fiyatların önceden 

belirlenmesi şeklinde oluşmakta ancak bu uygulama tarımsal gelirdeki düşüşü 

engelleyememektedir. Tarımsal verimliliğin artırılması için tarımsal istihdamın bir 

bölümünün alternatif işlere kaydırılması gerekmektedir. Bu durum Avrupa’daki yapısal 

sorunun nedenini de açıklamaktadır. Tarımsal işgücü tarım dışı alanlara yeterince hızlı 

kaydırılamadığı için tarımsal gelirde azalma kaçınılmaz olmaktadır. 

Söz konusu durum, izlendiği üzere, gelişmekte olan ülkeler kadar ekonomileri gelişmiş 

olan ülkelerde de bir sorundur. Bu sorun tarımsal destekleme politikalarının ortaya 

çıkışında önemli bir neden olarak görülmektedir. Ayrıca, yine daha önce bahsedildiği 

gibi, tarihsel olgular, stratejik algılamalar ve özellikle tarım lobilerinin gücü 

vurgulanması gereken diğer nedenlerdir (El-Agraa, 2001:237) 

Üretim, tüketim ve ticaret ulusal ekonomik sistemin birbiriyle yakın ilişkili sacayağıdır. 

Dolayısıyla, hükümetlerin bu sacayağını oluşturan politikalardan birinde yapacakları 

değişiklik diğerlerini de etkilemektedir. Örneğin, üretim politikasındaki değişiklikler, 

üretimin fiyatlar üzerinde yaratacağı etkiyle tüketime yansırken, yaratılacak ürün arz 

fazlasının ülkede tüketilemeyen kısmı ticareti etkileyecektir.  Belki de üretim 

politikalarının hedeflerine ucuz ithalatı kısıtlayan gümrük tarifeleri ya da başka ticari 

kısıtlamalarla ulaşılabilecektir (Tarrant, 1980:47).  

Bu haliyle, tarım politikaları diğer sektörel politikalarla etkileşim içerisindedir. Ulusal 

ekonomilerin bir parçası olarak dünya ekonomisi ile etkileşimde bulunan bir tarım 
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sektörü için uluslararası piyasalarla bağlantı dünya fiyatları, dış ticaret rejimleri ve dış 

ticaret aracılığıyla olurken, tarım sektörünün ulusal ekonomideki diğer sektörlerle 

etkileşimi girdi-çıktı ilişkileri, iç ticaret hadleri ve makroekonomik politikalar yoluyla 

belirlenmektedir.   

Tarım sektörünün işletme veya üretici ile  bağlantısı ise tarımsal üretim  ve fiyat 

oluşumu yoluyla gerçekleşmektedir. Dünya ticaretindeki gelişmeler, dünya fiyatlarına 

ve dış ticarete yansıdığı oranda, ulusal makroekonomik dengeleri etkilemekte ve iç 

ticaret hadleri aracılığı ile kaynak dağılımını yönlendirmektedir. Söz konusu etki, ürün 

düzeyinde üretim teknolojisini ve ürün desenini belirler ve üretici gelirlerini etkiler. Aynı 

şekilde tarımsal üretim artışı veya azalışı, fiyatlar yoluyla, sektörel dengeleri etkiler ve 

iç ticaret hadleri yoluyla ulusal düzeye yansır (Çakmak v.d., 1999:34). 

Öte yandan, ticaret hadleri genel olarak tarım aleyhine bozulduğuna göre, bunu 

önleyici tarımsal nitelikli istikrar politikaları belirlenirken tarım fiyatları ve üretici 

gelirlerinin istikrara kavuşturulmasının yanında tarımsal geliri ulusal düzeye çıkarmak 

da önemli bir politika hedefi olarak belirlenebilecektir.  

Tarım politikası amaçlarının  bileşimi, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklı 

ağırlıklarda olabilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için gıda güvencesi ve fiyatlar ile 

gelirlerdeki istikrarsızlığın giderilmesi birincil amaçlar iken, gelişmiş ülkelerde gelir ve 

refahın korunması, gıda güvenliği ve tarımın sürdürülebilir kapasitesinin korunması 

(nüfusun korunması, çevreye duyarlılık v.b.) önem kazanmaktadır. Hernekadar 

gelişmiş ülkelerin tarım politikalarının amaçları arasında gıda güvencesi boyutu 

öncelikli görünmese de tarım politikalarının tarımsal üretimin artırılması ve dışsal 

ekonomik etkilere karşı korumacı yaklaşımla tarımda çalışanların iş ve gelirlerinin 

garanti edilmesi yaklaşımı bunu sağlamaktadır. Diğer taraftan, politika amaçlarının 

zaman içerisinde, iç ve dış koşullarda meydana gelen değişikliklere göre yeniden ele 

alındığını vurgulamak gerekir. Örneğin, AB’de OTP için ekonomik unsurlar 1990’lı 

yıllara kadar ilk sırayı alırken günümüzde artık çevre, insan ve hayvan sağlığı ve kırsal 

mirasın korunması gibi ekonomi dışı unsurlar politikaların yönünü belirlemektedir 

(Şahinöz, 2003: 137). 
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2.4.  SERBEST TİCARETLE YARATILAN ETKİNLİK ARTIŞI 

Dünyadaki örnekleri dikkate alındığında, serbest ticaretin ilk aşaması uluslararası 

ticarette gümrük tarifelerinin azaltılmasını, tarım piyasalarına yönelik kamu 

müdahalesinin ve sektörel desteklerin sınırlandırılmasını içerirken, son aşamada tüm 

müdahalelerin ortadan kaldırılması söz konusudur.     

Açık ekonomilerde serbest ticaretin mutlak gelir ya da refah artırıcı yönü, tarım sektörü 

söz konusu olduğunda, bundan önceki bölümlerde açıklanan gerekçeler çerçevesinde, 

göz ardı edilerek korumacılık ya da tarım sektörünü kollamak şeklinde 

tanımlanabilecek piyasa müdahalelerine girişilmektedir.  

Ticaretin serbestleştirilmesi ile ekonomide yaratılacak en büyük etkinlik kapalı bir 

ekonominin (otarsi) dışa açılması sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ticarete 

açılmanın söz konusu kapalı ekonomide yaratacağı etkiyi belirlemek mümkündür. 

Şekil-5’te E noktası ticaretin bulunmadığı üretim noktasını göstermektedir. Bu noktada, 

sosyal kayıtsızlık eğrisi, Uo, TT’ üretim olanakları eğrisine teğet olup giyim fiyatının gıda 

fiyatına oranı (pgiy/pg) (1) sayılı iç fiyat doğrusunun eğimi ile gösterilebilir. Ekonominin 

ticarete açılmasıyla birlikte dünya fiyatları (2) sayılı doğrunun eğimi olarak belirlenir. 

Giyim yurt dışı piyasalarda daha pahalı olduğundan (A noktasında), marjinal maliyetler 

dünya fiyatlarına eşitlenene kadar yerel kaynaklar gıda üretiminden giyim üretimine 

kaydırılacaktır. Üretim ile tüketim miktarları birbirinden ayrılmış, hangi maldan ne kadar 

üretileceğine kâr ençoklaması amacı doğrultusunda üretici karar vermektedir. Bu 

doğrultuda, belirtilen fiyatlarda tüketim B noktasına kaymakta ve DA miktarında giyim 

ihracatı yapılırken, BD ölçüsünde gıda ithalatı yapılacaktır. BDA ticaret üçgenini 

oluşturacaktır.    

Kapalı ekonominin ticarete açılmasıyla birlikte reel gelirde artış meydana gelmektedir 

(Şekil-1’de sosyal kayıtsızlık eğrisi [ya da reel gelir] U0’dan U1’e kaymıştır). Eğer, 

ülkenin kaynakları E noktasındaki konumlarında tutulurlarsa, ekonomi ticarete 

açılmakla yine reel gelir artışı sağlayacaktır. Bu durumda, tüketimde dünya fiyatı 

doğrusu boyunca, E noktasından F’ye kayma olacak ve tüketici tatmini (ya da reel gelir) 

U0’dan U2‘ye yükselecektir. Üretimin A noktasına kaymasıyla birlikte reel gelirin 

büyütülmesi mümkün olmakta ve tüketim noktası da F’den B’ye kaymaktadır. 
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Şekil-1: Kapalı Ekonominin Ticarete Açılması 

 B 
 Gıda 

Giyim         T’          0 

 E 

  A 

    1 

    2 

  D 

        T 

    U0 

    U1 

    U2 

  F 

Kaynak: Caves v.d., 1996:39, El-Agraa, 1983:43. 

İki ülke arasında ticaret yapıldığı varsayımıyla, dünya fiyatları ticaret yapan iki ülkedeki 

arz ve talep ile saptanmaktadır. Serbest ticaret dengesinden bahsedilecek olursa, bir 

ülkede bir malın herhangi bir miktarda talep edilmesi, o malın ithalatına neden olurken, 

ikinci ülkenin de bu değişime ayak uydurması için aynı malın aynı miktarda ihraç 

edildiği kabul edilmektedir. Bu ticari ilişki sonucu, ticarete taraf diğer ülke de ticarete 

yeni açılmakta ise, bundan kazanç sağlayacaktır. Dünya fiyatlarının iç fiyatlarla 

eşitlenmesi sonucu Şekil-6’da görüldüğü üzere, E* noktasından B* noktasına doğru 

reel gelirin daha yüksek olduğu bir konuma geçilmektedir. B*D*A*  ticaret üçgenini 

oluştururken, A*D* ikinci ülkenin gıda ihracatına birinci ülkenin BD gıda ithalatına ve 

ikincinin D*B* kadar giyim ithalatına karşılık AD kadar birinci ülke ihracatı olacaktır. 

Böylece, iki ülkenin ticaret üçgenleri karşılıklı ürün ticaretini karşılar durumdadır (Caves 

v.d., 1996:40).

Şekil-1’de verilen ilk ülke ticarete açılmadan önce, E noktasında Pareto etkin dengeden 

bahsedilirken, ticarete açıldıktan sonra tam rekabet ortamında oluşan fiyat yapısında 

üretim olanakları eğrisi üzerinde A noktasındaki denge Pareto etkin konumu 

belirlenmektedir. Üretim olanakları eğrisinin eğiminin negatifi, marjinal mal dönüşüm 

oranı, MRPTx,y , veya MRPTgiy,g olarak adlandırılır. Bu oran bir birim ek giyim malı 

üretmek için ne kadar gıda malı üretiminden vazgeçilmesi gerektiğini gösterir. Tanımı 

itibariyle tam rekabet koşulları altında; 
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MRPTx,y = - dY/dX = Px/Py ,  

olduğundan, üretim olanakları eğrisinin eğimi aynı zamanda giyim ile gıda mallarının 

piyasalara arz edildiği fiyatların oranına da eşittir.  

Şekil-2: Ticarete Açılan Diğer Ülkede Ticaret Etkisi 

 B* 

 Gıda 

Giyim    T’ 
  0 

E* 

  2 

  D* 

        T 

    y*0 

    y*1 

  A* 

Kaynak: Caves v.d., 1996:41. 

Tam rekabet koşulları altında A noktasında belirlenen üretime karşılık B noktasında 

tüketici tatmini ençoklanmaktadır. Tüketicilerin iki mal arasındaki marjinal ikame oranını 

(kayıtsızlık eğrisinin eğimi) mal fiyatları oranına eşitleyerek faydasını ençokladığı nokta 

B’dedir. Dolayısıyla, tüketici dengesi koşulu; 

MRSx,y =  Px/Py ‘dir.  

Bu bağlamda, sistemin genel dengesi ve Pareto etkinlik için gerekli olan marjinal ürün 

dönüşüm oranının marjinal ikame oranına eşit olması koşulu sağlanmaktadır 

(Johansson, 1991:15): 

MRPTx,y = MRSx,y = Px/Py .  

Aynı koşullar, ticaret yapan diğer ülke için de geçerlidir.  

Öte yandan, Şekil-1 ile Şekil-2’de, üretim olanakları eğrileri arasındaki fark göze 

çarpmaktadır. İlk ülkenin üretim olanakları eğrisi ticaret yaptığı diğer ülkeye göre daha 
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düşük eğimlidir. Bu haliyle, ilk ülkenin ticarete açılmadan öndeki göreli iç fiyatı (pgiy/pg) 

diğer ülkeninkinden düşük olduğu için giyim sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğünden 

bahsedilebilecektir. Diğer ülke için tersi geçerli olduğundan gıda sektöründe 

karşılaştırmalı üstünlük bulunmaktadır (Caves v.d., 1996:38). 
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3. TARIM SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME

Bu bölümde serbest ticaretin bir öğreti olarak ortaya çıkışına kadar yaşanan süreç ile 

söz konusu öğretinin ortaya çıkışından günümüze kadar yaşanan evrelerde 

serbestleşme yönünde yaşanan deneyimler tarım piyasaları açısından 

değerlendirilmektedir.  

3.1.  19. YÜZYILA KADAR GELİŞMELER 

Eski çağlardan genel olarak iktisat bilimi ve özelde uluslararası ticaret teorisinin 

temelini oluşturduğuna inanılan Adam Smith’in Ulusların Zenginliği isimli eseri 

yayınlanana (1776) kadar geçen süreç, merkantilist ve fizyokrat öğretilerini içeren geniş 

bir dönemi kapsamaktadır. Bundan sonraki dönem ise, serbest ticaret tartışmalarının 

ya da korumacı yaklaşımların bazı dönemlerde yükseldiği, daha hareketli bir tarihi 

süreci kapsar. Tarım ürünleri ise, her dönem ticaretin önemli bir kalemi olmuş, ülkelerin 

sermaye birikimlerinin oluşumunda önemli bir yer tutmuştur. Aynı zamanda tarım 

ürünleri daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, çeşitli kaygılarla korumacı 

yaklaşımların temel dayanaklarından birini de oluşturmuştur.  

Merkantilizmin, 16-18. yüzyıllar arasında ön planda tuttuğu en önemli olgulardan bir 

tanesi dış ticarettir. Merkantilistlere göre, dış ticarete yönelme satmak endişesinden 

ortaya çıkmakta ve toplumsal ‘artık’ dış ticaret yoluyla elde edilmektedir. Ticaret yapan 

iki ülkeden biri kazanırken diğeri kaybeder. Ülkeler arası çıkar çatışması anlamına 

gelen bu görüş, ülkelerin dış ticarette diğerlerinden gelen mallara karşı koruma 

uygulamalarına yönelmelerini gerektirmektedir. Bu da devletin ticarete müdahalesiyle 

olmaktadır (Irwin, 1996:28).  

1500’lerin ortalarında dönemin düşünürleri, ki bunların çoğu tüccar kesimdendir, dış 

ülkelerden gelen ucuz ürünlere karşı gümrük vergisi konulmasını ve hammadde 

niteliğindeki ürünlerin yurt dışına satılmamasını savunmuşlardır. Bunu izleyen 

dönemlerde de merkantilistlerin hammadde ithalatının ülkenin avantajına olduğunu 

ancak işlenmiş ürün dışında ihracat yapılmaması gerektiğini ortaya koydukları görülür. 

Bu düşünce 18. yüzyılda  istihdamın artırılması ve ülkenin büyümesi perpektifinde 

destek görmüştür.  
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Merkantilist ticaret anlayışının ortaya çıkışında iki önemli dönemsel gelişmeye 

değinmek yerinde olacaktır. Biri, dünya ticaretindeki büyük gelişme ve yeni kıtaların 

keşfidir. Diğeri ise, ulus devletlerin yükselişine işaret eden dönemdir. Birinci gelişme, 

tüccarların toplumda söz sahibi bir sınıf oluşturmasını ve eski çağlara göre saygınlık 

kazanmalarını sağlamıştır. İkincisi ise, ticarette korumacılık ve devletin müdahalesini 

getirmiştir (Irwin, 1996:27-38). Merkantilizmin son döneminde, liberalizme doğru bir 

geçiş yaşanmakla birlikte, serbest ticaret fikrinin tam olarak kabul edildiğini söylemek 

zordur. 

Merkantilizme karşı tepki olarak gelişen fizyokrat düşünce akımı Fransa’da daha büyük 

taraftar bulmuştur. Fizyokraside toplumsal artığın (safi hasıla olarak nitelenmiştir) 

yaratıldığı asıl alan tarım olarak vurgulanmıştır. Ekonomik hayatın merkezine oturan 

tarımsal faaliyet nedeniyle dış ticaret arka planda kalmıştır. Ticaret kavramı mal değiş 

tokuşu olarak alınmış, merkantilizmde olduğu gibi almadan satmaya çalışmak prensibi 

kabul görmemiştir. Quesnay’nin (1694-1774) çalışmaları ile ifadesini bulan fizyokrasi 

temelde sadece tarımsal üretim ile birlikte toprak sahiplerinin gelirlerini vergilendirilebilir 

bulurken diğer etkinlikler ekonomi açısından kısırdır (Kazgan, 2000: 65).  

Fizyokrasinin dış ticaret yaklaşımı, içte yokluğu çekilen malın getirilmesi veya içerde 

satılamayan fazla malın dışarıya satılmasıdır. İhracat ve ithalata bir takım yasaklar 

getirmenin savunulan bu ‘doğal düzen’ anlayışı ile bağdaşmayacağı kabul edilmiştir. 

Örneğin, Fransa’da hububatın dışarıya serbestçe satılması yoluyla hem bu nimetlere 

sahip olmayan halklar için doğal dağılım yaratılmakta hem de ürün fiyatlarında artış 

sağlanarak tarımsal üretimin ülkeye katkısı artırılmaktadır. 

Dış ticaret anlayışının temeli, o yıllarda Fransa’da hububat ihracatının yasaklanması 

ithalatının ise serbest olması uygulamasına karşı oluşan tepkiye dayanır. Hububat 

ihracatının da serbest bırakılarak piyasaların genişlemesi ve aynı zamanda tarım 

üreticilerinin eline daha yüksek bir gelir geçmesi savunulmuştur. Böylece, bolluk ve 

yüksek fiyat refah oluşturacaktır. (Yılmaz, 1992: 16). 

18. yüzyılın ilk yarısında merkantilist politikaların uygulanmasından Fransa’da,

İngiltere’deki kadar başarılı sonuçlar alınamamıştır. Bunun hiç kuşkusuz en önemli

nedenlerinden biri Fransa ekonomisinde tarımın, İngiltere’ye göre çok daha fazla önem

taşımasıydı. Bu nedenle, Jean Baptiste Colbert tarafından getirilen ve sanayileşmeyi

teşvik eden önlemlerden fazla bir yarar sağlanamamıştır. Uygulanan merkantilist
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politikalar, sanayiin bir dış ticaret aracı olarak gelişmesine yol açmış, ancak ülke içinde 

tarıma dayanan ticaret gelişememişti. 1660-1715 yılları arasında Fransa’da, nüfusun 

yüzde 20 oranında, tarımsal üretimin de yüzde 33 oranında azaldığı tahmin ediliyordu. 

Kilise ve soylular vergiden muaf oldukları için bütün vergi yükü köylüler ve kiracı çiftçiler 

üzerindeydi (Bouton, 1993: 13-21). 

Yaşanan kıtlıklar, tarım ürünlerinin fiyatlarını yükseltirken, ekmek gibi beslenme 

açısından birincil öneme sahip gıdaların fiyatlarında meydana gelen artış, vergi yüküyle 

birleşince özellikle kırsal alanda yaşayanlar ile fakirlerin o dönemlerde çok sık 

ayaklanmalarına neden olmuştur.  

Tarımdaki geri kalmışlığın aşılmasında ticarete daha fazla açılmanın yararlı olduğu fikri 

Quesnay ve Turgot gibi fizyokratlar tarafından ortaya atıldıktan sonra, hububat 

ticaretine getirilen engellerin ve devletin ekmek fiyatlarına müdahalesinin kaldırılması 

ile 1763-1776 arasında hububat ticaretinin serbestleştirilmesi denemelerine girişilmiştir. 

Öte yandan, ulaşım altyapısındaki eksiklikler, çeşitli pazarlama harçları ve tekelleşmiş 

pazarlama kanalları ticaretin gerçek anlamda serbestleşmesini engellemiştir. 

Dolayısıyla, hububat fiyatlarında, buna bağlı olarak da diğer ürün fiyatlarında artış 

yaşanması ve kıtlıkla ortaya çıkan sürekli halk tepkileri ve özellikle 1775 yılında 

hububat ticaretinin serbest bırakılmasına yol açmıştır. Yükselen fiyatların yarattığı 

zorluğa ve kapitalist sisteme duyulan tepkilerle büyüyen ayaklanmalar (guerres des 

farines-Un Savaşı) piyasaya devlet müdahalesini zorunlu kılarak serbestleşme 

çabalarına ara verilmesine neden olmuştur (Bouton, 1993: 57,81). Bu tepkiler Fransız 

İhtilali (1789) ve sonrasında da devam etmiştir. 

Tarih boyunca devletler savaş, kıtlık ve  bunların yansıması olan halk hareketleri ile 

karşı karşıya kaldıklarında tarıma müdahale zorunluluk haline gelmiştir.  

Dünya servet stokunun sabit olduğunu ve uluslararası ticaretin, taraflardan sadece 

birinin (ihracat yapanın) yararına olacağını ileri süren merkantilist öğreti ve Fransa’da 

tarımın kapitalistleşmesi ile doğan fizyokrasi, sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitlesel 

üretim için serbest ticaret ihtiyacını karşılayamaz olmuştur.  

Fizyokrasinin dayandığı “bırakınız yapsınlar” (laissez faire) ideolojisi ve serbest ticaret 

anlayışı İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi sonrasında güçlenmiştir. Merkantilist 

dönemden arta kalan ayrıcalıklı tüccar sınıfları ile dış ticaret ve işgücü arzı üzerindeki 

tekelci sınırlamalara karşı iktisadi bireyi temsil eden yeni bir sınıf, bireyciliğin faydalarını 
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ve iktisadi özgürlüğün gerekliliğini savunmaktadır. Devletin gücü ayrıcalıklı sınıflardan 

yana olduğu için, amaç, devlet müdahalesini en aza indiren bırakınız yapsınlar 

yaklaşımını ön planda tutmaktır. Dış piyasalardan ucuz sınai hammadde ithal edilmesi, 

yine bu piyasalara sınai mamullerin serbestçe satılarak ele geçirilebilmeleri için serbest 

dış ticaret uygulaması da zorunlu görülmüştür (Kazgan, 2000:70).  

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği eserinde de “bırakınız yapsınlar” felsefesi hakimdir. 

Adam Smith’in ekonomik olayları açıklarken kullandığı “görünmez el” prensibi de örtük 

bir doğal yasa anlayışı olarak algılanmaktadır. Devlet müdahalesi tekelciliğe yol 

açtığından kaynaklar etkin olmayan bir biçimde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 

devletin müdahalesinin bulunmadığı serbest rekabetin hakim olduğu bir ortamda tüm 

bireyler kendileri için en karlı alana yönelirler ve görünmez el bireyin ve toplumun 

mükemmele erişmesini sağlar. Böyle bir ortam doğaldır ki, serbest ticaret talebini de 

yaratmaktadır (Yılmaz, 1992: 20).  

Ülkeler en ucuza ürettikleri malları satarak ve diğer ülkelerin en ucuza ürettikleri malları 

alarak zenginliklerini artırabilirler. Başka bir ifadeyle, ülkeler avantajlarının (mutlak 

üstünlük) bulunduğu malları üretip ihraç ederek uzmanlaşmalıdırlar. Uzmanlaşma, 

bireysel işbölümünde olduğu gibi, verimliliğin yükselerek dünyada refahın artmasını 

sağlar. Korumacılık ve onun yol açtığı tekelcilik yapay karlar yaratır ve bu karlar 

toplumsal karlılığı göstermez. Ayrıca, dış ticaret dengesinin bozulmaması için ithalata 

kısıtlama getirilmesi yanlıştır (Lowe, 1965: 174).  

Adam Smith, imalat sektörlerini ön planda tutan merkantilistlerle, tarımsal üretime 

önem veren fizyokratlar arasında denge kuran bir anlayıştadır. Smith’e göre etkin 

çalışan ekonomik sistemin bu sektörler arasında denge yaratarak bunu sürdürmesi 

ulusun zenginliğini artırmaktadır (James, 2005: 12).    

1790’larda Avrupa’da siyasal çalkantılar yaşanması nedeniyle ticaret politikaları 

konusundaki tartışmalar ile Smith’in düşüncelerine karşı İngiltere’nin savaş yıllarında 

dış ticareti keserek tarım ve iç ticarete dayalı bir ekonomi ile gelirini artırabileceği 

görüşleri ortaya atılmıştır.  

Karşılaştırmalı üstünlüğe göre ülkelerin dış ticaretlerini yönlendirmesi fikri ilk olarak 

Torrens (1780-1864) tarafından dile getirilmiştir. Karşılaştırmalı üstünlükte ülkeler 

arasında üretim maliyeti farkı yerine, farklılığın derecesi üzerinde durulmaktadır. Bu 

dönemde, tarım sektörünün korunmasına karşı çıkılarak güçlü imalat sektörleri olan 
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ülkelerin tarımsal ürün ithalatından korkmaması gerektiği üzerinde durulmaktadır (Irwin, 

1996:90). 

Uluslararası ticaretin mutlak üstünlüklere dayandırılmasının kapsamı daraltacağını 

gören bir diğer klasik düşünür David Ricardo’dur. Bu fikri 1817 yılında yayınladığı 

“Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri” eserinde yer vermiştir. Ricardo için 

maliyeti oluşturan tek faktör, homojen, ülke içinde tam hareketli ve ülkeler arasında tam 

hareketsiz olduğu varsayılan emektir. Karşılaştırmalı üstünlük teorisi emek-değer 

teorisine dayanılarak kurulmuştur.  

Ricardo’ya göre, ekonomi gelişip talep artarken, nüfus ve sermaye miktarı toprak 

girdisine oranla artar. Tarımda azalan verimler yasası nedeniyle sadece yeni 

toprakların üretime açılmasıyla üretim artırılabilir. Bu da, verimi daha düşük topraklara 

(dış marj) doğru genişlemeyi gerektirecektir. Sonuçta, söz konusu alanlarda üretim 

yapmak maliyetlerin yükselmesine neden olur. Ürün fiyatları ise bu verimi düşük 

topraklarda kullanılan emek ve sermayeyi içeren birim maliyeti karşılayacak kadar 

yüksek oluşur. Bu demektir ki, ürünün fiyatı, verimi daha yüksek topraklardaki 

üreticilerin birim maliyetlerinden yüksektir. Fiyat ile verimli topraklarda oluşan maliyetler 

arasındaki fark rantı oluşturmaktadır (Kazgan, 2000:83).   

Talep arttıkça verimli arazilerde daha yoğun emek ve sermaye kullanımı başlayacak, 

bunlarda verim azaldıkça yeni alanlar üretime sokulacaktır. Bu gelişmeler altında, nüfus 

ve sermaye arttıkça, tarımda azalan getiri yasasının etkisiyle ürün fiyatları 

yükselecektir. Fiyat yükselişi ise toprağa ödenen rantı artıracaktır. Gıda ürünleri 

fiyatlarındaki artış işçilerin geçimlik ücret düzeylerinin de yükselmesini beraberinde 

getirir. Ücretler geçimlik düzeyde kaldığından işçiler için bir şey değişmez (reel olarak 

aynı kalır). Ancak, tarım ürünleri fiyatlarının artması nedeniyle iç piyasada ticaret 

hadleri sanayi aleyhine bozulur ve sanayinin karlılığı olumsuz etkilenir. Bu noktada, dış 

ticaret bahsedilen olumsuzluğu azaltabilecek bir yoldur (Yılmaz, 1992:27).  

Ricardo, bölüşüm teorisiyle gıda maddelerinin fiyatlarının yükselişi girişimci açısından 

karı azaltarak olumsuzluk yarattığı için, döneminde tartışma konusu olan korumacı 

Buğday Yasalarına (Corn Laws) karşı çıkarak hububat ticaretinin serbestleştirilmesini 

savunmuştur. Hububat ithalatında gümrüklerin kaldırılmasını ve gıda maddelerinin 

daha düşük fiyatla ithal edilmesini öngörmüştür. Böylece, geçimlik ücretlerde yükselme 

eğilimi azaltılacak ve verimsiz topraklara yönelme ile rantın artması önlenecektir (Irwin, 

1996: 93).  
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Serbest ticaretin tarihi gelişimi açısından önemli bir düzenleme olan Buğday Yasaları 

19. yüzyılın başlarındaki uygulamaları nedeniyle dönemin neredeyse tüm klasik okul

düşünürlerinin üzerine yazılar yazarak karşı çıktığı bir gümrük politikasıdır. İngiltere’de

Buğday Yasaları 17 ve 18. yüzyıllardaki uygulamalarında buğdayın fakirlerin alabileceği

kadar ucuz ve çiftçinin hayatını idame ettirebileceği kadar kazançlı kalmasını sağlamak

üzere ithalata karşı bir koruma oluşturmuştur.

Napolyon Savaşları yıllarında ithalat yapılamamasının ve savaş koşullarında üretimin 

azalmasının etkisiyle hububat fiyatları artmıştır. Savaşın bitişiyle artan üretim sonucu 

fiyatlar üçte bir oranında azalmıştır. Bunun sonucu siyasi yönden güçlü arazi 

sahiplerinin kar amaçlı baskısı artmış, 1815 yılında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile 

hububatın iç fiyatları belli bir değerin üstüne çıkmadığı sürece ithalat durdurulmuş, 

ihracat ise serbest bırakılmıştır. Sonraki yıllarda yaşanan üretim dalgalanmaları 

fiyatların yukarıya sıçramasına neden olurken huzursuzluklar da artmıştır. Artan nüfus, 

gelişen sanayi ve güçlenen sanayici kesiminin etkisiyle tarım sektörüne tanınan 

korumalar daha fazla eleştirilmeye başlamıştır.  

1830’ların sonunda gıda fiyatlarının artması ve sanayide yaşanan bunalım sanayicilerin 

serbest ticaret ile düşecek gıda fiyatları ile birlikte ucuzlayacak işgücü ve dış pazarların 

karşılıklı ticaretle açılması isteği ile lobi faaliyetleri yürütmelerine neden olurken 

çalışanlar ücretlerinin büyük kısmını yutan gıda fiyatlarının düşmesini istemiş ve kitlesel 

organize tepkilerde bulunmuşlardır. Buğday Yasası, 1846 yılında yürürlükten 

kaldırılana kadar büyük mücadeleler yaşanmıştır (Overton, 1996: 146; Schonhardt, 

1996: xiv-xix).  

1815 yılındaki Buğday Yasasından yana tavır alan Malthus gibi, bu yasayı 

savunanların dayanak noktaları kendine yeterlilik olmuştur (Irwin, 1996: 95). Bunlara 

göre, savaş sırasında yeterli gıdayı bulamama riski, İngiltere’nin imalat sektörlerinde, 

diğer ülkelerin tarımsal üretimde uzmanlaşması gibi bir işbölümünü geçersiz 

kılmaktadır. Bir başka dayanak da ülkenin gümrük vergilerinden yüksek gelir elde 

etmesi olarak kabul ettirilmeye çalışılmıştır. 

Buğday Yasaları 1849 yılında fiilen kaldırılmıştır. Aynı süreçte, mamul mallar ile bazı 

tarımsal ürünlerin (peynir, tereyağı, balık gibi) gümrük vergilerinin düşürülmesi, bazı 

tarımsal ürünlerde (et ürünleri, sebze gibi) kaldırılması söz konusu olmuştur (Bailey, 

1996: xxvii). 
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Buğday Yasalarının kaldırılma süreci serbest ticaretin İngiltere’deki sanayileşme süreci 

içerisinde kabullenilmesi açısından önemli bir örneği oluşturmuştur. Buğday yasalarının 

kaldırılışı, politik gücün tarımdan sanayiye kesimine geçişi anlamına gelmiştir.  

1800’lerin ortalarına doğru, Kıta Avrupasında bulunan ülkelerin korumacı politikaları 

serbest ticaret yanlısı olan Klasiklerde tek yanlı serbest ticaret olamayacağı fikrini 

uyandırmıştır. Torrens, tek taraflı olarak ithalattaki engellerin kaldırılmasıyla serbest 

ticaretten yarar sağlanamayacağını, karşılıklılık olması gerektiğini savunmaktadır. 

Karşılıklı serbest ticaretin iki tarafa da kazandıracağını ifade etmektedir. Mill de aynı 

yönde fikirler ortaya koymaktadır. Bu dönemde tarifelerin ülkelerin ticaret hadlerini 

düzeltmek üzere kullanılabileceği fikri üzerinde durulmaktadır. Her iki düşünür de 

geliştirdikleri teorilerde iki noktada birleşmektedir. Bunların ilki belli koşullar altında 

tarife indirimlerinin ülkelerin ticaret hadlerini olumsuz etkileyebileceği, diğeri ise bu 

tarife indirimlerinin ülkeleri ekonomik kayba uğratabileceğidir (Irwin, 1996: 101-109). 

Bu koşullar altında İngiltere’nin ticaret politikası uygulamaları incelendiğinde; 1820 

yılında İngiltere’nin sanayi ürünlerinde en yüksek gümrük vergisi oranını uygulayan 

Avrupa ülkesi olduğu, tarım ürünlerinde de korumaların yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu süreç, 1860’lara kadar sürmüş, bu yıldan sonra serbest ticarete geçiş yapılmıştır 

(Shafaeddin, 1998: 3).      

İngiltere’de gelişen serbest ticaret öğretisine karşılık 19. yüzyılın ortalarına doğru 

özellikle Almanya’da Friedrich List ve ABD’de Henry Carey’nin bu öğretiye karşı 

fikirlerinden bahsetmek yerinde olacaktır. List’e göre, genç ülkelerde sanayiinin serbest 

ticaret koşulları altında gelişmesi olası değildir. Dolayısıyla sanayi gelişene kadar bunu 

dış rekabetten korumak gerekir. Ancak, List tarım ürünlerini ve hammaddeleri koruma 

dışında tutmaktadır. List’e göre, Almanya’da sanayiin yabancı mallarla rekabet 

edebilmesi için gıda maddeleri ile hammaddelerin gümrüksüz ve ucuz fiyata ithal 

edilmesi gerekmektedir (Savaş, 2000: 427). Henry Carey, korumacı politikaların 

ABD’deki savunucusu olmuştur. Ona göre, sadece sanayi, toplumları yükseltebilir, 

tarım ise toplumları geri bıraktırır. Öte yandan, tarımsal kökenli olsun olmasın 

hammaddelerin dışarı satılması halkın fakirleşmesine yol açacağından 

önerilmemektedir (Yılmaz, 1992:103).  
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3.2.   19. YÜZYILDA DÜNYA TARIM TİCARETİNDE SERBESTLEŞME 

19. yüzyıl boyunca ülkeler itibariyle serbest ticaretin (ya da korumacılığın) gelişimi farklı

olmuştur. Öte yandan, ülkeler uyguladıkları politikalar itibariyle birbirlerinden etkilenmiş

ve dünya ticaretinin yapısı da buna göre şekillenmiştir. İngiltere, ABD, Almanya ve

Fransa örneklerine bakılacak olursa, 16. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın sonlarına

kadar belli ölçüde sanayileşme çabasında olan İngiltere bu süreçte korumacı politikalar

uygulamış ancak düşük düzeyde tutulan tarifeler 1690’larda daha ziyade gümrük geliri

için yükseltilmiştir. Korumacı politikalar belli dokuma ürünlerinin üretimini destekleme

amaçlı başlatılmış, 1760-1820 dönemindeki Sanayi Devrimi sırasında da devam

ettirilmiş ve korumaya tabi ürün sayısı da artmıştır. 1820’lerde imalat sektöründe en

yüksek koruma uygulayan ülke İngiltere olmuş, tarım sektöründe de gümrükler yüksek

tutulmuştur. 1860’lara kadar belli oranda korumalar devam etmiştir.

İngiltere, tarımda korumayı yüksek tutmakla kalmamış, tarımsal üretimin artırılması için 

yenilik ve icat edilen teknolojilerin tarımda da uygulanmasına çalışılmış, sermaye 

yoğun üretime geçişle verimlilik artırılmıştır (Overton, 1996: 193). Bu süreçte, Buğday 

Yasalarının uygulanmasında tarım üreticisinin yüksek fiyatla karını artırması amacının 

güdüldüğünü belirtmek yerinde olacaktır. 

19. yüzyıla girilirken, korumacılıkla özellikle Hindistan’a karşı tekstilde avantaj

sağlanmış ve ihracatın 1830’lara kadar gittikçe yükselen kısmı bu ürünlerden

oluşmuştur (1815 yılında toplam ihracatın yüzde 40’ı ve 1830 yılında yüzde 50’si).

Sanayi Devriminin gerçekleşerek tam anlamıyla yerleşmesiyle birlikte, 1850’li yıllarda

kademeli gümrük indirimleri ile İngiltere’nin serbest ticaret politikasını benimsediği

anlaşılmaktadır. 1860’larda ise tamamen serbest ticarete geçilmiştir. Bu dönemde

sanayinin uluslararası ticarette rekabet edebilirliği yeteri kadar yüksek seviyede

bulunmuştur. Karşılaştırmalı üstünlüğe sahip imalat sanayii üretim ve ihracata

yönelirken, tarımsal ürünlerin ithalatı da artış göstermiştir. Bunun etkisiyle, tarımsal

üretim 1800-1860 arası iki katına çıkmış, 1860-1913 döneminde ise duraklamıştır.

Sanayi ürünlerine yoğunlaşarak tarımsal ürün ithalatını serbest bırakmak o dönemde

İngiltere’nin çıkarına olmuştur (Shafaeddin, 1998: 1-5).
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İngiltere’nin sanayileşme süreci, John Stuart Mill tarafından 1848 yılında yazılmış olan 

Ekonomi Politiğin İlkeleri kitabında geliştirdiği “bebek sanayiler (infant industries)” 

yaklaşımı ile örtüşmektedir. Bebek sanayi, ithal ürünle rekabet etme gücü bulunmayan 

bu nedenle zaman içinde deneyimle gelişip o seviyeye gelene kadar korunması 

gereken sanayiler olarak tanımlanmaktadır (Irwin, 1996: 116). Bu politikalar o yıllarda 

ABD, Almanya ve Fransa’da da kabul gören türdendir.  

Artan dünya ticareti, Fransa ile 1860’da bağıtlanan ticaret anlaşması, sömürgeleştirme 

yoluyla elde edilen pazarlar vs. nedenlerle İngiltere’nin serbest ticaret politikası ülkede 

önemli bir refah artışı sağlamıştır. Bu politikalar, I. Dünya Savaşı sırasında biraz 

gözden geçirilmekle birlikte 1932 yılına kadar devam etmiştir (Bairoch, 1993:26). 

Sanayileşmeye daha geç başlayan ABD korumacılığın kalesi ve modern korumacı 

düşünceşinin beşiği olmuştur (Bairoch, 1993: 23,30). ABD’de yürürlüğe konulan ilk 

Tarife Yasası (Tariff Act) 1789 yılında kabul edilmiştir. Bu yasayla hammaddeler hariç 

diğer bazı ürünlere gümrük vergisi konmuştur.

1800’lerin başında gelişmesine yeni başlamış olan ABD’de uluslararası ticarette 

korumacılık ve kamu müdahalesi tüm sektörlerde geçerlidir. Avrupa’daki savaşlar 

nedeniyle ABD’ye mal akışının yavaşlaması, 1812-14 arası İngilizlerle yapılan savaş 

gibi nedenler ABD’de belli sektörlerde kendine yeterli hale gelinme talebinin artması ve 

gümrük geliri elde edilmesi gibi amaçlarla gümrükler yükseltilmiştir.  

ABD’de sanayi üretimi yeterli seviyeye ulaşmadan serbest ticaret denemesine 1846-

1861 döneminde geçilmiş ancak bundan fayda elde edilememiştir. Bu nedenle, Avrupa 

ticaretin serbestleşmesini savunurken, ABD tam tersine korumacılığa dönmüştür. 1870-

1890 dönemindeki hızlı gelişmenin ardından McKinley Tarife Yasası (1890) 

çerçevesinde iç pazarların genişletilmesi ile kendine yeterliliğin artırılmasının gündeme 

gelmesinin yanında Avrupa’ya göre daha pahalı olan yerli işgücünün çıkarı için tarım 

ürünleri dahil korumaların kapsamı genişletilmiştir. Ticarette karşılıklılık ilkesinin de 

1897 yılında bir yasa ile kabul edilmesi sonucu korumacılık yükselmiştir. 1913 yılında 

bazı değişikliklerle korumalar azaltılmış ancak I. Dünya Savaşı nedeniyle uygulama 

alanı bulamamıştır. Korumacılık İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar sürmüştür 

(Shafaeddin, 1998: 12-20).  

Almanya’da 1840’larda korumacılıkla sanayileşme girişimi hızlanmıştır. Sonrasında 

ithalat vergileri 1866 yılında tüm Avrupa’yı etkileyen serbest ticaret dalgasıyla azaltılmış 



Kıymaz  Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması

   34

ancak 1873 yılındaki ekonomik kriz sonrası tarım ve imalatta korumacılık artırılmıştır. 

1879 ve 1880 yıllarında yürürlüğe giren yasalarla imalat ve tarım sektörlerinde koruma 

yoğunlaşmıştır. Almanya, 1880-90 döneminde gerek sanayi gerek tarımdaki 

korumacılığı yüksek tutarak, bunu diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarında tercihli 

giriş kolaylığı pazarlığında kullanma yolunu seçmiştir. Bu dönemden sonra ise, yurt 

içinde üretilemeyen hammaddelerin tarifesi sıfırlanmış ve ihracat teşvikleri 

başlatılmıştır. 

20. yüzyılın ilk yıllarında sanayi ile tarımın gelişmesi arasında bir denge kurulması için

ve savaşta kendine yeterliliğin önemi vurgusuyla tarımın yüksek derecede korunması

fikri Alman Tarihçi Okulu (özellikle Gustav Von Schmoller ve Adolf Wagner) tarafından

savunulmuştur (Lindsey, 2005). O tarihlerde tarife uygulamaları da bu yönde olmuş ve

tarımsal ürün tarifeleri yükselmiştir.

Fransa incelendiğinde, korumacılık tarihi Almanya’ya benzemekle birlikte Fransa’nın 

daha erken başladığı görülmektedir. Fransa’da 1780 yılı sonrasında bazı ürünlerin 

ithalatında yasaklar ve tarifeler yürürlüğe konmuş ancak hammadde ithalatı serbest 

bırakılmıştır. 1800’lerin başından itibaren sanayi malları ithalatına gümrük konulurken, 

tarımda ithalat koruması yükselmiştir. 1830 yılında yaşanan devrim hareketi ile 

pahalılık nedeniyle geçim sıkıntısı içinde bulunan halkın talebi üzerine 1830-36 arası  

tarımda tarifeler düşürülmüştür.  

Tarım ve sanayi alanındaki ilerlemeler, hammadde ihtiyacı ve İngilizlerin serbest ticaret 

konusundaki savunuları Fransa’yı etkilemiş ve 1840 yılında ithalat vergilerinde bazı 

indirimlerin yapılması sağlanmıştır. 1850-75 arası serbestleşme tüm Avrupa’da olduğu 

gibi burada da artmıştır. Fransa’da da 1860-1880 arası bir serbestleşme hareketi 

izlenmektedir. Ancak, 1870 ve 1880’lerde yaşanan ekonomik durgunluk ve ABD ile 

tarım ve sanayi ürünlerinde rekabet sorunu yaşanması 1892 yılından itibaren 

beraberinde korumacılığa dönüşü getirmiştir. Bu dönüş, tarım ve sanayi ürünlerini 

korumanın yanında yüksek korumalarla diğer ülkelerle yapılan ticari anlaşmalarda bir 

koz elde edilmesi amacını yerine getirmiştir (Shafaeddin, 1998: 22).   

Bu dönemin tarımsal korumacılık açısından önemli bir dönüm tarihi 1870'li yıllar olarak 

görülmektedir. Tarım alanında bilimsel yöntemlerin ve teknolojilerin kullanımı sonucu 

dünya arzında yaşanan önemli artış, 1870’li yıllar boyunca yaşanan ve tarımsal üretim 

açısından kötü geçen dönemle birleşince, Tarımsal Bunalım şeklinde de anılan 

ekonomik durgunluk yaşanmaya başlanmıştır. Bu olgu, genelde kolonilerle ticarete 
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dayalı ekonomik yapısı nedeniyle belirgin bir tarım destekleme politikası uygulamayan 

Avrupa ülkelerinde, destekleme politikaları uygulanmasına neden olmuştur. Kıta 

Avrupasında destekleme politikaları, yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarından yüksek 

tutulması şeklinde ve daha çok gümrük vergilerinin kullanımı ile uygulanmıştır. Bu 

bunalım 20. yüzyıl başlarına kadar sürmüştür (Vivier, 2006:2; Harvey, 2001:1). İngiltere 

bu dönemde korumacılığın dışında kalmıştır (Gourevitch, 2000:101). 

Bu dönemde Osmanlı Devletine bakılacak olursa, ticaret hacminde dünyadaki 

gelişmelere göre daha mütevazı bir genişleme olduğu, ihracatın ağırlıklı olarak tarımsal 

ürün (hububat, pamuk, tütün, haşhaş gibi) ve dokuma ürünlere dayalı olduğu 

gözlenmektedir. 18. yüzyılda devletin müdahalesi ekonomide durgunluk yaratmış, 19. 

yüzyılda ise özellikle İngiltere’nin baskısıyla devletin serbest ticaretten yana uyguladığı 

politikalar ağırlık kazanmıştır. Örneğin, 1826 yılında loncaların piyasalar üzerindeki 

tekellerini ve kısıtlamalarını koruyan yeniçeri ocağı ortadan kaldırılmış, 1838 yılında 

İngiltere ile Ticaret Anlaşması (Balta Limanı Anlaşması) imzalanmıştır. Söz konusu 

ticaret anlaşması Osmanlı ekonomisinin dışarı açılmasını kolaylaştıran önemli bir 

gelişme olmuştur. Tanzimat Döneminde 1839 ve 1856 yıllarında fermanlar çıkartılmış 

ve dışa açılma yönünde ilerlemeye devam edilmiştir. Sonuç olarak, Osmanlılarda 

uluslararası ticaret yanında iç ticarete devlet tarafından konulmuş engellerin çoğu 

kaldırılmış veya azaltılmıştır. Bu dönemde, tarımsal üretim ve bunların ticareti Osmanlı 

ekonomisinin büyük kısmını ve aynı zamanda dış ticaretin de önemli bir bölümünü 

oluşturmuştur. Avrupalılara tanınan ticari tavizler ile serbest ticaret anlaşmalarının 

imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti, dış ticaret politikası açısından bağımsızlığını 

yitirmiş, Birinci Dünya Savaşına kadar ithalat ve ihracata uygulanan gümrük resimleri 

son derece düşük düzeylerde tutulmuştur.  

1820-1873 döneminde, dünya ticaretinde hakimiyet kuran İngiltere’de tekstil ürünü 

fiyatlarının hızla azalması, Osmanlıları da ithalata yönlendirirken İmparatorluktaki 

üretim yapılarının zarar görmesine de neden olmuştur. Avrupa’dan ithal edilen ürünlere 

göre Osmanlıların ihraç ettiği ürünlerin ticaret hadlerinde ise düşüş meydana gelmiştir. 

Bu düşüş kimi zaman dışsal etkenlerle tersine dönse de genel eğilim değişmemiştir.  

Dünya ekonomisinin yüzyıl ortasındaki genişleme dönemi sırasında Osmanlılarda da 

ticaret hacmi artmıştır. Aynı dönemde, Osmanlı ekonomisinin tarımsal mallarda 

uzmanlaşma sürecinin, ticaret hadleri tarımsal ürünler aleyhine seyretmesine rağmen, 

ilerlediği anlaşılmaktadır. 1873-1896 yılları arasında dünyada yaşanan bunalım 

Osmanlı ekonomisini ve dış ticaretini olumsuz etkilemiştir. Tüm malların fiyatları 
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azalırken, tarımsal ürün fiyatları çok daha hızlı azaldığından ticaret hadleri Osmanlılar 

aleyhine hareketini hızlandırmıştır. Ayrıca, bu dönemde ticaret hacminin artış hızı ve 

tarımda uzmanlaşma süreci de yavaşlamıştır (Quataert, 2002:189-200; Pamuk, 2005: 

19-45).

Sonuç olarak, günümüz gelişmiş ülkeleri büyük ölçüde 19. yüzyılda yaşamış oldukları 

sanayileşmenin ilk dönemlerinde sınai ürünlerde korumacılığı (bebek sanayi yaklaşımı) 

benimserken tarımsal ürünlerin de içinde bulunduğu hammaddelerin ticaretinde daha 

serbest bir politika izlemişlerdir. Sanayileşme arttıkça tarım sektöründe meydana gelen 

fiyat hareketleri ücret hadleri bakımından önemle izlenir hale gelmiş, bu da tarımsal 

ürünlerde serbest ticaret politikalarını teşvik etmiştir. Örneğin, birçok Avrupa ülkesinde 

1850 ve 1860’lı yıllar hububatın tarife uygulanmadan ticarete konu olduğu bir döneme 

denk gelmektedir. Ucuzlayan taşımacılık ve artan tarımsal üretim ile birlikte özellikle 

hububat fiyatlarının düştüğü gözlenmiştir. Avrupa ülkelerinin  ucuz tarımsal 

hammaddeyi daha fazla ithal etmeye başlamasıyla kendi üreticileri büyük kayba 

uğramış ve toplumsal baskılarla korumacı yaklaşımlar daha da artmıştır. Belli bir 

seviyede uygulanan korumacı politikaların 19. yüzyılın son yıllarında başarı 

sağlayamadığı ve fiyatların düşük seyrederek çiftçi kesiminde iflaslar dahil büyük sorun 

yarattığı izlenmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar tarım 

alanları azalarak tarımsal üretim düşmüştür. Bunun yanında, ekonomik krizler, savaş 

ve kıtlıklar ile ülkeler arası ticari kaygılar zamanla tarımsal politikalarda korumacılığa 

yönelinmesine neden olmuştur. Ancak, sömürge ülkeleri ve Osmanlıların dış baskı ve 

bağımlılık nedeniyle korumacı politikalara geçmesi mümkün olmamıştır. 

3.3.   20. YÜZYILDA DÜNYADA DURUM 

20. yüzyıla girilirken, İngiltere dışında korumacı yaklaşımların bulunduğu, tarımsal ürün

fiyatlarının ise yükselmeye başladığı bir dönem yaşanmıştır. Teknolojideki ilerlemeler

ile yeni alanların tarıma açılması uzun vadede ürün arzında hızlı artış ile tarım ürünleri

ticaret hacminde büyüme yaratmıştır. Bu gelişmeye karşın, tarımsal ürünlerin fiyatı

1900’lerin başından I. Dünya Savaşına kadar ve savaş sonrasında 1920’lerin başına

kadar yüksek kalmıştır. Bunun başlıca nedenleri, artan refah düzeyiyle birlikte ülkelerin

daha fazla gıda maddesi talep etmesi ve artan üretim maliyetleridir. Savaş sonrasında

maliyet artışı devam etmiş ancak fiyatlar eski yükseliş eğiliminde olmamıştır (Abel,

1980: 288; Faulkner, 1951: 321).
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1920’li ve 1930’lu yıllar çiftçilerin mali zorluklarla karşılaştığı yıllar olmuştur. Tarım 

ürünleri fiyatları 1920 yılından başlayarak yirmi yıl boyunca önceki dönemlere göre 

düşük seviyede kalmıştır.  

1929 sonunda yaşanmış olan Büyük Buhran sonrasında 1934 yılına kadar tarımsal 

ürün fiyatlarının dünya çapında büyük düşüş gösterdiği izlenmiştir (ABD’de 1929-1932 

döneminde tarımsal ürün fiyatları endeksi yüzde 56, net tarım geliri yüzde 70 oranında 

azalmıştır). Buhranın yanısıra bu olguyu destekleyen gelişmeler, tarımsal potansiyeli 

yüksek olan ABD, Kanada, Güney Afrika, Avustralya gibi ülkeler arasındaki rekabet ve 

bunların tarım alanındaki büyük atılımları olmuştur. Avrupa ve Rusya da bu dönemde 

ciddi üretim artışları yaşamıştır (Abel, 1980: 288-290).  

Özellikle 1929 Buhranı ile birlikte ülkelerin tarımsal politikalarında korumacılığa dönük 

değişiklikler yaşanmıştır. Örneğin, tamamen piyasa  koşullarında gelişen ABD tarım 

sektörü de, o yıllardaki ekonomik durgunluktan etkilenmiştir. Talepteki büyük düşüş 

üreticilerde önemli oranda stok oluşumuna neden olmuştur. Üreticilerin iflas etmeye 

başlamasının yanında, ABD'nin Batı Avrupa gibi önemli ihraç pazarlarında ekonomik 

durgunlukla birlikte gelişen korumacılık, tarım destekleme politikalarının uygulanmasını 

gündeme getirmiştir. 1933 yılı ve sonrasında çıkarılan Tarım Yasaları ile ABD’de 

tarımsal destekleme alımı, depolama yardımı, sigorta sistemi ve arz fazlasının kontrolü 

gibi politikaların yanında ithalatın sınırlandırılması yönünde politika değişimi 

yaşanmıştır (Knutson v.d.,1995:146, 241).  

Düzenli bir tarımsal destekleme politikası uygulamayan ve hammadde yönünden 

sömürgelerinden fazlasıyla faydalanma olanağı olan Batı Avrupa ülkelerinde de, büyük 

bunalım sonrası, destekleme politikaları uygulamaya konulmuştur. Kıta Avrupasında, 

destekleme politikaları temelde yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarından yüksek tutulması 

şeklinde ve daha çok gümrük vergilerinin kullanımı ile yapılmaya başlanmıştır. Gümrük 

vergilerinin yanısıra, ödemeler dengesi problemlerine dayalı olarak ithalatta miktar 

kısıtlamaları da uygulanmaya başlamıştır. Dünya ticareti önemli ölçüde azalmıştır. 

Korumacılığın yükseldiği 20. yüzyılın ilk yarısında istisna yaratan tek ülke serbest 

ticaret politikası yanlısı İngiltere olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da,  bu 

politikayı değiştirmemiş ve 1947 Tarım Kanunu ile üreticiler için belirlenen gelir 

seviyesini korumak üzere fark ödeme uygulamasını seçmiştir. Bu politika İngiltere AB 

üyesi olana değin, yani, 1973 yılına kadar sürmüştür (Bristow, 1998:82). Diğer Batı 

Avrupa Ülkeleri ise, tarım ürünleri ticareti için uygulanan yüksek gümrük vergileri ile 
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miktar kısıtlamalarına devam etmiştir. Savaş sonrasında açlık yaşanan ülkelerde, 

doğrudan piyasaya müdahale yoluyla fiyat ve üretimde istikrar sağlanmaya çalışılmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin uygulamakta olduğu koruma oranlarını belli 

ölçülerde aşağıya çekmesi ve dünyada serbest ticaret sisteminin yerleşmesi için bir 

çaba içerisine girmesi ile 1947 yılında Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (General 

Agreement on Tariffs and Trade – GATT) 23 ülke tarafından imzalanmış ancak 

karşılıklı anlaşmazlıklar nedeniyle büyük kısmı hayata geçirilememiştir. GATT tarife 

uygulamalarını koordine ederek izleyen ve serbest ticaretin yaygınlaşmasını gözeten 

yapısıyla DTÖ'nün kurulmasına kadar sürmüştür (Fischer, 1987:25).  

GATT’a tarım ticareti konusu da dahil olmuştur. Anlaşma öncesi savaştan sonraki ilk 

yıllar olduğu için tarım ve gıda ürünlerinin belli kurallar dışında bırakılması sözkonusu 

olmuştur. GATT bünyesinde tarım için sağlanan ayrıcalıklar sonraki yıllarda tarım 

ticaretindeki gelişmeleri yönlendirmiştir. Tarım ürünleri ticareti ile ilgili ayrıcalık yaratan 

iki hüküm anlaşmada yer almaktadır: Miktar kısıtlamaları ve iç ve dış pazara dönük 

teşvikler (Josling vd. 1996:11). 

Miktar kısıtlamaları ile ilgili düzenleme, özellikle gelişmiş ülkelerin ithal ettikleri tarımsal 

ürünlerin kısıtlanmasına dönük olarak uyguladıkları önlemlerin tasdiki anlamına 

gelmekteydi. İç ve dış pazara yönelik teşvikler de aynı şekilde gelişmiş ülkelerce 

uygulanmaktaydı. Savaş sonrası yıllarda tarım ürünleri pazar koşullarının da kötü 

olması ve yokluğun ortadan kaldırılabilmesi amacıyla ülkelerin destek politikalarına 

ihtiyaçları bulunmaktaydı. GATT ile getirilen ithalat kısıtlamaları ve teşviklerle ilgili 

ayrıcalıklardan destek politikalarında da fazlasıyla yararlanılmıştır. İlk olarak ABD 

tarafından uygulanarak anlaşmaya dahil edilen söz konusu ayrıcalıklardan AT Ortak 

Tarım Politikasının oluşturulması sırasında da faydalanılmış daha sonra ithalat 

vergilerine çevrilmiştir. 

1950’li yıllarda en önemli gelişme Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kuruluşudur. 

AET’yi kuran Roma Antlaşması tarım ürünleri için Ortak Tarım Politikası (OTP)’nın 

oluşturulmasını ve üretici gelirlerinin korunması ile gıda güvencesinin sağlanmasına 

yönelik fiyat ve gelir istikrarını amaçlamıştır.   

OTP, savaşın yarattığı yokluktan yeni çıkmış Avrupa ülkelerinin Avrupa dışından ucuz 

ithalatı önlemek üzere uyguladıkları gümrük korumaları ile Almanya ve Hollanda’nın 

gıda güvencesi kaygıları ve Fransa'nın tarım üreticilerinin gelirlerini koruma amacına 
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dönük fiyat uygulamaları gözetilerek kurulmuştur. Bu çerçevede, fiyat desteği ve 

korumacı sistemin etkin şekilde işlemesini sağlamak üzere sınırda değişken vergi 

uygulaması başlatılmıştır (Gardner, 1996: 16-17).   

OTP çerçevesinde ele alınan 23 grup ürünün piyasalarına yönelik müdahaleler çok 

çeşitli ve karmaşık olup piyasayı etkinsizleştiren müdahale politikalarının büyük bölümü 

kullanılmış ya da kullanılmaktadır. Çeşitli reformlar geçirmiş olmakla birlikte OTP’nin 

korumacı mantığı ortadan kalkmamış ancak zaman içerisinde karmaşık uygulamalar 

yerini anlaşılır ve daha az maliyetli olanlara bırakmaya başlamıştır.  

1960’larda nerdeyse tüm ürünlerde önemli üretim açığı bulunan AT sonraki yıllarda 

yaşanan yüksek oranlı büyüme ve marjinal tüketim eğiliminin yüksek olduğu bir 

dönemde çiftçilere büyük kaynaklar aktarmış ve yirmi yıl içinde üretimi önemli ölçüde 

artırabilmiştir. Böylece, ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük ihracatçısı durumuna 

gelmiştir (Şahinöz, 1993:73). 

1950 ve 1960’larda ABD’de korumacı tarım politikaları devam ettirilmiş, üretimdeki aşırı 

artışlara karşı alan sınırlamaları ve bunu özendirici doğrudan ödemelere başlanmıştır. 

1970’lerde doğrudan ödeme yoluyla gelir ve alımlarla fiyat desteği sağlanmaya devam 

edilmiştir. Tarifeler belli ürünlerde yüksek tutulmuş ancak genel olarak tarife oranları 

AT’nin altında kalmıştır (FAO, 1983:9)    

1980’li yıllarda Türkiye gibi ithalat ikamesi stratejisi uygulayarak kalkınmaya çalışan 

ülkelerde oluşan ‘Borç Krizi’ ve bunun sonucunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası’nın devreye girişiyle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ya da 

uygulatılan ‘Yapısal Uyum Politikaları’ rekabetçi piyasa ekonomisi ve serbestleşmeye 

geçiş anlamında yeni bir yapılanmayı getirmiştir. Söz konusu uluslararası kuruluşlar 

borca gereksinim duyan ülkelere hükümetlerin piyasalara müdahaleyi azaltmaları ve 

serbestleşme yönündeki politikaları çerçevesinde kredi kullandırmıştır. Tarım 

sektöründe de geçerli olan bu politika uygulamalarının başarı oranları gelişmekte olan 

ülkelerdeki eksik rekabet piyasaları ve yetersiz bilgi altyapısı nedeniyle düşük olmuştur 

(Hayami, 2004:13; Stiglitz, 2002:14-17). Politika değişiklikleri ve tarımsal yapıda 

değişimi öngören politikalar bütüncül bir şekilde ele alınarak güçlü mali kaynaklarla 

desteklenmediğinden gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde tarım nüfusunda 

yoksullaşma ve bunun sonucunda büyük bir memnuniyetsizlik oluşturmaktadır. 
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Uygulanan tarım politikaları, AT ve ABD’de üretimin talebin çok üzerinde artmasına ve 

üretim fazlalarının dünya piyasalarına ihracat sübvansiyonları sağlanarak satılmasına 

yol açmıştır. 1980’lerde AT’nin büyüyen sübvansiyonlu ihracat rakamları ABD’yi de 

aynı politikayı uygulamaya itmiştir. Bu ülkeler arasında ihracat sübvansiyonları yoluyla 

yaşanan pazar kapma yarışı  ‘sübvansiyonlar savaşı’ olarak anılmaktadır. Dünyanın 

ihracatçı, düşük maliyetli ve rekabet edebilir konumda bulunan diğer ülkeleri bu 

durumdan zarar gördüklerini belirtmişlerdir. Bu ortamda, GATT Uruguay Turu 

görüşmeleri başlatılmış ve çetin tartışmalara sahne olmuştur. 

GATT kapsamında yürütülmüş sekiz ayrı tur bulunmakta olup 1994’te sonuçlandırılan 

Uruguay Turuna kadar tarım ticaretinde koruma ve desteklerin azaltılması konusunda 

çok küçük ilerlemeler sağlanmıştır (Josling vd. 1996:70). 1986 yılına kadarki 

görüşmelerde genel olarak tarifeler ile tarife dışı engellerin azaltılması konusuna 

yoğunlaşılmış olmakla birlikte Uruguay Turunda diğerlerinden farklı olarak tarifeler 

konusunun dışında tarım, hizmetler, yabancı sermaye yatırımları ve fikri mülkiyet 

konuları GATT çerçevesine dahil edilmiştir. Böylece, serbest ticaret sistemi 

öngörüsünün kapsamı oldukça genişlemiştir. 

Uzun yıllar süren (1986-1994) GATT Uruguay Turu (UT) sonunda ilk defa tarım için 

özel bir anlaşma yapılarak tarımsal ürünlere uygulanan koruma ve teşviklerde 

yapılacak indirimler konusunda bir mutabakata varılmıştır. 1994 yılındaki UT Tarım 

Anlaşması ile birlikte ülkelerin yükümlülük ve indirim taahhütlerinin hesaplanması ve 

diğer teknik konularda bir Usuller (Modalities) çalışması ortaya çıkmıştır. Bunun 

ardından, ülkeler kendi taahhütleri konusundaki hesapları aktarmışlar ve bunlar 

üzerinde anlaşılmasıyla birlikte, her ülkenin DTÖ’yü Kuran Anlaşma kapsamındaki 

taahhütleri, uluslararası hukukun bir parçası olmuştur. Her ülke pazara giriş –tarifeler, 

tarife kotaları ve tarife dışı engeller–, iç destekler ve ihracat sübvansiyonları 

konularında taahhütlerini vermiştir (ISO 1999:7). Taahhütlerin gelişmiş ülkeler 

tarafından 2000 yılı sonuna kadar, gelişmekte olan ülkeler tarafından ise 2004 yılı 

sonuna kadar yerine getirilmesi karara bağlanmıştır. 

Dünyada serbest ticaret sisteminin kurularak geliştirilmesi noktasında DTÖ çalışmaya 

devam ederken bunu tarım konusunda da sağlam şekilde ilerletmek açısından UT 

Tarım Anlaşmasının 20. maddesi düzenlenmiştir. Sözkonusu madde ile, tarımda 

reformu devamlı kılmak için DTÖ nezdinde ileri tarım müzakerelerinin gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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UT Tarım Anlaşması öncesinden başlamak üzere günümüze gelene kadar ABD ve AB 

tarımsal iç desteklerde reform niteliğinde kararlar alarak tarım piyasalarında 

öngörüldüğü gibi piyasayı bozucu müdahaleler yerine üretimden bağımsız doğrudan 

ödeme sistemine geçişi öngörmüş ve uygulamışlardır. Özellikle, AB tarımsal destek 

politikalarında değişiklikler yaparak tüketici tarafından finansmanı sağlanan ve piyasayı 

bozan fiyat desteklerinden vergi ödeyenlerce finansmanı sağlanan doğrudan gelir 

ödemelerine doğru kaymaktadır.  

İlk olarak, Gündem 2000 ile et, süt ve hububatta müdahale fiyatı indirimleri 

uygulanırken üreticilere yönelik doğrudan ödemeler artırılmış, kırsal kalkınma ve çevre 

amaçlı desteklere daha fazla kaynak ayrılması kararlaştırılmıştır. 2003 yılı ortalarında 

ise OTP’de yeni bir reform kararı alınmıştır. AB çiftçilerinin piyasa talebine göre üretimi 

yönlendirmeleri amaçlandığından üretime dayalı desteklerin büyük bir bölümü sona 

erdirilmektedir. Tarımsal politika amaçlarına ulaşmak üzere 2005 (ülkelerin tarıma özel 

şartları söz konusu olursa 2007) yılından başlamak üzere ‘Çiftliğe Tek Ödeme’ sistemi 

getirilmiş, bunun ödemeleri de çevre, gıda güvenliği ve hayvan refahı şartları gibi 

birtakım kriterlere bağlanmıştır. Sektörden kaçışı önlemek üzere gerektiğinde önceden 

tanımlanmış ve kısıtlı ölçüde üretimle ilişkili destekler verilmesi mümkün olmaktadır. 

Süt, pirinç, hububat ve yem bitkileri sektörleri gözden geçirilerek iç fiyatların dünya 

fiyatlarına daha fazla yaklaştırılması için yeni önlemler getirilmektedir (AB, 2006). 

ABD üretime müdahale etmeden üretici gelirini artırma yönündeki politikaya 1996 

yılında değiştirilen Tarım Kanunu geçmiş ve doğrudan gelir ödeme sistemine ağırlık 

vermiştir. 2002 yılında kabul edilen Tarım Kanunu ile ürüne yönelik destekler 1996 

yılına göre yüzde 80 artırılmıştır. Üreticilere doğrudan ödeme, piyasa istikrarsızlığından 

koruma ödemeleri (counter-cyclical) ve pazarlama kredileri verilerek önemli miktarda 

gelir desteği sağlanmaktadır. Üreticilere aktarılan üretimden bağımsız gelir desteği 

seviyesi yükseldikçe bunlar üretimi destekler şekle dönüşebilmektedir. Sağlanan 

pazarlama kolaylıkları ise doğrudan dünya piyasalarına yansıdığından ABD politikaları 

serbestleşme yönüne doğru kayarmış gibi gösterilirken, aslında ters yönde etki yarattığı 

yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Nitekim, uygulanan destek politikalarıyla pamuk, 

mısır ve buğday gibi ürünlerde maliyetin altında ihraç fiyatları oluşmaktadır (Mittal, 

2002; AB, 2002). 

OECD (2005a:33, 44)’ye göre, son yirmi yıldır yürütülen reformlara rağmen müdahale 

politikalarıyla tarım üreticilerine toplam tarımsal gelirin üçte biri ödenmekte ve bunun 

dörtte üçü piyasayı bozucu politikalarla gerçekleştirilmektedir. Yüksek ürün fiyatlarıyla 
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üreticiye sağlanan destek, toplamın yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Korumacılığın 

mevcut düzeyi yerli üretimi desteklerken ticareti bozmakta ve dünya piyasa fiyatlarının 

düşmesine neden olmaktadır. OECD ülkelerinin üretimi ve korumacılığı artırması daha 

rekabetçi ülkelerde üretimi azaltıcı, gıda güvencesini de tehdit edici sonuçlar 

yaratmakta ve küçük üreticilerin fakirleşmesine yol açmaktadır. Özellikle, et, buğday ve 

diğer hububat ürünleri, süt, şeker ile pirinçte görece yüksek oranlı korumacılık devam 

etmektedir.   

İç desteklere ilişkin politika değişiminin müdahaleleri azaltıcı karakteri ülkelerin dış 

ticaret politikalarını da yakından etkileyebilecek seviyededir. Zira, dünya piyasalarının 

üzerinde seyreden iç fiyatların düşürülmesi ile birlikte gerek tarifelerin gerek ihracat 

desteklerinin azaltılması mümkün kılınmaktadır. Bu gelişmelere bakıldığında, DTÖ’nün 

sonraki turlarında mali kaynakları fazla olan gelişmiş ülkelerin serbest ticaret 

teorisinden beklenen şekilde hareket etmeleri ve DTÖ çerçevesinde belirlenen amaca 

ulaşmaları olasıdır. Bu belli ürünlerde maliyet avantajına sahip ihracatçı ülkelerle 

birlikte dünya piyasaları açısından büyük bir fayda yaratacaktır. Burada sorun, bunların 

dışındaki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin söz konusu sisteme ne kadar uyum 

sağlayabileceği noktasında ortaya çıkmaktadır.    

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün en üst düzey karar organı Bakanlar Konferansı, DTÖ 

Kuruluş Anlaşması uyarınca en az iki yılda bir toplanarak çalışma programını 

belirlemektedir. Bu çerçevede I. Bakanlar Konferansı 1996 yılında Singapur'da, II. 

Konferans 1998 yılında Cenevre'de, ve III. Konferans ise 1999 yılında ABD'nin Seattle 

kentinde yapılmıştır. Ancak III. Konferans, özellikle tarım konusundaki Avrupa Birliği ve 

ABD uyuşmazlığı, gündemin yüklü olması, Uruguay Turu Anlaşmalarından 

kaynaklanan gelişmekte olan ülkelere ilişkin sorunların çözümlenememiş olması gibi 

nedenlerden dolayı hiçbir konu üzerinde görüş birliği oluşturulamaması üzerine 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu defa IV. Bakanlar Konferansı Kasım 2001 tarihinde 

Katar'ın başkenti Doha'da toplanmıştır. Doha’da varılan mutabakat üzerine yayınlanan 

Deklarasyon Metni ile 2005 yılına kadar sürmesi öngörülen yeni bir müzakere süreci 

başlatılmıştır. Söz konusu sürecin sonuçlarının Uruguay Turunda olduğu gibi tüm 

ülkeler açısından bağlayıcı olması ve bir paket olarak aynı anda yürürlüğe girmesi 

kararlaştırılmıştır. Tarımda; pazara girişte önemli iyileştirmeler, tamamen 

kaldırılmalarını sağlamak üzere, her çeşit ihracat sübvansiyonu uygulamasında 

indirimlere gidilmesi ve ticareti bozucu iç desteklerin önemli oranda indirilmesi 

hususlarını içeren kapsamlı müzakerelerin gerçekleştirilmesi taahhüt edilmiştir. 
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Sonraki süreçte, 2003 yılı başında uzlaşma arayışları nedeniyle DTÖ tarafından 

Harbinson Metni olarak bilinen bir uzlaşı metni taslağı hazırlanmıştır. Ancak, Eylül 2003 

tarihinde Cancun’da yapılan V. Bakanlar Konferansında herhangi bir uzlaşı 

sağlanamamıştır. Sonuçta, tarımın müzakerelerin kilit konusunu oluşturduğu, bu 

alandaki gelişmelerin tüm müzakere konularını etkilediği anlaşılmıştır. Cancun 

Konferansında ortaya çıkan Derbez Metni üzerinde fikir ayrılıkları olmakla birlikte 

sonraki çalışmalarda temel alınabilecek bir öneri metin olarak yorumlanmıştır. 

DTÖ’nün Doha Turu kapsamında yer alan ve Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilen 

Hong Kong görüşmeleri, tarım sektörü açısından Doha Bakanlar Deklarasyonunda yer 

alan bölüm ile bunun Temmuz 2004 sonunda Genel Konsey tarafından adapte edilmiş 

halinin teyidi niteliğini taşımaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde söz konusu teyit 

çerçevesinde, DTÖ’nün tarımsal ürün ticaretine dönük yaklaşımının, üzerinde 

uzlaşılacak bir reform programı ile daha adil ve piyasa merkezli bir ticaret sistemi 

oluşturmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan kurulması hedeflenen ticaret 

sistemine yönelik süreçte, tarım sektörünün gelişmekte olan ülkeler için “ayrıcalıklı” 

yerinin kavrandığı belirtilerek DTÖ’nün tarımsal ürün ticaretinde ortak ve etkin 

çözümlere yönelik bir tutum içerisinde olacağı vurgulanmaktadır.  

Hong Kong görüşmeleri sonucunda ticareti bozucu destekler konusunda detaylı formül 

ve oranlara yer verilmemiş, bunun yerine tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesine 

yönelik olarak bazı genel parametreler üzerinde uzlaşılmıştır. Görüşmeler sonrasında 

öngörülen yapılanma süreci yine üç ana destek şekli altında değerlendirilebilir. 

Doha Çalışma Programı Deklarasyonu, “ticareti bozucu iç destekler” konusunda önemli 

indirimleri öngörmektedir. Buna göre her üye ülke ticareti bozucu nitelikteki kendi iç 

desteklerinde mevcut Toplam Destek Eşdeğeri (AMS) uyarınca önemli indirimlerde 

bulunacaktır. Bunun yanı sıra izne tabi “de minimis” destek seviyesi ve Mavi Kutu (Blue 

Box)3 desteklerinde de indirimler öngörülmektedir. İndirimler bir “basamaklı indirim 

sistemi” (tiered system) çerçevesinde yapılacaktır. İndirim sistemi üye ülkeleri üç gruba 

ayırmakta ve yapılacak indirimler söz konusu gruplara dahil ülkeler için ayrı olarak 

belirlenmektedir. Buna göre, en yüksek AMS değerine sahip ve AB’ne üye ülkelerin de 

içinde yer aldığı ülkeler en üst gruba dahil olurken, ikinci ve üçüncü seviyede yüksek 

destek uygulayan ülkeler orta grupta yer almakta, tüm gelişmekte olan ülkeler ise en alt 

grubu oluşturmaktadır. Deklarasyon gereği en üst grup içerisinde yer alan ve en yüksek 

3 AB tarafından bitkisel üretim ya da hayvancılık üretiminde yapılan bazı kısıtlamalar nedeniyle 
üreticiye verilen doğrudan ödemeleri içermektedir. 



Kıymaz  Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması

   44

AMS değerine sahip olan ülkelerin daha yüksek indirimde bulunması öngörülürken, 

diğer gruplarda yer alan ülkeler için indirim miktarının üstten en alt gruba doğru 

azalacağı belirtilmiştir. Böylece bir tür “uyumlu” indirim sistemi öngörülmüş olmaktadır. 

Üretimi sınırlandırıcı doğrudan ödemeler, üretimi sınırlandırmaya dönük programlar 

çerçevesinde yapıldığı takdirde, değişmeyen ve sabit üretim seviyesinin yüzde 85’i ya 

da daha azı için yapılması koşuluyla Mavi Kutuya dahil edilebilmektedir. Ancak DTÖ 

Mavi Kutu desteklerine bir tavan getirmektedir. Buna göre Mavi Kutu desteklerinin, üye 

ülkelerin daha sonra görüşmeler yoluyla aralarında belirleyecekleri, geçmiş 

dönemlerden birinde elde etmiş oldukları ortalama toplam tarımsal üretim değerinin 

yüzde 5’ini aşamayacağı karara bağlanmıştır.  

Öte yandan, tüm üye ülkelerin 2013 yılının sonuna kadar her türlü ihracat desteğini 

birbirlerine paralel olarak kaldırmaları kararlaştırılmıştır. Bu konuda sadece az gelişmiş 

ülkelere bu tarihten itibaren beş yıllık süreyle destekleri sürdürme hakkı tanınmıştır.  

Doha Çalışma Programı Deklarasyonu pazara giriş konusunda da önemli gelişmeleri 

öngörmektedir. Nitekim, tüm üye ülkeleri beraberce kapsayabilmesi amacıyla aynı iç 

desteklerde olduğu gibi “basamaklı indirim” sistemi benimsenmiştir. Sistem, ülkelerin 

uygulamakta oldukları değişik tarife yapılarını göz önüne alarak işletilecektir. Buna 

göre, tarife indirimleri konusunda dört bant aralığı öngörülmektedir. İndirimlerin tek 

istisnası “özel” (SPs) ürünlere yönelik uygulanacaktır. Özel ürünler konusunda ise 

gelişmekte olan üye ülkelere “gıda güvenliği”, “geçim güvenliği” ve “kırsal kalkınma” 

ölçütlerinden birine dayanmaları koşuluyla belirli sayıda ürünü “özel” ürün olarak 

belirleme olanağı tanınmaktadır. Bu tür ürünler için yapılacak tarife indirimlerinin 

saptanması ise en sona bırakılmış olup indirimler, tarife ve tarife oranlı kotalardaki 

indirimlerin bir bileşkesi olarak sağlanacaktır.  

Diğer taraftan da tüm ülkelerce taahhüt edilecek tarife satırlarının belli bir oranı kadar 

ürünün ‘hassas ürün’ olarak bildirilmesi konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. Hassas 

ürünlerde, gümrük vergilerinin daha düşük oranda indirilmesi karşılığında uygulamaya 

giren ürünlerde tarife oranı kotası açılması ya da olanların artırılması yoluyla pazara 

girişte bir ölçüde ilerleme sağlanması amaçlanmaktadır (DTÖ, 2006; DTM, 2006; 

Çakmak, 2005:100). 

DTÖ’de nihai hedef tam serbestleşme yönünde olsa da, süregelen anlaşmazlıklar ve 

tarımın kendine has özellikleri nedeniyle üye ülkeler tarafından talep edilen istisnalar 

taraflar arasında önemli fikir ayrılıkları yaratmaktadır. Bir uzlaşı metni taslağının ortaya 
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çıkmış olması anlaşma zeminini hazırlamakla birlikte, süreçteki belirsizlikler devam 

etmektedir.  

3.4.  20. YÜZYILDA TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI  

Osmanlı Devleti tarafından Batılı ülkelere tanınmış olan ticari imtiyazlar Türkiye 

Cumhuriyetinin kurulmasıyla ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren en önemli hedef 

ülkenin kendine yeterliliğini sağlaması için çeşitli önlemlerin alınması olmuştur.  

Türkiye’de 1923 yılından günümüze tarımsal politika amaçlarında önemli değişiklikler 

yaşanmıştır. 1923-1950 döneminde tarımsal politikalara damgasını vuran kendi 

kendine yeterli olma amacı, 1950’lerde yerini makineleşme yoluyla daha fazla üretip dış 

pazarlara ihraç etme hedefine bırakmıştır. 1960’lardan 1980 yılına kadar girişilen ithal 

ikamesi yöntemiyle sanayileşme politikalarının gereği olarak tarımsal üretim ve 

verimlilik artışı tarım politikalarının ilk amacı olmuştur. 1980-2000 yılları döneminde 

değişen ekonomi anlayışıyla birlikte tarımda da serbestleşmeye doğru geçiş yaşanmış, 

tarımsal üretimde özellikle girdi kullanımına dönük kamu desteği azaltılmıştır. 2000 yılı 

sonrasında ekonomik istikrar politikaları çerçevesinde finansal kaygılarla tarım 

politikalarında yapısal sorun ve tarımın kendine özgün koşullarından uzak bir düzlemde 

yeniden yapılandırmaya gidilmiştir (Şahinöz, 2001:96-98). 

Tarım politikası amaçları doğrultusunda geçmişte veya günümüzde kullanılan 

müdahale araçları aşağıdaki çizelgede verilmektedir. Bunların en önemli bazıları, fiyat 

müdahaleleri, girdi destekleri, bazı yıllarda ödenen üretimi teşvik primleri, doğrudan 

gelir ödemesi, ihracat teşvikleri, gümrük vergileri şeklinde sayılabilmektedir. 

Bundan sonraki bölümde, Türkiye’de uygulanan müdahale politikalarını iç destekler, 

ithalat ve ihracata ilişkin politikalar olarak aşağıda ele almak uygun görülmektedir.   

3.4.1. İç Destekler 

Türkiye’de tarım sektörü, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren girdi fiyat politikası ve 

tarım ürünleri destekleme fiyat politikası ile etkili bir şekilde desteklenmiştir. Tarıma 

müdahalede temel amaçlar; gıda güvencesinin sağlanmasına yönelik üretimin ve 

verimliliğin artırılması, tarımsal gelirlerin yükseltilmesi, gelir istikrarının sağlanması ve 

ürünlerin rekabet gücünün artırılmasıdır. 
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Hükümetler politika hedeflerine ulaşmak için, iç fiyatların desteklenmesi şeklinde 

üretimin teşvik ederken, dış piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ile maliyetten doğan 

olumsuzluklara karşı ithalat kısıtlamaları, yüksek gümrük tarifeleri ve fiyat  müdahaleleri 

uygulamıştır. Bunun yanında, arz fazlası ürünlere fiyat avantajı sağlanarak dış satıma 

konu olabilmeleri için ihracat destekleri kullanılmıştır.  

Verimi artırarak üretim ve gelir artışı sağlamak için girdi maddeleri kullanımında ve 

üretici kredilerinde sübvansiyonlar sağlanmıştır. Girdi sübvansiyonları, aynı zamanda, 

girdileri yurt içinde üreten yerli sanayileri korumak için konulan ithalat kısıtlamalarının 

fiyatlara bir çeşit vergi gibi yansıması sonucu oluşan olumsuzluğu telafi etmek amacıyla 

da uygulanmıştır (OECD, 1994a: 54-61).  

Fiyat destekleme politikasına yönelik olarak piyasalara müdahale eden kurumlara 

(KİT’ler ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri) devlet bütçesinden ya da fonlardan 

büyük miktarlarda kaynak aktarılmıştır. 

Tarım ürünleri fiyatlarının desteklenmesi sistemi, Türkiye’de ilk kez 1932 yılında “Büyük 

Depresyon” sırasında başlamıştır. Bu yolla desteklenen ilk ürün buğday olmuştur. 

Bunu, 1938-44 döneminde diğer tahıllar ve bazı sanayi bitkileri izlemiştir. Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planının 1961 yılında uygulamaya konulması ile desteklenen ürün 

sayısı dokuza, 1970 yılında ise otuza çıkmıştır. Hayvansal ürünlerde destekleme daha 

sonraki yıllarda başlamış ve daha seyrek uygulanmıştır. 

1980 yılında, ekonomik reform paketi kapsamında bitkisel ürünlerin desteklenmesini 

kısıtlayıcı bazı kararlar alınmış ve ürün sayısı onyediye kadar düşürülmüştür. Ürün 

sayısı azaldıkça destekleme alımlarının toplam milli hasıla içerisindeki payı da 

azalmıştır. Hükümetlerdeki değişime bağlı olarak, 1991 yılında destekleme 

kapsamındaki ürün sayısı tekrar büyük artış göstererek yirmidörde çıkmıştır. Türkiye'de 

tarımsal üretim değerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan hububat (buğday, arpa, 

çavdar, mısır, yulaf), şeker pancarı ve tütün desteklenen ürünler arasında yerlerini 

sürekli almışlardır (Kıymaz, 2000).  

1994 yılından önce, Bakanlar Kurulu ya da yetki verdiği Yüksek Planlama Kurulu’nun 

kararları ile destekleme fiyatından alım görevi, kamu kuruluşlarının yanısıra, Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliklerine (TSKB) de verilmiştir. TSKB tarafından ürün bedellerinin 

ödenmesi, ürünlerin alımından satışına kadar yapılan tüm masraflar görev zararı 

sayılmış ve gerekli finansman devlet bütçesine konan ödenekten Hazinece 
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karşılanmıştır. Destekleme fiyatları nedeniyle zaman içerisinde üretim fazlaları oluşmuş 

ve devlet adına alımlar yüksek miktarlara varmıştır. Dolayısıyla kamu stoklarının 

oluşması sorunu yaşanmıştır (pamuk, ayçiçeği, tütün, çay ve fındıkta olduğu gibi).  

1994 yılındaki 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi çerçevesinde, destekleme 

kapsamındaki ürün sayısı üçe (hububat, şeker pancarı ve tütün) düşürülmüştür. 

Sonraki yıllarda, tarımsal ürünlere müdahaleler artırılmaya devam edilerek özellikle 

TSKB’ler aracılığıyla müdahale alımlarına gidildiği dönemler olmuş ve üretim 

stoklarında artışa ve kamu zararı oluşmasına neden olunmuştur. 

Türkiye, 1999 yılı Aralık ayında IMF’ye sunulan Niyet Mektubu ile başlatmış olduğu 

Makro Ekonomik İstikrar Programı kapsamında, tarım politikalarında da köklü 

değişikliğe giderek reform programı uygulamayı öngörmüştür. Sözkonusu program ile 

2000-2002 döneminde ulusal çapta bir doğrudan gelir desteği uygulamasının 

başlatılması, paralel bir şekilde, diğer pazar fiyat ve girdi desteklerinin zamana 

yayılarak kaldırılması ve uzun dönemde, tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi ve 

TSKB'lerinin tamamen bağımsızlaştırılması planlanmıştır. Bu çerçevede, Dünya 

Bankası ile ortaklaşa “Tarım Reformu Uygulama Projesi” adı altında (TRUP, İngilizce 

kısaltmasıyla ARIP) sözkonusu yapısal değişimi hayata geçirme amaçlı bir proje 

başlatılmıştır. Ayrıca, üretim fazlası sorununa yönelik olarak tütün ve fındık başta olmak 

alternatif ürün ve iş olanaklarının yaratılmasını amaçlayan ürün projesi de projeye dahil 

edilmiştir. 

Söz konusu reform tedbirleri ile, 2001 yılından itibaren kayıtlı olmak kaydıyla çiftçilere 

dekar başına doğrudan gelir ödemesine geçilmiştir. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) gibi 

KİT’lerin müdahale alımları azaltılmış, TSKB’lerin bağımsız çalışması sağlanarak, 

hükümet tarafından görevlendirilmeleri yasayla engellenmiştir. 2005 yılında yürürlüğe 

giren 5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında destekleme şekilleri saptanmış olup 

piyasayı daha az bozucu nitelikte desteklerin uygulanması öngörülmüştür. Hububat ve 

şeker pancarı gibi ürünlerde kamu kuruluşlarının piyasayı yönlendirici rolleri devam 

etmekte ancak sektörde alıcı pozisyondaki ağırlıkları azalmaktadır. 

Türkiye'nin DTÖ taahhütleri çerçevesinde iç destek harcamaları yoluyla yapılan yardım 

miktarı, üretim değerinin yüzde 10'unun altında kaldığı için 'de minimis' kapsamına 

girilmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin yurtiçi desteklerde herhangi bir azaltma taahhüdü 

bulunmamaktadır. Tarım sektöründe uygulanan yatırım ve girdi desteklerinin tümü, 

DTÖ indirim taahhütleri kapsamı dışında kalmaktadır.  
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3.4.2. İthalata (Pazara Girişe) İlişkin Düzenlemeler 

1980 yılından önce, tarım ürünleri ithalatında önemli kısıtlamalar  görülmüştür. 

Türkiye’ye girmesine izin verilen ürünlerin büyük bir çoğunluğu KİT’ler tarafından ithal 

edilmiştir. 1980 yılındaki ekonomik reform paketi kapsamında, daha şeffaf bir ithalat 

rejimi hazırlanmış ancak, hassas ürünler olarak nitelenen buğday, arpa, mısır, şeker, 

ayçiçeği tohumu ve süttozu ithalatında uygulanan kota sistemine 1984 yılına kadar 

devam edilmiştir.   

İthalatta birçok yeni vergi uygulamasına da 1980’lerin ilk yarısında başlanmıştır. Bu 

vergi gelirleri belirli bütçe dışı fonlara aktarılmıştır (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 

gibi). Böylece, iç piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, 

vergi gelirlerinin bir kısmı tarım girdilerinin (gübre gibi) ve tarım ürünleri ihracatının 

desteklenmesinde kullanılmıştır.  

İthalattan alınan vergiler içinde en önemlisi, 1984 yılında Toplu Konut Kanunu’nun 

TBMM’den geçmesinden sonra uygulanan Toplu Konut Fonu (TKF) prim kesintileri 

olup, genel olarak TKF primi, hassas olarak sınıflandırılan mallarda “özel tarife” 

esasına göre, diğer mallarda ise “ad-valorem”(cif fiyatın belli bir yüzdesi) bazında 

alınmıştır. 

1990 yılı başında birçok malın ithalatında kısıtlamalar kaldırılırken hassas tarım 

ürünlerinin ithalatında özel kurallar uygulanmasına devam edilmiş, bu malları getirmek 

isteyen ithalatçıların, yıllardır uygulanageldiği gibi, Dış Ticaret Müsteşarlığından izin 

alması gerekmiştir. Söz konusu izinler, yurtiçi arz-talep dengesi göz önüne alınarak 

yapılan değerlendirmelerin ardından verilmiştir. GATT Uruguay Turu sonucunda, 

ticareti kısıtlayıcı nitelik taşıyan ithalat izni uygulamasına 1996 yılı başından itibaren 

son verilmiştir. 

1993 Yılı İthalat Rejimi ile ithalatta uygulanan ad-valorem vergiler kaldırılarak gümrük 

vergisi kapsamına alınmış, TKF kesintileri devam ettirilmiştir. AT ülkelerinden yapılan 

ithalatta, gümrük vergilerinde düşük oranlı indirimler yapılırken, bu tercihli oranlardan 

faydalanan mal sayısı da kısıtlı kalmıştır (bazı süt ürünleri ile nişasta ithalatında oranlar 

düşürülmüştür) (OECD, 1994a:74). 
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1994 yılında, DTÖ taahhütleri çerçevesinde bazı süt ürünleri ve mısırın da içinde 

bulunduğu bir kısım malda ithalat korumaları düşürülmüştür. Sonraki yıllarda, 

Türkiye'nin DTÖ taahhütleri çerçevesinde düzenlemelere devam edilmiştir. Pazara 

girişte, 1986 Eylül ayı esas alınarak oluşturulan sistemde tarife dışı engellerin, eşdeğer 

gümrük tarifesine dönüştürülmesi, mevcut tarifelerin dondurulması ve yenilerinin 

konmaması söz konusu olmuştur. Gümrük tarifelerinin 2004 yılı sonuna kadar basit 

ortalama esasına ve yıllara göre eşit şekilde yüzde 24 oranında indirilmesi ancak, her 

bir ürün için indirimin en az yüzde 10 olması taahhüt edilmiş ve uygulanmıştır. Türkiye, 

Gelişmekte Olan Ülke statüsünde, pazara giriş ile ilgili taahhütlerini tavan 

konsolidasyonu yöntemiyle baz alınan dönemde uygulanan korumalardan çok daha 

yüksek seviyede belirleme seçeneğinden yararlanmıştır.  

Türkiye'nin tarife taahhütleri incelendiğinde, hayvancılık ürünleri, tahıllar, buğday unu 

ve şekerin de içerisinde bulunduğu birkaç üründe yüksek gümrük vergileri getirildiği 

görülmektedir. Net ithalatçı olunan ürünlerde ve ihracata dönük sanayi ara mallarındaki 

tarife oranlarında yüksek indirim tercih edilmiştir (Çakmak, 1996:4). Türkiye’nin pazara 

giriş taahhütleri Ek Çizelge-1’de görülmektedir.  

3.4.3. İhracata İlişkin Düzenlemeler 

1980 yılının Ekim ayına kadar birçok tarım malı ile tarımsal girdi ihracatında izin ve 

tescil zorunluluğu gibi kısıtlamalar yürürlükte bulunmuş, aynı tarihten sonra, yeni 

ihracat rejimiyle birlikte kısıtlamaların büyük bir kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.  

Uygulama süreleri ürünlere göre değişmekle birlikte, 1980 ile 1988 yılları arasında canlı 

hayvanlar, buğday, arpa, mısır, hububat unu ihracatı değişik oranlarda 

vergilendirilmiştir. Bu vergiler, DFİF’te toplanmıştır. Zamanla ihracatta vergilendirilen 

ürün sayısı ile vergi oranları düşürülmüştür. Diğer taraftan, 1986 yılından sonra 

tarımsal ürünlerde verilmeye başlanan ihracat destekleri için DFİF’ten kaynak tahsis 

edilmeye başlanmıştır (OECD, 1994a:74-76). 

1986-1990 dönemi (1992 yılına kadar uzatılabilmektedir) esas alınarak, ihracat 

desteğine konu olan ürünlerin 2004 yılı sonuna kadar fiziksel miktarları yıllara göre eşit 

şekilde yüzde 14 oranında; ihracat desteği için yapılan bütçe harcamaları ise yıllara 

göre eşit şekilde yüzde 24 oranında azaltılmıştır. İndirim taahhütleri ürüne özgüdür. 

Türkiye'nin ihracat desteği yükümlülüklerinin en önemli unsurlarını buğday, arpa, unlu 

mamuller, işlenmiş meyve ve sebze, işlenmiş balık ürünleri, tavuk eti, zeytinyağı ve yaş 
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meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. Türkiye’de ihracat desteğinden faydalanan ürünler 

Ek Çizelge-2’de verilmektedir.  

1992 yılı sonrasında, ihracat destekleri, bahçe bitkileri ve hayvansal ürünlerde 

gerilerken, ham maddesi buğday olan ürünlerle şeker ve şekerli ürünlerde ve meyve-

sebze işleme sanayii ürünlerinde değer olarak  artmıştır. 1995 yılı sonuna kadar, 

zaman içerisinde artan sayılarda tarım ve işlenmiş tarım ürünü için ihracat desteği 

verilmiştir. 

Türkiye’de uygulanan tarımsal müdahale politikaları son yıllardaki reform tedbirleriyle 

birlikte değerlendirildiğinde özellikle tarımsal üretimde ağırlığı bulunan hububat, şeker 

pancarı ve hayvansal ürünlerde önemli bir politika değişikliği yaşanmadığı 

belirtilmelidir. TMO’nun destekleme alımlarının son iki yıldır artan hububat üretimi ile 

birlikte yükselme eğiliminde olduğu, öte yandan buğday alımlarında fiyat artışının sınırlı 

tutulup yerine prim ödemesi yapılmaya başlandığı, şeker pancarı fiyatları reel olarak 

sabit olmakla birlikte şeker sektöründe özelleştirmenin bir gereği olarak yeniden 

yapılanmaya gidilmediği, hayvansal ürünlerde ise üretimi destekleyici politikalar dışında 

verim artışının sınırlı sağlanabildiği gözlenmektedir. Söz konusu ürün politikalarında 

önemli değişikliğe gidilmediğinden tarifelerin yüksek seviyede korunması önemini 

devam ettirmekte, dünya piyasalarına ürün satılabilmesi için ihracatçılara iç fiyatlardan 

daha düşük fiyatlara hammadde sağlanması (doğrudan ihracat desteği veya KİT’ler 

aracılığıyla dolaylı ihracat desteği) önemini korumaktadır. TSKB’lerin alımını yaptığı 

ürünlerde büyük ölçüde piyasalar çalışmakta ancak yağlı tohumlar ve pamukta üretimin 

talebi karşılamaması nedeniyle ithalat gereği bulunmaktadır. Öte yandan, yurtiçinde 

üretimin devamının temini için ithalat tarifelerle pahalılaştırılmakta ve kota karşılığı 

ithalat düzenlemeleri uygulanmaktadır.  

Sonuçta, Türkiye, özellikle mali kaynak sıkıntısı nedeniyle serbestleşme yolunda fazla 

adım atamadığından, AB ve ABD gibi ileriye yönelik olarak geniş bir hareket alanına 

sahip değildir. Tarımsal desteklemenin dayandırıldığı tarifeler ise, yerel paranın 

değerlenmesine bağlı olarak yetersiz kalabilmekte, bu da piyasalar üzerinde ayrı bir 

baskı yaratmaktadır. AB’ye uyum ya da DTÖ’de serbestleşme yönünde yaşanacak 

ilerlemeler önümüzdeki dönemde Türkiye açısından ciddi politika değişiklikleri 

gerektirecektir. 
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4. TARIM SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME: ANALİTİK YAKLAŞIM

4.1.  TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 

Türkiye’de ve dünyada tarımsal müdahale politikalarının uygulanma gerekçeleri önceki 

bölümlerde ortaya konulmuştur. Verilen temel çerçevede, uygulanan destekleme 

şekillerinin teorik olarak arka planı ortaya konulmaya çalışılacak ve ürün fiyatı ile üretici 

ve tüketici gelir ve refahı üzerinde oluşan etkiler tanımlanacaktır. Ardından piyasaların 

serbestleştirilmesi konusunda teorik yaklaşım ve etkileri üzerinde durulacaktır. 

Bu bölümde yer alan şekillerde yurt içi arz eğrisi, Sd, fiyat değişimlerinin arzı oransal 

olarak daha fazla artırdığı yani esnek olduğu kabul edilerek çizilmiştir. Yurt içi talep 

eğrisi, Dd, ise tarımsal ürünlerin genel özelliğini yansıtır şekilde esnekliği düşük bir 

yapıdadır.  

Şekiller yardımıyla değerlendirmeler yapılırken serbest ticaretin en optimal çözüm 

olarak görüldüğü ve ticarete müdahalenin kaynak dağılımını bozarak ekonomik refah 

kaybı yarattığı varsayımıyla hareket edildiğini vurgulamakta fayda bulunmaktadır (Artis 

v.d., 1997:91). Belirtilen varsayımın çıkış noktası doğaldır ki, klasik iktisat yaklaşımıdır.

Adam Smith’in belirttiği gibi ekonomide kamu müdahalesine gerek duyulmaksızın

‘görünmez el’ aracılığıyla talebin karşılanmasını sağlayacak kadar üretim yapılması

temin edilirken, bu da mümkün olan en ucuz şekilde gerçekleştirilebilir. Rekabet ortamı

bunu gerçekleştiremeyen firmaların piyasadan dışlanmasına neden olur.

‘Bırakınız yapsınlar’ (laissez faire) anlayışı çerçevesinde ekonomi kamu müdahalesi 

olmaksızın daha etkin çalışmaktadır. Bu kavramın temel öngörüsü, rekabetçi 

piyasaların oluşturacağı denge durumunda bir değişiklik yaratılmak istendiği takdirde 

bunun en azından bir ferdin durumunu eskisinden daha kötüye götüreceğidir. Bu 

sonuç, kamu müdahalesine karşı çıkılması için yeterli görülmektedir (Johansson, 

1991:2). Bir başka deyişle, kamu müdahalesi ile Pareto etkin durumdan 

uzaklaşılmaktadır. 

Pareto etkinliği herhangi bir bireyin durumunu kötüleştirmeden herhangi bir diğer 

bireyin durumunu iyileştirmek olanaklı görülmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Rekabet piyasasında müdahalelerin olmadığı koşullarda, varsayım olarak, tüketiciler 

arası mal dağılımında, firmalar arsı girdi dağılımında ve girdilerin mallar arası 

dağılımında etkinliğin var olduğu bir dengeye ulaşıldığı kabul ediliyorsa, o takdirde 
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Pareto etkin bir noktada bulunulmaktadır. Piyasadaki çoğu müdahale politikaları bazı 

bireyler için faydalı bazıları için de faydalı olmayan değişiklikler içerdiğinden ve bahsi 

geçen etkinlik koşullarını ortadan kaldırdığından bu politikalara karşı çıkılmaktadır 

(Koutsoyiannis, 1987: 575).   

Tarım piyasalarında çeşitli nedenlerle oluşan aksaklıklar ve kamunun sosyal politikaları 

çerçevesinde birçok müdahalenin ortaya çıkması klasik anlayışa göre kuşkusuz 

etkinsizlik yaratmaktadır. Bu etkinsizliğin belli göstergelerle birlikte ortaya konulması 

ise, olabildiğince müdahale politikalarından kaçınılması gerektiğini vurgulamakta 

kullanılacaktır. Bu bağlamda, incelemelerde tek ülkenin politika değişimlerinden 

etkilenmeyen bir dünya fiyatına göre (küçük ülke varsayımı) ülkenin yurtiçi fiyatlarında 

yaşanan değişim ile bunun yarattığı üretici ve tüketici artığındaki değişim, ekonomide 

oluşan etkinlik kaybı ya da kazancı v.d. değişimler tek piyasa analizi ile ele 

alınabilmektedir.  

Bu çerçeveden bakıldığında açık ekonomide söz konusu etkinsizliğin ortaya çıkışının 

tartışılması yararlı görülmektedir. Tarım piyasalarında serbestleşmenin taraftar 

bulmasının arkasında da aşağıda ele alınmaya çalışılan ve müdahalelerden 

kaynaklanan etkinsizliklerin giderilmesi baskısı yatmaktadır denilebilir. 

Dış dünya ile etkileşim içinde olan ekonomilerde, kamu müdahalesi nedeniyle fiyatların 

dünya fiyatlarından farklı olduğu, üretim miktarının tüketime bağlı olarak ihracat ya da 

ithalatı gerektirdiği bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ticarete açık ekonomi 

varsayımıyla belli müdahale şekillerinin incelenmesi, bu müdahalelerden doğan 

etkilerin tamamen müdahaleden uzak serbest piyasaya kıyasla değerlendirilmesi 

serbestleşmenin etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Tarıma en fazla kaynakla çok çeşitli şekilde müdahale batılı ülkelerde ve en fazla da 

AB ülkelerinde gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmektedir. Tarım üreticilerinin 

piyasada karşı karşıya kaldığı fiyatlara müdahale ve diğer şekillerde ortaya çıkan 

destekleme politikalarından bazıları; müdahale alımı, fark ödeme sistemi, değişken ya 

da sabit gümrük vergileri, ithalat kotası, piyasa kontrol sistemleri, doğrudan gelir 

ödemeleri, ithal girdilere fiyat desteği, ihracat desteği, girdi desteği, üretimi artırıcı 

araştırma-geliştirme etkinlikleri ve üretim kotasıdır (Colman v.d., 1988:273; El-Agraa, 

2001:239). Bunların yanında, az gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan ters yönde yani 

tarımı vergilendirerek bu sektörden diğerlerine kaynak aktarımı sağlayan ürün bazında 

ihracat vergisi ya da ithalat desteği politikaları da bulunmaktadır.  
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Bu müdahale şekillerinin analitik incelemesi yapılacak olursa, fark ödeme, gümrük 

vergileri ve ithal kotası uygulamalarında ithal ürünlerle rekabet unsuru ön plana 

çıkmaktadır. Burada net ithalatçı durumunda bulunulan ancak yurtiçi üretimin 

korunması ve dolayısıyla kendine yeterliliğin yükseltilmesi istenen ürünlerde söz 

konusu politikalar uygulanmıştır.  

Bu bölümdeki analitik incelemelerde ticaret yapan ülkenin dünya piyasa fiyatlarını 

etkileyemeyecek kadar küçük bir ülke olduğu ve ürün kalite ve taşıma giderleri 

farklarının dikkate alındığı kabul edilerek tam rekabet koşullarında yurt dışı fiyatların 

yurt içi fiyatlara eşit olacağı varsayılmaktadır. İncelenen piyasa müdahalesi şekilleri ile 

ilgili uygulama örneklerine de yer verilmektedir. Tarım piyasalarına müdahale, temel 

uygulamaya göre doğrudan üretim ve gelirle ya da doğrudan dış ticaretle ilgili olanlar 

şeklinde gruplandırılabilir. Öte yandan, ülkelerde uygulama örnekleri dikkate 

alındığında bu bölümde ele alınan müdahale şekillerinin birarada ve birbirini 

destekleyecek şekilde yürütülebildiği görülmektedir. Birlikte uygulanan müdahale 

şekillerine örnek olarak, ABD ve AB’deki gümrük vergisi, ithalat kotası, ihracat teşviği, 

fark ödeme politikaları gösterilebilecektir. Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki kadar olmasa 

da bu politikaların önemli bir kısmının birarada uygulanmış bulunduğu görülmektedir. 

Uygulanan müdahale şekilleri birincil uygulama alanına göre ayrılacak olursa, bunları 

doğrudan gelire, doğrudan fiyata, doğrudan üretim miktarına ve doğrudan dış ticaret 

politikalarına yönelik müdahaleler ve girdi destekleri olarak ayırmak mümkündür. 

4.1.1. Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler 

4.1.1.1. Çıktıya Dayalı Ödeme - Fark Ödeme Sistemi 

Fark ödeme sistemi, üretilen tarımsal ürünün üretim düzeyine ve piyasada oluşan 

fiyatına müdahale etmeksizin, üretici maliyetine dayanarak hesaplanan bir hedef fiyat 

ile piyasa fiyatı arasındaki farkın devletçe üreticiye nakdi olarak ödenmesi koşuluna 

dayanan bir destek sistemi olarak tanımlanabilir. Fark ödeme sisteminde devlet, 

üreticilerin üretim maliyetleri piyasa fiyatının üzerinde olduğunda tüketicilerin ödediği 

fiyatları etkilemeden üreticilere tazmin edici bir ödemede bulunmayı taahhüt etmektedir. 

Tazmin edici ödeme, devletçe saptanan hedef fiyat (üretici fiyatı) ile piyasa fiyatı 

arasındaki farktan oluşmaktadır (Şahinöz v.d., 2005: 31). Fark ödeme sistemi 

uygulaması ile üretici için istikrarsız piyasa fiyatları yerine, bundan daha yüksek bir 
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garanti edilmiş ürün fiyatı getirilerek üretici geliri garanti altına alınmıştır. Üretici üretim 

kararını bu fiyatlara göre vermektedir.  

Söz konusu sistem AT’ye katılmadan önce İngiltere’de tarımsal ürünlerde uygulanmış 

ve AT’ye katılımla birlikte kaldırılmıştır. Daha sonraları 1985-1994 döneminde ABD’de 

pamuk, pirinç, yem bitkileri, buğday gibi ürünlerde fark ödeme sistemi uygulanmış 

(EWG, 2006) ancak DTÖ kuralları çerçevesinde bütçede oluşturduğu yük ve oluşan 

üretim fazlaları nedeniyle terk edilmiştir. AB ve ABD’de bu ödeme sistemine benzeyen 

uygulamalara son yıllara kadar rastlanmaktadır. AB fark ödeme sistemini biraz 

farklılaştırarak üretim kotaları dahilinde tahıl, yem bitkilerine hektar başına telafi edici 

ödemelerde bulunmuş ve bu politikasını 2003 yılı tarım politikaları reformunun 

uygulamaya konduğu 2005 yılına kadar sürdürmüştür. ABD ise, iç fiyat hadlerinin 

tarımsal ürünler aleyhine dönmesi nedeniyle olumsuz fiyat dalgalanmalarına karşı 

ödeme (counter-cyclical payment) uygulayarak üreticilerine gelir transferi yapmaktadır. 

Türkiye’de bu yönde bir uygulama üretim teşvik primi olarak özellikle pamuk, zeytinyağı 

ve bazı yağlı tohumlara verilen desteklerdir. Bu destekler, mali kısıtlar nedeniyle 

Türkiye’de hedef fiyatlarla dünya fiyatları arasındaki farkın ancak bir kısmını 

karşılamakta ve AB’dekinin tersine üretimi kısıtlayıcı değil artırıcı yönde 

kullanılmaktadır.  

Şekil-3’te Pw dünya fiyatını, 0q1 yurtiçi üretim miktarını ve q1q4 serbest ticaret şartları 

altında ithalat miktarını göstermektedir. Tarımsal destek politikası olarak fark ödemesi 

uygulandığında Pd üreticinin garanti edilmiş fiyatı olmaktadır (tüketiciye yansıyan fiyat 

Pw). Bu yurtiçi üretimde artışa yol açarak 0q2 miktarına yükselmesini sağlar. Bu değişim 

üreticinin PwPdbc (=(Pd-Pw)x0q2) kadar fark ödemesi geliri elde etmesini sağlar. 

Böylece, q1acq2 kadar döviz tasarrufu sağlanmaktadır. Arz eğrisi üretimde kullanılan 

girdilerin marjinal sosyal maliyetinin yansıması olarak kabul edilirse önemli yorumlar 

getirme olanağı ortaya çıkacaktır. Örneğin, q1abq2 alanı fark ödeme sistemi 

uygulanmasıyla tarımda kullanıma giren girdilerin değerine eşdeğerdedir. PwPdba alanı 

ise, üretici artığında veya ekonomik rantta (burada sadece üretici değil tarım ve girdi 

sanayiindeki sabit faktörlerin getirileri de artmaktadır) meydana gelen artışı 

göstermektedir. Bu tarım sektörüne bir gelir transferi yerine geçmektedir. Bu politikadan  

kaynaklanan toplumsal net etkinlik kaybı abc alanına (koyu renkli alan) eşittir. Zira, 

tüketici fiyatları Pw  seviyesinde kalırken, ithalat miktarı cf olmaktadır (El-Agraa, 2001: 

240; Baldwin vd., 2004:214). 
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Şekil-3: Fark Ödeme Sistemi 

Dd

 q1 q3q2 q4

a

b   d

     e  c  f
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P
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Kaynak : El-Agraa, 2001: 240; Baldwin vd., 2004:214. 

4.1.1.2. Doğrudan Gelir Ödemesi 

Doğrudan gelir ödemeleri (DGÖ) üretimden bağımsız ve üretimi en düşük düzeyde 

etkileyen, yalnızca üretici gelirini artırmaya dönük politikalar olarak sınıflandırılmışlardır. 

Bu politikalar, DTÖ Tarım Anlaşmasında yeşil kutu olarak tanımlanan tüm ülkelerce 

serbestçe uygulanabilen ve belli bir sınırlamaya tabi olmayan destekleri kapsar. 

Gelişmiş ülkeler destekleme uygulamalarını DGÖ’ye doğru kaydırmayı 

amaçlamaktadır. Ülkemizde uygulanan doğrudan gelir ödemesi de bu kategoride 

sayılabilecektir. DGÖ’nün piyasayı bozucu etkisi bulunmadığı için ticaret açısından en 

olumlu politika olarak gösterilebilecektir. Bu ödemelerde üreticiye üretimden 

vazgeçerek sadece bu gelirle yaşama serbestisi tanındığı takdirde ekonomik anlamda 

tam bir yansızlıktan bahsedilebilecektir. Bu ödemenin yapılacağı kaynağın belirlenmesi 

ve ödemenin maliyetlerinin boyutu gibi konular da bu ödemelerin yansızlığını 

etkileyebilecek faktörlerdir.  

DGÖ, ilk ve yoğun olarak ABD’de kullanılan desteklerdir. AB de 2003 yılında yapılan 

son tarım reformu uygulamaları ile tamamen üretimden bağımsız ödemelere geçme 

hazırlığındadır. Bu uygulamaların itici gücü, DTÖ Tarım Anlaşması ile ortaya çıkan 

koşullardır. Gelişmiş ülkelerin uyguladıkları politikalarda piyasayı bozucu desteklerden 

gelir desteğine geçmeleri dünya tarım piyasaları açısından DTÖ oluşumunda 

öngörülen bir durumdur.  
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Türkiye’deki uygulaması itibariyla bir gelir tabanına dayanmayan DGÖ, üreticinin gelir 

kaybının bir kısmını karşılamaya yönelik olarak verilmekte ve sağladığı gelir düzeyi ve 

etkileri gelişmiş ülkelerdekine göre farklılık göstermektedir.   

Mevcut ve öngörülen üretim düzeyinden bağımsız olarak verilen DGÖ’nün devlet 

tarafından üreticilere doğrudan sağlanan bir ödeme olduğu varsayımıyla, ödemeye 

esas oluşturan üretim miktarı dünya piyasa fiyatının geçerli olduğu (müdahalenin 

olmadığı) durumda beklenen üretim düzeyi olarak saptanacaktır. Uygulamada bu 

miktarı kestirmek zor olduğundan daha pratik bir yaklaşımla önceki yıllarda 

gerçekleşen üretim miktarı ya da bölgesel üretim verileri kullanılmaktadır. DGÖ’nün 

özelliği üreticinin üretim kararlarından bağımsız olarak; üretim esas alınan miktarın 

altında ya da üzerinde gerçekleştiğinde, hatta üretici üretim yapmasa da, ödeniyor 

olmasıdır. Ödemeye esas miktarın şekil-4’te q2 olduğu kabul edilsin. DGÖ abcd ile 

gösterilen ve üreticinin elde etmesi beklenen gelir toplamı olarak alınan alandır.  

Tanımlandığı gibi DGÖ üretim, tüketim ve dış ticaret üzerinde etkisi yoktur. Ekonomide 

herhangi bir refah kaybı ve fiyat oluşumunu olumsuz etkileyen sonuçlar 

oluşmamaktadır. Öte yandan, devlet vergi gelirlerinden bu tip ödemelere daha fazla 

kaynak aktarmak durumundadır (OECD, 1995:34). 

Şekil-4: Doğrudan Gelir Ödemesi 
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Kaynak: OECD,1995: 35. 
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4.1.2. Doğrudan Fiyata Müdahale – Destekleme Alımı 

Toplum açısından önemli görülen ürünlerin fiyatlarının desteklenmesi için kamusal 

kurumlar aracılığıyla yapılan doğrudan alımlar destekleme ya da müdahale alımları 

olarak tanımlanmaktadır. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde küçük üreticilerin 

yaşamlarını sürdürmeleri ve üretimde devamlılıkları açısından üretim fazlalarının 

piyasayı bozucu etkilerinin azaltılarak ürün fiyatlarının desteklenmesi yönünde 

müdahale alımları uygulanmaktadır. Son yıllarda uygulama biçimi değişmiş ve nadir 

uygulanır duruma gelmiş olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerden ABD’de Ürün Kredi 

Kuruluşu (Commodity Credit Corporation) ve AB’de ulusal müdahele kurumları 

aracılığıyla ürün fiyatlarının serbest piyasa fiyatlarının üzerine çıkması amacı 

doğrultusunda müdahale alımları uygulanmıştır. Müdahale alımları üretimi destekleyici 

birçok destekleme politikasının tersine arz fazlası üretimin oluşturduğu olumsuzlukları 

ortadan kaldırma aracı olarak görülmektedir. Bu politika en sık tahıl ürünlerine yönelik 

olarak uygulanmıştır (Colman v.d., 1988: 280). Türkiye’de de yıllarca benzer müdahale 

alım politikaları tahıl dışında da yaygın olarak kullanılmış ancak son dönemde kapsamı 

tahıllarla kısıtlanmıştır.    

Gösterim kolaylığı açısından Şekil-5’te iç piyasa fiyatının (Pd) dünya fiyatına (Pw) eşit 

olduğu noktada dengeye ulaşıldığı varsayılabilir. Müdahale kuruluşu tarafından 

uygulanan Pd fiyatı fazla üretimi özendirmektedir. İthal ürünün müdahale kuruluşuna 

satışını önlemek üzere en düşük ithal fiyatı da belirlenmektedir. Uygulanan müdahale 

politikasının sosyal maliyeti stokta bekleyen ürünün saklanma ve elden çıkarılma 

koşulları ile ilişkilidir. Stok ve taşıma maliyetlerinin bulunmadığı ve müdahale alımı 

yapılan ürünün dünya piyasa fiyatlarından ihraç edildiği varsayımlarıyla müdahale alım 

maliyeti bcef alanı kadar olmaktadır. Bu değer ihracat teşviği olarak verilebilecek olan       

(Pd-Pw)*(q3-q2) değerine eşittir. İhracat teşviği verilmesi halinde müdahale alım 

maliyetinin q2efq3 alanına eşit olan kısmı ihracat geliri olarak geri kazanılabilecektir.  
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Şekil-5: Müdahale Alımı 
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Kaynak: Colman v.d., 1988: 281. 

Gerçekte, müdahale kuruluşlarının stok maliyeti varsayıldığı gibi sıfır değil tam tersine 

yüksek, ayrıca, bu stokların dış piyasaya satış fiyatı genelde stokta bekleyerek 

kalitesini bir ölçüde yitirdiği için dünya fiyatlarının altındadır. Bu şekilde oluşan 

maliyetler aslında müdahale alım politikası nedeniyle ekonomide refah kaybına yol 

açmaktadır.  

Tüketicilerin müdahale alım fiyatının dünya fiyatının üzerinde olması nedeniyle uğradığı 

kayıp, tüketici artığındaki azalma ile gösterilebilecektir. Bu azalma abdg alanı kadardır. 

Yüksek alım fiyatı nedeniyle üretici artığındaki artış ise acgd alanı kadardır. 

Ekonomideki toplam refah kaybı, tüketici artığındaki azalma ile müdahale alım maliyeti 

toplamından üretici refah kazancının çıkartılması ile bulunan koyu renkle işaretli 

bulunan üçgen alanlar (beg+cfg) kadardır.  

4.1.3. Girdi Destekleri 

Bir başka destekleme aracı, üretim maliyetlerini düşürmek için verilen girdi 

destekleridir. Bu destekler suni gübre, ilaç, tohum, makina, sulama, elektrik, tarım 

sigortası prim desteği gibi çeşitli girdilere yönelik uygulanabilir. Bu uygulama; dünya 

fiyatlarının üzerinde ya da tüketicinin alım gücü açısından yüksek üretim maliyeti 

bulunan ülkelerde, ürün fiyatını azaltıcı yönde olması ve verimlilik ile kalitenin 

artırılmasındaki rolü çerçevesinde rekabet gücüne olumlu etki yapacak bir üretici 

yardımı olarak algılanmaktadır. Genelde az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 
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uygulanmaktadır. Girdi destekleri tarımda girdi kullanımını teşvik ederken, girdi 

sağlayan sanayilerin üretimini ve dolayısıyla karlılığını da olumlu etkilemektedir. Ancak, 

girdi destekleri, üretimi yönlendirici etkisi ve sanayiye dolaylı destek oluşturması 

özellikleriyle üretim ve ticaret yapısını bozucu destekler olarak kabul edilmektedir 

(Schmitz v.d., 2002). Bu desteklerin fazla girdi kullanımı özendirerek çevreye zarar 

veren bir politika aracı haline geldiği de belirtilmelidir (Lingard, 2002).  

Türkiye’de yoğun şekilde kullanılmış olan girdi desteklerine 2000 yılından sonra büyük 

ölçüde son verilmiştir. Son yıllarda, tarım sigortası primine destek verilmeye 

başlanırken, mazot ve gübrede üretim alanı bazında doğrudan ödemelere başlanarak 

desteklemenin şekli değiştirilmektedir. 

Şekil-6’dan izlenebileceği üzere, girdi desteği öncesinde arz eğrisi Sd,  talep eğrisi Dd, 

Pd fiyatında dengede olduğundan ticaret hacmi sıfırdır. Dünya fiyatı, Pw, piyasa fiyatı 

olarak geçerliyken, girdi desteği olmaksızın, yurtiçi arz q1 ve talep q3‘tür. İthalat q3-q1 

kadardır.  

Gübre desteği uygulandığında marjinal üretim maliyeti azalır ve arz eğrisi S’d ’ye kayar. 

Buradaki konumda varsayım, daha yüksek üretim için daha fazla gübre 

kullanılacağından girdi desteğinin birim üretim başına değerinin üretimle birlikte 

doğrusal olarak arttığıdır.  

Girdi desteği piyasa fiyatı olarak alınan Pw’de değişiklik yaratmaz. Talep q3 konumunda 

kalırken arz  q2’ye kayar. Girdi desteğinin maliyeti şekil-6’da ade alanıyla gösterilebilir. 

Ayrıca, üretici artığı adb kadar artmıştır. Üretici artığının acb alanına karşılık gelen 

bölümü q1’in üretimi için harcanan kaynak maliyetine uygulanan desteğin yansımasıdır. 

Kalan bcd alanı ise, üretimi q1’den q2’ye artırmak için katlanılan kaynak maliyetinin 

karşılığı ödenen girdi desteği olup, fiyat Pw iken, bu ödeme hem piyasa fiyatı ile hem de 

girdi desteği yoluyla iki kere yapılmaktadır. Yukarıdaki şekilde işaretli alanla gösterilen 

bde alanı girdi desteği yoluyla artırılan üretimin yol açtığı ekonomik refah kaybı olarak 

ortaya çıkmaktadır.    

Bu politikayla q1bdq2 alanı kadar ithalat azalmaktadır. Bunun karşılığı q1beq2 kadar 

kaynak ek olarak üretimde kullanılmıştır. Öte yandan, üretim kaynaklarının girdi 

desteğiyle kullanımının farklılaştırılması sonucu vergi verenler açısından oluşan 

maliyet, ithalatın azaltılması ile oluşan döviz kazancını elde edenler tarafından tam 
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olarak karşılanamayacaktır. Bu da refah kaybına yol açmaktadır (Colman v.d.,1988: 

276). 

Şekil-6: Girdi Desteği 
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Kaynak: Colman v.d., 1988: 274. 

4.1.4. Doğrudan Üretim Miktarına Yönelik Müdahale - Üretim Kotası  

Üretim kotaları, tarımsal ürünlerde arz fazlası oluşması ile büyüyen stoklar nedeniyle 

uygulamaya konulan üretim vergisi gibi caydırıcı politikaların amaca ulaşılmasına 

yetmemesi sonucu üretimde kısıtlamaya gidilmesi uygulamasıdır. Fiyat desteği ve 

müdahale alımı politikalarının en olumsuz yanı, üreticilerin yüksek fiyatlardan 

yararlanmak için üretimi artırmaları olduğundan hızla ürün stokları hızla artabilmekte ve 

bütçe kısıtları nedeniyle bu fazlaların engellenmesi yoluna gidilmektedir. Bunun için 

uygulanan politikalardan biri üretim kotasıdır. Ürün üretimi bölge ve üretici bazında 

kısıtlanmaktadır. Bu politika, AB’de süt sektöründe 1980’lerin ikinci yarısında üretim 

fazlalarının oluşması sonucu uygulamaya konulmuştur. Üretim kotası, AB şeker 

sektöründe şeker ortak piyasa düzeninin kurulduğu 1968 yılından bu yana devamlılık 

arz eden bir kısıtlama politikası olup Türkiye’de de aynı sektörde arz fazlasını önlemek 

üzere 1998 yılında uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de buna, daha sonra, tütün de 

eklenmiştir.   

Aşağıdaki şekilden izlenebileceği gibi, Pe gibi bir fiyat düzeyinde üretim 0q3 ve tüketim 

0q2’de olacaktır. Ürün fazlasından oluşan fark yurt içi ve dünya fiyatları farkı dikkate 
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alınarak ihraç edildiğinde abce kadar kaynak bütçeden ayrılmaktadır. Eğer üretim 0q4 

olarak kısıtlanacak olursa ihracat teşviğinin gerektireceği bütçe kaynağı agcf ile 

kısıtlanacak ihraç miktarı ise (q3-q4) kadar azalacaktır. Tüketici artığı, ihracat teşviği 

uygulamasında olduğu gibi PeadPw kadar azalırken refah kaybı acd kadardır. Üretimin 

kısıtlanarak ihracat teşviği uygulanmaması sayesinde, üretim tarafında kaynak kaybı 

fhbe kadar azalmaktadır (Molle, 2001:229).  

Şekil-7:  Üretim Kotası Uygulaması 
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Kaynak: Molle, 2001:230. 

4.1.5. Doğrudan Dış Ticaret Politikalarına Yönelik Müdahaleler 

4.1.5.1. Değişken Gümrük Vergisi 

Bu sistem etkin olarak belli bir pazara giriş fiyatının belirlenmesi ve dünya fiyatları ile 

dünya fiyatlarından daha yüksek olan giriş fiyatları arasındaki fark kadar ithalata vergi 

uygulanmasını içerir. Arz ve talebi doğrudan etkileyen bir politikadır. 1995 yılına kadar 

AB’de yaygın olarak kullanılan eşik fiyat sistemi bu kategoride bir politikadır. Diğer 

ülkelerde de iç fiyatların durumuna göre yıl içinde değişen gümrük koruma oranları 

belirlenebilmektedir. Gümrük vergilerinin değişken olması dünya fiyatlarındaki 

dalgalanmalara karşı iç piyasaya etkin koruma getirmektedir. Türkiye’de reform 

sonrasında en önemli destekleme politikası yüksek gümrük vergileridir. Özellikle, 

hububat, şeker ve hayvansal ürünlerde korumacılık ön planda tutulmaktadır. 
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İthalatta gümrük vergisi uygulamasının refah etkileri Şekil-8(a) üzerinde 

gösterilebilecektir. İthalatta alınan vergi, t, ile Pw olan dünya piyasa fiyatı Pd 

(Pw*(1+t))’ye yükselmektedir. Bu politikanın etkileri fark ödeme ile aynı biçimdedir. 

Ancak, burada döviz kazancı, artan fiyatlar nedeniyle talebin 0q4‘ten 0q3‘e azalması ve 

ithalatın bd’ye düşmesiyle q1acq2 ve q3efq4 alanlarının toplamı kadar olacaktır. Burada 

bced alanı ise ithalata getirilen verginin gelirine eşit olup tüketiciden devlete giden 

kaynak olarak gösterilmektedir. Söz konusu politika ile oluşan toplumsal ekonomik 

kayıp, tüketici artığındaki azalmadan üretici artığındaki artış ile devlete giden gelirin 

çıkartılması ile bulunur ve abc ile def alanlarının (paralel çizgilerle belirlenmiş alan) 

toplamına eşittir. 

İki ülkeli tek ürünlü bir ticaret sisteminin varlığı varsayılacak olursa, şekil-8(a)’da 

ithalatçı ülkenin gümrük vergisi uygulayarak (b)’de toplam dünya talebini Ed’den E’d ’ye 

düşüreceği, dünya fiyatlarını ise Pw’den P’w’ye indireceği görülecektir. İthalatçı ile 

ihracatçı ülke arasındaki fiyat farkı t kadardır. Dünya ticaret hacmi ise, q6’dan q5’e 

düşer. Böylece, şekil-8(c)’de ihracatçı ülkenin ihracat hacmi azalmıştır. Gümrük vergisi 

bu haliyle ithalatçı ülkede üretici desteği ile tüketim vergisi birleşimi bir uygulamadır 

(McCalla v.d., 1985: 42).  
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Şekil-8: Değişken Gümrük Vergisinin Dünya Piyasalarına Etkileri 
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Kaynak: Colman v.d.,1988:280; Baldwin v.d., 2004:214; McCalla v.d.,1985:41. 
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4.1.5.2. İthalat Kotası 

Gerek ithalatçı gerek ihracatçı ülkelerde ve ele alınan sektör piyasasında serbest 

rekabet koşullarının hakim olduğu varsayımıyla, uygulanacak bir ithalat kotasının 

gümrük vergisi uygulamasıyla aynı etkiye sahip olduğu Bhagwati tarafından ortaya 

konulmuştur (El-Agraa, 1983:97).  Bu bağlamda, Şekil-12(a)’da bced alanında elde 

edilen gelirin hangi kesime aktarıldığı tartışma konusu olmaktadır. Bu alan ithalat 

vergisi uygulandığında devlete kalan vergi geliri olurken, kota uygulandığında bu gelirin 

yurt içinde kalması için devlet veya ithalatçıların bir piyasa yapılanması dahilinde bunu 

emmeleri ya da ihracatçılar daha örgütlü ve etkinse onların söz konusu geliri elde 

etmesi mümkündür. 

İthalat kotası uygulamaları özellikle gelişmiş ülkelerde az gelişmiş ya da gelişmekte 

olanlardan kaynaklanacak düşük fiyatlı ürün girişinin yüksek gümrük vergileri ile 

kısıtlandığı ürünlerde belli ticaret anlaşmaları çerçevesinde tanınan piyasaya giriş hakkı 

şeklinde ortaya çıkan bir uygulamadır. Kota dahilinde belli bir miktar için düşük oranlı 

ya da sıfır ithalat vergisi uygulanmaktadır.  

DTÖ nezdinde izlenen İthalat Lisansları Anlaşması ve Tarım Anlaşması başta olmak 

üzere, ülkeler pazara giriş tarife taahhütlerini verirken, taahhüt dönemi öncesi kotalarla 

yapılan ithalatın durdurulmaması ya da belirlenen tarifelerle oluşan yüksek korumanın 

ithalatı kısıtlamaması amacıyla fiili tarife kotası açılarak pazara giriş olanağı 

sağlanması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda üçte ikisini tahıllar, et ürünleri ile meyve 

ve sebze ürünlerinin oluşturduğu çok sayıda tarife kotası bildirimi yapılmıştır. 

Sözkonusu tarife kotalarının çoğunluğu Norveç, Kore, Polonya, Bulgaristan, AT ve 

ABD’ye aittir (DTÖ, 2000). 

4.1.5.3. İhracat Desteği  

Dünyada en yaygın ve yoğun ihracat desteği AB tarafından uygulanmaktadır. Dünya 

fiyatlarının oldukça üzerinde belirlenmiş olan tarımsal ürün fiyatlarında arz fazlası 

üretim yapan AB ülkeleri, stoklarını elden çıkarmak için yoğun olarak ihracat teşviğine 

başvurmuşlardır. AB ölçüsünde olmasa da Türkiye gibi kırktan fazla ülkede belli 

ürünlerde uygulanan ihracat teşviği dünya piyasalarında belli ölçüde rekabet gücü 
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yaratmaya yönelik bir politikadır. Halen uygulanmakta olan bu politikaların DTÖ 

görüşmeleri çerçevesinde 2013 yılına kadar kaldırılması söz konusudur.   

İhracat teşviği politikası Şekil-9 aracılığıyla değerlendirilebilecektir. Pe  gibi bir fiyat 

geçerli olduğunda talep 0q2’a düşerek tüketici artığında PeadPw kadar azalma 

yaratmaktadır. Arz 0q3’e yükseldiğinden 0q3-0q2 kadar bir ürün miktarının piyasadan 

çekildiği yani müdahale alımı gerçekleştirildiği kabul edilsin. Ülkelerin en sık 

başvurduğu politika uygulaması müdahale alımları ile oluşan stoğun dünya 

piyasalarına yine dünya fiyatlarından satılması şeklinde olmaktadır. İhracatçı ülkenin 

küçük ülke olduğu varsayımıyla, Pe ile Pw arasındaki fark ihracat teşviği olarak verilerek 

vergi mükelleflerinden acbe kadar bir kaynak aktarılacaktır. Ekonomideki refah kaybı 

ise acd kadardır. Üreticinin malını bu fiyattan elden çıkarması sonucu elde edilen 

toplam gelir 0Pebq3 kadardır. Üretici artığı ise PebfPw kadar artmaktadır.  

Şekil-9: İhracat Teşviği Uygulaması 

  P w

   P e

 P

 q

a   b

 D d

 S d

 c  d  e

 q 3   q 1   q 2   0

  f  

Kaynak: Molle, 2001:227; Baldwin vd., 2004:225. 

İhracat teşviği şekil-8(b)’deki toplam dünya arz eğrisini, Es, sağa kaydırır ve ticare 

hacmi artar. Dünya fiyatları ithalatçı lehine düşer ve ithalat artar. 
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4.2. FARKLI BAZI KOŞULLAR ALTINDA MÜDAHALENİN ETKİLERİ 

4.2.1. Tarıma Müdahalede Büyük Ülke Etkisi 

Önceki bölümde ele alınmış olan tarıma müdahale şekilleri açıklanırken 

varsayımlardan birisi de incelemeye konu olan ülkenin küçük ülke olmasıydı. Söz 

konusu müdahale şekilleri arasında bu varsayım terk edildiğinde iç piyasada olduğu 

kadar dış piyasalarda da dengeyi bozarak etkinlik kaybı yaratan politikaların başında 

gümrük koruması ve ihracat destekleri geldiğinden öncelikle bu konuya eğilinmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

Piyasalarda dengeyi bozan ihracat destekleri tek başına uygulanan politikalar 

olmamaktadır. İç piyasada destekleme alımı yoluyla fiyatlara müdahale edilerek iç 

fiyatların dünya fiyatlarının üzerinde oluşması sağlanırken diğer taraftan da ithalat 

kapısı vergilerle kapatılmaktadır. Uygulanan fiyat politikaları ile üretim arttıkça oluşan 

arz fazlası, ihracat desteği yoluyla dünya piyasasında rekabet edebilir bir fiyata 

satılabilmektedir. Tüm bu süreç dünya piyasasında fiyatların düşmesine neden olurken 

düşük maliyet ve fiyatla dünya piyasasına girebilecek ülkelerin dış satımının önü 

kesilmektedir. 

Şekil-10’da büyük ülkenin dünya ticaretine etkisini görmek mümkündür. MSnit, dünyada 

ithalata konu toplam arz ve MDnit, toplam ithalat talebi olup denge noktası dünya 

ticaretinde büyük ülke etkisinin bulunmadığı duruma işaret etmektedir. Bu dengede 

fiyat Pw0 ve toplam ihracat X0’dur. Büyük ithalatçı bir ülkenin uygulamaya koyduğu 

yüksek iç fiyat, bunu destekleyen yüksek gümrük koruması politikası öncelikle bu 

ülkenin ithalat miktarını azaltacağından dünya ithalat talebi MDit’e doğru kayarak dünya 

ihraç miktarının X’ ve fiyatlarının P’w’ye düşmesine yol açar. Büyük ithalatçı ülke 

uyguladığı politikalarla bir süre sonra ihracatçı duruma gelirse, o takdirde, ithalata konu 

toplam arz eğrisi MSnit’ten MSit’e doğru kayacak ve dünya fiyatları P”w ’ye gerilerken 

ticaret yapan diğer ülkelerin ihracat miktarı X” olacaktır. Böylece, diğer ülkelerin ihracat 

gelirleri gerilerken piyasalarında arz-talep dengesi ortadan kalkacaktır. 
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Şekil-10: Dünya Piyasalarında Büyük Ülke Etkisi  

MDnit

 X” X0 X’ 

MSit

Dünya 
İthalatı 

P

  P’w

  P”w

 Pw 0

MSnit

  0

MDit

 Kaynak: Baldwin vd., 2004:223 

Yukarıda açıklanan bu politika uygulamasının dünya ticaretindeki örneklerini AB ve 

ABD uygulamaktadır. Büyük değerlere varan ihracat destekleri birçok ürün piyasasında 

bahsedilen etkileri doğururken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihracat 

gelirlerinde önemli aşınmalara yol açmıştır (Baldwin vd., 2004:223). 

4.2.2. Piyasalarda Ürünler Arası Sınırlı İkame 

Önceki bölümde tarım piyasalarında yoğunlukla uygulanan ya da uygulanmış olan 

müdahale şekilleri, tek piyasalı ülke varsayımı altında ve serbestleşmenin olduğu 

durumda dünya piyasa fiyatı olan Pw’nun iç piyasaya aynen yansıyacağı kabulüyle 

değerlendirilmiştir. Öte yandan, tüm dünyada uygulanan ticareti kısıtlayıcı politikalar, iç 

piyasada referans niteliğinde kullanılabilecek serbest piyasada oluşması beklenen 

gerçek dünya fiyatının ortaya çıkmasını önlemektedir. Diğer yandan, korumacı 

politikalar oluşturulurken de bu fiyatlar kullanılmaktadır. Dış rekabetin varlığında üretim 

ve tüketim sürecine dahil olan ürünlerin ikame düzeyi, üretim, tüketim ve ticarette 

öngörülemeyen yeni dengelerin oluşmasına neden olacaktır.  Buna ek olarak, büyük bir 

ülkenin uygulamaya koymuş olabileceği yeni tarım politikalarının dünya fiyatlarına olası 

etkisi korumacı politikaların etkilerinin değerlendirilmesinde önemli bir parametre 

durumundadır.  

İthal ile yerli ürün arasındaki ikamenin tüketici tercihleri nedeniyle bire bir 

gerçekleşmemesinden dolayı yine farklı değerlendirmeler ortaya çıkabilir. Eğer, yerli 
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tarımsal ürünler ile ithal ürünler arası çapraz fiyat esneklikleri düşükse, o takdirde, 

serbestleşme ve beraberinde ithal ürünün iç piyasada geçerli olacak fiyatı, yerel 

ürünlerin fiyatlarında aynı ölçüde değişime neden olacak kadar büyük niceliksel 

farklılaşma yaratamayacaktır. Bu da şunu göstermektedir ki, ithal ürün fiyatları 

doğrudan kullanıldığında piyasa müdahalelerinin etkileri ile buna bağlı tahmin edilen 

refah etkileri abartılmış olacaktır. Bu olgu, serbestleşme ile piyasalarda homojen 

ürünler arası ikame ve dolayısıyla piyasada tek fiyatın geçerli olduğu varsayımının 

gözden geçirilmesini gerektirmektedir. 

Bir ülkede ithal ile yerli ürünlerin tam ikame edilemediği durumlarda tüketiciler için 

terkip (kompozit) bir üründen bahsetmek mümkündür. Bu ürüne C denilirse, C, ithalat 

miktarı (M) ve yerli tüketim miktarının (D) bir fonksiyonu olarak gösterilebilecektir: 

C = C(M, D) (1) 

Öte yandan, terkip ürün için yapılan harcama toplamı, ithal ile yerli ürün için yapılan 

harcama toplamına eşit olmalıdır. Buna göre, bütçe kısıtı: 

p.C = pm.M + pd.D (2)

p, pm ve pd, sırasıyla terkip, ithal ve yerli ürün fiyatlarını ifade etmektedir.  

Serbestleşme sonrasında, tüketicilerin terkip ürün için yapacakları harcamaları en aza 

indirmek (minimize etmek) istedikleri kabulüyle, ithal ve yerli ürün talep fonksiyonları 

hem ithal hem de yerli ürün fiyatına bağlı olmaktadır. Yerli üretim için yazılacak 

fonksiyon, S, ise sadece kendi fiyatına bağlıdır. 

M = M(pm, pd)  (3) 

D = D(pm, pd)  (4) 

S = S(pd) (5) 

Tüketicinin birbirine ikame edebildiği iki çeşit ürün olduğu düşünülsün. Yerel ürün arzı 

yukarıya doğru pozitif eğimli iken, ithal ürün arzı serbestleşme öncesi küçük ülke 

kabulüyle tam esnektir. Kamu müdahalesi nedeniyle her iki çeşidin iç fiyatları ithal ürün 

fiyatlarının üzerinde oluşmaktadır. İthal ve yerli ürün talep eğrileri birbirlerinin fiyatlarına 

bağlı olarak oluşturulabilecektir, yani, M(pd) ve D(pm). Bu noktada gelirin sabit kabul 

edildiğini belirtmek uygun olacaktır.  
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Şekil-11 yardımıyla serbestleşmenin sonuçları aktarılabilecektir. İthal ürün M için fiyat 
0
mp ’dan 1

mp ’e düşmektedir. Bu durumda tüketici M ürününü daha fazla talep edecek ve 

tüketim miktarı M0’dan M1’e artacaktır. Bunun sonucu, ikame etkisi nedeniyle yerli 

üretim D’ye talep azalacaktır. Böylece D( 0
mp ) noktasından D( 1

mp )’e doğru kayma 

olacak, fiyat ise 0
dp ’dan 1

dp ’e düşecektir. Bu değişim M talebinde M1’den M2’ye doğru 

bir kayma yaratacak, yeni denge noktası 1
mp  ile M2’nin kesişim noktası olacaktır. 

Bu değişimler sonucunda, yerel piyasadaki değişimi dikkate alarak M* talep ilişkisinden 

bahsedilebilecektir. M*, )( 0
dpM eğrisinden daha az esnek bir talep yapısına işaret 

etmektedir. 

Serbestleşme sonucunda refah kazancı abc üçgeniyle tanımlanabilecektir. Bu üçgen, 

devletin gümrükten gelir kaybı da dikkate alınarak dış piyasalardan kaynaklanan 

tüketici artığındaki artış ile iç piyasadaki ikame sonrası tüketicinin kazanç ve üreticinin 

kayıplarını da içeren bir gösterge niteliğindedir. 

Şekil-11: Terkip Ürün Piyasasında Serbestleşmenin Refah Etkileri  

Kaynak: Wiebelt v.d., 1992:70. 

İç piyasada fiyatların dengelenmesi, tamamen ithal ile yerli ürünün ikame esnekliğine 

bağlıdır. İkame esnekliği yüksek olduğu ölçüde, yerli ürünün fiyat uyumu da artacaktır. 

Aynı zamanda, ithal ürünün piyasadan aldığı pay da iç fiyatların dış fiyatlardan 

etkilenme düzeyini değiştirmektedir (Wiebelt v.d., 1992:69-71). 
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4.3. TARIMA MÜDAHALENİN EKONOMİK ETKİLERİ VE TRANSFER ETKİNLİĞİ 

Tarımsal piyasalara uygulanan müdahalelerin ekonomik etkilerinin sınıflandırmasını 

belli başlıklarda toplamak mümkündür: 

a. Fiyat etkileri

b. Üretim veya koruma etkileri

c. Tüketim etkileri

d. Ticaret veya ödemeler dengesi etkileri

e. Kamusal harcama ve gelir etkileri

f. Yeniden dağılım etkileri

Tarıma müdahale şekilleri önceki bölümde kısmi denge refah analiziyle değerlendirilmiş 

ve geneli itibariyle 2 ile 6’ncı maddeler arasında belirtilen etkiler (maliyet ve faydaları) 

teorik olarak ele alınmıştır. Fiyat etkileri ise, her bir müdahale şekline göre piyasanın 

farklı bir aşamasında (çiftlik kapısı [farm-gate], toptan, perakende) oluşan değişimle 

ortaya çıkmaktadır. Politika uygulamaları fiyatları sadece piyasanın belli bir 

aşamasında etkilerken, diğer aşamalara etkide bulunmayabilmektedir. Örneğin, fark 

ödeme sisteminde çiftlik kapısı fiyatı garanti edilirken, tüketici fiyatları 

etkilenmemektedir. Müdahale alımında ise, müdahale fiyatları artırılarak üretici ve 

tüketici fiyatlarının da artmasına neden olunmaktadır (Colman v.d., 1988:284).   

Uygulanan destekleme politikalarının çiftçi hanehalkı geliri açısından etkilerinin 

ölçülmesi için yaygın olarak transfer etkinliği kavramı kullanılmaktadır. Çiftçi hanehalkı 

tanım olarak, çiftçilikten belirli ölçüde gelir elde eden, tarım sektörüne işgücü sağlayan 

ve tarımsal üretim yapabilmek için asgari miktarda toprak sahibi olan aile fertlerinden 

oluşmaktadır (OECD, 2001:10).  

Devletin tarımsal destekleme çerçevesinde ülkedeki diğer kesimlerden çiftçilere 

transfer ettiği gelirin ne kadarının hedeflenen kesimce kullanıldığı, hem bu politikaların 

etkinliğinin bilinmesi, hem de tarım kesimine yapılan transferlerden ne kadarının çiftçi 

hanehalkının eline geçtiğinin bilinmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan transferin 

bir kısmı da başlangıçta öngörülmeyen kesimlere aktarılmakta ve bir kısmı da israf 

edilmektedir. Uygulanan destekle birlikte çiftçilere yapılan transferin çiftçi hanehalkı 

gelirini artırdığı oranda etkin olduğu söylenebilir. Tarıma müdahale ile çiftçilere 

aktarılan kaynağın transfer etkinliği, çiftçilere tüketicilerden ya da vergi mükelleflerinden 

aktarılan destek tutarının çiftçi gelirine net olarak yansıdığı kısmını göstermektedir.  
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Uygulanan politikaların transfer etkinliğini azaltması ya da transfer kayıplarına neden 

olması iki temel unsurdan kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri, destekleme amacıyla 

yapılan müdahale ile kaynakların kullanım biçiminin değiştirilmesiyle üretim ve ticarette 

doğan kayıplardır. Diğeri ise, desteklerden umulan faydanın bir kısmının hedeflenen 

gruplar dışına, yani çiftlikle uğraşmayan kesimlere ulaşması nedeniyle oluşan 

dağılımsal kayıplardır (OECD, 2001:27).  

Transfer etkinliği, tarımsal desteklerin ekonomik maliyeti ile gelir dağılımı etkilerini 

ölçen bir çözümleme aracıdır. Ekonomik maliyet hesabıyla, desteği finanse edenlerin 

yüklendiği maliyetin değişik gruplarca ne şekilde üstlenildiğini ortaya konulmaya 

çalışılırken, gelir dağılımı etkileri ölçülürken verilen desteğin tarımsal üretim faktörleri 

arasında ne şekilde dağıldığı incelenmektedir (Şahinöz vd., 2005: 99). Başka bir 

ifadeyle, transfer etkinliği oransal olarak, destekleme miktarındaki bir birimlik artış ile 

çiftçi hanehalkı gelirinde gerçekleşen mutlak değişimin tüketici ve vergi mükelleflerine 

yüklediği maliyetlerdeki mutlak değişime oranı olarak tanımlanmaktadır (OECD, 

2002a:5). 

Çiftçilere verilen destekteki artış, çiftçilik ve çiftçilik dışından elde edilen gelirler 

toplamında artışa neden olmaktadır. Ancak, destekleme uygulamalarının idari 

masrafları ile doğrudan ya da destekleme sonucu toprak kiralarının artmasıyla tarımla 

uğraşmayan toprak sahiplerine kaynak aktarılması gibi nedenlerle çiftçi gelirleri verilen 

destekten daha az miktarda artmaktadır. Çiftçilerin kaynak kaybına neden olabilecek 

bir başka unsur ise, üretimin destek verilmeyen ürünlerden destek verilenlere 

kaydırılması nedeniyle vazgeçilen ürünlerde gelir kaybına uğranılması ile toplam 

gelirde yaşanan azalmadır. Benzer şekilde, çiftçilik dışında kullanılan kaynakların 

desteklemenin cazibesiyle tarıma yönlendirilmesi de toplam gelirdeki artışı 

sınırlamaktadır. Verilen desteğin aynı ölçüde üreticilere ulaşmamasının bir diğer nedeni 

ise, destekten elde edilen faydanın maksimizasyonu amacıyla daha fazla üretmek 

üzere girdi kullanımının artırılması sonucu, tarımsal üretimle uğraşmayan girdi 

sağlayıcılara gelir transfer edilmesidir (OECD, 2003: 55-56).  

Desteklerin transfer etkinliği üzerindeki etkileri tarımsal desteklerin türüne göre 

farklılaşmaktadır. Desteklerin maliyeti, şekline göre tüketiciler ve vergi mükellefleri ya 

da sadece vergi mükellefleri tarafından karşılanmaktadır. Uygulanan destekleme 

politikasına göre bu kesimler net fayda elde edebilmektedir. 
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Destekleme alımları, politika maliyetlerini duruma göre tüketicilerin ve vergi 

mükelleflerinin birlikte karşılayabildiği bir destek şeklidir. Tüketiciler ithalatla daha 

ucuza tükebilecekleri ürünü ithalat vergileri nedeniyle pahalıya tüketerek destekleme 

maliyetinin büyük bölümüne katlanmaktadır. Desteklenen ürün ihraç malıysa vergi 

mükellefleri diğer ülkelerdeki ithalatçıları desteklemenin yanı sıra verilen ihracat desteği 

nedeniyle oluşan destekleme masraflarının ve kamu stoklarının maliyetini 

yüklenmektedir. Ancak, desteklenen ürün ithal edilen bir malsa, ithalat vergisi nedeniyle 

vergi mükellefleri fayda sağlayacaktır.  

Fark ödeme ve doğrudan gelir ödemelerinde, vergi mükellefleri, üreticilere yapılan 

doğrudan bütçe ödemeleri nedeniyle maliyetin tamamına katlanmaktadır. Bu tür 

destekler nedeniyle ilave üretim yapılması halinde fiyatların ucuzlamasıyla tüketiciler 

net fayda sağlayabilmektedir. İhraç ürünleri söz konusu olduğunda bu politikalarla 

tüketiciler dünya fiyatlarından alım yapabildikleri için ihracat azalabilmektedir (OECD, 

1995: 31-35). 

Transfer etkinliği, elde edilen faydaların maliyete oranı olarak bazı ekonomik 

parametrelerin bir fonksiyonunu oluşturur. Bunların bazıları üretim faktörlerinin arz 

esneklikleri, bunların maliyetteki oranları, üretilen malın talep esneklikleri, ürünlerin 

başlangıç destek ve ticaret oranlarıdır. Bu değerlerin hesaplanması ya da bazı 

gözlemler sonucunda saptanması transfer etkinliği hesabının temel zorluklarından birini 

oluşturmaktadır (OECD, 2001: 7).   

Colman v.d. (1988:284)’e göre değişken gümrük vergileri ile müdahale alımları fiyat, 

üretim, koruma, tüketim, ticaret veya ödemeler dengesi, kamusal harcama ve gelir ile 

yeniden dağılım etkileri kategorilerinde değerlendirilmiş ve diğer müdahale şekillerine 

göre daha fazla sayıda alanı etkiledikleri belirtilmiştir. Bu yönüyle adı geçen iki 

müdahale şeklinin diğerlerine göre daha fazla ekonomik etkinsizlik yarattığı 

belirtilmiştir. 

El-Agraa (2001:240)’ya göre, sayılan politika uygulamaları arasında gelir ödemeleri ile 

fark ödemesi diğerlerine göre daha etkin destekleme araçlarıdır. Zira, iki uygulamada 

da tüketici uluslararası fiyatlarda tüketim kararını verebilmekte, üretim aşamasında 

fiyata müdahaleyle üretim kararları etkilenmemektedir. Öte yandan, en düşük etkinliği 

olan politikalara değişken gümrük vergileri ile ithalat kotası sistemleri örnek 

oluşturmaktadır. Bunlar, üretici ve tüketici kararları üzerinde etkili olmaktadır. 
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Gardner (1983)’in çalışmasında tarıma müdahalenin gelirin tüketici veya vergi 

verenlerden üreticiye doğru yeniden dağılmasına yardımcı olduğunu ve bu dağılımdaki 

etkinliğin üretim kontrolü ve fark ödeme sistemleri için karşılaştırılmasını ele almıştır. 

Temelde fark ödemenin üretim kontrol mekanizmasından daha iyi bir yöntem olduğunu 

belirtmekle birlikte koşullara göre iki ayrı destek modelinin de avantajlı olabileceği 

seçenekler bulunduğu ortaya konulmuştur.  

OECD (1995:28)’nin çalışmasında müdahale alımı, fark ödemesi ve DGÖ sistemlerinin 

transfer etkinliği karşılaştırılmış ve bunların toplam kaynak ihtiyacı, hedef dışı 

sektörlere aktarılan kaynaklar ve ekonomik maliyetler itibariyle olumlu ve olumsuz 

yönleri ortaya konulmuştur. İncelenen sistemler arasından DGÖ’nün etkinlik 

bakımından diğerlerine göre daha fazla olumlu yönü olması dolayısıyla piyasaları 

bozucu etkilerinin daha az olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, destekleme 

politikalarının piyasayı bozucu etkileri, müdahale alımından vazgeçip DGÖ’ye doğru 

kaydıkça azalmaktadır. Müdahale alımında yurtiçi piyasaların dünya piyasasından 

yalıtılması ile  üreticiler için fiyat riski azaltılırken üretim artışı özendirilmekte, gümrük 

korumaları ile desteklenen bu politika yurtiçi piyasaların fiyat hareketlerine uyumunu 

zayıflatmaktadır.  

OECD tarafından yapılan bir diğer çalışmada (2002a: 23), fark ödeme, doğrudan gelir, 

arazi bazlı ödeme ve girdi desteği uygulamalarının transfer etkinliği incelenmiştir. Hiçbir 

müdahale şekli uzun dönemde çiftçi gelirine fayda sağlayacak etkinlikte görülmemiştir. 

Bunlar kaynak kullanımında bozulma yarattıklarından uluslararası ticarette de bozulma 

yaratmaktadır. Arazi bazlı ödemeler en yüksek transfer etkinliğine sahip olduğu halde, 

arazinin değerlenmesi ve bu yolla arazi kirasında artış yaşanması nedeniyle çiftçilere 

etkin gelir aktarımını mümkün olmamakta, çiftçilik maliyetleri artmakta veya çiftçilik 

yapmayan arazi sahiplerine kaynak aktarılmakta ya da arazi tarım dışı kullanıma 

kayabilmektedir. Girdi desteği ise en düşük etkinlik değerine sahip politika olarak 

belirtilmektedir.  

Bir başka OECD çalışmasında (1994), DGÖ’nün üretimden bağımsız olması, üreticilere 

tek oranlı ödeme yapılabilmesi nedeniyle piyasayı bozucu etkilerinin olmadığı, ancak, 

uygulama maliyeti ve yürütme giderlerinin (yönetim, üreticiyi bilgilendirme, ödemelerle 

ilgili hizmetler v.b.) yüksek olmasının vergileri artırıcı etki yapması sonucu, ekonomik 

etkinlikten bir ölçüde uzaklaşılabileceği kaydedilmektedir.  
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Öte yandan, ABD’deki DGÖ uygulamasının önemli bir olumsuzluğu saptanmıştır. Buna 

göre, yüksek bir gelir düzeyine yönelik DGÖ uygulaması, girdi kullanımını artırarak 

çevreye zarar verir hale dönüşmektedir. Bu haliyle bir girdi desteği niteliğindedir 

(Ritchie, 2006).   

Sonuç olarak, destekleme politikaları piyasalar açısından en etkin şekliyle uygulansa 

dahi, bunların piyasaları bozucu etkilerinden uzak kalınması mümkün görülmemektedir. 

Örneğin, DGÖ ve arazi bazlı ödemeler gibi piyasayı en az bozucu politikalardan 

bahsetmek mümkün olsa da bunların kaynak dağılımında etkinsizlik yaratan etkileri 

üzerinde durulabilmektedir. Aynı politikaların ülkeden ülkeye uygulanma biçimlerinde 

farklılıklar oluşmakta, bu farklılıklar ise politikalar hakkındaki genel varsayımların 

gözden geçirilmesini gerektirmektedir. 
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5. TARIM PİYASALARININ EŞANLI SERBESTLEŞMESİ ÜZERİNE AMPİRİK
ÇALIŞMALAR

Tarımsal ticaretin serbestleşmesi üzerine tek ürün temelinde veya çok ürünlü, tek 

ülkede ya da çok ülkeli çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar özellikle 1980’li 

yıllarda GATT’a tarımın dahil edilmesi ile model olarak geliştirilmeye başlamış ve 

sonrasında yeni yöntemlerle birlikte daha fazla bilgiyle daha kapsamlı sonuçlara 

ulaşılmıştır. DTÖ-TA öncesi ve sonrasında tüm alanlarda uygulama alanı bulmaya 

başlayan çeşitli modeller serbestleşmenin etkilerinin incelenmesinde kullanılmıştır.  

Tarım politikalarında serbestleşmeye ilişkin çalışmalar incelendiğinde etki analizi ile 

ilgili ampirik çalışmaların ağırlıklı olarak iki tür model yaklaşımıyla ortaya konulduğu 

izlenmektedir. Bu modellerden biri kısmi, diğeri ise genel denge modelidir. Bu bölümde 

iki modelleme sisteminin temel farklılıkları ele alınarak dünyada bu iki yöntemi 

kullanarak kurulmuş olan bazı modellerden bahsedilmekte ve söz konusu modellerin 

çalıştırılmasıyla yapılmış olan çalışmaların tarımsal ürün fiyatları ve üretici geliri başta 

olmak üzere etkileri üzerinde kısaca durulmaktadır. 

5.1. TARIM PİYASALARINI İNCELERKEN KULLANILAN MODELLER 

Bu bölümde ele alınan modeller temel olarak, 1990’lı yıllardan bugüne kadar sık 

kullanılan, ülke politikalarını incelemekte yeterli, çok ülke ve çok ürünlü ve denge 

modelleri olmaları yanında, ekonomi teorisi ile ampirik verileri birarada kullanan 

(uygulanabilir) ve bilgilerine kolayca ulaşılabilenlerden seçilmiştir.   

Ele alınan modellerde yaklaşım olarak piyasaların dengelenmesini gözeten bir işleyiş 

vardır. Bu modellerde amaç herhangi bir değişim sonrası piyasalarda denge fiyat ve 

miktarların oluşturulmasıdır. Modeller küresel olarak kurgulandığında dünya piyasaları 

yanında yerel piyasalardaki değişimler birarada ortaya çıkmaktadır. Modeller 

oluşturulurken kuşkusuz birtakım basitleştirici varsayımlara yer verilmektedir. Kısaca bu 

varsayımlar, üreticinin veri teknoloji ile maliyet minimizasyonu ya da kar 

maksimizasyonu, tüketicinin fayda maksimizasyonu yapması, ölçeğe sabit getiri, 

homotetik tercihler ve piyasalarda tam rekabet olmaktadır. Arz ve talep boyutundaki 

optimizasyon modelin dışında tamamlanarak modele bu optimizasyon sonucu olarak 

gelir, fiyatlar ve esnekliklerden oluşan bir denklem dahil edilmektedir.   
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Piyasa denge modelleri kısmi ve genel denge modelleri olarak ele alınmaktadır. Kısmi 

denge modelleri sadece ticarete konu bazı ürünleri modele dahil ederken, sistemi 

ekonominin diğer unsurlarına kapalı kabul etmektedir. Bu modeller incelemeye konu 

ürünler bazında çeşitli detaylar sağlamaktadır. Tek ya da çok ürünlü olabilen bu 

modellerde seçilen ürünler genelde işlenmemiş hammadde niteliğinde tarımsal ürünler 

olarak alınmakta ya da işlenmiş ürünler ve yan ürünler gruplaştırılarak modele dahil 

edilmektedir. Sonuçta, kısmi denge analizleri küçük bir mal grubundaki değişimleri 

incelediğinden genel varsayım ekonominin geneline olabilecek etkilerin de küçük 

olduğu şeklindedir. Çok ülke ve çok ürünlü kısmi denge modellerinin tarım sektöründeki 

ilişkilerin ortaya konulmasında ülkeler arası ilişkilerin spesifikasyonu ve modelin zaman 

boyutu (dinamik/statik) özellikleri etkilidir. Bu modellerin bir başka özellikleri fiyatların 

dengeye gelmesiyle çözülmeleridir. Böylece herhangi bir politika değişimi ile oluşan 

fiyat değişimleri sonrası dünya piyasalarında ürün ve ülke bazında toplam arz ve talep 

eşitlenmektedir. Kısmi denge modellerinin genel bir özelliği de ürünlerin genelde 

homojen kabul edilmesi ve ülkelerin aynı malı ithal ve ihraç etmelerinin mümkün 

olmamasıdır. Fiyat değişimleri ile oluşan refah değişimi de yine bu modellerle 

incelenebilen konulardandır. Birçok model temel parametreleri diğer çalışmalardan 

alarak kullanır ve bu yönüyle de sentetik (synthetic) modellerdir.   

Diğer taraftan, genel denge modelleri ekonominin tümünü içerir ve küresel ölçekte 

ekonomiler arasındaki ticari ilişkileri belirler. Modellerde kısmi dengenin aksine arz ve 

talep denklemleri açıkça belirlenir. Bu da model parametrelerinin elde edilmesi ve teorik 

tutarlılığının araştırılması yönünde ek çaba gerektirmektedir. Genel dengede 

gruplandırılmış ürünler (örneğin tarım veya sanayi ürünleri şeklinde) arası etkileşimi 

verecek şekilde modele esneklikler eklenmektedir. Üretim faktörleri piyasaları gelir ve 

harcamalar yönüyle sisteme dahil edilerek genel denge modelleri tanımlanmaktadır. 

Sektörler arası faktör hareketleri, uluslararası ticaretin etkileri, gelir ve harcama 

akımları ve sektörler arası ilişkiler genel denge modellerinde çıktı olarak elde 

edilebilmektedir. Uluslararası ticaretin fiyatlarda yarattığı değişim sonucu ekonominin 

kaynaklarının alternatif kullanım alanları arasında nasıl değiştiğinin incelenmesi bu 

modellerin belli başlı özelliğidir. Ayrıca, kısmi dengede dışsal kabul edilen nüfus, gelir 

ve teknolojik değişiklik gibi bazı değişkenler, genel denge modellerinde içsel olarak 

bulunabilmektedir. Bu modeller aynı zamanda sentetik olabilmektedir (Tongeren v.d., 

1999: 13-14; Çağatay, 1996: 2-7). 

Tarım piyasalarının analizinde kullanılan bazı kısmi ve genel denge modelleri aşağıda 

incelenmektedir. Bu incelemede modellerin temel özellikleri ortaya konularak, varsa bu 
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modellerin söz konusu temel özelliklerden farklılaşan yönleri ile bunların kullanılmasıyla 

oluşturulan serbestleşme senaryolarının sonuçları kısaca değerlendirilmeye 

çalışılmaktadır. 

5.2. BAZI KISMİ DENGE MODELLERİ 

Ele alınan kısmi denge modellerinin temel özellikleri, küresel olması, ülkeler arası 

parametrik farklar bulunması, karşılaştırmalı durağan analiz (comparative statics) 

yapması, malların homojenliği, ikili ticaret akışını göstermemesi, uygulanan politikaların 

tarife eşdeğerlerinin kullanılması (ad valorem fiyat farkları) ve faktör piyasaları ile tarım 

dışı sektörlerin dışsal alınmasıdır.  

Çok ülkeli kısmi denge model yapısında her ülkenin arz ve talep denklemlerinde 

esneklikler sabit alınmakta ve iç fiyatlar buna göre tahmin edilmektedir. Bu modellerin 

çok ürünlü olması ürünler arası arz ve talep ilişkilerinin yansıtılmasını da gerektirmekte 

olup, arz ve talep denklemleri ürünün kendi ve çapraz fiyatlarının fonksiyonu olarak 

verilmektedir. Arz ve talep ilişkileri dışsal değişkenler olan nüfus, gelir ve teknik 

değişimi içermektedir. Her ülkenin uluslararası ticareti ülkenin arz ile talebi arasındaki 

fark olmaktadır. Her ürün için dünya piyasalarını dengeye getiren fiyat küresel ticaretin 

de dengeye gelmesini sağlamaktadır. Dünya fiyatlarının ülkelerin iç fiyatlarına 

yansıması, piyasaların uygulanan politikaların fiyatlarda oluşturduğu fark gözetilerek, 

bir dizi denklemle etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlar standart bir kısmi denge 

modelinde bulunan özelliklerdir. Bazı modellerde dışsal değişkenlerde zaman içinde 

meydana gelen değişiklikleri kısmen modele yansıtarak dinamik (recursive dynamic) 

özellikler eklemek mümkündür. Modellerin ürün ve ülke kapsamlarının farklı olması 

sonuçlarda farklılaşma yaratan önemli unsurlardan biridir.  

5.2.1. Statik Dünya Politika Simülasyonu Modeli (SWOPSIM)  

Bu model ABD Tarım Bakanlığında 1986 yılında GATT Uruguay Turunun etkileri 

üzerine çalışılırken hazırlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde destekleme politikalarındaki 

değişimlerin üretim, tüketim ve ticarete etkileri ile fiyat ve refah etkilerini bulmak 

amaçlanmıştır. Çok ürünlü ve çok ülkeli standart bir kısmi denge modelidir. Modelde 22 

ürün ve 36 ülke ya da ülke grubu incelenmektedir. Model kullanılarak GATT Uruguay 

Turunda olası çoktaraflı ticaret serbestleşmesi, AB ve ABD tarım politika reformları, 

AB’nin genişlemesinin tarıma etkileri gibi konular çalışılmış ve baz yılı genelde 1986 

alınmıştır. Parametreler başka çalışmalardan alınarak kullanılmıştır. Standart 
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modellerden farklı olarak iki taraflı ticaret modelde ele alınabilmektedir (Tongeren v.d., 

1999: 82; USDA, 2006).   

5.2.2. OECD Tarım (AGLINK) Modeli  

AGLINK modeli kısmi denge dinamik dünya tarımı arz ve talep modelidir. OECD 

tarafından geliştirilen model üye ülkelerin tarım politikalarında yaşanan değişikliklerin 

bazı temel ürün piyasalarına etkileri ile bu ürünlerin arz, talep ve fiyatlarında kısa, orta 

ve uzun dönemde meydana gelebilecek değişiklikler ele alınmaktadır. OECD’nin 

sadece 10 ülke/bölgesi ile 3 OECD üyesi olmayan ülke modelde incelenmekte, diğerleri 

dışsal kabul edilmektedir. OECD ülkelerinde ticarete konu 19 ürün modele dahildir. 

Ürünler homojen olup iki taraflı ticaret dikkate alınmamaktadır. Dünya piyasa fiyatlarını 

piyasaların dengeye gelmesiyle çözerek, ülke arz, talep ve ticaretindeki değişimi ve 

ürünlerin dünya fiyatlarını vermektedir. Model verileri yıllık olarak güncelleştirilmektedir. 

Standart kısmi modelin tersine (arzın endojen olduğu durum), üretim denkleminde, 

ekilen alan ve verim endojen olarak içerilmektedir. Modelin dinamik özellikleri bazı içsel 

ve dışsal değişkenlere gecikme uygulanarak kazandırılmıştır. (OECD, 2006:2; 

Çağatay, 1996: 198). 

5.2.3. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya Gıda Modeli (WFM) 

Tarım piyasalarında orta ve uzun vadeli değişimleri incelemek üzere FAO tarafından 

hazırlanmıştır. 13 adet ürünün müdahale politikalarında meydana gelen değişimin fiyat, 

üretim, tüketim ve ticarete etkileri incelenmektedir. 147 ülke incelemeye dahildir. Arz 

denkleminde gecikmeli fiyat kullanıldığından dinamik bir yapısı vardır. Baz yılı 1993-

1995 dönemini kapsamaktadır. Aynı zamanda, dışsal değişkenlerde (teknik değişim, 

nüfus ve gelir) de belli bir gelişme trendi öngörülmektedir. Standart kısmi modelin 

tersine üretim denkleminde üretime ayrılan alan ve verim içerilmekte ve bu yönüyle 

ürünlere arazi tahsisi konusu modele dahil olmaktadır (Tongeren v.d., 1999: 68).  

5.2.4. Gıda ve Tarım Politikası Araştırma Enstitüsü (FAPRI) Modeli 

ABD’de Iowa Devlet Üniversitesinde geliştirilen FAPRI modeli, ABD tarımındaki politika 

değişiminin etkileri yanında dünya politikalarındaki değişimleri nicel olarak incelemek 

için kullanılmaktadır. 24 tarımsal ürün ve 29 ülke ve/veya bölge sisteme dahil edilmiştir. 

Ayrı ayrı çözülebilen bir dizi farklı modülün bileşimi şeklinde oluşturulmuştur. Arz ve 

talep denklemlerine gecikmeli değişkenler yoluyla dinamik uyarlamalar 
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yapılabilmektedir. Modelin başlangıç baz yılı 1988 olarak belirlenmiştir (Tongeren v.d., 

1999, 74).  

5.2.5. Tarımsal Ticaret Politikası Simülasyon Modeli (ATPSM) 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından geliştirilen 

tarımsal model ticaret politikalarındaki değişikliklerin ekonomik etkilerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Politika değişiminin ürünlerin fiyatlarında yarattığı değişim ile ülkelerin 

ticaret akımında ve refah düzeylerindeki değişmeler de nicel olarak ortaya 

konulmaktadır. Modelin 2001 baz yılı olarak alınmaktadır. Statik bir model olan ATPSM 

sadece tarım piyasalarını dikkate almaktadır. Ayrıca modelde ürünler arası arz ve talep 

ilişkileri ele alınmakta ve üretici, tüketici ve devlet şeklinde sonuçlar 

ayrıştırılabilmektedir. Model 153 ülkeli ve 36 ürünlü şekilde kurulmuştur (Peters, 

2004:2). 

5.2.6. Dünya Tarımsal Ticaret Simülasyon Modeli (WATSIM) 

Bonn Üniversitesi tarafından geliştirilen model, kısa, orta ve uzun dönem analiz 

yapabilmektedir. Kurgusu SWOPSIM’e benzemekte olup 14 ülke/bölge ve 29 ürünlü 

analiz yapılmaktadır. SWOPSIM parametreleri kullanılmakta ancak AB’ye özgü bazı 

müdahale politikaları modelde içerilmektedir. Temel bazı ürünlerde ticaretin 

serbestleşmesi ve DTÖ ve AB politika değişimleri incelenmiştir. 2010 yılına kadar 

projeksiyonlar üretilmesi mümkündür. Baz yılı 1994 yılıdır. AB tarım politikalarındaki 

değişimin incelenmesinde yarar sağlamaktadır (Tongeren v.d., 1999: 87).  

5.2.7. Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki Analizi (CAPRI)  

AB-27 ve Norveç’in dahil olduğu 250 alt bölgeyi ve 40 ürünü kapsayan CAPRI 

uygulanan politikaların tarımsal ürün piyasaları ve çevre konularında oluşturacağı 

sonuçları değerlendirmek amacıyla 1999 yılında kurulmaya başlanmıştır. Gündem 

2000, şeker ve süt sektöründe reform ile 2003 yılındaki OTP düzenlemelerinin fiyat, 

arz-talep etkileri, çevresel etkiler, iki taraflı ticarette değişim, ülkeler itibarıyla refah 

analizi bu modelle bulunmaya çalışılan değişkenlerdir. DTÖ’de ortaya konulan 

serbestleşme yönündeki tekliflerin etkileri de değerlendirilebilmektedir. Modelde dünya 

piyasalarını dengeye getiren fiyatların simulasyonu matematiksel programlama ile 

gerçekleştirilirken arz ve piyasa modelleri bölgeler itibariyle modüller şeklinde 
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çözülmektedir. Bu modüler çözüm modelden ülkeler veya ürünler temelinde çözümler 

elde edilmesini sağlamaktadır (Britz, 1999: 2-4). Aşağıda modellerin özellikleri bir arada 

görülebilir: 

Kısmi Modelin 
Adı Amacı Önemli Kullanım Alanı

Bölge (B)/ Ülke 
(Ü) Sayısı 

Ürün 
Sayısı

SWOPSIM Tarımsal destekleme 
politika değişikliklerinin 
üretim, tüketim ve ticaret 
üzerine etkilerinin 
simülasyonu 

DTÖ çoktaraflı ticaret 
serbestleşmesi, ABD 
ve AB tarım politikası 
reformları 

36 B,    
AB: 2 Ü+2 B 

22

AGLINK OECD'nin yıllık 
çalışmalarında tarımsal 
politika değişimlerinin 
birincil tarım piyasalarına 
etkilerinin tahmini 

Yıllık OECD orta 
vadeli tarımsal bakış 
çalışması 

11 Ü+2 B  
AB:1 B 

19

WFM Politika değişimlerinin orta 
ve uzun vadeli 
projeksiyonu 

FAO'nun tarımsal 
piyasa 
değerlendirmesi ve 
DTÖ 
değerlendirmeleri 

147 Ü+1 B 
AB:15 Ü 

13

FAPRI Politika analizi ile kısa-orta 
ve uzun vadeli 
projeksiyonlar için birleşik 
modelleme sistemi 
oluşturmak 

Ulusal ya da uluslar 
arası tarımsal politika 
değişikliklerinin ABD 
ve dünya tarımına 
etkilerinin rakamsal 
değerlendirmesi, DTÖ 
müzakereleri 
paralelinde reformlar  

29 Ü+B 24

ATPSM Tarımsal destekleme 
politika değişikliklerinin 
üretim, tüketim ve ticaret 
ile refah üzerine etkilerinin 
ortaya konulması 

DTÖ çerçevesinde ya 
da ulusal bazda 
tarımsal politikalarda 
oluşan değişikliklerinin 
etki değerlendirmesi 

153 Ü   AB:1 Ü 36

WATSIM Orta ve uzun vadeli 
projeksiyonlar, politika ve 
değişik kaydırma 
faktörlerinin analizi 

Ticaretin 
serbestleşmesi, gelir 
artışı ve verimlilik 
değişikliklerinin çeşitli 
dönemler itibarıyla 
analizi 

4 Ü+10 B      
AB: 1 B 

29

CAPRI Uygulanan politikaların 
veya politika 
değişikliklerinin tarımsal 
ürün piyasaları ve çevre 
konularında oluşturacağı 
sonuçları bölgesel bazda 
değerlendirmek  

OTP reformu, 
Gündem 2000, DTÖ 
müzakereleri 

250 B 40
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5.3. BAZI HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ 

Hesaplanabilir genel denge modellerinin bazı özellikleri belirleyicidir. Standart bir model 

statik, üretim ölçeğine sabit getiri ve piyasalarda tam rekabet gibi özelliklere sahiptir. 

Çok bölgeli olan modellerin her birindeki sektörler arası bağlantıları içeren girdi-çıktı 

yapıları esas alınmaktadır. Üretim faktörlerine olan talep maliyet minimizasyonu ile 

belirlenirken, seçilen üretim denklemi girdiler arası ikameyi sağlar. Üretilen homojen 

ürünler yurt içinde ikame edilebilir ürünlerken ithal ürünlerle aynı şekilde ikame 

edilemezler. İkili ticaret kapsanmaktadır. İşgücü ve sermaye yerel sektörler arasında 

hareketlidir. Sadece arazi sabittir ve tarımsal üretime bağlıdır. Ticaret politikaları ad 

valorem fiyat farkları olarak yansıtılmaktadır. Bütün faktör ve mal piyasaları denge fiyat 

ve miktarlarda dengeye gelmektedir. Neoklasik bir makro denge kurulmaktadır.    

5.3.1. Küresel Ticaret Analizi Projesi (GTAP) 

Son yıllarda tarımsal politika ve ticarette değişimleri incelemek üzere sıklıkla kullanılan 

bir hesaplanabilir genel denge modelidir. ABD Purdue Üniversitesi tarafından gelişimi 

desteklenen ve kullanımı yaygınlaştırılan GTAP, uluslararası destek alan bir modele 

dönüşerek katkılarla daha da geliştirilmiştir. Model standart genel denge özelliklerine ek 

olarak, yerine göre ürün ve bölge tabanında kısmi denge analizine dönüştürülebilir 

durumdadır. 2003 yılında gözden geçirilen model 87 bölge ve/veya ülkeli ve 57 (tarımla 

ilgili 12 işlenmemiş ürün, 8 işlenmiş ürünler, 1 ormancılık ve 1 balıkçılık) sektörlü 

oluşturulmuştur. Dinamik bir versiyonu için çalışmalar devam etmektedir (Tongeren 

v.d., 1999: 95; Hertel v.d., 2003).

5.3.2. Dünya Bankası LINKAGE Modeli 

Küresel dinamik bir hesaplanabilir genel denge modeli olup Dünya Bankası tarafından 

geliştirilmiştir. Doha Kalkınma Turu gibi önemli politika değişimlerinin incelenmesi ve 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bazı 2001 yılı verileriyle kurulan model, 87 bölge 

ve/veya ülkeli ve 57 sektörlü kurulmuştur. İkili ticareti içermekte olan bu model, 

GTAP’dan türetilmiştir. Dinamik bir özellik kazandırmak üzere, nüfus ve işgücünde 

gelişme, tasarruf ve yatırımın sermaye birkimi ve verimlilikteki rolü gibi konular 

kapsanmaktadır. Dünya Bankası tarafından son yıllarda kullanım alanı genişletilmiştir 

(DB, 2006). 
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5.3.3. Küresel Ticaret ve Çevre Modeli (GTEM) 

Avustralya Tarım ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi Bürosu (ABARE) tarafından 

geliştirilen model GTAP modeli veritabanını kullanmaktadır. Çevreye ilişkin birtakım 

parametreler modele eklenmiştir. GTAP’in önceki sürümlerinde yer alan verilere ve 

1995 baz yılına göre 45 ülke/bölge ve 50 sektör modelde kapsanmaktadır. Bu model 

dinamik hesaplanabilir genel denge modelidir. Modelin dinamik özelliği olarak, nüfus, 

işgücü ve sermaye stokundaki değişim modelde içsel olarak hesaplanmakta ve 

kullanılmaktadır. Ayrıca, tarım dışı sektörlerde teknoloji seçimi konusunda teknoloji 

tercihi yaklaşımı ile en düşük maliyetli teknolojinin tercih edilmesi modellenmiştir. Buna 

göre, çevreye salınacak zararlı maddeler hakkında 2010 yılına kadar öngörüde 

bulunulabilmektedir (Pant, 2002).  

5.3.4. DTÖ Modeli  

DTÖ nezdinde geliştirilen model Uruguay Turu’nun etkilerini ortaya koymak üzere 

hazırlanmıştır. 13 ülke/bölge ve 19 sektörlü olup, tam rekabet ya da tekelci rekabet 

seçeneklerine göre model işletilebilmektedir. GTAP’in eski bir sürümündeki veri setini 

ve DTÖ veritabanını kullanarak 1992 baz yılı itibarıyla çözüme ulaşılmaktadır. 

Matematiksel programlama kullanılarak üretim, tüketim, fiyatlar ve iki taraflı ticaret 

hesaplanmakta ve kota etkileri ayrıntılı ele alınmaktadır (Tongeren, 1999: 108).  

5.4. TÜRKİYE’YE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMALAR  

Türkiye’de tarımsal politika değişikliklerinin çeşitli modeller kullanılarak ele alınmasında 

1980’lerin ilk yarısına kadar uzanan bir geçmişten bahsedilebilir. Bu bölümde söz 

konusu modellere değinilerek bunların bazı yapısal ayrıntıları ve sonuçları üzerinde 

durulmaktadır.  

5.4.1. Türkiye için Kısmi Denge Modelleri 

5.4.1.1. Türkiye Tarım Sektörü Modeli (TASM) 

Türkiye’nin tarım sektörünü inceleyen en eski modellerden biri olan TASM (Le-Si, 

1983), Türkiye’nin tarımda karşılaştırmalı üstünlüğünü ve bunların hangi ürünlere özel 

olduğunu değerlendirmek, alternatif ticaret politikaları altında ürün ekim alanlarında 
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değişimi görmek ve üretim girdilerinde artış ile birlikte yaşanabilecek verim artışı ve 

gelir artışıyla tüketimdeki değişim gözetilerek bazı projeksiyonların yapılması amacıyla 

kullanılmıştır. Model doğrusal matematiksel programlama kullanılarak çözülmektedir. 

Modelde amaç fonksiyonunda üretici ve tüketici artığının maksimizasyonu için arzın 

yurtiçi ve yurtdışı talep toplamına eşitliği ile ürün fiyatlarının üretimin marjinal 

maliyetlerine (ücret ve üretim riski maliyeti dahil) eşitliği esas alınmaktadır.  

1979 yılı baz alınarak Türkiye için 55 ürünlü bir model oluşturulmuştur. Serbest ticaret 

senaryosu kurgusunda, birçok ürün ticaret avantajını korumaktadır. Büyüyen talep 

nedeniyle girdi ve yağlı tohum ithalatı artmakta ve artan ticaret belli sektörlerde 

kapasiteden kaynaklanan kısıtlar oluşturmaktadır. 1990 yılına uzanan projeksiyonlar 

sonucunda ise, kısıtlı serbest ticaret (kişi başına tüketimin tüm ürünlerde sabit 

kalacağı) varsayımı altında, üretimdeki artışların iç talebi karşılanmasına 

yarayabileceği ancak önceki dönem ihracat artış rakamlarının yakalanamayacağı, 

bunun nedeninin ise, sulanan alan kısıtı yanında, meyvelikler ile hayvan varlığından 

kaynaklanan kısıtlar olduğu sonucuna varılmıştır. 

5.4.1.2. TASM-EU 

Çakmak v.d. (2003) çalışmasında TASM-EU modeliyle Türkiye’nin AB üyeliği 

sonrasında tarımda meydana gelebilecek etkiler araştırılmıştır. Arz ve talep kısmının 

ayrı çalışabildiği model TASM modelinin revizyonu olarak ortaya çıkmıştır. Tüketici ve 

üretici artığı maksimize edilmektedir. Baz yılı 1997-99 ortalamasıdır. Model Türkiye’de 

dört ayrı bölge ve 50 tane ürün için  çözüm yapabilmektedir. 2005 yılı temelinde 

simülasyonlar yapılmıştır. Bunlar, AB üyeliğinin gerçekleştiği ve gerçekleşmediği 

durumları ele almaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, üyelikle üye olunmadığı 

durum arasındaki farklar, üreticilerin genel olarak üyelikten zararlı çıkmaları, hayvansal 

ürünlerin rekabet edebilir durumda olmaması, buna karşılık, daha düşük bir harcamayla 

gıdaya ulaşımın sağlanması olası görülmektedir. 

5.4.1.3. FAO Türkiye Modeli 

FAO desteği ile bir proje olarak geliştirilen (Grethe v.d., 1997) ve Türkiye’nin 1995 

yılından sonra DTÖ ve AB politikalarındaki değişimden ne ölçüde etkileneceği ve AB ile 

Gümrük Birliğinin tarımı da kapsayacak şekilde genişlemesinin sonuçlarını araştıran bir 

çalışma bulunmaktadır. Modelde arz, talep ve işleme sektörüyle ilgili analizler kısmi 
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denge yaklaşımıyla ayrı olarak yürütülmüş ve eşzamanlı model çözümü 

uygulanmamıştır. Ürün üretim değerinin yüzde 80’ini temsil eden 25 ürün modele dahil 

edilmiştir. Arz, talep ve işleme sektörü ile ilgili modellerin çözümleri daha sonra ticaret 

analizi için birleştirilmiş ve buradan da üretici ve tüketici refahı üzerinde oluşacak etkiler 

ile bütçe etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Modelde ürün bazında oldukça ayrıntılı 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

Modelde gelir, nüfus ve teknolojik değişiklik parametrelerindeki değişim öngörüleri 

çerçevesinde talep ve arzda meydana gelen değişim on yıllık bir vadede ele alınarak 

ticaret etkileri senaryolar halinde ortaya konulmaktadır. Buna göre, DTÖ taahhütlerine 

uyum dışında politika değişikliğine gidilmediği, tam serbestleşmenin olduğu ve AB’nin 

tarım politikalarında reforma gitmediği koşullarda AB ile Türkiye’nin tarımda gümrük 

birliğine gideceği senaryolar ele alınmaktadır. Bu senaryolar sonucu Türkiye’nin yüksek 

düzeyde koruduğu buğday, şeker, hayvansal ürünler ithalatı artmaktadır. 

Üreticinin refah kaybı senaryolar arası kıyaslama yapılarak verilmiş ve serbestleşmenin 

en büyük refah kaybı yaratan seçenek olduğu görülmüştür. Hayvansal ürün üreticileri 

ise en büyük kayba uğrayan kesim olmaktadır. Tüketici refah kazancı ise daha 

büyüktür ve yine tam serbestleşme senaryosunda ve hayvansal ürünler için değişim 

daha büyük çaplıdır.  

5.4.1.4. Türk Simülasyon Modeli (TURKSIM) 

Grethe (2004)’nin çalışmasında,  Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin tarıma 

genişletilmesi ile ortaya çıkabilecek durumun değerlendirilmesi amacıyla bir kısmi 

denge modeli olan TURKSIM oluşturulmuştur. Model üretim değerinin yüzde 85’ini 

temsil eden 34 ürünü içermektedir. FAO Türkiye Modelinde kullanılan veri ve 

yöntemlerin bir kısmı bu çalışmada da değerlendirilmiştir. TURKSIM matematiksel 

programlama ile oluşturulmuş, tek ülkeli (Türkiye) bir modeldir. Modelde üç ayrı 

senaryo üzerinde durulmuştur. Bunlar Türkiye’de politika değişikliğine gidilmediği 

durağan senaryo, tam serbestleşmenin olduğu senaryo ve AB ile Türkiye’nin tarımda 

gümrük birliğine gittiği son senaryo ele alınmaktadır.  

Tarım serbestleşmesi ile önemli bir refah kazancı sağlandığı bu modelde gösterilmekte 

ve 2000’li yıllarda AB tarım politikalarında reforma gidilmesi nedeniyle Türkiye’nin AB 

ile tarımda gümrük birliğinde gitmesiyle Türkiye’de tarım politikalarında tam 
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serbestleşmeye gidilmesi arasında sonuçlar açısından büyük benzerlikler bulunduğu 

sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, tüketim tarafında serbestleşme sonrası fiyat 

düşüşleri nedeniyle reel gelirin dağılımında olumlu gelişmeler olacağı belirtilmektedir. 

Üreticiler arasında büyük çiftlikler lehine bulunan korumacı politikaların azaltılması 

sonucu sektör içi gelir dağılımında da iyileşme olacağı belirtilmektedir. Öte yandan, 

tarım üreticileri bu politikadan zararlı çıkarken, kendileri de birer tüketici olduklarından 

bu kaybın bir kısmı geri kazanılabilmektedir. 

5.4.1.5. Lincoln Ticaret ve Çevre Modeli (LTEM) 

Çağatay v.d. (2001) tarafından yapılan çalışmada LTEM kullanılarak Türkiye’nin AB’ye 

girişinin tarım sektörüne olası etkileri değerlendirilmektedir. LTEM çok ürünlü ve çok 

ülkeli (18 ürün ve 17 ülke) bir kısmi denge modelidir. Bu modelle AB’nin Türkiye’yi içine 

alacak şekilde genişlemesiyle oluşabilecek fiyat, arz-talep ve net ticaret ve refah etkileri 

üzerinde durulmaktadır. Bölgesellikler gözönüne alınmamakta ve homojen ürünlerin 

ticarete konu olduğu varsayılmaktadır. İkili ticaret ilişkilerindeki değişim modelde 

çözülmemektedir. Model 1997 yılını baz almakta ve dünya fiyatlarındaki değişim 

simulasyonla bulunmaktadır. Çeşitli senaryolarla 2010 yılına kadar tahminler 

yapılabilmektedir. AB’nin Gündem 2000 reformunu uyguladığı durum, Türkiye’nin 

Gündem 2000 öncesi ve sonrası topluluk fiyatlarına uyumu ve AB’den bağımsız şekilde 

Türkiye’nin tam serbestleşmeye geçişi senaryoları incelenmiştir. Tam serbestleşmeyle 

tarımsal ürün fiyatları önemli ölçüde azalırken üretici refahı gerilemekte, yüksek 

tarifelerle korunan ürünlerin ithalatı gerekmektedir.  

5.4.1.6. Türk Tarım Sektörü Modeli (TAGRIS) 

Eruygur v.d. (2006) tarafından yapılan çalışmada maksimum entropi matematiksel 

programlama yöntemi kullanılarak Türkiye’nin AB’ye girişinin tarım sektörüne olası 

etkileri incelenmektedir. TAGRIS Türk tarımını dört bölgeli 55 ürünlü inceleyen, çözüm 

olarak fiyatları veren kısmi denge modeli olarak kurgulanmıştır. 2002-2004 dönemi baz 

alınarak 2015 yılı çözümleri elde edilmektedir. Model, nüfus ve GSYİH artışı gibi 

dinamik çözümlemeye yer vermektedir. Model üç ayrı senrayoyu dikkate almaktadır: 

Türkiye’nin AB’ye üye olmadığı durum, gümrük birliğinin tarım ve gıda ürünlerini 

kapsayacak şekilde genişletilmesi ve AB’ye üyelik durumu. Üyeliğin gerçekleşmesi 

sonucunda, Türkiye’nin tarımsal ürünlerde net ihracatının et ticaretindeki gelişmeler 

nedeniyle azalacağı, üretimde etkinlik artışı sağlanacağı, genel refah düzeyinde fazla 

değişiklik olmayacağı, tüketici refahında ise fiyatlara bağlı iyileşme görüleceği, Avrupa 
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OTP bütçesinden alınacak kaynağa bağlı olarak üretici refahında iyileşme 

görülebileceği belirtilmektedir. 

5.4.2. Türkiye için Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri 

Acar (1999)’ın çalışmasında Türk tarımının AB ile gümrük birliğine girmesine ilişkin etki 

değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu çalışmada, GTAP modeli kullanılmış ve Türkiye’nin 

ticaret ilişkilerinde öncelikli görülen AB dahil 6 ülke/bölgeli bir model oluşturulmuştur. 16 

sektörlü modelin 9 sektörü tarım ve işlenmiş ürünlere ilişkindir. Ülkeler arası iki taraflı 

ticaret akışı modelde kapsanmaktadır. Tarımın gümrük birliğine dahil edilmesiyle 

endüstriyel üretim, faktör gelirleri, refah artışı ve AB-Türkiye iki taraflı ticaretinde 

değişim belirli senaryolar dahilinde incelenmektedir. Senaryolar, tarımdaki tarifeler 

hariç diğer tarifelerin karşılıklı kaldırılması, Türkiye’nin tarım hariç AB koruma oranlarını 

kabulü, AB’nin genişlemesi ve tarımın gümrük birliğine dahil olması gibi konularda 

oluşturulmaktadır. Tarım sektörünün gümrük birliğine dahil edilmesi refah, gelir ve 

yatırım açısından olumlu sonuç verirken, büyüyen yedi sektörden beşi tarım ve gıda 

sanayiinde yer almaktadır. Tarımın dışarda bırakılması ise, tekstil ve dokuma sektörü 

dışında negatif büyümeye yol açmaktadır.     

Bayar v.d. (2000) çalışmasında 9 bölgeli (Türkiye, AB, Kuzey Afrika, Asya, Orta Doğu 

ve Doğu Avrupa gibi) dinamik bir genel denge modeli kullanılarak tarımsal ticaretin 

serbestleşmesi, büyüme ve sermaye birikimi gibi konular, alternatif politika ve yatırım 

uygulamalarının uzun ve kısa vadeli etkileri temelinde ele alınmaktadır. Ülkeler arası 

mal akımı incelenebilmektedir. Her bölge/ülkede toplulaştırılmış dokuz sektör ele 

alınmakta olup bunun altı tanesi tarım ve işleme sanayiine ilişkindir. Çalışmada GTAP 

veritabanı kullanılmaktadır. Çalışmada üç senaryo ele alınmaktadır. Birincisinde, AB ile 

diğer ülkeler arası iki taraflı ticaret anlaşmalarının etkileri, ikincisinde ele alınan 

ülkelerden Türkiye, AB, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında iki taraflı ticaretin 

etkileri ve son olarak tam serbestleşmenin etkileri incelenmektedir. İkili ticaret 

ilişkilerinde ülkelerin refah artışı tarife dışı engellerin kaldırılması ile büyümektedir. 

Türkiye, AB ile gümrük birliğinden diğer alternatiflere göre daha kazançlı çıkmaktadır. 

Tam serbestleşme uygulandığında tahıl ve hayvancılık üretimi ile işlenmiş ürünler 

üretiminde azalma, dış ticaret hacminde ithalat artış hızı daha yüksek olmak kaydıyla 

büyüme meydana geleceği sonucuna varılmaktadır.  

Doğruel v.d. (2003) çalışmasında Türkiye’nin 2001 sonrası tarım reformu incelenerek 

kamu sektörü mali dengesi, tüketici artığı ve kaynak tahsisi açısından oluşturulacak 
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uzun vadeli etkiler ele alınmaktadır. Bunun için, Türkiye ekonomisi için dinamik, çok 

sektörlü bir genel denge modeli kullanılmaktadır. Altı sektörlü modelde ekonominin 

önemli sektörlerini toplulaştırarak incelenmekte ve iki faktör, emek ve sermaye, 

üretimde esas alınmaktadır. Üç senaryo üzerinde çalışılan modelde, ilk senaryo fiyat 

müdahalesine dayalı destek politikalarının tamamen ortadan kaldırılmasının mali 

etkilerini ele alırken, ikinci senaryo değiştirilmeden önceki tarımsal desteklerin 

maliyetinin doğrudan ödeme olarak tarım kesimine verilmesi durumunda oluşan etkileri 

incelemek üzere kurgulanmakta ve son senaryoda söz konusu doğrudan desteğin 

değerinin yarı yarıya azaltıldığı durum ele alınmaktadır. Sonuç olarak, fiyat 

müdahalesinden doğrudan gelir ödemesine geçiş tarımsal üretimi azaltıcı ve sermaye 

yatırımlarının düşmesine neden olan bir süreci kapsamaktadır. Doğrudan ödemelerin 

azaltılması ise ilk etapta Türkiye ekonomisinin borç yükünün azaltılması ve mali 

dengeler açısından önemli görülmektedir. Ayrıca, destekleme politikasındaki değişimin 

uzun vadede AB ve dünya tarımında meydana gelebilecek serbestleşmeye uyum 

açısından olumlu olacağı, öte yandan, sosyal sorunlara yönelik politikaların 

maliyetlerinin bulunduğu belirtilmektedir. 
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6. TARIMSAL POLİTİKALARIN SERBESTLEŞTİRİLMESİNİN TÜRK TARIMI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Tarımsal politikaların serbestleştirilmesi ve bunun ülkeler/bölgeler üzerindeki etkileri 

son yıllarda en fazla merak edilen konulardan biri olmakla birlikte, konu Türk tarımı 

açısından çok ülkeli, çok mallı bir modelleme platformunda yeterince incelenmemiştir. 

Tarımın Türkiye’de 2006 yılı itibarıyla GSYİH’nın yüzde 9’unu ve toplam istihdamın 

yüzde 27’lik kısmını sağlaması tarım piyasalarında yaşanacak kısmi ya da tam 

serbestleşmenin sosyal ve ekonomik etkilerinin belirli bir yöntemle ayrıntılarıyla 

tartışılmasını gerektirmektedir.  

Türkiye’de gümrük koruma düzeyi yüksek olan ürünlerde (hububat, şeker, hayvansal 

ürünler) olası serbestleşmenin etkilerinin incelenmesinin öncelikli olduğu 

düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB ilişkilerinin üyelik yönünde 

gelişmesi ve DTÖ ileri tarım müzakerelerinin sonuçlanması olasılığı göz önüne 

alındığında serbestleşme yönünde doğrudan ya da dolaylı bir baskı yaşanabileceği 

açıktır. Bu açıdan da, tarım politikalarının belirlenmesinde serbestleşmenin etkilerinin 

ayrıntılı biçimde incelenmesi önemli bir katkı yaratacaktır.  

Önceki bölümde ele alınmış olan modeller incelendiğinde Türkiye’de tarımın 

serbestleştirilmesinin etkilerinin ele alınmasında kullanılabilecek görece güncel ve 

dünyadaki önemli ticaret bloklarını kapsayan fazla sayıda model bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Kısmi denge çalışmaları içinde Türkiye’ye özgü olanların çoğu tek 

ülkeli modellerdir ya da veri seti ve modellerin güncellenmesi yapılmamıştır. Türkiye’ye 

özgü olmayan diğer kısmi denge modellerinin çoğu ise Türkiye verilerinin dahil 

edilmediği ya da güncellenmemiş modellerdir. Bunların arasında sadece UNCTAD-

ATPSM görece yeni, Türkiye’ye ait verilerin kapsandığı ve model kurgusu ve veri 

setinin ulaşılabilir olduğu küresel bir model olarak göze çarpmaktadır. Genel denge 

modellerinden ise GTAP modeli tüm genel denge incelemelerine temel oluşturmaya 

başlayan güncellenmiş bir model olarak kullanılmaktadır.  

Tarım politikalarındaki değişimin yalnızca tarım sektörüne değil genel ekonomik 

sonuçlarının yansıtılması açısından genel denge yaklaşımı daha uygun görülebilir. 

Ancak, ürün bazında üretim denklemi spesifikasyonunun  kalibrasyonu oldukça güç 

olduğundan ve sapma içeren değişken katsayılar içerebildiğinden, genel denge 

modelleri genelde ürün grubu veya alt sektör bazındadır. Bu bağlamda, önceki 

bölümlerde açıklandığı gibi daha genel nitelikli olmaları nedeniyle, genel denge 
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modelleri tarım sektörünün ayrıntılarıyla ele alınarak karmaşık tarımsal fiyat yapılarının 

ortaya konulmasında ve ürün temelli değişikliklerin yansıtılmasında yeterli olamadığı 

bilinmektedir. Bu nedenle, ürün bazlı analizi hedefleyen bu çalışmada doğrudan arzı 

modelleyen kısmi denge yaklaşımı tercih edilmektedir.  

Yeni bir dünya tarım piyasaları modelinin baştan kurgulanması en başta oldukça uzun 

bir zaman, büyük bir veri seti ve kendi içinde tutarlı bir sistem gerektirdiğinden bu 

çalışmanın hedeflerini aşan bir çaba olarak görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada 

kullanılacak modelin görece güncel, Türkiye’ye ilişkin verilerin kapsandığı, veri seti 

uyarlanabilir ve çalışmada amaçlandığı üzere serbestleşmenin ürün fiyatları üzerinde 

etkileri ile ticarette meydana getireceği değişim ve bunun refah etkilerinin ortaya 

konulabildiği bir model olması genel yaklaşım olarak kabul edildiğinde, en uygun aday 

ATPSM olarak görülmektedir. 

6.1. SEÇİLEN MODELİN ÖZELLİKLERİ4  

ATPSM deterministik, karşılaştırmalı statik bir kısmi denge modelidir. Başka bir ifadeyle 

bu modelde herhangi bir belirsizlik, önceden bilinmeyen ani değişiklikler (şoklar), etkisi 

zamana yayılan politika etkileri hesaba katılmamaktadır. Karşılaştırmalı statik yapı ise, 

politika değişikliği öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı konumu karşılaştırma şansı 

vermektedir. Tarife gelirleri, ihracat ve yurtiçi destekler dışında devlet bütçeleri üzerinde 

oluşturulacak etkiler ya da ekonominin diğer sektörleri ve faktör piyasaları üzerine 

etkiler analiz konusu edilmemektedir. Bu kapsamda, model anlaması daha kolay şekle 

gelmekte ve çok ülke-çok ürünlü yapıda politika değişiklikleri ayrıntılı şekilde 

incelenebilmektedir. 153 ülkenin kapsandığı modelde (AB-25 tek ülke olarak 

alınmaktadır) 42 ülke az gelişmiş, 91 ülke gelişmekte olan ve 20 ülke ise gelişmiş 

olarak alınmaktadır (Ek-Çizelge-3). Modelde kapsanan 36 ürünün listesi ise Ek 

Çizelge-4’tedir. Modelin genel özellikleri aşağıda özetlenmektedir. 

4 Peters v.d. (2004), Ferrarini (2004) ve Poonyth v.d. (2003).  
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6.1.1. Modelin Denklem Sistemi  

Tarifeler, ihracat destekleri ya da iç destek uygulamalarında değişikliğe gidilmesi 

yönündeki senaryolar modelde yeni bir dengenin oluşmasını sağlamaktadır. İthalat ve 

ihracat politikalarında ya da iç desteklerdeki değişiklikler ad-valorem eşdeğerlere 

çevrilerek model denklemlerine yansıtılmaktadır. Üretim (yerel arz) ve talep ile iç 

fiyatlar arasında doğrusal ilişki bulunmaktadır. Dünya fiyatı ise iç fiyatlara fiyat iletim 

denklemleriyle bağlanmaktadır. Fiyatlar arası iletimin tam olduğu kabul edilmektedir 

(bknz. 6.1.2.). Arz ve talep denklemlerinde çapraz etkiler dikkate alınmaktadır. Modelde 

her ülke için dört adet denklem bulunmaktadır: 

[ ] [ ]∑
≠
=

+++++=
J

ij
j

cwrjicwriiri rjjrii
tPtPD

1
,,,,, )ˆ1(ˆ)ˆ1(ˆˆ

,,
ηη             (6); 

[ ] [ ]∑
≠
=

+++++=
J

ij
j

pwr,j,ipwr,i,ir,i )t̂(P̂)t̂(P̂Ŝ
r,jjr,ii

1
11 ηε (7);  

riri SX ,, Δ=Δ γ (8); 

riririririri XSSDDM ,,,,,,
ˆˆ Δ+−=Δ (9). 

Bu denklemlerde D, S, X ve M sırasıyla talep, arz, ihracat ve ithalat olarak 

tanımlanmaktadır.  

‘^’ işareti göreli değişiklikleri ve ‘Δ’ işareti ise mutlak değişiklikleri göstermektedir. Talep 

esnekliği η ve arz esnekliği ε ile tanımlanmışken, i ve j malların endeksi, r ise ülke 

endeksini oluşturmaktadır. tc yurtiçi talep tarifesi, tp ise yurtiçi üretim tarifesi olarak 

alınmaktadır. İhracattaki mutlak değişim ile üretimdeki mutlak değişim arasında 

orantısal (γ) ilişki bulunmaktadır. (8) numaralı denklemdeki bu orantısal ilişki ihracatın 

üretime oranı şeklinde alınmaktadır. Yani, üretimin yarısı ihraç ediliyorsa, değişen 

üretimin yine yarısı ihraç edilecektir. Denklemlerden (6) ve (7) yeni talep ve arzın 

fiyatlardaki değişim, ticaret politikasında değişiklik ve kullanılan esneklik ve çapraz fiyat 

esneklikleri tarafından belirlendiğini göstermektedir. (9) numaralı denklem üretim ile 

ithalat toplamının talep ile ihracata eşitliğini temin ederek piyasayı temizleyen 

dolayısıyla dengeyi sağlayan denklemdir.  
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Modelde yerel ürünlerle ithal ürünlerin ikame esnekleri dikkate alınarak Armington 

esneklikleri kullanılacak olursa (8) ve (9) numaralı dış ticaret denklemlerinin yerine (10) 

ve (11) numaralı denklemlerin yazılması gerekir;  

riririririri SSDDMX ,,,,,,
ˆˆ +−Δ=Δ (10); 
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Pd yurtiçi arz fiyatını, Pm ise ithalat fiyatını gösterir. Değişkenler için kullanılan y=ilk 

başlangıç değerlerini ve y=yeni ise politika değişikliği sonrası değeri gösterirken, 
d

m

α
α

ithal ürünün pazar payını, σ ise ithal ile yurtiçinde üretilmiş ürünler arasındaki ilişki için 

kullanılan Armington esnekliğini belirlemektedir. Tanım itibariyle,  

ymwdw
ym

d tPtP
P
P ))1(/)1(( ++=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Denklemde td yurtiçi piyasada fiyat farkını (price wedge) ve tm ithalattaki tarifeyi 

göstermektedir (bknz. 6.1.2). 

(11) numaralı denklemle ithal ürünle yurtiçi üretimin arasındaki ilişki, bunların

fiyatlarının oransal olarak modele yansıtılmasıyla ele alınmakta, yani modele Armington

özelliği yansıtılmaktadır. İthal ve ihraç ürünlerin heterojen yapısı ithal veya ihraç edilen

miktarların belirlenerek modele girmesini gerektirmektedir.
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(10) numaralı denklem piyasanın temizlenmesini sağlayan ve üretim ile ithalatı yurtiçi

tüketimle ihracata eşitleyen denklemdir.
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Bu denklemler matris gösterimine dönüştürülerek denklem sistemi aritmetik olarak 

dünya fiyatları için çözülebilecektir (bknz. Ek-2 ve hayvansal ürünler için Ek-5). Piyasa 

dengesinin kurulması her ürünün ihracatındaki toplam değişimin küresel ölçekte 

ithalatındaki değişime eşit olmasını gerektirmektedir: 

0)(
1

=Δ−Δ∑
=

N

n
nn MX (12). 

6.1.2. Fiyatlar 

Modelde yurtiçi ürün fiyatları dünya piyasa fiyatları ile gümrük koruma veya iç destek 

uygulamalarının bir fonksiyonudur. Böylece, yurtiçi fiyatlar kullanılmamakta, muamele 

giderleri (toptan ya da perakende marjinleri) sisteme yansıtılmamaktadır. Tüm piyasa 

koruma önlemleri tarife oranı eşdeğeri olarak denklemlere yansıtılmaktadır.  

Dünya fiyatı ile yurtiçi fiyatlar arasındaki ilişki her malın iki yönlü ticaretinin bulunması 

nedeniyle karmaşıktır. Heterojen ürünlerin tek fiyatla gösterimi amacıyla bir terkip 

(kompozit) fiyat ve terkip tarife tahminiyle yola çıkılarak yurtiçi tüketim ve üretim fiyatları 

bulunmaktadır. Ürünlerin terkip fiyatları bulunurken ürün üç gruba ayrılmaktadır: ithal, 

ihraç ve iç piyasaya sürülen üretim (Sd). 

Öncelikle ihracat desteğinin tarife eşdeğeri (tx) ile ithalat tarifesinin (tm) ağırlıklı 

ortalaması bulunarak, ki buradaki ağırlıklandırma ihracat miktarı (X) ve ithalat miktarı 

(M) üzerinden yapılmakta ve yurtiçi piyasada fiyat farkı (td) hesaplanmaktadır:

td = (X tx + M tm)/(M + X) (13). 

Yurtiçi arz fiyatı Pd=Pw(1+td) olarak bulunmaktadır. Burada Pw dünya fiyatını 

göstermektedir. İthal fiyatı ise, Pm=Pw(1+tm) olarak hesaplanabilmektedir.  

İhracat desteğinin tarife eşdeğeri (tx) ile yurtiçi piyasa fiyat farkı (td)  ağırlıklı ortalaması 

alınarak -ağırlıklandırma ihracat miktarı (X) ve yurtiçi arz miktarı (Sd) ile yurtiçi desteğin 

tarife eşdeğeri (tp) kullanılarak yapılır- bir üretici fiyat farkı (ts) hesaplanmaktadır:  

ts = (X tx + Sd td) /S + tp (14). 
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Üretici fiyatı ise Ps=Pw(1+ts) olmaktadır. Bu hesaplar başlangıç ve nihai tarifeler esas 

alınarak tekrarlanmaktadır. 

Son olarak, tüketici fiyatını bulmak için benzer şekilde bir ağırlıklandırma yapılarak 

tüketici fiyat farkı bulunmaktadır: 

tc = (M tm + Sd td) /D  (15), 

ve buradan tüketici fiyatı; Pc=Pw(1+tc). 

İki yönlü ticarette toplam üretim veya tüketimin payları her bir tarifenin önemini 

belirlemektedir. Ülkenin ihracatı bulunmuyorsa, o takdirde üretici ve tüketici fiyatları 

sırasıyla;  Ps = Pc+ tp   ve  Pc = Pw+(1+ tm) olarak hesaplanmakta, ithalat olmadığı 

durumda ise yine aynı sırayla; Ps = Pc+ tx ve Pc = Pw+(1+tx) olmaktadır.  

6.1.3. Ticaret Geliri 

Dünya fiyatları ile iç fiyatlar model çözümü olarak elde edildikten sonra, miktardaki 

değişimler 6-9 numaralı denklemlerden elde edilmektedir. Miktardaki değişimi gösteren 

ΔX, ΔM, ΔS, ve ΔD bulunduktan sonra, ticaretten elde edilen gelir ile refah etkileri 

hesaplanabilecektir. Politika değişikliğinin ticaretten doğan gelir etkisi her ülke ve ürün 

için hesaplanabilir: 

][ M)(XPΔM)(MΔX)(X)ΔP(PΔR www −−+−++= (16);

İkinci olarak, kota rantındaki (quota rent) değişim (ΔU) ülkeler ve ürünlerin herbirinde ek 

bir ticari gelir etkisi daha yaratmaktadır. İthalatçı ülke tarife kotası uyguluyorlarsa ve 

aynı zamanda tarife kotası harici tarifeler uygulanmaktaysa bir kota rantı oluşacaktır. 

Kota rantı, her ülke ve ürün için; ithalat ile dünya fiyatının çarpımı ve bunların da tarife 

kotası dışı uygulanan tarife ile tarife kotası içi tarife arasındaki farkla çarpılması sonucu 

bulunmaktadır. 

)tt(QPU mmw 12 −=  (17). 

Bu denklemde Q ithalat kotasını, Pw dünya fiyatını, tm1 tarife kotası içi tarifeyi ve tm2 

tarife kotası harici tarifeyi belirlemektedir. Kota rantından ihracatçının faydalandığı bir 
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kısım bulunuyorsa bunu c ve ithalatçının faydalandığı kısmı 1-c olarak tanımlarsak, 

kota rantındaki değişim cΔU üretici artığına eklenecektir.  

6.1.4.  Refah Etkisi 

Refahtaki değişim üç bölüm halinde ele alınabilecektir. İlk ikisi üretici artığı (ΔPS) ile 

tüketici artığındaki  (ΔCS)  değişmedir. Bunlardaki değişim, yurtiçi piyasa fiyatlarındaki 

değişme ile fiyat değişimlerine karşılık yurtiçi talep ve üretim hacminde meydana gelen 

değişmelere dayanmaktadır. Üretici artığındaki değişme kota gelirindeki değişmeye de 

bağlıdır. Her ülke ve her ürün için geçerli olmak üzere üretici ve tüketici artığı:  

[ ] UcS)0,5(SΔPΔPS s Δ+Δ+= (18); 

[ ]D)0,5(DΔPΔCS c Δ+−= (19). 

Üçüncü ve son bölüm ise net kamu gelirindeki (ΔNGR) değişimdir. Kamu 

gelirleri tarife gelirindeki değişim (tarife kotası uygulaması tarife kotası içi ve tarife 

kotası harici olarak iki ayrı unsur şeklinde ele alınmaktadır), ihracat desteği 

harcamasındaki değişim ve iç destek ödemelerindeki değişimi kapsamaktadır. Her bir 

ülke ve ürün için geçerli olmak üzere; 

( )( ) ( ) ( )[ ] ( )

( )[ ] ( )( )[ ] (20)StΔSSΔttXtΔX)(XΔtt
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Bu denklemde, tm1, kota içi tarife ve tm2, kota dışı tarife iken, Q kota miktarını 

göstermektedir. Üç farklı değişkenin toplamı, refahtaki toplam değişimi vermektedir:  

ΔW = ΔPS + ΔCS + ΔNGR. 

ATPSM, tarife kotası uygulaması, ihracat, ithalat, üretim kotası, ihracat desteği, üretime 

yönelik iç destekler, tüketim, fiyatlar, ticaret akımı, ticari gelirler, kota geliri, üretici artığı 

ve refah gibi unsurların ekonomik etkilerinin tahmininde önemli bir araç olarak 

görülmektedir. Modelde ithalat kotalarının tamamının doldurulduğu varsayımı yapılarak, 
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tarife kotası içi tarifelerde ve ithalat kotasında yapılan değişikliklerin, bu unsurlar 

bağlayıcı olmadığı için, fiyat ve miktara etkilerinin bulunmadığı kabul edilmektedir.    

6.1.5. Tarife Kotası, Kota Rantı ve Tarife Gelirleri  

Tarife kotası uygulayan ülkeler kota içi tarifeler kota dışı tarifelerden daha düşük olduğu 

için ihracatçı ülkelerde bu malı sağlayanlar için kota rantı oluşturmaktadırlar. Modelde, 

kota rantının tamamının ihracatçı tarafından elde edildiği varsayılır. Bu rantların 

ihracatçılar arasında dağılımı kota içi ve dışı tarifeler arasındaki fark ile iki taraflı 

ticarette kotaların nasıl tahsis edildiğine bağlıdır.  

İki taraflı ticaret kotalarının model tarafından hesaplanması gerekir. Burada temel 

varsayım kotaların tarihsel olarak iki taraflı ticarette izlenen dağılıma göre 

dağıtılmasıdır. Ticaret verilerinin temininde ülke bazında zorluk yaşandığı durumlarda 

veya kota doldurulmadığında ithalat kotasının belirsiz ya da boş olduğu anlaşılan 

bölümü, ticareti olan ülkeler arasında dağıtılmaktadır. Yapılan dağılımın ihracatçı 

ülkenin ihracat kapasitesini aşması gibi yanlışlıklara götürecek bir durumun ortaya 

çıkmaması açısından Ek-3’de sunulan algoritma kullanılmaktadır.  

Kota rantını tahmin etmek için ithalatçı ülke tarafından her üründe dağıtılan kota miktarı 

matris düzeyinde, ci,j (ithalatçı ülke i=1,…,n, ihracatçı ülke j=1,…,m) olarak kabul 

edilecek olursa, bu matris ve kota içi (t1) ve dışı tarife (t2) arasındaki fark ile dünya 

fiyatının çarpılmasından elde edilen sonucun çarpımı toplam iki taraflı ticaretteki rantın, 

ri.j, bulunmasını sağlar: 

)( 12,, ttPcr wjiji −=  (21). 

İki taraflı ticarette elde edilen rantlar ithalatçılar bazında her ihracatçı için toplanarak 

toplam rant, r, bulunur. Politika değişiklikleri sonrası rant, rj,f, iki taraflı ticaret kotası 

matrisi, kota içi veya dışı tarifede değişim ve dünya piyasa fiyatlarındaki değişiklikler 

nedeniyle yeniden hesaplanmaktadır: 

))(( ,1,2,, ffwwfjfj ttPPcr −Δ+=   j=1,…m  (22). 

İthalatçılar tarafından kaybedilen kota rantı, tanım olarak, ihracatçılarca kazanılan kota 

rantına eşit olmaktadır. 
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Tarife geliri, T, her ülke ve her ürün için kota içi tarife tm1 ile toplam kotanın çarpımı ve 

kota dışı tarife tm2 ile toplam ithalatla kota miktarı arasındaki farkın çarpımının 

toplanması sonucu bulunmaktadır: 

[ ])(21 QMtQtPT mmw −+= (23). 

Aşağıda Şekil-12 kota rantı ve tarife kotası ve kota dışında kalan ithalat miktarları için 

tarife gelirlerini göstermektedir. Tarife kotasının (Q) sağlandığı tm1  oranı ile kota dışı 

ithalatın (M-Q) sağlandığı tm2 oranı arasındaki farkın Q ile çarpılması kota rantını 

vermektedir. Çapraz çizgilerle işaretli alan tarife kotası ile yapılan ithalattan elde edilen 

tarife gelirini açıklarken, koyu renkle işaretli dörtgen alan kota dışı tarifede yapılan 

ithalattan elde edilen tarife gelirini vermektedir. 

Şekil-12: Kota Rantı ve Tarife Gelirleri 

M 

Kota Rantı 

Pw 

Kota Dışı Tarife 
Geliri  

Tarife Kotası 
Geliri 

İthalat 
talebi 

Pw+tm1 

Pw+tm2

 M Q

P 

 İthalat  
 miktarı  

Kaynak: FAO-UNCTAD, 2005. 

6.1.6. Veriler  

ATPSM’de 2000 yılı (ya da 1999-2001 ortalamaları) baz alındığından veriler bu yıla 

dayandırılmaktadır. Üretim, tüketim, dış ticaret miktar verileri Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO)’nun üretim kullanım dengeleri istatistiklerinden 1999-2001 

ortalamaları olarak alınmıştır. Tüketim ise ithalatın üretime eklenmesi ve ihracatın 

çıkarılması yoluyla elde edilmiştir.  
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Fiyatlar, FAO Ticaret Yıllıkları başta olmak üzere, UNCTAD fiyat istiatistikleri ve 

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun Uluslararası Finans İstatistikleri gibi farklı 

kaynaklardan yine 1999-2001 ortalaması olarak modelde içerilmektedir. Esneklikler 

FAO’nun Dünya Modelinden ve diğer kaynaklardan alınarak (sentetik) kullanılmaktadır.  

İthalat kotaları, tarife kotaları ve tarifeler DTÖ’ye bildirilen taahhütlerden alınmaktadır. 

Uygulanan tarife oranları 2000 ya da 2001 yılına aittir. Tarifeleri spesifik ya da ad-

valoremle karışık şekilde uygulayan ülkeler için Ek-4’de bazı açıklamalar 

bulunmaktadır. İkili ticaret akışına ilişkin veriler, UNCTAD veritabanlarına dayanmakta, 

tarife kotalarının kota içi tarifeleri de buradan kullanılmaktadır. Uygulanan tarifelerle 

ilgili veriler de yine UNCTAD veritabanından alınmaktadır.  

İhracat desteklerine krediler dahil edilmemektedir. İhracat destekleri ve iç destekle ilgili 

veriler yine DTÖ veritabanından alınmaktadır. İç desteklerde tarifelerden kaynaklanan 

koruma hesaba katılarak çifte sayımı önlemek üzere fiyat müdahalesi dikkate 

alınmamıştır. Doğrudan ödemeler dikkate alınmazken en yoğun şekilde AB’de 

uygulanan mavi kutu (üretimi sınırlandırmaya karşılık yapılan telafi edici ödemeler) 

önlemlerin de üretimin kısıtlanmasının tarıma destekleri sınırlandırıyor olması 

noktasında tartışmalar (ödemelerin üretime etkisinin tartışmalı bulunması) devam ettiği 

için modele katılmamıştır. Modelde oluşturulan ürün grupları için veriler 

uyarlanmaktadır.  

6.1.7. Modelin Sınırları 

Bütün ürünler ticarete konu olduğundan iç fiyatlar dış fiyatlarla ilişkilidir. İç desteklerde 

fiyata yönelik uygulamalar dışında politika uygulanmamaktadır. Tüm ürünlerin homojen 

olduğu ve değişik ülkelerde üretilen ürünlerin tam ikame olduğu varsayımı her zaman 

geçerli olmayabilir. Belli ürünlerde piyasa gücüne sahip ülke ya da firmaların varlığı 

dikkate alınmamaktadır. Arz ve talepteki fiyat dışı hareketler kapsanmamaktadır. 

Ayrıca, modelde gelir değişkeni bulunmamaktadır.  

Bir başka varsayım ise, tarife kotası dahilindeki tarifelerin kota doldurulamasa dahi 

öneminin bulunmaması, yani yüksek olan tarife kotası harici tarifeler veya uygulanan 

tarife oranlarının, iç piyasa fiyatları belirlenirken geçerli olmasıdır. Ancak, tarife kotası 

dahilindeki tarifelerin geçerli olması gerektiği durumlarda serbestleşmenin etkilerinin 

analitik olarak abartılması söz konusu olmaktadır.  
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Ülkeler arası iki taraflı ticarette geçerli olan kotaların modele girişi ise, ülkelerin ithalat 

ve ihracat rakamlarına göre kurulan bir yapıda sağlanmaktadır. Kota rantı, ihracatçı ve 

ithalatçı ülkelerin ticaret akışı göz önüne alınarak orantısal olarak dağıtılmaktadır. Bu 

gibi varsayımlar modelin ayrıntıda bazı analizleri yürütmesinde kolaylık sağlasa da 

sonuçların dikkatle ele alınmasını gerektirmektedir.  

Modelin özellikle gelişmiş ülkelerce gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere 

tanıdıkları tercihli ticareti tam olarak ele alamadığı görülmektedir. İleri serbestleşme 

olduğunda söz konusu ülkelere tanınan tercihler erozyona uğramaktadır. Bu durum 

modelde tam olarak işlenmemektedir. Kota rantlarındaki değişim ele alınabilmekle 

birlikte ticaret yaratma ve ticaret sapmasından kaynaklanacak etkiler izlenememektedir. 

Modelde ülke ve ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle veri ihtiyacı da artmakta, bu 

durum verilerin güncellenmesini zorlaştırmaktadır.  

6.2. SERBESTLEŞMENİN ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ İÇİN SEÇİLEN ÜRÜNLER 

Serbestleşmenin Türkiye’ye etkilerinin detaylı şekilde ele alınarak modelin doğru 

şekilde yorumlanabilmesi için bazı kısıtlamalara gitmek yararlı görülmektedir. Bunun 

için kısmi ya da tam serbestleşmesi Türkiye tarımı açısından önemli etkiler 

yaratabilecek bazı temel nitelikteki ürünlerin incelenmesi önceliklidir. Dünya 

piyasalarının ise bu ürünlerin uluslararası piyasalarda fiyatlarını etkileme gücü bulunan 

büyük ülkelerle (gelişmiş ya da gelişmekte olan) sınırlandırılması yine model 

sonuçlarının yorumlanmasını basitleştirmek açısından gerekli görülmektedir.  

Ürünler temelinde bakıldığında, serbestleşmenin temelini sağlayacak olan iç destek, 

ihracat teşvikleri ve tarife korumalarının en yüksek olduğu ürünlerin seçilmesi, etkilerin 

analizini daha anlamlı kılacaktır. Türkiye’de ihracat teşviklerinin dünya piyasalarını 

etkileyecek kadar önemli bir boyutta olmadığı hesaba katılırsa, tarife koruması en 

yüksek olan ve dolayısıyla en yüksek desteklemeye tabi ürünlerin incelenmesi 

yaklaşımı benimsenebilir. Bu bağlamda, Şekil-13 ve Ek Çizelge-1’den görüleceği gibi, 

Türkiye ve dünyadaki ürünler karşılaştırıldığında şeker, süt, tahıllar ve et ürünlerinin 

örtüştüğü anlaşılmaktadır Şekil-19’da gösterime temel olan üretici destek tahmini 

(ÜDT); herhangi bir tarımsal ürüne yönelik toplam destek maliyetinin (piyasa fiyat 

desteği olarak bilinen ve tarife korumalarını içeren ürünün yerel fiyatla dünya fiyatı 

arasındaki marjdan kaynaklanan üretim değeri farkı dahil toplam destek maliyeti), ürün 
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miktarı ile ürünün ulusal ortalama fiyatının çarpılması yoluyla hesaplanan toplam üretim 

değerine oranı olarak sunulmaktadır.  

Şekil-13: Ürün Bazında Üretici Destek Tahmini, 1986-88 ve 2002-04 dönemleri (toplam 

çiftlik gelirlerinin yüzdesi olarak OECD ortalamaları)   

 

 

Not: Tüm ürünlerde üstteki çizgi 1986-88 dönemi, alltaki 2002-04 dönemi ortalamalarını 

göstermektedir. Ürün sıralaması 2002-04 ortalamalarına göre yapılmıştır. 

Kaynak: OECD 2005a:34. 

Türkiye’ye has şekilde tarifesi yüksek uygulanan bir ürün de çaydır. Türkiye’de sadece 

tahıllardaki korumalar tavan tarife oranından oldukça aşağıda uygulanmakta, diğerleri 

ise kur dengelerine de bağlı olarak tavana yakın oranlarla korunmaktadır. Bu 

ürünlerden şekerde resmi bir ihracat teşviği bulunmamakta ancak stoklar yıllık stoklar 

belli bir düzeyin üzerine çıktığında stoku elinde bulunduran kamuya ait fabrikalar 

aracılığıyla şeker ihracatı yapılmakta ve oluşan zarar kamu tarafından 

karşılanmaktadır. Tahıllarda aynı şekilde stok sorunu yaşandığında ise müdahale 

kuruluşu olarak çalışmakta olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla doğrudan 

tahıl ihraç edilmekte ya da işlenmiş hububat ürünleri (ya da ihracata yönelik yem 
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amaçlı kullanımda) içeriğindeki hububat stoklardan kullandırılmaktadır. Bunlar modelin 

kurgusu dahilinde doğrudan ihracat teşviği olarak kabul edilebilir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de ticarete konu olan ve serbestleşmenin etkilerinin incelenmesi 

bakımından dünyada yaygın etkiye sahip olabilecek birkaç üründen bahsedilebilecektir. 

Örneğin, et ve et ürünleri Türkiye’nin dış pazarlara kapalı olduğu bir sektördür. 

Dolayısıyla, bu üründe ticaret etkilerinin ele alınabilmesi bu aşamada gerçekçi 

görülmemektedir. 1996 yılının ortalarından bu yana, yani AB’de deli dana (BSE) 

hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte dış ticaretin kesilmesi sonucu Türkiye ithalat 

yapmamaktadır. Üretim maliyetlerinin yüksek, hayvan hastalıkları ve kalite sorunlarının 

fazla olduğu sektörde, bu bağlamda, rekabet edebilirlik düşük bulunduğu için 

Türkiye’den ihracat da yapılamamaktadır. Ayrıca, et üretim-tüketim verileri ise 

kayıtdışılık nedeniyle doğruları yansıtmamaktadır. Sonuçta, istikrarlı bir ticarete konu 

olmayan et ve et ürünlerinin modele girmesi, serbestleşmenin etkilerinin incelenmesi 

söz konusu olduğunda zorunlu olarak dışarıda bırakılmaktadır.  

Öte yandan, yine tarife korumaları yüksek olan ürünlerden çayın Türkiye’ye özgü 

bölgesel bir vazgeçilmezliği bulunmakla birlikte, Türkiye açısından uluslararası ticarete 

konu olmaması ve ülkesel boyutta tarım politikalarını etkilememesi nedeniyle çalışma 

dışında tutulmasının doğru olacağı düşünülmektedir.  

Diğer ürünlerden dünya ticaretinde önemli yeri olan, Türkiye’de tarımsal üretim ve dış 

ticaret açısından görece önemli görülen ürünler olarak, buğdayın başını çektiği tahıl 

grubu, şeker ve süt ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler hakkında çeşitli ulusal veriler 

yardımıyla göreli önemlerini vurgulamak yararlı görülmektedir. 

Aşağıdaki çizelgede tahıllar, şeker ve süt sektörlerinin ekonomiye katkısına ilişkin 

veriler sunulmaktadır. Bu veriler, daha sonra ayrıntıları açıklanacağı üzere model 

verileri 1999-2001 dönemi ortalamalarından 2002-2004 dönemi ortalamalarına 

güncellenmiş olduğundan, güncel dönemi kapsayacak şekilde sunulmakta olup, üç 

yıllık ortalama olarak verilemeyenler 2004 yılı itibarıyla alınmaktadır. 



Kıymaz  Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması

   101

Çizelge-1: Türkiye’de Tahıllar, Şeker (Şeker pancarı) ve Süt ve Süt Ürünlerine İlişkin 

Önemli Göstergeler (2002-2004 ort.)   

1. Toplam Ekili Tarla Alanı

2. Tahıllara Ayrılan Tarla Alanı (Toplam Ekili Alan

İçinde Payı)

3. Buğdaya Ayrılan Tarla Alanı (Sırasıyla Toplam ve

Tahıllara Ayrılan Alan İçinde Payları)

4. Şeker pancarına Ayrılan Alan (Toplam Alan

İçindeki Payı)

5. Toplam Pazarlanan Ürün Değeri (2004)

6. Tahılların Toplam Ürün Değeri (2004) (Toplam

İçinde Payı)

7. Buğdayın Toplam Ürün Değeri (2004) (Sırasıyla

Toplam ve Tahıllar İçindeki Payları)

8. Şeker pancarının Ürün Değeri (2004) (Toplam

İçinde Payı)

9. Toplam Hayvan Varlığı (Büyükbaş)

10. Toplam Süt Hayvanı Varlığı (Büyükbaş)

11. Toplam Süt Üretimi (ton)

12. İnek Sütü Üretimi (Toplam İçinde Payı)

17,93 Milyon ha.  

13,68 Milyon ha.

(yüzde 76,3)

9,23 Milyon ha. 

(yüzde 51,5 ve yüzde 67,4)

349 Bin ha ( yüzde 1,9) 

38.908 Milyon YTL

9.312 Milyon YTL 

(yüzde 23,9)

5.400 Milyon YTL 

(yüzde 13,9 ve yüzde 58,0)

1.435 Milyon YTL 

(yüzde 8,0)

9.879.277 

4.304.727 

9.899.024

8.870.727 (yüzde 90)

13. Toplam Tarımsal İşletme Sayısı (2001)

14. Toplam Şeker Pancarı Üreten İşletme Sayısı

(Toplam içinde payı)

15. Bitkisel Üretim ve Hayvancılıkla Uğraşan

İşletme Sayısı (2001) (Toplam içinde payı)

16. Sütçülükle Uğraşan İşletme Sayısı (Toplam

içinde payı)

3.075.516 

∼ 400.000

(yüzde 13)
2.073.600 (yüzde 67,4)

1.102.141 (yüzde 35,8)

17. Toplam Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatı

18. Hububat ve Hububat Ürünleri İhracatı (Değer,

toplam içinde payı)

19. Şeker İhracatı (Değer, toplam içinde payı)

20. Süt Ürünleri İhr. (Değer, toplam içinde payı)

4,9 Milyar ABD$

409 Milyon ABD$ 

(yüzde 8,3)

41,2 M. ABD$ (yüzde 0,84) 

36,7 M. ABD$ (yüzde 0,75) 

Kaynak: TÜİK (2007), DPT (2007) 
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Ekili alanların yüzde 76,3’ü tahıllara ayrılırken sadece buğdaya ayrılan alan yüzde 51,5 

civarındadır. Bu durum buğdayın toplam üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ve 

geleneksel bir ürün olarak tarımsal üretimde vazgeçilmez yeri olduğunu 

göstermektedir. Buradan hareketle, toplam 3,1 milyon tarımsal işletmenin büyük bir 

bölümünün buğday üretiminde bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Buğday üretiminin 

ekonomik değeri toplam pazarlanan tarımsal ürün değerinin yüzde 13,9’una eşittir. 

Buğdayın toplam tahıl ürün değerinin de yüzde 58,0’ını oluşturmaktadır. Tahıl ve tahıl 

ürünleri ihracatının toplam tarım ve gıda ihracatı içerisindeki payı ise yüzde 8,3 

civarındadır.    

Şeker pancarı tarımına ayrılan toplam alan bitkisel üretime ayrılan alanın yüzde 2’sine 

yakındır. Ortalama 400 bin ailenin geçimini sağladığı pancar üretiminin toplam tarımsal 

ürün değeri içerisindeki payı yüzde 8’dir. Kamu ve özel kesime ait 33 adet fabrikada 

şeker üretimi yapıldığından, pancar, işleme sanayii ile birlikte önemli ölçüde katma 

değer yaratan ve tarımsal münavebe sisteminde vazgeçilmez yeri olan bir üründür. 

Şeker ihracatı son yıllarda önemli boyutlara varmamış ve toplam tarım ve gıda ürünleri 

ihracatındaki yeri yüzde 1’in altında kalmıştır. 

Süt sektöründeki büyüklüklere bakılacak olursa, büyükbaş hayvanlardan elde edilen 

sütün hakim olduğu bir üretim şekli bulunmaktadır. Bu bakımdan sektörel incelemenin 

daha tutarlı olması için bu çalışmada sadece büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt 

konu edilmektedir. Hayvan varlığı itibarıyla süt sağılan büyükbaş hayvan sayısı toplam 

büyükbaş havyan varlığının yüzde 45’ine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Bunlardan 

sağılan süt toplam süt üretiminin yüzde 90’ını oluşturmaktadır. Süt ürünleri ihracatının 

ise düşük seviyede kaldığı anlaşılmaktadır. 

6.3. MODELDEKİ ÜRÜN ESNEKLİKLERİNİN HESAPLANMASI 

Modele dahil olan tüm tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri ile bunlara ikame 

ürünlerle çapraz esneklikleri daha önce yürütülmüş çeşitli çalışmalara dayanılarak veya 

ülke grupları itibarıyla benzer esneklik değerleri modelde kullanılabildiğinden, bu 

değerlerin gözden geçirilerek yeniden hesaplanması gerektiği gözlenmiştir. Nitekim, 

modelde ülkelere göre esneklik değerleri incelendiğinde ülkeler arası benzer değerler 

dikkati çekmiştir. Öte yandan, Türkiye’deki tarımsal ürünlerin esneklik değerlerinin 

hesaplandığı çeşitli çalışmalar dikkate alındığında bu çalışmada alınan üç ürün için de 

farklı değerlerin çıkarıldığı görülmektedir.  
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Bu kapsamda, ilk olarak, buğday, şeker ve sütün arz, talep ve ikame ürün çapraz 

esnekliklerinin hesaplanması için oldukça geniş bir tarama yapılarak gerekli veriler 

sağlanmıştır. Veri seti, buğday ve ikame ürünleri sınıfındaki mısır, ayçiçeği ve arpa ile 

şeker için bulunabilen en uzun seri olan 1975-2004 dönemini kapsayacak şekilde 

oluşturulurken, sütte 1979 yılından itibaren sağlıklı verilere ulaşmak mümkün olmuştur. 

Veri kaynakları, TÜİK’in Tarım İstatistikleri Özeti Yıllıkları ile girdi ve ürün fiyatları ile 

ilgili yayınları ve internet sayfaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan temin edilen ürün 

fiyat istatistikleri, OECD’nin ülke tarım politikalarının değerlendirilmesi için Türkiye’den 

temin ettiği verilere ilişkin kayıtlar, FAO internet sayfaları, meteoroloji yağış kayıtları, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün çok yıllık kayıtları, Saçlı (2005), 

DPT ve Merkez Bankası internet sayfalarından alınan makroekonomiye dair temel 

göstergeler (enflasyon, ulusal gelir v.b.) şeklinde sıralanabilecektir.  

Modelde kullanılan tüm fiyatlar ile GSYİH değerleri toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

serisi yardımıyla başlangıç yılına göre – hububat ve şekerde 1975, süt ürünlerinde 

1979 – sabit fiyatlara dönüştürülerek endeks rakamları elde edilmiştir. Modellerde 

ayrıntıları açıklanacak olan önemli gelişme veya dönüşüm yılları (tarım politikalarında 

değişim, ekonomik kriz, kuraklık v.b.) için kukla değişkenler kullanılmıştır.  

Bu bölümün devam eden kısmında ilk olarak, buğday ve modelde de bunun rakip 

ürünleri olarak alınan arpa ve mısırın dahil edildiği buğday arz esnekliği tahmin modeli 

ile buğday talep esnekliğinin tahmin edildiği model verilmektedir. Daha sonra şeker ve 

süt için arz ve talep esneklik tahmin modelleri açıklanmaktadır. Değişkenlerin tümünde 

logaritmik değişim dikkate alınmaktadır.  

Arz esnekliğinin tahmini için genel teoriye uygun olarak ürün üretimi, ürün fiyatı, ürünün 

rakibi olan ürün ya da ürünlerin fiyatları, ürün üretiminde kullanılan girdilerin fiyatları ve 

kukla değişkenlerin verilerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Talep esnekliği tahmininde ise, kişi başına ürün tüketimi, kişi başına ulusal gelir, ürün 

fiyatı, rakip ürün ya da ürünlerin fiyatları ve kukla değişkenler esas alınmaktadır.    

Tahminlerde E-views ekonometri programı kullanılarak en küçük kareler yöntemiyle 

denklem ve istatistikler elde edilmektedir.  
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6.3.1. Buğday Arz Esneklik Modeli 

Buğday üreticisinin üretime, üretim yılı ve üretim yılından bir yıl önceki fiyatlara göre 

karar verdiği kabulüyle fiyat esnekliğini bulmak üzere, modele üretim yılı ile bir önceki 

yıl ürün fiyatları dahil edilmektedir. Verilerin incelenmesi sonucu, birçok bölgede 

alternatif ekim şansı bulunduğundan buğdayın en fazla mısırla rekabet içinde olduğu, 

arpa gibi rakip olduğu düşünülen bir ürünle ise, ekim alanlarının ve üretiminin aynı 

yönde değiştiği izlenmektedir. Arpanın buğdaya rakip ürün olmaması, her iki ürünün de 

geleneksel ürünler olmaları ve uygulanan hububat destekleme politikaları nedeniyle her 

iki ürünün üreticiye kazandırdığı gelirin birbirlerine kıyasla yıldan yıla büyük değişim 

göstermemesi ile açıklanabilecektir (iki ürünün gelir korelasyonu 0,70 civarındadır). 

Ayçiçeği ise önemli bir rakip değildir. Girdilerde ise bir yıl gecikmeli gübre fiyatlarının 

alınması, ekimin bir yıl önceden yapılıyor olması nedeniyle uygun görülmektedir. Kukla 

değişken olarak, ekonomik kriz dönemleri alınmıştır. Zira, kriz dönemleri girdi 

kullanımında düşüş yaratarak veya destekleme politikalarındaki değişim aracılığıyla 

üretim üzerinde etki oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede, ekonometri programı kullanılarak tahmin edilen denklem aşağıdadır5: 

LOG(SBUGDAY) = 6.040   + 0.3374*LOG(PBUGDAY(-1)) -   

(12,899)  (2,918)  

0.3837*LOG(PMISIR(-1)) - 0.0628*LOG(PGUBRE(-1)) - 0.1214*DUM1  

(-3,905)                      (-3,309)                (-2,217) 

R-kare: 0.647798     F-istatistiği: 6.744034

Düzeltilmiş R-kare:  0.551743     Prob(F-ist.):  0.000371

Durbin-Watson ist.:  1.893205  

SBUGDAY: Buğday üretimi  

PBUGDAY(-1): Bir yıl önceki buğday fiyatı 

PMISIR(-1):Bir yıl önceki mısır fiyatı 

PGUBRE(-1): bir yıl önceki gübre fiyatı  

DUM1: 1980,1994,1999 ve 2001 kriz yılları için kukla değişken 

Ekonometrik olarak elde edilen denklemden görüldüğü kadarıyla, buğdayın arz 

esnekliği 0,34 civarındadır. Buğday mısırla rakip ürün durumunda bulunmakta olup bu 

5 Tüm denklemlerde parantez içindekiler t-istatistikleridir. 
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iki ürün arasındaki çapraz esneklik -0,38 civarındadır. Gübre fiyatlarındaki artış ile 

ekonomik krizler de buğday üretimini olumsuz etkileyen faktörler arasında 

görülmektedir. R-kare ve Durbin-Watson istatistikleri denklem tahmininin anlamlı 

olduğunu göstermekle birlikte, gecikmeli değişkenler nedeniyle olabilecek seri 

korelasyon sorunu LM-Test ile incelendiğinde 4-gecikmeli test anlamlı çıkmamaktadır. 

6.3.2. Buğday Talep Esneklik Modeli 

Buğday talep fiyat esnekliğinin bağımlı değişkeni olan kişi başına buğday tüketimi 

verileri, buğday stoklarının da yıl içinde tüketime sunulduğu varsayımı ile sıfır stok 

kabulüyle alınmıştır. Zira, belli bir dönemde hasat edilerek stoklanan ve yıl içerisinde 

stoklardan tüketilen buğdayın fiyatları bu stok miktarlarından etkilenmektedir. Bağımsız 

değişkenler olarak buğdayın kendi fiyatı ve özellikle yem sektörü düşünülerek arpa ve 

mısır fiyatları alınmakta, ayrıca kişi başına milli gelir dahil edilmektedir. Elde edilen 

denklem aşağıdadır: 

LOG(KBCBUGDAY) = 21.616 - 0.4649*LOG(KBGDP) –  
   (35,150) (-4,686) 

0.3857*LOG(PBUGDAY) + 0.2011*LOG(PMISIR) + 0.2707*LOG(PARPA) -  
(-2,730)            (1,656)         (2,156) 
0.0711*DUM1 
(-2,190) 

R-kare: 0.820650     F-istatistiği: 21.96336 

Düzeltilmiş R-kare:  0.783286     Prob(F-ist.):  0.000000 

Durbin-Watson ist.:  1.693588  

KBCBUGDAY: Kişi başına buğday tüketimi- stoklar dahil 

PBUGDAY: Buğday fiyatı 

KBGDP: Kişi başına GSYİH  

PARPA: Arpa fiyatı 

PMISIR: Mısır fiyatı  

Bu denklemde buğdayın talep fiyat esnekliği -0,39 ve arpa ve mısırla çapraz 

esneklikleri ise, sırasıyla 0,27 ve 0,20 olarak bulunmuştur. Mısırın çapraz esnekliği 

yüzde 10 güven aralığında kabul edilmektedir. Talebin gelir esnekliği ise 0,47 

civarındadır. Model istatistikleri arasında Durbin-Watson düşük çıkmış olmakla birlikte 
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gecikmeli değişkenler bulunması nedeniyle yapılan LM-testte seri korelasyon 

konusunda sorun yaşanmadığı anlaşılmaktadır.  

6.3.3. Şekerin Arz Esnekliği 

Şekerin arzı doğrudan şeker pancarı rekoltesine bağlı olarak ve pancarın belli bir 

oranının (yaklaşık yüzde 13,8) şekere dönüştürülmesiyle sağlanmaktadır. Bu bakımdan 

pancarın arz esnekliği şekerinkine eşittir.  

Şeker pancarının arzı, kendi fiyatı ile rakip ürün olan mısır fiyatına, kriz yıllarını içeren 

kukla değişkene ve şeker stoklarının talebi aştığı yılları dikkate alan bir başka kukla 

değişkene bağlıdır. Son kukla değişken seçilerek Türkiye’de üretim politikasının 

stokların çok yüksek olduğu yılların ardından ekim alanlarının daraltılması yoluyla 

yönlendirilip yönlendirilmediği ve bunun üretime yansımasının ne yönde olduğunun 

gösterilmesidir. Bu bağlamda denklem aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir. 

LOG(SPANCAR) = 5.546 +  0.4555*LOG(PPANCAR(-1)) - 

   (5,934)     (2,117)  

0.3639*LOG(PMISIR(-1)) - 0.2998*DUM1 + 0.2177*DUMSEKERSTOK 

(-1,961)          (-3,917)              (3,772) 

R-kare:  0.812686     F-istatistiği:  15.90836

Düzeltilmiş R-kare:  0.761601     Prob(F-ist.):  0.000001 

Durbin-Watson ist.:  1.975242  

SPANCAR: pancar üretimi 

PPANCAR(-1): pancarın bir yıl önceki fiyatı 

PMISIR(-1): mısırın bir yıl önceki fiyatı 

DUM1: ekonomik kriz kuklası 

DUMSEKERSTOK: önceki yıldan şeker stoğunun tüketimi aştığı yıllar için kullanılan 

kukla 

Pancarın bir önceki yıl fiyatlarına göre gecikmeli bir üretim etkisinden 

bahsedilebilecektir. Çünkü, pancar fiyatları genelde üretim gerçekleştikten sonra 

açıklanmaktadır. Alternatif ürün durumunda sayılabilecek mısır için de aynı durum 

geçerlidir. Bu durumda şekerin arz esnekliği yüzde 5 güven aralığında 0,46 ve mısırla 
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çapraz esnekliği -0,36 alınabilmektedir. Burada en ilginç sonuç; şeker stoklarının 

yüksek olduğu yılların ardından etkin şekilde şeker üretiminin kısıtlanması beklenirken, 

tam tersine üretimin bundan bağımsız olarak artırılmaya devam etmesi ve stokların 

daha da artması sonucuyla karşılaşılmasıdır. Bu Türkiye’ye özgü popülist politika 

uygulamalarının göstergesi olarak kabul edilebilecektir. Modelde seri korelasyon 

olmadığı LM- test ile gösterilmiştir. 

6.3.4. Şekerin Talep Esnekliği 

Şekerin talep fiyat esnekliği için bağımlı değişken buğdayda olduğu gibi stokların da yıl 

içinde tüketildiği varsayımı ile sıfır stok kabulü yapılarak şekerin stoklar dahil edilmiş 

tüketimi şeklinde alınmıştır. Kişi başına milli gelir, şekerin fiyatı ve ekonomik kriz 

değişkeni modele dahil edilirken, bir diğer değişken olarak şeker ihracatının genel 

ortalamanın üzerinde olduğu yılların gecikmeli alındığı kukla değişken seçilmiştir. Bu 

kukla değişkenin etkisi ihracatın yüksek olduğu yılların ardından tüketime sunulan 

şekerde (stok+tüketim) azalma olduğundan bu unsurun bir sonraki yıl tüketilecek şeker 

miktarına etkisinin bulunmasındandır.  

LOG(KBCSEKER) = 1.663 + 0.4356*LOG(KBGDP) –  

            (3,259)  (4,071) 

0.1338*LOG(PSEKER) - 0.0781*DUMSEKERIHR(-1) – 0.1128*DUM1 

(-2,042)          (-2,241)      (-2,518) 

R-kare:  0.536777     F-istatistiği:  6.952718

Düzeltilmiş R-kare:  0.459573     Prob(F-ist.):  0.000726

Durbin-Watson ist.: 1.925281  

KBCSEKER: Kişi başına şeker tüketimi-stoklar dahil 

KBGDP: Kişi başına GSYİH 

PSEKER: Şeker Fiyatı 

DUMSEKERIHR(-1): Genel ortalamanın üzerinde şeker ihracatı olan yıllar için kukla 

değişken 

Model istatistikleri incelendiğinde modelde bir sorun bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Şekerin talep esnekliği, yüzde 5 güven aralığında -0,13 ve talebin gelir esnekliği 0,43 
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olarak belirlenmiştir. Şeker ihracatı sonraki yıl şeker talebi üzerinde kısıtlayıcı etki 

yapmakta, ekonomik kriz de tüketimin azalmasına yol açmaktadır. 

6.3.5. Sütün Arz Esnekliği 

Sütün arz esnekliğine etki edebilecek çok sayıda değişken üzerinde durulabilecektir. 

Sütün fiyatı çiftçi eline geçen fiyatlar olarak alınarak üretimin çok yıllık bir yatırım 

gerektirmesi nedeniyle gecikmeli değerleri de dahil edilmiş, girdi olarak yem fiyatı 

alınmıştır. Genelde süt üretiminin et üretimi ile bir arada yapılıyor olması nedeniyle fiyat 

ilişkisi bulunacak ürün olarak et öngörülmüş ve et fiyatları sonraki yıl üretimini 

etkileyebileceği için gecikmeli olarak denkleme konulmuştur. Damızlık ithalatı bulunan 

yılların hayvan stoğunu ve dolayısıyla süt üretimini artırması, ekonomik kriz yıllarının da 

süt üretimine olası çok yıllık etkisi göz önüne alınarak iki adet kukla değişkene yer 

verilmiştir.    

LOG(SSUT)=1.349 + 0.0365*LOG(PSUTCEF(-1))+ 0.0390*LOG(PSUTCEF)+  

   (1,781)   (2,335)             (2,351) 

0.0738*DUMDAMITH - 0.0633*DUMKRIZSUT - 0.0996*LOG(PYEM(-1)) +  

(3,151)              (-1,940)          (-2,319) 

0.2092*LOG(PET(-1))  

(2,953) 

R-kare:  0.624742     F-istatistiği:  4.994504

Düzeltilmiş R-kare:  0.499656     Prob(F-ist.):  0.003569

Durbin-Watson ist.: 1.663447  

SSUT: inek sütü üretimi 

PSUTCEF : üreticinin eline geçen süt fiyatı 

DUMDAMITH: damızlık ithalatının yapıldığı yıllar için dummy  

DUMKRIZSUT: ekonomik kriz yılları ile onu izleyen bir yıllık dönemi kapsayan dummy 

PYEM: yem fiyatı 

PET: et fiyatı 

Modelin tahmininden ortaya çıkan sonuç, süt üretimi ile fiyat ilişkisinin zayıf olduğu 

noktasındadır. Bu durumun sütün geleneksel bir üretim şeklinde ve genelde ticari 

olmayan işletmelerde üretiliyor olmasıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Sütün arz 
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esnekliği iki dönemdeki fiyat etkisinin toplamına yani 0,075 değerine eşit bulunmuştur. 

Diğer değişkenlerin yönü de anlamlı bulunmaktadır. Damızlık ithalatı ve et fiyatları 

üretime olumlu yansımakta, kriz ve yem fiyatlarındaki artış üretimi kısıtlamaktadır. 

Modelde seri korelasyon test edilerek bir sorun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

6.3.6. Sütün Talep Esnekliği 

Sütün talep fiyat esnekliği incelenirken temel alınan bağımlı değişken kişi başına süt 

tüketimi olup, bağımsız değişkenler tüketici süt fiyatı, kişi başına GSYİH ve ekonomik 

kriz kukla değişkeni olmuştur.  

LOG(KBCSUT) = -2.982 + 0.2985*LOG(KBGDP) - 0.1796*LOG(PSUT) +  

(-11,133) (4,265)      (-2,494) 

0.0528*DUM1 

(2,479) 

R-kare:  0.526539 F-istatistiği:  8.155442 

Düzeltilmiş R-kare:  0.461976 Prob(F-ist.):  0.000780 

Durbin-Watson ist.:  2.034215

KBCSUT: Kişi başına süt tüketim miktarı 

KBGDP: Kişi başına GSYİH 

PSUT: Süt fiyatı 

Model istatistiklerinden bir sorun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sütün talep fiyat 

esnekliği -0,18, talep gelir esnekliği ise 0,30 civarındadır. Bu denklemde diğerlerinden 

farklı olarak süt tüketimi krizlerden etkilenmemekte ve bu dönemlerde de tüketim artışı 

yaşanmaya devam etmektedir. Bu gelişmenin nedeni sütün modern yollar dışında 

geleneksel yollarla süt ürünlerine dönüştürülerek tüketilme alışkanlığının bulunması, bu 

yönüyle temel bir ürün olarak tüketimin krizden etkilenme durumunun bulunmamasıyla 

açıklanabilecektir.      

6.3.7. Diğer Çalışmalarda Kullanılan Esneklikler 

Modelde kullanılmak üzere gözden geçirilerek yeniden hesaplanan ürün esneklikleri 

Çizelge-2’de toplu halde verilmektedir. Elde edilen esneklik sayılarının başka 
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çalışmalarda kullanılanlarla karşılaştırılması bunların hassasiyet değerlendirmesinin 

yapılabilmesi açısından önemli görülmektedir. 

Çizelge-3’te çeşitli çalışmalarda elde edilmiş bulunan ürün arz ve talep esneklikleri 

görülmektedir. Grethe (1997:53)’de, Türkiye için buğday, şeker ve inek sütünde arz 

esnekliği değerleri bulunmaktadır. Bayaner (1996) buğdaydan elde edilen geliri temel 

alarak yaptığı analizde buğday için kısa dönem arz esnekliğini 0,63,  Ghatak v.d. 

(1994) aynı esnekliği 0,17 olarak tahmin etmektedir. Koç (1999)’a göre, buğdayın son 

on yıldaki verim ve üretimindeki gelişim dikkate alındığında, Ghatak v.d. (1994)’nin 

esneklik tahmini dışındakiler buğday arz esnekliğini olduğundan yüksek tahmin 

etmektedir. Şahinöz v.d. (2005) ve Koç v.d. (2001) esneklik değerleri şeker arz 

esnekliği dışında birbirine yakındır. ATPSM’de güncelleme öncesi esas alınan arz 

esneklikleri şeker dışında bu çalışmada hesaplananlara yakındır. 

Çizelge-2 : Hesaplanan Esneklikler 

Arz Esnekliği 
Talep 

Esnekliği

Süt/süttozu 0,07 -0,18

Buğday 0,34 -0,39

Buğday/Arpa 0 0,27

Buğday/Mısır -0,38 0,20

Şeker  0,46 -0,13

Grethe (2003:157)’de ürün talep esneklikleri yer alırken, Şahinöz v.d. (2005) ve Koç 

v.d. (2001)’de talep esneklikleri birbirine yakın değerlerdir. ATPSM’de güncelleme

öncesi talep esneklik değerleri bu çalışmada hesaplananlarla karşılaştırıldığında, tüm

ürünlerde farklı değerlerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
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Çizelge-3: Diğer Çalışmalarda Kullanılan Esneklikler 

Buğday Şeker Süt 

Çalışma Adı Arz  Talep Arz Talep Arz Talep

Grethe (1997) 0,56 0,94 0,70

Bayaner (1996) 0,63 

Ghatak vd. (1994) 0,17 

Şahinöz vd. (2005) 0,20 -0,12 0,34 -0,05

Koç vd. (2001) 0,28 -0,12 0,63 -0,09 1,18 -0,50

FAO-WFM 0,10 -0,40

ATPSM (2005) 0,35 -0,15 0,62 -0,59 0,10 -0,40

Grethe (2003) -0,11 -0,14 -0,38

Ürün bazında tüm bu değerler dikkate alındığında esneklik değerlerinin tahmin 

sonuçlarında önemli farklılıklar görülebilmektedir. Bu çalışmada tahmin edilen 

esnekliklerin büyük kısmının diğer çalışmalara yakın ya da alt ve üst sınırlar arasında 

kalan değerler oluşturduğu izlenmektedir. Diğer çalışmalarla kıyaslandığında, bu 

çalışmada buğdayın talep esnekliğinde mutlak olarak yüksek, sütün talep esnekliğinde 

ise mutlak olarak düşük değerler elde edildiği gözlenmektedir. Öte yandan, diğer 

çalışmalarla bu çalışma arasında temel alınan analiz dönemi ve analiz yöntemi 

farklılıkları nedeniyle, elde edilen esneklik değerlerinin modelde kullanılmasının model 

sonuçlarında önemli bir sapma yaratmayacağı kabul edilmektedir.  

6.4. MODELDEKİ DİĞER VERİLERİN GÜNCELLENMESİ 

Modelde kullanılan ülkeler arası ticaret, ülkelerin üretim, tüketim ve ticaret verileri, 

esneklikler, gümrük tarife oranları, ihracat desteği ve iç destek oranları gibi başlıca 

parametrelerin modele giriş tarihleri 1999-2001 ortalamalarına ya da 2001 yılına 

dayanmaktadır. Bu verilerin güncellemesi daha önceleri projeler dahilinde yaptırılmış 

kapsamlı çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, fiziki olanaklar ve bu 

çalışmanın kapsamı dahilinde modelin yalnızca belli açılardan güncellemesi yapılabilir 

görülmektedir. Modelde veriler, Microsoft-access dosyaları olarak saklanmaktadır. 

Öte yandan, ülke tarife oranları, ihracat desteği ve iç destek verileri DTÖ’ye verilen 

bağlı tarife taahhütleri çerçevesinde modele girildiğinden bunun güncelleme ihtiyacının 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Uygulanan tarife oranları (applied tariff rates) da buna 
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dahil edilebilir. Zira, Türkiye ve ticarette piyasayı yönlendiren AB ve ABD gibi büyük 

tarım ihracatçı ve ithalatçısı ülkelerinde uygulanan tarife oranlarının çok fazla 

değişmediği bu ülkelerin DTÖ’ye sundukları politika uygulama raporlarından (TPRM) 

(DTÖ, 2007) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 

bünyesinde yer alan Trains6 veritabanından izlenmektedir. Türkiye’de uygulanan tarife 

oranlarındaki küçük değişiklikler modele girilmiştir.  

Türkiye dışındaki tüm ülkelerin ürün esneklik verileri için modeldekilerin değişmediği 

kabul edilmiştir. Türkiye için bir önceki başlıkta hesaplanan esneklik verileri dışında 

diğerler esneklikler de aynen alınmıştır.   

Ülkeler arası ticaret ile ülke ürün dengelerinin gözden geçirilmesi modelin 

güncelleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bunu 

yaparken, DTÖ veri tabanında internet üzerinden hizmet veren bağlantılar7 ile yine 

internet üzerinden ulaşılabilen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri 

kullanılmaktadır8. Türkiye’ye ilişkin dış ticaret verileri DPT’nin ilgili veritabanından da bir 

kez daha gözden geçirilmiştir. Söz konusu veriler genelde ülke bazında ulaşılabilen en 

son veri yılı olan 2004 yılına kadar güncellenebildiğinden, model mantığına uygun 

olarak dalgalanmaların etkilerini azaltmak amacıyla üç yıllık ortalama şeklinde 2002-

2004 dönemini içermektedir.   

Dış ticarete ilişkin verilerin güncellenmesinde tüm ülke verilerine ulaşılması mümkün 

olmadığından tarımsal ticarette veya çalışmada ele alınan üç ürünün ticaretinde 

ihracatçı ya da ithalatçı olarak önemli birer aktör durumunda olup  verilerine ulaşılabilen 

ABD, AB-25 (yeni üyelerin verileri AB-15’e eklenerek), Avustralya, Brezilya, Çin, Güney 

Afrika, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda ve konu itibarıyla 

Türkiye. Diğer bazı önemli ticari taraflar olan Endonezya, Hindistan ve Arjantin gibi 

ülkeler ile küçük ülkelerin bilgilerine sağlıklı şekilde ulaşılamamakla birlikte, rakamları 

güncellenebilen ülkelerin bu ülkelerden yaptığı ithalatın verilerine DTÖ veritabanından 

ulaşılabildiği için, söz konusu ülkelerin ihracat başta olmak üzere bazı verileri kısmi de 

olsa güncellenebilmiştir.      

6 Trains: http://r0.unctad.org/trains  
7 DTÖ veritabanında Bütünleşik Veritabanı (Integrated Data Base ([IDB]) ve Konsolide Tarife Listesi 
(Consolidated Tariff Schedules [CTS]) veritabanına internet erişimi İnternet Analiz Kolaylığı (Internet 
Analysis Facility[IAF]) aracılığıyla ve http://iaf.wto.org  adresinden gerçekleştirilmektedir. 
8 FAO’nun tarıma ilişkin verileri: http://faostat.fao.org/default.aspx  
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Çalışmada ele alınan üç ürünün yanında buğdaya rakip ürün olarak modelde yer 

verilen mısır ve arpa verileri ile modelde buğday ticaretine dahil edilen unun buğday 

eşdeğeri, süt ürünlerinde ise ticari anlamda tamamlayıcı olduğu düşünülen tereyağı ve 

peynir verileri ele alınan ülkeler için güncellenmiştir. 

Bu güncellemeler sonrasında, modelde ayrı bir dosya olarak yer alan ülkelerin ürün 

üretim, tüketim, ihracat ve ithalat rakamlarının sıfır stok kabulüyle yeniden 

dengelenmesi sorunu ele alınmıştır. Üretim verilerine ürün ve ülke bazında FAO 

veritabanından ulaşılabildiği için, genelde, dengeleme tüketim üzerinden yapılmıştır.  

Bir başka değişiklik ise, ihracat teşviği verilerinde yapılmıştır. Türkiye’nin şekerde 

ihracat teşviği bulunmazken süt ürünleri ve buğdayda ihracat teşvikleri DTÖ taahhütleri 

oranında görülmektedir. Ancak, kamu iktisadi kuruluşları aracılığıyla ihracatçıya dünya 

fiyatlarından hammadde kullandırılması ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 

ithalat söz konusu olduğundan, şeker ve buğday için ihracat teşviği oranlarının gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, her iki üründe ihracat teşviği, uygulanan 

ortalama koruma oranları seviyesinde alınmaktadır. Bu düzeltme, modelin Türkiye 

açısından doğru sonuçlar verebilmesi için önemli görülmektedir.  

6.5. MODELDE ELE ALINAN SENARYOLAR VE SONUÇLARI 

Burada DTÖ ileri tarım müzakerelerinde çeşitli ülkeler tarafından önerilen ve pazara 

giriş, iç destekler ve ihracat teşviklerini kapsayan politikalarda yapılacak indirim 

tekliflerini temel alan bir yaklaşımla üç adet senaryo üzerinde durulmaktadır. Bunlar 

1995 yılında tamamlanan Uruguay Turu Tarım Anlaşmasında öngörülen indirimlerin 

yeniden aynı oranlarda kabul edilmesi, İsviçre formulü olarak tanımlanan yüksek 

oranların daha hızlı indiriminin sağlanması seçeneği ve son olarak uç bir örnek olarak 

tam serbestleşme seçeneğidir (Çizelge-4). 

Bu senaryoların Armington çözümleri de elde edilerek alternatif çözüm sonuçlarına 

ulaşılmaktadır. Diğer taraftan, bir başka senaryo olarak, koruması yüksek düzeyde 

uygulanmakta olan şekerin yine DTÖ çerçevesinde olası ilerlemeler sonrası hassas 

veya özel ürün olarak kabul edilmesi durumunda tarifelerde daha düşük bir indirim 

yaşanacak olursa ne gibi koşullarla karşılaşılabileceği ele alınmaktadır.   

Model kapsamında ortaya çıkan sonuçların irdelenmesi, bu çalışmada amaçlandığı 

gibi, ürünlerde fiyat ve gelir hareketlerinin incelenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.  
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6.5.1. Model Senaryolarının İşletilmesi 

ATPSM modelinin işletilmesi için yukarıdaki senaryolar temelinde yapılan değişikliklerin 

ardından her üç ürün grubunda elde edilen sonuçlar başlıklar halinde bu bölümde 

verilmektedir. Ürün grupları; süt ürünleri (süt [süttozu], tereyağı ve peynir), hububat 

(buğday, arpa, mısır) ve şeker olarak verilmektedir.  

Çizelge-4: Model senaryolarının özellikleri 

İndirim Oranları (%) 

Tarifeler İhracat Destekleri İç Destekler 
1. Senaryo: Uruguay Turu sonuçlarının devamı
Gelişmiş ülkeler 36 21 20 
Gelişmekte olan ülkeler 24 14 13 
Az gelişmiş ülkeler 0 0 0 

2. Senaryo: İsviçre Formulü (Yüksek oranların hızlı, düşük oranların yavaş
indirilmesi)
Gelişmiş ülkeler 25* 100 95 
Gelişmekte olan ülkeler 50* 100 95 
Az gelişmiş ülkeler 0 0 0 

3. Senaryo: Tam Serbestleşme
Gelişmiş ülkeler 100 100 100 
Gelişmekte olan ülkeler 100 100 100 
Az gelişmiş ülkeler 100 100 100 

* İndirim dönemi sonunda ulaşılacak en yüksek
uygulamadaki tarife oranı (çarpan)

Not: Ek-6’da senaryolara ilişkin bazı ayrıntılar verilmektedir. 

Model senaryolarının sonuçları çalışmanın konusu gereği öncelikle ürünün dünya ve 

üretici fiyat hareketleri ile ülke refah düzeyindeki değişim başlıklarıyla verilirken daha 

sonra ise ticaret hareketlerini anlamak için ürünün ülke ticaret dengesi  ile üretim ve 

tüketimindeki değişim ele alınmaktadır. Ek olarak, Türkiye için elde edilen sonuçların 

yanısıra tarımsal piyasaları bozucu politikalar uygulayan ‘büyük ülke’ durumundaki üç 

ülke, AB, ABD ve Japonya için alınan sonuçlara da karşılaştırma amacıyla yer 

verilmektedir. Modelde incelenen tüm değişimler baz döneme (2002-2004) göre 

verilmektedir. Baz dönemi verileri ile senaryolar itibarıyla modelin işletilmesi sonucu 

elde edilen değişimleri özetleyen çizelgeler Ek-7‘de sunulmaktadır. 
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6.5.1.1. Ürün Fiyatları 

Senaryoların tümünün ortak sonucu; indirimler sonrasında her üç ürün grubunda dünya 

fiyatlarının artmasıdır.  

Uruguay Turu (UT) Anlaşması indirim koşullarının devamı söz konusu olursa, dünya 

fiyatlarındaki artış yüzde 5,5-8,2 ile en fazla süt ürünlerinde yaşanmakta (süttozunda 

yüzde 6,2), hububatta yüzde 1,2-3,9 (buğdayda yüzde 3,9) ve şekerde yüzde 2,8 

düzeyinde artış görülmektedir. UT koşullarında Armington çözümü ürün bazında büyük 

değişiklik yaratmamaktadır.  

İsviçre Formulü ile yapılan indirimlerde ürünlerin dünya fiyatlarındaki değişim 

süttozunda yüzde 25,2 olmak üzere süt ürünlerinde yüzde 17,6-25,2 aralığına 

yükselirken hububatta yüzde 4,6-15,5 (buğdayda yüzde 9,8) ve şekerde yüzde 8,5’e 

yükselmektedir. Bu senaryonun Armington çözümünde süt ürünleri ve hububat 

fiyatlarında Armington seçeneği kullanılmayan çözüme göre görece daha az artış 

olurken peynirde fiyat artış oranı neredeyse yarı yarıya azalmakta, arpada da görece 

daha düşük oranlı fiyat artışı olmaktadır. 

Tam serbestleşmede ise, dünya fiyatlarındaki artış daha yüksek oranlı olmaktadır. 

Süttozunda yüzde 28,0 olmak üzere, süt ürünleri fiyatlarında yüzde 22,3-31,8, 

buğdayda yüzde 14,8 olmak üzere hububat fiyatlarında yüzde 7,8-18,9 ve şeker 

fiyatlarında yüzde 12,0 artış olmaktadır (bknz. Çizelge-5).  

Türkiye’de ürün fiyatlarındaki değişim değerlendirildiğinde, tarifelerin ürün fiyat 

politikaları üzerinde birincil önemi bulunduğu için değişimlerin tarife uygulamalarına 

bağlı olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Özellikle uygulanan tarifelerin DTÖ taahhüt 

tavanında bulunduğu şekerde, tarifelerde yapılan indirimlere daha duyarlı bulunulması 

nedeniyle, şeker fiyatlarının tüm senaryolarda azaldığı izlenmektedir. Şeker fiyatları UT 

koşullarında yüzde 5,5 azalırken İsviçre formülünde yüzde 53,7 ve tam serbestleşmede 

yüzde 52,3 oranında azalmaktadır (bknz. Çizelge-5). Diğer ürünlerden arpada da 

tarifelerin yüksek uygulanması tarife indirim oranı arttıkça daha yüksek fiyat azalışları 

yaşanması sonucunu beraberinde getirmektedir (şekerden sonra en fazla etkilenen 

ürün). Süt ürünleri, buğday ve mısırda UT koşullarının devamı dışındaki indirim 

alternatiflerinde fiyatlar önemli oranlarda azalmaktadır.   
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Çizelge-5: Senaryo Sonuçlarına Göre Dünya ve Türkiye’de Ürün Fiyatlarındaki Değişim 

UT Taahhütleri UT Taahhütleri
İsviçre 

Formulü
İsviçre 

Formulü
Tam 

Serbestleşme
Tam 

Serbestleşme
Değişken (Armington) (Armington) (Armington)
Dünya Fiyatlarında Değişim(%)

Süttozu 6,2 5,5 25,2 22,4 28,0 24,6

Tereyağı 8,2 7,8 24,4 22,3 31,8 29,6

Peynir 5,5 4,0 17,6 10,4 22,3 14,6

Buğday 3,9 3,6 9,8 8,2 14,8 13,1

Arpa 3,4 2,5 15,5 11,1 18,9 14,4

M ısır 1,2 0,7 4,6 2,8 7,8 5,9

Şeker 2,8 2,6 8,5 7,7 12,0 11,0

Türkiye Üretici Fiyatlarında Değişim(%)

Süttozu 1,4 0,8 -22,6 -24,3 -37,1 -38,8

Tereyağı 8,2 7,8 -16,7 -18,1 -33,6 -34,7

Peynir 1,5 0,1 4,0 -2,3 -1,8 -4,6

Buğday 2,0 1,7 -12,0 -13,3 -18,0 -19,2

Arpa -1,7 -2,5 -32,8 -35,3 -35,7 -38,2

M ısır 1,1 0,7 -4,3 -5,9 -16,5 -18,1

Şeker -5,5 -5,7 -53,7 -54,0 -52,3 -52,7



Kıymaz  Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması

   117

Ek-7’den izlenebileceği gibi AB ve Japonya gibi yüksek tarımsal desteğe sahip 

ülkelerde tüm desteklerde yapılan indirimler iç fiyatlarda genelde Türkiye’den daha 

yüksek oranlı düşüşe neden olmaktadır. Japonya’daki fiyat değişim oranları AB’nin de 

çok üzerinde seviyelerdedir. ABD’nin hububat ürünlerinde uygulamadaki tarifelerinin 

düşük olması, bu ürünlerin tüm serbestleşme senaryolarından fiyat artışı ile çıkmasına 

neden olmakta, diğer ürünlerde ise fiyatlar serbestleşme sonrası düşmektedir.  

6.5.1.2. Ürün Dengesindeki Değişim 

Ürün dengesindeki değişimin açıklanmasına ticaret dengesi ile başlamak gerekirse; 

ticaret dengesindeki değişim ülke ve ürün bazında büyük değişkenlik arz etmektedir. 

Çizelge-6’da eksi yönlü sonuçlar başlangıç ticaret dengesinin ters yöndeki hareketini, 

artı yönlüler ise başlangıç dengesi yönündeki hareketi belirtmektedir. Buna göre, 

Türkiye açısından bir değerlendirme yapılacak olursa, arpa ve şekerde tüm 

senaryolarda ticaret dengesi aleyhte gelişmekte ve ileri serbestleşmede ithalatçı 

duruma geçilmektedir. Süttozunda UT ve İsviçre Formulü senaryosunda ithalat 

artmakta, tam serbestleşmede ihracatçı olunmaktadır. Buğdayda ise, serbestleşme ile 

tüm senaryolarda ihracatçı duruma geçilmektedir. Mısırın ticaret dengesinde 

senaryolara göre büyük değişim yaşanmamakta, ithalatçı konum devam etmektedir. 

Ürün üretim ve tüketim dengelerindeki gelişmeler, UT senaryosunda süt açısından 

dikkat çekicidir. Süttozu üretimi yüzde 50 civarında azalmakta ve ithalat artışıyla bu 

değişim telafi edilmektedir. Sütün süttozu olarak ithal ediliyor olması, önümüzdeki 

dönemde süttozu talebinde yaşanacak değişimle birlikte ithalata bağımlılığın 

oluşacağını göstermektedir. Öte yandan, bu sonuç UT senaryosu ile serbestleşmenin 

süt sektörü açısından ne ölçüde sıkıntılar yaratabileceği yönünde bir gösterge olarak 

kabul edilebilecektir. Diğer yandan, ileri serbestleşme süttozu üretim ve tüketim artışını 

getirmektedir. Özellikle üretimde ciddi artışlar bulunmakta ve ticaret dengesi 

düzelmektedir. Tüm senaryolarda peynir ve tereyağı üretim ve tüketiminde küçük 

değişiklikler olmaktadır. Hububat fiyatlarındaki düşüş de süt sektörüne olumlu katkı 

yaparak üretimi artırıcı etki yapmaktadır. 

Tereyağında serbestleşme ile ithalat artmakta, üretim azalmaktadır. Peynirde ise, 

serbestleşme ile ihracatçı konumun güçlendiği ve üretimin arttığı görülmektedir. Süt 

ürünlerindeki gıda güvenliği sorunları aşıldığı takdirde peynirde potansiyel olduğu 

belirtilebilecektir.  
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Çizelge-6: Senaryo Sonuçlarına Göre Türkiye’de Ticaret Dengesi ve Üretim ile Tüketimdeki Değişim 

UT Taahhütleri UT Taahhütleri İsviçre Formulü İsviçre Formulü Serbestleşme Serbestleşme
Türkiye (Armington) (Armington) (Armington)
Ticaret Dengesindeki Değişim(%)
Süttozu 87,0 70,3 12,0 -76,3 -73,1 -166,3
Tereyağı -54,5 -51,7 93,7 107,1 185,4 199,3
Peynir 61,5 8,3 237,6 -37,6 225,7 -75,0
Buğday -70,4 -85,2 -135,7 -198,3 -362,1 -424,6
Arpa -48,9 -67,7 -644,5 -725,0 -614,4 -700,6
Mısır 0,2 -0,2 -6,0 -7,8 9,4 7,3
Şeker -20,0 -21,1 -401,2 -403,4 -343,4 -347,3

Üretimdeki Değişim (%)
Süttozu -49,4 -39,7 12,2 58,2 59,7 108,6
Tereyağı 0,6 0,5 -0,6 -0,7 -1,2 -1,3
Peynir 1,0 0,1 3,7 -0,7 3,3 -1,3
Buğday 0,3 0,3 -1,8 -1,7 1,1 1,2
Arpa -0,7 -1,0 -10,0 -11,6 -9,8 -11,4
Mısır 0,4 0,4 2,7 2,7 -1,2 -1,2
Şeker -1,2 -1,2 -20,2 -20,4 -17,0 -17,3

Tüketimdeki Değişim (%)
Süttozu -0,2 -0,1 3,3 3,8 5,4 6,0
Tereyağı -1,5 -1,4 1,4 1,7 2,9 3,3
Peynir -0,4 0,0 -1,6 0,6 -1,3 1,0
Buğday -1,0 -1,2 -4,2 -5,1 -4,9 -5,8
Arpa 0,7 0,8 5,1 5,9 4,3 5,2
Mısır 0,1 -0,1 -2,1 -2,2 -0,2 -0,3
Şeker 0,3 0,3 5,2 5,3 4,4 4,5
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Buğday üretiminde serbestleşme büyük ölçekli değişim yaratmamakla birlikte talepte 

azalma görülmektedir. Arpa üretiminde azalma, talepte ise artış olmaktadır.  

Şeker talebi fiyatların azalmasıyla yükselirken üretimde senaryolar bazında değişmekle 

birlikte yüzde 17-21 aralığında azalma yaşanabileceği tahmin edilmektedir. 

AB, ABD ve Japonya için Ek-7’deki sonuçlar incelendiğinde, serbestleşme arttıkça bu 

ülkelerde genelde üretim düşüşü ve ticaret dengesinin ithalat yönünde değişimi söz 

konusudur. Sadece ABD’de serbestleşme ile birlikte buğday ve sütte ihracat olanakları 

bulunduğu izlenmektedir. Japonya’nın mısır ve arpa gibi ürünlerde üretim olanaklarını 

yükselterek ticaret dengesini bir ölçüde düzeltmesi olası görülmektedir. 

6.5.1.3. Refahtaki Değişim  

Türkiye için UT senaryosu sonuçlarında fiyat değişimi ile üretimdeki değişimin eksi 

yönlü olduğu şeker ve arpa sektörleri için üretici refahı azalmakta, tüketici refahı ise 

artmaktadır. Fiyatı artışı görülen diğer ürünlerde üretici refahı artmakta, tüketici refahı 

azalmaktadır. Toplam refahtaki değişim ise, süt, şeker ve arpa hariç eksi yöndedir. 

Çünkü, bu üç ürün dışında tarife indirimleri nedeniyle yaşanan tarife geliri kaybı artan 

fiyatlarla birlikte toplam refahın düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Şeker ve arpada 

kamu kuruluşlarına uygulanan ihracat desteğinin maliyetindeki düşüş eklenince toplam 

refah değişimi pozitif yönde olmaktadır. UT senaryosunun Armington çözümünde 

peynir, süt, şeker ve arpaya benzer sonuçla eklenmektedir (Çizelge-7). 

İsviçre formulüyle serbestleşme senaryosunda ise, tüm ürün fiyatları düşmekte, 

korumalardaki önemli orandaki düşüş, devletin tarife gelirlerinin gerilemesine/ihracat 

desteği alan hububat ve şeker için vergi verenlerin kaybının azalmasına neden olurken 

üretici artığını aşağıya çekmekte, tüketici artığını ise artırmaktadır. Bu gelişmeye tek 

istisnayı peynir oluşturmaktadır. Toplam refahtaki değişime bakıldığında, süt, buğday 

ve mısır sektörü refahı azalmaktadır. Süt ürünleri ve mısırda devletin tarife gelirlerinin 

azalmasının, buğdayda ise üretim ve fiyattaki düşüşlerinin (üretici artığındaki 

azalmanın telafi edilememesi) daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. En büyük refah artışı 

sırasıyla 155 milyon ABD$ ve 138 milyon ABD$ ile şeker ve arpadadır. Aynı 

senaryonun Armington çözümünde, Türkiye’de tüm ürünlerde üretici artığıı azalırken 

tüketici artığı artmaktadır. Toplam refahtaki değişim ise, bu defa buğdayda da artış 

göstermekte, süt ve mısır sektöründe refah azalmaktadır.     
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Çizelge-7: Senaryo Sonuçlarına Göre Türkiye’de Toplam Refah ve Üretici Artığındaki Değişim (ABD$) 

UT Taahhütleri UT Taahhütleri İsviçre Formulü İsviçre Formulü Tam
Tam 
Serbestleşme

Türkiye (Armington) (Armington) Serbestleşme (Armington)
Toplam Refahta Değişim

Süttozu 11,178,979 5,961,068 -3,065,249 -1,366,703 -1,958,155 -1,399,712

Tereyağı -4,008,488 -308,673 1,117,291 1,718,760 2,903,683 3,359,204

Peynir -2,978,952 1,238,342 979.690 3,084,636 2,958,697 2,523,118

Buğday -18,254,537 -19,294,247 -5,165,324 9,376,639 39,575,919 47,735,999

Arpa 14,456,399 16,358,838 137,532,092 140,849,511 92,497,222 103,319,298

Mısır -2,467,570 -1,625,344 -10,753,193 -5,038,982 -9,118,538 -5,106,245

Şeker 9,669,786 10,967,933 155,098,662 145,905,235 104,348,683 105,605,803

Üretici Artığında Değişim

Süttozu 576,919 326,909 -9,223,557 -9,916,570 -15,080,235 -15,751,602

Tereyağı 27,433,619 26,032,215 -55,719,170 -60,237,301 -111,013,996 -114,615,188

Peynir 8,907,053 259,836 23,722,554 -13,741,696 10,327,201 -26,577,706

Buğday 84,075,486 69,991,113 -491,191,132 -543,018,477 -729,342,529 -779,133,128

Arpa -35,169,392 -52,699,613 -646,611,254 -692,961,407 -701,179,703 -744,773,832

Mısır 3,975,514 2,307,479 -15,423,269 -21,270,616 -57,766,028 -62,894,866

Şeker -63,833,352 -65,646,255 -539,972,617 -542,964,028 -528,559,258 -532,027,862
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Tam serbestleşme senaryosunda, desteklerin azaltılmasıyla fiyatların yükselmesi, 

peynir dışında diğer ürün piyasalarında üretici artığını azaltmakta, tüketici artığını 

yükseltmektedir. Tarife gelirlerindeki azalma nedeniyle süt ürünleri ve mısırda toplam 

refah azalmakta, diğer ürünlerde tüketici artığındaki ve/veya devlet gelirindeki artış 

hakim durumda bulunmaktadır. Armington çözümünde tüm ürünlerde üretici artığı 

azalırken, toplam refahtaki değişim aynı önceki çözümdeki nedenlerle süt ve mısır 

hariç pozitif olmaktadır. Şeker ve arpa sektöründeki refah artışı diğer ürünlere göre 

oldukça yüksek olmakla birlikte, sırasıyla 105 milyon ABD$ ve 103 milyon ABD$ 

civarındaki refah artışı, İsviçre Formulündeki düzeyinin altında kalmaktadır. 

Serbestleşme düzeyi arttıkça üretici ve tüketici artığındaki değişim de artmakta, 

ürünlerin büyük kısmında tarife gelirlerindeki azalmanın ihracat desteğindeki 

azalmadan daha güçlü etki yapması, serbestleşmeyle yaşanan toplam refahtaki artışın 

daha üst seviyede oluşmasını önlemektedir. Ancak, genelde serbestleşme oranı 

arttıkça refah artışı yükselme eğilimindedir.   

Türkiye üretici için refah kaybının en yüksek seviyede bulunduğu tam serbestleşme 

senaryosunda, şekerde 500 milyon ABD$ ve buğdayda 700 milyon ABD$’nı geçen 

refah kaybı oluşmakta, süt ürünlerindeki kayıp biraz daha düşük seviyede kalmakla 

birlikte, süttozu üretimi süt üretimini tam anlamıyla temsil edemediğinden süt üreticisi 

için refah kaybının oldukça yüksek olabileceği sonucuna varılmaktadır.  

AB, ABD ve Japonya özelinde Ek-7’de sunulan refah analizi incelenecek olursa, 

ABD’nin hububat sektörü dışında tüm senaryolarda gelişmiş ülke üreticilerinin refahı 

azalmakta, tüketici refahı artmaktadır. AB üretici artığındaki azalış (ve tüketici 

artığındaki artış) diğerlerine göre dikkat çekici düzeyde yüksektir. Bunun nedeni, AB’nin 

tarımsal ürün ticaretinde desteğin önemli bir yerinin bulunması yanında yüksek 

korumacılık nedeniyle serbestleşmenin olumsuz etkilerinin yüksekliğidir. Bu ülkelerin 

toplam refahları genelde artış eğilimindedir. Çünkü, tarife oranları, ihracat desteği ve iç 

desteklerdeki eşzamanlı ve yüksek oranlı indirimler devletin gelirini artırıcı (vergi 

verenlerin kaybını azaltıcı) etki yaparak toplam refahı da artırmaktadır.   
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6.5.2. Şekerde Hassas/Özel Ürün Senaryosu 

Şekerin tavan tarifelerle dış pazara karşı korunuyor olması Türkiye açısından 

serbestleşme sürecini zorlaştıran bir etken olmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki dönem 

DTÖ görüşmelerinde gündeme geleceği düşünülen ülke üreticisi, ekonomi ve üretici 

geliri açısından belli kriterlere göre önemli sayılan ürünlerde tarife indirimlerinin sınırlı 

yapılması (hassas/özel ürün seçimi) teklifi şeker açısından uygulanabilir görülmektedir. 

Hassas/Özel ürünlerde öncelikle tarifelerin yüksek tutulabilmesi ülkelerin serbestleşme 

politikalarına uyum maliyetini daha uzun vadeye yayma isteğinden kaynaklanmaktadır.  

Örneğin, şekerde tarife Türkiye için İsviçre Formulüyle serbestleşme senaryosunda 

yüzde 100 eşiğine eşitlenirse, şekerin serbestleşme sonrası fiyatı yüzde 54 yerine 

yüzde 8 azalmaktadır. Dünya fiyatı ise bir puan daha az artmaktadır (yüzde 8). Ticaret 

dengesi önceki serbestleşme senaryosundakine göre daha olumlu seyretmektedir. 

Bunların sonucu üretici refahındaki değişim önceki İsviçre Fomulü çözümünün 1/6’sı 

civarına azalmakta, toplam şeker sektöründeki refah değişimi ise, pozitif yönlü ancak 

daha önceki çözüm sonuçlarının yüzde 3’ü civarında olmaktadır. Bu sonuçlar tüm 

senaryolarda, şeker ya da herhangi bir özel ürün seçimi için serbestleşme politikasının 

sosyal maliyetlerinde önemli azaltma ve ertelemelerin söz konusu olabileceğini 

göstermektedir. Şekerin hassas ürün olarak seçilmesi durumunda iç tüketimin belli bir 

oranı (yüzde 4-5 olabilir) kadar tarife oranı kotası açılması söz konusu olacağından, 

şeker ithalatında artış olabilecektir (halen şekerde AB’ye sağlanan ve genelde 

kullanılmayan 80 bin ton şeker için düşük tarifeli kota bulunmaktadır).  

Şeker sektöründe yüksek fiyat yapısının korunması, gerek şeker alternatiflerine kayışın 

hızlanması, gerekse şekerin ham madde olarak kullanıldığı ürünlerde ihracat şansının 

olumsuz etkilenmesi bakımından sorunlu bir alternatif olarak görülmekle birlikte, 

serbestleşmenin üretici için yaratacağı olumsuzlukların telafi maliyetini azaltmaktadır. 

Şeker ya da başka bir tarımsal üründe hassas/özel ürün seçeneğinin kullanılabilmesi 

tamamen DTÖ nezdinde yürütülen müzakerelerde belirlenecek kriterlere bağlıdır. Özel 

ürün seçiminde ürünün ülke tarımı içinde hayati bir yerinin olması gerektiğinden şekerin 

gıda güvencesi ve kırsal gelir açısından bu kapsama girmesi teklif edilebilir.  
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Buğday ise dış ticarete açık ve tarife oranları tavanda uygulanmayan bir ürün olduğu 

için özel ürün kapsamına girmesi zor görülmekte, daha ziyade, hassas ürün olması 

üzerinde durulabileceği düşünülmektedir.  

6.5.3. Başka Modellerin Sonuçlarıyla Karşılaştırma 

Çalışmadaki genel bulguların diğer çalışmalarla karşılaştırılması, modelin 

hassasiyetinin anlaşılması bakımından faydalı görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle 

ele alınan buğday, şeker ve süt piyasalarında serbestleşme sonrası ürünlerin dünya 

fiyatlarındaki değişim ile üretim ve refahtaki değişimlerin çalışmalar temelinde 

karşılaştırılmasıyla ATPSM model çıktılarının anlamlılığının değerlendirilmesi uygun bir 

yoldur.  

6.5.3.1. Buğday 

OECD (2002b)’ye göre, tam serbestleşme yaşanması durumunda buğdayda fiyatın 

yüzde 12 civarında artması beklenmektedir. Genel denge modelinin kullanıldığı 

çalışmada, 2015 perspektifiyle AB ve zengin Uzakdoğu ülkeleri dışında tüm ülkelerde 

üretim artmakta özellikle Kanada ve Latin Amerika’da bu artış yüksek oranda 

gerçekleşmektedir. AB dışında tüm ülkelerin (başta Latin Amerika, Kanada, Çin ve 

Doğu Avrupa ve Orta Asya) ihracatı artarken, ithalat Latin Amerika, Çin, Hindistan ve 

Afrika ülkelerinde azalmaktadır.  

Mielke (2005)’deki değerlendirmede buğdayın Japonya gibi bazı yüksek tarife 

uygulayan ülkeler dışında görece düşük tarifelerle korunan bir ürün olmasına karşın, 

OECD ülkelerinde üreticilere önemli destekler ve üretimi sınırlandırıcı politikalar 

uygulanıyor olması nedeniyle piyasa etkinliğinin azaldığı bir ürün olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, çoğu ülkenin buğday piyasalarını desteklemesinin 

nedeni kendine yeterlilik düzeyinin korunması ya da artırılmasıdır. Küresel anlamda bir 

serbestleşme sonucu, buğday fiyatının yüzde 5-10 arasında artacağı öngörülmektedir. 

Bu ölçüde düşük oranda fiyat değişimi yaşanması başlıca ihracatçı ülkelerin üretime 

ayırabilecekleri ek kapasiteler nedeniyle fiyatları düşük tutma olanaklarına 

bağlanmaktadır. ABD ve AB üretiminde bir miktar düşüş öngörülürken, Arjantin, 

Kazakistan ve Ukrayna’nın önemli kazanç elde edebilecekleri belirtilmektedir.  
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Poonyth v.d. (2003) çalışmasında, bu çalışmadaki İsviçre Formulü ile serbestleşme 

modeline benzer şekilde ATPSM ile yapılan değerlendirmede, buğday fiyatı yüzde 12 

(bu çalışmada yüzde 8-10) civarında artmaktadır. Çalışmada ülkeler temelinde bir 

değerlendirmeye girilmemiştir.   

Bu çalışmada ATPSM’de çıkan sonuçlar tam serbestleşmede buğday fiyatında yüzde 

13-15 arasında artış öngörmektedir. Ülkeler bazında üretimdeki değişim diğer

modellerdeki büyüklüklere varmamakla birlikte üretim artış ve azalışı ile dış ticaretteki

değişim eğilimi özellikle OECD çalışması ile benzerlik göstermektedir. Modeller

itibarıyla değişkenlerde görülen değişim hızlarındaki farklılaşma, modellemelerin

değişik geliştirilme amaçları, tekniği ile ülke ve ürün grupları ve inceledikleri

dönemlerdeki farklar ve esas alınan ekzojen katsayılardaki farklılıklarla ilgili

görülmektedir.

6.5.3.2. Şeker  

Şeker piyasaları için Borrell v.d. (1999), çalışmalarının genel sonuçları 

değerlendirilecek olursa AB, ABD ve Japonya gibi korumacı büyük ülkelerin 

destekleme ve koruma sistemlerindeki serbestleşmenin dünya ticaretinde önemli 

değişiklikler yaratması beklenmektedir. 2008 yılı temel alınan analizde çoktaraflı ticaret 

serbestleşmesinin en önemli etkisi, dünya şeker fiyatlarında yüzde 38’lik bir yükseliş 

yaşanmasıdır. Bunun sonucu olarak, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Tayland ve Küba 

gibi iç piyasa fiyatları dünya fiyatlarına yakın ülkelerde iç piyasa fiyatlarının artması, 

üretim potansiyelinin harekete geçirilmesiyle üretim ve ihracat artışının yaşanması ve 

üretici artığının yükselmesi beklenmektedir. Buna karşılık, AB, ABD, Japonya, Çin, 

Endonezya ve Meksika’nın ithalatının artması ve üretici artığının azalması tahminine 

yer verilmektedir. Hindistan hariç net refah artışı sağlanmaktadır.  

Sheales v.d. (1999) çalışmasında, şeker ticaretinin serbestleştirilmesi ile şeker 

fiyatlarında yüzde 41 oranında artış olacağı öngörülmektedir. Bunun sonucu olarak, 

ABD’nin ithalatı artmakta, AB’nin ihracatında önemli azalma olmakta, iki ülkede üretim 

azalmaktadır. Brezilya, Avustralya ve Tayland’nın ihracat ve üretimi ise artmaktadır.   

Wohlgenant (1999)’nın dünya şeker piyasalarını konu alan bir çalışmasında kısmi 

serbestleşme (tarifelerde yüzde 20 indirim) ile tam serbestleşme senaryolarının 

alternatif olarak alındığı kısmi denge modelinde dünya fiyatları yüzde 6 ile yüzde 43 
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arasında değişmektedir. Bu değişimlerden kazançlı çıkan ülkeler, AB tarafından 

tanınan ayrıcalıklar devam ettiği takdirde üretim ve ihracat artışı yoluyla Latin Amerika 

ve Karayip ülkeleri olmaktadır. ABD, Japonya daha fazla ithalat yapmaktadır. 

Koo v.d. (2006) çalışmasında, şeker fiyatlarının herhangi bir serbestleşme 

yaşanmaksızın özellikle enerji için alternatif kullanımın yaygınlaşmasıyla 2015 yılında 

yüzde 59 artacağı tahmin edilmekte ve Avustralya, Güney Afrika ve AB’nin ihracatı 

artırabileceği, Çin, Japonya ve G. Kore’nin ise daha fazla ithalat yapacağı sonucuna 

varılmaktadır. 

Bir başka çalışmada, OECD (2002b) genel denge kullanılarak yürütülen çeşitli 

senaryolar temelinde ürün piyasalarındaki olası etkileri incelemektedir. Buna göre, tam 

serbestleşmede şeker fiyatlarında yüzde 1,7 azalma meydana gelmektedir. Bu sonuç 

diğer çalışmalardakine göre oldukça farklıdır. Buna karşılık, üretim ve ticaret 

akımındaki değişim diğer çalışmadakilerle aynı yapıyı izlemektedir. Üretimde büyük ve 

zengin ülkelerin çoğunda önemli azalma olmaktadır. AB’nin ihracatı azalırken ithalatı 

artmakta, Kanada, ABD, Brezilya, Çin ve Hindistan ile bazı Afrika ülkelerinin ihracatı 

yükselmektedir. AB’nin yanında Japonya ve ABD’nin ithalatında da önemli artış 

görülmektedir.   

Mitchell (2005), şeker piyasalarında tercihli ticaret anlaşmalarının şeker ticaretinin 

gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulamaktadır. Çoktaraflı ticaretin serbestleşmesi 

bu tercihli anlaşmaların erozyona uğramasına neden olacak ve bazı az gelişmiş 

ülkelerin serbestleşmeden olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir. Serbestleşme 

sonrası gelişmiş ülkeler ve pancar şekeri üreticilerinin üretimi azalacak, şeker fiyatları 

ise yüzde 40 artacaktır. Avustralya, Tayland, Güney Afrika ve Latin Amerika bu 

değişimden fayda sağlayacaktır. Tüketici artığı hemen hemen tüm ülkelerde artacaktır. 

Çünkü, rekabetçi koşullarda üretim yapan ülkeler bile tüketicilerine dünya fiyatlarının 

üzerinde fiyatlarla şeker arz etmektedir.  

Şekerde serbestleşme politikalarının uygulanması olasılıklarını inceleyen çalışmalarda 

ortak çıktı, dünya fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 artış ve bu sektöre yüksek destek ve 

korumacılık uygulayan ülkelerde yüksek düzeyde fiyat düşüşü oluşmasıdır. Bu 

serbestleşmeden üretici artığı ve genel refah düzeyinde artış yoluyla faydalanan ülkeler 

ile üretici artığı ve üretim kaybına uğrayan ülkeler ortak görülmektedir. Türkiye için 

hiçbir modelde doğrudan bir sonuç bulunmamakta ancak pancar üreticisi, yüksek 
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koruma düzeyine sahip ülkeler için geçerli olan genel sonuçlar Türkiye için de geçerli 

olmaktadır.  

ATPSM modelinde dünya şeker fiyatlarındaki artış diğer çalışmalardaki sonuçlarla 

karşılaştırıldığında, daha düşük bir artış oranına sahiptir (en fazla yüzde 12). Öte 

yandan, şeker piyasasını yüksek düzeyde destekleyen ülkelerde serbestleşme sonrası 

fiyat azalışları bu modellerdeki sonuçlarla aynı düzeyde seyretmektedir. Brezilya, 

Avustralya, Hindistan, Küba ve Tayland gibi ülkeler ATPSM’de de üretim ve ihracatı 

artıran ülkeler olarak çıkmakta ancak refah kazancı diğer modellere göre görece düşük 

sonuçlanmaktadır. ATPSM’in ülkeler arası tercihli ticareti kapsamlı olarak içermeyen bir 

yapıda bulunması, şeker için özel olarak oluşturulmuş modellere göre büyüklük yerine 

eğilimleri gösteren bir yapıda bulunması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, şeker 

piyasalarında yaşanacak fiyat ve refah değişimlerinin bu çalışmada bulunmuş 

olanlardan yüksek gerçekleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır.  

6.5.3.3. Süt Ürünleri 

Önceki ürünlerde de incelenen OECD (2002b) çalışmasında, serbestleşmenin etkisi 

sütte yüzde 2,4, süt ürünlerinde yüzde 8,3 artış olarak verilmektedir. Bu sonuçla, 2015 

yılında üretim AB, Kanada ve Japonya’da azalırken, rekabetçi fiyatlarla üretim yapan 

Avustralya ve Yeni Zelanda büyük bir üretim artışı yaşamakta Latin Amerika, Doğu 

Avrupa ve Orta Asya’da da artışlar görülmektedir. Çin, Hindistan ve AB hariç ülkelerin 

süt ürünleri ihracatı artmaktadır. İthalat ise, sadece gelişmiş ülkelerde artmaktadır.  

Langley v.d. (2006) kısmi denge modeliyle yürütülen çalışmada, süt sektöründe tam 

serbestleşmenin yaşanması durumunda, süttozunda yüzde 13-24, peynirde yüzde 50 

ve tereyağda yüzde 66 fiyat artışları tahmin edilmektedir. Tüm sektörlerde eşanlı bir 

serbestleşme yem maddelerinin fiyatında azalma yaratacağından süt ürünlerindeki fiyat 

artışı daha fazla olabilecektir. En düşük maliyetlere sahip Avustralya ve Yeni 

Zelanda’da üretim ve ticaretten elde edilen kazanç, sonuçta süt sektörünün genel 

refahı önemli artış göstermektedir. Meksika ve Arjantin’de de sayılan iki ülkedeki gibi 

yüksek süt fiyatı artışları yaşanmakta ve üretim artmaktadır. AB, Japonya ve Kuzey 

Amerika’da süt fiyatları düşmekte, üretim azalmakta, bu ülkeler peynir dışında dünya 

ihraç piyasasından aldıkları pay gerilemektedir.  
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Cox v.d. (2005)’te ise, uygulanan iç destekler ve tarifeler nedeniyle en fazla bozulan 

piyasalardan biri olarak süt ürünlerinde reform yapılması halinde serbestleşmenin süt 

fiyatlarına piyasa bozucu politikalar uygulayan ülkeler bazında değişmekle birlikte 

yüzde 20-40 azaltabileceği ve Avustralya ve Yeni Zelanda’da artacağı belirtilmektedir. 

Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika ve Hindistan üretimi artırırken korumacı 

ülkelerde üretim azalmaktadır. Dünya piyasası fiyatları ise yüzde 8 civarında 

azalmaktadır. Öte yandan, dünyada fiyat artışları peynirde 22, süttozunda yüzde 20 ve 

tereyağında yüzde 46 olarak tahmin edilmektedir. 

FAPRI (2002)’de kısmi denge analizi ile süt ürünlerinde (tereyağı, peynir ve süttozu) 

tam serbestleşmenin etkileri araştırılmıştır. Arjantin, Avustralya ve Yeni Zelanda 

ticarette piyasa kazanırken AB kaybetmektedir. AB’de özellikle süttozu ve tereyağı 

üretimi azalmakta, iç fiyatlar düşmekte ve talep artmaktadır. Dünya fiyatları tereyağında 

yüzde 40, peynirde yüzde 22 ve süttozunda yüzde 30 artmaktadır.   

OECD (2005b) çalışmasında Aglink kısmi denge modeliyle analiz yapılırken, ülke 

politikalarında son yıllarda yapılan reformlar modele eklenmiştir. Ürün fiyatlarındaki 

değişim peynirde yüzde 35, süttozunda yüzde 22 ve tereyağında yüzde 57 olmuştur. 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Latin Amerika’da fiyatlar artarken AB ve Kuzey Amerika’da 

fiyatlar gerilemektedir. Serbestleşme sonrası ürünlerin üretiminde önemli değişim 

olmamaktadır. Özellikle, Japonya’daki refah artışı yüksek seviyelerde olmaktadır.   

Bu çalışmadaki sonuçlar çerçevesinde bakıldığında, ATPSM’deki süt ürünleri fiyat 

artışları yukarıda değerlendirilen çalışmalar ölçüsünde yüksek olmamakla birlikte, 

belirgin fiyat artışını göstermektedir (en yüksek senaryoda peynir yüzde 22, süttozu 

yüzde 28 ve tereyağı yüzde 32). Özellikle, piyasayı en fazla bozan ihracatçı ülke 

piyasalarında yüksek oranlı düşüşler dikkati çekmektedir. ATPSM’in genel 

sonuçlarında da görece rekabetçi üretim yapan Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Asya ve 

Latin Amerika’da fiyat ve üretim artmaktadır.   

Ele alınan çalışmalar çerçevesinde modellerde değişim hızlarındaki farklılaşma, 

modellemelerin değişik geliştirilme amaçları, ülke ve ürün grupları ve incelenen 

dönemlerdeki farklar ile süt politikalarının karmaşık yapısıyla açıklanabilecektir. Bu 

anlamda, ATPSM dahil tüm modeller serbestleşme ile yaşanabilecek genel eğilimleri 

farklı büyüklüklerle ancak aynı yönde göstermektedir. 
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Çizelge-8: Değişik Model Sonuçlarının Karşılaştırması 

Fiyattaki Değişim (%) 
Buğday (Tam Serbestleşme) 

OECD (2002b) 12

Mielke (2005) 5-10

Poonyth v.d.(2003) 12

ATPSM 15

Şeker 

Borrell v.d.(1999) 38

Sheales v.d. (1999) 41

Wohlgenant (1999) 43

OECD (2002b) -1,7
Mitchell (2005) 40
ATPSM 12

Süt 
Ürünleri Süttozu Peynir Tereyağı

Langley v.d.(2006) 13-24 50 66

Cox v.d.(2005) 20 22 46

FAPRI (2002) 30 22 40

OECD (2005b) 22 35 57
ATPSM 28 22 32



Kıymaz  Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması

   129

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

7.1. SONUÇ 

Tarım piyasalarının gelişmekte olduğu 15-18. yüzyıllar arasında Merkantilistlerin 

görüşleri temelinde dış ticarette korumacılığa dayanan bir yapı oluşmuş, daha sonra 

18. yüzyıl ortalarında kısa bir dönem hakim olan fizyokrat düşünce sistemi

çerçevesinde serbest dış ticaret anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, başta Adam

Smith ve David Ricardo’nun görüşleri ile sistematik temellere oturmaya başlamıştır.

Ticaretteki serbestleşme, teorik olarak, ülkelerin refah düzeylerini artıran bir unsur

olarak kabul gördüyse de, 20. yüzyılın başından itibaren, savaş, ekonomik kriz ve

yokluğun yaygın olduğu yıllarda, korumacılık özellikle tarım kesimine yönelik önemli bir

ticaret politikası olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünya barışının kalıcı kılınması ve ticaret yoluyla 

ekonomik gelişmenin hızlandırılması amacına dönük olarak, 1947 yılında Tarifeler ve 

Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) 

imzalanmıştır. Bu çerçevede, ekonominin tüm sektörlerini kapsayacak bir biçimde 

gümrük tarifeleri başta olmak üzere, serbest ticaretin önündeki tüm engellerin hızlı bir 

şekilde kaldırılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, gelişmiş ülkelerin dünya savaşları 

sonrasında kalkınma hamlelerini tamamlayarak, tarımsal üretimde önemli gelişme 

gösterdikleri 1960 ve 1970’li yıllarda tarım ticaretinde serbestleşme fazla ön plana 

çıkan bir konu olmamıştır.  

Kendine özgü nitelikleri olan ve her ülke tarafından stratejik bir sektör olarak kabul 

edilen tarım, 1994 yılındaki Uruguay Turu Tarım Anlaşması (UT-TA)’na kadar 

serbestleşme sürecinden uzak tutulmaya çalışılmıştır. Öte yandan, 1980’lerden itibaren 

çoktaraflı finans kurumlarının (Dünya Bankası, IMF) yapısal uyum programlarına 

yönelmek durumunda kalan gelişmekte olan ülkeler, bu programlarla birlikte sağlanan 

krediler karşılığında birçok alanda reform politikaları benimsemişlerdir. Geneli itibariyle 

bakıldığında, ekonominin kısıtlı kaynaklarını daha iyi yönetmek amacıyla benimsenen 

söz konusu reform politikaları ile birlikte, bir yandan tarımsal destekler azaltılmak 

durumunda kalınmış, diğer yandan, dış ticaretin serbestleştirilmesinde önemli adımlar 

atılmıştır.  

Tarımın korunması gereken hassas bir sektör olarak algılanmasında ülkelerin tarihsel 

olarak gıda güvencesini ön planda tutma eğilimlerinin yanısıra, tarımın doğal koşullara 
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bağımlı bir üretim yapısına sahip olması da önemli bir unsurdur. Teknik olarak 

bakıldığında, tarımda ürün miktarını belirleyen sadece üretimde kullanılan girdi miktarı 

değildir; yağış, sıcaklık, hastalıklar gibi etmenler üretim miktarını belirleyen önemli birer 

parametredir. Tarımsal üretimde yaşanan öngörülemeyen dalgalanmalar, belirsizlikler 

ve arz-talep dengesizlikleri ülkelerin çeşitli destekleme politikaları ve koruma önlemleri 

geliştirmelerine neden olmuştur.  

UT-TA ile başlayan dönemde dünya tarım politikalarına GÜ’in aralarındaki çekişmelere 

çözüm üretme baskısı hakim olmuş, GOÜ’in süreç içerisindeki talepleri pek fazla 

dikkate alınmamıştır. Bununla birlikte, GOÜ elde ettikleri istisnalar çerçevesinde tarım 

piyasalarında serbestleşme yönünde kayda değer adımlar atmaya başlamışlardır. Adı 

geçen Anlaşma, GÜ tarafından uygulanan önemli büyüklükteki tarımsal desteklerin 

azaltılması için de resmi bir belge niteliği taşımaktadır. Ancak, GÜ için uygulama 

dönemi (1995-2000) incelendiğinde tarım piyasalarında serbestleşme yönünde yeterli 

ilerlemenin gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Ticareti bozucu nitelikte uygulanan iç 

destek ve ihracat sübvansiyonları ile pazara girişi zorlaştırıcı tarife ve kotalar yoluyla, 

GÜ, üreticilerine yüksek düzeyde fiyat ve gelir desteği sağlamayı sürdürmektedir. 

Bunun sonucu oluşan arz fazlaları çeşitli tarım ürünlerinin dünya fiyatlarında önemli 

düşüşleri beraberinde getirmekte, tarımsal desteğe aktarılacak yeterli mali kaynaklara 

sahip olmayan ve üretim maliyetleri itibariyle rekabet edemeyecek durumda bulunan 

GOÜ ve az gelişmiş ülkelerdeki tarım üreticileri yoksullaşmaktadır. 

Tarımda yoksullaşma sorunu tarım ürünleri aleyhine gelişen ticaret hadleriyle birlikte 

derinleşmektedir. Tarım üreticilerine alternatif iş olanakları sunulamaması, tarımsal 

geliri korumaya yönelik destekleme politikaları geliştirilememesi gibi kırsal kalkınmaya 

yardımcı olacak politikaların kurgulanmamış olmasının getirdiği eksiklikler tarımda 

yaşanabilecek serbestleşmenin maliyetini ekonomik ve sosyal boyutlarıyla daha da 

tehditkar kılmaktadır. 

Diğer taraftan, destekleme politikaları piyasalar açısından en etkin şekliyle uygulansa 

dahi, bunların piyasaları bozucu etkilerinden bahsedilebilmektedir. DGÖ ve arazi bazlı 

ödemeler gibi piyasayı en az bozucu politikaların bile kaynak dağılımında etkinsizlik 

yaratan etkileri olabilmektedir.  

Türkiye’de tarım politikaları geçtiğimiz yüzyılda gıda güvencesi kaygıları ve ihracatla 

döviz girdisi sağlama amacıyla yönlendirilmiştir. Tarımda korumacı politikalar nedeniyle 

önceleri yasaklar, Türkiye dışa açıldıkça ise yüksek tarife oranları ile belli başlı tarımsal 
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ürünlerde dışa kapalı bir yapı oluşmuştur. Diğer taraftan, büyük ülkelerin ticareti bozucu 

politikaları, Türkiye’nin  ihracata dayalı büyüme çabasında rekabetçi bir yapıda 

olmayan tarımsal ürünlerde ihracat destekleri gerektirmiştir. Tarımdaki yapısal 

sorunlarını çözemeyen, dünyadaki politika değişikliklerine zamanında tepki veremeyen 

Türkiye’de, mali kaynak ihtiyacı da hesaba katıldığında tarım sektöründe ileriye dönük 

sorunlar yaşaması olasıdır.  

Türk tarımına ilişkin olarak yürütülmüş olan bazı model çalışmalarında tarımda AB ile 

Gümrük Birliği ve serbestleşme senaryolarında, Türkiye aleyhine sonuçlar alındığı ve 

koruma düzeyi yüksek ürünlerde genelde ithalatçı duruma geçildiği anlaşılmaktadır. 

Söz konusu modeller, Türkiye eksenli ve genelde dünya ürün ticaretindeki değişimle 

Türkiye’deki değişimi bir arada ele almayan biçimde tasarlanmıştır. Bu bakımdan, 

Türkiye’nin bir dünya modeli içinde incelenmesinin bir yenilik getireceği görülmüştür.  

Bu amaç doğrultusunda, Türk tarımı için ürün tabanlı bir analiz yapılması ve 

serbestleşmenin dünya ürün fiyatları yanında refaha etkilerinin ölçülmesi için bir kısmi 

denge modeli üzerinde durulmuş ve ulaşılabilir, veri revizyonu yapılabilir, senaryoları 

değiştirilebilir bir kısmi denge modeli olarak UNCTAD tarafından geliştirilmiş olan 

ATPSM seçilmiştir.  

Bu modelde yer alan veri ve değişkenler, dünyada en fazla müdahaleyi görerek 

piyasaları bozulmuş olan ürünlerden Türkiye’de de koruma politikalarının etkin 

uygulandığı ve tarımsal ekonomi açısından önemi yüksek olan hububat, şeker ve süt 

ürünleri temelinde, 1999-2001 baz döneminden 2002-2004 baz dönemine, 

güncellenmiştir. Veri sorunları nedeniyle öncelikle dünya ticaretinde önemli yeri olan 

ülkeler ile Türkiye’nin üretim, tüketim ve dış ticaret verileri ve uygulanan tarifeleri 

güncellenmiş, Türkiye’nin adı geçen ürünlerde arz ve talep esneklikleri yeniden 

hesaplanmıştır. Hesaplanan ürün esneklikleri genelde literatürdekilerle uyumlu olup 

buğdayın talep esnekliğinde mutlak olarak yüksek, sütün talep esnekliğinde ise mutlak 

olarak düşük değerler elde edilmiş ancak bunların modelde kullanılmasının herhangi bir 

sorun yaratmayacağı kabul edilerek güncellenmiştir.  

Modelde Uruguay Turu, İsviçre formulü ve tam serbestleşme senaryoları ele 

alındığında serbestleşmenin dünya ürün fiyatlarında yükselişe neden olduğu, buna 

karşılık genelde Türkiye’de ürün fiyatlarında düşüş meydana geldiği izlenmektedir. 

Uygulanan tarife oranı yüksek olan şeker, arpa ve süttozunda fiyat değişiminin yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu ürünlerde ithalat artışı yaşanması olasıdır. Buğdayda ise 
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serbestleşme ihracatçı konum kazandırabilir. Serbestleşmenin refah etkisi genelde 

olumlu olmakla birlikte, üretici tüm ürünlerde refah kaybına uğramaktadır. Bu kayıp tam 

serbestleşme senaryosunda büyüyerek buğdayda 700 milyon ABD$ ve şekerde 500 

milyon ABD$’nı bulmaktadır. Dünya fiyatlarında meydana gelecek artışların bu model 

sonuçlarından yüksek olması durumunda söz konusu üretici kaybının daha düşük 

gerçekleşmesi Türkiye açısından üreticiye yönelik telafi maliyetlerinin azalmasına 

neden olacaktır.     

Şekerin yüksek tarife oranı ile hassas/özel ürün olarak belirlenmesi durumunda 

serbestleşme sonrası fiyat ve üretici refahındaki değişim hızları şekerin dahil olduğu 

serbestleşme senaryosuna göre önemli oranda azalmakta, sektörde başlangıç 

dönemine göre önemli değişiklik yaşanmamaktadır. 

ATPSM modelinden elde edilen sonuçlarla üç ürün için yürütülen diğer model sonuçları 

karşılaştırıldığında, eğilimlerin birbirine benzediği ancak serbestleşme senaryoları 

sonrası değişim hızlarının değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bunun, ele alınan 

modellerin uygulama dönemi, geliştirilme nedenleri ve kurguları ile veri setlerinde 

görülen değişikliklerden kaynaklanabileceği sonucuna varılmaktadır.  

Türkiye’de dünyadaki serbestleşme eğilimleri paralelinde bir politika değişikliğine 

gidilmesi durumunda, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından üretici kesimdeki 

kayıpların mutlaka karşılanması gerektiği sonucu çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinin getireceği sonuçlar ve AB politikalarına 

uyumla Türkiye’nin yaşayacağı serbestleşme yönündeki değişim maliyetlerinin 

azaltılması mutlak olarak reform politikalarının uygulanmasına bağlı görülmektedir. 

Reform politikalarından elde edilecek uzun vadeli kazanımların halen küçülmekte olan 

tarım sektörünün daha etkin ve rekabetçi bir yapıda Türkiye ekonomisine artan şekilde 

katkı yapması olasıdır. 
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7.2. ÖNERİLER 

Tarım piyasalarında serbestleşmenin etkilerinin ölçülmesi için bu çalışmada çeşitli 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ele alınan modelle çıkan sonuçlar diğer modellere göre 

görece iyimser görülmekle birlikte önemli çıkarımlar yapılması için yeteri kadar açıktır. 

Model sonuçlarının serbestleşme ile Türkiye’de oluşacak sosyo-ekonomik etkilerin 

incelenmesi ve buna göre politika öngörülerinde bulunulması açısından dikkatle 

değerlendirilmesi gerekir.  

Küresel serbestleşmenin önemli bir yansıması küresel gelir üzerindeki etkilerdir.  Bu 

konuda yürütülen çalışmaların büyük kısmında küresel gelir artışı öngörülmektedir. 

Bunun dağılımında ise piyasaları bozan gelişmiş ülkelerin payı gelişmekte olanlara 

göre yüksektir. Yine küresel açıdan bakıldığında yoksulluğun azaltılmasında 

serbestleşmenin önemli getirileri bulunabilmektedir (Anderson, 2005b:507,513).  

Öte yandan, sektörel serbetleşme ya da fiyat etkilerinin incelendiği ülke bazlı 

çalışmaların yoğun olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde yürütüldüğü 

ve serbestleşmenin tarım üzerine etkilerinin değerlendirilme olanağı bulunduğu 

görülmektedir. Bu çalışmalarda genelde ülke içi ekonomik reformlar ve 

serbestleşmelerin neden olduğu ürün fiyat değişimlerinin yoksullar üzerinde olumsuz 

etkisinden bahsedilmektedir. Ancak, bu çalışmalar mevcut verilerle yeteri kadar detaya 

inememektedir (Reimer, 2002). Türkiye gibi ürün fiyatları yüksek ülkelerde oluşacak 

değişimlere yönelik çalışmalar ise kısıtlı kalmaktadır.  

USAID (2005:9)’e göre, ticari korumaları yüksek ülkelerde serbestleşme, sektörüne 

göre önemli gelir ve işgücü kaybı yaratmakta ve bu işgücü başka sektörlere 

kaydırılabildiği ölçüde serbestleşmeden yararlanma şansı bulunmaktadır. Ancak, 

işgücünün kaydırılması genelde fazla uygulama şansı bulamamaktadır. Belirlenecek 

akılcı politikalarla serbestleşmeden kaçmak yerine gerekli reformları uygulamak 

kaçınılmaz görülmektedir. 

Conway (2007)’e göre ise, tarım sektöründe serbestleşmeyle önemli bir gelişme 

potansiyeli bulunmakla birlikte, tarımın sanayi sektörlerinin tersine ihracata dönük 

gelişme şansının sınırlı olması, tarımın kazanımlarını da sınırlamaktadır. 

Bütüncül bir bakışla serbestleşmenin sonuçları irdelendiğinde, Türkiye gibi dünya 

fiyatlarının oldukça üzerinde fiyatlarla üreticisini ve kendine yeterliliğini korumaya 
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çalışan ülkelerde, kamu kaynakları da güçlü değilse, iç fiyatlarda serbestleşme sonrası 

yaşanan büyük düşüş ile üreticilerin kaybını doğrudan gelir ödemesiyle telafi etmek zor 

olabilir. Bu telafinin yapılamaması ise üretime devam eden kırsal kesimde yoksulluğun 

artışına neden olabileceği gibi, göç olgusunu destekleyerek işsizliğin büyümesini 

beraberinde getirebilir. Tarımda gizli işsizliğin boyutu büyükse, kırsal yoksullaşmanın 

sonuçları da göç ve işsizlik açısından daha olumsuz olabilir. Çizelge-1’de buğday, 

şeker ve süt üretimiyle uğraşan nüfusun büyüklüğü dikkate alındığında bu olasılıkların 

dikkatle değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Serbestleşme ile Türkiye’de yurtiçi fiyatların azalması, toplam refah düzeyinin bir 

ölçüde artması beklenirken, asıl olarak üreticilerin uğradığı önemli refah kaybının 

telafisi üzerinde durmak gerekmektedir.   

Dünya tarım piyasalarında serbestleşmenin kademeli olarak uzun vadede 

gerçekleşeceği ön kabulüyle, Türkiye’nin de serbestleşmenin etkilerini uzun vadeli bir 

perspektifle ele alması beklenebilir. Aslına bakılırsa, dünya tarım ürünleri fiyatlarındaki 

artış nüfus artışı, küresel ısınma ya da diğer felaketler nedeniyle beklenenden yüksek 

gerçekleşirse, serbestleşmenin maliyetleri de azalabilecektir. Bu çalışmadaki modelde 

ele alınan üç ürün sektöründe tam serbestleşme ile uğranılacak kayıp, 2 milyar 

ABD$’nı aşmaktadır (süt ürünleri süt sektörünü tam anlamıyla temsil edemediğinden 

süt üretiminin tamamı için bu kaybın daha da yüksek olacağı açıktır).  

Hububat, şeker ve süt ürünleri arasında yurtiçi fiyatlarındaki azalma ile ürünlerin 

rekabet şansının azalacağı düşünülmektedir. Süt ürünlerinin ticarete açıklık oranı 

oldukça düşük olduğundan bu ürünlerdeki refah kayıpları önemli görülmemektedir. 

Ancak, bu fiyatlardaki azalmanın süt sektörüne geçişi ile süt sektörünün rekabet şansı 

da azalmaktadır. 

Model sonuçlarının büyük ölçüde üretici aleyhine olması, üretimde düşüş olması ve 

gelir kaybı telafisinin maliyetli olması nedeniyle temel politikalar; tüm bu ürünlerde 

maliyeti düşürücü tedbirler almak, dış piyasalarla rekabet edecek fiyatlarda arzı 

sağlamak ve bunları yaparken üretimin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere üretici 

kesimi desteklemektir. Bunlar sağlanabildiği sürece küresel rekabete hazırlanılarak, 

tarım sektöründe dış şoklara dayanıklı bir ortam oluşturmak olasıdır.  
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Tarım sektörünün başlıca sorunları şu şekilde özetlenebilir: 

• İşletmelerin küçük ölçekli, çok parçalı yapıda olması, girdi ve teknoloji

kullanımında yetersizlik, bu nedenle verimin düşük seviyelerde kalması,

• Tarım sektöründen yeterli ve kaliteli hammaddenin düzenli şekilde temininde

zorluklar bulunması,

• Üretim-pazarlama altyapısında eksiklik,

• Tarımda izlenen veri ve kayıtların yetersizliği,

• Mali ve teknik açıdan güçsüz küçük  işletmelerin yoğunluğu,

• Tarım sektöründe teknik personel istihdamının yetersizliği,

• Gelişmiş ülkelerin ihracat teşvikleri ve tarımda maliyetlerin yüksek (verimin

düşük) olması, nedeniyle yerli hammadde fiyatlarının yüksek kalması v.b.

Tarım politikalarında bazı altyapı dönüşüm öncelikleri şu şekilde verilebilir: Birinci 

öncelik, halen AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde devam eden tarım ve çiftçiye 

ilişkin bilgi ve kayıt sistemlerinin tamamlanması ve tarımda politika uygulamalarının bu 

sistemler aracılığıyla toplanacak verilerle izlenebilir hale getirilmesidir. Tarım sektörü 

dinamikleri üretim, maliyet, karlılık, ürünler ve bölgeler arası  kaymalar, istihdam, 

ücretler v.b. veriler yardımıyla izlenebildiği sürece politika uygulamalarında etkinliğin 

sağlanması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilebilecektir. Bir başka öncelik ise, 

tarımsal ürün fiyatlarındaki düşüşün üreticiye olumsuz yansımasını önlemek üzere 

gündeme gelecek telafi mekanizmasının işlerlik kazanması ve eksik sulama 

yatırımlarının tamamlanması için mali kaynakları güçlendirmek gereğinden hareketle 

makroekonomik dengelerin düzeltilmesi olabilir. Üçüncü öncelik ise, üreticiye 

uluslararası kalite ve güvenli ürün koşulları ile iyi üretim teknikleri konusunda bilgi 

aktarımının sağlanmasıdır. Bir diğer öncelik, verimi yakından etkileyen toprak yapısı ile 

toprak besin haritasının çıkarılması, topraktaki eksik besin materyalinin ortaya 

konulmasıdır. Buradaki öneriler, bu önceliklerin orta ve uzun vadede gerçekleştirileceği 

varsayımıyla verilmektedir. Ek olarak, arazi toplulaştırma ve ortak işletmecilik, 

kooperatiflerin güçlendirilmesi gibi üretim ve pazarlamaya yönelik çalışmalarda 

süreklilik sağlanması bir diğer politika tercihi olarak görülmektedir. 

Hububatta etkin politika uygulama şansı serbestleşme öncesinde verim, kalite ve üretici 

gelirindeki değişimin kontrol altında bulundurulmasına bağlıdır. Özellikle, son 25 yıldır 

veriminde önemli bir değişim yaşanmamış olan buğdayda, nitelikli tohumluk 

kullanımının yaygınlaştırılması, toprağın saptanacak eksikliklere göre gübrelenmesi, 

sulama yatırımlarının üretim havzalarının önceliklerine göre hızla tamamlanması 
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verime doğrudan yansıyacak uygulamalardır. Üreticilerin bölgeler bazında birlikler 

şeklinde örgütlü üretim ve pazarlama modellerine geçişi, modern üretim tekniklerinin 

kullanılması, eğitim ve yayım ile arazi kullanımı açısından avantajlar oluşturabilecektir. 

Destekler de üretici örgütleri üzerinden daha etkin şekilde dağıtılabilecektir. 

Bu uygulamalar verimde artış yaratırken birim maliyetlerin azaltılmasını sağlayacaktır. 

Böylece, fiyatların aşağıya çekilmesi yönünde bir avantaj elde edilebilir. Ancak, dünya 

ile yurtiçi fiyatlar arasındaki marjın sıfırlanması beklenemez. Öte yandan, serbestleşme 

söz konusu marjın sıfırlanmasını sağlayacağından fiyatlar arasındaki farkın belli bir 

üretim değeri esasıyla üreticiye ödenmesi yoluyla gelir telafisi üreticinin üretime devamı 

açısından önemlidir. Verim artışıyla elde edilecek kârlılık avantajının kullanılmasıyla 

gelir telafisi için yapılacak ödemelerin maliyeti azalacaktır.  

Buğdayda ve diğer hububat ürünlerinde gelir telafisi için toplanacak tarımsal veriler 

doğrultusunda değişik bölgelerde değişik hedef üretici grupları için farklı destekler 

yapılabilir. Kârlı üretim yapabilen bölge ile maliyet açısından dezavantajlı görülenlere 

yapılacak doğrudan gelir telafisine yönelik ödemeler aynı olmayacaktır. Ayrıca, buğday 

üretiminin yapılması uygun olmayan fakir alt bölgeler için daha avantajlı ürünlere 

yönlendirme ya da üretimden vazgeçirme yönünde doğrudan gelir ödemesi politikaları 

uygulanabilecektir. Politika uygulama maliyetlerini düşürmek için gelir ödemeleri verimli 

bölgelerde fark ödemesi şeklinde düzenlenirken daha yüksek maliyetlere geçtikçe 

doğrudan gelir ödemesine dönülebilir. Ödemeler için baz verim ve alan değerlerinin 

belirlenmesi ve bölgesel bazda belli bir üretim miktarını geçmeyecek şekilde ödemelere 

tavan konulması uygun olacaktır. Ayrıca, ödemelerin borsaya kote olan ürünlerle 

kısıtlanması düşünülebilir.  

Şeker üretimi tarıma dayalı özelliği ve ülkelerdeki sosyo-ekonomik nedenlerle gelişmiş 

ülkelerde de desteklenmektedir. DTÖ İleri Tarım Müzakereleri sonuçları ile AB şeker 

politikalarında serbestleşme yönünde yaşanacak olan değişimden olumsuz yönde 

etkilenilmemesi için ve pancar şekeri talebini karşılayacak düzeyde hammadde 

temininin garanti altına alınmasını sağlamak üzere, geliri telafi edici doğrudan ödeme 

politikalarına geçiş gerekmektedir. Şeker üreticisinin örgütlü ve sözleşmeli üretim 

yapıyor olması bu tür politikalara geçişte izlenebilirlik unsuru başta olmak üzere avantaj 

olarak görülmektedir. Üretime desteğin belli bir kota dahilinde verilmesi gereklidir. 

Serbestleşme sonrasında, üretimi kârlı olarak yapmayı başaran şeker kamışı üreten 

ülkeler ile pancar üretimini doğrudan destek mekanizmaları ve hassas/özel ürün 
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kapsamında bir ölçüde gümrük vergileri ile koruyabilen pancar şekeri üreticileri, 

sektörde beraber yaşama olanağı bulabilir. Gümrük vergileri tümüyle kaldırılırsa telafi 

maliyetleri sosyal ve mali açıdan artabilecektir. Çünkü, model çözümünde de fiyatları 

en yüksek oranda azalan ürün şeker olmuştur. 

Türkiye özellikle İç Anadolu bölgesinin yapısı itibariyle şeker pancarı üretimine uygun 

bir konumdadır. Üretimin bu bölge ile sınırlandırılması, şeker fabrikalarının sayı ve 

kapasite olarak yoğunluğu ve üretimin görece kârlı olarak yapılabilmesi gibi nedenlerle 

mantıklı görülmektedir. Verimli tarımsal işletme ve fabrikaların bu bölgede bulunduğu 

Kıymaz (2002) ve Demirci (2001)’nin çalışmalarında ortaya konulmuştur.  

Diğer bir alternatif ise şekerin biyoetanol üretimi gibi alternatif kullanımlarının gündeme 

gelmesi sonucu özellikle üretim dışı kalabilecek bölgelerde üreticilerin desteklenerek bu 

yeni üretime kanalize edilmesidir. Pancar fiyatlarının azaltılarak üreticiye doğrudan 

ödeme yapılması çevre amaçlı tarımsal üretim şansını artırabilir. Bu üretim şekli, 

tarımsal alanların kullanımı açısından tarım politikaları ile ilgili olsa da şeker sektörüne 

doğrudan etkisi bulunmamakta, ayrıca üretimi artırarak sosyal açıdan kurtarıcı bir fikir 

olarak ortaya çıkmaktadır. Zarar-maliyet analizinin ayrıntılı şekilde yapılması 

sonrasında bu konuda net bir karara ulaşmak doğru olacaktır.  

Şekerin dünya fiyatlarındaki artışın yüksek olması, iç piyasada daha rekabetçi şeker 

üretimine yol açabilecektir. Bu kabulle, senaryo sonuçlarına göre Türkiye’de şeker 

üretiminde öngörülenden daha makul bir azalma görülebilir. 

Süt üretiminde en önemli sorunlar; küçük tarım ve gıda işletmeciliği ile yem maliyetleri 

nedeniyle süt maliyetlerinin düşürülememesi, hayvan hastalıkları ve süt toplamadaki 

sorunlar nedeniyle sağlıklı süt üretiminin sağlanamaması, kalite baremlerinin resmi 

olarak belirlenmemesi nedeniyle fiyat ve prim uygulamalarının süt kalitesine yeterince 

yansımaması, üretici örgütlerinin hizmet ve pazarlama gücünü yükseltememesi, 

hayvan kalitesini iyileştirici önlemlerin sürdürülebilir olmaması olarak sıralanabilir 

(Kıymaz, 2000; FAO, 2006). 

Türkiye’de bulunan süt işletmelerinin kooperatif ve üretici birliği bazında büyütülmesi, 

nitelikli hayvan ithalat hakkının bunlara kullandırılması ve hayvancılığa yönelik 

desteklerden üretici örgütleri ile büyük işletmelerin lehine uygulanması olumlu olacaktır. 

Bu şekilde hayvan varlığının izlenmesi, hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi, süt 

üretimi ile ilgili kayıtların tutulması ve hayvancılığa tahsis edilen kaynakların etkilerinin 
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izlenmesi kolaylaşacaktır. Süt kalitesi sorunlarının çözümü ve büyük işletmeciliğin 

yaygınlaşmasıyla bölgesel olarak etkin işletmelerin üretim yapması maliyet avantajı 

sağlayacaktır. 

Hayvancılığın önemli maliyet kalemlerinden yem ham maddelerinin daha ucuza 

sağlanması hububat ve yem bitkisi maliyet ve fiyatlarının da aşağıya çekilmesiyle 

eşzamanlı olabilecektir. Çiğ süt fiyatlarında üretim maliyetleri artı bir kâr marjının her 

zaman sağlanması, üretimin devamlılığı açısından önemlidir. Kaliteye bağlı fiyatların 

piyasada geçerli olmasıyla, ham maddenin sanayiye akışının istikrarlı fiyat ve miktarda 

sağlanması, sözleşmeli üretim seçeneklerinin gelişmesi ve büyüyen işletme ve üretici 

örgütlerinin süt ürünleri üretiminde istikrar sağlaması sonucu sütte maliyet avantajı 

oluşabilecek ve ticari niteliği yüksek üretime geçilebilecektir. Stokların büyük miktarlara 

ulaşmaması açısından bölgedeki üretim-tüketim dengelerinin ve bu bölgeden diğer 

bölgelere yapılacak süt ürünü aktarımının gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Fiyatların rekabetçi yapıda oluşması ile dünya piyasalarına daha fazla giriş sağlanması 

mümkün ve stok birikiminin önlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, tüketimi artırıcı 

nitelikte yardımların sektörde uygulanması olumlu olacaktır.  

Serbestleşme ile süt ve süt ürünleri fiyatlarının azalması sonucu ortaya çıkacak 

durumda, yem maliyetlerinin de eş zamanlı düşmesi ve sektörde yapısal sorunların 

çözümü daha rekabetçi fiyatları getirecektir. Sütte desteklemenin doğrudan süt fiyatları 

yerine hayvancılık aracılığıyla ve tüketim artışının teşviki yoluyla uygulanması doğru bir 

seçenektir. 

Önerilen telafi mekanizmaları, Türkiye gibi tarımsal istihdamı ve nüfusu yüksek olan bir 

ülkede maliyetli olacaktır. Ancak, kırsal alandan şehirlere göç ile sosyal risklerin 

azaltılması hedefi doğrultusunda bu maliyete katlanılması gerekmektedir. Bunun bir 

diğer tarafı ise, tarımda nitelikli insan gücünün istihdamının sağlanmasıdır ki, bu da 

kârlı yapılan bir tarımsal üretimle olacaktır. Ürünlerin tarife korumaları azaldıkça 

sektörün rekabetçi yapısı güçlendirilirse, bu maliyet daha düşük olabilecektir.    

Öte yandan, ürün destek politikaları yanında, tarım sektörü dışında istihdam 

olanaklarının ve tarımsal hizmet sektörünün önümüzdeki dönem Türkiye için daha da 

netleşecek olan kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi, serbestleşmenin 

neden olacağı şokların hafifletilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu politikalar, 

tarımda rekabetçi olamayarak sektörü terk etmek durumunda kalacak üreticilerin kırsal 

alanda tutulmasında olduğu kadar, bazı tarımsal desteklerin hedef kitleye 
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aktarılmasında da kullanılabilir. Bu çalışmanın kapsamı itibarıyla kırsal kalkınma 

konusunda ayrıntılara fazla girilmemektedir.  

Önerilen ürün bazlı destekleme seçeneklerinin olası bir AB üyeliği ile tek ödeme 

sistemine dönüşerek, üretimden tamamen ayrılmış, rekabetçi yapıyla uyumlu 

politikalara dönüşmesi gerekecektir. Gerekli altyapı oluştuktan sonra, böylesi bir 

yapının tarım sektörü lehine işlemesi beklenebilir. Kısa ve orta vadede, AB üyeliğini 

gözeten ancak destekleme sistemini hemen kabul etmeyen, DTÖ nezdinde devam 

eden tarımla ilgili müzakerelerde ise, pazara girişteki yüksek oranlı indirimler yerine 

Uruguay Turunda olduğu gibi daha tutucu bir yaklaşımı benimseyerek gelişmiş 

ülkelerin tarımsal desteklerde uygulayacakları indirimlerin sonuçlarını bekleyen bir 

yaklaşım olumlu görülmektedir.   

Buradaki saptamaların ardından yapılması önerilebilecek birkaç çalışma akla 

gelmektedir. Bunlardan öncelikli olanlar ATPSM ile ilgili olup ticaret verilerinin 

güncellenmesinde eksik kalan ülkelerin tamamlanması ve daha yeni verilerin 

sağlanması, AB’de belli sektörlerde yaşanmakta olan reformların modele yansıtılması, 

uygulanan tarifelerin gözden geçirilerek güncellenmesi olarak sayılabilir. Ayrıca, ülkeler 

arasında ikili ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarının dikkate alınması, tarımsal ticarette 

serbestleşmenin etkilerinin ölçülmesinde önemli birer değişken olabildiğinden, bunların 

ATPSM’in modellemesine dahil edilmesi daha doğru sonuçların alınmasını 

sağlayabilecektir.    
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EK-1 

Aşağıda verilen denklem birinci derece fark denklemidir: 

β
γα

β
δ +

=+ −1tt PP      (1). 

(1)’i farklı bir şekilde göstermek istersek; 

 yt+1 + ayt = c   (2), 

a ve c sabittir.  

Bu denklemin genel çözümü iki bileşenin toplamı olarak ele alınabilir: biri ‘belirli çözüm’ 

(particular solution), yp, diye tanımlanabilecek (2)’nin homojen olmayan tam çözümü ile 

diğeri ‘tamamlayıcı fonksiyon’ (complementary function), yc, (2)’nin (3)’te verilen 

indirgenmiş denkleminin genel çözümü, 

yt+1 + ayt = 0    (3). 

Çözümde yp bileşeni y’nin zamanlar arası denge seviyesini gösterirken, yc ise bu 

dengeden sapma durumunu ortaya koyar. İki bileşenin toplamı ise genel bir çözümü 

verir, zira, c ihtiyari bir sabit olarak verilmiştir. Çözümün tanımlanabilir olması için bir 

başlangıç koşuluna gerek duyulacaktır. 

Öncelikle yc çözümünden başlanarak yt = Abt (Abt ≠ 0) olarak kabul edilsin. O takdirde, 

yt+1 = Abt+1 yazılabilecektir. Buradan homojen denklem (3) aşağıdaki şekli alır: 

 Abt+1 + aAbt = 0   

Abt  bu denklemden çıkarılırsa, b+a=0 veya b= -a olur. Buradan tamamlayıcı fonksiyon; 

 yc = Abt=A(-a)t  olarak yazılabilir. 

Diğer taraftan, (2) için belirli çözümü araştıracak olursak, homojen olmayan bir 

denklemin çözümünde basitleştirici bir deneme olarak  yt = k (bir sabit) seçilebilir. Eğer  
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yt = k olursa, o takdirde y zaman içinde sabit olacak ve yt+1 = k  olacaktır. Bunları (2) 

içinde yerine konulursa; 

k+ak=c  ve k= 
a

c
+1

k’nın denklemin çözümünde kullanılabilecek bir değer olduğu öngörüsüyle, yp şu 

şekilde ifade edilebilir; 

 yp = k= 
a

c
+1

    (a≠ -1). 

Bu sabit bir değer olduğu için durağan bir denge durumundan bahsedilebilir. Eğer, a = -

1 ise, o takdirde, c/(1+a) tanımsız olacağından (2) için başka bir çözüm aranacaktır. Bu 

çözüm için yt = kt formunda bir denklem kullanılırsa,    yt+1 = k(t+1) olur. Bu iki değeri 

(2)’nin içine yerleştirilirse; 

k(t+1)+akt = c   ve   c
att

ck =
++

=
1

    a = -1 

böylece, yp (=kt) =ct.  

Bu formdaki bir ‘belirli çözüm’, t’nin sabit olmayan bir fonksiyonudur. Yani, hareketli 

denge (moving equilibrium) geçerlidir.  

Bu aşamada yp ile yc toplandığında, aşağıdaki sonuçla ortaya çıkacaktır: 

a
caAy t

t +
+−=

1
)(     (a≠ -1)     (4) 

 yt  = A(-a)t + ct = A + ct  (a=-1)    (5)  

A gibi bir sabitin varlığında, (4) ve (5) tamamen tanımlanmış değildir. A sabitinden 

kurtulmak için t=0 iken yt = y0 yazılıp, (4)’te yerine konulursa,  

a
cAy
+

+=
10   ve 

a
cyA
+

−=
10    yazılır. Sonuçta, (4)’ün tanımlı şekli; 
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a
ca

a
cyy t

t +
+−

+
−=

1
))(

1
( 0      (a≠ -1)     (4’) 

(5)’in içerisine t=0 iken, y0=A yazılabilir ve (5)’in tanımlı şekli; 

 yt = y0 + ct    (a = -1)      (5’)   

olacaktır. Örümcek ağı teorisi için kullanılan çözüm (4’)’deki gibidir.  
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EK ÇİZELGE-1: Harmonize Sistem fasılları itibarıyla Türkiye’nin efektif tarifeleri(%) 

 Bağlı oranlar 
  (2005 yılı itibarıyla) 

Fasıl 
No. 

Kalem 
sayısı 

Tanım Basit 
ortalama Aralık 

01-24 3.357 66,5 0-92 
01 103 Canlı Hayvanlar 31,5 4-135 
02 238 Et ve diğerleri 150,8 23-225 
03 460 Balık ve diğer ürünler 25,0 25-25 
04 224 Süt mamulleri ve diğerleri 157,7 13-180 
05 48 Diğer et ürünleri 11,0 0-31 
06 57 Ağaç, kök, çiçek ve diğerleri 18,4 4-47 
07 183 Yenilebilir sebze, kök ve yumrular 23,0 10-75 
08 213 Yenilebilir meyve ve sert kabuklular 44,3 15-146 
09 61 Kahve, çay, baharat ve diğerleri 70,1 16-168 
10 63 Tahıllar 107,1 45-180 
11 59 Değirmencilik ürünleri 42,9 19-103 
12 125 Yağlı tohumlar, tohum, v.b. 23,3 4-75 
13 47 Resin ve diğer sebze müstahzarları 30,7 7-50 
14 31 Diğer sebzeler 13,2 5-20 
15 225 Hayvansal ve bitkisel yağlar 30,3 6-68 
16 147 Et ve balık ürünleri 102,0 54-122 
17 66 Şeker ve mamulleri 123,1 19-135 
18 29 Kakao ve mamulleri 78,0 25-90 
19 76 Tahıl, un, nişasta ve süt müstahzarları 57,9 39-90 
20 374 Sebze ve meyve mamulleri 55,5 20-136 
21 72 Diğer yenilebilir mamuller 50,1 4-75 
22 170 Alkollü ve alkolsuz içkiler 85,2 15-102 
23 82 Gıda sanayii kalıntıları 10,1 4-14 
24 204 Tütün ve mamulleri 66,7 45-167 
41 114 Ham deriler 24,3 3-36 
50 56 İpek 18,2 18-20 

51 238 Hayvan yünü ve kılları 12,7 2-24 
52 981 Pamuk 7,7 6-13 

Kaynak: WTO, 1998: EK-1. 
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EK ÇİZELGE-2:  Türkiye'nin ihracat sübvansiyonu taahhütleri 

Bütçe Harcama Taahhütleri, ABD Doları Değişim,% Miktar Taahhütleri, ton Değişim,% HS 
Kodları 

Ürün/ürün grupları 
Temel Yıl 1995 2004 

2004'te 
payı,% Temel yıl - 2004 1995-2004 Temel Yıl 1995 2004 Temel yıl - 2004 1995-2004 

0201,0202 Sığır etleri 106.977 104.410 81.303 0,08 31,6 28,4 633 624 544 16,3 14,6 
0204 Koyun etleri 3.414.814 3.332.858 2.595.259 2,47 31,6 28,4 20.206 19.923 17.377 16,3 14,7 
0207 Kümes hayvanları etleri 510.198 497.953 387.750 0,37 31,6 28,4 2.418 2.384 2.384 1,4 0,0 
0401,0402 Krema 13.032 12.719 9.904 0,01 31,6 28,4 181 178 156 16,3 14,7 
0401.30 Süt 1.541 1.504 1.171 0,00 31,6 28,4 23 23 20 16,3 14,7 
0403 Yoğurt,ayran 7.950 7.759 6.042 0,01 31,6 28,4 265 261 228 16,3 14,7 
0405.00 Tereyağı 55.444 54.113 42.137 0,04 31,6 28,4 167 165 144 16,3 14,7 
0406 Peynir 462.513 451.413 351.510 0,33 31,6 28,4 3.063 3.020 2.634 16,3 14,7 
0407.00 Yumurta,1000adet 379.974 370.855 288.780 0,27 31,6 28,4 54.282 53.522 46.683 16,3 14,6 
0409.00 Tabii bal 208.415 203.413 158.395 0,15 31,6 28,4 2.855 2.815 2.455 16,3 14,7 
0603.10 Kesme 

çiçekler(taze),1000adet 
343.400 991.798 260.984 0,25 31,6 280,0 68.680 95.064 59.065 16,3 60,9 

0701.90 Patates 718.036 700.803 545.707 0,52 31,6 28,4 32.638 32.181 28.069 16,3 14,7 
0702.00 Domates 2.271.317 2.216.805 1.726.201 1,64 31,6 28,4 119.543 117.869 102.807 16,3 14,7 
0703.10.21 Kurutulmuş soğan 2.500.776 2.440.757 1.900.590 1,81 31,6 28,4 138.932 136.987 119.482 16,3 14,7 
0710 Sebzeler, dondurulmuş  1.101.375 1.801.805 837.045 0,80 31,6 115,3 12.375 15.499 10.643 16,3 45,6 
0710.10,20
04.10 

Patates(dondurulmuş, 
pişirilmiş) 

621.084 606.178 472.024 0,45 31,6 28,4 8.508 8.389 7.317 16,3 14,7 

0712 Kurutulmuş sebzeler 612.717 598.012 465.665 0,44 31,6 28,4 1.141 1.125 981 16,3 14,7 
0713.20 Nohut 9.299.104 9.075.926 7.067.319 6,71 31,6 28,4 338.149 333.415 290.808 16,3 14,7 
0713.40 Mercimek 3.909.780 3.815.945 2.971.433 2,82 31,6 28,4 279.270 275.360 240.172 16,3 14,7 
0805 Turunçgil 9.713.375 9.480.254 7.382.165 7,01 31,6 28,4 277.525 273.640 238.672 16,3 14,7 
0808.10 Elma 4.663.100 4.663.100 3.543.956 3,37 31,6 31,6 68.575 67.615 58.975 16,3 14,7 
0811 Meyvalar (dondurulmuş) 849.816 1.508.186 645.860 0,61 31,6 133,5 9.657 15.231 8.305 16,3 83,4 
1001 Buğday 36.077.000 640.424.252 27.418.520 26,04 31,6 2.235,7 574.200 2.124.781 493.812 16,3 330,3 
1003.00 Arpa 6.233.750 123.259.865 4.737.650 4,50 31,6 2.501,7 131.500 747.509 113.090 16,3 561,0 
1005 Mısır 1.633.000 1.469.700 0 0,00 - - 7.000 6.300 0 - - 
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Bütçe Harcama Taahhütleri, ABD Doları Değişim,% Miktar Taahhütleri, ton Değişim,% HS 
Kodları 

Ürün/ürün grupları 
Temel Yıl 1995 2004 

2004'te 
payı,% Temel yıl - 2004 1995-2004 Temel Yıl 1995 2004 Temel yıl - 2004 1995-2004 

1101.00 Buğday unu 1.894.396 9.542.674 1.439.741 1,37 31,6 562,8 65.324 475.418 56.179 16,3 746,3 
1103.11 İrmik 2.032.350 1.983.574 1.544.586 1,47 31,6 28,4 67.745 66.797 58.261 16,3 14,7 
1107 Malt 2.208.000 2.155.008 1.678.080 1,59 31,6 28,4 39.036 38.489 33.571 16,3 14,7 
1302.12,17
04.90 

Meyan kökü hülasası 283.826 277.014 215.708 0,20 31,6 28,4 1.486 1.465 1.278 16,3 14,7 

1509 Zeytinyağı 2.340.500 2.284.328 1.778.780 1,69 31,6 28,4 23.405 23.077 20.128 16,3 14,7 
1512 Ayçiçek tohumu yağı 

(rafine) 
3.128.334 2.886.453 2.377.534 2,26 31,6 21,4 72.192 94.511 62.085 16,3 52,2 

1516.29 Mısır yağı(rafine) 787.580 768.678 598.561 0,57 31,6 28,4 13.126 12.942 11.288 16,3 14,7 
1517.10 Margarin 3.660.450 4.915.894 2.781.942 2,64 31,6 76,7 73.209 99.055 62.960 16,3 57,3 
1601.00 Sosisler 21.060 20.555 16.006 0,02 31,6 28,4 65 64 56 16,3 14,7 
1602 Diğer hazırlanmış et 

ürünleri 
22.560 22.019 17.146 0,02 31,6 28,4 80 79 69 16,3 14,7 

1604 Konserve balıkçılık 
ürünleri 

4.993.560 4.873.715 3.795.106 3,60 31,6 28,4 8.536 8.416 7.341 16,3 14,7 

1806,1905 Çikolatalar, bisküvi 2.778.204 2.551.144 2.111.435 2,01 31,6 20,8 19.428 25.071 16.708 16,3 50,1 
1902 Makarna,şehriye 1.238.850 3.341.353 941.526 0,89 31,6 254,9 16.518 44.621 14.206 16,3 214,1 
2001,2002,
2003,2004.
90,2005,20
06,2008 

Konserveler, salça 19.027.260 15.945.472 13.915.718 13,22 36,7 14,6 211.414 308.882 181.816 16,3 69,9 

2007 İşlenmiş meyve ürünleri 467.922 488.262 355.621 0,34 31,6 37,3 5.999 9.516 5.159 16,3 84,4 
2008.11 Yer fıstığı ve ezmesi 104.500 101.992 101.992 0,10 2,5 0,0 418 412 359 16,3 14,7 
2009 Konsantre meyve suları 1.977.672 4.377.603 1.503.031 1,43 31,6 191,3 13.011 24.519 11.190 16,3 119,1 
2009.90 Sebze suları 6.384 6.231 4.852 0,00 31,6 28,4 112 110 96 16,3 14,7 
2401 Tütün 8.158.824 7.963.012 6.200.706 5,89 31,6 28,4 57.864 57.054 49.763 16,3 14,7 

Toplam 140.840.720 872.595.363 105.275.439 33,8 728,9 2.717.792 5.475.794 2.331.586 16,6 134,9 
Kaynak: Resmi Gazete, 1995: mükerrer sayı.  
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EK ÇİZELGE-3: ATPSM’de Kapsanan Ülkeler  

Gelişmiş (19) Gelişmekte Olan (91) Az Gelişmiş (43) 

ABD Arjantin  Honduras  St. Lucia  Afganistan  
Antiller Arnavutluk Irak St. Vincent  Angola  
Avrupa Birliği-25 Azerbaycan  İran  Surinam  Bangladeş  
Avustralya  Bahamalar  Jamaika  Suriye  Benin  
B.A.E.  Barbados  Kamerun  Suudi Arabistan Burkina Faso  
Brunei  Belarus  Kazakistan  Swaziland  Burundi  
Çin Hong Kong  Belize  Kenya  Şeyseller  Cape Verde  
Çin Tayvan  Bolivya  Kırgızistan  Şili  Cibuti  
Israil Bosna Hersek Kolombiya  Tacikistan  Eritre  
İsviçre  Botsvana  Kosta Rika  Tayland  Etiyopya  
İzlanda  Brezilya  Kuzey Kore Trinidad Tobago Fransız Polinezyası 
Japonya  Bulgaristan  Küba  Tunus  Gambia  
Kanada  Cezayir  Libya  Türkiye  Gine  
Kıbrıs Rum Kes.  Çad  Lübnan Türkmenistan  Gine Bissau 
Kuveyt  Çin  Madagaskar  Ukrayna  Haiti  
Macao  Dominik Cum.  Makedonya  Uruguay  Kamboçya  
Norveç  Dominika  Malavi  Ürdün  Komoros  
Slovenya  Ekvator  Malezya  Venezuela  Kongo  
Yeni Zelanda  El Salvador  Mauritius  Viet Nam  Kongo Dem. Cum.  

Endonezya  Meksika  Yugoslavya  Lao PDR  
Ermenistan  Mısır Zimbabve  Lesoto  
Fas Mogolistan  Liberya  
Fiji  Moldova  Maldivler  
Fildişi Sahili  Namibya  Mali  
Filipinler  Nigerya  Merkezi Afrika Cum.  
Gabon  Nikaragua  Moritanya  
Gana  Özbekistan  Mozambik  
Grenada  Pakistan  Myanmar  
Guatemala  Panama  Nepal  
Guyana  Papua Yeni Gine Nijer  
Güney Afrika  Paraguay  Ruanda  
Güney Kore  Peru  Sao Tome  
Gürcistan  Romanya  Senegal  
Hırvatistan  Rusya  Sierra Leone  
Hindistan Sri Lanka Sol onion Islands  

Somali  
Sudan  
Tanzanya  
Togo  
Uganda  
Vanuatu  
Yemen  
Zambiya  

Kaynak: Poonyth v.d., 2003: Ek-1, Çizelge 1.1. 
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EK ÇİZELGE 4: ATPSM’de Kullanılan Tarımsal Ürün Listesi 

Ürün Ürün  

1-Büyükbaş Eti 19- Köklü ve yumru bitkiler

2-Küçükbaş Eti 20- Tropikal olm. meyveler

3-Domuz 21- Narenciye

4-Kanatlılar 22- Muz

5- Süt 23- Diğer tropikal meyveler

6- Süttozu 24- İşlenmemiş kahve

7- Tereyağı 25- Kavrulmuş kahve

8- Peynir 26- Kahve ekstresi

9- Buğday 27- İşlenmemiş Kakao

10- Mısır 28- Kakao yağı

11- Sorgum 29- Kakao Tozu

12- Arpa 30- Çikolata

13- Pirinç 31- Çay

14- Şeker 32- Tütün

15- Yağlık tohumlar 33- Puro

16- Nebati yağlar 34 -Sigara

17- Bakliyat 35- Diğer tütün mam.

18- Domates 36- Pamuk

Kaynak: Peters v.d., 2004: 34 
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EK-2 

SveDMX ˆˆ,, ΔΔ  değişkenlerini 5508 (153*36)’ye 1 boyutlu bir vektöre çevirerek

denklem numaraları 6-9 arasında verilen dört temel denklemi basitleştirerek ifade 

etmek mümkündür. 
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Matris özellikleri ve çarpım teknikleri esas alınacak olursa, modelin verili denklem 

sistemini dünya piyasa fiyatları için çözmesi mümkündür. F determinantı ile V, y2 ve y3 

vektöleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  
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V için çözersek;  

wP̂2
1

3
1 yFyFV −− +=

Çevrilmiş F determinantının düz eleman vektörleri ihracat ve ithalat değişimlerinin 

çıkartılmasında kullanılabilir. Bu vektörler;    

.; 444342414343332311 FFFFFFFF == yy    

O takdirde;  

.ˆ;ˆ
34243121 yyyyyyyy +=Δ+=Δ ww PMPX    

Bir sonraki aşamada ihracat ve ithalat değişimi Np ülke için çıkarılabilir. Tanımlamak 

gerekirse;  
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Yukarıdaki tanımları verilen T çarpanları dünya piyasa denklem sistemini oluşturmak 

üzere kullanılabilecektir: 
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 Piyasa dengesi açısından dünya piyasasında arz fazlası bulunmamalıdır; 
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Bunun başka bir ifadesi ise; 
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T1 ve T3 kare ürün matrisleridir. Diğerler değişkenler ise ürün vektörleridir. Dünya 

piyasa fiyatındaki değişimin bulunması için:  

)()(ˆ
42

1
31 TTTT −−−= −

wP    

denklemi kullanılır. Dünya piyasa fiyatındaki mutlak değişim ise:  

.ˆ
www PPP =Δ

Dünya piyasa fiyatındaki değişim belirlendikten sonra bu değişim en başta verilen dört 

temel denklemin içine konularak miktar değişimi elde edilebilecektir (Peters v.d., 2004: 

17 ve kendi katkımız).  
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EK-3 

İki taraflı ticaret kotaları kapsamında değişik ülkelerce farklı ülkelere kullandırılan tarife 

kotalarının ikili ticaret verilerinde eksiklikler nedeniyle eksik kalması söz konusu 

olabilmektedir. Bu durumda, kalan kısım bilinen ihracatçı ülkeler arasında dağıtılmakta, 

böylece iki taraflı ticaret matrisi yeniden oluşturulmaktadır. Ancak, kota dağıtan tüm 

ülkelerce bir ihracatçı ülkeye kullandırılan miktarın o ülkenin ihracat potansiyeli 

aşmaması esastır. Kotaların yeniden dağıtımında aşağıdaki algoritma bu esasın 

sağlanmasında kullanılmaktadır:  

Her ürün için iki taraflı kota matrisi;  ci,j, i=1,..n, j=1,..m,  

i=ithalatçılar ve j=ihracatçılardır. İki taraflı ticarette toplam vektörleri:  

Qi = ∑ ci,j ; j=1,..,m ; Qi toplam kota olan Gi’ye eşittir.   

Qj = ∑ ci,j ; i=1,..,n ; Qj ülke ihracat kapasitesi olan Xj’den küçük ya da eşittir.  

Eğer, Qj < Xj ise, tüm j için herhangi düzeltme yapılmaz. Aksi takdirde, ihracatçı j ülkesi 

için sağlanan iki taraflı ticaret kotaları ρ ( ρ = Xj / Qj) çarpanıyla çarpılarak 

düzeltilecektir.  

Bu düzeltme bazı ithalatçı ülkeler için Qi < Gi eşitsizliğini sağlar. Diğer taraftan, ithalatçı 

ülke i’den sağlanan iki taraflı ticaret kotası γ (γ = Gi / Qi) çarpanıyla çarpılarak düzeltilir.  

Bu işlem Gi / Qi < 1,001 tutturulana kadar tekrarlanır (Peters v.d., 2004: 22).  
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EK-4 

Spesifik ithalat vergilerinin ad-valoreme çevrilmesi 

Birçok ülkenin gümrük cetvellerinde birçok ürün için geçerli olan spesifik tarifeler 

bulunmaktadır. Bunlar ülkelerin kendi para birimlerine göre belli birim değerler (kg. v.s.) 

için saptadıkları vergilerdir. Bu vergiler incelemelerde kullanılmak için uygun 

olmadıklarından ad-valorem, yani oransal (yüzde olarak) karşılıklarını bulmak 

gerekmektedir.  

Ancak, hesaplamalarda bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Birçok üründe iki tip vergi 

bir arada ve birbiriyle ilişkili olarak kullanılabilmektedir. Bu hesabı zorlaştırmaktadır. 

Diğer taraftan ise, spesifik vergilerin yerel para biriminden genelde istatistiklerde 

kuallnılan ABD$’na çevirmek için sağlıklı kurların bulunması gerekir. Ayrıca, spesifik 

vergiye tabi ürünlerin belli bir ağırlığa çevrilebilen nitelikte verilerinin bulunması gerekir. 

Örneğin, tane ya da metrenin kg. karşılığı bulunmalıdır.  

Bir başka sorun ise, tarife satırına karşılık gelen ithal fiyatı bulunamamasıdır. Yüksek 

vergiler nedeniyle ticaretin bulunmadığı tarife satırları için veri temin edilemediği 

görülmekte ya da istatistiklerde miktar yerine sadece değerler verilmektedir.  

Karışık vergilendirmenin olduğu durumlarda hesaplar karmaşıklaşır. Bunlardan 

bazılarında spesifik vergiyi ad-valoreme çevirerek toplamı korumayı bulmak 

mümkündür ancak çoğunda da bulunamamaktadır. Hesaplanabilir vergilendirme 

durumları; 

- Spesifik ve/veya ad-valorem tariflerin toplanması ya da çıkarılması,

- İki vergi arası seçme şansı olması,

- Üst ya da alt sınırlar içinde iki vergi arası seçme şansı olması.

Hesaplanamayan durumlar ise;  

- Belirtilmemiş değişken vergi uygulaması,

- İki ya da daha fazla verginin uygulanması ancak uygulamaların koşullarının

belirtilmemesi,

- Tarım payı sanayi payı gibi girdi içeriğine yönelik uygulanan tarife unsurları,

- Tarife satırının boş olması ya da yeteri kadar açıklanmamış olması.
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İthalat birim değerleri hesaplamalarında, UNCTAD’ın iki taraflı ticaret verilerinden çeşitli 

şekillerde faydalanılmıştır. İthalat birim değerleri spesifik tarife bilgileri ile 

ilişkilendirilmiştir. Öncelikle ulusal kodlardan ithalat birim değerleri bulunmuş, tarife 

satırlarından bu değerlere karşılık gelmeyenler için daha az ayrıntılı genel kalemlerden 

yola çıkarak bir ithalat birim değeri bulunmuş, miktar ise spesifik vergi açıklamalarına 

karşılık gelecek şekilde konulmaya çalışılmıştır. Tarife satırı boş kalanlar için dünya 

ortalamasına denk gelen verilere başvurularak değerler konulmaya çalışılmıştır. Veriler 

arasında bulunamayanlar olursa, en son bulunabildikleri tarihteki veri esas alınmıştır 

(UNCTAD, 2003: Ek-2).   
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EK-5 

ATPSM hayvansal ürünlerle yem arasındaki etkileşimi de modellemektedir. Teorik 

olarak hayvansal ürün ve dolayısıyla yemin üretim hacmi fiyattan ziyade karlılıkla 

belirlenmektedir. Karlılığı safi katma değer (üretim değerinden yem girdisi değerini 

çıkartarak) hesabıyla, her ülkenin arz denklemi:  

∑−=
j

jijii PrPS );(f  

olmaktadır. P fiyatı, r yemin payını, i hayvansal ürünü ve j yemi belirler. 

Yukarıdaki denklem modelin daha önce verilen denklemlerine uygun şekilde ifade 

edirse; 
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Daha öndeki denklemlerde hayvansal ürünlerin fiyat değişimi içerilmiş ancak yem 

hammadde fiyatları kapsanmamıştır. Bu nedenle modelde bazı uyarlamalar yapılması 

gerekmektedir. Ek-2’de verilen ve k1–k4 şeklinde kısaltılan denklemler bu defa k1
’–k4

’ 

şeklinde ifade edilirse; 
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Bu denklemlerden elde edilen sonuçlardaki sorun ise, modelde kullanılan arz ve talep 

esnekliklerinin karlılık yerine ürün fiyatına göre saptanmış olmasıdır (Peters v.d., 

2004:20). 
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EK-6 

Modelde Kullanılan Bazı Senaryolara İlişkin Açıklamalar 

a- Uruguay Turu Yaklaşımı

1986-1994 dönemi boyunca yürütülen GATT Uruguay Turu görüşmeleri sonrasında 

kabul edilen Tarım Anlaşması ile gelişmiş ülkeler için tarifelerde altı yıl içinde yüzde 36, 

iç desteklerde yüzde 20 ve ihracat desteklerinde yüzde 21 indirim öngörülürken, 

gelişmekte olan ülkeler için indirimler on yıllık ve söz konusu politikalar için sırasıyla 

yüzde 24, yüzde 13 ve yüzde 14 olarak kabul edilmiştir.  

Uruguay Turunda bu indirim oranlarının ürün bazında farklı uygulanabileceği ancak 

genel ortalamanın kabul edilen indirim oranlarını tutturacağı kurala bağlanmıştır. 

Kullanılan modelde, Uruguay Turu senaryosu her üründe aynı oranda indirim olacağını 

varsaymaktadır. Yine gelişmiş ülkeler için altı, gelişmekte olan ülkeler için on yıl 

şartının indirimlerde geçerliliğini koruduğu varsayımı altında tarifeler konusunda 

aşağıdaki örnek verilebilir. Gelişmiş ülkeler için indirim her yıl için başlangıç tarifesinin 

yüzde 6’sı oranındadır.   

Gelişmiş Ülkeler için altı yıllık dönem boyunca indirim oranları  
Başlangıç Tarifesi %150 %125 %100 
% İndirim 36 36 36 
Yıllar % % % 
0 150.00 125.00 100.00 
1 141.00 117.50 94.00 
2 132.00 110.00 88.00 
3 123.00 102.50 82.00 
4 114.00 95.00 76.00 
5 105.00 87.50 70.00 
6 96.00 80.00 64.00 

b- İsviçre Formulü

Bir başka senaryoda yüksek ve düşük tarifeler arasında daha dar bir tarife aralığı 

öngörülerek, indirimler sonrası nihai olarak belirlenecek belli bir tarife büyüklüğüne 

ulaşılması öngörülmektedir. Alt ve üst tarifeler arası aralığın daraltılmasına tarifelerin 

uyumlaştırılması denilmektedir. İsviçre formulü tarife uyumlaştırma metotlarının özel bir 
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çeşididir. Formul başlangıç tarifesi ne kadar yüksek ve farklı olursa olsun, nihai tarifenin 

öngörülecek orana gelmesini sağlamaktadır. Her yıla eşit indirim oranları olarak 

uygulanması mümkündür. 

Bu formul İsviçre tarafından 1973-1979 GATT Tokyo Turu sırasında önerilmiştir. Öte 

yandan, halen İsviçre bu formul yerine Uruguay Turu formulünü benimsemektedir.  

İsviçre formulündeki kilit özellik aşağıdaki denklemde verilen A çarpanındadır. Nihai 

olarak ulaşılacak en yüksek tarife oranını veren bu çarpanın ne olacağı müzakare 

konusu sonucu ortaya çıkmaktadır: 

Z = AX/(A+X) 

X = başlangıç tarife oranı 

A = ulaşılacak en yüksek tarife oranını gösteren çarpan 

Z = indirim dönemi sonunda ulaşılacak tarife oranı  

İsviçre formulüyle altı yıllık indirim dönemi için belirlenen çarpan 25 olarak alındığında, 

bu çarpan aynı zamanda dönem sonunda ulaşılacak indirim oranını da vermektedir.  

Gelişmiş Ülkeler için altı yıllık dönem boyunca indirim oranları  

Başlangıç Tarifesi %150 %125 %100 
Çarpan 25 25 25 
Yıllar % % % 
0 150.00 125.00 100.00 

1 128.57 107.64 86.67 

2 107.14 90.28 73.33 

3 85.71 72.92 60.00 

4 64.29 55.56 46.67 

5 42.86 38.19 33.33 

6 21.43 20.83 20.00 

Altı yılda toplam 
indirim oranı 

85.71 83.33 80.00 

Uruguay Turu 
yaklaşımında ulaşılan 
nihai tarife oranı 

96.00 80.00 64.00 
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İsviçre formulüne göre seçilen çarpan A, X çok yüksek bir tarife oranı olsa dahi tavanı 

belirlemektedir. Çünkü, X sonsuza giderken formüldeki X/(A+X) terimi 1’e 

yaklaşmaktadır ve sonuçta Z=Ax1 olmaktadır. 

Görüldüğü gibi, İsviçre formülü Uruguay Turu yaklaşımına göre tarifelerde radikal 

indirimler getirmekte ve uygulamadaki tarife oranını indirime tabi tutmaktadır. 

Kaynak: DTÖ web sayfası:  

http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agnegs_swissformula_e.doc 

http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agnegs_swissformula_e.doc
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EK-7  
SENARYO SONUÇLARI 
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Ek Çizelge-7.1: Baz Dönemi Verileri   

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Ürün Fiyatları ($/ton)

Dünya 1.668 1.446 2.074 154 135 123 232

AB 3.195 3.116 3.035 235 229 192 411
ABD 2.603 2.605 3.181 154 136 123 408
Japonya 5.610 9.044 4.577 405 386 202 818
Türkiye 3.398 2.868 2.492 216 250 159 546

Ticaret Dengesi ($)

AB -1.312.092.448 81.391.033 778.791.855 -473.210.603 538.191.523 735.487.758 -262.756.388

ABD -240.326.753 -26.945.781 -72.072.712 3.684.347.511 557.602.151 212.470.330 5.877.470.759
Japonya -70.443.707 -11.349.929 -425.207.218 -558.041.644 18.652.850 -189.024.056 -2.051.703.017
Türkiye -13.021.342 -6.060.235 13.566.140 -55.285.595 29.995.802 -164.810.288 32.933.148

Üretim (ton)

AB 9.939.350 2.121.855 7.876.864 118.570.291 59.101.358 47.896.649 21.096.320
ABD 1.748.975 604.546 3.990.739 58.896.498 7.403.671 252.643.845 8.886.733
Japonya 408.900 84.193 131.670 2.400.382 208.667 180 2.206.687
Türkiye 12.104 116.687 234.747 19.341.467 8.460.000 2.265.667 2.133.382

Tüketim (ton)

AB 9.152.881 2.065.555 7.501.422 121.638.770 53.651.955 50.028.835 20.816.059
ABD 1.604.923 623.185 4.025.484 35.005.776 5.829.428 204.950.006 9.719.838
Japonya 451.124 92.044 336.655 6.018.938 1.609.191 16.649.109 3.995.328
Türkiye 19.909 120.879 228.207 19.699.960 8.237.754 3.603.051 1.991.612  
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Ek Çizelge-7.2: Senaryo 1a- Uruguay Turu İndirim Taahhütlerinin Aynen Korunması  

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Ürün Fiyatlarındaki Değişim (%)

Dünya 6,2 8,2 5,5 3,9 3,4 1,2 2,8

AB 4,7 6,8 2,1 6,7 5,6 8,1 9,6
ABD 1,9 4,5 3,4 3,9 3,1 1,2 9,3
Japonya 16,1 22,1 8,4 17,2 17,2 6,7 23,7
Türkiye 1,4 8,2 1,5 2,0 1,7 1,1 5,5

Ticaret Dengesindeki Değişim (%)

AB 9,4 158,7 8,3 260,6 3,8 68,3 710,8
ABD 9,0 100,4 179,1 8,6 15,6 3,0 74,2
Japonya 134,6 332,2 14,6 10,2 5,7 3,2 49,4
Türkiye 87,0 54,5 61,5 70,4 48,9 0,2 20,0

Üretimdeki Değişim (%)

AB 0,5 1,2 0,9 3,4 0,8 2,4 4,6
ABD 0,2 1,7 1,8 1,8 2,4 0,2 4,5
Japonya 2,6 2,7 8,2 2,2 14,0 258,8 13,2
Türkiye 49,4 0,6 1,0 0,3 0,7 0,4 1,2

Tüketimdeki Değişim (%)

AB 0,8 2,9 0,3 3,0 0,9 0,5 4,6
ABD 0,5 0,9 0,4 0,1 1,9 0,1 1,8
Japonya 8,9 23,1 2,0 2,8 5,8 2,0 13,0
Türkiye 0,2 1,5 0,4 1,0 0,7 0,1 0,3  
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Ek Çizelge-7.3: Senaryo 1a- Uruguay Turu İndirim Taahhütlerinin Aynen Korunması – Refah Analizi 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Refah Değişimi (ABD$)

AB 274,689,471 166,799,215 126,796,565 537,053,555 49,747,448 111,355,719 381,960,004
ABD 12,985,289 10,772,900 68,267,617 18,292,444 10,231,678 77,412,241 128,995,636
Japonya 116,347,711 133,099,183 3,779,491 316,719,366 69,589,453 13,964,656 393,367,551
Türkiye 11,178,979 4,008,488 2,978,952 18,254,537 14,456,399 2,467,570 9,669,786

Üretici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 1,494,329,971 446,992,529 517,864,587 1,834,692,610 746,711,728 729,517,400 814,143,916
ABD 88,535,330 69,371,319 426,491,287 190,651,919 12,563,194 372,196,377 330,474,865
Japonya 365,021,627 165,196,314 48,034,765 161,840,823 13,522,808 2,423 392,729,606
Türkiye 576,919 27,433,619 8,907,053 84,075,486 35,169,392 3,975,514 63,833,352

Tüketici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 838,200,123 379,427,085 75,740,212 1,622,693,485 239,801,093 371,524,796 917,105,288
ABD 75,234,249 27,707,912 39,736,330 205,638,631 22,379,181 294,527,049 246,244,366
Japonya 323,133,656 191,933,173 31,384,086 422,671,505 89,321,465 698,130,539 832,742,382
Türkiye 597,951 28,149,859 7,333,942 95,544,515 31,587,687 6,598,403 60,626,101  
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Ek Çizelge-7.4: Senaryo 1b- Uruguay Turu İndirim Taahhütlerinin Aynen Korunması (Armington çözümü) 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Ürün Fiyatlarındaki Değişim (%)

Dünya 5,5 7,8 4,0 3,6 2,5 0,7 2,6

AB 2,8 4,8 0,2 5,1 2,5 3,9 9,8
ABD 2,3 0,3 0,3 3,5 2,2 0,7 5,0
Japonya 11,0 19,3 1,2 15,2 13,5 8,6 23,9
Türkiye 0,8 7,8 0,1 1,7 2,5 0,7 5,7

Ticaret Dengesindeki Değişim (%)

AB 9,7 150,9 3,3 236,6 9,7 37,9 722,2
ABD 15,0 43,9 35,9 8,0 11,2 1,5 51,3
Japonya 128,8 332,5 9,9 11,0 0,3 0,4 50,6
Türkiye 70,3 51,7 8,3 85,2 67,7 0,2 21,1

Üretimdeki Değişim (%)

AB 0,3 0,9 0,0 2,6 0,1 1,1 4,7
ABD 0,4 0,0 0,2 1,7 1,6 0,1 2,4
Japonya 1,8 2,4 1,0 1,5 14,8 232,4 14,2
Türkiye 39,7 0,5 0,1 0,3 1,0 0,4 1,2

Tüketimdeki Değişim (%)

AB 0,9 3,1 0,3 3,1 0,9 0,5 4,7
ABD 0,4 1,0 0,5 0,1 1,5 0,1 1,8
Japonya 9,3 23,5 3,0 3,8 0,4 1,1 13,1
Türkiye 0,1 1,4 0,0 1,2 0,8 0,1 0,3  
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Ek Çizelge-7.5: Senaryo 1b- Uruguay Turu İndirim Taahhütlerinin Aynen Korunması (Armington çözümü) – Refah Analizi 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Refah Değişimi (ABD$)

AB 222,558,341 151,631,355 74,442,887 272,744,535 16,172,679 63,709,039 406,831,381
ABD 3,416,087 1,536,402 2,728,489 31,029,652 13,035,379 46,515,658 83,341,023
Japonya 108,965,428 132,949,530 6,382,013 313,418,012 80,912,721 2,451,411 402,916,188
Türkiye 5,961,068 308,673 1,238,342 19,294,247 16,358,838 1,625,344 10,967,933

Üretici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 1,673,154,380 470,307,656 851,931,394 1,941,053,362 852,476,701 767,307,002 826,974,812
ABD 115,093,802 75,025,733 599,693,119 158,044,478 3,702,265 224,908,943 335,831,578
Japonya 376,119,091 167,463,170 55,251,937 164,307,914 14,066,194 2,579 394,678,032
Türkiye 326,909 26,032,215 259,836 69,991,113 52,699,613 2,307,479 65,646,255

Tüketici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 986,270,359 400,904,374 200,690,247 1,706,285,807 320,406,390 403,985,639 930,842,018
ABD 56,210,829 32,560,011 101,045,910 187,245,029 15,428,308 178,302,657 251,271,421
Japonya 333,275,160 194,635,909 44,516,781 429,049,302 92,938,687 714,065,535 837,582,376
Türkiye 126,761 26,726,098 1,104,308 81,371,698 48,912,671 3,959,724 62,380,782  
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Ek Çizelge-7.6: Senaryo 2a- İsviçre Formulü ile Serbestleşme 

S ü tto zu T ereyağ ı P eyn ir B uğd ay Arp a M ıs ır Şeker

Ü rü n  F iyatla rın d aki D eğ iş im (% )

D ü n ya 25 ,2 24 ,4 17 ,6 9 ,8 15 ,5 4 ,6 8 ,5

AB 33 ,3 37 ,4 16 ,4 20 ,0 29 ,7 25 ,1 33 ,8
AB D 16 ,9 22 ,0 16 ,6 9 ,8 15 ,4 4 ,6 30 ,1
Jap o n ya 53 ,3 74 ,6 37 ,0 49 ,5 50 ,4 34 ,1 62 ,2
T ü rk iye 22 ,6 16 ,7 4 ,0 12 ,0 32 ,8 4 ,3 53 ,7

T icare t D en g esin d ek i D eğ iş im (% )

AB 72 ,1 690 ,2 104 ,8 607 ,8 43 ,5 156 ,9 2 ,360 ,9
AB D 34 ,7 267 ,5 142 ,9 20 ,9 43 ,3 11 ,5 200 ,8
Jap o n ya 304 ,8 991 ,7 35 ,1 26 ,9 9 ,7 9 ,0 126 ,9
T ü rk iye 12 ,0 93 ,7 237 ,6 135 ,7 644 ,5 6 ,0 401 ,2

Ü retim d ek i D eğ iş im  (% )

AB 2 ,4 5 ,4 5 ,8 8 ,6 5 ,4 6 ,8 15 ,2
AB D 1 ,3 6 7 ,3 4 ,3 6 ,8 0 ,9 13 ,7
Jap o n ya 6 ,6 7 ,5 31 ,3 6 ,4 35 ,6 660 ,7 30 ,5
T ü rk iye 12 ,2 0 ,6 3 ,7 1 ,8 10 2 ,7 20 ,2

T ü ketim d eki D eğ iş im  (% )

AB 4 ,1 10 ,1 0 ,9 5 ,3 0 ,8 0 ,3 14 ,0
AB D 2 ,1 0 ,0 6 ,3 0 ,3 5 ,1 0 ,5 2 ,7
Jap o n ya 14 ,9 59 ,4 3 ,2 6 ,8 14 ,4 4 ,1 32 ,0
T ü rk iye 3 ,3 1 ,4 1 ,6 4 ,2 5 ,1 2 ,1 5 ,2
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Ek Çizelge-7.7: Senaryo 2a-  İsviçre Formulü ile Serbestleşme – Refah Analizi 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Refah Değişimi (ABD$)

AB 1,074,696,416 499,628,259 491,414,057 890,024,672 424,497,627 201,546,846 956,277,239
ABD 52,799,206 24,198,148 137,551,105 28,526,007 1,950,895 279,899,038 228,813,848
Japonya 168,461,674 274,651,107 14,764,920 793,832,400 173,470,394 22,943,799 701,446,535
Türkiye 3,065,249 1,117,291 979.690 5,165,324 137,532,092 10,753,193 155,098,662

Üretici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 10,363,696,410 2,368,606,192 3,774,389,598 5,246,911,248 3,783,149,220 2,189,482,852 2,683,432,071
ABD 775,600,500 327,849,138 2,005,701,355 505,463,400 117,647,431 888,577,366 1,009,612,773
Japonya 1,163,530,772 536,544,459 177,487,272 435,744,027 38,017,921 12,195 878,318,546
Türkiye 9,223,557 55,719,170 23,722,554 491,191,132 646,611,254 15,423,269 539,972,617

Tüketici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 6,404,215,718 1,874,838,498 112,186,003 3,383,243,956 1,179,827,919 330,430,751 3,059,048,898
ABD 282,182,609 25,791,148 865,500,157 529,482,289 119,592,360 1,168,219,318 398,048,056
Japonya 799,536,257 730,366,030 21,523,822 1,094,454,213 202,183,317 1,547,101,290 2,418,325,995
Türkiye 23,497,804 59,039,882 18,190,802 476,420,443 692,321,333 23,949,154 603,924,637  
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Ek Çizelge-7.8: Senaryo 2b- İsviçre Formulü ile Serbestleşme (Armington çözümü) 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Ürün Fiyatlarındaki Değişim(%)

Dünya 22,4 22,3 10,4 8,2 11,1 2,8 7,7

AB 20,8 25,9 4,7 11,5 12,2 4,3 34,3
ABD 7,4 1,3 3,7 8,2 11,0 2,8 8,4
Japonya 23,2 58,4 1,9 38,6 29,8 42,3 62,5
Türkiye 24,3 18,1 2,3 13,3 35,3 5,9 54,0

Ticaret Dengesindeki Değişim(%)

AB 70,1 643,1 71,4 484,5 12,7 3,8 2,404,2
ABD 69,2 35,2 583,0 17,7 25,7 5,8 85,9
Japonya 269,7 986,1 11,4 26,7 1,9 0,1 132,2
Türkiye 76,3 107,1 37,6 198,3 725,0 7,8 403,4

Üretimdeki Değişim (%)

AB 1,5 3,7 1,6 5,2 2,2 0,1 15,6
ABD 1,7 2,1 2,7 3,6 4,2 0,4 3,7
Japonya 2,6 6,2 3,1 3,1 39,5 537,4 35,0
Türkiye 58,2 0,7 0,7 1,7 11,6 2,7 20,4

Tüketimdeki Değişim (%)

AB 4,9 11,1 2,0 6,0 0,3 0,1 14,3
ABD 1,6 0,6 2,0 0,1 3,6 0,2 2,8
Japonya 16,6 61,5 1,7 9,0 2,2 2,7 32,4
Türkiye 3,8 1,7 0,6 5,1 5,9 2,2 5,3  
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Ek Çizelge-7.9: Senaryo 2b- İsviçre Formulü ile Serbestleşme (Armington çözümü) – Refah Analizi 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Refah Değişimi (ABD$)

AB 837,093,394 459,207,407 425,228,719 717,884,241 382,250,916 164,849,580 882,428,478
ABD 47,455,354 15,019,928 178,373,396 91,745,903 14,631,189 400,064,491 182,161,407
Japonya 171,908,705 277,861,764 12,066,298 804,073,993 187,704,058 203,736 716,146,249
Türkiye 1,366,703 1,718,760 3,084,636 9,376,639 140,849,511 5,038,982 145,905,235

Üretici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 10,813,798,106 2,430,560,022 4,877,667,425 5,540,716,981 4,097,065,799 2,296,067,248 2,719,186,429
ABD 856,866,016 345,713,452 2,574,628,156 351,028,173 71,262,554 314,968,755 1,025,701,518
Japonya 1,184,956,853 539,359,488 190,799,105 441,589,254 39,335,122 12,642 881,193,778
Türkiye 9,916,570 60,237,301 13,741,696 543,018,477 692,961,407 21,270,616 542,964,028

Tüketici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 6,863,519,198 1,952,865,267 1,284,571,887 3,745,965,142 1,509,241,614 454,280,434 3,109,043,631
ABD 207,489,946 46,556,370 242,140,994 442,766,156 85,840,161 715,033,458 419,312,745
Japonya 830,733,659 736,593,429 36,014,277 1,114,696,334 214,564,205 1,594,932,351 2,431,021,901
Türkiye 24,799,964 63,928,277 18,208,285 534,654,998 749,297,762 33,573,005 607,952,571
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Ek Çizelge-7.10: Senaryo 3a- Tam Serbestleşme 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Ürün Fiyatlarındaki Değişim(%)

Dünya 28,0 31,8 22,3 14,8 18,9 7,8 12,0

AB 33,1 38,8 16,4 24,5 29,8 30,6 36,7
ABD 17,9 26,8 20,3 14,8 18,0 7,8 36,2
Japonya 61,9 78,9 44,6 56,2 58,5 34,2 68,2
Türkiye 37,1 33,6 1,8 18,0 35,7 16,5 52,3

Ticaret Dengesindeki Değişim(%)

AB 58,9 605,3 58,2 775,4 17,2 231,9 2,553,2
ABD 42,1 303,7 393,6 32,3 103,5 22,1 253,7
Japonya 371,8 978,3 51,6 34,6 7,7 13,6 140,8
Türkiye 73,1 185,4 225,7 362,1 614,4 9,4 343,4

Üretimdeki Değişim (%)

AB 2,2 4,6 4,8 10,0 4,5 8,5 15,8
ABD 1,2 5,9 7,9 6,4 14,1 1,7 15,7
Japonya 7,5 7,0 35,2 7,6 34,1 695,7 32,2
Türkiye 59,7 1,2 3,3 1,1 9,8 1,2 17,0

Tüketimdeki Değişim (%)

AB 3,4 8,4 1,7 7,0 1,8 0,7 14,9
ABD 2,3 0,4 5,2 0,4 9,8 0,9 4,1
Japonya 18,4 54,8 0,8 7,3 15,1 5,3 33,7
Türkiye 5,4 2,9 1,3 4,9 4,3 0,2 4,4  
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Ek Çizelge-7.11: Senaryo 3a- Tam Serbestleşme – Refah Analizi 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Refah Değişimi (ABD$)

AB 831,790,609 409,972,817 365,679,821 673,211,887 382,320,554 198,341,308 835,052,566
ABD 61,511,899 21,088,430 150,415,919 128,049,061 83,859 178,259,506 250,544,659
Japonya 188,448,027 276,207,058 27,641,771 884,555,200 218,405,837 76,420,479 701,460,753
Türkiye 1,958,155 2,903,683 2,958,697 39,575,919 92,497,222 9,118,538 104,348,683

Üretici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 10,322,006,535 2,452,280,327 3,781,891,791 6,331,478,872 3,791,357,076 2,640,736,974 2,892,993,283
ABD 824,453,686 394,053,344 2,416,185,419 917,359,105 138,429,087 1,785,311,288 1,194,850,859
Japonya 1,341,400,973 565,512,158 202,787,566 487,800,512 43,656,649 12,29 937,175,605
Türkiye 15,080,235 111,013,996 10,327,201 729,342,529 701,179,703 57,766,028 528,559,258

Tüketici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 6,134,996,369 1,970,466,104 48,245,567 4,813,304,569 1,057,903,062 777,472,645 3,472,723,645
ABD 289,765,975 88,634,401 542,241,383 783,730,006 134,230,728 1,963,313,708 638,822,953
Japonya 1,022,872,835 783,992,960 60,271,097 1,283,129,327 251,345,835 1,939,203,764 2,691,847,431
Türkiye 37,704,137 120,073,327 2,816,442 791,032,687 768,180,494 96,772,190 588,448,192
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Ek Çizelge-7.12: Senaryo 3b- Tam Serbestleşme (Armington çözümü) 
Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Ürün Fiyatlarındaki Değişim(%)

Dünya 24,6 29,6 14,6 13,1 14,4 5,9 11,0

AB 20,0 25,8 3,2 15,0 10,6 7,9 37,3
ABD 7,8 0,6 2,6 13,0 13,5 5,9 12,7
Japonya 29,6 60,7 1,4 44,1 35,7 43,1 68,5
Türkiye 38,8 34,7 4,6 19,2 38,2 18,1 52,7

Ticaret Dengesindeki Değişim(%)

AB 60,2 553,7 25,8 641,9 16,6 65,6 2,606,0
ABD 76,0 35,9 405,0 28,6 80,4 15,5 129,3
Japonya 336,3 973,8 25,3 35,2 8,0 2,4 146,6
Türkiye 166,3 199,3 75,0 424,6 700,6 7,3 347,3

Üretimdeki Değişim (%)

AB 1,3 2,8 0,4 6,4 1,1 1,5 16,2
ABD 1,8 2,6 2,5 5,7 11,2 1,2 5,3
Japonya 3,3 5,6 0,9 4,1 38,3 565,8 37,0
Türkiye 108,6 1,3 1,3 1,2 11,4 1,2 17,3

Tüketimdeki Değişim (%)

AB 4,4 9,4 1,3 7,8 1,4 0,9 15,3
ABD 1,7 1,0 0,7 0,2 8,2 0,6 4,3
Japonya 20,4 57,0 6,0 10,1 0,1 3,3 34,2
Türkiye 6,0 3,3 1,0 5,8 5,2 0,3 4,5
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 Ek Çizelge-7.13: Senaryo 3b- Tam Serbestleşme (Armington çözümü) – Refah Analizi 

Süttozu Tereyağı Peynir Buğday Arpa Mısır Şeker

Refah Değişimi (ABD$)

AB 848,107,732 426,784,178 445,811,574 767,670,190 401,975,020 220,821,368 851,381,282
ABD 55,305,646 24,974,920 238,865,388 50,140,147 13,344,196 318,191,196 257,040,770
Japonya 201,000,739 279,413,686 18,897,428 898,098,309 228,017,828 32,198,610 711,418,953
Türkiye 1,399,712 3,359,204 2,523,118 47,735,999 103,319,298 5,106,245 105,605,803

Üretici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 10,865,235,297 2,513,297,295 4,904,783,992 6,606,964,667 4,104,258,625 2,742,646,831 2,931,183,551
ABD 920,889,420 410,545,548 2,956,744,568 744,624,008 90,908,391 1,154,472,179 1,210,986,625
Japonya 1,362,082,293 567,858,235 213,029,702 492,968,780 44,731,589 12,758 939,732,495
Türkiye 15,751,602 114,615,188 26,577,706 779,133,128 744,773,832 62,894,866 532,027,862

Tüketici Artığındaki Değişim (ABD$)

AB 6,694,542,254 2,048,294,433 1,154,778,386 5,183,248,667 1,390,459,077 901,862,562 3,527,242,630
ABD 199,536,494 109,013,095 86,767,236 688,903,823 100,138,086 1,472,406,289 661,454,831
Japonya 1,056,106,868 789,545,665 117,052,432 1,301,840,704 262,032,767 1,983,426,099 2,704,362,520
Türkiye 38,933,948 124,130,040 33,652,887 848,983,365 822,596,699 105,913,320 593,173,915  
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