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I. GİRİŞ 

Spot (nakit) ve forward (vadeli) işlemleri tamamlayan ve 

katılımcılara risk yönetimi şansı tanıyan futures işlemleri 

(standart vadeli sözleşmeler) 19. yüzyılın sonlarında bugünkü 

anlamda uygulanmaya başlamışsa da 19701lere kadar belirli 

mallarda ve düşük bir işlem hacmiyle sınırlı kalmıştır. 1970'li 

yıllarda yaşanan iki petrol krizi sonucu pek çok piyasada oluşan 

dalgalanmaların yarattığı zararlar piyasalarda fiyat 

dalgalanmaları nedeniyle varolan risklerin minimize edilmesi 

amacına yönelik futures işlemlerinin pek çok fiziki mal yanında 

mali varlığa da uygulanması sonucunu getirmiştir. Bu şekilde 

yaygınlaşan ve derinleşen futures piyasaları, riski başkalarına 

aktarmak isteyen "hedger"ların (risk-yöneticileri) ve kar-risk 

ilişkisinden yararlanmak isteyen spekülatörlerin varlığında bir 

yandan kişilerarası risk transferine yönelik işlevini başarıyla 

yürütürken aynı zamanda, zamanlararası fiyat ilişkilerini 

düzenleme ve bu şekilde üretim-depolama-piyasaya arz çevrimine 

gerekli sinyalleri gönderme konusunda kendini kanıtlamıştır. 

Uzun dönemli üretim-arz ilişkilerini düzenlemede piyasalara 

objektif kriterler sağlayabilen futures işlemleri günümüzde 

Türkiye'nin gündemine girme aşamasına da gelmiştir. İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), borsa endeksi üzerinde futures 

işlemlere geçme aşamasındayken İzmir Ticaret Borsası da pamukta 

futures işlemlerine geçme amaçlı çalışmalar başlatmıştır. 

Türkiye'nin gündemindeki en yeni konu olan futures 
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işlemlerini uygulandığı tüm alanlarda derinlemesine bir tek 

çalışmada incelemek mümkün değildir. Bu nedenle çalışmanın bu 

alanlardan biriyle sınırlı olması gerektiği düşünülmektedir. Bu 
?• 

noktadan hareketle, çalışmada Türkiye'de futures işlemlerinin 

tarımsal ürünlerde uygulanabilirliği üzerinde yoğunlaşılacaktır. 

Her ne kadar amaç, Türkiye'de tarımsal ürünlerde futures 

işlemlerine geçiş yönünde bir çalışma yapmaksa da bu konuda 

sağlıklı sonuçlara varabilmek ancak Türkiye'de tarımın yapısını 

ve mal borsalarının durumunu tespit etmekle mümkündür. Bu amaçla, 

ilk olarak destekleme politikalarının teorik çerçevesi ve 

bunların Türkiye'de ve dünyada uygulanış biçimleri 

irdelenecektir. Bunun ardından Türkiye'deki mal borsalarının 

durumları ve borsalarda işlem gören ürünler incelenecektir. 

Bunları izleyen Bölüm III, spot-forward-futures işlem farklarını 

ve ilişkilerini, bu piyasalarda fiyat oluşumlarını, futures 

işlemlerinin tarihi gelişimini, futures piyasaların katılımcıla¬ 

rını, futures sözleşmeler-tarım sektörü ilişkilerini, bu 

piyasalardaki kurumsal yapıyı inceleyip futures işlemlere 

sayısal örnekler verecektir. 

Bölüm IV'te, futures işlemler için seçilecek ürünlere uygun 

kriterlerin, bu kriterlere uygun ve futures sözleşmelerinin 

uygulanabileceği ürünlerin tespiti için önerilerde bulunulacak, 

ayrıca futures piyasalarında olası kurumlararası çatışmaların 

şimdiden önlenebilmesine yönelik görüş bildirilecektir. Futures 

piyasalarının ve bu piyasaların yeralacağı borsalarm daha iyi 

işleyebilmesi için şu an uygulanan destekleme sisteminde yapılma- 
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sı öngörülen değişiklikler de bu bölümde belirtilecektir. 

II. TARIM SEKTÖRÜ 

II.A. TARIMSAL DESTEKLEME 

II.A.1. Teorik Temel 

Tarım sektörü, ürünlerin arz ve taleplerinin "l" değerinden 

düşük fiyat esnekliği gösterdiği bir sektördür. Öte yandan üretim 

tüm teknolojik gelişmelere rağmen halen, hava koşullarıyla 

yakından ilişkili ve üretim periyodu diğer sektörlere göre daha 

uzundur. Talep yapısı devamlı olan, buna karşılık üretim yapısı 

kesikli olan tarım sektöründe depolama önemli bir yer tutar. Öte 

yandan başta hava koşulları olmak üzere pek çok faktörden 

etkilenen tarım sektörü üretiminde yıldan yıla istikrarsızlık¬ 

lar görmek mümkündür. İstikrarsızlıklar ve fiyat oynamaları ise 

fiyat esnekliğinin düşük olmasından ötürü çiftçinin gelirlerinde 

önemli oranlarda değişmeye neden olabilmektedir. (Buna ilişkin 

matematiksel gösterim EK Il.l'de yer almaktadır). Öte yandan 

ürünlerin saklanması ve pazarlanması zordur. Tarım sektöründe 

çalışanlar, sektörün bu özelliklerinden ötürü, gelirlerindeki 

istikrarsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla devletler 

tarafından çeşitli biçimlerde desteklenmektedirler. 

Tarıma sunulan destekler, girdi sübvansiyonları, vergi 

indirimleri, düşük faizli kredi, dış ticarette koruma, eğitim ve 

araştırma faaliyetleri, tarımsal ve altyapı yatırımları ile fiyat 

yoluyla destekleme alımları biçiminde gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu politika değişkenlerinin içinde, belli bir fiyattan çiftçinin 
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elindeki ürünün alınması anlamına gelen, destekleme alımları 

önemli bir yere sahiptir. 

> 

Destekleme alımlarının hedefi, ülkenin tarımsal ürün 

talebinin karşılanmasında yeterlilik sağlanması, üretim 

planlarını önceden açıklanan fiyatları referans alarak yapan 

üreticilerin üretimde istikrarı sağlamaları, sanayie girdi olan 

ürünlerin yeterli miktarda üretilmesi ve tarımsal üretim 

kompozisyonunun istenilen yönde oluşmasıdır. Destekleme alımları 

aslında ilan edilen belli bir fiyattan alım esası üzerine 

kurulmuş olduğu için buna Fiyat Desteklemesi de denir. 

Fiyat Destekleme yöntemlerinden biri olan Taban Fiyat 

uygulamasının mekanizması şu şekilde açıklanabilir (Grafik 

II.l); devlet, belirlemiş olduğu ürünleri, düşük olan piyasa 

fiyatının (Pe) üzerinde belirlediği fiyattan (Pg) alır. Burada 

verilen fiyat, arz Qs miktarının piyasada talep edilen 

miktarının da Qd kadar olmasına ve (Qs - Qd) kadar bir arz 

fazlası oluşmasına neden olur. Bu fazla ise ürünün alım yapan 

devlet eliyle depolanmasını gerektirir. Burada dikkat edilecek 

husus çiftçilerin gelirinin, bu politikayla, piyasa şartlarında 

elde edilecek gelire göre (Pg*Qs - Pe*Qe) kadar arttığı, devletin 

ise depoladığı fazla ürün için Pg*(Qs — Qd) kadar bir harcama 

yaptığıdır. Burada devletin yüklendiği bir başka maliyet de, 

sözkonusu stok miktarının finansmanıdır. Ayrıca stokların 

azaltılabilmesi için devlet iç tüketim veya ihracatın 

sübvansiyonu yoluna gidecekse bunlar da konuyla ilgili ek maliyet 

unsurlarıdır. 
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Grafik II-l 

Taban Fiyat uygulaması, fiyatların üretimin planlanmasına 

yardımcı olacak şekilde önceden açıklanması ve üretim şartlarında 

anormal değişikler olmaması halinde, daima üretim fazlası 

verilmesine, dolayısıyla stokların artmasına sebep olacak bir 

destekleme biçimidir. Buna mukabil, teorik olarak, bu yöntemle 

ürünlerin göreli miktarlarını belirlemek mümkündür. Uygulama 

sonucu kronik olarak oluşacak arz fazlası için çözüm çareleri şu 

şekilde sıralanabilir: 

(1) Arz Kontrolü 

Tarımda arz fazlası, miktar kısıtlamasına gidilerek, ekim 

alanlarının sınırlandırılması yoluyla kısılabilir. Burada 

sınırlama, taban fiyatta arz-talep dengesinin sağlanabileceği 

fiyat düzeyine (Pg) kadar arz eğrisinin kaydırılmasını öngören 

miktarda yapılır. Bu politikanın uygulanması Grafik II. 2'de 

görülmektedir. 
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Grafik II—2 

(2) Telafi Edici Ödemeler (Hedef Fiyatlar) 

ABD'de uygulanan bu yöntem, çiftçilere yapılacak ödemelerin 

sınırını belirlemek amacıyla fiyat hedefleri tesbit etmeye 

dayanır. Yöntemin mekaniği Grafik II.3'te izlenebilir. Burada 

piyasa fiyatının üzerinde tesbit edilmiş bir üst limit hedef 

fiyat (Pg) bulunur. Bunun yanında bir de minimum bir fiyat (Pm) 

belirlenir. Bu fiyatların özelliği, 

Pg > Pe > Pm 

şeklinde sıralanmalarıdır. Bu yöntem, fiyatın piyasada 

teşekkülünü esas alır. Bu şekilde belirlenen fiyatla (Pe), hedef 

fiyat (Pg) arasındaki fark (Qg>Pg-Qg.Pe) üreticiye hükümet 

tarafından aktarılır. Öte yandan piyasa fiyatının belirlenmiş 

minimum fiyatın (Pm) altında kalması halinde üreticiye maksimum 

ödenecek miktar (Pg*Qg-Pm*Qg) kadardır. 
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Grafik II—3 

Bu sistemin devlet tarafından çiftçiye yaptığı ödemeleri 

azaltıcı etkisi olmaktadır. Ayrıca, ürünlerin fiyatları piyasada 

teşekkül ettiği için piyasa yapısı ve süreçte üretici ve 

tüketicilerin karar vermelerinde etken olan enformasyon 

çarpıtılmamakta ve aynı zamanda üreticilerin gelirlerinde 

istikrar da sağlanabilmektedir. Ayrıca üretilen ürünün tümü 

piyasada satıldığı için stok finansmanı ve stokların eritilmesi 

amacıyla ihracat ya da tüketim sübvansiyonu ortadan kalkmaktadır. 

Sözkonusu yöntemde hedef fiyatların düzeyinin belirlenmesi 

sorunlar doğurabilmektedir. Buna karşın, bu amaçla kullanılan 

yöntemlerden biri, üretimde ortalama maliyetlerden yola 

çıkmaktır. Bununla beraber bu yöntem, tüm alanlar için geçerli 

olabilecek bir ortalama maliyet bulmanın zorluğu nedeniyle, 

1970'li yıllarda ABD'nde çok sorgulanmış ve 1981 yılında 

terkedilerek yerini pazarlık usulüne bırakmıştır. 

* 

(3) Fiyatların Dünya Fiyatlarıyla İlişkilendirilmesi 

Avustralya ve Kanada tarafından uygulanmakta olan bu yöntem, 

çiftçilere minimum bir fiyat garantisi verilerek, satışların 
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belirli maliyetler düştükten sonra son dönemin (Avustralya için 3 

yıl, Kanada için 5 yıl) dünya fiyatlarının ağırlıklı 

ortalamasının alınması esasına dayanır. Bu şekilde üreticiler 
. 2-

dünya koşullarındaki gelişmeleri hissetmekte fakat kendilerine 

bu fiyatların ortalamasının belli bir yüzdesi garanti 

edilmektedir. Ayrıca bu iki ülkenin başında bulunduğu Cairns 

Grubu olarak anılan 14 ülke tarım ürünleri ihracatında 

sübvaniyon vermemektedirler (1). 

(4) Diğer Yöntemler 

Yukarıda belirtilmiş yöntemlerin yanında yurtiçi fiyat 

istikrarının sağlanması amacıyla ithalat ve ihracatta miktar 

kısıtlaması veya vergi-sübvansiyon politikalarının uygulamasına 

yönelik politikalar da mevcuttur. 

II.A.2. Türkiye'de Uygulama 

Tarımsal Destekleme politikalarının Türkiye'de son dönemdeki 

uygulamasıyla ilgili daha detaylı bir durum tespiti Bölüm II.B'de 

yer alacaktır. Bununla birlikte bu aşamada, Türkiye'de tarım 

sektörüne yönelik politikaların bir önceki bölümde yer alan taban 

fiyat ve ithalat-ihracat politikaları çerçevesinde izlendiği 

söylenebilir. Fiyat destekleme uygulamalarının son dönemde 

değiştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bölüm II.B'de bu 

konuya da değinilecektir. 

(1) Cairns Grubunu oluşturan ülkeler, Avustralya, Kanada, 
Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Fiji, Macaristan, 
Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve 
Uruguay'dır. 
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II.A.3 Dünyada Uygulama 

Dünya tarım üretimi, İkinci Dünya Savaşından sonraki 45 yıl 

içinde 3 kat artmıştır. Bununla beraber bu gelişme dünyanın 

belirli yörelerinde yoğunlaşmıştır. Örneğin, 2 milyar ton 

civarında olan dünya tahıl üretiminin yüzde 20'lik bölümü ABD'de 

gerçekleşmektedir. Bunun yanında Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri 

üretimin yüzde 38'ini, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya yüzde 

15'ini, Avrupa ise yüzde 11'ini üretmektedir (2). Bu bölgeler, 

nüfuslarına oranla oldukça yüksek üretimi gerçekleştirmiş 

bölgelerdir. Buna karşın, Afrika, Güney Amerika ve Ortadoğu'da 

üretim, talebi karşılayamamaktadır. Örneğin, Güney Afrika 

haricinde Afrika kıtası dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11'ine 

sahipken tahıl üretiminin yüzde 3.5'unu, İsrail dışında Orta Doğu 

ülkeleri toplam nüfusun yüzde 4.6'sına sahipken üretimin yüzde 

1.4'ünü ve Güney Amerika nüfusun yüzde 8'ine sahipken üretimin 

yüzde 6'sını gerçekleştirmektedir (3). Bu bölgesel farklılıklar 

sadece tahıl değil diğer ürünler gözönüne alındığında daha da 

keskinleşmektedir. 

Dünyada beslenme için birincil öneme sahip tarım 

üretiminin yapısı bu şekildeyken tüm gıda ve tarım pazarına 

bakıldığında ABD'nin bu pazarın yüzde 17'sini, AB'nin ise 

yaklaşık yüzde 30'unu elinde tuttuğu görülmektedir (4). Doğu 

Avrupa ve Rusya üretim yapısının yeniden yapılanmakta olduğu ve 

(2) Şahinöz, A. s.1-3 
(3) İbid, s.5 
(4) İbid, s.49, 77 
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Doğu Asya'da en önemli merkezlerden biri olan Çin'in kendine has 

bir tarımsal destekleme sistemi olduğu hatırlanırsa, AB ve ABD'nin 

hem dünya tarım üretimi İçinde sahip oldukları önemli p>ay hem de 

uyguladıkları destekleme politikaları yönünden ileri bir aşamada 

olmaları bu iki önemli merkezde uygulanan tarımsal destekleme 

sistemlerinin -genel hatlarıyla da olsa- incelenmesini çekici 

kılmaktadır. Bu nedenle bu bölümde önce AB tarafından uygulanan 

Ortak Tarım Politikasına (OTP) daha sonra da ABD tarafından 

uygulanan destekleme sistemine değinilecektir. 

AB'de bugün uygulanan ve tüm üye ülkelerin tarımsal 

politikalarını yönlendiren OTP, 1962 yılında uygulamaya 

konulmuştur. OTP, 5 ana ilke çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bunlar, AB tarımında verimliliğin sağlanması, gıda yeterliliğinin 

sağlanması, tarım sektöründe istikrarın sağlanması, çiftçilerin 

gelirlerinin belli bir düzeyde istikrara kavuşturulması ve 

tüketicilere uygun fiyatlarda tarım ürünü sağlanması şeklinde 

özetlenebilir. Başlangıçta üretim açığı olan Avrupa, OTP 

uygulamaları sayesinde ABD rekabetine karşı tarım sektörünü 

geliştirmiş, bu ülkeyle rekabet edebilir duruma gelmiş ve üretim 

fazlası vermeye başlamıştır. Bu durum, iç pazarın doymuşluğu 

nedeniyle 1990'ların başında süt ürünleri, et ve tahıl 

stoklarının oldukça yüksek düzeylere ulaşmasına neden olmuştur. 

OTP çerçevesinde uygulanan tarım ürünlerinin dış ticareti 

ile ilgili destekleme "Prelevman" denilen bir sistemle 

yürütülmektedir. Buna göre AB dışından yapılacak tarımsal ürün 

ithalatına uygulanan Prelevman, pazara giren ürünle bu ürünün AT 
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içindeki fiyatı arasındaki farktır. Bu fark dünya fiyatları ve iç 

piyasa fiyatlarındaki değişmelere bağlı olarak değişeceğinden 

Prelevman oranları da devamlı değişiklik arzetmektedir. Prelevman 

uygulaması, Topluluğun kendisi için temel saydığı tahıl, şeker, 

süt ürünleri, zeytinyağı ve et ürünlerinde uygulanmaktadır. Bunun 

yanında, sebze, meyve ve tütün gibi ürün ithalatında sabit gümrük 

vergisi uygulaması da bulunmaktadır. Ayrıca, ithal edilecek 

ürünlerin OTP çerçevesinde belirlenmiş iç pazar referans 

fiyatlarından düşük olması halinde aradaki farkı ortadan 

kaldıracak oranda bir fark giderici vergi uygulanmaktadır. 

Dış ticarette yapılan korumacılığa ek olarak AB, OTP ile 

ürün bazında fiyat ve fiyat-dışı destekler uygulamaktadır. 

Topluluk tarım ürünlerinin fiyatları belli bir bant içinde 

hareket edebilir. Bu bantın üst sınırı "Hedef Fiyat"tır. Bu 

bantın alt sınırında kamu organlarının müdahaleye girdikleri 

fiyat vardır ki bu da "Müdahale Fiyatı"dır. Öte yandan bir de 

ithalata izin verilen en düşük fiyat bulunmaktadır ki bunun 

düzeyi belirlenirken AT fiyatlarının belli bir düzeyin altına 

düşmemesi hususu da gözönüne alınır. İthalata izin verilen fiyat 

"Eşik Fiyat" olarak adlandırılır. Yukarıda da bahsedildiği gibi 

ithalat vergileri, dünya fiyatlarıyla Eşik Fiyat arasındaki fark 

kadar alınmak suretiyle ithalat caydırılır (fark giderici 

vergiler). Bunun yanında ihracatı artırmak için de değişken 

oranlı sübvansiyonlar uygulanmaktadır. 

AB'de tarımla ilgili görev yapan kuruluş, Avrupa Tarımsal 

Yönlendirme ve Garanti Fonu'dur. (European Agricultural Guidance 
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and Guarantee Fund). Fonun görevlerinin bir bölümü, üye ülkelerde 

fiyat istikrarını sağlamak için yapılan harcama, sübvansiyon gibi 

müdahale harcamalarını kapsarken diğer bölümü de tarımın yapısını 

düzeltmek için yapılan harcamalardan oluşur. Bu işlevlerden ilki 

"garanti" sonraki ise "yönlendirme" olarak adlandırılır. 

AB bütçesi içindeki payı yüzde 60 (5) civarında olan OTP 

harcamaları AB'nin GSYİH'na göre oranı, artış eğilimine (6) 

girince üye ülkeler 1988 yılında OTP harcamalarının yıllık artış 

hızını belli parasal limitler belirleyerek kontrol altına almak 

hususunda anlaşma yoluna gitmişlerdir. Buna göre tarım 

ödeneklerinin artış hızı, AB-GSMH artış hızının yüzde 74'ünü 

aşamayacağı şeklinde karara bağlanmıştır. 

OTP harcamalarının azaltılması için alınan önlemlerden biri 

de desteklemeden yararlanmada indirime yönelik politikalardır. 

Bunlardan destekleme maliyetinin çiftçiler tarafından paylaşılma¬ 

sını ve bu şekilde ödemelerinin kesintiyle çiftçinin eline geçme¬ 

si demek olan "ortak sorumluluk vergisi"nin yanında üretim 

miktarlarında belli eşiklerin (garanti eşikleri) aşılması halinde 

destekleme fiyatlarında indirim yapılmasını öngören "garanti 

eşikleri" uygulamaları mevcuttur. Bunun yanısıra müdahale edilen 

ürünlerde çeşitli sınırlamalar ve kotalar sözkonusu olabilmekte¬ 

dir. Ayrıca 55 yaşın üzerindeki çiftçilerin emekli olmak suretiy¬ 

le üretimi durdurmalarına ilişkin teşviklerle üretim fazlası 

veren ürünlerin üretimlerinin kısılmasına ilişkin miktar smırla- 

(5) Babacan, s.13. 
(6) İbid, s.15. 
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maları da ek önlemlerdir. 

Tarımsal desteklemenin uygulamada olduğu bir diğer önemli 

tarımsal üretim merkezi de ABD'dir. Bu ülkede*uygulanan yöntem 

çiftçinin piyasa koşullarının oluşmasına katılımını 

öngörmektedir. 

ABD'nde uygulanan tarımsal destekleme, anahatları 

itibariyle, şu şekilde tanımlanabilir; piyasa fiyatının üzerinde 

belirlenen bir hedef fiyat tesbit edilmektedir. Ayrıca tavan 

fiyat niteliğinde, bir de kredi oranı belirlenmektedir. Programın 

uygulandığı tüm ürünlerde üretim koşullarına ilişkin bazı özel 

şartlar belirtilmektedir. Bu şartlara uyacağını taahhüt ederek 

belirli miktardaki ürünü hükümetin gerekli birimine teminat 

olarak taahhüt eden çiftçiler, faiz oranı düşük olan ve yukarıda 

bahsedilen krediden yararlanabilir. Krediyi alan çiftçiler 

belirli bir süre içinde kredi miktarını ve faizini ödemek 

durumundadırlar. Bunun gerçekleşmemesi, taahhüt edilen ürün 

miktarına el konulmasını getirir. Ödemeyi yapan üretici ise 

taahhüt olarak verdiği ürünü kontrol etme hakkına sahip olur. Bu 

şekilde ürününü ipotekten kurtararak piyasada satma hakkına sahip 

olan çiftçi hedef fiyatla bundan daha düşük olan piyasa fiyatı 

arasındaki farkı hükümetten talep eder. Ayrıca piyasa fiyatının, 

kredi fiyatının altına düşmesi halinde çiftçinin ürünü kredi 

oranından devlete satması mümkündür. Bu programa çiftçinin 

katılımı, isteğe bağlı olmaktadır. Sadece programa katılanlar, 

destekleme alımlarından yararlanabilmektedir. Bununla beraber, 

sözkonusu üreticilerin Programın zaman zaman bir parçası haline 
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gelen ekim alanı sınırlamalarına uymaları gerekmektedir. 

Telafi Edici Ödemeler (Deficiency Payments) adıyla anılan 

yukarıdaki destekleme sistemi için ödenecek miktar, ürünlerden 

piyasada oluşan fiyatlarının ortalaması ile ekim alanı ve bu 

alandaki ortalama verimliliğin çarpımı yoluyla bulunur. Ödemeler, 

daha önceden ilan edilirken çiftliklerin verimlilikleri ise son 5 

yıllık hasat mevsiminin ortalaması alınarak bulunur. Ayrıca, 

Telafi Edici Ödemeler Programında yapılacak ödemelerin tutarı, bu 

programdan yararlanacak olan kişi başına, 50.000 USD ile 

sınırlıdır (7). 

Telafi Edici Ödemeler haricinde bir diğer müdahale yöntemi 

de Çiftçi İhtiyatları (Farmer Owned Reserves) uygulamasıdır. Bu 

yöntem, ürünlerin stoklamasını çiftçinin kendisine yaptırarak 

piyasa fiyatının istikrarını sağlamaya yöneliktir. Bu program 

aslında süresi 3 yıla kadar uzayabilen bir kredi programıdır. 

Sistem, çiftçilerin yukarıda bahsedilen kredi oranının üzerinde 

bir kredi oranıyla işe başlamalarını, bu kredilerinin faiz 

ödemelerinin affedilebilirliğini ve depolama giderleri için 

çiftçiye ortalama bir ödeme yapılmasını öngörür. Buna karşılık 

çiftçiden istenen, piyasa fiyatları belli bir düzeye erişmeden 

ürünü piyasaya çıkartmamasıdır. Ürünün piyasaya sürülmesi ile 

ilgili mekanik (Grafik II.4)'te görülebilir (8). 

(7) İbid, s.38. 
(8) Rnutsen, Penn, Boehm; s.225. 
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Grafik II-4 

Buna göre piyasa fiyatı, RP (Release) fiyatına ulaşmadan 

önce çiftçinin ürününü piyasaya sürmeme taahhüdü vardır. Piyasa 

fiyatı RP fiyatına ulaştıktan ve bunun üzerinde, ürünün piyasaya 

sürülmesi, çiftçinin inisiyatifindedir. Piyasa fiyatı CP'ye (Cali 

Price) ulaştığında ise çiftçi, ürünü piyasaya sürmekle 

yükümlüdür. Burada çiftçinin ürününü piyasaya sürmesi gerektiğine 

ilişkin sinyal devlet tarafından kendisine faiz ve stoklama için 

yapılan sübvansiyonların kesilmesiyle verilir. Ayrıca ABD'de 

çiftçilere doğal afetlerle karşılaşmaları halinde ödenecek bir 

tarım sigortası sistemi de mevcuttur. 

Genel çerçevesi itibariyle, tarımsal destekleme politikaları 

yukarıdaki gibi olan AB ve ABD iç pazarı ve üreticiyi 

koruyabilmek amacıyla tarımsal ürünlerde sıkı bir dış ticaret 

rejimi uygulamaktadır. Bu aşamada bu merkezlerde tarımsal 

desteklemenin boyutlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

sektörün desteklenmesine ilişkin Üretici Sübvansiyon Eşdeğeri ve 

Tüketici Sübvansiyon Eşdeğeri miktarları Tablo II.1'de 
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verilmektedir. 

TABLO- I.I.1: DÜNYADA ÜRETİCİ-TÜKETİCİ SÜBVANSİYON EŞDEĞERİ (MİLYAR USD) 

ÜLKE ADI 
1979 --

ÜSE 
- 1986 

TSE 

1 9 

ÜSE 
8 7 

TSE 

1 9 

ÜSE 
8 8 

TSE 

1 9 

ÜSE 
8 9 

TSE 

KANADA A.38 -2.23 6.68 -3.08 6.29 -2.88 6.10 -2.86 

AVRUPA BİRLİĞİ 39.68 -30.45 71.74 -61.71 69.23 -56.45 59.69 -47.26 

JAPONYA 21.55 -18.25 35.11 -35.89 36.52 -39.41 33.30 -35.29 

ABD 31.27 -16.50 36.11 -18.19 29.11 -15.16 28.03 -15.52 

OECD 106.82 -74.13 172.06 -131.87 163.88 -127.07 146.35 -112.28 

ÜSE-Üretici Sübvan. Eşdeğeri 
TSE-Tüketici Sübvan. Eşdeğeri 
1979-1986 : Ort. 

Kaynak : OECD,1995 

TABLO-I1.1 DEVAMI (MİLYAR USD) 

ÜLKE ADI 
1 9 

ÜSE 

9 0 

TSE 

1 9 

ÜSE 

9 1 

TSE 

1 9 9 

ÜSE 

2 

TSE 

KANADA 7.74 -3.29 8.11 -3.43 6.76 -3.07 

AVRUPA BİRLİĞİ 82.30 -62.13 84.50 -65.34 85.40 -66.40 

JAPONYA 29.82 -31.24 30.88 -34.16 35.70 -37.38 

ABD 26.01 -18.15 25.42 -17.84 26.15 -18.77 

OECD 173.86 -128.98 175.13 -134.59 179.49 -138.25 

ÜSE-Üretici Sübvan. Eşdeğeri 
TSE-Tüketici Sübvan. Eşdeğeri 
1979-1986 : Ort. 

Kaynak : OECD,1995 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi tarım sektörü 

üreticileri dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde önemli oranlarda 

desteklenmektedirler. Bu desteklerin bir kısmı tüketiciden 

üreticiye kaynak transferini öngörürken kalan kısmı da 

üreticilere devlet kurumlan vasıtasıyla aktarılmaktadır. Buna 

göre tarım üreticilerine miktar olarak en fazla sübvansiyon AT 

tarafından yapılmaktadır. OTP çerçevesinde üreticilere aktarılan 
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kaynak 1979-1986 döneminde ortalama 39.68 milyar USD iken bu 

miktar 1987-1991 döneminde ortalama 75.48 milyar USD'ye çıkmıştır. 

Bu durum, iki dönemin arasında üreticiye »yapılan ortalama 

desteğin yüzde 90.2 oranında arttığını göstermektedir. Her iki 

dönemde de bu transferde tüketicinin payının ortalama yüzde 77.2- 

79.3 civarında olduğuna dikkat edildiğinde artan sübvansiyon 

miktarına koşut olarak tüketici tarafından ödenen miktarın da 

aynı biçimde artış gösterdiği görülebilir. 

ABD'nin sübvansiyon miktarlarına bakıldığında iki dönem 

arasında üreticiye aktarılan kaynaklar açısından bir düşüş 

görülmektedir. 1979-1986 arasında ortalama sübvansiyon miktarı 

31.27 milyar USD iken 1987-1992 döneminde bu miktarın ortalama 

28.47 milyar USD'ye düştüğü görülmektedir. Üreticiye sağlanan 

sübvansiyonlar konusunda Japonya'da ikinci dönemde sübvansiyonun 

tamamının tüketiciden karşılandığı hatta tüketiciye, üreticiye 

aktarılandan daha fazla bir kaynak transferi yaptırıldığı 

görülmektedir. Bununla beraber iki dönem arasında üreticiye 

aktarılan ortalama kaynak miktarında ortalama yüzde 55.7 gibi bir 

artış olduğu görülmektedir. Tablo Il.l'de yeralan ülkeler içinde 

en düşük sübvansiyon miktarı Kanada'dadır. Bunda, fiyatların 

dünya fiyat gelişimiyle ilişkilendirilmesinin ve tarımsal ürün 

ihracatına sübvansiyon verilmiyor olmasının önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Duruma OECD genelinde bakılırsa bu iki dönem 

arasında üreticiye yapılan ortalama sübvansiyon miktarlarında 

yüzde 57.7 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Buna paralel 

olarak tüketiciden aktarılan payın ortalamada yüzde 69.4 

düzeyinden yüzde 76.5 düzeyine sıçradığı gözlenmektedir. 
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Yukarıda da değinildiği gibi OECD üyesi ülkelerin "tarımsal 

destekleme amaçlı harcamalarında önemli oranlarda artışlar 
> 

kaydedilmiştir. Bu harcamaların bir bölümü tüketiciden 

karşılanıyor olsa da sübvansiyon miktarlarının reel anlamda artış 

kaydetmesi, tüketicilerin de refah seviyelerinin bir bölümünden 

vazgeçmeleri anlamına geleceğinden aynı zamanda ek bir sosyal 

maliyet unsuru olmaktadır. 

Devletlerin bütçeleri üzerinde önemli bir yük teşkil eden 

tarım sektöründe ürünlerin dış ticaretinin bu sektördeki 

korumacılığın yükse olmasından ötürü, payı toplam dünya ticareti 

içinde düşüktür. Bunda en önemli neden, diğer sektörlere nazaran 

içpazarda daha fazla desteklenen tarım sektörünün dış ticarette 

de önemli biçimde sübvanse ediliyor ve korunuyor olmasıdır. ABD 

ve AB örneklerinde olduğu gibi, tarım sektörünün desteklenmesi, 

bu sektör rekabet edebilecek derecede geliştikten sonra dahi 

devam etmiş bu durum ise dünya üzerinde tarımsal ürünlerde belli 

bir uzmanlaşmayı engellemiştir. Bu nedenle bugünkü tarımsal 

üretim merkezleri, tarımsal ürün fazlasının çeşitli teşviklerle 

eritilmesine çalışılan birbirinden farklı ve birbirlerine entegre 

olamamış pazarlardır. Bu değişik merkezlerden AB ve ABD, dünya 

gıda ihracatının yaklaşık yarısına hükmetmektedir. (ABD'nin dünya 

gıda pazarları içindeki payı yüzde 17 iken AB'nin payı yüzde 

31'dir. Bunları yüzde 4.5'lik payla Kanada, Avustralya ve Yeni 

Zelanda izlemektedir) (9). Bu payları nedeniyle de sözkonusu 

(9) Şahinöz, s.46. 
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merkezlerde alınan kararlar, diğer bölgelerde uygulanan 

politikaları etkilemektedir. 

İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasında dünya gıda ticareti 

toplam ticaret hacminin yaklaşık yarısı olarak gerçekleşirken(10) 

1970 Mi yıllarda yaşanan petrol şokları nedeniyle yavaşlayan 

dünya ticaretine paralel olarak gerilemiştir. Bu dönemde tarım 

ürünlerinde tarife (gümrük vergileri) ve tarife dışı (kotalar, 

standartlar) engellemeler artmıştır. Tarımsal üretim artışı 

sürerken tarım ürünleri ihracatının azalması ve kesime verilen 

desteklerin gittikçe artması sonucu 1982 yılında Cenevre'de GATT 

çerçevesinde bir toplantı yapılmıştır (bu toplantı 1973 yılından 

sonra Bakanlar düzeyinde yapılan ilk GATT toplantısıdır). Bu 

toplantının sonucunda bir anlaşmaya varılamamış olduğu gibi 

bundan sonra ABD ve AB arasında tarım ürünleri ticaretinde bir 

"savaş" yaşanmıştır. Bu dönemden sonra ABD'nin öncülüğünde 

Uruguay'ın Punta Del Este kentinde GATT çerçevesinde bakanlar 

düzeyinde bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansta ABD ve 

Cairns Grubu, AB tarafından tarım ürünlerine uygulanan 

sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması hususunda talepte 

bulunmuşlardır. Uruguay Round Müzakereleri özellikle AB'nin 

uzlaşmaz tutumu nedeniyle çıkmaza girmiş fakat konferansta 

görüşmelerin devam etmesi kararı alınmıştır. Bu şekilde yapılan 

görüşmeler sonucu 1991 yılında bir taslak metin üzerinde 

anlaşılmıştır. Bu metin üzerinde 15 Aralık 1993 tarihinde 

(10) İbid, s. 31. 
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mutabakat sağlanmış ve bu şekilde Uruguay-Round görüşmeleri 

bitirilmiştir. Buna göre katılımcıların ithalat, iç destekler ve 

ihracat sübvansiyonları hususunda tüm tarım ürünlerinde sağlanan 

destekleri azaltmaları öngörülmektedir. Kabul edilen maddeler 

üzerinde uygulamalar, üye ülkelerde 1.1.1995 tarihinden itibaren 

başlatılmak koşuluna dayandırılmıştır. 

Uruguay Round Görüşmeleri sonucu imzalanan metin uyarınca 

ithalat için 1985 yılında geçerli olan tarifenin baz alınması ve 

buna göre sözkonusu tarif elerde?;,6 yıl içinde ortalama olarak 

yüzde 36 oranında bir azalışın yapılması gerekmektedir. tç 

desteklemede de baz alınacak dönem 1986-1988 dönemi olarak 

belirlenmiş ve bunda da yine 6 yıllık bir süre zarfında yüzde 20 

oranında bir indirim öngörülmüştür. İhracata verilen 

sübvansiyonlar için de 1986-1990 dönemi baz olarak kabul edilerek 

6 yıllık bir süre zarfında bu amaçla yapılan bütçe harcamalarının 

yüzde 36 ve sübvansiyon miktarlarının da yüzde 24 oranında 

azaltılması hususu kabul edilmiştir. 

Uruguay Round Görüşmeleri sonunda imzalanan anlaşmaların bir 

sonucu olarak fiyat destek politikalarının azaltılmasının yurtiçi 

piyasalarda istikrarın bozulmasına, ve ithalat bağımlılığına 

yolaçacağı yönünde görüşler hakimdir. Bu nedenle reformların 

aşamalı olarak yapılması önerilmektedir (11). Reformların 

yapılması hususundaki baskı iki önemli merkez kaynaklıdır. 

Bunlardan biri, Kuzeydoğu Asya ve AB tarım politikalarını 

(11) Anderson, s. 519. 

20 



etkileyen ABD, diğeri ise tarımda tek taraflı reformlar yaparak 

tarım ürünleri ihracatlarını geliştirme yolunda adımlar atan Doğu 

Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Bunlardan ABD, tarım 

ürünlerindeki korumacılığın azaltılmasına karşılık ithal ettiği 

diğer ürünlerde gümrükleri artıracağı yönünde baskı yaparken Doğu 

Avrupa ülkeleri de AB'nin yüksek fiyatlı gıda piyasalarına 

tercihli bir biçimde erişim sağlayamamaları halinde politik 

istikrarsızlık ve AB ülkelerine bu ülkelerden göçün artması 

biçiminde bir tehdit oluşturmaktadırlar. 

Sonuç olarak, gerek GATT anlaşmaları ve benzer yasal 

düzenlemeler gerekse de uluslararası piyasalarda gittikçe 

güçlenen baskılar önümüzdeki dönemlerde tarım sektöründeki 

desteklerin azalacağı, bu sektörün daha liberal bir yapıya doğru 

kayacağı ve dünya tarım ticaretinde artışlar olacağı yönünde 

sinyaller vermektedir. Ayrıca, ülkelerin tarım üreticilerine 

aktarmakta oldukları fon miktarlarının arttığı, bu durumun hem 

tüketicilerin hem de ülkelerin kamu finansmanları üzerindeki 

baskısını arttırdığı (Tablo II.1) ve dünya gıda ticaretinin, son 

dönemde hızlanan globalleşme eğilimleri doğrultusunda, sahip 

olduğu potansiyel hatırlandığında bu yöndeki gelişme öngörüleri 

kuvvetlenmektedir. 

II.B. Türkiye'de Tarım Sektörü ve Tarımsal 
Destekleme Uygulamaları 

II.B.l. Tarım Sektörünün Yapısı 

Ekonomik ve sosyal gelişim içinde tarımın işlevi, sanayie 

kaynak aktarıp bu yönde gelişmeye temel teşkil ederken aynı 
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zamanda sanayileşme sürecinde gelişen şehirlere yeterli gıdayı 

sağlamaktır. Bu süreç içinde sanayi için gereken işgücünü şehre 

aktaran kırsal kesim, ürünleri için şehir nüfusundan ve endüstri 

kuruluşlarından artarak gelen talebi karşılayabilmek için 

verimliliğini artırmak ve teknolojiyi yaptığı üretimle 

birleştirmek baskısıyla karşılaşır. Bu sürecin başında, az 

gelişmişlik aşamasında toplam işgücünün yüzde 70-95 gibi bir 

oranını barındıran tarım kesimi gelişme sürecinin sonunda yüzde 

5-10 gibi bir istihdam oranıyla ülkenin gıda ve tarımsal girdi 

ihtiyacını karşılar hale gelir. Bu durumda sözkonusu süreç içinde 

teknolojinin adaptasyonu sonucu tarımda sermayenin, emek yerine 

ikame edilmesinin önemli payı olmaktadır. Öte yandan bu gelişim, 

küçük ölçekli'çiftliklerin gelişmelere ayak uyduramayıp kapanarak 

ortalama ölçek büyüklüğünün artışını (örneğin 150-200 hektar) 

getirir. Sanayileşme sırasında sanayi ve hizmetler sektöründe 

yapılan üretimle de artan GSYİH'nin kompozisyonu değişir ve bunun 

içinde, tüm içpazarın ihtiyacını daha ileri tekniklerle 

sağlayabilen, tarım sektörünün payı yüzde 10'un altına iner (12). 

Temel gelişmişlik kriterleri yukarıdaki gibi verilen tarım 

sektörünün Türkiye'de yapısına bakıldığında, tarım kesiminin 

toplam istihdamın, 1993 yılı itibariyle, halen yüzde 44.9'unu 

sağladığı görülmektedir. (Tablo II.2A). 

(12) Lecaillion,J. et al, s.34. 
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TABLO- II-2A: TARIM KESİMİNDE İSTİHDAM Bin Kişi/Yüzde 

1979 1985 1990 1991 1992 1993 1994(T) 

Tarımsal istihdam 

Toplam istihdam 
Tarım/ Toplam 

7653.0 

13890.0 

55.1 

8095.0 

15360.0 

52.7 

8616.0 

18681.0 

A 6.1 

8472.0 

18171.0 

46.6 

8785.0 

19528.0 

45.0 

8397.0 

18702.0 
44.9 

8166.0 

18285.0 

44.7 

(T)-Tahmin 

Kaynak: DPT 

Bunun yanında sektörlerin üretim içindeki paylarına 

bakıldığında (Tablo II.2B), tarım kesiminin GSYİH içindeki 

payının 1993 yılında yüzde 14.4 seviyesinde gerçekleştiği görülür. 

TABLO- II-2B: GSYİH SEKTÖREL DAĞILIM 

(Cari Üretici Fiyatlarıyla, Trilyon TL/Yüzde) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tar ım 13.3 22.3 37.7 68.7 96.1 163.8 275.1 

Sanayi 19.3 34.9 61.6 100.3 163.3 280.1 485.7 

Hizmetler 42.1 72.1 128.0 224.0 370.7 649.4 1152.3 

GSYİH 74.7 129.3 227.3 393.0 630.1 1093.3 1913.1 

Tar ım 17.8 17.2 16.6 17.5 15.3 15.0 14.4 

Sanayi 25.8 27.0 27.1 25.5 25.9 25.6 25.4 

Hizmetler 56.4 55.8 56.3 57.0 58.8 59.4 60.2 

GSYİH 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: DPT 

Ayrıca sektörlerin dış ticaret içindeki payları (Tablo II.2C) 

tarım kesiminin 1993 yılı itibariyle ithalat içinde yüzde 5.7 ve 

ihracat içinde de yüzde 15.4 paya sahip olduğunu göstermektedir. 
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TABLO- II.2C: DIŞ TİCARETİN SEKTÖREL DAĞILIMI Milyon USD 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994(T > 

Tar ım Ür. tth. 782.3 499.3 1041.3 1318.6 807.1 178.5 1664.0 1197.0 

Sanayi Ür. İth. 10341.4 10974.8 11848.4 16994.2 17247.7 18637.7 24723.5 19017.0 

Diğer 3034.1 2861.3 2902.4 3989.3 2991.6 3054.4 3040.8 3036.0 

Toplam İ thalat 14157.8 14335.4 15792.1 22302.1 21047.0 22870.9 29428.4 23250.0 

Tar ım Ür. İhracı 1852.5 2341.4 2125.5 2347.2 2682.8 2203.5 2365.3 2532.0 

Sanayi Ür. İhracı 8065.2 8943.4 9086.3 10280.6 10624.8 12246.7 12741 .3 15203.0 

Diğer 272.3 377.2 412.9 331.5 285.9 264.4 238.5 265.0 

Toplam İhracat 10190.0 11662.0 11624.7 12959.3 13593.5 14714.7 15345.1 18000.0 

(T)-Tahmin 

Kaynak: DPT 

Tarım kesiminin üretim, istihdam ve dış ticaretteki durumu 

ana hatlarıyla yukarıdaki gibidir. Nüfus ve işletme yapıları 

açısından bakıldığında bu sektörden geçimini temin eden aile 

sayısının 4.764.006 olduğu görülmektedir (13). Tarım sektörünü 

oluşturan bu 4.764.006 aileden tarımsal faaliyette bulunan 

4.091.530 aile (14) tarafından işletilen işletme sayısı 4.068.432 

adettir (15). Bunların yüzde 85.4 gibi oldukça yüksek bir oranı 

100 dekarın altındaki işletmelerdir. Bu tip işletmelerin ise 

yüzde 31.3 ile (20-49) dekar arasındaki işletme büyüklüğünde 

yoğunlaştığı görülmektedir. 500 dekar ve üstü işletmelerin ise 

yüzde 0.91 gibi çok düşük oranda olmaları bir başka dikkat çekici 

noktadır (16). 

(13) DİE, Genel Tarım Sayımı, Köy Genel Bilgi Anketi, s. 22. 
(14) İbid, 22. 
(15) DİE, Genel Tarım sayımı Tarımsal İşletmeler Araştırma 

Sonuçları, s.16. 
(16) İbid, 16. 
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Tarım sektöründeki işletmelerin küçük ölçekli olmasının 

yanında bunların bir bütün olarak değil parçalanmış biçimde 

işletiliyor olması da Türk tarımının bir başka özelliğidir. 

İşletmelere genelde bakıldığında, ortalama her işletmenin 5.4 

ayrı parçadan oluştuğu görülmektedir (17). Bununla beraber en çok 

rastlanan durum, işletmelerin 6 ila 9 parçaya bölündüğü durumdur 

ki toplam arazi genişliği içinde yüzde 24.3'lük bir orana denk 

gelmektedir. Bu bölünmeyi yüzde 23.2 ile (1 - 3) parçalı araziler 

izlemektedir. Bunun yanında yüzde 17.2 gibi yüksek bir oranda 15 

ve daha fazla parçalanmış işletmeler de mevcuttur. Buradan da 

görüleceği gibi Türkiye'de tarım işletmeleri küçük olmalarının 

yanında oldukça parçalanmış bir yapı da arzetmektedirler. 

Tarım işletmelerinin gittikçe daha küçük ve bölünmüş 

olmasının ana nedeni, yüzde 2 gibi yüksek nüfus artışının, yüzde 

4.4 gibi yüksek bir şehirleşme oranına karşın, tarımsal işgücünün 

bu oranda azalmasını engellemesi ve geçerli olan veraset 

kuralları yoluyla işletme sayısı artarken ortalama işletme 

sayısının düşmesi ve bölünmenin hızlanmasıdır. Bu durum, tarım 

sektöründe ölçek ekonomilerini ortadan kaldırıp bu sektörde 

teknoloji kullanımını engellemekte, bu nedenle de sektörde 

verimlilik, potansiyel düzeyinin altında kalmaktadır. 

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi Türk tarım 

sektörü barındırdığı nüfusun büyüklüğü, istihdam içindeki payı, 

küçük ölçekli ve parçalanmış işletme yapısıyla gelişmemiş bir 

(17) Ibid, s.34. 
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yapı sergilemektedir. Bu yapı içinde sektörün ölçek.. .. 

ekonomilerinden, yüksek teknolojiden, üretimdeki yeniliklerden 

yararlanamadığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Bununla 

beraber sektörde, gerçekleştirilen üretimin iç talebi 

karşılayabiliyor olması Türk tarım sektörünün en önemli işlevini 

yerine getirebildiğinin kanıtıdır. Hal böyleyken sektörün yapısı, 

pazar için üretimin, dolayısıyla da toplam üretimin 

artabileceğinin işaretlerini vermektedir. 

II.B.2. Tarımsal Destekleme Politikaları 

Tarıma yönelik politikaların amacı, tüketicilere alım 

güçleri dahilindeki fiyatlardan yeterli besin ve gıda sağlamak,, 

tarımda üretimi ve verimliliği artırmak, ülkenin tarımsal 

ürünler açısından yeterliliğini sağlamak, tarım üreticilerinin 

gelirini artırırken bu gelirin istikrarını sağlamak ve tarımsal 

ürün ihracatını artırmaktır. Bu amaçlara yönelik olarak devlet, 

(özellikle sulama alanında) altyapı projelerinin üstlenilmesi, 

tarımsal girdi sübvansiyonu, tarımsal ürün ithalat ve 

ihracatlarında vergi ve fon politikaları ile yurtiçi fiyatlara 

müdahaleye yönelik destekleme alım politikalarını uygular. Bu 

politikalardan en yoğun biçimde devletin kaynak aktarmasını 

gerektirenler fiyat desteklemeleri ve tarımsal girdilere yapılan 

sübvansiyonlardır. Ayrıca üreticinin sübvanse edilmesi 

çerçevesinde tarım sektörüne açılan düşük faizli kredilerden 

bahsedilmesi de mümkündür. 
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Türkiye'de tarım sektörüne yönelik politikalarda, poli.tika 

belirleme ve yürütmeden sorumlu kuruluş Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığıdır. Politika belirleme sürecine katılan bir diğer 

kuruluş da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıdır. 

Politikaların fiilen uygulamaları içinde yeralan organları da 

süreç içinde yer aldıkları aşamalara göre (a) fiyat tespitinde 

yetkili olanlar (b) desteklemeye finansman sağlayanlar ve (c) 

desteklemede alım yapan ya da tarımsal sübvansiyon sağlayan 

kuruluşlar olarak ayırmak mümkündür. ; .- 

Fiyat tesbiti aşamasında en yetkili organ, Bakanlar 

Kuruludur. Bu Kurul, bazı tarımsal malların alım fiyatlarını 

belirlemeye ve çiftçinin T.C. Ziraat Bankası1na olan kredi 

borçlarının ertelenmesine ilişkin kararları almaya yetkilidir. 

Bunun yanında bakliyat alım fiyatı Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca belirlenir. Bu süreçte yer alan bir başka kurul da 

sekreterya görevlerinin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 

yürütüldüğü ve destekleme kapsamına alınacak ürünlerle bu 

alımlarda uygulanacak fiyatların tesbitini yapmaya yetkili 

kılman Yüksek Planlama Kurulu (YPK)'dur. YPK'nın altında 

sayılabilecek bir diğer kurul da, Para Kredi Kurulu'dur. Kurulun 

genel amacı para ve kredi politikalarının uygulamada 

koordinasyonunu ve bunların plan ve program ilkelerine uyumunu 

sağlamak, destekleme fiyatları konusunda tavsiyelerde bulunmak, 

ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri 

ve buna bağlı olarak ihracat ve ithalatta uygulanacak teminat ve 

fonları belirlemektir. 
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Fiyat tesbitinde ve ödeme kararlarının verilmesinde yetkili 

olan yukarıdaki organların yanısıra sistemin ^finansmanını 

sağlayan kurumlar da diğer önemli yapıtaşlarıdır.i Burada Fonlar, 

T.C. Ziraat Bankası ve Bütçe, finansman görevini üstlenmişlerdir. 

Bu organlardan, tarımla ilgili Fonlar? Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu (DFİF), Geliştirme ve Destekleme Fonu (GDF) ve 

Kaynak Kullanımını Destekleme (KKDF) Fonudur. Fonların yanında 

tarımsal amaçlı kuruluşlara. (KİT ve Birlikler) kredi 

kullandıran Ziraat Bankası sistemin vazgeçilmez bir parçası 

olarak çalışmaktadır. Tarım kesimine bu kaynaklara ek olarak 

finansman olanağı sağlayan bir diğer kaynak da Genel Bütçe'dir. 

Bütçeden kaynak aktarımı, destekleme alımları sonucu görev 

zararları oluşan KİT'ler ve diğer tarım kuruluşlarına Bütçe'den 

yapılan görev zararı ödemeleri ve sermaye transferleri yoluyla 

gerçekleşmektedir. 

Sistemin son aşaması ise fiilen destekleme alımmda bulunan 

ya da sübvansiyon veren kuruluşlardır. Bu kuruluşların bir kısmı 

sadece alım yapma görevini yerine getirirken diğerleri de 

üretimin modernleştirilmesi, ucuz girdi sağlanması, alet temini 

ve kooperatifleşmenin desteklenmesi yönünde hizmet vermektedir. 

Bu kuruluşların bir kısmı KİT kimliğinde örgütlenmişlerdir. 

Tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde KİT'lerin yanında 

alım ve depolama görevi gören, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 

bağlı olarak çalışan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 

bulunmaktadır. 8.5.1985 tarihli ve 3186 sayılı Kanun hükümleri 

uyarınca çalışan Kooperatif ve Birlikler daha çok ihracata 
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yönelik ya da üretim değeri yüksek olan ürünlerin alım-satımında 

görev yaparlar. Ortakların ürünlerini daha iyi şartlarda 

değerlendirmek için gerekli tedbirleri.almayı, ortak olan ve 

olmayan üreticilerin üretim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını 

karşılamayı ve görevlendirilmesi halinde üreticilerden devlet 

adına destekleme alımmda bulunmayı amaçlayan Kooperatif ve 

Birlikler bunun için iştigal konularına giren ürünlerin muhafaza 

edilmesini, toptan-perakende satışa sunulabilmesi için depolama, 

işleme ve ambalajlama işlemlerini gerçekleştirir. 1992 yılı sonu 

itibariyle faaliyet gösteren Birliklerin ve bunların faaliyet 

gösterdiği ürünlerin listesi ile bu Birliklere bağlı 

kooperatifler ile bunların çalışan sayısı (Tablo II.3)' te 

verilmektedir. 

TABLO-II.3: BİRLİKLER VE FAALİYET KONULARI 

Koop. 
Birliğin Adı Merkezi Konusu Sayısı Personel 

Antbirlik Antalya Narenciye, Pamuk 12 2263 

Çukobirlik Adana Pamuk, Soya, 
Y.Fıstığı 

48 5740 

Fiskobirlik Giresun Fındık 65 1905 
Gülbirlik İsparta Gülçiçeği 13 76 

Güneydoğu Birlik Gaziantep Bakliyat, A.Fıstığı, 23 175 
K.Biber, 
Çekirdekli K. Üzüm / 

Z.Yağı 
Karadeniz Birlik Samsun Ayçiçeği 19 487 

Kayısı Birlik Malatya Kayısı 14 0 
Kozabirlik Bursa Yaş İpek Kozası 6 114 
Marbarabirlik Bursa Zeytin 8 386 
Tariş İzmir Kuruincir, pamuk, 

Ç.siz K.Üzüm 
Z.yağı 

124 3527 

Taskobirlik Nevşehir Ç.li K.Üzüm, Şarap 10 107 
Tiftikbirlik Ankara Tiftik 25 72 

Trakyabirlik Edirne Ayçiçeği 48 2339 

Kaynak: DPT. 

29 



Devletin direktifleri doğrultusunda yaptıkları destekleme 

alımları sonucunda Birliklerin çoğunda görev zararları 

oluşmaktadır. Birlikler, kuruluş amaçları doğrultusunda bu ~- 

alımları yapma hususunda Bakanlar Kurulu ya da YPK tarafından 

destekleme alımı yapmaları için görevlendirilirler. Kendilerine 

bunun için hizmet komisyonu ödenen Birliklerin destekleme 

alımları için yaptıkları harcamalar devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Alman ürünler, piyasa ihtiyaçları 

doğrultusunda değerlendirilirken bu faaliyetler sonucu oluşan 

zararları Birliklere bir sonraki yıl bütçesine konan ödeneklerle 

Hazine tarafından ödenmektedir. 

Önceleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlıyken 1984 

yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlanan diğer kooperatif¬ 

ler ise Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleridir. Bu kooperatif¬ 

ler 1972 yılında yayınlanan 1581 sayılı Kanuna göre çalışmakta¬ 

dırlar. Amaçları, ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaç¬ 

larını karşılamak, müşterek yararlanılabilecek makina ve teçhiza¬ 

tı satın almak, mesleki bilgi artırma yönünde kurslar açmak, 

ortakların ürünlerini değerlendirmek olan Tarım Kredi Kooperatif¬ 

leri, üyelerine bu amaçlar doğrultusunda ayni ve nakdi kredi 

vermektedirler. 1992 yıl sonu itibariyle özsermayesi 2.7 trilyon 

lira olan Kooperatiflerin aynı dönem itibariyle kullandırmış 

olduğu kredi toplamı 7.1 trilyon liradır. Kooperatiflerin kendi 

kaynaklarının üzerinde kullandıkları miktar, TCZB tarafından 

karşılanmaktadır. Bunun için TCZB tarafından Kooperatiflere 

tahsis edilen kaynak miktarı 1992 yılında 6 trilyon lira, 1993 
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yılında ise 10 trilyon lira olmuştur (18). 

Tarıma yönelik politikalarda görev üstlenen kuruluşlar ve 

bunların oluşturduğu yapının anahatları yukarıdaki gibi 

çizilmişken bundan sonra uygulamalara ilişkin istatistiklerin 

gözden geçirilmesi, olayın boyutlarının daha iyi anlaşılabilmesi 

açısından yararlı olacaktır. Bunun için, yıllara göre destekleme 

kapsamına alınmış ürünler ve bunların fiyatları Tablo (II.4.A)'da 

bulunmaktadır. Buna göre destekleme kapsamı en geniş tutulduğunda 

32 ürün bu kapsam içine alınmıştır. 1980'lerin başında 22 ürün 

kapsam içinde iken bu sayının 1991'e kadar azalış göstererek bu 

yılda 10 ürünün desteklendiği görülmektedir. 1991 yılıyla birlikt 

kapsama alınan ürün sayısında hızlı bir yükselme görülerek bu 

sayı 1992 yılında 26'ya çıkmıştır. Kamu kesiminin artan borçlanma 

ihtiyacına koşut olarak 1994 yılında desteklenen ürün sayısında 

hızlı bir düşüş görülmüştür. 

(18) VII. BYKP Mali Kesim ÖİK Raporu. 
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.0-11.4.A : DESTEKLEME ALIM FİYATLARI (TL/KG) 

RLER 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

day 5.0 10.2 18.7 23.0 29.0 46.8 62.5 79.1 96.8 168.0 327.6 503.4 762.5 1155.8 1843.0 3591.0 

a 4.7 8.9 13.9 15.6 21.0 43.0 51.1 63.0 79.7 139.6 269.8 388.8 588.5 987.8 1615.0 2704.0 

dar 4.7 8.5 12.9 15.4 18.0 43.6 49.9 62.1 78.1 133.5 269.7 417.9 601.5 922.6 1517.0 2761.0 
ir 70.5 86.4 166.0 310.1 441.8 736.6 1185.2 1600.0 3133.0 

af 139.7 271.4 419.7 588.0 924.0 1185.0 2812.0 

Jk 25.0 50.0 63.0 78.0 95.0 160.0 232.0 285.0 345.0 3560.4 5600.0 

ün 60.9 111.7 138.0 211.3 282.2 377.9 537.5 773.0 1443.5 2904.1 4713.7 7707.2 10870.4 25715.0 32615.0 52620.0 

14.5 27.7 41.0 55.0 72.5 101.0 

anc. 1.4 3.1 4.6 5.9 6.8 9.0 14.0 17.1 22.8 45.2 84.0 142.2 218.3 356.0 556.0 1112.0 

• T. 12.0 30.0 40.0 50.0 61.0 95.0 135.0 168.0 202.0 650.0 1500.0 2500.0 4000.0 

dik 37.5 110.0 125.0 150.0 175.0 240.0 675.0 700.0 1200.0 5600.0 9000.0 14200.0 

ıs. 28.0 70.0 70.0 85.0 105.0 7500.0 11400.0 17700.0 

nc. 22.0 50.0 65.0 78.0 94.0 135.0 180.0 250.0 400.0 3150.0 7500.0 
.Üz. 40.0 85.0 110.0 132.0 158.0 210.0 290.0 400.0 570.0 3600.0 6200.0 9500.0 

züm 20.0 40.0 

ağ ı 125.0 150.0 750.0 8500.0 13000.0 21500.0 
tik 370.0 765.0 800.0 885.0 1800.0 4250.0 5400.0 9000.0 11000.0 16500.0 25000.0 40000.0 

.Y. 140.0 291.0 325.0 345.0 375.0 450.0 
oz 185.0 800.0 11897.8 11850.8 20017.1 34900.0 

ıst. 125.0 300.0 670.0 2200.0 16500.0 25000.0 40017.0 

a F 40.0 52.0 63.0 95.0 132.0 162.0 192.0 1300.0 2600.0 4161.0 

oh. 10.0 22.0 34.0 

ç. 13.5 30.0 2400.0 3701.0 

aps. 23.5 33.0 37.7 44.8 48.9 49.9 70.7 104.1 344.5 1110.3 1443.6 3001.1 4700.0 9000.0 19000.0 

lay. 58.3 4693.5 

lerc. 9.0 28.0 52.0 3381.5 3752.0 
10 la 335.0 

tik 1663.6 3010.1 4755.0 

lerc. 1751.4 2783.3 2975.0 

lUt 60.0 1479.5 2192.0 2808.0 

liber 4750.0 7600.0 14875.0 

'tin 11500.0 17500.0 29000.0 

Tiak: 1979-1992 rakamları OECD, 1993 ve 1994 rakamları 1995 Yıllık Programı kaynaklıdır 

Tablodan da görüleceği gibi daima desteklenen ürünler, 

buğday, arpa, çavdar, tütün ve şekerpancarı olmuştur. Bu 5 ürün 

için verilen fiyatlara (1987=100) bazlı tarım kesimi TEFE (Toptan 

Eşya Fiyatları Endeksi) kullanılarak bakıldığında açıklanan 
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fiyatların reel olarak çiftçinin gelirini artıracak biçimde 

ayarlanmış olduğu görülmektedir. Buna göre, destekleme 

fiyatlarının, çiftçinin gelirini artırma yönündeki amacının, 

verilen fiyatlar açısından, yerine gelmekte olduğu söylenebilir. 

TABLO-11 -4.B: DESTEKLEME ALIM MİKTARLARI (1000 TON) 

ÜRÜNLER 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Buğday 1644.2 1653.3 1050.3 2522.6 2101.2 1902.7 1717.8 2936.6 

Arpa 103.9 710.7 761.7 933.1 38.6 175.0 556.3 784.7 

Çavdar 12.1 10.9 21.5 26.3 2.9 15.3 10.2 60.1 

Mısır 96.1 

Yul af 

Pamuk 500.7 364.9 459.7 176.1 109.2 163.1 397.4 166.4 
Tütün 234.6 163.2 152.4 81.0 127.3 163.9 93.7 75.7 

Çay 555.2 476.1 192.3 303.3 436.0 569.1 

Şek.Pan. 8759.7 6766.0 11165.0 12732.0 12769.6 11108.4 9830.1 10662.3 

Ayçi.Toh. 211.7 326.6 320.3 294.3 222.4 146.4 295.9 394.5 

F indik 134.4 100.8 262.3 94.6 225.3 65.Ş 12.0 57.8 

Y.Fıstığı 3.9 5.7 9.6 2.3 0.9 

Kuru İncir 13.1 19.6 24.3 19.1 22.4 11.9 16.8 19.3 

Ç.Kur .Ütüm 26.8 30.5 34.3 17.3 32.6 5.9 22.2 13.0 

Kuru Üzüm 20.5 13.5 

Zeyt inyağı 40.4 24.8 23.5 

Tiftik 1.0 3.0 1.0 0.7 0.1 

Mer.Yünü 1.4 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 

Yaş Koza 0.2 0.5 

A.Fıstığı 2.7 0.6 5.2 

Soya Fasul 7.4 21.6 30.1 25.1 67.4 122.1 

K.Toh. 8.9 0.2 1.2 

Gül Çiçeği 4.3 3.3 

H.Kapsülü 11.7 13.7 10.2 5.8 3.7 8.1 2.5 3.5 

C. Hayvan 113.5 

K.Mercimek 0.5 2.4 21.3 

Kanola 

Çeltik 
Y.Mercimek 

Nohut 

K ır.Biber 

Zeytin 

Kaynak : 1979-1992 rakamları OECD, 1993 ve 1994 rakamları 1995 Yıllık 
Programı kaynaklıdır 
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TABLO-II-4.B DEVAMI 

ÜRÜNLER 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Buğday 3644.0 2792.8 473.1 5158.9 4452.5 2452.4 2671.0 1500.0 

Arpa 616.5 716.5 3.9 840.4 1114.3 569.3 1058.0 1065.0 

Çavdar 22.9 30.1 10.9 56.2 117.4 49.9 57.0 29.0 

Mısır 40.0 49.6 156.8 131.0 186.9 395.1 ,482.0 150.0 

Yul af 1.9 0.1 9.9 11.3 2.3 1.0 1.0 

Pamuk 120.9 516.3 798.8 

Tütün 114.5 100.9 105.7 183.8 193.3 152.0 217.0 276.0 

Çay 
Şek.Pan. 12717.3 11530.6 10928.9 13985.7 14974.7 13101.0 12814 12500.0 

Ayç i.Toh. 197.8 522.5 327.0 645.4 292.0 

F indik 20.9 85.1 186.2 2.0 

Y.Fıstığı 110.8 1.4 0.0 

Kuru İncir 6.5 3.4 1.9 

Ç.Kur.Üzüm 19.5 22.6 60.3 93.0 

Kuru Üzüm 

Zeyt inyağ ı 20.0 6.0 2.0 

Tiftik 0.4 0.5 1.7 1.2 0.8 0.7 1.0 

Mer.Yünü 

Yaş Koza 0.5 0.7 0.4 0.0 

A.Fıstığı 9.9 2.6 7.0 

Soya Fasul 100.4 12.0 38.6 46.0 

K.Toh. 

Gül Çiçeği 3.9 2.0 

H.Kapsülü 9.9 3.1 5.5 19.9 10.0 5.0 13.0 

C. Hayvan 31.8 

K.Mercimek 19.3 24.5 172.0 

Kanola 0.2 

Çe11 i k 3.5 17.6 16.0 

Y.Mercimek 2.4 9.6 10.0 1.0 

Nohut 53.0 18.2 0.0 

K ır.Biber 1.3 0.3 1.0 

Zeyt in 19.3 24.5 9.0 
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TABLO-II-4.C: DESTEKLEME ÖDEMELERİ 

(MİLYAR TL) 

ÜRÜNLER 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Buğday 8.3 16.9 19.7 57.9 60.9 89.1 107.3 232.2 

Arpa 0.5 6.3 10.6 14.5 0.8 7.5 28.6 49.5 

Çavdar 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0.7 . 0.5 3.7 
Mısır 6.8 

Yul af 

Pamuk 12.2 17.7 28.3 13.3 13.8 30.5 96.1 49.7 

Tutun 14.3 18.2 21.0 17.1 ' 35.9 62.0 50.3 58.5 

Çay 8.1 13.2 7.9 16.7 31.6 57.5 

Şeker Pancarı 8.6 16.4 34.6 56.6 72.1 102.0 109.3 187.7 

Ayçiçeği Tohumu 3.4 9.8 12.8 14.8 13.6 16.1 42.1 66.3 

F indik 6.8 10.9 32.5 14.2 37.9 16.6 8.1 39.9 

Yerfıstığı 0.1 0.4 0.7 0.2 0.2 

Kuru İncir 0.3 0.8 1.3 1.2 1.6 1.4 2.6 4.0 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1.2 2.6 3.8 2.3 5.4 1.2 6.9 5.6 

Kuru Üzüm 0.3 0.6 

Zeyt inyağı 5.2 4.1 19.7 
Tiftik 0.6 1.8 0.6 0.4 0.3 

Merinos yünü 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 

Yaş Koza 0.1 0.4 

Antep fıstığı 0.4 0.2 8.3 

Soya Fasulyesi 0.3 1.1 1.9 2.4 9.3 20.0 

K. Tohumu 0.1 0.0 0.0 

Gül Çiçeği 0.1 0.1 

Haşhaş Kapsülü 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 

Caniı Hayvan 6.6 

Kırmızı Mercimek 0.0 0.1 1.0 

Kanota 

Çe11 i k 

Yeşil Mercimek 
Nohut 

Kırmızı biber 

Zeytin 

TOPLAM 72.5 122.8 175.4 215.5 277.7 388.3 469.4 743.9 

Kaynak : 1979-1992 rakamları OECD, 1993 ve 1994 rakamları 1995 Yıllık Programı kaynaklıdır 
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TABLO-II-4.C: DEVAMI 

ÜRÜNLER 1987 1988 1989 1990 1991 
> 

1992 1993 1994 

Buğday 352.6 461.9 155.0 2596.9 3359.1 2834.6 4922.0 5386.0 

Arpa 49.1 97.1 1.1 316.7 699.9 562.3 1709.0 2880.0 

Çavdar 1.8 4.0 2.9 23.5 70.6 46.0 86.0 79.0 
Mısır 3.5 8.2 48.6 57.9 137.7 468.3 771.0 470.0 

Yulaf 0.3 0.0 4.2 6.7 2.2 2.0 2.0 

Pamuk 75.7 1838.1 4769.0 

Tütün 165.3 293.0 498.2 1416.6 2101.6 3901.0 7084.0 14534.0 
Çay 
Şeker Pancarı 213.4 353.2 669.2 979.1 2519.8 3590.0 6084.0 10537.0 

Ayçiçeği Tohumu 42.5 349.2 494.4 1666.5 1310.0 

Findik 25.0 480.1 1801.2 44.0 

Yerfıstığı 42.4 7.5 0.0 

Kuru İncir 2.2 11.4 11.4 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 13.5 91.3 427.1 964.0 

Kuru Üzüm 

Zeytinyağı 187.9 88.0 47.0 

Tiftik 1.3 2.8 8.5 12.8 12.8 15.9 21.0 

Merinos yünü 
Yaş Koza 5.6 7.9 8.2 7.0 

Antep fıstığı 0.1 164.0 64.0 271.0 

Soya Fasulyesi 20.1 13.5 100.5 193.0 

K. Tohumu 

Gül Çiçeği 9.4 6.0 

Haşhaş Kapsülü 3.4 3.4 7.9 59.9 47.0 45.0 247.0 

Caniı Hayvan 149.1 

Kırmızı Mercimek 21.2 644.0 

Kano la 0.1 

Çe11 i k 5.9 52.9 74.0 

Yeşil Mercimek 4.2 26.6 

Nohut 78.4 39.8 0.0 

Kırmızı biber 6.1 2.4 16.0 

Zeytin 132.7 239.8 158.0 

TOPLAM 965.8 1224.0 1885.4 5421.1 12526.4 20802.6 24458.0 34135.0 

Kaynak : 1979-1992 rakamları OECD, 1993 ve 1994 rakamları 1995 Yıllık Programı kaynaklıdır 

Tablo II.4.B ve II.4.C1de destekleme alımları görülmektedir. 

Buna göre toplam destekleme alımlarınm büyük bölümü, TMO 

(hububat), TŞFAŞ (Şeker), TEKEL (tütün) ve ÇAY-KUR (Çay), 

tarafından yapılmaktadır. Bazı ürünlerde son dönemdeki üretim 
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miktarlarını veren Tablo II-5 ile Tablo Iİ-4.B'nin birlikte 

incelenmesi, destekleme kapsamında yapılan alımların gerçekte 

üretilen toplam miktarın oldukça altında kaldığını göstermektedir 

TABLO- II.5: TÜRKİYE'DE BAZI ÜRÜNLERDE ÜRETİM (Bin Ton) 

ÜRÜN 1991 199 2 1993 

Tahıl Toplamı 31.067.7 29.071. 3 31. 753.0 

Buğday 20.400.0 19,300 . 0 21.000.0 

Arpa 7 . 800.0 6.900.0 7.500.0 
Mısır 2.180.0 2.225 . 0 2.500.0 
Yulaf 255 . 0 240 . 0 245 . 0 

Çavdar 256 . 0 230 . 0 235.0 
Pirinç 120 . 0 129 . 0 225.0 

Diğer 56 . 7 57 . 3 48 . 0 
Pamuk 561. 0 574 . 0 580 . 0 
Ç.Siz K.Üzüm 150 . 0 153 . 0 200 . 0 

Kuru İncir 49 . 8 45.0 44 . 6 

Ayçiçeği Tohumu 800 . 0 950 . 0 815 . 0 

Zeytin 410 . 0 750 . 0 367 . 0 

Yerfıstığı 2 . 3 2 . 3 2 . 3 

Kurufasulye 214 . 0 200 . 0 200 . 0 

Nohut 855 . 0 770.0 740.0 
Mercimek 440 . 0 600 . 0 735.0 
Bakla 70 . 0 68 . 0 65 . 0 

Kaynak: İzmir Ticaret Borsası, 1993 Yılı İktisadi Raporu. 

Örneğin bu oran 1992 yılı için buğdayda yüzde 12.7, arpada 

yüzde 15.3, mısırda yüzde 17.8, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 

39.4, kuru incirde yüzde 4.3, zeytinde yüzde- 3.3 gibi düşük 

düzeylerdedir. 

Bu durum ise çiftçinin, ürününü pazarda değerlendirme 

pratiğine yabancı olmadığını göstermektedir. Yukarıdaki 

tablolarda yeralan verilerin yanında tarım kesimindeki 
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Sübvansiyon Eşdeğerlerinin incelenmesi gerek daha önce verilmiş 

olan değişik ülkelerdeki sübvansiyonlarla Türkiye'deki durumun 

karşılaştırılması gerekse de Türkiye'de tarım kesimine yapılan 

sübvansiyon konusunda tüketici-devlet paylarına bakmak açısından 

yararlı olacaktır. 

TABLO-II-6: TÜRKİYE'DE SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE ÜRET iCİ- TÜKET ICİ SÜBVANSİYON EŞDEĞERİ (MİLYAR TL) 

1979 - - 1986 1 9 8 7 1 9 CO co 1 9 8 9 

ÜRÜN ADI ÜSE TSE ÜSE TSE ÜSE TSE ÜSE TSE 

BUĞDAY 26.14 45.98 642.44 -379.58 1465.35 -980.39 1871.97 -1234.66 

HUBUBAT ÜRÜNLERİ 30.32 -9.10 296.09 -239.53 139.84 -38.82 335.48 -159.18 

YAĞLI TOHUMLAR 17.42 -9.50 133.10 -105.41 94.44 -62.08 323.14 -303.78 

ŞEKER 22.56 -6.94 76.45 -25.10 107.40 -27.15 94.83 78.79 

ALT TOPLAM 96.43 20.44 1148.08 -749.62 1807.03 - 1108.44 2625.41 ■ 1618.84 

CANLI HAYVAN 104.11 -142.33 400.11 -356.77 726.23 -371.84 1517.97 - 1149.24 

DİĞER 83.09 -0.02 0.00 -0.01 2.00 0.00 0.01 -0.00 

TAR. ÜR. TOPLAMI 283.62 -121.91 1548.19 - 1106.40 2535.26 - 1480.28 4143.38 - 2768.08 

SÜBV.EŞD.(MİLYON USD) 958.0 -412.0 1811.0 -1294.0 1787.0 -1043.0 1954.0 -1306.0 

(KULL. TL/USD KURU) 296 855 1419 2120 

ÜSE-Üretici Sübvan. Eşdeğeri 
TSE-Tüketici Sübvan. Eşdeğeri 
1979-1986 : Ort. 

Kaynak : OECD.1995 
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TABLO-II-6: DEVAMI 

ÜRÜN ADI 

1 9 

ÜSE 

9 0 

TSE 

1 9 

ÜSE 

9 1 

TSE 

1 9 

ÜSE 

9 2 

TSE 

1 9 

ÜSE 

9 3 

TSE 

BUĞDAY 
HUBUBAT ÜRÜNLERİ 
YAĞLI TOHUMLAR 

ŞEKER 

2152.95 

1310.02 

382.80 

431.94 

-1177.48 

-1041.48 

-382.04 

-199.41 

6875.62 

2594.97 

642.57 

1413.75 

-4999.58 

-2010.44 

-896.84 

-882.24 

5653.08 
3715.77 

1166.26 

2689.31 

-2972.87 

-3110.91 

-1531.31 

-1423.04 

7010.43 

6532.28 

1696.61 

.3618.29 

-3101.40 

-5063.48 

-2205.90 

-2087.36 

ALT TOPLAM 4277.71 ■2800.41 11526.91 -8789.10 13224.41 -9038.13 18857.61 -12458.13 

CANLI HAYVAN 

DİĞER 
3963.36 ■ 

20.00 

4255.35 

0.02 

6279.86 

0.00 

-7352.77 

0.20 

14027.16 

0.01 

-15740.12 

0.00 

27368.32 

19.92 

-30357.90 

-0.00 

TAR. ÜR. TOPLAMI 8261.07 - 7055.74 17806.77 - 16141.67 27251.58 -24778.24 46245.85 -42816.03 

SÜBV.EŞD.(MİLYON USD) 3169.0 -2706.0 4271.0 -3872.0 3972.0 -3612.0 4503.0 -4169.0 

(KULL. TL/USD KURU) 2607 4169 6860 10270 

ÜSE-Üretici Sübvan. Eşdeğeri 
TSE-Tüketici Sübvan. Eşdeğeri 
1979-1986 : Ort. 

Kaynak : OECD,1995 

Tablo II.1 ile karşılaştırıldığında Tablo II-6'dan görülen, 

Türkiye'de tarım üreticisine verilen sübvansiyon miktarlarının USD 

cinsinden incelendiğinde gelişmiş ülkelerde yapılandan oldukça 

düşük olduğudur (bununla beraber bu analizde TL'nin USD 

karşısındaki değer kaybının USD cinsinden TSE ve ÜSE 

düzeylerinin belirlenmesinde etkili olduğu da gözönüne 

alınmalıdır). Ayrıca, üreticinin 1980'lerde gittikçe daha fazla 

oranda tüketici tarafından sübvanse edildiği görülmektedir. 

Sübvansiyon paylarına ürünsel bazda bakıldığında, 1987-1993 

döneminde, 1990 yılma kadar bitkisel ürünlere sağlanan 

sübvansiyon miktarının canlı hayvandakinden daha yüksek olduğu bu 
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yıldan sonra ise, 1991 yılı hariç tutulduğunda, bu ilişkinin 

tersine döndüğü söylenebilir. 

Yukarıda verilen istatistiklerden görüldüğü gibi destekleme 

alımları 1980'lerde azaltılmaya çalışılmışsa da özellikle 1991 ve 

1992 yıllarında desteklenen ürün sayısı artırılmıştır. Bununla 

beraber artan Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin baskısıyla 1993 

yılıyla beraber destekleme politikalarında bir revizyona 

gidilmiştir. Bu çerçevede KİT'ler tarafından yapılan alımların 

kapsamı sınırlanırken Birlikler tarafından yaptırılacak alımlar 

için de yeni bir sisteme geçilmiştir. Bu yeni sistem, 2 Eylül 

1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 93/4725 'sayılı BKK 

çerçevesinde işlemeye başlamıştır. Buna göre, Birliklerin yetkili 

kılınacağı alımlarda Prim Sistemine geçilmektedir. Bu çerçevede, 

"üreticinin korunması ve tarımsal üretimin yönlendirilmesi 

amacıyla üretim maliyetleri de gözetilerek saptanan" (19) bir 

"hedef fiyat" ve "dünya fiyatları" ile ürün özelliklerine bağlı 

olarak ithal veya ihraç maliyetlerine göre saptanan bir 

"müdahale fiyatı" tanımlanmaktadır. 

Bu fiyatların belirlenmesinde sorumluluk YPK'ya verilmiştir. 

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçi, malını borsada kayıt 

ettirip bunu TCZB'ye ibraz etmesi halinde bu ödemeden 

yararlanabilmektedir. 

Üreticilerin gelirlerini artırıp istikrarlı bir hale 

getirmek için başlatılan Destekleme Fiyat Sistemi zamanla daha 

(19) 2.9.1993 tarihli Resmi Gazete, 93/4725 sayılı BKK. 
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karmaşık bir. hal almaya başlamıştır. Bu durum, fiyat 

müdahelelerinin arz-talep dengesi üzerindeki etkileri de gözönüne 

alındığında, gittikçe daha maliyetli bir politika uygulaması 

haline gelmiştir. Bu karmaşık sonuçlara en önemli örnek, çiftçi 

ailesinin geçimini temin etmeye yönelik uygulanan destekleme 

alımı ve girdi sübvansiyonlarının, fiyat mekanizmasının 

çarpıtılması sonucu, neden olduğu gıda fiyatlarının tüketiciye 

ucuz ulaştırılabilmesi için devletçe yapılan sübvansiyon ya da 

katlanılan zararlardır. Politikaların, üreticiye ve devlete olan 

yükü yukarıda verilen tablolarda görülebilmektedir-. 

Yukarıda da değinildiği gibi 1980-1990 döneminde destekleme 

alımı kapsamında bir daralma görülmektedir. Sözkonusu dönemin 

başında 22 olan ürün sayısı zaman içinde 11'e indirilmiştir. 

Bununla beraber bu politika 1991 yılından itibaren tersine 

dönerek 1992 yılında kapsam 26 ürünle son yılların en yüksek 

düzeyine çıkmıştır. Ürün adedinde görülen dalgalanmalara karşın 5 

ürün; şekerpancarı, tütün, buğday, ayçiçeği ve pamuk, destekleme 

içinde önemli bir paya sahip olmuşlardır. 

Türkiye'de uygulandığı şekliyle taban fiyat politikası 

etkinlikten uzaklaşmaya ayrıca katkıda bulunmaktadır; her şeyden 

önce fiyatların, genelde, kalite açısından farklılaştırılmaması 

üreticilerin daha kaliteli sonuçları sağlayacak teknikleri 

kullanması için bir güdüye sahip olmamalarına, ürünlerin 

kalitelerine göre bir sınıflandırmaya tabi kılmamamasma; 

bölgesel olarak fiyatların farklılaştırılmaması (tütün ve pamuk 
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haricinde) talep merkezlerinden uzak yerlerde yapılan üretimin 

gereğinden fazla olmasına ve üretimin coğrafi şeklinin 

etkinlikten uzak bir yapıda oluşmasına; miktar açısından 

farklılaştırılmaması da daha fazla üretenin küçük üreticiye göre 

daha çok desteklenmesine neden olmaktadır. 

Fiyat farklılaştırılmasına gidilmemesinin yanısıra taban 

fiyatların geç açıklanması da politikaların maliyetini artıran 

bir diğer unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Tarım üreticileri 

davranış biçimi olarak "adaptif beklentiler" modeline uygun 

hareket ederler. Diğer bir deyişle çiftçilerin piyasa koşulları 

varsayımı altında bir sonraki üretim dönemi için verecekleri 

üretim kararını bir önceki dönemin koşulları belirler. Bu nedenle 

sadece çiftçinin gelirini değil fakat ürünlerin göreli üretim 

miktarlarını da belirlemeyi amaçlayan destekleme alım 

politikaları, taban fiyatların üreticilerin kararlarını etkileyen 

bir dönemde açıklanmasını gerekli kılar. Oysa Türkiye 

uygulamasında, taban fiyat açıklamaları hasat zamanında 

olmaktadır. Politik baskılardan da kaynaklanan bu sistem, sonuçta 

ürün yapısının belirlenmesi yerine üretilen ürünün alınması 

uygulamasına dönüşmekte ve maliyeti de o oranda yüksek 

olmaktadır. Bu tür uygulamaların özel sektör alımlarını da 

etkilediği hesaba katılırsa sonucun piyasa koşullarını tamamen 

ortadan kaldırıcı özelliği görülebilir. 

Hükümetin taban fiyat belirlenmesinde karşılaştığı zorluklar 

da fiyatın ve piyasaların oluşumuna etki etmektedir. Bunların 

başında tarım sektörünün üretiminde belirsizliği getiren en 
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önemli faktör olan hava şartları gelmektedir. Bu durum üretim 

seviyesini tahmin etme aşamasında önemli bir bilinmeyendir. Bunun 

yanında dünya ürün piyasalarındaki belirsizlikler, tüketici 

talebinin ne yönde gelişeceği, stok değişmeleri ve enflasyon 

oranı da önemli hususlardır. Bunlardan enflasyon oranının 

değişkenliği, Türkiye örneğinde olduğu gibi, arttıkça fiyat 

belirlemek zorlaşmaktadır. 

Türkiye'de sözkonusu olan uygulamalara rağmen taban fiyat 

uygulamaları çiftçinin reel anlamda kazancının pozitif olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanında bir bütün olarak tarımsal 

destekleme politikalarının devlete maliyetinin arttığı 

görülmektedir. Bu nedenle 1994 yılında sadece pamukta başlatılan 

Prim. Sisteminin devletin maliyetini azaltmak, piyasa şartlarının 

bozulmadan çiftçilerin desteklenebilmesi ve mal borsa],arının 

gelişimine katkıda bulunması hususundaki avantajları gözönüne 

alıştığında programlı ve tedrici bir biçimde diğer ürünlerde de 

uygulanması önerilebilir. 

II.C. Ma i Bors a .1 ar x 

II.C.l. Borsalarxn Fonksiyonları 

Kal borsalarının, üzerinde herkesçe mutakabata varılmış 

birtek tanımı bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir merkezin 

borsa olarak tanımlanabilmesi için orada bir alışverişin, bir 

ticari işlemin serbestçe yeralıyor ve bu işlemlerin fiyat 

belirleme sürecine katkıda bulunuyor olması gerekmektedir. Buna 

mukabil Doğu Avrupa ve Türkiye geleneğinde borsalarm bir ticaret 



merkezi, ticaretin fiilen yapıldığı yerler olması şartı 

aranmamaktadır. Buralarda borsa1arm bir kısmı, fiili olarak, 

kendi dışında yapılan işlemleri tescil eden kuramlara 

dönüşmüştürler. Bu duruma karşın forma1 bir borsa tanımı için 

UNCTAD sekreteryası tarafından yapılan borsa tanımı kabul 

edilebilir. Buna göre: 

"Bir mal borsası, değişik katılımcı gruplarının, malın fiyat 

riskini başkasına aktarmak (transfer etmek) amacıyla, spesifik 

mallara ilişkin sözleşmelerin ticaretini yaptıkları mali bir 

piyasadır" (20). 

Dikkat edileceği gibi bu tanımlama mal alışverişinin yerine, 

daha da ileri bir aşama olan, işlemlerde risk transferini ön 

plana almaktadır. Bu tanımlamada fiziksel mal alım-satımmı en az 

zarar ederek gerçekleştirmeyi amaçlayan grupları "hedger"lar 

bunun haricinde kalan ve işlemlerden kar elde etmek isteyenleri 

de spekülatörler içine dahil etmemiz mümkündür (bu katılımcı 

gruplarla ilgili geniş bilgi ileriki kısımlarda sunulmaktadır). 

Bu anlamda bir borsanm oluşabilmesi için hedging ve spekülasyon 

güdülerini besleyecek biçimde, mal piyasalarında değişken bir 

fiyat yapısı görülebilmelidir. Böyle bir yapı içinde Mal 

Borsacının işlevleri, işlem yapan tarafları biraraya getirerek 

fiyat yapısının tam rekabet koşulları içinde teşekkülünün 

sağlanması, işlem ve fiyatların kayıtlarının tutularak bunlara 

ilişkin bilginin katılımcıların erişimine sunulmasıdır. 

(20) F AO/UN, s. 27. 
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XX.C.2. Dünyada Mal Borsaları 

Batı dünyasında bugünkü borsalara öncülük yapan kurumlar, 

Avrupa'nın geçirdiği feodal dönem sırasında kurulan yerel 

pazarlardır. Bu pazarlar 11. ve 14. yüzyıllar arasında sayıca 

artarak şehirden şehire gezen ortaçağ fuarları şekline 

dönüşmüşlerdir. Bu fuarlarda yapılan alışverişler, nakit bazında 

yapıldığı halde ticari ilişkilerin daha resmileşmesine ve 

kurumsallaşmasına yardımcı olmuşlardır. Ortaçağ fuarlarının 

önemi, ulaşım ve haberleşmenin geliştiği ulusal devletlerin 

kurulma aşamasında azalmıştır. Bu şekilde gezici fuarların yerini 

yerel tüccarların toplandığı sabit yerler almaya başlamıştır. 

Dünyada borsa adı altında işlemeye başlayan ilk kurura, 1487 

yılında Anvers'de kurulmuştur ve esham ve tahvilat borssaı 

niteliğindedir (21). Bundan sonra 1530 yılında Lyon, 1549 yılında 

da Toulouse borsaları kurulmuştur. tik kurulan borsalar tahvil 

borsalara. niteliğinde olup daha sonraları ticaret borsaları ile 

tek maddeyi konu alan mal borsaları (Liverpool pamuk, Londra üzüm 

Borsaları gibi) kurulmuştur. 19. yüzyılda artan ticaret ve 

teknolojik gelişim doğrultusunda mal borsaları da gelişmiştir. 

Dünyada etkin olarak çalışan mal borsaları, tahıl, enerji 

girdileri, metaller ve canlı hayvan konularında alım-satım yapmak 

isteyen kişilere fiziksel mekan sağlayan kuruluşlardır. Bu 

borsalarda işlemler nakit bazında yapılabilirken işlem hacminin 

(21) SPK, Vadeli İşlem Piyasaları Raporu, s.38. 

45 



büyük bölümü "futures" biçiminde yapılmaktadır. Mal borsalarırnn 

çoğu kar amacı gütmeyen, işletmeler ile fiyatlara karışmayan ve 

salt işlemlerin yapılması için yer, depo ve teknik imkan 

sağlayarak gerekli kayıtları yapan kurum.lard.xr. Ayrıca borsalarm 

bünyelerinde takas merkezleri (clearing house) de mevcuttur. Bu 

merkezler, borsalara doğrudan bağlı olabilirken tamamıyla tüzel¬ 

kişilik açısından borsadan ayrı da olabilmektedir. ABD örneğinde 

borsalar, CFTC (Commodity Futures Trading Commission) denilen 

bağımsız ve tüm ülke ölçeğinde iş gören bir üst kuruma 

bağlıdırlar. .1974 yılında kurulan ve her biri ABD Başkanı 

tarafından seçilerek Senato tarafından onaylanan 1 başkan ve 4 

üye tarafından yönetilen CFTC, kendisine bağlı olmak zorunda olan 

mal borsalarıyla ve bu borsalarda kullanılan standart 

sözleşmelerle ilgili düzenlemeleri yapmakla görevlidir. 

CFTC'ye bağlı olarak çalışan mal borsaları, sınırlı sayıda 

işlem yapabilecek üyelik vermektedir. Üyelik için de adayların 

güvenilirliklerini ve öngörülen mali yeterliliklerini kanıtlamış 

olmaları şartı aranır. ABD*de CFTC’den kabul görerek işlem yapma 

hakkına sahip 10 adet futures ve/veya futures opsiyon mal borsası 

vardır. Bunlar, "Chicago Board of Trade" (CBT); "Chicago 

Mercantile Exchange"; "Coffee, Sugar and Cocoa Exchange"; 

"Commodity Exchange, Inc."; "Kansas City Board of Tre.de; 

MidAmerica Commodity Exchange" (CBT'nin bir yan kuruluşudur); 

"Minneapolis Grain Exchange*', "Ner York Cotton Exchange”, MNew 

York Futures Exchangel! (New York Menkul Kıymetler Bor.sasının bir 

yan kuruluşudur) ve lsNew York Mercantile Exchange"dir. ABD'deki 
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bu borsalarm bazılarında işlem gören maddeler Tablo 11-7’de 

verilmektedir. Bu aşamada; 

TABLO- II. 7: Bazı Seçilmiş A.B.D Mal Futures Borsaları ve 
Bu Borsalarda İşlem Gören Mal Cinsleri (22) 

Chicago Board of Trade (Chicago Ticaret Odası): 
Donmuş Tavuk, Finansman Bonosu (90 gün), Finansman Bonosu 
(30 2ün), Mısır, GNMA (Gayrimenkul Karşılığı Bono), Çavdar, 
Kereste, Gümüş, Soya (Tane), Soya Yağı, Uzun Dönem A.B.D 
Devlet Tahvili 

Chicago Meroantile Exchange (Chicago Ticaret Borsası): 
Kemiksiz Et, Tavuk, Tereyağ, Canlı Sığır, Dondurulmuş 
Yumurta, Domuz, Kereste, Domuz Kuyruğu, Patates, Hindi 

Comraodity Exchange (Mal Borsası): 
Bakır, GNMA, Altın, Gümüş, A.B.D Hazine Bonoları, A.B.D 
Devlet Tahvili (2 yıllık), Çinko 

New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (New York Kahve, Şeker 
ve Kakao Borsası): 

Kakao, C grad Kahve, B grad Kahve, Şeker 

New York Cotton Exchange (New York Pamuk Borsası): 
Pamuk (grad 2), Ham Petrol, Portakal Suyu, Propan 

New York Mercantile Exchange (New York Ticaret Borsası): 
Altın (100 ons), Altın (400 ons), Kemiksiz Et (ithal) Petrol 
(2 grad ısıtma türü), Petrol (6 grad endüstri tipi), 
Paladyum, Platin, Patates, A.B.D Gümüş Paraları 

Bunun yanında dünyada önemli ölçüde işlem yapılan diğer mal 

borsaları da şu şekilde verilebilir. 

(22) Erol, Ü., s. 32. 
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TABLO™ II.8: Dünyadaki Önemli Mal ve Mal Futures Borsaları (23) 

LME - Londra Metal Borsası 
SFE - Sydney Futures Borsası 
SIMEX~ Singapur Ticaret Borsası 
FOX ™ Londra Futures Opsiyon Borsası 
İPE - Uluslararası Petrol Borsası 
WCE - Winnipeg Mal Borsası (Kanada) 
ME Montreal Borsası 
BM&F - San Paulo Ticaret Futures Borsası 
GAR -- Garantifönden (Kopenhag) 
NZFOE™ Yeni Zelanda Futures Opsiyon Borsası 
BFE ™ Baltık Futures Borsası (Londra) 
ATA - Tarımsal Futures Pazarı (Amsterdam) 
MEFF - Mercado de Futures Financieros (Barselona) 
FOM - Fin Opsiyon Borsası (Helsinki) 
IFOX - İrlanda Futures Opsiyon Borsası 
TFE ~ Toronto Futures Borsası 
OMF ~ örganisation de Marches Financier (Paris) 
OM Stockholm Opsiyon Pazarı 
ROEFFEX™ Rotterdam Enerji Futures Borsası 
MATIF- Marche A Terme International de France (Paris) 

Bu borsalarda işlem gören bazı malların sözleşme vadeleri ve 

sözleşme miktarları Tablo 11.9'da sunulmaktadır (24). 

TABLO™ II.9: SEÇİLMİŞ MAL GRUPLARI İÇİN KONTRAT SÜRE VE MİKTARLARI 

MAL CİNSİ KONTRAT AYLARI KONTRAT MİKTARI 

Buğday Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 5000 kile 
Mısır Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 5000 kile 
Soya Her Ay 5000 kile 
Kakao Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 10 ton 
Kahve Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 37500 pound 
Pamuk Mart, Mayıs, Temmuz 50000 pound 

(Her iki ay) 
Şeker Mart, Mayıs, Temmuz 112000 pound 

(Her iki ay) 
Altın Her Ay 100 ons 
Ham Petrol Her Ay 1000 varil 

(23) SPK Vadeli İşlem Piyasaları Raporu, s.7. 

(24) Erol, Ü., s. 30. 
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XX.C.3. Türkiye'de Mal Borsaları 

Türkiye'de mal borsalarının kurulması 19. yüzyılın sonlarına 

dayanmaktadır. Kurulan ilk mal borsası 1891 yılında İzmir'dedir. 

Daha sonra 1913 yılında Adana'da, 1924 yılında Bursa, Edirne ve 

Konya'da, 1925 yılında İstanbul'da kurulmuştur. 1950 yılına 

gelindiğinde mal borsalarının sayısı 24 iken 1994 yılında bu sayı 

84'e ulaşmıştır. Bu 84 mal borsasmdan 81'i çalışır durumdadır ve 

tarımsal ürünlerde yapılan alışverişlerin kaydını tutmaktadır. 

İşler durumda olan 81 borsanm 24 tanesinde aktif ticari işlem 

yapılmaktadır. Diğerleri ise kayıt görevlerini yerine 

getirmektedirler. Aktif olarak işleyen borsaların bir listesi 

aşağıda Tablo II.10'da yer almaktadır. Bunlardan sadece kayıt 

işlemleri yapılanlar (K), kayıt işlemine ek olarak aktif alım- 

satım yapılanlar da (K, T) harfleriyle gösterilmektedir. 

TABLO-II.IO: Türkiye'de Aktif Olarak Çalışan Borsalar 

Adana (K, T) 
Adapazarı (K, T) 
Afyon (I<) 
Akhişar, Manisa (K) 
Aksaray (K) 
Akşehir, Konya (K, T) 
Akyazı, Sakarya (K) 
Alaca, Çorum (K) 
Alaşehir, Manisa (K) 
Ankara (K) 
Antakya (K) 
Antalya (K, T) 
Aydın (K) 
Bafra, Samsun (K) 
Balıkesir (K) 
Bandırma, Balıkesir (K, T) 
Biga, Çanakkkale (K, T) 
Burdur (K) 
Bursa (K, T) 

Ceyhan, Adana (K) 
Çanakkale (K) 
Çarşamba, Samsun (K) 
Çorlu, Tekirdağ (K, T) 
Çorum (K) 
Çubuk, A.nkara (K) 
Denizli (K) 
Diyarbakır (K) 
Edirne (K, T) 
Elazığ (K) 
Ereğli, Konya (K) 
Erzurum (K) 
Eskişehir (K, T) 
Fatsa, Ordu (K) 
Gaziantep (K, T) 
Gemlik, Bursa (K, T) 
Giresun (K) 
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TABLO-II.10 (DEVAMI)s Türkiye’de Aktif Olarak Çalışan Borsalar 

Haymana, Anka a (K, T) 
Hayrabolu, Tekirdağ (K) 
İğdır (K) 
İpsala, Edirne (K) 
İskenderun (K) 
İstanbul (K) 
İzmir (K, T) 
Kahramanmaraş (K) 
Karacabey, Bursa (K,T) 
Karaman (K, T) 
Karapınar, Konya (K) 
Kars (K) 
Kayseri (K) 
Keşan, Edirne (K) 
Kırklareli (K, T) 
Konya (K, T) 
Lüleburgaz, Kırklareli (K, T) 
Malatya (K) 
Malkara, Tekirdağ (K) 
Manisa (K, T) 
Mersin (K) 
Naziİli, Aydın (K) 
Nus aybin, Mardi n (K) 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Ordu (K) 
Osmaniye, Adana (K) 
Ödemiş, İzmir (K) 
Polatlı, Ankara (K, T) 
Reyhanlı, Hatay (K) 
Salihli, Manisa (K, T) 
Samsun (K) 
Sivas (K) 
Söke, Aydın (K) 
Sungurlu, Çorum (K) 
Şanlıurfa (K) 
Tarsus, İçel (K) 
Tekirdağ (K) 
Terme, Samsun (K) 
Tokat (K) 
Trabzon (K) 
Turgutlu, Manisa (K) 
nüve, ordu (K) 
Uzunköprü, Edirne (K, T) 
Yenişehir, Bursa (K, T) 
Yerköy, Yozgat (K, T) 
Yozgat (K) 

Yukarıda listesi verilmiş olan ve aktif olarak ticaret 

ve/veya kayıt yaptırılan 81 adet borsanın Türkiye'de bölgelere 

dağılımı ise şu şekilde verilebilir: 

TABLO"!I.11: Aktif Borsaların Bölgelere Göre Dağılımı 

Aktif Borsa1ar Aktif Al 

İç Anadolu 16 6 
Karadeniz 13 0 
Marmara 12 6 

Ege 11 4 
Akdeniz 11 2 

Trakya 10 5 

D o ğu Ana d o1u 4 0 

Güneydoğu Anadolu 4 1 

Toplam 81 24 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

50 



Buna göre aktif alış-satış yapılan borsalar, işler durumda 

olan foorsalarm yüzde 30'u kadardır. Bunların da 1 tanesi 

haricinde hepsi batı bölgelerimizde bulunmaktadır. Yine bunların 

büyük bir çoğunluğunun da Ege, Marmara ve Trakya yörelerinde 

yoğunlaşmış olduğu dikkat çekmektedir. 

Aktif alım-satım yapılan borsalarda ticareti yapılan 

tarımsal ürünler ise pamuk, tahıllar (Buğday, arpa, mısır, yulaf, 

çavdar, pirinç), tahıl ürünleri (buğday unu, kepek), baklagiller 

(yeşil mercimek, fasulye, kırmızı mercimek, nohut), ayçiçeği, 

kuru üzüm, kuru kayısı, soğan, bitkisel yağlar, fıstık, kabak 

çekirdeği, büyük ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, hayvan 

eti ve tiftiktir. Bu ürünlerden bazılarındaki işlemlere 

bakıldığında 1993 yılındaki durumun şu şekilde olduğu görülebilir: 

TABLO-II.12: Bazı Ürünlerin 1993 Yılı Borsalarda İşlem 
Miktar ve Değerleri 

(Bin Ton/Milyar TL.) 

Üretim Kaydedilen Aktif İşlem Kayıt Aktif İş 
Miktarı Miktar Miktarı Değeri Değer 

Buğday 21000,0* 6826,4 1051,8 20.853,9 2885,3 
Arpa 7500,0 538,8 92,6 1.547,5 230,8 
Mısır 2500 , 0 1456,9 20 ,5 3 .148,2 32,2 
Ayçiçeği 815 , 9 169 , 8 28,5 943 ,6 80,5 
Pamuk 590 , 0 883 ,4 398,8 9„560 , 3 5300,0 
Kır.Merci. 570,0 305,1 78 ,6 1.333,7 289 , 3 
Nohut 740 , 0 36 3,4 5,0 7 3 8,3 24,7 

TOPLAM 38.124,6 8842,8 

(*) DİE Kaynaklı 
Kaynak: İzmir Ticaret Borsası , FAO, Sanayi ve Tıc.Bakanlığı. 
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Bu ürünlerde 1993 yılında toplam kaydedilen değer içinde 

aktif işlem yoluyla alınıp satılan ürün değerinin payı yüzde 230.2 

olmuştur. Aynı yıl toplam aktif işlem değerinin Tablo 11.13’te 

görüldüğü gibi 10,9280.5 milyar TL. olduğu noktasından hareket 

edildiğinde bu ürünlerin borsalarda aktif olarak alım satımının 

yapıldığı tüm ürünlerin yüzde 80.9®unu yansıttığı görülür. 

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken bir diğer önemli husus da 

borsalarda aktif olarak işlem gören ürünlerden pamuğun aktif 

işlem miktarlarının kaydedilen toplam miktar içindeki payının 

yüzde 4-8.5 gibi yüksek bir duzeyde ouriu yüzde 15. 4 ' j-ujs. bir oranla 

buğdayın oldukça geriden izlediğidir. Öte yandan, işlem 

miktarlarının üretim miktarlarıyla karşılaştırılması halinde 

-kayıtdışı kalan üretim miktarının ne derece büyük boyutlarda 

olduğu görülmektedir. Buna Tabloda yeralan ürünler içinde tek 

istisna, stokların ve ithalatın da sözkonusu olduğu, pamuktur. 

Aktif işlem yapılan borsalara bakıldığında, 1993 yılı aktif 

işlem verileri ışığı altında, işlem hacimleri açısından Tablo 

II.13®teki gibi bir sıralama yapılmasının mümkün olduğu 

görülmektedir: 
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TABL0-II.13: İşlem Hacmi Yüksek Olan Borsalarda 1993 Yılı Aktif 
İşlem Değerleri 

Aktif İşlem Toplam İşlem Değeri 
Borsa Değeri (Milyar TL.) İçindeki P 

İzmir 5.128,0 46,9 
Adana 1.495,0 13 ,7 
Konya 911,0 8,3 
Gaziantep 731,7 6,7 
Bursa 626 ,4 5,7 
Polatlı 415,1 3,8 
Salihli 392,6 3,6 
Eskişehir 3 20 , 0 2,9 
Edirne 253,1 2 , 3 
Manisa 183,5 1,7 
Diğer 472,1 4,4 

TOPLAM 10.928 , 5 100 ,0 

Kaynak: FAO, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Yukarıda "Diğer" grubu içinde payı, toplam aktif işlem hacmi 

içinde, yüzde 11 in altında kalan KIrklareli, Çorlu, Yerköy, 

Haymana, Karaman, Uzunköprü, Bandırma, Akşehir, Karacabey, 

Adapazarı, Antalya, Yenişehir ve Biga borsaları yeralmaktadır. 

Yukarıda verilen istatistiklerden de anlaşıldığı gibi toplam 

üretim değeri içinde payı 1993 yılında yüzde 3.6 olarak 

gerçekleşen pamuk, payı yüzde 10.1 olan buğdaydan daha yüksek bir 

payla Borsalardaki toplam işlem hacmine katılmaktadır. Fiziki 

ürün bazında bakıldığında ise toplam üretimi 1993 yılında 21 

milyon ton olan buğdayın 6.8 milyon tonu için yapılan işlemler 

borsalarda kayıt edilirken bu miktarın da yüzde 15.4'üne karşılık 

gelen miktarı borsalarda aktif işlemle satılmıştır. Bunun yanında 

aynı dönemde toplam üretim miktarı 590.000 ton olan pamukta 
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883.400 ton için yapılan işlemler borsalarda kayıtlanırken bunun 

yüzde 45'ine karşılık gelen miktarı borsalarda aktif işlem 

görmüştür. Diğer ürünlerde görülen düşük oranlar da gözönüne 

alındığında pamuğun borsalarda en fazla işlem gören ürün olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan pamuğun en fazla işlem 

gördüğü borsa ise İzmir Borsasıdır. 

Aktif işlem gören ürünlerin durumu yakardaki gibi iken aktif 

olan 81 Borsanın sahip olduğu teşkilat açısından incelenmesi de 

yararlı olacaktır. 

TABLO-II. 1.4: Borsaların Teknik İmkanları 

Yeterli Yetersiz Yok 

Servis Binası 32 17 32 

İşlem Odası 22 17 4 2 

Ölçüm Aletleri 19 3 5 27 
Bilgisayar-Haberşelme Cihazları 13 3 0 38 

Depolama 11 _ 70 
Laboratuvar 10 19 52 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Buradan da görüleceği gibi Borsalar için önemli altyapı 

unsurları olan ölçüm aletleri, bilgisayar-haberleşme cihazları, 

depolama ve laboratuar olanakları yetersizdir. 

Türkiye’de mal borsalarınm tabi olduğu kuralların 3 

dayanağı bulunmaktadır; 

(a) 1950 tarihli 5590 sayılı Kanun 

(b) 1988 tarihli 19722 sayılı Yönetmelik 

(c) Borsaların kendi yayımladığı kurallar 
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Bununla beraber 5590 sayılı Kanunu değiştirmek amacıyla 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca TBMM'ne sunulmuş olan kanun 

taslağı da Meclis'te görüşülmeyi beklemektedir. Taslak, 5590 

sayılı Kanunda getirilmiş bulunan ana yapıyı değiştirmeden 

detayda değişiklikler öngörmekte ve bu yapıyı günün koşullarına 

uydurmayı amaçlamaktadır. Sözkonusu Taslakla getirilmek istenen 

değişikliklere aşağıda yer verilecektir. Bu arada halen geçerli 

olan Kanunla oluşturulan yapıya gözatılması yararlı olacaktır. 

5590 Sayılı Kanunun 32. ve 34. maddeleri uyarınca barsalarm 

3 görevi vardır. Bunlar, 

- Ticari işlem kayıtlarını yapmak, 

- Mal alışverişini gerçekleştirmek, 

- Malların fiyatlarını tesbit edip bunları ilan etmektir. 

Bu amaçlara yönelik olarak borsalar, ticari faaliyetlerin 

gerekli kıldığı yerlerde ve sınırları, kuruldukları il veya 

ilçenin sınırlarıyla belirlenmiş şekilde, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı1nm izniyle faaliyette bulunabilirler. Ayrıca bu 

şekilde kurulan borsalarda hangi malların ticaretinin 

yapılabileceği ve bunlar için öngörülen enaz miktarlar yine 

Bakanlıkça tesbit edilir. 

Bakanlık izniyle kurulan borsalar, yukarıda ■ değinilen 

görevlerinin yanında malların teslimi ve her türlü muamele ile 

ilgili şartları ve teamülleri oluşturmakla, yurtiçi ve 

yurtdışmdaki piyasalarda oluşan gelişmeleri ve fiyatları 
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takibetmek, kendi bünyelerinde işlem gören maddelerin tiplerini 

ve vasıflarını tesbit etmek için laboratuar ve teknik bürolar 

kurmakla yükümlüdürler. 

Borsalarda enaz işlem miktarının üzerinde ticari amaçla 

bulundukları bölge, borsasında kote edilmiş mallar üzerinde işlem 

yapan şahıslar o borsaya kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Bunlar, 

özel şahıslar, özel kurumlar veya bunların bölgede ticari 

faaliyet gösteren irtibat büroları olabileceği gibi aynı amaçla 

işlem yapan kamu kurumlan ve Tarım Satış Kooperatifleri 

Birlikleri de olabilir. Maddeleri en az miktarın üzerinde fakat, 

ticari amaç gütmeden kendi ihtiyacı için alan gerçek ve tüzel 

kişiler, kendi ürettikleri ürünleri satan üreticiler ve aldıkları 

maddeleri üretimlerine girdi olarak kullanmak yerine doğrudan 

tüketiciye satanlar üye olma zorunluluğundan muaftır. Üye olmakla 

yükümlü kılınanlar borsaya ilk kaydoluşta üyelik aidatı ödemek 

durumundadırlar. Ayrıca üye olsun olmasın yapılan her işlem için 

teamüllerin belirlediği taraf bir tescil ücreti yatırmak 

zorundadır. Bu durumda tescil ücreti yatırma mükellefiyetini 

getiren, belirlenen minimum miktarın üzerinde alım-satım 

yapılmasıdır. Ayrıca, bir diğer önemli husus da, sözkonusu 

minimum miktarın üzerindeki işlemlerin borsa dışında yapılmasının 

yasak olmasıdır. 

Borsada. aktif olarak işlem yapma hakkı, kayıtlı üyeler ve 

kayıtlı olmayan üreticilerin yanısıra borsa komisyoncularına, 

borsa ajanlarına ve borsa simsarlarına verilmiş ve bunların 
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dışında kalan kişilerin alım-satım işlemine fiilen katılmaları 

yasaklanmıştır. Bunlardan borsa komisyoncuları hem kendi adlarına 

hem de başkalarının adına işlem yapabilirken borsa ajanları 

yalnızca başkalarının adına vekaleten işlem yapabilmektedir. 

Borsa simsarları ise alım-satımlarda yalnız aracılık yapan 

kişilerdir. 

Ayrıca borsalar, kaydettikleri ticari işleme ilişkin gelir 

vergisini tahsil etmekle de yükümlü kılınmışlardır. Özellikle bu 

yükümlülük tarımsal destekleme politikalarıyla birleştiğinde 

borsalarm aktif alışveriş merkezi olmasını engellemekte ve 

borsalarm bir vergi toplama aracı olarak algılanarak ticari 

işlemlerin borsa dışına kayarak informal olarak gerçekleşmesini 

■getirmektedir. Bunu daha iyi anlayabilmek için tarımsal ürünlerde 

ve. borsalarda geçerli olan vergi uygulamalarına göz atmak yararlı 

olacaktır. Tarım sektöründe uygulanan vergileme a) gelir 

üzerinden alman ve b) işlemler üzerinden alman vergiler yoluyla 

yapılmaktadır. Gelir vergisi uygulamalarında işletmenin 

büyüklüğü, sahip olunan tarımsal makineler ve toplam hasılat, 

matrah belirlenmesinde referans olarak alınır. Buna göre yıllık 

hasılat toplamı, 200 milyon TL.'nin altında olan çiftçiler, gelir 

vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Bunun sonucu olarak tarım 

kesiminin yüzde 98 gibi büyük bir oranı bu muafiyetten 

yararlanmaktadır. 

Gelir vergisi yükümlülüğünün yanında üreticilerin tam vergi 

mükellefiyetine haiz kişilere yaptığı satışlar stopaja tabidir. 
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19.2.1994 tarih ve 21854 sayılı resmi gazetede yayımlanan 175 

seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre ticaret 

borsaları dışında alım-satıma konu olan zirai mahsullerin alış 

bedelleri üzerinden hayvan ve hayvani ürünlerle su ürünleri için 

uygulanan stopaj oranı yüzde 2 iken diğer tarımsal ürünler için 

uygulanan stopaj oranı yüzde 4'tür. Bunun yanında borsalarda 

işlem yapılmasını tevik etmek amacıyla borsa kotasyonunda 

bulunan ürünlerin tescil ettirilerek alım~satımında uygulanan 

stopaj oranları hayvan, hayvan ürünleri ve su ürünlerinde yüzde 

1, diğer tarımsal ürünlerde ise yüzde 2 olarak 

belirlenmiştir. Bu şekilde alış bedeli üzerinden hesaplanacak 

stopaj, ürünün alıcısı tarafından belli bir süre zarfında vergi 

dairesine yatırılmak durumundadır. Stopaja matrah teşkil edecek 

işlemin borsaya tescil edilmiş olması halinde verginin, vergi 

dairesine yatırılma sorumluluğu Ekim 1991 tarihinden itibaren 

müteselsilen borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine de 

verilmiştir. 

Kurumlar vergisi açısından bakıldığında sektörde, A.Ş. 

statüsünde olmayan işletmeler net kazanç üzerinden Hayat 

Standardı esasına göre vergilendirilirken bu statüde olan 

işletmeler de (işleme fabrikaları, ihracatçılar, aracılar, 

KİT’ler, Birlikler) Kurumlar Vergisine tabidirler. Daha önceden 

oranı yüzde 46 olan bu vergi 26.12.1993 tarihli 3946 sayılı kanun 

uyarınca yüzde 25 oranında uygulanmaktadır. 

Gerçek Usulde gelir vergisi ödeyerek fatura kesebilen 
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işletmeler, fatura kestikleri her işlem üzerinden KDV ödemek 

durumundadırlar. Bu uygulamada vergi, satıcının sorumluluğunda 

olduğu halde alıcılara yansıtılır. 28.2.1995 tarihli resmi 

gazetede yayımlanan 45 sıra numaralı Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliği uyarınca tarımsal ürünler ile hayvanların perakende safha 

dışındaki teslim ve ithalinde uygulanacak oran yüzde 1, bunların 

işlenmiş halleriyle ve et için uygulanacak oran da yüzde 8 

olarak belirlenmiştir. 

Genel yapısıyla yukarıdaki gibi olan tarım kesiminde 

Stopaj ödemekten kaçınan taraflar işlemlerini borsa dışında, 

tescil ettirmeden ya da bir bölümünü tescil ederek, yapma yolunu 

.seçmektedirler. Bunun yanında işlemlerin stopajının 

yatırılmasında borsa yönetim kurullarının müteselsilen sorumlu 

tutulması varolan işlemlerin verg'sinin yatırılmasını garanti 

altına alırken borsa yönetim kurulları üzerinde büyük baskı 

oluşturmakta ve bürokrasiyi artırmaktadır. Vergiden kaçmak için 

işlemlerin kayıtdışma kayması yapısal bir sorunken 1993 yılında 

pamukta uygulanan Prim Sisteminin sonuçları bu sorunun aşılması 

hakkında önemli ipuçları vermektedir. Sözkonusu Sistemin 

uygulanması sonucu 1992 yılında 197.7 bin ton olan İzmir 

Borsasma kayıtlı pamuk işlem hacmi 1993 yılında yüzde 50.6 

oranında artarak 237.8 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir (25). 

(25) İzmir Ticaret Borsası Yıllık Raporu - 1993, s. 15. 

59 



Vergi uygulamalarının direkt bir sonucu da vadeli işlemlere 

negatif teşvik olmasıdır. Bunda asıl neden bu tür işlemlerde 

stopajın, anlaşılan vadede malın teslimi sonucu yerine daha ürün 

(yada mal) ortada yokken anlaşmanın yapıldığı tarih esas alınarak 

tahakkukun yapılmasıdır. Bunun sonucu olarak, gerçek usulde 

vergilendirilmeyen üretici bu işlemin stopajını, bu usulde 

vergilendirilen ise hem stopajını hem de KDV'sini anlaşmayı 

imzaladığı tarihte öder. 

Bu politikaların da bir sonucu olmak üzere yukarıda da 

sözkonusu edildiği gibi çalışmakta olan 81 borsadan ancak 24 

tanesinde aktif ticari işlem gerçekleşmektedir. Buradan da 

görüleceği gibi bugünkü yapılarıyla Türkiye'de mal borsaları 

yukarıda verilen UNCTAD tanımından oldukça uzaktadır. Bu şekilde 

"Türkiye'deki mal borsalarını, aktif ticari işlemlerin yapıldığı 

ve sadece kayıt işlemlerinin yapıldığı merkezler olarak iki 

grupta toplamak mümkündür. 

Yukarıda bahsedildiği gibi borsanın coğrafi alanı içinde 

iştigal konusuna giren ürünlerin alım-satım işlemleri ve bu 

ticarete konu olan fiyatların kaydedilmesi yasal zorunluluktur. 

Bununla beraber kaydı yapılan malların fiziki olarak borsaya 

taşınması gerekmemektedir. Bunun için işlem yapıldıktan sonraki 

24 saat içinde alıcının, satıcıdan almış olduğu ve üzerinde 

tarafların adlarının, malın cinsi, miktarı ve fiyatının 

belirtildiği bir makbuzla borsaya kayıt yaptırması yeterli 

olmaktadır. Bu durum da informal alışverişin devamına katkıda 

bulunmaktadır. 
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Gerek uygulamalardan gerekse de 5590 Sayılı Kanunla 

oluşturulan çerçeveden ulaşılabilecek sonuç, borsalarm, 

işlemlerin kayıt edilme ve buna ilişkili tahakkuk eden vergilerin 

toplanma fonksiyonlarına, fiyat belirleme sürecine katkılarından 

daha çok önem verildiğidir. Bu noktadan hareketle, 1990 yılında 

çıkartılan bir kararla ihraç edilecek ürünlerin borsalarda 

kayıtlı olmalarına ilişkin bir karar alınmış, bu karar yeni 

borsalar kurulması hususunda bir etki oluşturmuş fakat aynı etki 

borsalarda aktif alım-satım konusunda oluşmamıştır. 

5590 sayılı Kanunda yeralan hükümler çerçevesinde borsa 

alanları dışında kalan alanlarda yapılan işlemlerin kayıt edilme 

zorunluluğu yoktur. Bu duruma bir de vergi matrahının 

düşürülebilmesi amacıyla yapılan işlemlerin düşük gösterilmesi 

olasılığı da eklenirse, kayıtların potansiyelin daha düşük bir 

bölümünü yansıttığı sonucuna varılabilir. Bunun yanında 

işlemlerin, fcorsada tüm alıcı ve satıcıların hazır bulunduğu, 

dolayısıyla enformasyon akışının mükemmel olduğu bir ortamda 

gerçekleşmek yerine işletme tipi küçük ölçekli olan Türk 

tarımında informal olarak oluşması, fiyat teşekkülünde alıcıların 

tercihlerinin ağırlık kazanmasını getirmektedir. 

Mevcut Kanun ve mevcut tarımsal destekleme politikalarının 

varlığında yukarıdaki sonuçları veren uygulamalara bir de 

TBMM'nde kanunlaşmayı bekleyen Tasarı çerçevesinde bakmak yararlı 

olacaktır. 
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TBMM'nin Adalet İle Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyon- 

larından geçmiş olan Taslak, 5590 sayıl3. Kanunu günün şartlarına 

uydurmayı amaçlamaktadır. Buna göre, borsalarm 5590 sayılı 

Kanunun 32. ve 34, maddede belirtilen ve yukarıda da yeralan asli 

görevlerine dokunulmamış fakat bunlar genişletilmiştir; örneğin 

fiyatların belirlenmesi sırasında açıklık, dürüstlük ilkelerine 

ve rekabet koşullarına uygunluk önplana çıkmıştır. Rekabet 

koşullarının varlığı, maddelerin arz-talebinin karşılaştırılma¬ 

sında da önemli bir yere oturtulmuştur. Ayrıca borsalara, 

malların geçici olarak depolanması görevi de verilmiştir. Şu anki 

kanunda olmayan bir başka husus da bir veya birden çok maddede 

işlem yapılabilecek ihtisas borsalarmın kurulmasına izin veril¬ 

mesidir. Yeni tasarıyla getirilen en önemli yeniliklerden biri de 

mala dayalı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının oluşturulması, 

bunlar için gerekli teamüllerin ve taktip sözleşmelerin hazırlan¬ 

masına ilişkin görevin borsalara verilmesidir. Bu şekilde 

borsalarm, amacına uygun bir biçimde, malların rekabet koşulları 

içinde alınıp-satıldığı ve fiyatın da yine aynı biçimde serbestçe 

belirlendiği kurumlara dönüşmesi ve bu kurumlarda spot iş emlere 

ek olarak vadeli işlemlerin de yapılabilmesine ilişkin hukuki 

altyapının oturtulması amaçlanmaktadır. 

Amaçları yukarıdaki gibi belirtilen Tasarının, mal 

borsalarmın gelişmesi yönünde daha etkili olabilmesine ilişkin 

öneriler, Bölüm IV'de yer almaktadır. 
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II.G.4. Bazı Mallarda Borsa İşlemleri 

Bu kısımda seçilmiş olan bitkisel ürünlerin üretim 

yapılarına, piyasadaki durumlarına ve borsalarda gördükleri işlem 

miktarlarına değinilecektir« İlk olarak ele alınacak olan ürün 

pamuktur. Dünya pamuk üretiminin yüzde 3.3 gibi bir oranı 

Türkiye’de olup, 1993 üretim seviyesi 580.438 tona ulaşmıştır. 

Türkiye'de yapılan pamuk üretiminin yüzde 50’si Çukurova- 

Güneydoğu yöresinde, yüzde 46'sı Ege Bölgesinde ve yüzde 4'ü de 

Antalya yöresinde gerçekleştirilmededir. Bununla beraber GAP 

projesinin devreye girmesiyle birlikte 2010 yılı itibariyle 

430.000 ton ek üretim beklenmektedir (26). Bu şekilde dünya pamuk 

üretimi içinde payını yükseltecek olan Türkiye'nin aynı zamanda 

önemli bir pamuk ihracatçısı olması da beklenmektedir. 

Türkiye'nin şu an dünya pamuk endeksi olan Cotlook A Endeksinde 

fiyat oluşumunu sağlayan 13 ülkeden biri olduğu hatırlandığında 

GAP devreye girdikten sonra - bugünkü üretim miktarı sabit kabul 

edildiğinde- dünya fiyatlarını daha yakından etkileyeceği ortaya 

çıkmaktadır. 

Türkiye'de pamuk üretimi büyük ve küçük çiftliklerde 

yapılmaktadır. Bununla beraber üretim maliyetlerinin yüksek 

olması ve bu ürünün ticari açıdan gittikçe önem kazanıyor olması 

üretim yapısının zaman içinde büyük işletmeler lehine döneceğini 

düşündürmektedir. Sistemde üreticinin malını satabilmesi yönünden 

alternatifleri, Birlikler, tüccar ya da çırçır fabrikalarıdır. 

(26) Tarımsal Destekleme Politikaları,Sempozyum Notları, s. 122. 
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Bunlardan Birlikler haricindekilere yapılan satışlara ilişkin 

tahsilat teslim karşılığında yapılırken Birliklerin yaptığı 

ödeme, açıklanan destekleme fiyatı üzerinden olup genelde 

gecikmeli yapılmaktadır. Alımı bu şekilde yapılan pamuğun 

pazarlanması ise yine Birlikler (TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, ANTBİRLİK) 

tarafından ya da tüccar tarafından yapılmaktadır. Borsalarda 

genelde işlem gören pamuk ham pamuk değil işlenmiş pamuktur. Bu 

nedenle borsada işleme girecek olan üreticiler, pamuklarını 

gırgırlayabilecek kadar büyük çiftçiler olmaktadır. 

Pamuk işlemlerinin yapıldığı önemli borsalar, İzmir ve Adana 

Borsalarıdır. Bunlardan İzmir Borsası, borsalarda yapılan pamuk 

işlemlerinin büyük bir bölümünü kapsarken bu miktar toplam 

üretiminde önemli bir payına karşılık gelmektedir; 1993 yılında 

bu borsada işlem yapılan pamuk miktarının toplam üretim miktarına 

oranı yüzde 51,3'dür. 150 kayıtlı aracıdan 40-50'sinin aktif 

olarak işlemlere katıldığı İzmir Borsasmda en büyük satıcı 

TARİŞ'tir. 1993 yılında, işlem gören iplik pamuğun yüzde 35'i bu 

Birlik tarafından satılmıştır. Alımlarını doğrudan üreticiden 

yapan TARİŞ'in iplik pamuğu bu yoğunlukta satışının asıl nedeni, 

Birliğin pamuğu daha ileri aşamada işlemesi için gereken 

kapasiteye sahip olmamasıdır. Buna karşılık Borsadaki işlemlerde 

alıcı olarak kakılanların büyük bölümünü yerel ço.rçırcılar, yüzde 

10'unu ihracatçılar ve yüzde 5-10 gibi bir miktarını da 

spekülatörler oluşturmaktadır. 

Borsada işlem yoğunluğu, hasat ayı olan Eylül'den sonra Ekim 

ile Mart ayı arasında göreli olarak yüksektir. Bu işlemlerde 
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birim miktar 1 balya (210-215 kg.) olup fiilen arzedilen 

miktarlar 10 ton civarında olmaktadır. İşlemler ağırlıklı olarak 

spot karakterli iken toplara' içinde yüzde 10-11 gibi oranda 

yapılan forward karakterli işlemler stopaj uygulamaları sonucu 

ortadan kalkmıştır. 

Diğer önemli pamuk üretim bölgesinin borsası olan Adana 

Borsası ise teşkilat bakımından İzmir Borsası gibi iken işlem 

hacmi açısından ondan küçüktür. 1993 yılında tüm yerli işlemlerin 

yüzde 13’ü bu Borsada yapılmıştır (27). Buna neden, pamuk 

ipliğinde işlemlerin çoğunun Borsa dışında yapılması Borsa içinde 

yapılan işlemlerin amacının da piyasa koşullarını anlamaya 

yönelik olmasıdır. Ayrıca bölgede alım yapan ÇUKOBİRLİK•in, 

TARİŞ'in aksine, ihracatçıya ya da tekstilciye yaptığı satışları 

Borsa dışında yapıyor olması da bir diğer önemli nedendir. 

Pamuk piyasasında, ürünün yeteri derecede ticari bir mal 

haline gelmiş olması ve Türkiye'nin dünya piyasaları içindeki 

yeri nedeniyle, dünya fiyatları katılımcılar tarafından yakından 

izlenir. Bu şekilde piyasadaki fiyatlar dünya fiyatlarına hızla 

uyum sağlar. Bu durumu dünya piyasalarındaki pamuk fiyatlarının 

gelişimini veren Tablo II.15'ten de izlemek mümkündür. 

(27) İzmir Ticaret Borsası, Yıllık Rapor-1993, s.18. 
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TABLO-II.15: Bazı Piyasalardaki Pamuk Fiyatları 

(Cif Liverpool) (Cent/Libre) 

Brezilya 
New Memphis S.Paulo Liverpool 

Orleans SM Tip 5 Ege St.l Cif A Endi 
Yıllar M. 1" 1-1/16" 1-1/16" 1-1/16" SM.1-1/16 

1980 89.14 101.23 96.65 96.65 
1981 66.76 76.30 72.90 77.55 73.80 
1982 68.11 77.94 67 . 76 83.44 76.65 
1983 78.41 87.09 92.74 87 .65 
1984 65.95 73 .69 61.50 74.58 69.15 
1985 52. 26 58 . 28 50 .48 54.13 49.00 
1986 56 .38 62.. 17 68 . 79 64.87 62 . 05 
1987 72 . 07 76 . 29 - 86 . 21 72.30 
1988 63 .14 68.94 - 66.77 66.35 
3 989 79 . 01 83 . 84 76 .13 90 „ 45 8 2.40 
19 0 80 . 35 8 8 .18 7 9 .11 88.70 8 2.35 
19 91 63 . 51 66 . 51 60 . 3 8 74.84 63 . 05 
1992 57 . 91 61. 91 56 .34 

Kaynak: İzmir Ticaret Borsası 

Tablodan da görüleceği gibi Türkiye'de pamuk fiyatları, 

dünya pamuk fiyatları ile paralellik göstermektedir. Üretim 

yapısı ve piyasası yukarıda bahsedildiği biçimde belirlenen pamuk, 

önemli bir ihracat sektörü olan tekstilin de ana hammaddesidir. 

Türkiye, dünya fındık üretiminde önemli bir üretici ve 

ihracatçıdır; 1992 yılında dünya üretiminin yüzde 77'si, dünya 

fındık ihracatının da yüzde 80'i Türkiye tarafından yapılmıştır. 

Fındık üreten diğer ülkeler ise İtalya, İspanya, Yunanistan ve 

ABD'dir. Fındık ihracatımızın yüzde 50'si Almanya'ya 

yapılmaktadır. Bunun yanında Fransa, İtalya, İngiltere, ABD ve 
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Rusya da Türk fındığı alıcılarıdır (28). 

Fındık üretimi, Trabzon-İstanbul arasındaki alanda, 

özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde yoğun olmak üzere 

yapılmaktadır. Sayısı 395.000 olan fındık işletmelerinin yüzde 

60'ı 1.2 hektardan düşüktür. İşletmelerin ortalama büyüklüğü 1.4 

hektardır. Fındık üretimi, hava koşullarına bağlı olarak yıldan 

yıla değişmektedir. 

Hava koşullarından bu denli etkilenen bir ürün olan fındığın 

gelişimi de yavaş ve belirli sürelere tabi olmakta, fidanlar 1 

yıl fidanlıkta büyütüldükten sonra dikim yapılmaktadır. İlk ürün 

dikimden 5 yıl sonra alınmakta olup, verim dikimden 10 yıl sonra 

zirveye çıkmaktadır. Dikimden 25-30 yıl sonra verimi düşmeye 

başlayan ağaçların ekonomik ömrü 40 yılla sınırlıdır. Dolayısıyla 

fındık üretimi, doğasından gelen ek bir esneksizliğe de sahiptir. 

Hasadı Haziran ayında başlayan fındık, belirli bir süre 

kurutulduktan sonra, piyasalara Ağustos ayında gelmeye başlar. 

Üretici yapısı genelde küçük olan fındıkta depolama ve nakit 

zorluğu nedeniyle ürün hasattan hemen sonra satılmaya başlanır. 

Ürünü, daha iyi fiyat alabilmek için, depolayarak sonraki 

dönemleri bekleyebilen daha büyük işletmeler ise genelde yıl 

sonunda ürünlerini piyasaya arzederler. 

Üreticiler ürünlerini Fiskobirliğe ya da tüccara satarlar. 

Fiskobirlik, yaptığı alımların bir bölümünü zaman zaman hükümet 

(28) Tarım ve Köyişleri Bk.lığı, Yayımlanmamış Raporlar. 
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adına da yapmaktadır. Birlik, fındığın işlenmesi. ve 

pazarlanmasmın her aşamasında yer alır. Hatta yabancı 

ülkelerdeki temsilcilikleri aracılığıyla yurtdışmda işlenmiş 

fındığın pazarlanmasını da yapmaktadır. 

Tüccara ya da Fiskobirliğe yapılan satışlar, borsa dışında 

gerçekleşmekte olup ancak tescil işlemi için borsaya gelmektedir. 

Öte yandan Fiskobirlik piyasasının büyük bölümüne hakim olduğu 

için fiyatı belirleyen bu Birlik olmaktadır. 

İşlenmiş fındık yurtdışında çoğunlukla çikolata 

fabrikalarına satılmaktadır. çikolata maliyeti içinde fındığın 

payının düşük olmasından ve yemiş olarak fazla yaygın 

olmamasından ötürü yurtdışı fındık talebi esnek değildir. Bunun 

yanında badem, fındığı ikame eden bir ürün olma özelliği 

göstermektedir. Bütün bunlara karşın Türkiye, elindeki üretim 

imkanlarını dünya fiyatlarını sabitleştirmek için kullanamamak¬ 

ta, bir stok yönetiminin ve planlamasının sağlanmasına gerek 

duyulmaktadır. 

Görüldüğü gibi fındık da ticari olma özelliği kazanmış bir 

başka üründür. Fiskobirliğin fiyatın asıl belirleyicisi olması, 

fiyatın piyasada oluşmasını önemli ölçüde engellemektedir. Bunun 

yanında, 1993 yılında aynı yılın ihracat miktarının yüzde 33'ünü 

oluşturacak şekilde 50.000 tonluk satış işleminin forward işlem 

biçiminde yapılmış olması (29) piyasada spot haricinde vadeli 

işlem disiplinin de oluştuğunu göstermektedir. 

(29) Sanayi ve Ticaret Bk.lığı, Yayımlanmamış Raporlar. 
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Çay bitkisinde Türkiye, 5. büyük çay üreticisi olup dünya 

üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştirmektedir (30). 1992 yılında 

üretim miktarı 179.000 ton olan çayın ekildiği alan Karadeniz'in 

doğusunda kalan alandır. Üretimin yüzde 65 kadarı Rize'de 

yapılmakta olup Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu diğer önemli çay 

üretim merkezleridir. 

Ortalama işletme genişliği 0.42 hektar ve. işletmelerin 

yüzde 82'sinin 0.5 hektardan küçük olduğu sektörde 235.000 

üretici yeralmaktadır (31). Bu büyüklükte işletmeler tarafından 

üretilen yaş çay yaprağının haşatı Mayıs-Ekim arasında 3 dönemde 

gerçekleşmektedir. Bunlardan Haziran dönemi en fazla haşatın 

yapıldığı dönemdir. Sektörde pazarlamayı belirleyen diğer bir 

unsur da yaş çay yaprağının toplandıktan kısa bir süre içinde 

işlenmesi gereğidir. Bu nedenle çay işleme fabrikaları da 5 ay 

gibi kısa bir süre çalışmaktadırlar. 

Çayda üretim artışı oldukça hızlı olmuştur. 1980 yılında 

96.000 ton olan üretim 1992 yılında 179.000 tona ulaşmıştır. 

Toplam yurtiçi tüketimi, 134.000 tonla İngiltere ve 

Hindistan'daki tüketim miktarlarından sonra gelen çayda emek 

maliyetinin göreli olarak yüksek oluşu sonucu üretim maliyeti 

yüksektir (32). Ayrıca, Türkiye'de üretilen çayın kalitesinin, 

diğer ülkelerin çaylarıyla karşılaştırıldığında, düşük olduğu 

görülür. Bu şekilde yurtdışı piyasalardaki rekabet gücü düşük 

olan Türk çayı bunun için sübvanse edilme zorunluluğundadır. 

(30) FAO Trade Yearbook. 
(31) Sanayi ve Ticaret Bk.lığı, Yayımlanmamış Raporlar. 
(32) FAO/UN, Planning Commodity Exchanges, s.87. 
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Sektörün- önemli bir parçası olan Çaykur, 1971 yılında yaş 

çay yaprağı alarak bunları işlemek amacıyla bir tekel olarak 

kurulmuştur. Bu Birlik'in çay alımı, işlenmesi ve satışındaki 

tekeli, 1985 yılında çıkan 3092 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile 

kaldırılmıştır. Bu gün yaş çay alımı yapan 31.0 özel işletme 

bulunmasına rağmen işleme merkezleri en ileri teknolojide olan 

kuruluşlar Çay-Kur'un fabrikaları ile Lipton'un sahip olduğu iki 

fabrikadır (33). 

Çay-Kur, sahip olduğu fabrikalar ve pazarlama ağıyla 

sektörde halen monopol gücüne sahiptir. Bu nedenle ticarileşme 

potansiyeline sahip bu sektörde Çay-Kur'un halen sahip olduğu 

tekel gücü indirgenmelidir. Bu şekilde rekabet ortamının 

.yaratılabilmesi çayın kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. 

Şu anki durumda Çay-Kur, alımlarmda kaliteyi ikinci planda 

gözetirken özel sektör bunu önplana alacaktır. Ayrıca, bu süreç 

sonunda çay yaprağı alanlar, bunu işleyen ve satanlarla nihai 

ürünü paketleyerek satanlar farklılaşacağı için şu an borsalar 

dışında yapılan işlemler, borsa içine çekilebilecektir. Çay 

üreten işletmelerin yapısının küçük ölçekli olduğu gözönüne 

alınırsa, yapının özelleşmesi sonucu, alımların tüccar, Çay-Kur 

ve işleyiciler tarafından yine borsa haricinde alınacağı fakat 

işleyicilerin, paketleyenlere, ihracatçılara ve spekülatörlere 

yapacağı satışların borsa içinde gelişmesi beklenmelidir. 

(33) Sanayi ve Ticaret Bk.lığı, Yayımlanmamış Raporlar. 
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199 2. yılında 950.000 tonluk üretimiyle dünya ayçiçeği 

üretiminin yüzde 4.4'ünü sağlayan Türkiye bu haliyle ayçiçeği 

üretiminde 9. sırada yeralmıştır (34). Yurtiçinde üretilen ürünün 

yüzde 64'ü Trakya bölgesinde gerçekleştirilirken diğer önemli 

üretim merkezi de Orta Karaden.izd.ir. 

Üretici profili büyük ve küçük işletmeleri aynı anda 

barındıran ayçiçeğinde üreticiler tek ürün üzerinde uzmanlaşmak 

yerine aynı zamanda buğday, şekerpancarı ve yulaf da 

ekmektedirler. Bu ürünlerin ne miktarda üretilecekleri ise göreli 

fiyat yapılarına göre değişiklik arzeder. 

Ayçiçeği üretimi, yurtiçi tüketimi karşılamakta yetersiz 

kaldığı için ithalat ihtiyacı doğmaktadır. İthalatta ise, yurtiçi 

-üretimi korumak amacıyla, fon uygulaması yapılmaktadır. 

Ürünün alımı, kooperatifler tarafından, tüccar tarafından ya 

da yağ atölyeleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca üretici 

ürününü borsalarda açık artırmayla da satabilmektedir. Burada da 

diğer ürünlerde olduğu gibi küçük üretici ürününü hasattan hemen 

sonra satma zorunda kalmaktadır. Depolama, nakit sıkıntısı 

olmayan büyük üretici tarafından yapılmaktadır. 

Çiftçinin ürününü destekleme çerçevesinde almakla yükümlü 

kılman Birlikler, Tra.kyabirl.ik ve Karadenizbirlik* tir. Bunlardan 

ilki Trakya, Marmara ve Anadolu'nun bir kısmında alım yaparken 

diğeri kendi yöresinde yetişen ürünün alimini yapar. Yaptıkları 

(34) İzmir Ticaret Borsası, Yıllık Rapor-1993, s.53. 



alıma ek olarak işleme atölyeleri de olan Birliklerin yanında çok 

sayıda özel atölye/fabrika da ürünü işlemektedir. Bu özel 

işleyiciler, alımlarını sezonun başında çiftçi ve tüccardan 

yaparken Ocak ayından itibaren ihtiyaçlarını Birliklerden 

karşılarlar. 

Ayçiçeğinde borsaların kullanımı çok yerleşmiş değildir. 

Diğer ürünlerle ilgilenen Birliklerde alış fiyatları devlet 

tarafından belirlenip satışlar piyasa fiyatından yapılırken 

ayçiçeğinde bu durum Birliklerin alış ve satış fiyatlarının 

devlet tarafından belirlenmesi şeklinde gelişmiştir. Bu şekilde 

fiyatın asıl belirleyicisi her aşamada Birlikler olmaktadır. 

Türkiye 1992 yılı itibariyle dünya tahıl üretiminde ll'nci 

sırada olan önemli bir tahıl üreticisidir. Buna sadece buğday ve 

arpa üretiminde bakıldığında Türkiye'nin 8'nci sıraya yükseldiği 

görülür. 1993 yılı yurtiçi üretim miktarına bakıldığında bitkisel 

üretimin yüzde 15.9'unu buğdayın, yüzde 5.4'ünü arpanın ve yüzde 

2.1'ini mısırın oluşturduğu görülür. Bu şekilde üretilen buğdayın 

yüzde 70'i un fabrikaları tarafından, yüzde 10'u tohumluk olarak 

yüzde 6'sı da yem olarak kullanılmaktadır. Bunlardan buğday, Doğu 

Karadeniz haricinde her bölgede ve her ölçekte yetiştirilmek¬ 

tedir. Bununla beraber üretimin en fazla yapıldığı yerler Konya, 

Adana ve Ankara'dır. Daha kısıtlı biçimde üretilen arpa, Orta ve 

Güneydoğu Anadolu'da mısır ise Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 

yetiştirilmektedir (35). 

(35) FAO/UN, Planning Commodity Exchanges, s.48-50. 
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Tahıl üreticileri ürünlerini tüccara, yerel değirmen veya un 

fabrikalarına, TMO'ya borsa dışında satarken bazı yörelerde bu 

ürünleri borsada da satmaktadırlar. 1993 yılında satılan buğdayın 

yüzde 46'sı un fabrikalarına satılırken yüzde 25'i tüccara yüzde 

141ü de TMO'ya destekleme programı çerçevesinde satılmıştır (36). 

Buğdayı alan tüccarlar arasında belli bir rekabet mevcuttur. 

Dolayısıyla üreticinin bundan yararlanması olasıdır. Fakat bu 

durumda sorun, çiftçinin malıyla birlikte en iyi fiyatı veren 

tüccarı bulmak için kapı kapı dolaşmasıdır. Bu soruna rağmen 

çiftçi, ürününü borsa aracılığıyla satma alternatifini yoğunluklu 

olarak kullanmamaktadır. Buna örnek vermek amacıyla 1993 yılında 

borsada işlem gören miktarın toplam üretime oranla buğdayda yüzde 

6.1, arpada yüzde 1.2 ve mısırda yüzde 0.8 olduğunu hatırlamak 

yeterli olacaktır. 

Tahıl alışverişinde bu denli az kullanılan borsalar içinde 

en yoğun kullanılan borsalarm Konya, Gaziantep, PolatlI, 

Eskişehir ve Edirne borsaları olduğu görülmektedir. İşlemlerin en 

yoğun olduğu dönemin hasattan hemen sonra Haziran-Ağustos ayları 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında 1993 yılında yapılan tescil 

işlemleri ise toplam üretimin buğdayda yüzde 39.7'si arpada 

yüzde 7.2 ve mısırda yüzde 58.3'dür. Buradan varılacak sonuç, 

tahılda toplam üretimin çok altında kalan bir bölümünün 

kayıtlanmakta olduğudur. 

(36) Tarım ve Köyişleri Bk.lığı, Yayımlanmamış Raporlar. 
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Son dönemde, tahıl borsalarında işlemlerin artması için bazı 

adımlar atılmıştır. Bunlardan ilki PolatlI ve Konya Borsalarınm 

yenileşmesi için bu borsalara teşvikli kredi verilmiş olması 

diğeri de hükümetin TMO'nun PolatlI ve Konya borsalarında üyelik 

almasını istemiş olmasıdır. Bu iki önemli Borsanın gelişimine 

doğrudan etki edecekken diğerinde bazı eksiklikler vardır. 

TMO'nun bu Borsalarda işlemlere iki yönlü katılacak olması, 

destekleme alımlarının ve TMO tarafından yapılacak satışların, 

dolayısıyla o miktar işlemin, borsaya girmesini sağlayacaktır. 

Buna karşın TMO, Borsalarda kendi adına işlem yapan aracısını 

destekleme fiyatlarından farklı fiyat vermeye yetkili 

kalmamıştır. Bu şekilde, Borsalarda iki ayrı fiyat oluşmaktadır; 

piyasa fiyatı ve TMO'nun fiyatı. Genelde borsa seanslarında 

'oluşan fiyatlar, TMO'nun fiyatından yüksek olmaktadır. Ayrıca 

TMO, sadece alım yapıp mal satmamaktadır. Uygulamanın bu şekilde 

olmasından ötürü, TMO'nun borsalara katkısı çok az olmaktadır. 

Devlet adına tahılda destekleme alımı yapan TMO, bunun 

yanında depolama hizmeti de vermektedir. TMO bunu, kendi 

depolarını özel şahıslara kiralama şeklinde yapabildiği gibi, 

ürünleri belli bir ücret karşılığı depolamak şeklinde de 

yapabilmektedir. Depolar büyük olduğundan deponun tamamının 

kiralanması yerine ikinci tip hizmet revaç görmektedir. Bu 

hizmet, borsalarm daha yoğun kullanılmasına temel teşkil 

edebilecekken ilk tip hizmet daha çok dış ticaret yapan ve büyük 

miktarda malı belli bir süre depolamak ihtiyacında olan 

kuruluşlar tarafından kullanılabilecek bir tercihtir. Fakat şu an 
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tahıl ihracat ve ithalatının TMO tarafından yapılıyor olması bu 

tür bir talebin varlığını engellemektedir. 

TMO'nun depolama hususunda verdiği hizmet, sübvanse 

edilmektedir. TMO, bundan ettiği zararı devletten almaktadır. Bu 

şekilde maliyetinin altında bir fiyattan malını TMO'nun deposunda 

saklayan üreticiye ya da tüccara bunun karşılığında bir "depolama 

belgesi" verilmektedir. Bu belge, malın kalitesini, miktarını ve 

buna benzer önemli özelliklerini yansıtır ve cirolanabilir 

niteliktedir. Depolanan bu malda aranan özellik, sözkonusu malın 

borsaya kayıt edildiğine dair belgeye sahip olmasıdır. 

Cirolanabilir "depolama belgesi" vasıtasıyla fiziki ma]., 

kendisine karşılık gelen belgenin el değiştirmesi sonucu alınıp 

satılabilir. Sonuçta belgeye sahip olan şahıs TMO'ya başvurarak 

tahılını alabilir ya da çiftçiyse tahılı TMO'ya satabilir. Aynı 

zamanda malın tesliminin, belge sahibinin istediği herhangi bir 

TMO deposundan yapılması -gerekli masrafları ödemesinden sonra-

mümkün olabilmektedir. Bu sistem, işlemlerin borsaya kayıtlanması 

ve fiziki ürünün taşınma maliyetinin sona erdirilerek 

alışverişlerin belge üzerinden yapılması açısından önemli ve 

yararlıdır. Bunun yanında en büyük eksiği, teslim alınan malın 

kalitesini alıcının istediği biçimde değil TMO'nun elinde hangi 

kalite mal varsa ona göre belirlenmesidir. Her ne kadar kalite 

farkları arasındaki parasal fark malın alıcısına ödenmekte (ya da 

ondan tahsil edilmekte) ise de bunu yine de sistemin bir 

caydırıcılığı olarak düşünmek gerekmektedir. Bu sistemin TMO 
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tarafından uygulanma şekli düzeltilirken aynı hizmetin özel 

depolar tarafından verilmesi de sağlanmalıdır. 

111= MAL PİYASASINDA FUTÜRES İŞLEMLERİ 

III. A» Giriş 

III.A.1. Futures İşlemlerinin Tanımı 

Alım-satım sözleşmeleri (ve piyasaları) vadelerine göre 

ikiye ayrılırlar; (a) ödemenin ve teslimatın peşin ve hemen 

gerçekleştirildiği "spot" sözleşmeler (piyasalar), ki bunlara 

nakit veya fiziki piyasalar da denir, ve (b) ödemenin ve 

teslimatın belli bir süre sonunda gerçekleştirildiği vadeli 

sözleşmeler (piyasalar). Vadeli sözleşmeler, girilen taahhüdün 

tamamlanması açısından da iki kısma ayrılırlar. Bunlardan 

taahhüdün yerine getirilmesi hususunda tarafların cayma hakkına 

sahip oldukları işlemlere "opsiyon" (Tercihli) işlemleri adı 

verilir. Taahhütte cayma hakkı bulunmayan vadeli işlemler ise 

"forward" ve "futures" işlemleri olarak ayrılırlar. Bunlardan 

"forward" (vadeli) işlemi, bir malın hangi tarihte, hangi 

fiyattan, ne miktarda, ne şekilde teslim edileceğini-teslim 

alınacağını taraflar arasında karara bağlayan sözleşmelerdir. Bu 

işlemlerde, anlaşılan miktarda malın anlaşılan tarihte anlaşılan 

fiyattan teslimi şarttır. Bu özelliğiyle, "forward" sözleşmeleri- 

bir kez sözleşme imzalandıktan sonra - taraflara teslimatı 

gerçekleştirme zorunluluğu yüklemektedir. "Forward" işlemlerin 
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özünde varolan zorunluluğu yumuşatmak ve riski mânimize edebilmek 

amacıyla bulunan yöntem, "futures" (standartlaştırılmış vadeli) 

işlemlerdir. Sözkonusu sözleşme tipinde, sözleşmeden "opsiyon" 

işlemlerine benzer bir cayma mümkün olmamakla birlikte işlemi, 

ters işlem yaparak, sona erdirmek ve bu şekilde sözleşmeyi 

fiziksel bir mala ilişkin olmaktan çıkartıp salt bir mali bağıt 

haline dönüştürmek mümkün olmaktadır. İşlem tiplerine kısaca bu 

şekilde değinildikten sonra ''Futures1* sözleşmelerini daha 

yakından incelemek mümkün olacaktır. (Bahsedilen işlemlerin kolay 

izlenebilmesi için işlemler opsiyon, forward ve futures olarak 

anılacaktır). 

"Futures" sözleşmeleri fiyat haricinde standartlaştırılmış 

sözleşmelerdir. Bu tür işlemlere (1) Menkul değerler, (2) Mallar 

konu olabilir. Menkul değerlerin konu olduğu Gelecek Sözleşmeleri 

"Finansal Futures" olarak adlandırılırken bu tür işlemlere, 

- Altın 

- Döviz 

- Hazine Bonosu 

- Devlet Tahvili 

- Menkul Kıymetler Borsa Endeksi 

konu olabilmektedir. Öte yandan "Mal (Commodity) Futures" 

işlemleri, 

~ Hububat ve yağlıtohumlar 

- Canlı hayvan ve et 

- Gıda maddeleri ve lifli bitkiler 
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- Metaller ve petrol 

- Orman ürünleri 

üzerinden yapılabilmektedir. 

"Finansal Futures" işlemleri menkul kıymet borsalarında 

yapılabilirken "Mal Futures" işlemleri için sözkonusu mallarda 

uzmanlaşmış borsalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür borsalarda 

belirlenen fiyatları referans alarak futures işlemine giren 

taraflar, malın özelliğine göre belirlenmiş vadelerden birini 

seçerek yine her biri standart bir miktarı ifade eden futures 

sözleşmelerden istedikleri kadarını piyasada belirlenmiş olan 

fiyattan sözkonusu vadede alım veya satımına ilişkin taahhüde 

girerler. Bu yapıda alıcı veya satıcının birbirinden haberdar 

.olması gerekmez. Önemli olan sözleşmenin alıcı ve satıcı 

taraflarına taahhüdü yerine getirmekle mükellef bir Takas 

Merkezinin (Clearing House) olmasıdır. Bu merkez, sahip olduğu 

depolar ve bu depolarda bulunan ürünlerle sözleşmeyi vadesinden 

önce ters işlem yaparak kapatmak yerine taahhüdün vadesinde 

yerine gelmesini isteyen tarafların bir güvencesidir. 

III.A.2. Futures Piyasalarında Yer Alanlar 

Futures piyasalarında yer alan katılımcılar işleme 

girdikleri güdüye göre değişik biçimde sınıflandırılabilirler. 

Bunları iki ana grupta toplamak mümkündür; fiyat değişimlerinin 

getirebileceği zararı ortadan kaldırabilmek ya da en aza 

indirebilmek amacıyla futures işlemlerine girenler ki bunlar Risk 
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Yöneticileri (hedger) olarak adlandırılırlar ve genelde belli 

bir tarihte mal satmak ya da mal almak zorunda oldukları için bir 

yandan spot piyasalardaki gelişmeleri değerlendirir bir yandan da 

olası risklerden korunmak amacıyla futures işlemlere girerler. 

Futures piyasalarda işlemleri riskten korumak ya da vade sonunda 

fiziksel mal alış-verişini gerçekleştirmek için yapanların 

haricinde fiyat hareketlerinden kar etmeyi amaçlayanları da 

görmek mümkündür. Bu tür işlem yapanlar spekülatör olarak 

adlandırılırlar. Bunlar genelde sözleşme tarihinin sonuna kadar 

sözleşmeyi elde tutmak zorunluluğu içinde davranmayıp belli bir 

miktar karı yakaladıktan ya da belirli bir miktar zarara 

ulaştıktan sonra piyasadan çıkarlar. 

Bu katılımcılardan risk-yöneticileri, piyasalarda asıl arz 

ve talebe uygun olan fiyat yapısının ortaya. çıkmasına, 

spekülatörler, sözleşme dönemindeki beklentilerin fiyat yapısını 

şekillendirmesine ve piyasa fiyatının zamanlararası ve 

piyasalararası dengesinin oluşmasına katkıda bulunurlar. 

Piyasalara katılanlar, genel özellikleriyle bu şekilde 

değindikten sonra bunları detayda incelemek uygun olacaktır. 

Risk-Yöneticileri, üretime ve ürünlerin dağıtımına katılan 

şahıslardır. Bunlar, çiftçileri, tüccarları, çiftçi kooperatifle¬ 

rini, ithalat-ihracat firmalarını, un fabrikalarını, ürün 

işleyicilerini ve ürün paketleyidlerini kapsar. Bu ticari 

taraflar, yaptıkları üretim veya satış dönemine kadar piyasa 

koşullarının etkisiyle oluşabilecek zararlarını ortadan 
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kaldırabilmek amacıyla futures piyasalarda risk yönetimi 

teknikleri uygularlar. 

Risk yönetimi tekniklerinden biri arbitraj amacına yönelik 

olarak işlem yapmaktır (Arbitrage Hedging). Bunun temelinde, malı 

depolayabilecek olan tüccarın bugünkü spot piyasada oluşan 

fiyatlarla belli bir dönem sonraki fiyatlar arasındaki farktan 

oluşabilecek zararını nötralize etmek amacıyla şimdi spot alım 

yaparken ileriki bir vadede aynı miktar malı konu alan futures 

sözleşmesi satışı yapması yatmaktadır. Bu işlem, zaman içinde iki 

ayrı piyasadaki fiyat farklılığından ötürü kar etmeyi ya da olası 

zararını indirgemeyi amaçlar fakat bu işleme girebilecek olan 

katılımcının geniş depolama olanağına sahip olması 

gerekmektedir. 

Risk yönetiminde uygulanan bir diğer teknik de İşlevsel Risk 

Yönetimidir (Operational Hedging). Bu durumda kar amacından çok 

futures piyasasının sağladığı likidite avantajından yararlanılır. 

Depolama kapasitesi çok yüksek olmayan bir un değirmeni şimdiden 

mala ihtiyacı olduğu tarihe yakın vadeli bir futures sözleşmesi 

satın alır. Vade sonuna kadar da piyasalarda kendi ihtiyacına 

daha uygun olan spesifik özelliklere sahip mal için araştırma 

yapar. Aynı süre içinde alacağı malı girdi olarak kullanarak elde 

edeceği ürünü satabileceği müşteri arama şansına da sahiptir. 

Sonuçta, bu durum kendisine vade sonuna kadar hem likid kalma hem 

de depolamadan kaçınma şansını verir. Bu tip risk yönetimi, ürün 

ihracatçıları tarafından da çok kullanılan bir yöntemdir. 
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Özellikle ihracat firmalarının spot alım yapmaları halinde bunun 

piyasa fiyatları üzerindeki etkisi yüksek olacakken bu işlemin 

futures piyasasında yapılmasıyla bu risk ortadan kalkmaktadır. Bu 

tip işlemlerin ters biçimde ithalatçı firmalar tarafından 

yapılması da mümkündür. 

Önceden Risk Yönetimi (Anticipatory Hedging) ise spot 

markette daha varolmayan ürün için şimdiden futures sözleşmesine 

girmektir. Çiftçinin elinde olmayan mal için hasat dönemine denk 

gelen vadedeki futures sözleşmesini satması (yani açığa işlem 

yapması) ya da belli bir süre sonra üreteceği mal için bu döneme 

denk gelen bir futures sözleşmesi alması bu tip işlemlere 

örnektir. 

Sonuç olarak, futures piyasalarının risk yönetimi açısından 

sağladığı yararlar, piyasanın malın değerinin sadece küçük bir 

bölümünü teminat olarak bloke etmek yoluyla likid kalmasını 

sağlamak, tarafların futures sözleşme ile vade sonunda 

kendilerini aiış-satış açısından garantiye alırken bir yandan da 

spot veya forward piyasalarda kendilerine müşteri-mal arama 

olanağına sahip olmaları, geçerli olan fiyatlara bakarak malı 

kendilerine lazım olan zamana kadar depolamanın karlı olup 

olmadığı hesabını objektif olarak yapabilmeleri ve piyasada mal 

alım-satımı için bir sürekliliğin oluşması şeklinde 

sıralanabilir. 

Daha önce de bahsedildiği gibi, Futures piyasalarına, Risk 

Yöneticilerine ek olarak, spekülatif amaçlı girenler de 
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bulunmaktadır. Bunlar günlük fiyat farklarından kar elde etmeyi 

amaçlayan spekülatörler olabileceği gibi fiyat hareketlerinden 

biraz daha uzun vadede kar elde etmeyi amaçlayan spekülatörler de 

olabilir. Öte yandan ters bir işleme girmeden malın sahipliği ya 

da mal için ihtiyaç olan vadeye kadar bağlantı yapmamakda bir 

spekülasyondur. Örneğin tarladaki ürünü için futures piyasasında 

risk yönetimi yapmayan çiftçi ya da deposunda ürünü olduğu halde 

futures piyasasında işlem yapmayan tüccar bu ürünler üzerinden 

spekülasyon yapıyorlar demektir. 

Futures piyasalarda ticari amaçlı işleme girmeyen 

spekülatörlerin işlevi, ticari amaçla işleme giren tarafların 

sözleşmelerinde oluşması olası vade ve miktar uyuşmazlığını 

gidermektir. Burada mekanizma, risk-yöneticilerinin arz ve 

talepleri arasındaki dengesizliğin fiyatlara yansımasıyla bundan 

kar etmeyi amaçlayan spekülatörlerin piyasaya girmesi ve bu 

şekilde dengenin sağlanması biçiminde kuruludur. Spekülatörler 3 

ana gruba ayrılabilirler: pozisyon işlemi yapanlar (position 

traders), spread işlem yapanlar (spread traders) ve piyasa 
i 

düzenleyiciler (market makers veya scalpers). En yaygın 

spekülatif işlem, pozisyon işlemleridir. Bu işlemlerde amaç, 

zaman içindeki fiyat değişikliklerinden kar etmektir. Bu şekilde 

işlem yapan spekülatörler zamanlararasmda oluşan arz talep 

dengesizliklerini ortadan kaldırırlar. Bu dengesizlikten doğan 

karları kollayan pozisyon işlemcileri alımlarını bir malda zaman 

içindeki fiyat değişmelerine ait beklentiler doğrultusunda 

yaparlar. Diğer bir spekülatör tipi olan Spread İşlemcileri ya 
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piyasa içi (intra-market) spread işlemlerine ya da mallararası 

(inter-commodity) spread işlemlerine girerler. Örneğin aynı anda 

1 adet Aralık buğday sözleşmesi alıp 1 adet Mart buğday 

sözleşmesi satan spekülatör piyasa-içi bir spread kuruyor 

demektir. Öte yandan 1 adet Aralık buğday sözleşmesi alınıp 1 

adet Aralık mısır sözleşmesi satmak ya da 1 adet Aralık buğday 

sözleşmesi alınıp 1 adet Mart mısır sözleşmesi satmak da 

mümkündür. Buna benzer işlemlerde mallararası (inter-commodity) 

spread kurmak olarak adlandırılır. Bu tür karşılıklı işlemlerde 

spekülatörlerin teminat yükümlülükleri de enaza indirgenmiş 

olacaktır. Spread işlemleri bu şekilde bir yandan malın değişik 

vadelerindeki fiyat farklılıklarını olması gereken seviyelere 

çekerken diğer yandan da değişik mal piyasaları arasında oluşan 

normalin üzerindeki farklılıkları ortadan kaldırır. Son tip 

spekülatörler ise vurkaççılardır (Scalpers). Bunlar gün içinde 

büyük miktarda işlem yaparlar ama gün sonunda pozisyonlarını 

kapatırlar. Bu tür spekülatörlere aynı zamanda piyasa 

düzenleyiciler (market markers) de denilir. Bunların işlevi ise 

gün içinde oluşan dengesizlikleri yoketmektir. 

III.A.3. Futures Piyasalarının Tarihi Gelişimi 

Mal futures işlemleri ve bu işlemlerin yapıldığı piyasaların 

ortaya çıkması oldukça eskilere dayanmaktadır. İlk kaydedilen 

futures işlemi 1679 yılında Japonya'dadır. Bu dönemde daha çok 

ferdi işlemler olarak kalan bu tür işlemler için ilk piyasa 
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sayılabilecek örgütlenme 1730 yılında Osaka'da kurulan Dojima 

Pirinç Ticaret Borsasıdır. Bu borsa, kurulduğundan itibaren 

bugünkü futures sözleşmelerinin karakterinde, standart kurallara 

bağlanmış vadeli işlemlerin yapıldığı bir merkez olmuştur. 

ABD'de ise 19. yüzyıl başlarından itibaren gelişen teknoloji 

ve tarımsal üretim, bu alandaki ticaret artışını getirmiştir. 

1848 yılında Illinois nehrini Michigan Gölüne bağlayan kanal bu 

bölgedeki ticaretin hızla artmasına ve malların üretildikleri 

yerlerden pazara ulaşmasına imkan sağlamıştır. Bu şekilde pazara 

sunulan ürün miktarında oluşan artış, arz fazlasına neden 

olurken, oluşan bu dengesizliğin ortadan kaldırılması amacıyla 

bölgede iş yapan tüccarlardan bir kısmı işlemlerin merkezi bir 

piyasada yapılabilmesine önayak oldular. Bunun hemen ardından 

1848 yılında Chicago Ticaret Odası (Chicago Board of Trade, CBT) 

kuruldu. Bu şekilde CBT'nin nezdinde nakit ve vadeli işlemler 

merkezi bir piyasada yapılmaya başlandı. Burada yapılan ilk 

kayıtlı sözleşme 1851 tarihlidir. Bu dönemde yapılan vadeli 

sözleşmelerin ana özelliği "to arrive" (malın belli bir sürenin 

sonunda pazara getirilmesi koşullu) olmasıdır. Bu tür işlemlerin 

miktarı CBT'de artarken her anlaşmanın kendi özelliklerine sahip 

olarak işlem görmesinden kaynaklanan sorunlar kontratlarda 

standardizasyona gidilmesini sağlamıştır. Bu şekilde ilk futures 

işlemler 1860'larda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün bilinen 

anlamda futures tipi sözleşmeler de 1865 yılında Chicago Ticaret. 

Odasında (Chicago Board of Trade-CBT) yapılmaya başlanmıştır. 
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Bundan amaç, teminat uygulamasının (margin reguirement) bu yıl 

başlatılmış olmasıdır. Bu durum forward sözleşmelerde güveni 

sağlarken gelişen standartlaşma da sözleşmelerin el 

değiştirebilmesini getirmiştir. Bu arada futures işlemleri 

gelişirken, 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başları arasında 

hububat, metaller, canlı hayvan, gıda maddeleri ve elyafla ilgili 

alışverişlerin yapıldığı New York, New Orleans, Londra ve 

Minneapolis Borsaları kurulmuştur. Futures işlemleri gelişirken 

tüccarların vade sonunu beklemeden hesaplarında gerekli işlemler 

yapılarak bu sözleşmeleri ellerinden çıkartabilmelerine ilişkin 

metodlar uygulanmaya başlamış ve bu sistem. 1883 yılında CBT'de. 

ilk kez resmi hale getirilmiştir. Bugünkü anlamda ilk takas odası 

1891 yılında Minneapolis Tahıl Borsasında kurulmuştur. Bu takas 

odası, günlük işlem kaydı tutmanın yanında işlemlerin her birinin 

3. tarafı olmak kaydıyla güven unsuru haline gelmiş ve bu 

şekilde forward işlemlerin futures işlemlere dönüşümü süreci son 

bularak bu günkü anlamda futures işlemlere ulaşılmıştır. (İlk 

Takas Odası 1884 yılında CBT'de kurulmuş olsa da işlevi, taraflar 

arasında anlaşılmış olan teslimat işini yapmak ve buna ilişkin 

muhasebe kayıtlarını tutmakla sınırlı olduğundan anlaşmalarla 

ilgili teslimatın yapıldığı bir depo niteliğinde olduğu kabul 

edilebilir). 

Futures piyasalarında yapılan işlemler 100 yıllık bir süre 

içinde tarım ve sanayi ürünlerinin konu olduğu mala dayalı 

işlemler şeklinde devam etmiştir. Bu durum piyasalarda 1970'li 

85 



yıllarda yaşanan değişimlere koşut olarak mali araçları ve 

petrolü de kapsamaya başlamıştır. 

Değişik konularda futures piyasalarının geliştiği 1970'lerde 

gelişmeye başladığı ABD'de bu piyasaların 1975 yılındaki işlem 

hacmi 65 milyon USD iken bu hacim, 1985 yılına gelindiğinde 1,5 

milyar USD'ye ulaşmış ve 1990'ların başında da 8 milyar USD'yi 

aşmıştır. 

III.B. Futures İşlemlerinin Teorik Yönü 

III .B.l. Futures, Spot v@ Forward İşlemlerinin 
Karşılaştırılması 

Futures işlemlerin gelişimi sonucu piyasaların geldiği 

noktaya bakıldığında futures işlemlerinin, forward işlemlerden 

ortaya çıktığı fakat bu işlemlerin ne spot ne de forward 

işlemlerini ortadan kaldırmadığı görülür. Bu durum, aslında bu 3 

işlem türünün birbirine rakip olmadığını fakat birbirini 

tamamladığını gösteren en önemli delildir. Bu gerçeği işlemlerin 

birbirinden farkını anlamak için işlevlerini hatırlayarak da 

görmek mümkündür. Spot piyasalarda malların sahipliği, fiyat 

belirlenir belirlenmez hemen el değiştirirken forward piyasalarda 

taraflar, üzerinde şimdi anlaştıkları fiyat, miktar ve diğer 

şartlar altında teslimatı ilerde bir tarihte yapmayı kabul 

ederler. Futures işlemlerde ise belirli merkezlerde kalitesi 

miktarı ve teslim şartlarına standart getirilmiş olan sözleşmeler 

üzerinden işlem yapılır. Buna göre malların belirli kalitelerinin 
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işlemleri tüm ulusal pazar genelinde futures sözleşmelerle 

yapılabilirken spot ve forward piyasalar daha yerel ve daha 

spesifik ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmaktadır. 

Spot sözleşmeler malın üreticiden tüccara aktarıldığı ve 

aynı anda tahsilatın yapıldığı anlaşmalardır. Ürünün büyük 

bölümü, tarladan bu şekilde tüccara aktarılır (37). Belirli 

merkezlerde oluşan spot fiyatlar, o yöreye has koşulların 

varlığını yansıtırken bu fiyatlar sözkonusu malların belirli 

kaliteleri için belirlenmektedir. Sözkonusu spesifik kalitelerin 

dışında kalan kalitedeki malların fiyatları ise spot fiyatları 

belirlenen malların fiyatlarına bakılarak gerekli oranlarda 

iskontoya veya prime tabi tutularak bulunur. Bu prim ve iskonto 

oranları ise mevsime ve yıllara göre değişir. 

Forward işlemler, spot işlemlere bir zaman boyutu ekleme 

işlevini görürler. Bu tip işlemler de nakit işlemler gibi yöre, 

kalite ve miktar referans alınarak fiyatların belirlendiği 

sözleşmelerdir. Forwarü işlemlerde gelecekteki fiyat ve diğer 

detaylar daha önceki anlaşma tarihinde belirlendiği halde malın 

teslimatı ve karşılığındaki ödeme anlaşmanın bitiminde yapılır. 

Bu tip sözleşmeler, standartlaştırılmamış bu nedenle alıcı ve 

satıcının şartlarına göre yapılan, her biri diğerinden farklı 

sözleşmelerdir. Örneğin, bir üretici tarladan o mevsim sonunda 

elde edeceği ürünün miktarını öngörüp tüccarla pazarlığa 

( 37) Peck, A., s.10. 
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girebilir. Eğer tüccarın ürüne verdiği miktarın maliyetlerini 

karşılayıp kendisine belli bir kar bırakacağını düşünürse 

üretmeyi planladığı miktar üzerinden anlaşılan fiyatla ileriki 

tarihte teslim koşullarını da içeren bir forward anlaşmaya 

girebilir. Yurdumuzda da bu tür anlaşmalar "alivre" adı altında 

yapılmaktadır. Forward işlemlerde genellikle bir teminat 

sözkonusu olmamakta ve ödeme, ileriki tarihte gerçekleşen 

teslimat karşılığı yapılmaktadır. Bu şekliyle, forward 

sözleşmeler bir kez imzalandıktan sonra piyasa şartlarına 

uyamamakta bu nedenle de üretim şartlarında veya piyasa 

şartlarında öngörülmeyen gelişmeler karşısında taraflardan 

birinin zararına sebep olabilmektedir. Öte yandan, böyle bir 

durum karşısında taraflar arasında, çoğunlukla bir teminatın 

varlığı sözkonusu olmadığı için zarardan kaçmak amacıyla 

taraflardan birinin sözleşmeyi tek yönlü feshetmesi durumunda 

diğer taraf zarar görmektedir. Değişen koşulların bu tür 

anlaşmaların taraflarını nasıl zarara soktuğuna dair bir örnek, 

1979 yılında 2. petrol krizi döneminde Çukurova'daki pamuk 

üreticilerinin, pamuk fiyatlarının alivre sözleşmelerindeki 

fiyatın yaklaşık üç katma çıktığında, girdikleri önemli 

miktardaki zararlardır. O dönemde karından vazgeçmek istemeyen 

tüccarların sözleşme koşullarını gözden geçirmeyi reddettikleri 

için bunlardan bazılarının üreticiler tarafından katledilmesi ise 

olayın sosyal maliyetini yansıtmaktadır. 
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Futures piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde beklenmeyen 

koşullar sonucu forward işlemlerde ortaya çıkan zararlar, 

tarafların aynı zamanda futures işlemlerine girmeleri yoluyla 

bertaraf edilebilmektedir. Bu anlamda futures sözleşmeleri, 

değişen koşulların getireceği zararlara karşı bir sigorta işlevi 

görmektedir. Futures sözleşmelerinin, forward sözleşmelerden en 

büyük farkı bunların standart olmasıdır. Bu sözleşmeler, teslim 

tarihleri, sözleşmenin temsil ettiği miktar, sözkonusu malın 

kalitesi açısından tektiptir. Futures sözleşmelerde serbestçe 

belirlenmesine izin verilen tek unsur fiyattır. Bu 

sözleşmelerdeki tektip olma özelliği bunların, yerel özellikler 

yansıtan ve herbiri kendi başına özel birer anlaşma olmalarından 

ötürü ancak belirli bölgelerle sınırlanmış spot ve forward 

sözleşmelerin aksine, tüm bölgelerde aynı biçimde kabul görmesini 

sağlar. 

Futures sözleşmelerin herkes tarafından kabul görmesini ve 

güvenilmesini sağlayan bir diğer unsur da ortada bir teminatın 

varolmasıdır. Futures sözleşmelerine giren her iki taraf da 

"margin11 tabir edilen bir teminatı, para veya devlet iç borçlanma 

senedi biçiminde, işlemin yapıldığı borsaya yatırmakla 

yükümlüdür. Bu şekilde taraflardan birinin sözleşmeden vazgeçmesi 

halinde diğeri malın cari futures fiyatını yansıtan belli bir 

miktarı tahsil edebilmekte bu şekilde değişen koşullar ve karşı 

tarafın tek taraflı sözleşmeyi bozmasından ötürü zararını enaza 

indirmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda alış sözleşmesi yapan 
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taraf malın değerinin sadece bir bölümünü teminat olarak 

yatırdığı için likid olarak kalabilmektedir. Teminat 

işlemleriyle ilgili uygulamalardan sonraki bölümlerde 

bahsedilecektir. Teminata ek olarak taraflara sağlanan bir başka 

güvence ise malın teslimatının borsa bünyesinde çalışan Takas 

Merkezinin teminatı altında olmasıdır. Bu şekilde taraflardan mal 

satıcısı olanın sözleşmeden cayması halinde karşı tarafa malın 

teslimatına ilişkin güvence verilmektedir. 

Görüleceği gibi belli bir standartlaşmanın sağlandığı ve 

teminat, mal teslimi garantisinin verildiği futures sözleşmeleri, 

spot ve forward anlaşmaları gibi bireysel bazda yapılmaktan 

çıkarak borsalarda el değiştiren menkul kıymet özelliğine 

erişmektedir. Bu nedenle de vade sonuna kadar bu sözleşmeler, 

"Fiziki Mala Dayalı Menkul Kıymet" biçiminde değerlendirilme¬ 

lidir. Sahip olduğu bu özellikler nedeniyle ilerde değinileceği 

gibi spekülatif ve risk yönetimi ağırlıklı işlem gören futures 

sözleşmeleri oldukça düşük bir oranda teslimle sonuçlanmaktadır. 

Bu nedenle de bu sözleşmeler çoğunlukla ya daha uzun vadeli 

sözleşmelerle değiştirilmekte ya da ters işlemle vadesinden önce 

kapatılmaktadır. Sözleşmenin vade sonunda fiziki malla değişti¬ 

rilmesi ise standardizasyon sözkonusu olduğu için sözkonusu 

kalitedeki mala spesifik bir ihtiyaç varsa gerçekleşmektedir. 

III.B.2. Tarım Sektörü-Futures İşlemler İlişkisi 

Futures işlemlerin fiziki mallara ilişkin bağı, ürünlerdeki 

arz fazlası beklentisi ve bunun depolanma maliyeti aracılığıyla 
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olmaktadır. Futures sözleşme yapan taraflar depolama maliyetinden 

kurtulmaktadırlar. Bu nedenle futures fiyatlarının oluşumunda 

depolama maliyetleri önemli bir belirleyicidir. Bu duruma, 

üretimi nisbeten istikrarlı bol ve depolanabilir bir mal, örneğin 

petrol için baktığımızda, bu mala 3 ay sonra ihtiyacı olan 

kuruluş petrolü şimdi alıp depolamak ve bunu finanse etmek yerine 

ihtiyacı olan döneme en yakın vadedeki futures sözleşmesini satın 

almayı yeğleyecektir. Böyle bir durumda arbitraj olasılığının 

ortadan kalkması ancak petrol futures sözleşmesinin fiyatı ile 

spot fiyatı arasındaki farkın depolama maliyetine eşit olmasına 

bağlıdır. Burada sözü edilen depolama maliyetinin içine fiziki, 

depolama (yani depolama ve depolanan malı sigortalama) ve 

finansman maliyeti girmektedir. Fiziki depolama maliyetinin sabit 

olması durumunda ise maliyetlerdeki, dolayısıyla fiyatlar 

arasındaki fark, faiz hadlerine göre oynama gösterecektir. 

Depolanabilir diğer mallarda olduğu gibi depolanabilir 

tarımsal ürünlerde de (örneğin buğday gibi) mekanizma benzer 

çalışmaktadır. Yalnız tarımsal ürünlerin üretiminde 

istikrarsızlık mevcut olduğu için işin içine teslimat tarihleri 

civarında özel ya da kamu stoklarının düzeyi girmektedir. Bu 

stokların sözkonusu tarihlerde beklenenden az olacağının 

anlaşılması, fiyatları artıran bir etken olmaktadır. Eğer bu 

tarihler civarında stok düzeyleri yeterli ise o zaman petrol 

örneğinde olduğu gibi futures fiyatları arasındaki fark, depolama 

maliyetleri civarında olacaktır. 
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Üretimi mevsimden mevsime değişen tarımsal ürünlerde 

depolama maliyetinin içine ek olarak yeni bir faktör katılır; 

"Güven Karşılığı" (Convenience yield). Ürünün bol olduğu 

dönemlerde güven karşılığı sıfırdır (bu nedenle yukarıda her 

dönemde üretimde nisbi bir istikrar olan mallarda bu karşılık 

sıfırdır, çünkü sistem, sistemik bir güvensizlik içermez). 

Oysa üretiminde, dolayısıyla stoklarda, mevsimsel iniş 

çıkışların yaşandığı bir ürün tipinde güvensizlik yoğun olduğu 

oranda fazla mal depolamak Güven Karşılığını azaltacak bu da 

depolamadan doğan marjinal maliyetleri nette düşürecektir. Güven 

Karşılığının oynadığı rol fiyatlarla ilgili kısımda daha açık 

olarak gözden geçirilmektedir. 

Şu halde, yapı içinde, tüccarların ne kadar mal depolayacak¬ 

larına dair kararların futures piyasaları tarafından nasıl 

etkilendiği hususu önemlidir. Üretimi belirli mevsimlerde yapılan 

ve depolanabilir olan tarımsal ürünlerin stoklarında yıl boyunca 

oynamalar olur. Futures piyasalarının olmadığı bir ortamda 

tüccarlar, ürünleri stok edip etmeyeceklerine dair kararlarını 

spot piyasadaki fiyatlarla gelecekteki bireysel fiyat 

beklentileri arasındaki farka bakarak alırlar. Eğer bu farkın 

açılacağını, yani gelecekte fiyatların artacağını, tahmin 

ediyorlarsa malları stoklama eğilimleri artar. Bu durumda 

tüccarın güdüsü spekülatiftir. Oysa futures piyasaların varlığı 

bu kararın, piyasa şartlarında belirlenmiş verilerin referans 

alınarak yapılmasını sağlar. Futures fiyatlar aynı zamanda 
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piyasadaki malın miktarını da gösterdiği için piyasaya stoklardan 

mal sürme ya da sürmeme güdüsünü de temin eder. Bu özelliğiyle 

futures piyasaları malların üretim özellikleri nedeniyle ortaya 

çıkan yüksek oranlı mevsimsel oynamaları azaltır, fiyat 

değişimlerinin daha istikrarlı hale gelmesine yardımcı olur. 

Bununla beraber futures piyasalarına katılımcıların rağbeti 

malların fiyat değişimlerinden kar etmek veya bunun getirdiği 

riskten korunma nedeniyledir. Bu durumda söylenebilecek olan, 

futures piyasalarının fiyatları tam anlamıyla sabitleştirmediği 

fakat bu piyasaların olmadığı duruma göre mal arzını ve fiyatları 

daha istikrarlı hale getirdiği ve düzenlenmenin daha objektif 

olarak yapılabildiğidir. 

Yukarıda bahsi geçen fiyat, üretim, tüketim ve depolama 

ilişkileri grafiksel olarak şu şekilde izlenebilir: 

İki dönemli bir modelde, bugün elde edilen ürünün 

depolanarak gelecek döneme aktarılması ya da tamamen bugün 

piyasaya sürülmesine ilişkin karar verilirken gözönüne alınan 

kriterler, ürüne gelecek dönemde oluşacak talep, depolama 

maliyeti ve piyasa fiyatının bu maliyetle olan ilişkisidir. Buna 

göre Grafik III.1'de 1. dönem ve 2. dönem grafiklerinde, uzun 
r 

dönem fiyat ve miktarlar sırasıyla ? ve Q ile gösterilmektedir. 
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0. &ı 
1. Dönem 

a 
2. Dönem 

Grafik III-l 

Buna göre 1. Dönemde eğer üretilen ürün Q'dan fazla olmuşsa 

(Qı>Q) ve depolama imkanı yoksa o zaman P-MC (Marjinal Maliyet) 

eşitliği sağlanıncaya kadar fiyatlar düşecektir. P<MC olduğu 

andan itibaren ürün, üretici tarafından imha edilecektir. Öte 

yandan eğer depolama imkanı varsa o zaman malın fiyatı, depolama 

maliyetini de yansıtan ve üretme alt sınırı olan A fiyatına doğru 

harekete geçtiğinde karar vericiler, depolayacakları miktarı 

dolayısıyla piyasa fiyatını- belirlerler. Bu durumda ürün piyasa 

fiyatı Pp olarak belirlenirken bu dönem depolanan -dolayısıyla 

gelecek dönem piyasaya sürülecek ürün miktarı- Qı-Q (=S+) olarak 

belirlenir. Bu depolanan ürün miktarı (S+) aynı zamanda bir 

sonraki dönemde, 2. Dönem, üretilecek ürün miktarını da belirler. 

Buna göre 2. Dönemde normal şartlarda Q kadar üretim olmasını 

planlayan üreticiler bu düzey ürün miktarına P fiyatında 

ulaşabilmek amacıyla (S+) kadar stok miktarının da piyasaya 

sürüleceğini hesaba katarak Q2 kadar üretim yaparlar. 
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Bu aşamada, enflasyonun olmadığı ve futures piyasalarının 

mükemmel çalıştığı durumda 2. Dönemde oluşması beklenen fiyat 

(futures fiyatı), bugünkü fiyatla (Pp) depolama maliyetinin 

toplamına eşit olacaktır. Bu şekilde örneğimizdeki futures fiyatı 

P fiyatına eşit olmaktadır. 

III.B.3. İşlemler ve Fiyat İlişkileri 

Spot, forward ve futures işlemler arasında varolan fiyat 

ilişkilerini daha detaylı bir biçimde izlemek mümkündür. Buna 

göre mükemmel işleyen piyasalarda vade sonundaki futures 

sözleşmesinin fiyatı, vade sonundaki forward sözleşmenin fiyatı 

ve malın o günkü spot fiyatları, teorik olarak, eşitlenir. Bu şu 

şekilde gösterilebilir: 

F (T, p) - FO (T, p) = S (T, p) 

(Bu gösterim şeklinde F, futures işlemini; FO, forward işlemini 

ve S, spot işlemini; T, ’ vade tarihini, p de fiyatı 

göstermektedir). 

Yukarıdaki eşitliğin oluşmadığı ya da bu fiyatlar arasındaki 

farkın ihmal edilebilir kadar küçük olmadığı durumlarda arbitraj 

olanağı doğacaktır. Buna örnek vermek gerekirse; 

F (T, p) > S (T, p) 

gibi bir durumda spot piyasadan alım yapıp bunu futures piyasada 
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bir satış sözleşmesiyle satmak karlı olacaktır. Bunun tersi de, 

F (T, p) < S (T, p) 

durumunda mümkündür. Bu koşullarda da futures piyasada alım yapıp 

vade sonunda buradan alınacak fiziki malı spot piyasada satmak 

karlı olacaktır. 

Fiyatların vade sonunda birbiriyle olan ilişkisine ek olarak 

olayın bir diğer önemli boyutu da bugünkü fiyat yapısıyla futures 

piyasalarda vade sonu olarak kabul edilen tarihlerde oluşması 

beklenen fiyatların yapısı arasındaki ilişkidir. Burada T, vade 

E de beklentileri sonunu; t, bu anı; RP, risk primini; D, 

depolama maliyetini ve göstermek üzere bugünkü spot fiyatlarla 

vade sonunda oluşması beklenen spot fiyatlar arasındaki ilişki şu 

şekilde ifade edilebilir: 

E [S (T, p)] = S (t, p) + D (t, p) + RP 

Bu durumda vade sonunda oluşması beklenen spot fiyatları, 

malın bugünkü spot piyasasındaki fiyatı, depolama maliyeti ve 

bunların dışında oluşabilecek risk koşulları belirler. Depolama 

maliyetinin unsurları arasında "Güven Karşılığı" da (Convenience 
* 

yield) bulunmaktadır. Bu unsurun değeri istenildiği zaman mal 

bulunabileceği bir ortamda sıfırdır. Elde mal bulundurmanın 

avantajlı olduğu durumlarda (örneğin olaya faiz getirisinin ya da 

sermaye kazancının girdiği menkul değerlerde ya da müşterisine 

mahcup olmaktan kaçınan toptancının deposunda bir miktar mal 
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bulundurmasının kendisini rahatlatması örneğinde olduğu gibi) 

GK<0 gibi bir değer alarak Depolama Maliyetini düşürür. Bu gibi 

durumlarda beklenen {ya da razı olunan) T zamanına ilişkin spot 

fiyat bu dönemde piyasada oluşacak spot fiyatın altında kalır. 

Bunun tersi bir durum ise kolaylıkla mal bulunabilecek bir 

ortamda mal depolamanın GK>0 koşulunu yaşatarak depolama 

maliyetinin artmasına etki etmektedir. Depolama Maliyetini 

oluşturan diğer unsurlar ise depolama ve bu depolanan ürünün 

finansman maliyetidir. Bunlardan finansman maliyeti ise doğrudan 

faiz oranlarıyla ilintilidir. 

Görüleceği gibi spot fiyatlara ilişkin beklentilerle 

gerçekleşen fiyatlar arasında bir fark oluşması, katılımcıların 

özel şartları ya da konjonktürel koşullar gözönüne alındığında, 

her zaman mümkündür. Bunu ortadan kaldırabilmek için bu günden, 

gelecekteki bir fiyatı garanti altına almak mümkündür. Bu ise 

forward bir anlaşma yaparak, yani gelecekteki fiyat için 

şimdiden sözleşme yapmakla, » mümkün kılmabilir. Bunun 

fiyatlamasmda uygulanacak teknik işe şu denkliğe göre uygulanır: 

FO (t,T;P) = [S{t,p) + D(t,T)]/B(t,T;p) 

Burada ifade edilen durum, ' forward sözleşmenin şu anki 

fiyatının (iskonto edilmiş fiyatı) malın şu anki spot fiyatıyla 

(S(t,p)) bunun vade sonuna kadar depolama maliyetinin (D (t, T)) 

toplamının vadesi T zamanında dolan hazine bonosunun bu günkü 
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değeriyle iskonto edilmiş miktara eşit olmasıdır. Eğer bu eşitlik 

sağlanmaz ve örneğin," 

S(t,p) + D(t,T) 
FO (t,T;p) >   

B (t, T; p) 

durumu oluşursa o saman ortaya çıkacak arbitraj karını elde 

edebilmek için bugün (t zamanında), spot piyasadan alım yapılarak 

bu mal depolanır ve buna karşılık bu malın T zamanında satışı 

için bir forward sözleşme yapılır. Mal (t-T) süresi boyunca 

depoda bekletilir ve vade sonunda (T zamanı) malın alıcıya 

teslimi yapılır. 

Futures fiyatların belirlenmesinde de spot fiyatların ve 

depolama maliyetinin önemi vardır. Buna göre; 

F (t, T; p) = S (t, p) + D (t, T) 

şeklinde bir denklik kurmak mümkündür. Bu denkliğin ifade ettiği 

ilişki ise, futures piyasasında bu günkü fiyatların, spot 

piyasadaki fiyatlar ve vade boyunca yüklenilmesi beklenen 

depolama maliyetinin toplamına eşit olduğudur. Depolama maliyeti, 

vade sonuna yaklaşıldıkça düşeceği için future fiyatlar gittikçe 

spot fiyatlara yaklaşacak ve, vade günü, yukarıda da belirtildiği 

gibi, bu iki fiyat birbirine eşitlenecektir. Eğer bu eşitlik 

bozulursa spekülatörler bu farklılaşmaları ve risk olgusunu 

inceleyerek bu fiyat farklılaşmalarından kar etmeye çalışırlar. 

Aynı şekilde, risk yöneticileri de, kararlarını (future fiyat- 
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spot fiyat+depolama) mal. iye t ler ine bakarak verirler. Örneğin; 

F (t,T;p) > S(t;p) + D (t, T) 

gibi bir durumda spot piyasada şimdi (t zamanında) alım yaparak 

futures piyasasında T vadesinde bir satış sözleşmesi yapmak karlı 

olacaktır. 

Bunlar yanında yapılabilecek bir diğer işlem de iki ayrı 

vadede oluşan fiyat farklarına bakarak işlem yapmaktır. Bunun 

için de Tl ve T2 vadelerine ilişkin futures fiyatları ile bu 

vadelere ilişkin depolama maliyetleri karşılaştırılarak işlem 

yapılır. Örneğin; 

F (t, T2;p) - F (t,Tl;p) > D (t,T2) - D (t, Tl) 

gibi bir durumda Tl vadeli futures sözleşmesi satın alınıp T2 

vadeli bir futures sözleşmesi satılabilir. 

III.C. Futures İşlemleri 

III.C.l. Futures İşlemlerine Örnekler 

Bu aşamada "hedging" ve spekülatif işlemlere en basit 

şekliyle şu örnekleri vermek mümkündür (örnekler ABD borsaları 

referans alınarak verilecektir); 

Bir çiftçinin "hedge" yapması şu şekilde mümkündür; çiftçi 

Eylül ayında alacağı üründe kaybetmemek için Haziran ayı içinde 
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bir "futures" sözleşmeye girebilir. Bunun için Kansas Borsası'nda 

(KCBT) 2 adet sözleşmeye girdiğini, dolayısıyla 10,000 kile 

buğday için bu anlaşmayı yaptığını varsayalım (her bir sözleşme 

5000 kile buğdayı ifade etmektedir). Sözleşmenin yapıldığı 

Haziran ayında buğdayın Eylül "futures" fiyatının 3,32 USD/kile 

olduğunu varsayalım. Bu şartlar altında çiftçi ilerde yapacağı 

hasat karşılığı "futures" satar. Bu şekilde çiftçinin vade 

sonunda hesabına girecek olan miktar 10,000x3,32=33,200 USD 

olmaktadır. Öte yandan Eylül ayında hasat zamanında buğdayın 

kilesinin 3,18 USD'na düştüğünü varsayalım. "Hedging" yapan 

sözkonusu çiftçi sözleşmelerin vadesinde 2 sözleşmeyi ters işlem 

yaparak satın alır. Bu şekilde hesabından 10,000x3,18=31,800 USD 

çıkar. Bu iki işlemden çiftçinin kazancı, 33,200-31,800=1400 USD 

olmaktadır. Çiftçinin amacı "hedge" etmek olduğu için 

sözleşmeleri ters işlem yaparak sona erdirmekte ve bu işlemlerden 

yukarıda gösterilen kazancı elde etmektedir. Buna ek olarak 

çiftçi, elindeki 10,000 kile buğdayı spot piyasada satarak bu 

buğdayın değeri olan 10,000x3.18=31,800 USD kadar parayı da 

kazanmaktadır. Sonuçta, tüm bu işlemler sonucu çiftçinin eline 

geçen para miktarı 1,400+31,800=33,200 USD olmaktadır. Bu şekilde 

örnekte yeralan "hedging" işleminde çitfçi futures sözleşmeye 

girmeyip bekleme durumuna göre 1400 USD kar etmektedir. 

Yukarıda verilen örnekte fiyat gelişiminin ters yönde 

oluştuğu varsayıldığında işlemden bir zararın doğması sözkonusu 

olacaktır. Örneğin, Eylül ayında buğdayın kilesinin 3,43 USD'a 
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çıktığını varsayarak bu durumda çiftçi 2 sözleşmeyi geri 

aldığında ödeyeceği miktar 10,000x3,43=34,300 USD olacaktır. Bu 

ise "futures" işlemlerinde çiftçinin 33,200-34,300=1,100 USD 

kaybına yolaçarken buğdayın o anki piyasa fiyatından satışından 

gelecek olan 10,000x3,43=34,300 USD kadar olan geliri de hesaba 

katıldığında toplam hasılat 34,300-1,100=33,200 USD düzeyinde 

gerçekleşecektir. 

Sözkonusu örneklerden ilkinde çiftçinin "futures" 

işlemlerinden - hasat edilen ürünün satışından elde edilen 

hasılanın haricinde - spot piyasaya göre bir karı oluşmaktayken 

İkincisinde bu bir zarar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çiftçiler 

bu durumda oluşabilecek bu tür bir zarardan kurtulmak amacıyla 

"futures" işlemleri yoluyla "hedge" etmekten kaçınabilirler. Bu 

gibi durumlarda olay aslında çiftçinin hasat edeceği ürün 

üzerinde spekülasyon yapması anlamına gelmektedir. Bu aşamada 

akla gelebilecek ilk soru, zarar edecekse çiftçinin niçin 

"futures" işleme girdiğidir. Dikkat edildiğinde görülecek husus, 

"futures" işleminde çiftçinin bu işlemden zarar etmesinin ancak 

fiyatların spot piyasada kendi avantajına gelişmesi halinde 

olacağıdır. Diğer bir deyişle çiftçi, fiyatların arttığı ve 

ürünün kendisine daha fazla gelir sağladığı bir ortamda "futures" 

işleminden zarar etmektedir. Öte yandan, çiftçinin gelirinin 

beklediğinden az olması halinde "futures" işlemi karlı sonuçlar 

doğurmaktadır. Bu şekilde bakıldığında ürün fiyatlarının 

artmasından kesinlikle emin olunduğu bir ortamda çiftçinin 
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"hedging" amacıyla "futures" sözleşmesine girmek yerine ilerde 

hasat edeceği ürün üzerinde spekülasyon yapması rasyonel olan 

davranışken ürün fiyatlarının düşmesinin beklendiği ya da fiyat 

yapısı hususunda çok emin olunmadığı bir ortamda "futures" 

işlemlere girmek çiftçiler açısından bir anlamda zararın 

sigortalanması özelliğini taşımaktadır. Çiftçiler için bu şekilde 

işleyen mekanizma, ürünleri girdi olarak kullanan üreticiler 

açısından tamamen ters biçimde işler. Örneğin, Haziran ayında bir 

gıda firmasına un teslim etmeyi taahhüt etmiş olan bir un 

fabrikası Nisan ayında Haziran vadeli "futures" işlemlerine 

girebilir. Burada Nisan ayında Haziran ayı için 20,000 kile 

buğday alım sözleşmesine girecek bir un fabrikasının kilesi 4.05 

USD'dan 4 "futures" sözleşmesini aldığını varsayalım. Bu işlem 

fabrika için 20,000x4.05=81.000 USD mertebesinde bir işlemdir. 

Vade sonunda buğday fiyatının 4.40 USD'a çıktığını varsayarsak 

fabrikanın vade sonunda 20,000x4.40=88,000 USD düzeyinde bir ters 

işlemle bu 4 "futures" sözleşmeyi sattığını ve aynı zamanda bu 

fiyattan sözkonusu miktardaki buğdayı aldığını hesaba katarsak bu 

durumda fabrikanın toplam maliyetinin 

88,000-81,000 = 7,000 USD ("futures" işlemden kazanç) 

88.000 USD (buğday alış maliyeti) 

81.000 USD (buğdayın gerçek maliyeti) 

olduğunu yani fabrikanın buğday alım maliyetini "futures" 

işlemden elde ettiği kazanç kadar düşürdüğünü görürüz. 
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Öte yandan dönem sonunda buğday fiyatının 3.85 USD'a düşmesi 

halinde buğday maliyetinin, 

77.000 - 81,000 = - 4,000 ("futures" işlem zararı) 

- 77,000 (buğday alış maliyeti) 

- 81,000 (buğdayın gerçek maliyeti) 

şeklinde oluşacağı görülmektedir. Çiftçinin haricindeki 

üreticiler açısından bakıldığında "futures" piyasasında "hedging" 

yapmanın, üretici maliyetini düşürmeye yönelik olduğu 

görülecektir. İlişkinin bu yönde üreticinin aleyhine olduğu kabul 

edilebilecek olan fiyat artışlarının oluşması "futures" 

sözleşmelerini maliyet düşürücü bir unsur haline getirmektedir 

~(bu durum çiftçide tam tersine gelir azaltıcı bir etki 

yapmaktadır). 

Yukarıdaki biçimde açıklanan "hedging" işlemlerinin yanısıra 

"futures" işlemlerine girenler, bunu spekülatif amaçla da 

yapmaktadırlar. Buna örnek için soya fasulye piyasasında bir 

fiyat artışının beklendiğini varsayalım. Mart ayında kilesi 9.60 

USD olan fasulyenin Temmuz ayında 9.85 USD'a çıkmasını bekleyen 

bir spekülatörün, 2 adet Temmuz "futures" alımında bulunduğunu 

düşünelim. Spekülatörün beklentileri doğru çıkarsa işlemin 

gelişimi şu şekilde olacaktır: 

10.000 X 9,60 = 96,000 USD (2 adet Temmuz "futures" alım işlemi) 

10.000 X 9,85 = 98,500 USD ("futures" sözleşmelerin vadesinde 
  satımı) 

+ 2,500 USD ("futures" işlem karı) 
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Eğer spekülatörün beklentisi gerçekleşmezse bu durumda 

spekülatör piyasa fiyatını kendisi izleyerek ya da aracısına 

("broker")'a daha önceden verdiği emir doğrultusunda ters işlem 

yapmak suretiyle sözleşmeyi satabilir. Buna verilecek örnek için 

de spekülatörün, simsarına fasulye fiyatının 0,15 USD kadar düşüş 

göstermesi halinde "futures" sözleşmeleri satma emrini verdiğini 

düşünelim. Bu şartlar altında simsar fiyat 9,45 USD'a düştüğünde 

sözleşmeleri satacaktır. Bu durumda ise işlem, 

10.000 X 9,60 = 96,000 USD (2 adet Temmuz "futures" alım işlemi) 

10.000 X 9,45 = 94,500 USD (Spekülatörün verdiği emir uyarınca 
    sözleşmelerin satışı) 

- 1,500 USD (Spekülatörün işlemden zararı) 

'şeklinde gelişecektir. 

Yukarıdaki tek bir ürün bazında işlem yapan spekülatör 

örneğini değişik ürün piyasalarındaki gelişmeleri izleyerek bu 

piyasalarda "futures" işlemlerine girecek ya da gün içindeki 

fiyat oynamalarından yararlanacak şekilde genişletmek mümkündür. 

III.C.2. Borsada Futures İşlemlerinin Kurumsal çerçevesi 

Borsada işlemler açık ve üyelerin serbest katılımlarına 

fırsat verecek biçimde yeralmalıdır. Katılımcıların, işlemlerini 

sonuçlandırabilmek için, birbirlerini tanımaları gerekmez. Fiziki 

alışverişi garanti edecek kurum, borsanın kendisidir. Bunun için 

de yeterli miktarda ürünün depolandığı takas odaları mevcut 
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olmalıdır. Öte yandan piyasada oluşan fiyat ve vadelerin 

kayıtlarına anında erişilebilmesi ve bilgilerin de piyasalarara- 

smda mükemmel biçimde aktarılabilmesi gerekmektedir. 

Futures işlemlerinin yapılabilmesi için gereken güven bu 

işlemlerin yapıldığı borsa tarafından sağlanır. Bu güven, 

teamüller çerçevesinde işlem yapılmasını gözetmek ve malların 

kalite standartlarını temin etmek yoluyla verilmektedir. 

Sistemde, tarafların birbirlerini tanımadıkları halde teslimatın 

yapılacağını güven altında görmelerini sağlayan kurum Takas 

Odasıdır. Bu müessese tüm alıcılara satıcı ve tüm satıcılara 

alıcı olma garantisi verdiği için sözleşmenin fiziki mal olarak 

karşılığını temsil etmektedir. Öte yandan sözleşmelerin mal 

cinsi, miktar ve vade açısından tektip olma özelliği alıcı ve 

satıcının sözleşme şartlarını tamamiyle bilmelerini dolayısıyla 

da bu sözleşmelerin eldeğiştirmelerini temin eder. Bunun yanında 

işlemlerde yatırılması gereken teminat, işlemden tek taraflı 

vazgeçmeyi caydırıcı bir etken olarak çalışır. 

Borsalarda kendi hesaplarına işlem yapan borsa üyeleri 

olduğu gibi kendi adlarına veya müşterilerinin adlarına işlem 

yapan aracı kurum temsilcileri de bulunur. Öte yandan bu üyeler, 

borsa içindeki tüm piyasalarda işlem yapabilip yapamamalarına 

göre de ayrılırlar. Tüm piyasalarda işlem yapma hakkına sahip 

olanlara "tam üye" (full member) denir. Tam üyeliklerin sayısı 

sınırlıdır ve bu tür üyelikler sahipleri tarafından satılmak 

suretiyle devredilebilmektedir. Bunun yanında sınırlı sayıda 
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inalda işlem yapma hakkına sahip "kısmi üyeler"de (partial 

member) bulunmaktadır. Bu konuda fikir verme açısından CBT'de 

işlem yapan 3500 üyeden tam üye olanların sayısının 1400 olduğu 

söylenebilir. 

Borsalarda işlemler, işlem yapacak kişinin hangi mal 

üzerinde, hangi vadeyle ne miktar alacağına karar vermesiyle 

başlar. Bu kararını veren müşteri, borsada işlemlere katılabilen 

bir aracı kuruma başvurur. Bu aracı kurumla müşteri arasında bir 

sözleşme imzalanır (commoditv account agreement). Bunun 

karşılığında da bu aracı kurum nezdinde sözkonusu müşteri için 

bir hesap açılır. Bu hesap, teminat gereksinimlerinin, sözleşme 

karşılıklarının müşteriyle gerektirdiği işlemlerin yapıldığı 

hesaptır. Aracı kuruma emir verildiği anda miktarı sözleşme 

türüne ve aracı kuruma göre değişen bir teminat da 

yatırılmaktadır. Bu teminat nakit olabildiği gibi banka kredi 

mektubu ya da Hazine Bonosu da olabilmektedir. 

Müşteri, çalıştığı aracı kuruma, piyasada alım veya satıma 

geçmesi için emri verir vermez bu emir, telefon ya da bilgisayar 

aracılığıyla borsa üyesi olan aracı kurumun borsa salonundaki 

masasına iletilir. Bu iletilen emir fişinde, emrin kapsamı, türü 

emrin yerine getirileceği fiyat aralığı veya spesifik fiyat, 

müşterinin hesap numarası gibi bilgiler yeralır. Bu şekilde aracı 

kurumun salondaki masasına ulaşan emir, işleme katılan yetkiliye 

verilir (floor broker). Yetkili, işlem sırasındaki gelişmelere 
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göre bu emirleri değerlendirir ve istenilen işlemi 

gerçekleştirir. 

Emirler, müşterinin isteğine göre çeşitli olmaktadırlar. 

Bunların belli başlıları; 

a) Piyasa fiyatıyla emirler (Market Order): istenilen 

miktardaki sözleşmenin piyasada oluşacak en iyi fiyattan alışı 

veya satışını isteyen emir türüdür. 

b) Limitli Emirler (Limit Orders) : Alıcının almaya razı 

olduğu en yüksek fiyatın ya da satıcının satmaya razı olduğu en 

yüksek fiyatın belirtildiği emirlerdir. Bu fiyatlar oluşmamışsa 

aracı kurum işlemi gerçekleştirmez. Bu emir türü 1 günlük seans 

için verilebildiği gibi belirli sayıdaki gün için de verilebilir. 

c) Stop Emirleri (Stop Orders): Piyasa belli bir fiyat 

seviyesine eriştiğinde en iyi koşullarda alım-satım isteyen bir 

emir türüdür. Bu şekilde bu emir türü, sözkonusu fiyatlara 

ulaştığında "piyasa fiyatıyla emir" şeklini almaktadır. Bu 

emirler, genellikle zararın büyümesini engellemek için 

verilirler. 

d) İşlemin İnisiyatifini Aracıya Bırakan Emirler (Take Your 

Time Order): Emri veriş zamanı konusunda aracı kurumu yetkilisine 

inisiyatif sağlayan emir. 

Ayrıca malın belli bir bölümü için belirli fiyat ya da fiyat 

aralığı bir başka bölümü için de başka bir fiyat veya fiyat 
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aralığı verilen emirler olabileceği gibi emrin verileceği zamanı 

açılış, kapanış ya da belirli işlem saatleri olarak belirten 

emirler de verilebilir. 

Yukarıdaki emir çeşitlerine göre değişik müşterilerin 

değişik emir fişleri sıralanmış olarak elinde olan aracı kurum 

yetkilisi emir verilen malın işlem gördüğü "pitH adı verilen 

salondaki yerini alır. Bu salonun değişik köşeleri değişik 

vadeleri temsil eder. Malla ilgili vade ve fiyatlar salonda 

yüksek sesle ilan edilir (open outcry). Emirlere göre hareket 

eden aracı kurum, işlem tamamlandıktan sonra bu işleme teyit 

(confirmation) verir. Bundan sonra borsa takas fişleri 

sözleşmenin alıcısı ve satıcısı tarafından hazırlanır. Bu takas 

fişlerinin karşılaştırılması aşamasında devreye Takas Odası 

girer. Bu aşamada Takas Merkezi, aynı kişinin aynı vadeye göre 

yapılmış alım-satım işlemlerini netleştirerek net borç ya da 

alacağını hesaplar. Takas Odasının 4 temel işlevi vardır: 

a) Borsa üyeleri arasında geleceğe yönelik işlemleri 

düzenlemek, 

b) Vadesi dolan sözleşmenin fiziki karşılığını almak isteyen 

alıcıya malın teslimini sağlmak, 

c) İşlem maliyetlerini ve teslimatta geçikmeleri azaltarak 

piyasanın hızlı ve etkin çalışmasını sağlamak, 

d) Taraflardan biri sözleşmeyi bozsa dahi diğer tarafa 

yeterli güvenceyi vererek işlemin devamını sağlamak. 
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Teminatları günlük olarak izleyerek sözleşmelerin günlük 

değerine karşılık gelen teminat değişimlerine bakan Takas Odası, 

bunların belli bir seviyenin altına inmesi halinde teminat 

tutarlarının tekrar bu limite yükseltilmesi için gereken süreci 

başlatır. Bu şekilde aracı kurumlar da müşterilerinin işlem 

yaptıkları sözleşmeleri izler ve bunlara karşılık gelen 

teminatların her gün yeniden değerlemesini yaparlar. Teminatın 

tespit edilmiş bir minimum düzeye (maintenance veya variation 

margin) inmesi durumunda müşterinin bunu tekrar ilk düzeyine 

çekmesi istenir. 

Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 

(a) vade sonunda malın teslim edilmesi ya da teslim alınması 

yoluyla ya da (b) sözleşmenin bir başkasına devredilmesi yani 

ters işlem yapılması (reversing trade) yoluyla mümkün olmaktadır. 

İkinci seçenekte ters işlem yapan tarafın karşısındaki taraf bu 

işlemden etkilenmemekte yani o sözleşme üzerindeki haklarını 

aynen muhafaza etmektedir. 

Vade sonunu bekleyen kişiler bu tarihte fiziki malın 

teslimatını veya alışını takas odasıyla yapmakta bir yandan da 

çalıştıkları aracı kurumla -o işleme ilişkin- hesabi ilişkilerini 

kesip teminatların tahsil etmek suretiyle işlemi sona 

erdirmektedirler. 

Spekülatif işlemlerin ya da iyiniyet sahibi olmayan 

işlemlerin piyasalarda aşırı hareketlere neden olmalarını ya da 

teslim tarihinde tüm sistemi tehdit edecek bir biçimde 
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yapılmasını engellemek amacıyla günlük fiyat oynamalarına sınır 

getirilirken vade sonunda sözleşmelerin tümünün belirli ellerde 

toplanması yasaklanmıştır (kişilerin vade sonlarında ellerinde 

bulunduracakları sözleşme sayısına sınır getirilmiştir). 

IV. Türkiye'de Hal Futures Borsalarının 
Kurulmasına İlişkin Öneriler 

IV.A. Giriş 

Şimdiye kadar incelenen bölümlerde futures işlemlerinin ve 

futures borsalarının oluşması için önşartm, etkin çalışan spot 

ürün borsalarının varolması ve bunun yanında forward işlemlerin 

de spot fiyatlardaki belirsizliği aşmak amacıyla uygulanan 

alternatif bir araç olduğu ve bu tür işlemlerin gelişiminin de 

futures işlemlere geçişte önemli bir aşama olduğuna 

değinilmiştir. Bunun yanında borsalarm etkin çalışabiliyor 

olmalarının işletme yapıları, vergi politikaları, ürün alımı 

yapan birimlerin yapıları ve bunların piyasaya hakimiyet 

dereceleri, ürünlerin ticari değeri ve devletin uyguladığı 

destekleme politikaları, borsalarm teknik yeterlilikleri, 

borsalarm üreticiye olan uzaklıkları gibi pek çok özelliğe bağlı 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu bölümde şu ana kadar 

değinilmeye çalışılan yapının, futures borsalarının oluşmasına 

yardımcı olabilecek biçimde nasıl gelişmesi gerektiği yönünde 

öneriler yeralacaktır. Bu şekliyle, öneriler genel hatiarıyla 

yeni bir destekleme sistemi, TMO ve Birliklerin bu sistemdeki 
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yerleri, borsaların gelişmesi için yapılması gerekenler, futures 

işlemlerinin başlamasında önerilecek ürünler ve futures sistemi 

kurulurken dikkat edilmesi gereken kurumlaşma çerçevesinde 

olacaktır. 

IV.B. Futures İşlemi Yapılacak Mallar 
İçin Gereken Kriterler 

Bölüm III'te de sözkonusu edildiği gibi, mal futures 

işlemleri gerçekte piyasada oluşan koşullar doğrultusunda 

ürünlerin uzun dönemli fiyat yapılarının yine piyasada 

belirlenerek karar alıcılara objektif bir referans teşkil 

etmesini ve bu piyasada risk alarak kar etmeyi amaçlayanlara 

kendilerini değişimlere karşı güvenceye almak isteyenler 

tarafından riskin aktarılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu 

şekilde ilk işleviyle, fiyat desteklerinin amaçlarından biri 

olan, karar alıcılara üretim desenleri hususunda bir öngörü 

vermek ve zamanlararası bilgi aktarımının piyasa koşulları 

vasıtasıyla yapılmasını, ikinci işleviyle de bir tarım sigortası 

sağlanmasını gerçekleştirmektedir. Öte yandan yine Bölüm III'te 

bahsedildiği gibi fiyatların gelişimi sonucu oluşan beklentilerin 

harekete geçmesiyle stoklamayı ya da stokların bir bölümünün 

piyasaya sürülmesini sağlaması bakımından da piyasadaki ürün-stok 

miktarı ve tarım kesiminin gelirlerini istikrarlı kılmak 

fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Destekleme politikalarından 

farklı olarak tek yapamadığı husus, çiftçinin gelirini piyasa 
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şartlarının üzerinde bir düzeye eriştiremediği ve bu düzeyde 

tutamadığıdır. Bunun yanında futures borsaları devletin 

sübvansiyonlar, görev zararları gibi piyasa mekanizmasını 

çarpıtıcı unsurları kullanmasını en aza indirmektedir. Bununla 

beraber en ileri piyasa ekonomisi uygulamalarının yapıldığı 

ülkelerde çiftçinin belli bir gelir düzeyinde yaşamını sürdürmesi 

için, gelişmiş futures piyasaları olsa dahi, tarıma yönelik 

destekleme politikalarından vazgeçilemediği görülmektedir. Bu 

çerçevede desteklemenin, piyasa mekanizmasının yanında 

varolmasının yararı, bir yandan piyasada oluşan spot ve geleceğe 

yönelik fiyatların destekleme politikalarının daha objektif 

kriterler üzerine oturtulmasını diğer yandan devletin 

zararlarının indirgenmesini ve üreticinin de somut olarak 

devletten ne kadar destek gördüğünün farkına varmasını 

sağlamasıdır. 

Futures işlemlerinin uygulanabileceği mallar için bazı 

kriterler mevcuttur. Bunlar, 

a) Sözkonusu malın ticaret ve finans çevreleri tarafından 

bir çekiciliğe sahip olması yani ticarileşmiş olması, 

b) Malın standart-kalitelere ayrılabiliyor olması, 

c) Fiyat teşekkülünün serbest piyasa kuralları çerçevesinde 

olması, 

d) Malın fiyatının belirli bir oranda dalgalanma göstererek 

risk transferi güdüsünü harekete geçiriyor olması, 

e) Malın yeterli üretim ve dolaşım hacmine sahip olmasıdır. 
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Ayrıca, futures piyasalarına katılanların ürünlerdeki riske 

ek olarak kur riskini de yüklenmek zorunda bırakılmamaları 

futures piyasalarının sağlıklı gelişebilmesi için önemli bir 

unsurdur. 

Bu kriterler uyarınca ele alınması gereken ilk konu, 

sözkonusu malların fiyat teşekkülünün serbest piyasa kuralları 

çerçevesinde olması gerektiği hususudur. Bu koşul hem malın 

borsada işlem görmesini, hem mala alıcı ve satıcı olanların çok 

sayıda olmasını hem de piyasa mekanizmasını bozan devletin 

piyasalara müdahalesi gibi olayları içinde barındırmaktadır. Bu 

şartlar altında devlet tarafından uygulanan tarımsal destekleme 

politikalarını serbest piyasa koşullarıyla uyumlulaştırılması 

_ gerekmektedir. Buna ilişkin olarak Bölüm Il'de genel çerçevesiyle 

verilmiş olan ABD sistemindeki "Telafi Edici Ödemeler", "Prim 

Sistemi" adı altında 1993 yılında pamuk alımlarında 

uygulanmıştır. Uygulama bazı sorunlar ve belli oranda bir kaynak 

israfı içermiş olsa da yöntemin umut verici olduğu söylenebilir. 

Her şeyden önce uygulama, borsalara yapılan kayıtları, 

dolayısıyla vergi matrahını, artırmıştır. Öte yandan bu uygulama 

fiyatların piyasada oluşmasına fırsat tanırken aynı anda 

çiftçinin gelirinin de belli bir seviyenin üzerinde 

tutulabilmesini sağlamıştır. Burada prim tanımının esnek olarak 

yapılmamasından ötürü piyasa fiyatları artış gösterip dünya 

fiyatlarına yaklaşırken baştan sabit olarak açıklanmış olan prim 

aynen ödenmiş ve gerçekleşen sübvansiyon, optimumun oldukça 
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üzerinde olmuştur. Oysa, bundan sonraki uygulamalarda fiyatlar 

yükselirken azalan bir prim sistemi uygulaması hem daha gerçekçi 

olacak ve hem de devletin bu alımlardaki maliyetini daha da 

azaltabilecektir. 

IV.C. Mal Borsalarmın Gelişmesi İçin Kurumsal Düzenleme 
Önerileri 

IV.C.l. Destekleme Sisteminin Yapısına İlişkin Öneriler 

1993 yılında yapılan ve yukarıda bahsi geçen uygulamanın 

sonucunda görülen en önemli husus, borsaya kayıtların, pozitif 

bir prim miktarına karşı oldukça esnek olduğudur. Bu esnekliğin 

derecesi araştırılabilecek bir konu olmasına karşın edinilen 

izlenim, ihmal edilebilir kadar düşük olmamak kaydıyla, herhangi 

bir pozitif prim miktarının benzer sonuçlar vereceği yönündedir. 

Uygulama sonuçlarının ışığı altında, borsalarda kayıtların 

artırılabilmesi için prim sisteminin oluşturulması ve pamuk 

haricindeki diğer ürünlere de yansıtılması önemli görülmektedir. 

Bunun yanında destekleme alımlarıyla görevli olan Birliklerin ve 

TMO'nun alımlarda piyasa ihtiyaçları ve bir miktar ihtiyati alım 

haricinde gereksiz alımlara girmemesi ve bununla birlikte sahip 

oldukları depolama avantajından -ücret karşılığı- özel sektörü de 

yararlandırmaları yararlı görülmektedir. Bu şekilde ayçiçeği 

örneğinde olduğu gibi, atölyeler Birliklerin satışlarını Ocak 

ayma kadar beklemek ve bu arada ihtiyaçları olan malı ithal 
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etmek yerine ihtiyaç duydukları miktar malı önceden alıp 

Birliklerin depolarında muhafaza edebilecekler ya da -futures 

işlemlerinin geçerli olduğu bir ortamda- sözkonusu dönem için 

sözleşme satın alacaklar veya Birlikler piyasa koşullarını da 

gözönüne alarak ürün satımında Ocak ayına kadar 

beklemeyeceklerdir. Bunun yanında fiyatlar piyasada teşekkül 

etmiş olacak fakat çiftçi de aldığı prim vasıtasıyla gelirini 

yükseltme imkanını bulmuş olacaktır. 

Yukarıda sözü edilen yapı içinde devlet, hedef fiyatla 

serbest piyasa fiyatının arasındaki farkı prim olarak verirken 

fiyatların daha önceden belirlenmiş bir fiyat düzeyinin altında 

teşekkül etmesi halinde bu fiyatı yükseltmek için alımlara 

.başlayacaktır. Üreticiyi ilgilendiren bu sistemin yanında bunu 

tamamlayan bir başka yöntem de stok satış fiyatına yöneliktir, 

etkin olarak çalışan ürün borsalarında belirlenen ve "Telafi 

Edici Ödemelerin" alt sınırını oluşturan piyasa fiyatından alım 

yapan tüccar ve işleyiciyi piyasalardan aldıkları malları 

depolamaya yöneltmek için de bir fiyat aralığı belirlenir. Bu 

aralığın üst sınırı stok satış fiyatıdır ki fiyatlar bu noktaya 

ulaştığında görevli kamu kurumlan piyasaya satış yaparak fiyatın 

düşmesini sağlarlar. Burada dikkat edilecek husus, stok satış 

fiyatının, depolama maliyetlerini karşılayacak biçimde, ama ürün 

fiyatlarının gereğinden fazla artışına neden olmayacak bir düzeye 

göre ayarlanmasıdır. Ayrıca piyasa fiyatı -stok satış fiyatının 

aralığı o denli iyi hesaplanmalıdır ki bu aralık aynı zamanda 
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özel sektör alıcılarına depolama yapmak için bir teşvik görevi de 

görmelidir. Bu şekilde, stoklar için gereken finansman miktarı 

kamu kurumlan ile özel sektör arasında paylaşılmış olacak, 

borsaların daha etkin çalışması sağlanacak, "depolama 

belgelerinin" sirkülasyonu yaygınlaştırılacak ve forward ile 

futures işlemler için gereken ortam oluşturulmuş olacaktır. Bu 

çerçevede, devlet adına alım yapan kuruluşlar, piyasalardaki 

oluşumları çarpıtıcı değil piyasaları yine piyasa koşulları 

içinde düzenleyici bir çizgiye çekileceklerdir. 

Önerilen bu sistemde tarımsal destekleme nihai ürüne prim 

olarak verileceği için girdi sübvansiyonlarının kademeli olarak 

azaltılması buna ilişkin olarak da Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. 

(TÜGSAŞ)1nin, Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nun (TZDK) sektördeki 

yerlerinin gözden geçirilmesi yararlı görülmektedir. Yem Sanayii 

T.A.Ş. (Yemsan) ile Hayvancılıkla ilgili Et ve Balık Kurumu 

A.Ş.'nin (EBK) özelleştirilmesi an meselesi olarak görülmektedir. 

Buna karşın sektörün finansmanını sağlayan T.C. Ziraat 

Bankası'nm (TCZB) bugünkü gibi tarıma düşük faizli kredi 

uygulamasına devamı yararlı görülmektedir. Bunun yanında Tarım 

Kredi Kooperatiflerinin de güçlendirilerek sistemin finansman 

kaynaklarından biri olmaya devam etmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir. Tarıma kaynak aktaran Fonlardan sektöre kaynak 

aktarımının devamında yarar görülmektedir. Yalnız, konular 

itibariyle sektörün değişik yönlerine tahsisat yapan bu fonlar 

yüksek miktarlardaki bekleyen ödemeleri nedeniyle görevlerini 
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yerine getiremez ya da geç yerine getirebilir bir durumdadırlar. 

Bu nedenle bu fonlardan tarıma aktarılması öngörülen kaynağın 

konular itibariyle detaylandırılmadan doğrudan TCZB'ye 

aktarılması ve bu şekilde tahsisatının gelen talepler 

doğrultusunda Banka tarafından gerçekleştirilmesinin yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında Tarım Satış Kooperatifleri 

ve Birliklerinin sektörde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle, bu Birliklerin de, TMO gibi, ilgi alanlarında 

destekleme alımları vasıtasıyla doğrudan karışmacı olmak yerine 

daha düzenleyici bir fonksiyon üstlenmelerinin gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Bu arada, Birliklerin -ve TMO'nun da- depolama 

kapasitelerinden özel sektörü yararlandırmalarının ve doğrudan 

girdikleri işlemler açısından paylarını ilgili alanlarında yüzde 

50'nin altına çekmeleri önerilebilir. Aynı öneriler Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. (TŞFŞ) ve TEKEL için de sözkonusu edilebilir. Bu 

yolla, bu kurumların ilgilendiği ürünlerin daha ticari bir yapıya 

kavuşması sağlanırken, fiyat belirleme sürecinde, sektördeki 

paylarının yüzde 50'nin altına inmesinden dolayı, sorumluluğu 

sisteme girecek özel sektör firmalarıyla birlikte taşımaları 

gerçekleştirilip bir yandan da ters giden durumlarda her an 

devletin direktifiyle piyasa düzenleyici bir konuma gelebilmeleri 

öngörülmektedir. 

Yukarıda önerilmekte olan bu destekleme sistemi yoluyla yine 

yukarıda verilmiş olan kriter setinde yeralan (c) maddesi yönünde 

adım atılması planlanırken aynı zamanda (a) maddesinde yeralan 
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malın ticari önem kazanması yönünde de gelişme kaydedilmesi 

planlanmaktadır. 

IV.C.2. Mal Borsalarma İlişkin Öneriler 

Destekleme sisteminde yapılacak düzenlemelere ek olarak 

borsaların yapısı ve buradaki oluşturulacak altyapı, futures 

işlemlere temel hazırlama yönünden de önem arzetmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi 1993 yılında pamukta yapılan prim 

uygulaması işlemlerin borsaya kayıtlanmasında artış getirmiştir. 

Bu bir yandan borsaların finansman açısından güçlenmelerini 

sağlayıcı bir unsurken diğer yandan kayıt dışı ekonominin kayda 

alınması yönünde önemli bir adımdır. Ayrıca bir diğer avantaj, 

üreticilerin gittikçe borsaya alışacak olmalarıdır. Bu sistemin 

pamuk haricindeki diğer ürünleri de içine alacak biçimde 

genişletilmesi durumunda aynı sonuçlar diğer borsalarda da 

görülebilecektir. Fakat yine de bu gelişmelerin borsadaki 

işlemleri olası etkileme düzeyi-hususunda tahmin yapmak için 

çiftçinin ve alıcının yapılarına bakmak yararlı olacaktır. Buna 

göre bir önceki bölümde incelenen ürünlerden Çay ve Fındık'ta 

küçük ölçekli çiftçilerin karşısında asıl alıcı olarak Çay-Kur ve 

Fiskobirlik varken ve fiyat bu kuruluşlar tarafından 

belirlenirken birincil işlemlerin borsada yapılmasını beklemek 

çok gerçekçi olmamaktadır. Bu nedenle bu gibi ürünlerde ürünün 

işlenerek ikinci aşamasında borsalarda işlem yapılmasını beklemek 

daha doğrudur. Çünkü bu aşamada alıcı ve satıcılar çeşitlenmiş ve 
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fiyatın oluşumuna birimler katkıda bulunmaya başlamışlardır. Öte 

yandan bu noktada ürün ticarileşmiştir. 

Borsaların üzerine düşen görevleri yapabilmeleri için her 

şeyden önce işlem yapılan salonlarının, laboratuvarlarının, 

depolarının olması şarttır. Oysa Tablo 11-14'de görüldüğü gibi 

pek çok borsa bu özelliklerden yoksundur. Bunun için, yukarıda 

önerilen prim sistemi değişik ürünlere yaygınlaştırılırken bu 

ürünlerin ağırlıklı olarak üretildikleri alanlarda yeralan 

borsalara da gelişmeleri için yeterli maddi imkan sağlanmalıdır. 

Bir yandan borsaların gelişimi için gereken çaba 

sarfedilirken işlemlerde yapılan vergileme de gözden 

geçirilmelidir. Bugünkü yapı içinde stopajın borsada yapılan 

işlemlerden, borsa dışında yapılan işlemlere nazaran düşük oranda 

alınıyor olması işlemlerin borsaya çekilebilmesi yönünde bir 

teşvik unsuru olarak görülebilir buna rağmen kayıt dışı ekonomiye 

getirilecek bir caydırıcılık olmadıkça bu teşviğin yeterli 

olmayacağı düşünülmektedir. Kayıt dışı ekonomiye ise caydırıcılık 

ya denetim ve ceza yoluyla ya da bunu uygulayana bunun 

maliyetini artırmak yoluyla getirilebilir. Ceza yoluyla 

caydırıcılığın denetim eksikliği nedeniyle mümkün olmadığı bugün 
» 

uygulanan sistemde görülmektedir. Buna karşın kayıtlı sisteme 

girmeye belli bir getiri kazandırılabildiği oranda kayıt dışı 

işlemler kendiliğinden çözülecek ve kayda girecektir. Bunun için 

de prim sistemi, bugünkü stopaj oranları sabit tutularak, 
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önerilmektedir. Öte yandan vergilemenin bir diğer önemli sonucu, 

daha önceden bahsedilen nedenlerden ötürü forward karakterli 

işlemleri caydırmasıdır. Oysa futures işlemlerine geçişte forward 

işlemlerin oturtulabilmesi önemli bir aşamadır. Bu nedenle 

gerekli vergi düzenlemelerinin yapılarak forward işlemlere 

müteallik verginin, sözleşmenin yapıldığı tarihte değil 

teslimatın yapıldığı tarihte tahakkuk etmesi ve hatta bu tür 

işlemlerin spot işlemlere göre biraz daha avantajlı konuma 

gelmeleri sağlanmalıdır. 

IV.D. Türkiye'de Mal Futures İşlemleri İçin Önerilen 
Mal Çeşitleri ve Kurumsal Yapı 

IV.D.1. Futures İşlemlerine Konu Olabilecek Malların 
Belirlenmesine İlişkin Öneriler 

Altyapısı yukarıda olduğu gibi önerilen futures işlemlerine 

konu olabilecek ürünlere bakıldığında Bölüm IV.B'deki kriter 

setine uygun hale gelmiş olan ilk ürün olarak pamuk 

görülmektedir. Türkiye'nin GAP projesinin tamamlanmasıyla daha da 

önemli bir pamuk üreticisi konumuna gelmesinin beklenmesi 

nedeniyle ve bu ürünün yeterince ticarileşmiş olmasına ek olarak 

özellikle iplik haline dönüştürülmüş pamuğun fiyatının 

belirlenmesinde yeteri kadar katılımcının varlığı da gözönüne 

alındığında pamuğun serbest piyasaya bırakılmasının üretimi ve 

gelirleri düzenlemek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bu çerçevede piyasaya -çok gerekli olduğu durumlarda- yön verme 
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işlevi Birliklerde kalabilir. Bununla beraber daha önceki bölümde 

verilmiş olduğu gibi pamuk işlemlerinde en gelişmiş ve en yüksek 

işlem hacmine sahip borsa olma özelliğine sahip olan İzmir 

Borsasmın laboratuarları, sistemi ve üyeleri ile oturmuş bir 

yapıya sahip olması bu Borsanın, pamukta futures işlemlerine 

geçmeye hazır olduğu izlenimini vermektedir. Bu durumu 

kuvvetlendiren bir başka etmen de finans çevrelerinin böyle bir 

oluşuma katkıda bulunmaya hazır olmalarıdır. Bu proje 

çerçevesinde yabancı ülkelerdeki uygulamaları yerinde inceleyen 

Borsa Yönetim Kurulu aynı zamanda Takas Merkezi için gereken 

araziyi almış bulunmaktadır. Futures işlemlerinde aracılık 

faaliyetlerine izin verilecek kuruluşların da finansman 

desteğiyle bu Takas Merkezinin kurulup işletilmesi 

önerilmektedir. Yalnız ilk futures işlemlerine İzmir Pamuk 

Borsasında geçilirken bu konuda hukuksal altyapının da 

hazırlanması, daha sonradan çıkabilecek sorunların önceden 

bertaraf edilmesi açısından, yararlı olacaktır. Bunlardan ilki 

işlemlerin vergilendirilmesi hususundadır. Forward işlemlerinin 

şu anki vergilendirilme biçimi ve bunun sonuçlarına yukarıda 

değinilmiştir. Bu şekilde, futures işlemlerinin vergilendirilmesi 

hususunda da aynı hataya düşülmesi mutlaka önlenmelidir. Bu amaca 
i 

uygun olarak verginin tahakkukunda sözleşmenin yapılması değil 

teslimatın gerçekleşmiş olması önplana alınmalıdır. Bu şekilde 

yapılacak bir düzenleme hem forward işlemleri hem de futures 

işlemleri kapsamalıdır. Burada futures işlemlerinden vade 
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içindeki fiyat oynamalarından ötürü katılımcıların elde ettiği 

gelirler de işlemlerin çekiciliğine zarar vermeden 

vergilenmelidir. Vergilendirmenin yanında mal futures işlemleri 

mevzuatta hiç bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde tanımlanmalı 

ve bu işlemlerin menkul kıymet özelliği ve sözleşmelerin 

ticaretinin nerelerde geçerli olabileceğine dair düzenlemeler 

açık olarak belirtilmelidir. Öte yandan, ilerde değinileceği 

gibi, bu işlemlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan mal 

borsaları ile sermaye piyasası araçları ve menkul kıymetlerde 

düzenleme yapma yetkisine sahip olan Sermaye Piyasası Kurulu ve 

bağlı olduğu bakanlık arasında ihtilaflar çıkma olasılığı 

şimdiden yapılacak net ve açık düzenlemeler yoluyla ortadan 

kaldırılmalıdır. Bu çerçevede bu borsalarda işlem yapılmasına 

izin verilecek aracı kurumların tabi olacakları şartlar ve 

denetimleri hususunda yine yetki çatışmasını önleyecek 

düzenlemeler şimdiden yapılmalıdır. 

Futures sözleşmeleri malların belli standart ve kalitelerini 

referans alarak hazırlanır. Bu konuda Ege bölgesinde üretilen en 

yüksek kaliteli ürün standardı ile daha orta dereceli bir ürünün 

standardının gözönüne alınmasında yarar görülmektedir. Ayrıca 

minimum sözleşme miktarı olarak en'fazla sıklıkta işlem yapılan 

miktarın kabul edilmesinde yarar görülmektedir. İşlemlerin bir 

yandan yurtdışı fiyatlarla bağlantısını tesbit etmek bir yandan 

yurtiçi fiyatlar baz alınarak yapılan iletişimi sürdürmek, 

katılımcıların TL/USD kur farklarından görebilecekleri zararları 
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indirgemek ve içinde bulunulan enflasyonist ortamda Takas 

Merkezinde yatırılacak teminatların takibini gerçekçi ve işler 

kılabilmek amaçlarına yönelik olarak futures işlemlerin yapıldığı 

salonda fiyatların TL. olarak belirlenmesi fakat bu yapılırken 

piyasada cari olarak geçerli olan TL/USD döviz kurunun hesaba 

alınması ve Takas Merkezinde oynama gösteren teminatların ise 

yine bu döviz kuru gözönüne alınarak günlük hesaplamalarının 

yapılması gerekli olduğu düşünülmektedir. Öte yandan futures 

işlemlerinin yapılacağı yer olarak, futures fiyatlarının spot 

fiyatları referans alarak belirlenmesinden hareketle, ürünün spot 

işlemlerinin yapıldığı fiziki mekanda yapılması şart olarak 

görülmelidir. Bunun yanında futures sözleşmelerin sirkülasyonu 

yine aynı borsada yapılmalı, bunların izin verilen başka 

borsalarda yapılması halinde dahi asıl borsanın ve onun takas 

merkezinin sorumluluğunun saklı kaldığı yasal düzenlemelerde 

belirtilmelidir. 

Pamukta başlaması öngörülen' futures sözleşmeleri hususunda 

ana hatlarıyla önerilebilecek bu düşünceler ileride 

başlatılabilecek olan diğer futures işlemleri için yapılacak 

kurumsal altyapı için de geçerlidir. Bunun yanında unutulmaması 

gereken bir husus da İzmir Borsasmda başlatılması öngörülen 

futures işlemlerinin sorumluluğunun oldukça yüksek olduğudur. Bu 

uygulamanın başarısı, bir yandan destekleme uygulamalarının yön 

değiştirmesi açısından belirli sinyaller vermeye başlayacakken 

diğer yandan da yapısı bu ürüne benzeyen diğer ürünlerde aynı 

123 



uygulamaya geçişi hızlandıracaktır. Bu nedenle yanlış atılacak 

bir adım sonunda girişimin başarısız olması, sağlıklı bir 

sistemin oturtulabilmesini oldukça ileri bir tarihe atacaktır. 

İlk futures işlemlerinin İzmir Borsasında başlatılıp 

başarıyla geliştirilebilmesi durumunda ikinci uygulamanın 

Türkiye'nin önemli bir üretici ve ihracatçı olduğu çekirdeksiz 

kuru üzümde ve kuru incirde olabileceği tahmin edilmekte ve bu 

uygulama önerilmektedir. Ticari bir yapı almış olan bu ürünlerde 

futures uygulamasına geçilmesinin uygulamaya geçişten önceki 

belli bir süre içinde pamuk futures uygulamalarından yeterince 

tecrübe edinmiş olacak İzmir Borsasında gerçekleşmesi daha kolay, 

risksiz ve düşük maliyetli olacaktır. 

Ürün borsalarının güçlendirilerek futures işlemlerinin de bu 

borsalarda yapılmaya başlanması Bölüm II'de değinildiği gibi GATT 

anlaşmaları çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklerin ve dünya 

tarım piyasalarının gitmekte oldukları yöne doğru girilen süreçte 

Türk tarım sektörüne rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bu amaçla, 

ilk uygulamaların başarılı olması sonraki uygulamaların geleceği 

hususunda önemli bir ipucu ve teşvik sağlayacaktır. Bu nedenle 

öncelikle, futures piyasalarının işleyebilmesine ilişkin 

yukarıdaki kriterlere uygun ürünlerin tespiti çalışmasının 

yapılması önemlidir. Yukarıda da önerildiği gibi pamuk, ardından 

da çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde başlatılacak futures 

çalışmaları belli bir düzene oturtulurken aynı zamanda ticari bir 
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yapı almış ya da alma potansiyeli gösteren ürünlerin sıralaması 

yapılmalıdır. Bu ürünlerden, katılımcıları piyasa şartlarına 

yakın bir yapı sergileyen ürünlere öncelik verilerek bunların 

borsaları geliştirilmeli, aynı zamanda da ticari bir yapı alma 

potansiyeli gösterdiği halde üründe alımların ya da satımların 

tekel ya da tekel benzeri biçimde olmasını getiren unsurların 

piyasa şartlarına uydurulması için gerekli adımlar atılmalıdır. 

Bu şekilde ürünlerde aşamalı olarak uygulanacak bu yapısal 

değişim programı en son olarak stratejik öneme sahip olan ve 

yaygın üretimi nedeniyle derin etkilere neden olabilecek tahıl ve 

bakliyatta uygulamaya konulmalıdır. 

Genel hatlarıyla yukarıdaki gibi verilebilecek olan futures 

işlemlere yönelik ürünlerin seçimi hususundaki strateji detayları 

uygulamaya konulurken bu çalışmalar borsaları geliştirmeye 

yönelik vergi ve prim uygulamalarıyla da desteklenmelidir. Bu 

süreç içinde ürünlerde, Birliklerin piyasa şartlarına daha uygun 

olarak alım yapabilecekleri bir çizgiye çekilerek tüccarların ve 

atölye/fabrikaların da ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde söz 

sahibi olabilecekleri bir büyüklüğe sahip olmaları teşvik 

edilmelidir. Bunun yanında Birliklerin ve benzer kamu 

kurumlarının sahip oldukları depolama olanaklarından özel 

sektörün daha yoğun olarak yararlandırılması ve burada 

depolanacak mallara ilişkin işlemlerin "depolama belgeleri" 

aracılığıyla yapılması Özendirilmelidir. Uygulamada çıkacak 

aksaklıkların giderilebilmesi için, "depolama belgelerinin" 
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tanımının mevzuatta iyi yapılması ve kıymetli evrak olarak 

işlem görmelerinin sağlanması bunun yanında "depolama belgesinin" 

karşılığını fiziki mal olarak teslim almak isteyenlerin 

istedikleri kalite malı alabilmelerinin sağlanması önemli 

görülmektedir. 

Futures piyasalarına temel hazırlamak amacıyla yapılması 

önerilen uygulamaların yanında Bölüm III'te üretim yapıları 

verilmiş olan ürünler hususunda getirilen öneriler şu şekilde 

sıralanabilir; üretim düzeyi ve sanayide hammadde olması 

itibariyle yeteri derecede ticarileşme potansiyeline sahip bir 

ürün olan ayçiçeğinde ürünün borsalara gelmesi için gerekli 

önlemler alınırken bu ürünün futures piyasalarında işleme 

‘konabilmesi için ürünün, Birlikler ve tüccar tarafından alınmış 

olup işleyicilerin depolanmış ürüne olan taleplerinin açığa 

çıktığı (ikincil) aşaması hedeflenmelidir. Bu şekilde, fiyatın 

oluşumuna katkıda bulunabilecek kadar büyük katılımcıların 

piyasada işlem yaptığı yani, ürünü depolayabilecek kadar büyük 

satıcılara karşılık ürünü sanayide kullanmak amacıyla talep eden 

alıcıların karşılıklı işlem yaptığı aşama hedeflenmiş olur. 

Ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin dünya içindeki payı ve bu ürünün 

sanayi kesimi tarafından talep ediliyor olması finans kesiminin 

de kurulacak bir ayçiçeği futures piyasasına talep yaratabileceği 

olasılığını gündeme getirmektedir. Bu amaçla, İzmir Borsasındaki 

uygulamaların görüldükten sonra Trakya bölgesinde en çok ayçiçeği 

işlemi yapılan borsanın ayçiçeği futures borsası olacak biçimde 

teçhizatlandırılması uygun görülmektedir. 
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Ayçiçeğinin yanında Türkiye'nin asıl üretici ülke konumunda 

olduğu fındık al unlarında piyasa şartlarının ve beklenen 

gelişmelerin ışığı altında alım politikasına dönülerek prim 

sistemine geçilmesinde yarar görülmektedir. Bu şekilde 

Fiskobirliğin daha rasyonel çalışması sağlanabilir. Bu üründe de 

Fiskobirliğin payının tüccarın payıyla dengelenmesi ve bunların 

Fiskobirliğin sahip olduğu depolama ve işleme kapasitesinden 

ücreti karşılığı yararlanması önerilmektedir. Bu şekilde 

çiftçiden alımı yapılan ürün, burada da ikinci aşamada, yani 

tarladan pazara taşınma aşamasından sonra sanayide kullanacak 

olanların ya da ihracatçıların talep ettiği noktada, futures 

işlemlere sokulmalıdır. Fındık alım satımlarında forward 

karakterli işlemler belli bir oranda uygulandığı için gerekli 

altyapının hazırlanması durumunda bu üründe de futures 

işlemlerine geçilebileceği öngörülebilir. 

Çayda ise Türkiye'nin dünyadaki 5. büyük çay üreticisi 

olmasına karşın gerek maliyetleri gerekse de kalitesinin 

düşüklüğü gözönünde tutulduğunda, ayrıca Çay-Kur'un sektörün 

halen önemli bir payını elinde tuttuğu hatırlandığında bu aşamada 

futures piyasalarının kurulması için çalışmalarda bulunmak yerine 

sektörde Çay-Kur'un payının azaltılarak özel sektör firmalarının 

payını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması bu aşamada 

birinci öncelikle ele alınmasının gerektiği düşünülmektedir. 

Stratejik bir öneme sahip olan ve politika değişikliklerinin 

etkilerinin derin sonuçlar doğurabileceği tahıllarda ise bu 
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aşamada önerilen, futures borsalarının kurulması yerine ilk 

aşamada üreticilerin, borsada işlem yapmalarını özendirilmesi ve 

bu arada TMO'nun depo hizmetlerinin yaygınlaştırılarak piyasada 

tüccarın payı artırılırken TMO'nun payının düşürülmesidir. 

Bu arada Konya ve Polatlı borsalarının teknik açıdan 

iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bu ürünlerde tedrici olarak Telafi 

Edici Ödemeler ve Stok Satış Fiyatı uygulamalarıyla tüccar ve 

büyük üreticinin stok tutması teşvik edilmeli bu arada da forward 

karakterli işlemler özendirilmelidir. Bu ürünlerde futures 

işlemleri ancak, orta vadede tahıl piyasalarında uygulanan 

destekleme sisteminde yukarıda bahsi geçen şekilde 

gerçekleştirilecek bir yapısal değişim sonunda gündeme 

getirilmelidir. 

IV.D.2. Kurulacak Futures Piyasalarında Olası Kurumsal Yetki 
çatışmasının Önlenmesine İlişkin Öneriler 

Futures işlemlerine yönelme konusunda kurumlararasında 

sonradan çıkabilecek ihtilafların önlenebilmesi mal borsalarının 

tabi olacakları üst kurumun şimdiden kesin sınırlarla belli 

edilebilmesine bağlıdır. Bu konuda, bir referans olmak üzere, 

ABD'deki uygulamalara gözatmak mümkündür. Daha önceden de 

sözkonusu edildiği gibi ABD'de mal futures işlemlerinin yapıldığı 

borsalar ve bu işlemlere ilişkin uygulamalar halen Mal Futures 

İşlemleri Komisyonu (Commodity Futures Trading Commission- 

CFTC)'nun gözetimi ve sorumluluğu altındadır. 1974 yılında bir 

kanunla (Commodity Exchange Act) kurulan CFTC'nin borsalarda 

128 



işlem hacmi büyüyüp işlemler geliştikçe bu kurumun menkul kıymet 

piyasalarını düzenlemekle yükümlü olan bir diğer kuruluş olan SEC 

(Securities and Exchange Commission)1le yetki alanlarının 

çatıştığı görülmüştür. Bunun üzerine SEC ve CFTC'nin 1982 yılında 

bir araya gelerek bir anlaşmaya varmışlardır. Buna göre, menkul 

kıymetler borsası indeksine ilişkin futures ve opsiyon işlemleri, 

mal borsalarında uygulanan futures ve opsiyon işlemlerine ilişkin 

sahip olduğu yetkilere ek olmak üzere, CFTC'nin yetkisine, menkul 

kıymetler, muhtelif endeksler ve dövizlerle ilgili futures ve 

opsiyon işlemleri de SEC'in yetkisine bırakılmıştır. Burada 

görüleceği gibi yine açık bırakılan nokta, endekslerin baz 

alındığı işlemlere ilişkin kısım olup ayrıca o tarihte 

öngörülemeyen işlemler hakkında bir genel çerçeve kapsamamasıydı. 

Nitekim, daha sonradan ortaya çıkan bazı çift karakterli 

uygulamalar sorunu tekrar gündeme getirmiştir. Bu çift karakterli 

uygulamalara örnek olarak, anapara ya da kuponları belli bir 

malın fiyatına endeksli işlemler ya da sabit faizli bir menkul 

kıymetin değişken faizli (ya da değerli) herhangi bir menkul 

kıymet ya da malla swap yapılması işlemleri verilebilir. Gelişen 

bu yeni araçların birer futures işlemi olup olmadığı 

tartışılırken CFTC ve SEC arasında da ihtilaflar doğmuştur. 

İhtilaflar, bunlar futures işlemiyse yetki bölüşümünde, değilse 

de, futures borsaları dışında futures işlemi yapmak yasak 

olduğundan, kanuni olmadığı hususunda yoğunlaşmıştır. Tartışmalar 

bu şekilde gelişirken 1987 yılında meydana gelen borsa krizinin 

nedenleri arasında futures ve opsiyon işlemlerini tek başına 
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sahiplenecek bir kuruluşun olmaması da yeralmıştır. Buna çözüm 

olarak tartışmalar, CFTC ve SEC'in birleştirilmesi yönüne 

kayarken 1989 yılında borsalarda yaşanan fiyat hareketleri bu 

tartışmaların daha da artmasına neden olmuştur. 

ABD'de yukarıda bahsedilen gelişmelerin ışığı altında 

gelinen noktadan, Türkiye'de kuruluş aşamasında olan futures 

piyasalarının, sağlıklı oluşturulabilmesi için gerekli kurumsal 

düzenlemelerin doğru yapılabilmesi açısından yararlanmak 

mümkündür. Bu amaçla, mal borsalarının düzenlenmesine yönelik 

hükümler içeren 5590 sayılı Kanunla ilgili olmak üzere şu an 

TBMM'de bulunan düzenleme taslağına bakmak, daha sonra SPK'nın 

görev alanlarını belirleyen 3794 sayılı Kanuna gözatmak ve mal 

.futures işlemlerinin karakterini hatırlayarak bir senteze ulaşmak 

mümkündür. 

5590 Sayılı Kanunda düzenlemeler yapan Taslak, Bölüm II'de 

de belirtildiği gibi, borsalarda güvenceye bağlanmış ya da 

bağlanmamış vadeli işlemleri tanımlamaktadır. Öte yandan Taslağın 

23. maddesi ile, borsalarda kote edilmiş maddelerin geçici olarak 

depolanması ve takas merkezleri kurulması görevi de yine 

borsalara verilmektedir. Bu şekilde Takas Merkezlerinin 

mevzuattaki yeri de hazırlanmış olmaktadır. Buna göre borsalarda 

forward ve futures işlemlerinin yapılabilmesine ve bu işlemlerin 

borsalarda gerçekleştirilen diğer işlemlerin bir parçası olmasına 

yönelik altyapı hazırlanmaktadır. 
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Ayrıca Taslağın 26/e maddesinde mala dayalı vadeli işlem ve 

opsiyon işlemlerine ilişkin piyasaların oluşturulması görevi 

açıkça borsalara verilmektedir. Bu yeni işlemlere ilişkin 

kurumsal düzenlemelerin tanımlanarak bunların oluşturulması 

görevi borsalara verilirken borsaların kurulması, tasfiyesi ve 

buradaki işlemlerin denetlenmesi görevi de Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na verilmektedir. Bu düzenlemeler çerçevesinde 

varılacak sonuç, Taslak metnin oluşturulacak futures ve diğer 

piyasalarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığını yetkili kıldığıdır. 

Öte yandan 13.5.1992 tarih ve 21227 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 3794 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) görev ve yetkilerini 

düzenleyen 22. maddesi (j) fıkrası Kurumu, "....mal ve kıymetli 

madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi ile münhasıran bu 

sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda çalışacak kurumların 

kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini 

düzenlemek, izlemek ve denetlemek" ifadesi ile mal borsaları 

üzerinde yetkili kılmaktadır. Buna göre SPK'nın futures işlem 

sözleşmelerini düzenleme ve onaylama yetkisi varken bu 

piyasalarda işlem yapmaya yetkili kuruluşların, kurulmaları 

faaliyetleri ve yükümlülüklerinin belirlenmesi yönünde de yetkisi 

bulunmaktadır. Oysa 5590 sayılı Kanun Taslağının 39. maddesi 

Vadeli İşlem Sözleşmelerinde yeralacak şartlar ve bu tür şartlara 

ilişkin esasların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

yayımlanan tebliğlerle belirleneceğini öngörmektedir. Bunun 
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yanında borsalarda işlem yapmaya yetkili olan borsa komisyoncusu, 

borsa ajanı ve borsa simsarlarının görevleri, çalışma usul ve 

esaslarının Bakanlık tebliğlerince belirleneceği hususu da 

mevcuttur. 

Tüm bunlar birleştirildiğinde, futures sözleşmelerinin 

şartları ve bu piyasalarda aracılık şartlarının belirlenmesi 

hususlarında SPK ve Bakanlığın yetki çatışmasına düşmesine neden 

olabilecek önemli noktaların mevcut olduğu görülür. Öte yandan 

Taslakta forward ve futures işlemlere ilişkin düzenlemeler 

yapılırken bunların "vadeli işlem" genel adı altında toplandığı, 

güvenceli ve güvencesiz olmalarına göre ayrıldıkları ve bu 

sözleşmelerin rahatlıkla ciro edilebileceği ifade edilmektedir. 

Uygulanma aşamasına gelen futures işlemlerine ilişkin 

aksaklığa meydan verebilecek olan yukarıdaki noktaların olası 

sorunlara neden olmasına fırsat vermemek için düzenleme 

önerisinde bulunmadan önce mal piyasalarında futures işlemlerinin 

hangi aşamada ne karakter gösterdiğine gözatmakta yarar 

olacaktır. Mal borsalarında futures işlemleri, sözleşmelerin 

yapıldığı andan itibaren vade sonuna kadar menkul kıymet özelliği 

taşırlar. Bu sözleşmeler ancak vade sonunda fiziki malın el 

değiştirmesi yoluyla bir mal sözleşmesi halini alırlar. Bu 

nedenle bu işlemler gerçekte çift karakterli işlemlerdir. Öte 

yandan futures sözleşmelerin ihtiyaç duyduğu ve Takas Merkezi 

tarafından sağlanan güvence, bu sözleşmelerin futures borsaları 

içinde el değiştirmesiyle devam ettirilebilir. Bu nedenle, Taslak 
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metinde bu işlemlerin cirolarının borsalar dışında yapılmasının 

kesin olarak mümkün olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca, mal futures 

sözleşmelerinin, temelinde fiziki mal olması ve bunların özel 

ihtisas gerektiren maddeler olması nedeniyle, mal borsalarında ve 

fiyat oluşumunda eşanlılık sağlanabilmesi amacıyla, spot 

işlemlerin yapıldığı mekanda yapılmasında fayda görülmektedir. 

Fakat, sözleşmelerin menkul kıymet özelliği de gözönüne alınarak, 

ve bu işlemlerin düzenlenmesi ve kontrolünde SPK'nm uzmanlaşmış 

bir kurum olduğu hatırlanarak, sözleşmelerin hazırlanmasında, 

futures işlemlerine fiziki mal teslimine kadarki sürede yön 

verilmesinde, menkul kıymetlerde uzmanlaşmış aracı kurumların 

sisteme katılarak bunların denetiminin sağlanmasında, bu 

işlemlerin istikrarı için tedbirlerin alınmasında inisiyatif, son 

söz Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait olmak üzere, SPK'ya 

bırakılabilir. Bu şekilde yapılacak bir düzenleme, SPK'nm, mal 

borsalarında uygulanacak spot ve forward işlemlere karışmayarak 

sadece futures işlemlerin -fiziki malın teslim aşamasına kadar- 

gerekli düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olması fakat yine 

de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının son söz yetkisini saklı 

tutmasını öngörmektedir. 
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V. SONUÇ 

Piyasalarda bir risk aktarım mekanizması işlevi gören 

futures işlemleri, fiyatlar ve üretim arasındaki zamanlararası 

ilişkiyi sağlar. Bu şekilde risk-yöneticileri (hedger) ve 

spekülatörlerin katılımıyla oluşan futures piyasaları spot 

piyasalarda eksik olan zaman boyutunu ve forward piyasalarda 

eksik olan birtakım esneklikleri bünyesinde barındırır. 

Sayılan bu özellikleriyle futures işlemleri, doğası gereği 

üretim dalgalanmaları gösteren tarımda referans alınabilecek uzun 

dönemli objektif bir fiyat yapısının oluşarak bunun uzun dönemli 

üretim ve stoklama kararlarında etkin olmasını sağlar. Bu 

yönüyle futures işlemleri, tarım kesimine uygulanan destekleme 

politikalarının da daha sağlam temellere oturtulmasına da 

yardımcı olur. 

Futures işlemleri-tarım kesimi ilişkisi ve bundan sağlanacak 

yararlar bazı önkoşulların gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. 

Buna göre tarıma yönelik destekleme sisteminin yapısı, piyasa 

mekanizmasını yansıtabilecek bir yöne doğru harekete geçirilmeli 

ve mal borsalarının aktif olarak kullanılabilmesi sağlanmalıdır. 

Bu aşamadan sonra borsalarda forward karakterli işlemleri teşvik 

edici önlemler alınmalıdır. Bu arada ticari karaktere sahip ve 

alcı-satıcı profilinin tekelci bir yapıdan uzak olduğu bilinen 

ürünler tesbit edilmelidir. 
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Bu özelliği yansıtan ürünlerde sırayla başlatılabilecek 

futures işlemleri için kurumsal yapılanma ve mevzuat temelinin 

sağlam olarak gerçekleştirilebilmesine bu aşamada dikkat 

edilmelidir. Bu borsaları denetleyecek, futures işlemlerini 

düzenleyecek ve bunları yaparken başka kurumlarla yetki çatışması 

içinde olmayacak üst kurumların belirlenmesi ile bunların görev 

alanlarına yönelik çerçeve şimdiden sağlam bir biçimde 

oluşturulmalıdır. 

Mal piyasalarında futures işlemleri çalışmada belirtilen 

kriterlere en uygun görünen pamukta başlatılmak üzeredir. Bu 

uygulamanın başarılı olması, futures piyasalarının diğer ürünlere 

de yaygınlaştırılabilmesi hususunda önemli bir teşvik 

sağlayacaktır. Bu nedenle bu ilk uygulamanın altyapısının sağlam 

olması çok önemlidir. 

Başarılı mal borsaları futures işlemleri uygulamaları 

devletin üzerinde yük oluşturan destekleme sisteminin de yeni ve 

piyasa koşulları gözönüne alınarak yapılan daha rasyonel bir 

biçime dönüşmesini getirecektir. 
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EK-II.1 

Marjinal hasılayı MR, toplam hasılayı TR, fiyatı P, miktarı Q ve 

talep-fiyat esnekliğini de E olarak gösterimlersek fiyat (P) 

değişiklerinin hasıla üzerindeki etkilerini şu şekilde ortaya 

koymak mümkün olabilir: 

dTR d(P.Q) 

dQ dQ 

dQ dp 
= P + Q  

dQ dQ 

dp 
MR = P + Q  

dQ 

'Bu ifadeyi, 

dQ P 

dP Q 

şeklinde tanımlanabilecek olan talep-fiyat esnekliği kavramıyla 

ilişkilendirmek izleyen şekilde mümkündür; 

1 

MR = P ( 1   ) 
E 

Yukarıdaki ifadede parantez içinde (-) işareti, talep fiyat 

esnekliğinin (-) işaretli olması da dikkate alınarak 

kullanılmıştır. Bu ifadeden de görüleceği gibi 
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E = 1 ve dp < O durumunda MR = O 

E < 1 ve dp < O durumunda MR < O 

E > 1 ve dp < O durumunda MR > O 

olacaktır. Yani, esneklik l'e eşitse fiyattaki değişim toplam 

hasılada değişiklik getirmeyecek; mal esnek olmayan bir malsa 

toplam hasıla fiyatlar düştüğünde üreticinin gelir kaybına neden 

olacak; ancak esnek olan bir malın fiyatı düştükçe satış hasılatı 

artacaktır. 
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EK-III.l 

SEÇİLMİŞ MAL GRUPLARI İÇİN KONTRAT SÜRE VE MİKTARLARI 

MAL CİNSİ KONTRAT AYLARI KONTRAT MİKTARI 

Buğday Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 5000 kile 

Mısır Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 5000 kile 

Soya Her Ay 5000 kile 

Kakao Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 10 ton 

Kahve Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 37500 pound 

Pamuk Mart, 
(Her 

Mayıs, 
iki ay) 

Temmuz 50000 pound 

Şeker Mart, 
(Her 

Mayıs, 
iki ay) 

Temmuz 112000 pound 

Altın Her Ay 100 ons 

Ham Petrol Her Ay 1000 varil 

Eurodolar Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 1 milyon dolar 

Devlet Tahvili 
(U.S T-Bond) 

Mart, Temmuz, Eylül, Aralık 100000 dolar 

Hazine Bonosu 
(U.S T-Bill) 

Mart, Temmuz, 
T 

Eylül, Aralık 1 milyon dolar 

Japon Yeni Mart, Haziran , Eylül , Aralık 12.5 milyon yen 

Alman Markı Mart, Haziran , Eylül , Aralık 125000 Mark 

Sterlin Mart, Haziran , Eylül , Aralık 62500 Sterlin 

Frank 

(İsviçre) 
Mart, Haziran , 'Eylül , Aralık 125000 Frank 
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EK-III.2 

BAZI SEÇİLMİŞ A.B.D FUTURES BORSALARI VE BU BORSALARDA 

İŞLEM GÖREN MAL CİNSLERİ 

Chicago Board of Trade (Chicago Ticaret Odası): 

Donmuş Tavuk, Finansman Bonosu (90 gün), Finansman Bonosu 
(30 2ün), Mısır, GNMA (Gayrimenkul Karşılığı Bono), Çavdar, 
Kereste, Gümüş, Soya (Tane), Soya Yağı Uzun Dönem A.B.D 
Devlet Tahvili 

Chicago Mercantile Exchange (Chicago Ticaret Borsası): 

Kemiksiz Et, Tavuk, Tereyağ, Canlı Sığır, Dondurulmuş 
Yumurta, Domuz, Kereste, Domuz Kuyruğu, Patates, Hindi 

International Monetary Market (Uluslararası Para Piyasası): 

İngiliz Sterlini, Kanada Doları, Hollanda Florini, Fransız 
Frankı, Alman Markı, Japon Yeni, Avustralya Doları, İsviçre 
Frangı, Altın, A.B.D Gümüş Paraları, A.B.D Hazine Bonosu (13 
Hafta) A.B.D Hazine Bonosu (1-yıl), A.B.D Devlet Hahvili (4 
yıl). 

Commodity Exchange (Mal Borsası): 

Bakır, GNMA, Altın, Gümüş, A.B.D Hazine Bonoları, A.B.D 
Devlet Tahvili (2 yıllık), Çinko 

New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (New York Kahve, Şeker 
ve Kakao Borsası): 

Kakao, C grad Kahve, B grad Kahve, Şeker 

New York Cotton Exchange (New York Pamuk Borsası): 

Pamuk (grad 2), Ham Petrol, Portakal Suyu, Propan 

New York Mercantile Exchange (New York Ticaret Borsası): 

Altın (100 ans), Altın (400 ans), Kemiksiz Et (ithal) Petrol 
(2 grad ısıtma türü), Petrol (6 grad endüstri tipi), 
Paladyum, Platin, Patates, A.B.D Gümüş Paraları 
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ABSTRACT 

Spot, forward and futures transactions are utilized as 

complementary contract types. Of these, futures are the most 

recent type of transactions. They started, in today's sense, in 

the end of the last century. One can see the utilization of these 

contracts in the physical commodities markets. However, 

experiencing the two oil shocks in 1970s the agents of different 

markets ranging from the agricultural commodities to financial 

assets had dealt with futures transactions in those markets, 

having this option's risk-transferring quality, in mind. During 

1980s applications of futures contracts spreaded ali över the 

world's largest exchanges. 

Thus, futures have a characteristic to allocate the risks 

originating from price volatility ali över the market and provide 

price signals for the intertemporal planning of production. 

Commodity futures are the type of transactions which is 
T 

dominantly made use of. This type is also about to place itself 

at the top of the agenda in Turkey. The links between futures 

markets and physical commodity production is interesting. At a 

stage where agriculture in Turkey is attempted to get 
«r 

restructured according to the market economy principles the 

possibility of futures markets' replacing, to a certain extent, 

the burdensome applications of the traditional agricultural 

support policies adds a prospect to these attempts. 
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In this study, I glanced at the already existing 

agricultural price support system and at the current conditions 

of the commodity exchanges. Then, we define different types of 

contracts and interrelationship between them as regards to 

maturity, prices and flexibility. From this point on, I analyzed 

the basics of futures contracts. After this, I reached certain 

conclusions on the feasibility of futures contracts in some crop 

markets. 
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