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GİRİŞ 

Tarımda üretim büyük ölçüde tabiat şartlarının etkisi 

altında olması sebebiyle; üretim, fiyat ve gelirlerde yıllar 

itibariyle önemli belirsizlikler ve dalgalanmalar olmaktadır. 

Piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde fiyat mekanizması 
ile sağlanamayan bu dengeler, devletin tarıma müdahalesini zo¬ 
runlu kılmaktadır. 

Bu çalışmanın gayesi, tarım sektörünün karşılaştığı prob¬ 
lemleri ortaya koymak ve devlet müdahalesinin ekonomi üzerinde¬ 

ki etkilerini incelemektir. 

Birinci Bölümde, kısa da olsa teorik açıklamaların ya¬ 

nında, tarım sektörünün özellikleri ve tarıma devlet müdahalesi¬ 

ni gerektiren sebepler izah edilmiştir. 

İkinci Bölümde, tarımsal destekleme politikasının amaç¬ 
ları ortaya konduktan sonra, bu amaçlara ulaşmak için ne gibi 

araçların kullanılması gerektiği bazı ülkelerdeki uygulamalardan 

örnekler verilerek açıklanmıştır. 

Üçüncü Bölümde, Ülkemizde uygulanan tarımsal destekleme 

politikalarının tarihi gelişimi ve uygulanması etraflıca izah 
edilmiştir. 

Dördüncü Bölümde, tarımsal destekleme politikalarının uy¬ 

gulanması sonucu ekonomide ortaya çıkardığı etkiler incelenmiş¬ 
tir. 



BİRiNCI BÖLÜM 



I. TARIMIN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabalarıyla birlikte Türk 
ekonomisinde tarım sektörünün ağırlığı Cumhuriyetin kuruluşundan 

beri sürmektedir. Ülkemiz altmış yıldır ekonomik kalkınmada tarımın 

etkisinden kurtulamamıştır. Tarım 1982 yılında milli gelirde yüzde 
20,6 lık payla önemli bir yer tutmakta, toplam nüfusun yüzde 50,3'ü 
bünyesinde barındırıp aktif nüfusun yüzde 62,4'ne istihdam imkânı 
vermektedir. İhracat gelirlerimizin yüzde 37,3'ünü sağlıyan tarım 
sektörü, yerli sanayimizin de en önemli hammadde kaynağıdır. 

Yapılan araştırmalar sanayide yaratılan katma değerin yüzde 

36,5'ni tarım ürünleri işleyen işletmelerde yaratıldığını ve taşı¬ 

ma hizmetleri değerinin de yüzde 29,7'sini tarım ürünlerinin taşın¬ 

masından oluştuğunu ortaya koymaktadır, (l) 

Sanayiye hammadde ve insangücü sağlaması yanında sanayinin ih¬ 

tiyacı olan dövizin büyük bir bölümünün tarım ürünlerinin ihracatıy¬ 

la temin edilmesi tarımın önemini artırmaktadır. Diğer taraftan tarıı 

sektörünün sanayii, ticaret, ulaştırma, ve mali müesseseler gibi faa¬ 

liyet dalları üzerinde dolaylı etkileri olduğunu görüyoruz. Tarım 

sektörü ile diğer sektörler arasındaki bu bağ ve tarımın ekonomimiz¬ 

deki nisbi önemi, ekonomik ve sosyal gelişmeyi büyük ölçüde tarımsal 
gelişmenin bir fonksiyonu haline getirmiştir. 

(1) D.İ.E., 1973 Endüstriler Arası İşlemler Tablosu ve Dağıtıcı Pay¬ 
ları Tablosu. 
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Gelişmiş veya gelişmekte olan "bir çok ülkelerde ekonomik, sos¬ 
yal ve siyasal sebeplerle tarım himaye edilmektedir. Tarım ürünleri 

insanların zaruri ihtiyaçları ile yakından ilgili olduğu için, hiç 
bir ülke halkının zaruri ihtiyaçlarını uluslararası politikanın sey¬ 
rine bırakmak istememekte ve ne pahasına olursa olsun ülke sınırla¬ 

rı içinde üretmeye çalışmaktadır. 

Gelişmiş ekonomilerde tarımın nisbi önemi hayli azalmasına rağ¬ 
men gelişmekte olan ülkelerde tarım nisbi önemini ve yerini korumak¬ 
tadır. Ülkemizde tarımın nisbi önemi Cmuhuriyetin ilk yıllarına gö¬ 
re azalmıştır. Fakat bu azalış çok yavaş olmaktadır. 

A. Gayri Safi Milli Hasıla Yönünden : 

1925'lerde Tarımda yaratılan hasıla, milli gelirin hemen 

hemen yarısını oluştururken, bu oran 1980 li yıllarda yüzde 20,6 ya 
düşmüştür. 1950-1953 yıllarında, traktör sayısının artmasıyla tarıma 

yeni araziler açılmış ve aynı zamanda, hava şartlarının da iyi git¬ 

mesi sonucu tarımda üretim bir misli artmıştır. Bu artış, 1953 yı¬ 

llından 1958 yılma kadar yüzde 5-6 oranında iken 1958 yılından son¬ 
ra yüzde 2-3 civarında kalmıştır. (2) 

Tarımın milli gelir içindeki payı, planlı döneme gelince¬ 

ye kadar yüzde 40-50 iken, cari faktör fiyatlarıyla 1962'de yüzde 
39,4, 1967'de yüzde 32,4, 1972'de yüzde 27,5, 1978'de yüzde 25,0 ve 

1982'de yüzde 20,6'ya düşmüştür. 

2) 3. Beş Yıllık Planda Tarım, D.P.T., Yayın Ho : D.P.T. : 1301 - 
KD. 248 Ankara, 1973, s. 6 
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TABLO : 1. BÜYÜME HIZLARI 

(1968 F.F., yüzde olarak) 
1963 1973 1976 1979 1980 1981 1982 

Tarım 9,7 -10,1 7,7 2,8 1,7 0,3 6, 5 

Sanayi 11,4 11,3 10,0 - 5,6 -5,9 7,2 4,6 
Hizmetler 9,4 8,9 9,0 0,2 -0,2 4,8 4,1 
GSYIH (P.P.) 9,8 4,1 8,9 - 0,6 -1,0 4,2 4,8 
GSMH (P.F.) 9,7 5,4 7,9 . - 0,4 -1,1 4,3 4,6 

Kaynak : D.P.T. 

Tablo : l'de Tarımdaki dalgalanmaların ekonomik gelişme¬ 

yi önemli ölçüde etkilediği, görülmektedir. Tarımda gelişmenin iyi 
gittiği yıllar kalkınma hızı yüksek, düşük olduğu yıllar kalkınma 
hızı düşük gerçekleşmiştir. 

B. İstihdam Yönünden : 

Tarım sektörü barındırdığı nüfus ve sanayiye aktardığı 

insangücü bakrmından ekonomimizde önemli bir yer işgal etmektedir. 
Nüfusumuzun 1927'de yüzde 83,7'si, 1960'da yüzde 73,6'sı ve 1982 
yılında da yüzde 50,3'ü kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kırsal nüfu¬ 
sun yaklaşık yüzde 85 'unlarımla uğraştığı tahmin edilmektedir. (3) 

Tablo : 2'de görüldüğü gibi, toplam faal nüfusun, 1927'de 

yüzde 8l,6'sı, 1962'de yüzde 77,6'sı, 1967'de yüzde 73,5'i, 1972'de 
yüzde 69,1'i, 1978'de yüzde 63,7'si ve 1982 yılında yüzde 62,4’ü ta¬ 
rım sektöründe çalışmaktadır. 

(3) Reşat Aktan, Türkiye İktisadi Cilt I, Ankara, 1973» s. 173 
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TABLO : 2. İSTİHDAMIN SEKTÖREL YÜZDE DAĞILIMI 

(15 + Yaş) 

1927 1962 1967 1972 1978 1982 

Tarım 81,6 77,6 73,5 69,1 63,7 62, 4 

Sanayi 5,6 8,4 9,7 H O cc 12,2 12,2 

Hizmetler 12,8 14,0 16,8 20,1 24,1 25,4 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : I). P. T. 

Tarımda çalışan nüfus giderek azalmaktadır. Pakat "bu aza¬ 

lış çok yavaş seyretmektedir. Bu azalış sanayi sektörü lehine olması 

gerekirken hizmetler sektörü lehine gelişmiştir. Gerek barındırdığı 

nüfus gerekse sağladığı istihdam bakımından tarımın ekonomimizdeki 

ağırlığı devam etmekte ve uzunca bir süre daha devam edeceğe benze¬ 
mektedir. 

C. İhracat Yönünden : 

Türkiye, yabancı ülkelere tarım ürünleri ihraç ederek eko¬ 

nominin ihtiyacı olan dövizlerin büyük bir kısmını bu yoldan sağla¬ 

yan bir ülkedir. Fındık, Tütün, Pamuk, İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzün 
gibi geleneksel ürünlerimiz ihracatımızda önemli bir yer tutmaktadır. 



ABLO : 3- İHRACATIN SEKTÖREL YÜZDE DAĞILIMI 

(Cari A.B.D. Dolar Fiyatlarıyla) 

1925 1962 1967 1972 1978 1982 

arım 79,7 77,7 80,5 68,6 67,4 37,3 

adencilik 1,3 4,3 4,0 4,0 5,4 3,0 

an ay i 19,0 18,0 15,5 27,4 27,2 59,7 

oplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

aynak : D.P.T. 

Tablo : 3'de görüldüğü gibi, ihracatımız tarım sektörünün 

akim olduğa bir yapıya sahiptir. Tarım ürünleri ihracatı 1972 yılı- 

a kadar toplam ihracatın yaklaşık yüzde 75'ni teşkil ederken, 198i 
ılında ilk defa sanayi malları ihracatı tarım ürünleri ihracatını 

;eçmiştir. 1981 ve 1982 yıllarında tarım ürünlerinin toplam ihracat 
çindeki payı en düşük seviyesine düşmüştür. (198i'de İ° 47,2, 1982*de 
1 37,3) 1925'den 198i yılına kadar tarım ürünlerinin toplam ihracat 
çindeki payı yüzde 31,4 nisbetin de, son iki yılda ise yüzde 20 nis- 

'etinde düşmüştür. Bunun sebebi, sanayi mallarının ülke içi talebin- 

.eki durgunluk, A.E.T. ’nin tarım ürünlerine karşı olumsuz tutumu, ta- 

ım ürünlerinin dünya fiyatlarındaki gerilemeler ve 1980 Ekonomik İs- 
ikrar Tedbirleriyle ihracatta sağlanan kolaylıklardır. 
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II. TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE DESTEKLENMESİNİ GEREK¬ 
TİREN SEBEPLER 

Piyasa mekanizmasının hakim olduğu ekonomilerde üretici 

ve tüketiciler arasındaki diyolog piyasada teşekkül eden fiyatlar 

aracılığı ile sağlanır. Piyasada teşekkül eden fiyatlara sistem ge¬ 
reği müdahale söz konusu değildir. Fakat tarımda üretimin büyük öl¬ 

çüde hava şartlarına bağlı olması, tarım ürünleri arz ve talebinin 

özellikleri yüzünden tarım sektöründe fiyatların ve gelirlerin bü¬ 

yük dalgalanmalar göstermesi ve tarımla geçinen ailenin genel ola¬ 
rak ortalama gelirlerinin ülke ortalamasının altında oluşu tarıma 

müdahale edilmesini zorunlu hale getirmiştir. (4) 

Piyasa ekonomisinde fiyatların tüketici taleplerini ve 

tercihlerini üreticiye yansıtmak suretiyle, üretim faktörlerini çe¬ 

şitli üretim kesimleri arasında bölmek gibi önemli bir görevi vardır 

Fiyat mekanizmasının bu görevi, tarım sektörünün arzettiği özellik¬ 

ler, fiyatın bu sektör bakımından önemini bir kat daha artırmakta 

ve tarımsal fiyatlara kendine has özellikler vermektedir. 

Üretim, fiyat ve gelirlerdeki istikrarsızlığın diğer sektör 

lere göre daha şiddetli olması sebebiyle tarımı destekleme tedbir¬ 
leri, bir çok ülkelerde hükümetlerin önemli bir görevi olmuştur. 

(4) Orhan Türkay, İktisat Teorisine Giriş, T.O.D.A.İ.E - 164 
Ankara, 1977 s. 73 
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A. Tarım Sektörünün Özellikleri 

a. Tarımda üretim "büyük ölçüde ekolojik ve "biyolojik 

•şartların etkisi altındadır. Bu "bakımdan üretimde "belirsizlik hakim¬ 
dir. 

"b. Tarım ürünleri üretimindeki "bu "belirsizlik sebebiy¬ 

le sanayide olduğu gibi önceden üretim planlaması yapmak çok zordur. 

c. Tarım ürünlerinin arz ve talebi az esnektir. Birin¬ 

deki küçük bir değişiklik fiyatlarda ve gelirlerde dalgalanmalara 

sebep olmaktadır. 

d. Teknolojik yeniliklere tarımın intibakı geç olmak¬ 

tadır. Üreticiler, yeni üretim metodları girdi ve kaliteli tohum 
kullanımı konusunda isteksizdirler. 

e. Tarım ürünlerinin hasadı yılın belirli aylarında 

olmasına karşılık talebe bir yıl boyunca kesintisiz olarak cevap 
vermek durumundadır. 

f. Ürünlerin depolanması, muhafazası, işlenmesi ve 
dağıtımı gibi faaliyetler belli bir ihtisası ve mali külfeti gerek¬ 

tirdiğinden ürün hasat edilir edilmez piyasaya arz edilmektedir. Bu 

durum fiyatlarda düşmelere ve dolayısıyla üretici gelirlerinin azal¬ 

masına sebep olmaktadır. 

g. Üreticiler emek, tohum, yem ve gübre gibi girdile¬ 
rin bir kısnfını kendileri sağladığından bunların maliyetleri kesin 
olarak tesbit edilememektedir. Üretimlerini maliyetlerin altında da 
sürdürmeleri mümkündür. 
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h. Azalan verim kanunu tarım sektöründe kendisini 

daha erken ve şiddetli gösterir. Bu da üretimin yaygın olarak yapıl¬ 
masına ve üretimin elverişli alanlara istenilen derecede yoğunlaş¬ 
mamasına yol açar. (5) 

ı. Tarımda üretici sayısı çok ve üretim üniteleri kü¬ 

çük ve dağınıktır. Üretim pazar etütü yapılmadan gerçekleştirilmek- 
tedir. 

i. Piyasada az sayıda, teşkilatlanmış tüccar karşısın¬ 
da piyasadaki gelişmelerden habersiz olan bir üretici kitlesinin pa¬ 

zarlık gücü çok zayıftır. 

B. Desteklemeyi Gerektiren Sebepler : 

a. Tarımın Nisbi Öneminin Değişmesi : Tarım sektöründe 
gözlemlenen en önemli husus, gelişmiş ekonomilerde tarımın nisbi öne¬ 

minin çok azaldığı ve gelişmekte olan ülkelerde de azalmakta olduğu¬ 

dur. İktisadi gelişmenin başlangıç dönemlerinde tarım tek başına en 
önemli faaliyet alanı olduğu halde, zamanla bu önemini kaybetmekte 

ve tarımın kaybettiği yeri sanayi ve hizmetler sektörü almaktadır.(6) i 

Tarım ürünleri arz ve talebinin fazla esnek olmama¬ 

sı, bunlardan birindeki bir-değişme fiyat üzerinde çok büyük etki yap¬ 

maktadır. Diğer yönden, tarım ürünlerinin önemli bir kısmının gelir 

(5) Reşat Aktan, "Tarımsal Ürünlerde Destekleme," Tarımsal Piyatlar 
ve Destekleme Politikası konulu seminerle sunulan tebliğ. (14-16 
Mayıs 1973 İzmir) İzmir Ticaret Odası, s.4 

(6) Orhan Türkay, İktisat Teorisine Giriş, s. 68 
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esnekliği yüksek değildir. Reel gelir arttığında gıda maddelerine 

olan talep artar. Fakat bu artış, belli bir gelir seviyesine ula¬ 
şıldıktan sonra gelir artışından daha küçük orandadır. Tarım ürünle¬ 

rine olan talebin artması bir ölçüde gelir artışına daha büyük ölçü¬ 

de nüfus artışına bağlıdır. Teknolojik yeniliklerin tarıma uygulan¬ 

masıyla bir çok ülkede tarım ürünlerinin arz eğrisini sağa kaydır¬ 

mış ve bu kayma talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olmuştur. (7) 
İşte bü sebeplerden üreticilerin uzun dönemde ürettikleri malların 
nisbi olarak ucuzlamasından, satın aldıklarının ise nisbi olarakpahalı- 
laşmasmdan dolayı satın alma güçleri azalmaktadır. Tarım sektörü¬ 

nün nisbi olarak öneminin azalışının temelinde yatan sebeplerden bi¬ 
risi de budur. 

b. Fiyat İstikrarsızlığı : Talep eğrisi, değişik fiyat 
seviyelerinde alıcıların satın almaya hazır oldukları ürün miktarı¬ 

nı, arz eğrisiyse değişik fiyat seviyelerinde üreticilerin piyasaya 

sunmaya hazır oldukları miktarı gösterir. Tarımda üretim büyük ölçü¬ 

de hava şartlarına bağlı olması sebebiyle planlanan üretimin gerçek¬ 

leşmesi her zaman mümkün değildir. Ayrıca, arzın talebe gecikmeli 

intibakı fiyatlarda dalgalanmalara yol açmaktadır. Fiyatlardaki bu 
ialgalanma, üretici gelirlerinde istikrarsızlığa ve belirsizliğe 
sebep olmaktadır. 

Tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmaları Cobweb 

teoremi (Örümcek Ağı) ile izah edilmektedir. Cobvveb teoremi, "arz 

ve talebin zaman içindeki değişme hızlarının birbirine eşit olmadığı 
gözleminden hareket eder." (8) 

(7) A.g.e. s. 68 

(8) İsmail Bulmuş, Tarımsal Fiyat Oluşumuna Devlet Müdahalesi A.İ.T. 
İ.A. Yayını No : 113» 1978, Ankara, s. 13 
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Tarım ürünleri fiyatlarına müdahale edilmesinin 

en önemli sebeplerinden birisi fiyat istikrarsızlığının olumsuz et¬ 
kileridir. 

c. Gelir İstikrarsızlığı : Tarımda üretim insan irade¬ 
sinin dışında bir çok faktörlerin etkisi altındadır. Önceden tahmin 

edilemeyen bitki ve hayvan hastalıkları, hava şartlarındaki anormal 
V 

değişikler ve buna benzer bir takım faktörlerin etkisi üretim 

hacminde dalgalanmalara sebep olmaktadır. Üretim hacminde meydana 
gelen ve sık raslanan bu dalgalanmalar üretici gelirlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

İşte üretici gelirlerinde istikrarın sağlanması ve 
gelir dağılımına olumsuz yöndeki tesirlerini azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için devletin müdahalesi kaçınılmaz olmuştur. 

d. Arzın Düzenlenmesi ve Yönlendirilmesi : Kaynakların 

Dptimal kullanılması bakımından üretim talep yapısına göre düzenleme 
zarureti vardır. İhracat gelirlerini artırmak, yeni bir ürün yerleş¬ 
tirmek ve taleple uyumlu bir üretim gerçekleştirmek ancak, devletin 

müdahalesiyle mümkündür. 

Üretimde meydana gelen dalgalanmalar, fiyat ve ge¬ 

lirlerdeki istikrarsızlık sebebiyle dünyanın bir çok ülkesinde ta¬ 

rıma az veya çok müdahale edilmektedir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ 

AMAÇLARI VE ARAÇLARI 



Devletin, ekonominin tijmü için geçerli genel bir 
ekonomi politikası vardır. Bu politikada, amaçlar ortaya konur ve bu 

amaçlara ulaşmak için gerekli araçlar tesbit edilir. Tarım politika
sıyla, genel ekonomi politikası çerçevesi içerisinde ortaya konan 

amaçlar için tesbit edilen araçlar kullanılarak belli bir hedefe 

ulaşmak istenmektedir. 

I. TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKASININ AMAÇLARI 

Tarımsal destekleme politikasıyla tarım ürünleri arz ve talep 

dengesinin kurulması, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, 

genellikle düşük gelirli olan tarım kesiminin gelir seviyesinin diğe 
sektörlerle uyumlu hale getirilmesi, tarıma dayalı ihracat ürünleri 

gelirlerinde istikrarın korunması, artan nüfusun ve sanayiin ek ta

lebinin karşılanması, verimliliğin artırılması, pazarlama kolaylıkla 

rının ve organizasyonun sağlanması gibi amaçlar gerçekleştirilmek 
istenmektedir. 

Ülkemizde tarımsal destekleme politikasının amaçlarına Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında açıklık getirilmiş ve bu amaçlara ulaş
mak için gerekli tedbirlere yer verilmiştir. Bu politika ÜBYP da 

"tarımsal fiyat ve ürünlerde istikrarı korumak, pazarlama kolaylık
ları sağlamak, ekilebilir arazinin özelliklerine ve iç-dış talebe 
uygun bir üretim yapısı içinde verimliliğin artmasına yardımcı ol
mak" (1) şeklinde ifade edilmiştir. Kalkınma Planlarında ve Program
larda tarımsal destekleme politikasının amaçları üretim ve gelir ola 

rak kristalleşmiştir. 

(1) Ü.B.Y.K.P. D.P.T. : 1272, Ankara - 1973, s. 904 
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A. Üretimin Planlanması 
1 
[ 

Her sektörde olduğu gibi tarımda da uzun vadeli bir poli- I 
tikanm tesbiti ve üretim araçlarının, belirlenen bu hedeflere ulaş¬ 
mada etkili bir şekilde kullanılmaları zorunludur. Bunun için gelir 
artışından doğan talebin, artan nüfusun ve sanayiin yaratacağı tale¬ 
bin karşılanması ancak üretimin belli bir hızda arttırılması ile müm¬ 

kün olur. Tarımda üretim artışı, ya üretim alanını genişletmek ya da 

verimliliği artırmakla sağlanabilir. Bir çok ülkelerde yeni tarıma 

açılabilecek arazi çok azalmıştır. Bu sebeple üretim artışı ancak ve¬ 

rimliliğin arttırılması ile mümkün olabilir. Verimliliğin artırılması, 

kullanılan girdilerin miktarı, kalitesi, teknolojik gelişme, üretici¬ 

lerin sermaye ve eğitim seviyesi ile yakından ilgilidir. İşte üreti- 
ij 

min hedeflerine ulaşması için devletin üreticiyi teşvik etmesi ve 
desteklemesi gerekir. [ 

f' 
Üretim artışının yanında üretimin yönlendirilmesi de önem 

arzetmektedir. Arazinin özelliğine ve ekolojik şartlara uygun ürün 

pateminin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, iç-dış talebe uy¬ 

gun bir üretim yapısının gerçekleştirilmesi destekleme politikasının 
r .. | üretimi yönlendirecek şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Üreticinin 

istenen yönde girişimlerde bulunmasını sağlamak üzere, riski ve be¬ 

lirsizliği ortadan kaldıran ve geliştirilmek veya tanıtılmak istenen 

ürün ve teknolojiyi diğer faaliyetlere göre daha avantajlı kılan bir 

destekleme politikasının uygulanması zorunluluğu vardır. (2) 

(2) Tarımsal Ürünlerde Destekleme Fiyat Politikası, Türkiye Zirai 
Ekonomi Demeği Yayını No : 4. Ankara - 1975 s. 29 
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Tarımda üretimin "büyük; ölçüde hava şartlarına "bağlı olma¬ 
sı sebebiyle üretim planlandığı gibi gerçekleşmemektedir. Bu neden¬ 

le üretimde devamlı bir risk ve belirsizlik hakimdir. Teknolojik 

imkânlarla tarımsal üretimin hava şartlarına bağlılığı azaltılabilir 
fakat, ortadan kaldırmak mümkün değildir. 

Diğer taraftan, üretimdeki dalgalanmaları dış ticaret yolu 
ile düzenleme imkânları sınırlı olan ülkelerde üretimde istikrarın 

sağlanması daha da önem kazanmaktadır. Üretim hacminin taleple uyumu¬ 
nun sağlanmasının fiyat ve gelirlerde istikrarın korunması, kronik . * 
stokların ortaya çıkmaması gibi olumlu etkileri vardır. 

B. Fiyat Dalgalanmalarını Önlemek : 

k 
Tarım ürünlerinde, arzın talebe bir gecikme ile intibak 

etmesi, üretimin hava şartlarının etkisi altında bulunması ve üretim 
miktarı ile kalitesinin her zaman kontrol edilememesi tarımsal ürün¬ 

lerin arzında dalgalanmalara sebep olmakta, bu dalgalanmalar fiyatlar¬ 
da istikrarsızlığın kaynağı olmaktadır. Tarımdaki fiyat istikrarsız¬ 
lığı diğer sektörlere göre daha şiddetli olmaktadır. Bunun nedeni 
tarım ürünlerinin hem arzı hem de talebi az esnekdir. Fiyat istikrar¬ 

sızlığının gelirlerde yarattığı belirsizlik kaynak dağılımını olum¬ 
suz yönde etkiler ve tarımdaki teknolojik gelişmeyi yavaşlatarak üre¬ 
timin hızını keser. (3) 

(3) Türkiye 2. İktisat Kongresi Cilt V, "Tarım"Komisyonu Tebliğleri" 
D.P.T. Yayın No : 1783, İzmir, 198i, s. 256 
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Mevsimlik, konjonktürel ve devrevi dalgalanmalar ta¬ 
rım sektöründe sık raslanan bir hadisedir. Tarımda üretim sürekli 

olmayıp, mevsimlik olması ve buna karşılık talebin bir yıl boyunca 
süreklilik arzetmesi nedeniyle fiyatlardaki dalgalanmalar kaçınılmaz 
olmaktadır. Konjonktürün yükselme safhasında, tarım dışı kesimler¬ 

de reel gelirin yükselmesi, toplam tarım ürünleri talebini artırmak¬ 

ta, konjonktürün düşmesi halinde reel gelirin azalması dolayısıyla 
talebi de azaltmaktadır. Bazı ürünlerin özelliği gereği üretim yıl¬ 

dan yıla farklılık gösterir. Yani devresel bir üretim söz konusudur. 

Zeytin ve fındıkta olduğu gibi. 

İşte tarım ürünlerinin arz ve talep yapısı ve tarım 
sektörün özelliği yüzünden ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarını ön¬ 

lemek için tarım ürünlerinin fiyat teşekkülüne müdahale edilmesi zo¬ 

runlu hale gelmektedir. 

C. Üretici gelirlerinde istikrarın sağlanması 

Tarım sektöründe çalışanların gelir seviyesinin sanayi 
ve hizmetler sektöründe çalışanlara göre düşük olduğu bir gerçektir. 

Bunun nedenini tarım sektörünün yapısında aramak gerekir. 

Tarım ürünleri fiyatlarının nisbi olarak sanayi malla¬ 

rına göre daha az artması çiftçilerin satın alma güçlerinin giderek 

azalmasına sebep olur. Gelişmiş ekonomilerde tarımla geçinenlerin 

geliri ile diğer sektörler arasındaki gelir farkının giderek azalma¬ 

sına karşılık, gelişmekte olan ülkelerde bu gelir farkı artmaktadır. 
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Tarımsal desteklemenin gelirlerde istikrar sağlama amacı, 
üreticileri belli bir hayat standardı sağlamak ve diğer sektörlerle 
olan gelir farkını azaltmaktır. 

II. TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKASININ ARAÇLARI 

Tarım ürünlerinin üretim miktarı mevsimden mevsime yıl¬ 

dan yıla önemli derecede dalgalanması, buna karşılık talebin olduk¬ 

ça tutarlı bir durum göstermesi, fiyatlarda ve üretici gelirlerinde 

istikrarsızlığa yol açtığını bundan önceki bölümlerde ayrıntılı bir 

şekilde açıklamıştık. Üretimdeki dalgalanmaları, fiyat ve gelirler¬ 
deki istikrarsızlığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için fiyatlara 
devlet tarafından müdahale edilmektedir. Devlet tarımda tesbit edi¬ 

len amaçlara ulaşmak için bir çok araçlara sahiptir. Bunlar fiyat 

garantileri, destekleme al imlan, ekim alanının sınırlanması, fiyat 

farkının ödenmesi, dış ticaret tahditleri ithalât ve ihracat vergi¬ 
leri, ihracat primleri, vergi muafiyetleri, girdilerin ucuzlatılma¬ 

sı, kredi kolaylıkları, üreticilere gelir transferi, hizmet müesse- 

selerinin kurulması ve diğer maliyet düşürücü araçlar olabilir. 

Destekleme politikasının amaçlarına ulaşabilmesi, ancak amaç 

ile tutarlı araçların seçilmesi ve kullanılması ile mümkün olmakta¬ 
dır. Ülkemizde tarımsal destekleme fiyat desteği şeklinde anlaşıl¬ 

mış, tarım sektörünün yapısını değiştirebilecek nitelikteki fiyat 
dışı tedbirlere gereken önem verilmemiş ve üretici tarafından da pek 
tasvip görmemiştir. Fiyat dışı destekleme tedbirlerinin iyi bir şekil¬ 

de organize edilmemesi, dağınıklığı ve yetersizliği bunda önemli rol 
/ 

oynamıştır. 
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Tarıma dayalı ekonomilerde destekleme politikasının amaç¬ 
larına ulaşabilmesi için söz konusu ülkelerin çok daha dikkatli dav¬ 
ranmaları gerekmektedir. Daha pek çok problemleri çözümlenmemiş ül¬ 
kelerde, tarımın yalnız fiyat yolu ile desteklenmesine çalışmak ve bu 
yolla birikecek sermaye aracılığı ile yapının değişeceğine inanmak 

hatalı bir davranıştır. Temel meseleler çözümlempeden 'fiyat aracılığı 
ile getirilecek teşvik ve desteklemeler, meseleleri daha da büyüte¬ 

cektir. Bu nedenle fiyat yolu ile desteklemenin zorunlu hallerde ve fi¬ 

yat dışı destekleme araçlarıyla uyumlu bir şekilde kullanılması ge¬ 
rekmektedir. 

Tarımsal destekleme politikasının araçlarını iki grup 

altında toplamak mümkündür. 

A. Fiyat yolu ile destekleme 

B. Fiyat dışı destekleme 

A. Fiyat Yolu İle Destekleme 

Devletin tarımsal destekleme politikası çerçevesinde tes- 

bit edilen amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlarla bir kısım ürün¬ 

lerin fiyatlarının belli bir seviyenin altına düşmemesi için çaba gös¬ 

terilir. Bunun için devlet, söz konusu ürünlerin fiyatlarını tesbit 

ve ilân eder. Fiyatların, tesbit edilen bu fiyatın altına düşmemesi 
için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla devlet, bizzat kendisi veya 
görevlendireceği bir kuruluş vasıtasıyla piyasaya girerek alımlarda 
bulunur. 
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Fiyat yolu ile destekleme araçlarından garanti fiyatları, 
destekleme alımları, ekim alanının sınırlanması ve fiyat farkının 

ödenmesi yaygın olarak uygulanmaktadır. Dış ticaret tahditleri, it¬ 

halat ve ihracat vergisi, ihracat primleri ise yukarıdaki araçların 

uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için kulla¬ 
nılmaktadır. 

a. Garanti Fiyatları : x 

Tarım ürünleri fiyatlarında ve üretici gelirlerinde mey¬ 

dana gelen dalgalanmaların olumsuz yöndeki etkilerini gidermek için 

hükümetin tesbit edeceği fiyatlar üzerinden bazı ürünlerin tamamının 

alınması garanti edilmektedir. Garanti fiyatların asgari garanti.fi¬ 

yat, sabit garanti fiyat ve fiyat aralığı garantisi gibi uygulama 

şekilleri vardır. 

1. Asgari garanti fiyatı : Üreticinin ürününü belirli bir 
fiyattan satma imkânı ve garantisinin verilmesidir .^Asgari garanti 
fiyatı, taban fiyat kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.^. 

Tarım ürünleri fiyatlarında meydana gelecek hızlı düşmeleri önleyecek 

nitelikte olup, piyasaya doğrudan doğruya müdahale edecek metodlarla 
tamamlanmadıkça yalnız üreticilerin menfaatlerine hizmet eder. Piya¬ 

sa fiyatlarının, garanti fiyat seviyesinin altına düşmemesi için dev¬ 

let piyasaya girerek alımlarda bulunur veya ihracatını teşvik edici, 

ithalatını sınırlayıcı tedbirler alır. 
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2. Sabit garanti fiyatı : Üreticinin ürününü, devletin 

satın almayı garanti ettiği sabit bir fiyattır. Enflasyonu 

inleyici bir tedbir olarak düşünülmüş olmasına rağmen sonraları üre¬ 
ticiler için cazip hale getirilerek üretimi teşvik edici bir unsur 
Dİmuştur. Nakliye, erken teslim ve kalite farkları dikkate alınarak 

tüçük fiyat farkları olabilmektedir. (4) 

3. Fiyat aralığı garantisi : Ürünün en yüksek ve en düşük fi¬ 
yatları tesbit edilir. Fiyatların, bu iki fiyat arasında oynamasına 
izin olunmaktadır. Bu sistemde hem üreticiler hem de tüketiciler ko¬ 

runmaktadır. Fiyatların muayyen bir seviyenin altına düşmesi önlen- 
liği gibi muayyen bir seviyenin üstüne çıkması da önlenmektedir. (5) 

Garanti fiyatlarının destekleme fiyatı niteliğinde olabil- 

lesi için ya piyasada oluşan fiyat seviyesinde veya ondan yüksek ol- 

lası gerekir. Aksi halde üretici desteklenmemiş olur. Zaman zaman 

çaranti fiyatlarının destek olma özelliğini kaybettiği görülmüştür.(6) 

Garanti fiyatları ne kadar yüksek olursa devletin katlan- 
nak zorunda olduğu mali yük o kadar fazla olur. Bazı ürünlerin gereğin 

len fazla fiyat yolu ile desteklenmesi devletin mali yükünü artıra- 
;ağı gibi aynı bölgede üretilen diğer ürünlerin azalmasına ve stok 
ırtışlarına sebep olur. Bu nedenle garanti fiyatları tesbit edilerken 

lükümetin çok dikkatli davranması gerekmektedir. 

4) Nazım Çakmakçı, Zirai Mahsul Fiyatlarında İstikrar Sağlayıcı Ted¬ 
birler Hakkmdaki Raporu, 1966 Ankara s.7 

5) Nazım Çakmakçı, A.g.e., s.9 

6) Türkiye 2. İktisat Kongresi "Tarım" Komisyonu Tebliğleri, s.950 
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İ3. Destekleme Al imlan : 

Devlet ürünün fiyatının kelli "bir seviyenin altına düş¬ 
mesini önlemek için fiyatı teskit ve ilân eder. Teskit edilen ku 
fiyat üzerinden piyasaya alıcı olarak girer.-'Destekleme alımlarını 
garanti fiyatları üzerinden yapılan alımlardan ayıran en kelirgin 
özellik, devletin ürünün tamamının alınacağını garanti etmemesi, ve 

tüccarlara satılan miktarı azaltarak fiyatların yükseltilmesini sağ¬ 

layıcı etkide bulunmasıdır. Yani piyasada hem tüccar hem de devlet 

alımlarda bulunur. Ürünün kol veya talekin yetersiz olduğu yıllarda 
üretici gelirlerinde azalmalar olmaması ve devletin güvenlik stokunu 

elinde kulundurmak için ku yola kaşvurulmaktadır. 

Piyasada fiyatlara herhangi kir müdahale bulunulmadığı za- 

oan, arz ve talep eğrilerinin durumuna göre fiyat F^ olacaktır.^Eğer 
levlet fiyatın F^ nin altına düşmesini istemiyorsa piyasaya alıcı 
ılarak girebilir ve ürünün kadarını F^ fiyattan satın alır. Dev- 
.etin dışındaki alıcılara arzedilen miktar olur kalan ürünün ta¬ 

amı F^ fiyatından talep bulur. Çünkü arz, talep seviyesine düşmüştür. 
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c. Ekim Alanının Sınırlanması 

Kalite farkı ve üretim artışı yeterince kontrol altında 

bulundurulmadan sürekli olarak desteklenen ürünlerin üretimlerinin, 

ekim alanlarının genişletilmesi yoluyla artırılması, ürün kalitesi¬ 

nin bozulmasına, ürün fiyatlarının düşmesine ve kronik stokların or¬ 

taya çıkmasına neden olur. Bunun yolu ekim alanının sınırlandırılma- 

sıdır. Ekim alanının sınırlandırılması, ürünün fiyatını cazip bulan 

üreticilerin daha fazla üretim yapma isteklerini ortadan kaldıracak, 

fiyatın ve dolayısı ile de gelirlerin istikrarı sağlanacaktır. Ekim 

alanının sınırlandırılması arzın sınırlandırılması anlamına gelir. 

Bu durumu şekil yardımı ile açıklamaya çalışalım. 

Şekil : 2. Ekim Alanının Sınırlandırılması (7) 

' Hasat mevsimi sonunda ürün kaldırılmış ru ürünün 
/ 

miktarı M dir. Üreticiler ürünü mümkün olan en jKJLyek fiyattan 
satmak isterler fakat üretim miktarının çok olması yüzünden düşük 
fiyatla satmak zorunda kalırlar. Bu fiyat fiyatıdır. Ekim alanın 
sınırlandırılmasıyla üretim miktarı düşecektir. Bu üretim miktarı 

dir. Talebe uygun üretim meydana geldiği için fiyatlar yüksele¬ 
rek denge seviyesine gelir. Böylece devletin ekim alanını sınırlan¬ 
dırmasıyla fiyatın ve gelirin azalması önlenebilir. 
(7) Orhan Türkay, İktisat Teorisine Giriş, s. 73 » 
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d. Fiyat Farkının Ödenmesi (Sübvansiyon) 

Tüketicinin satın aldığı ürün fiyatı ile üreticiye öden¬ 

ilesi kararlaştırılan fiyat arasındaki farkın devlet tarafından üre¬ 

ticiye ödenmesine fiyat sübvansiyonu denir. (8) Bu sistemde, fiyat¬ 

ların Belli "bir seviyenin altına düşmesi önlendiği gibi aynı zaman¬ 

la belli bir seviyenin üstüne çıkması da önlenmektedir. Burada amaç 

nem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaktır. Fiyat sübvansiyonu po¬ 

litikasıyla, üretimin tamamının tüketilmesi sağlanır ve böylece dev¬ 

leti satın alma, depolama ve dağıtım gibi külfetlerden kurtarır. Ay¬ 

rıca ihracatı teşvik etmek için başka tedbirlere gerek kalmaz. Fiyat 

sübvansiyonu faydasının yanında, devletin mali yükünü sürekli olarak 

artıran mahsurları da peşinden sürükler. 

Şekil : 3. Fiyat farkının ödenmesi 

(8) Ulviye Dönmez Çelik, Türkiyede Tarımsal Destekleme Fiyat Politi¬ 
kasının Etkinliği M.B. Tetkik Kurulu Yayını : No : 204, 1979, 
Ankara, s. 18 
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Devlet piyasaya hiç bir müdahalede bulunmaz ise ürün fi- 
J 
yatı F^ seviyesinde karar kılacaktır. Devlet, üreticinin bu fiyattan 
elde ettiği geliri düşük buluyorsa daha yüksek bir gelir seviyesine 

çıkarmasını düşünüyorsa ve aynı zamanda da tüketicilerin serbest 

piyasa fiyatından satın almalarını istiyorsa yapılacak şey iki fi¬ 
yat arasındaki farkın üreticiye ödenmesidir. Devletin destek fiyatı 

F^ dir. Piyasa fiyatı F^ dir. Alıcılar, arz edilen ürünün tamamını 
.J 

F^ fiyatından satın alırlar. Devlet üreticiye F^ F^ fiyat farkından 
F^ F^LK diktörtgeni kadar bir ödemede bulunur. 

B. Fiyat Dışı Destekleme Araçları 

Tarımın hava şartlarına bağlılığını asgariye indirerek 

üretimdeki dalgalanmaları önlemek amacıyla, devletin kuraklık ve su 

baskını gibi afetlerden en az zarar görecek tedbirleri alması gere¬ 

kir. Bunun için su baskınlarını önlemek ve sulanabilecek araziyi 

genişletmek gayesiyle barajların ve sulama kanallarının yapılması, 

üretimi ve dolayısıyla verimi artırıcı yönde etki eder. 

Tarımda maliyetleri düşürerek üretimdeki dalgalanmaları 

azaltmak mümkündür. Tohumluk, gübre, tarım âlet ve makina, damızlık, 
tarım ilâçları gibi girdilerin subvanse edilmesi halinde birim alan¬ 
dan alman ürün miktarı artacaktır. Bu arada üreticilere eğitim prog¬ 

ramları ve teknik yardımların götürülmesi olumlu sonuçlar doğurur. 

Üreticilerin reel gelirlerinin ve kaliteli ürün üretiminin artırıl¬ 
ması amacıyla en uygun tedbirlerin üreticileri bu yolla desteklemek 

olduğu ileri sürülebilir. 
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Genel olarak tarım kesiminde gelir seviyesinin düşük ol¬ 
ması, sermaye artışını ve verim artışlarını sağlıyacak tedbirlerin 
alınmasinı güçleştirmektedir. Gelir seviyesi düşük olan 
üreticilere üretim araçları ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşı¬ 
layacak düşük faizli ve yeterli kredi verilmesi üretimin ve dolayı¬ 

sıyla gelirin arünasma yardımcı olacaktır. 

Kırsal alanlarda, tarım faaliyetlerinin özelliği sonucu, 

belirli mevsimlerde âtıl kalan zamanın ve iş gücünün değerlendiril¬ 
mesiyle tarım kesiminin gelir seviyesi yükseltilebilir. Bu tür teşeb¬ 

büslerin devlet eliyle kurulması veya çiftçi tarafından kurulacak bu 

tür teşebbüslere devletin yardımcı olması gerekir. 

Devletin kendi organları tarafından, tarım ürünlerinin 

üretim, tüketim, stok, pazarlama durumları incelenerek ve dış fiyat¬ 
lardaki gelişmeler de dikkate alınarak, ileride teşekkülü beklenen 
fiyatlar konusunda tahminler yapılması ve bu tür bilgilerden üreti- 

I 

çilerine hızlı bir şekilde haberdar edilmesi gerekir. Bu şekildeki 
çalışmalar üreticilerin üretim konusunda planlama yanmalarına yardım¬ 
cı olur. 

Tarım ürünlerinin zaman içinde dağılımını sağlamak, stok 

hareketlerini düzenlemek, daha yüksek fiyat teşekkül ettirmek suretiy¬ 
le tarımda uğraşanların gelirini yükseltmek amacıyla üreticilerin 

kooperatifler ve birlikler halinde teşkilatlanmasının teşvik edilmesi 

gerekir. Bu kuruluşlar vasıtasıyla tarım ürünlerini işleyecek sanayi 

tesislerinin kurulması, hem üretici gelirlerini artıracak hem de is¬ 

tihdamın artması sağlanmış olacaktır. 

DPT 
DokttasptasyoB ve Kütüphane Sh 
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Bu çalışmaların yanında tarım sigortası müesseselerinin 

kurulması, pazarlama kolaylıklarının sağlanması ve ulaştırma gibi 

imkânların verilmesi, gelir istikrarsızlığını azaltıcı yönde etki 
edecektir. 

III. FİYAT TESBİT YÖNTEMLERİ VE BAZI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARI 

A. Fiyatların TesLitinde ve Desteklenmesinde Esas Olan Kriter¬ 
ler : 

a. Desteklenecek ürünün büyük bir üretici kitlesi ta¬ 

rafından üretilmesi, tamamının veya bir kısmının pazara arzedilmesi 

ve memleketin tarım ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olması ge¬ 

rekir. 

b. Ürünün ihracat malı olması veya ihracat malı olmaya 
namzet olması lazımdır. İhracat gelirlerinin büyük bir kısmını tarım 
ürünlerinden sağlayan ülkeler için söz konusu ürünlerin desteklenme¬ 
si önem arzetmektedir. 

c. Yerli sanayinin hammadde kaynağı olmalıdır. Tarıma 

dayalı sanayinin üretimi kesintisiz olarak sürdürebilmesi ancak, is¬ 

tenen miktarda ve zamanında temin edilmesiyle mümkün olur. 

d. Ürünün bazı yıllar çok fazla, bazı yıllar düşük el¬ 
de edilmesi fiyat yolu ile desteklenmesini zorunlu kılar. Üretimde 
yıllık dalgalanmalar olması hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor du¬ 
rumda bırakır. 
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e. Bir ürün yalnızca "bir "bölgenin özel "bir mahsulü 

ise ve o bölgede ekolojik şartlar başka bir ürünün yetiştirilmesi¬ 

ne imkân vermiyorsa, o bölgenin gelir istikrarının korunması bakı¬ 
mından o ürünün desteklenme kapsamına alınması gerekir. 

f. Tüketicinin ve sanayinin talebine cevap verebilecek 

yeni bir ürünün ülke sınırları içinde üretilmesi isteniyorsa destek¬ 
lenmesi gerekir. Böylece ihraç ürünlerine bir yenisi eklenmiş olur. 

g. Halkın beslenmesinde kritik gıda maddesi olması la¬ 
zımdır. 

h. Rakip ürün niteliğinde olup da üretim hacminin ül¬ 

ke içi talebe uyum sağlıyamaması sonucu zaman zaman ithal etme duru¬ 

mu ile karşılaşılması halinde söz konusu ürünler arasında nisbi fiyat 

ilişkisi kurularak döviz kaybının önlenmesi gerekir. 

B. Fiyat Tesbit Yöntemleri : 

Devletin resmi olarak fiyat seviyesini kararlaştırırken 

bir çok faktörü dikkate alması kaçınılmaz bir hususdur. Her şeyden 
önce fiyat tesbiti metodunun genel ekonomi ve sosyal politikanın 

amaçlarına göre tesbit edilmesi gerekir. Ülkenin genel ekonomi politi 

kası; ekonomik gelişme, nüfus artışı, fert başına düşen milli gelir, 
tarımın ekonomideki yeri, temel ürünlerin ihracatının milli gelir ve 

devlet gelirlerindeki yeri gibi ekonomik faktörler tarım ürünlerinin 

tesbitinde önemli rol oynar. Sanayileşmiş ülkelerde fiyat tesbitinde, 
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tarım kesimi gelirleri ile diğer kesimler arasındaki gelir farkının 

azaltılması göz önünde ‘bulundurulurken, gelişmekte olan ülkelerde ta¬ 
rımın sürükleyici sektör olması istenebilir. İşte farklı ekonomi po¬ 
litikası amaçlarına cevap verebilecek şekilde uygulanan fiyat teşek- 
-7 I 

külünde iki metod kullanılmaktadır. Bunlar formül dışı ve formül me- 
todlarıdır. 

a. Formül Dışı Metodlar : 

Fiyat tesbitinde, ekonominin genel durumuna göre 
X 

önceden tayin edilmeyen ve halihazır ihtiyaç ve politikaları^ gözönün- 
de bulundurulur. Bu metodla üretici ve tüketici tercihleri, arz ve 

talep değişmeleri, destekleme politikasının masrafları, dünya fiyat¬ 

larındaki gelişmeler gibi istatistiki olarak değerlendirilebilen fak¬ 

törlerin kombinasyonuna dayanarak fiyatlar tesbit edilir. Bu yönteme 

daha çok gelişmekte olan ülkeler başvurur. 

b. Formül Metodları : 

Tarım ürünleri taban fiyatlarının formül ile tesbi¬ 

tinde çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Bir çok ülke yapılan çalış¬ 
malarla bu metodları geliştirmişdir. 

1. Tarımsal G-elir Metodu : 

Tarımsal destekleme fiyatının tesbitinde kullanılan 

•'tarımsal gelir metodu" tarımda çalışanların diğer sektörlerde çalı¬ 
şanlara göre farklı gelir elde etmeleri sebebiyle gelir dağılımını 
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L:|t -• ' • 

adaletli kılma düşüncesinden doğmuştur. Bu metodla; tarımsal işlet- 

me gelirlerine ait veriler bulunduktan sonra bu verilere dayanarak 

v&-işletmenin çalışma şartları gözönünde tutularak, mevcut işletme 
i ı!" ’ • 
gelirlerinin korunması veya yükseltilmesi için ihtiyaca göre bu ge¬ 

lirleri verecek ürün fiyatları hesaplanmaktadır. (9) 

Tarım ürünleri fiyatlarının tesbitinde gelir meto¬ 

du üreticilerin ekonomik durumlarının en iyi bir şekilde korunacağı 

düşünülebilir. Fakat, bu metodta fazla hesaplama olması nedeniyle 

net gelirin bulunması oldukça zaman alıcı ve güç bir iştir. Hesap¬ 

lamalarda kullanılan veriler yanıltıcı olabilir. Net gelirin hesaplan¬ 

masında hem gelir yönünden hem de harcamalar yönünden hangi kıstas¬ 

ların dikkate alınacağı hususu net gelirin anlaşılmasını güçleştir¬ 
mektedir. 
I • 

V 
■ 

[ ■ Bu metodla üretici talepleri gözönünde bulundurula- 

rak üretim artışı istenen ürünlerin artırılmasında etkili olunabilir. 

2. Parite Formülü : 

Parite fiyatı genel olarak bir malın satıcısına 

muayyen bir temel yıla göre, malının bir birim satılması ile, diğer 

mal ve hizmetlerden bir birim satın almasına imkân veren bir fiyat 
olarak tanımlanmaktadır. (10) Parite fiyatı deyimi, üreticinin satın 

alma gücü ile ilgilenilmesi sonucu olarak ortaya çıkmış ve bugün bir 

çok ülkelerde kullanılır hale gelmiştir. 

(9) Tarımsal Ürünlerde Destekleme Fiyat Politikası, Türkiye Zirai 
Ekonomi Demeği Yayını, No : 4 1975 Ankara, s. 72* 

10) A.g.e.,75. 
t 
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Parite fiyatının hesaplaması, tek tek her bir ürü¬ 

rün temel dönemdeki çiftçi eline geçen ortalama fiyatının hali hazır 
şartlarda çiftçinin yaşayabilmesi ve üretim faaliyetlerini devam et- 
;irebilmesi için satın aldığı bütün malların fiyat endeksiyle çarpı- 
Li ile elde edilmektedir. (11) Bu metod zaman dönemi içinde çeşitli 
iarım ürünleri arasındaki fiyat değişmeleri ile çiftçinin sattığı mal- 

? 
.arın fiyat endeksini yansıtmadığı için geliştirilmiştir.'Geliştiril¬ 
miş parite fiyatlarının hesaplanması, tarım ürünleri sabit fiyatları- 
im üreticilerin satın aldıkları malların sabit fiyatlarına bölünme- 

iiyle bulunur . (12) 

farite Fiyatı = Cari yıl tarım ürünleri fiyatı/Temel yıl tarım ürünleri fiyatı 
Cari yıl tüketim mallan fıyatı/TeneL yıl tüketim malları fiyat ı 

Parite metodu, tek tek ürünler için fiyat seviyesi¬ 

ni hesaplama imkânı veren bir metoddur. Çiftçinin tek tek tarım ürün- 
.eri indeksinden oluşan ve nisbi fiyatların değişmesini bünyesinde 

;aşıyan bu metod aynı zamanda, üretim masrafları ile arz ve talepde 

leydana gelen değişmeleri de aksettirmektedir. 

ı 

Parite fiyatı kavramı; fiyat politikasını belirli 

konomik analizlere dayandırarak hesaplayan ülkelerde, çiftçilerin 

konomik bir güvencesi haline gelmiştir. Genel olarak fiyat tesbiti, 

lünyesinde ve temelinde sübjektif unsurları taşımakla beraber, pari- 

e metodu ile fiyat tesbitinde baz dönemi ile parite endeksine dahil 

ıdilen unsurlar, objektif olarak tayin edilebildiğinden, metodun key-- 
'iliği mümkün olduğu kadar azaltılmaktadır. 

11) A.g.e., s. 78, 
12) '..Ulviye Dönmezçelik, Türkiyg'de Tarımsal Fiyat 

Politikasının Etkinliği, S*>29 
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3. Üretim Masrafları Metodu : 

Üretim masrafları metodu, üretim için yapılan har- 
amaları gözönünde "bulundurarak üretilen ürünün maliyet fiyatından 

aha düşük "bir fiyat ile satılmasına mani olmak için kullanılmakta- 
ır. Tarımsal gelir metodunda hesaplamanın bazı güçlükleri ve anlaşıla- 

ayan muğlak yönleri bulunduğundan tarımsal gelir metodu yerine daha 

Bniş olarak uygulanmaktadır. Bu metodun da hesaplanmasında bazı güç- 

ikleri mevcuttur. Tarımsal faaliyet ile bir çok ürünün üretilmesi, 

şletme içinde üretilen ürünlerin tamamının veya bir kısmının işletme 

jinde tüketilmesi gibi unsurlar bir ürün için maliyetin hesaplanma¬ 

mı zorlaştırmaktadır. Diğer yönden çiftçi ailesinin ödenmiyen de¬ 

stleri, arazinin kira bedeli, sabit sermayenin amortisman payları, 

allanılan sermayenin faizi devamlı tartışma konusudur. (13) 

Üretim masrafları metodunda; birim alana yapılan 
arcamalarm toplam değeri elde edildikten sonra, genellikle bu top¬ 

umdan birim alandan elde edilen yan ürünlerin değeri düşülmekte ve 

alan, ana ürün verimine bölünmek suretiyle bu ana ürünün birim ma¬ 

iyeti hesaplanmaktadır. Ürünün birim maliyeti üzerine üretici için 
anman belirli bir kâr haddi ile, taban fiyatının tesbiti yapılmak¬ 
tır. 

Masraflar, işletmeden işletmeye, bölgeden bölgeye 

B işletme büyüklüklerine göre farklılık gösterdiğinden hangisinin 
israflarına göre fiyat tesbiti yapılacağı önemli bir problem olarak 

irşımıza çıkmaktadır. 
I' V -         M   . .    

.3) Tarımsal Ürünlerde Destekleme Fiyat Politikası, T.Z.E.D.; s. 13. 
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4. Çok Faktör Formüllü Metoda : 

Bu metodla garanti fiyat seviyesi, belirli ekono-

ıik göstergeler göz önünde tutularak ve bir formül halinde ifade edi- 
lerek hesaplanmaktadır.(14) Dikkate alınacak ekonomik faktörler; ya¬ 
tın dönemdeki talep eğilimleri, ekonomide gelecek günlerin genel sevi 
/■esi hakkmdaki eğilimler ve tahminler, üretim masrafları, genel fi¬ 

yat ve ücret seviyeleridir. Bu faktörlere verilen ağırlıklar üründen 
irüne değişmektedir. 

Bu metod, muhtelif menfaat grupları arasında geniş 

şekilde pazarlık yapabilme fırsatı doğurmaktadır. Gerçekte bazı öl¬ 
çülerde bu metod kati formül kavramını vermemektedir ve fiyat sevi¬ 

yesinin tesbitinde tahmin metoduna bir ölçüde yaklaşmaktadır. Fakat 

du tip formül içine dahil edilen faktörlerin incelenmesi ile faktör- 

Lerin durumlarının ortaya konması oldukça yararlı olmaktadır. Aynı 
şekilde ülkenin genel ekonomik durumu hakkında bir yargıya varılmak 

suretiyle diğer metodlarda kullanılan faktörler burada değerlendiri- 
Lebilmektedir. 

c. Metodların Genel Değerlendirilmesi : 

1. Formül metodu ile fiyatların tesbiti gelişmekte 

>lan ülkelerde çok az kullanılmasına karşılık gelişmiş ülkelerde yay¬ 
dın bir şekilde kullanılmaktadır. 

14) Tarımsal Ürünlerde Destekleme Fiyat Politikası, 1.2. E.D. s. 78 
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2. Her metodun tek başına noksan yönleri vardır. Bu 

nedenle metodun her biri tek başına fiyat tesbitinde yeterli değil
dir. 

3. Metodlar bazı kompleks hesaplamalar yapılmasını 

gerektirmektedir. Değişen ekonomik şartlar hesaplama güçlükleri 

doğurmaktadır. Bir takım varsayımlarla hareket edilmesi yanıltıcı 

blmaktadır. 

4. Hesapların belirli metodlarla hesaplanması üreti

cilere güven vermektedir. 

5. Metodları ekonominin genel durumuna ve ürünlerin 

özelliklerine göre değerlendirilmesi icap etmektedir. 
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C. Bazı ülkelerdeki Uygulamalar 

a. Fiyat yolu ile Desteklemeye ilişkin Uygulamalar : 

Asgari garanti fiyatı, piyasa fiyatlarının garanti 

tunan seviyenin altına düşmemesi için hükümet in piyasaya al^cı olarak 

ay, pamuk ve tütün üreticileri ürünlerini mübaya anlaşmaları gereğin- 

s Creait Corporation'a destekleme seviyesi üzerinden satabilirler, 

agiltere'de, "noksanların tediyesi" sistemine göre garanti edilen 

ızı mahsullere, milli mahsulun satışından elde olunan ortalama fiyat- 

ar tatbik edilmektedir. Almanya'da fiyat hadleri garantisi uygulan-

ıktadır. Fiyatların muayyen bir seviyenin üstüne çıkması önlendiği 

Lbi aynı zamanda muayyen bir seviyenin altına düşmesi de önlenmeye 

ılışılmıştır. Bu sistem Fransa'da hayvani gıda maddelerine, İsviç- 
î"de bazı canlı hayvanlarda tatbik edilmektedir. 

a. ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Başlangıçta enflasyonist baskıların 

rtaya çıkmaması için bir tedbir olarak sunulmasına rağmen, sonrala- 

1 cazip hale getirilerek üretimi teşvik edici bir unsur olmuştur, 

azı Batı Avrupa Latin Amerika ve Asya ülkelerinde hububata uygulan- 

aktadır. Sabit garanti fiyatlarına kalite, nakliye erken teslim gi- 
i esnekliklik getirilmiştir. Japonya'da princin piyasaya erken sü- 

tvsime göre farklı fiyat uygulanmaktadır. Ülke- 

Lrmesi bir çok ülkelerde uygulanmaktadır. Birleşik Amerika da buğ- 

Sabit garanti fiyatları, II. dünya savaşı esnasın- 

hububatta bu tip uygulamalar söz konusudur. 
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Td. Uluslararası Ticaretin Tanzimi Esasına Dayanan Uy- 
ılamalar : 

1. Koruyucu Gümrük Tedbirleri : Bu tedbi-rlerin arasın- 

a koruyucu maksatla konulmuş olan gümrük resimleri başta gelir. Ta- 

ım ürünleri için sağlanmış olan fiyat garantilerinin bir aksamaya 

ğramadan yürütülmesine yardımcı olur. Bazı hallerde kambiyo kayıt- 
amaları da yerli üreticileri koruyucu niteliktedir. 

2. İthalat Üzerine Konulan Miktar Tahditleri : 

Özellikle 1930-1940 yıllarında yaygın bir şekilde 

rgülamaya kcnulınştur. Yerli ürünlerin bol miktarda piyasaya sürül- 
üğü zamanlarda mevsimlik kotalarla ithalat sınırlandırılması veya 

ı 

sgari ithalat fiyatının tesbit edilmesi şeklinde uygulanmaktadır, 

lmanya komşu ülkelerle, sebze ve meyvelerinin fiyatları belli bir 

eviyenin altına düştüğü taktirde, sevkiyatm durdurulması hususun- 

a anlaşma yapmıştır. (15) 

3. Değişik Döviz Kurları : 

Daha ziyade ödemeler dengesinin açıklarını ka- 

atmak için uygulanmaktadır. Latin Amerika memleketleri, Endonezya, 

ugoslavya ve Tayland bazı malların bazı ülkelerden ithalatını sınm¬ 

amak için bu metodu kullanmaktadırlar. Döviz kuru çok yüksek olduğu 

aman ithalat tamamiyle önlenebilmektedir. Değişik döviz kuru uygu- 

aması ihracatta ithalattan daha etkili olmaktadır. (16) 

15) Nazım Çakmakçı, Zirai Mahsul Fiyatlarında İstikrar Sağlayıcı 
Tedbirler Hakkmdaki Raporu s.2, 

16) A.g.e. s. 3 
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Maliyetler yükseldiğinde veya dünya fiyatları çok 

düştüğü zamanlarda, ihraç fiyatlarını düşürmek için kısmi devalüas¬ 

yonlara baş vurulmaktadır. Brezilya'da kakao ve pamuk, Arjantin ve 
Uruguay'da yün gibi ürünlerin ihracında değişik döviz kurları, fi- ' 
yat desteği ile birlikte kullanılmaktadır. (17) 

4. İhracatın Vergilendirilmesi : 

Tarım ürünlerinin bazıları, o ülke için gelir kay¬ 

nağı teşkil ettiğinden bunların ihracatına vergi konulmaktadır. İh¬ 
racat vergisine misal olarak Hindistan'da ve Seylan 'da çay, Mısır'¬ 

da pamuk, Pakistan'da jüt ihracatları vergilendirilmektedir. Burma'- 

da pirinç, Altın Sahilinde kakaoya sabit bir garanti fiyatı uygulan¬ 
makta ve bunların ticaretiyle uğraşan devlet veya kuruluşların kâr¬ 
ları fiyat istikrarı gayesiyle kullanılmaktadır. (18) Maliyetler 

t 

yükseldiğinde veya dünya fiyatları düştüğü zamanlarda ya ihracat ver¬ 

gileri indirilmekte veya kârlardan ödemeler yapılmaktadır. Meksika'¬ 
da çok esnek bir sistem uygulanmaktadır. Burada ihracat vergileri, 

cari ihraç fiyatlarına değil resmen ilân edilen ihraç fiyatlarına 
tatbik olunmaktadır. Resmen ilân edilen fiyatlar cari ihracat fiya¬ 
tının altında ise ihracatçı vergi iadesine hak kazanmaktadır. (19) 
Bazı ülkeler ihracat vergisinin tamamını veya bir kısmını teşvik 

olarak iade etmektedirler. Uruguay'da yün, Kolombiya'da kahve için 

uygulanmaktadır. 

(17) Nazım Çakmakçı, A.g.e., 2> 
(18) A.g.e., 2. 
(19) A.g.e.3 2. 
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5. İkili Fiyat Sistemi : 

Mahsulün "bol olduğu yıllar düşük fiyatlarla ihraç 

edilerek elden çıkarılması, diğer taraftan iç fiyatların yüksek tu¬ 
tulmasıdır. Avustralya'da ikili fiyat sistemi, hem üreticiyi hem 

de tüketiciyi korumak için uygulanmaktadır. (20) İhracat fiyatla¬ 
rının canlı olduğu devrelerde, iç fiyatlar ihraç fiyatının altında 

olmaktadır. Bu sistemde destekleme fiyatları kararlılık ve devam¬ 

lılık sağlamak için kullanılmaktadır. 

c. Piyasanın Teşkilatlandırılması Esasına Dayanan 

Uygulamalar : 

Bir çok ülkelerde, kooperatif birlikleri veya 
/ 

üretici pazarlama teşekkülleri, destekleme politikasının esaslı 

bir unsuru olmuştur. Ürünün satılması, ihtiyaç duyulan girdinin 
sağlanması amacıyla kurulan çiftçi kooperatiflerinin uzunca bir 

mazisi vardır. 19- yüzyılda İskandinavya memeleketlerinde, çiftçi 
kooperatifleri gelişmiş ve önemli fonksiyonlar icra etmiştir. (21) 
Danimarka'da çiftçi kooperatifleri halen tarım ürünleri ihracatının 
önemli bir kısmına hakimdir. Hatta dünya piyasalarında hükümetlerin¬ 

den daha çok yardım gören diğer ülkelerin üreticileriyle başarılı 

bir şekilde rekabet edebilmektedir. (22) 

(20) Nazım Çakmakçı, A.g.e., 3. 

(21) Nazım Çakmakçı, A.g. e., s. 4- 
(22) A.g.e., s. 4-
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İsveç*de çiftçi kooperatifleri, süt üretiminin 
İo 99 nu, et ve yumurta üretiminin 74 nü ve ekmeklik buğdayın 
$ 60 nı kontrollarında bulundurmaktadır. (23) 

Amerika Birleşik Devletlerinde çiftçi kooperatif¬ 

leri tarım ürünlerinin pazarlaması ve tarım girdilerinin temini 

maksadıyla geniş çapta teşkilatlanmıştır. Avustralya ve Yeni Zelan¬ 

da da bu gibi kuruluşlar önemli rol oynarlar. Yeni Zelanda'da koope¬ 

ratifler tereyağı ve peynir istihsalinin % 95 ne hakim' durumdadır. 
Japonya'da pirinç üreticilerinin yegâne satış aracı olan çiftçi 
kooperatifleri devlet sektörüne bile satışta bulunabilmektedirler. 

Bunun yanında ihtiyari olarak, buğday, arpa ve kolza tohumunun sa¬ 

tışlarını da geniş çapta kontrol etmektedir. 

Üretici kooperatiflerininin diğer bir çeşidi kanun¬ 
la kurulmuş "Marketing Board" dır. Hollanda da hububat, hayvani gı¬ 

da maddeleri, canlı hayvanlar, sebze ve meyve için "santrallar" ku¬ 

rulmuştur. Bu santraller yetki sahasına giren ürünlerin, dağıtım, ve 

üretimini sınırlamak, fazla stokları elden çıkarmak ve ayrıca ithalat 
ve ihracat lisansları vermek ve belirli amaçlar için vergi almak 

gibi yollarla piyasayı kontrol etmekteydi. İkinci Dünya Savaşından 
sonra santralların yerini Marketing Board almıştır. İngiltere'de 
süt, patates, şerbetçi otu ve domuz eti için Hollanda'dakine benzer 
santrallar kurulmuştur. İngiltere'deki bu kuruluşlar, süt verim ka¬ 
yıtları, sunî İslah istasyonları ve danışma hizmetleri görevini yap¬ 
maktadır. 

(23) Nazım Çakmakçı, A.g.e., s. 5. 



39 

d. Diğer Tedbirler 

Fiyat destekleme politikaları arasında kamu kuruluşları 

ve birlikler tarafından stok yapma gayesiyle alımlar sayılabilir. 
Fransa'da et fiyatları desteklemeye tabi tutulmamıştır. Ancak fi¬ 

yatlar çok düştüğünde veya çok yükseldiğinde devlet müdahale et¬ 

mektedir. Stok gayesiyle devletçe yapılan alımlar, et ticaretiy¬ 

le uğraşanlardan alınan vergilerle ve et ihracatında sağlanan kâr¬ 
lardan alınan vergilerle finanse edilmektedir. Amerika Birleşik Dev¬ 
letleri'nde ihracata konu olmayan bazı ürünler ekonomik yardım prog- 

» 

ramı çerçevesinde ihraç edilmek üzere devlet tarafından satmalm- 

maktadır. İngiltere'de süt sürümünde karşılaşılan güçlükler sebebiy¬ 
le okullarda süt programlar düzenlenmiştir. 
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I. DESTEKLEME POLİTİKASININ GELİŞİMİ 

A. 1923 - 1939 Dönemi : 

Ülkemizde tarım ürünleri fiyatlarına müdahale uygulama¬ 
sı Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. O dönemde bü¬ 
yük kentlerdeki tüketicileri korumak gayesiyle, tarım ürünleri fi¬ 

yatlarına müdahale edildiği görülmektedir.<Cumhuriyet döneminde ta- 

rımın desteklenmesi 1925 yılında tarımdan alınan aşar vergisinin kal¬ 

dırılmasıyla başlamıştır. (2)^1929 dünya ekonomik buhranın etkisiy¬ 
le, dünya ve iç piyasalarda hammadde ve tarım ürünleri fiyatların¬ 

daki gerilemeler Türk Hükümetini de ürün piyasalarına müdahale et¬ 

mek zorunda bırakmıştır. Tarım ürünlerine müdahale uygulaması ilk 

olarak, 3 Temmuz 1932 tarih ve 2056 Sayılı Buğday Koruma Kanunu 
V / \ ile başlamıştır. (3) Bu Kanun, fiyatlarda istikrarı sağlamak amacı 

ile devletin piyasaya alıcı ve satıcı olarak girmesine imkân ver- 
miştir. Kanun alım satım işleminden doğacak zararın devlet bütçe¬ 

sinden karşılanması ve kâr doğması halinde de, bu kârların silo ve 
depolar yapılması için harcanmasına imkân tanımıştır. Müdahalenin 
belli başlı amaçlarının üreticiyi korumak ve üretimi teşvik etmek 
olduğu göze çarpmaktadır. (4) 

(1) Reşat Aktan, Türkiye'de Ziraat Mahsulleri Fiyatları, A.Ü. S.B.F. 
Yayını No : 44-26, Ankara 1955, s. 290 

(2) Reşat Aktan, Türkiye İktisadi cilt I.} s. 47* 
(3) A.g.e., s. 90. 
(4) Destekleme Alımları Hakkında Bir Rapor, T.C. Merkez Bankası 

Ankara, 1978 s. 19. 
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1932 yılında buğdayla başlatılan müdahale, aynı yıl 
7 üzüme de uygulanmıştır. (5) Müdahale işlerini yürütmek için Tarım 

Bakanlığına bağlı bir özel komite kurulmuştur. Komitenin başkanı 

Tarım Bakanıdır. Finansman işlerini yürütme görevi T.C. Ziraat Ban¬ 

kasına verilmiştir. T.C. Ziraat Bankasının bu görevini yerine ge¬ 

tirebilmesi için sermayesi arttırılmış ve anonim şirket şeklinde ye¬ 
niden teşkilatlandırılmıştır. Birkaç yıl sonra buğday politikasının 

düzenlenmesini bu özel komitenin yürütemiyeceği anlaşılmış ve buğ¬ 

day ile ilgili politikayı yürütmek üzere ^1938 yılında çıkarılan 
3491 Sayılı Kanunla Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur/ 

Ofisin belli başlı görevleri şunlardır : 

(i) Satış fiyatlarının belli bir seviyenin altına düşmesini 
önlemek amacıyla buğday satın almak. 

(ii) Piyasa fiyatlarının çok yükselmesi halinde tüketiciyi 

korumak için tanzim satışlarında bulunmak. 

(iii) Üretimde kalite ve Standard sağlanması için ürüne göre 
farklı fiyat uygulamak. 

(iv) Stok bulundurmak. 

(v) Hükümetin vereceği direktife göre buğday ithal ve ihraç 
etmek. 

(vi) Dünya fiyatlarını izlemek ve yayınlarda bulunmak. 

(5) Destekleme Alımları Hakkında Bir Rapor., s. 20. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi kanununa göre buğday destekleme 

fiyatını tesbit etme yetkisi hükümete aittir. Buğday fiyatları tes- 

bit edilirken, dünya fiyatlarının gözönünde bulundurulması, Hazi¬ 

ran ayının ilk onbeş günü içinde "muayyen evsaftaki buğdaylar için" 

farklı fiyat tesbit edilmesi ilkeleri Kanunda yer almaktadır^Aynı 

zamanda Kanun, alım satım fiyatları arasındaki fark ile diğer mas¬ 

rafların hükümet tarafından karşılanması esasını getirmiştir, (ö)!^ 

1938 yılında buğday dışında arpa, çavdar, yulaf afyon 
sakızı destekleme kapsamına alınmıştır. (7)^Diğer taraftan 1923-1939 
yılları arasında fiyat yolu ile desteklemenin yanında fiyat dışı 

destekleme araçlarına raslanmaktadır. Araştırma ve öğrenim müesse- 
seleri, fidanlıklar kurulması, traktör ve diğer tarım aletlerinin 

ithali ve traktör kullananlara akaryakıt ithalindeki verginin taz¬ 
minat olarak verilmesi gibi kolaylıklar sağlanmıştır.^ 

B. 1940 - 1949 Dönemi : 

İkinci Dünya Savaşının ekonomi üzerindeki olumsuz etki-^ 
leri hükümeti piyasa mekanizmasına daha fazla müdahale etmek zorun¬ 
da bırakmış ve"^1940 tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu yürür- 
lüğe konmuştur. Gerek bu kanun çerçevesinde gerekse sonradan çıka-Hf- 
rılan özel kanunlarla destekleme kapsamına alınan ürün sayısı artı¬ 

rılmıştır. (8) 

(6) Destekleme Alimiarı Hakkında Bir Rapor; s. 21. 

(7) A.g.e., s. 21. 
(8) A.g.e.j s. 21. 
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1940 yılında Milli Korama Kanununa dayanılarak çıkarı- 
<3 

lan "Koordinasyon Heyeti Kararı" ile tütün Tekel idaresince destek¬ 

lenmeye başlanmıştır. Aynı yıl 3738 sayılı çay kanunu çıkarılmış 
ve destekleme görevi Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna verilmiş¬ 
tir. (9) 1942 yılında Çay Kanunu değiştiren 4223 Sayılı Kahve ve 
Çay Tekel Kanunu ile çay yaprağının satın alınması, işlenmesi ve 

kurutulması devlet tekeli altına almış ve destekleme görevi Tekel 

İdaresine devredilmiştir. Bu ürünlerin yanı sıra mısır (1941-1959) 
ve çeltik (1944-1946) destekleme kapsamına alınmıştır. 

Türkiye İkinci Dünya Savaşına girmemekle beraber savaş 
ekonomilerinin geçirdiği sıkıntıları geçirmiştir. Savaş tehlikesi¬ 

ne karşı gençleri silah altına alınması tarımsal üretimi önemli öl¬ 

çüde aksatmıştır. Ayrıca kaynakların büyük bir kısmının savunmaya 

ayrılması ve ordunun beslenmesi ekonomik krizi daha da şiddetlen¬ 

dirmiştir. Üretimi artırmak için yapılan çalışmalar sonuç vermemiş 
ve ülkede yiyecek maddeleri sıkıntısı baş göstermesi karşısında 

bazı ürünler vesikaya bağlanmıştır.^Savaşın ilk yıllarında baskı 

altında tutulan destekleme fiyatları 1942 yılında$rbest bırakıl¬ 

mış ve hemen fiyatlarda büyük artışlar olmuştur. Bunun üzerine, Top¬ 

rak Masulleri Yergisi adı altında, aşar vergisine benzer $ 10 lük 
bir vergi bazı ürünler üzerine konulmuş ve ayrıca tahıllarda is¬ 

tihsalin belirli bir kısmı ilân edilen düşük fiyatlardan zorla 
çiftçilerden satın alınmıştır. (10) 

(9) Destekleme Alımları Hakkında Bir Rapor, s. 21. 

(10) Reşat Aktan, Türkiye İktisadi, s. 55. 
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Bu dönemde tarım ürünleri fiyatlarına müdahalenin özün¬ 

de üretici ve tüketiciyi korumak değil tekel yolu ile devlet gelir¬ 

lerini artırmak ve ordu için gerekli yiyecek stokunu el altında bu¬ 
lundurmak isteği yatmaktadır. 

Savaş sonrası Türkiye Avrupa pazarlarında yeni problem¬ 

lerle karşı karşıya kalmıştır. Harbin sıkıntısı Avrupanın satın al¬ 

ma gücünü düşürmüş ve tütün gibi keyif verici maddelerin talebinde 

büyük düşmeler olmuştur. Diğer taraftan tütünde A.B.D. Avrupa pa¬ 

zarlarında Türkiye'nin yerini almaya başlamıştır. Tütün ihracatın¬ 

daki darboğazlar büyük stoklara yol açmıştır. Üretim fazlalığı ve 

fiyat düşüklüğü karşısında 1947 yılında Tekel İdaresine tütün satın- 
alma görevi verilmiştir. (11) 

Bu arada dönemin sonlarına doğru fiyat dışı destekleme 

araçlarına önem verilmeye başlanmıştır. Çiftçilere makine, gübre 

ve diğer girdileri makul fiyatlarla kredili olarak sağlamak üzere 

Zirai Donatım Kurumu kurulmuş bahçıvancılık okulları açılmış ve ilk 

toprak reformu olan "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Orman Kanu¬ 

nu 1945 yılında çıkarılmıştır." (12) 

(11) Destekleme Alımları Hakkında Bir Rapor, s. 22. 
(12) A.g.e._, s. 22. 
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C. 1950 - 1960 Dönemi : 

oJ^ 
1950-1960 yılları arasında Destekleme Politikaları bu 

dönemin başlangıcında ■uygulamasına karar verilen liberal iktisat 

yılında 6747 sayılı şeker kanunu uyarınca destekleme kapsamına alı¬ 

nan şeker pancarı dışında 1962 yılına kadar başka bir üründe destek- 

dışı destekleme araçlarına ağırlık verildiğini görüyoruz. 1948 de 

2000 olan traktör sayısı 1956 yılında birden 46 000 e çıkmıştır.(13) 
Böylece tarıma açılan arazide büyük artışlar olmuş ve bunun yanın¬ 
da zirai kredilerin yaygınlaştırılması ve artırılması, tarımdan alı¬ 

nan vergilerin hafifletilmesi, destekleme fiyatlarının yüksekliği, 

sulama, enerji ve yol gibi alt yapı hizmetleri ile takviye edilmesi 

sonucu o zamana kadar görülmemiş bir tarımsal üretim artışı meyda¬ 

na gelmiş ve Türkiye buğday ihracatında dünyada dördüncü sıraya yük¬ 

selmiştir. (14) 

politikasının ruhuna uygun bir gelişme göstermiştir/ Nitekim 1956 

leme alımı uygulamasına gidilmemiştir. '1959 yılında mısır da destek¬ 
leme dışı bırakılmıştır.'''7 

Bu dönemde fiyat yolu ile desteklemenin yanında fiyat 

0 dönemde uygulanan destekleme politikasının anahatları 

şunlardır. 

(i) Destekleme yapan kuruluşların amacı kâr etmek değildir, 
(ii) Müstahsilin yararı ön planda tutulmuştur. 

(13) 3« Beş Yıllık Planda Tarım, s. 7# 
(14) Reşat Aktan Türkiye İktisadi Cilt I.. s. 57, 
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(iii) Kaliteye göre fiyat farklılaştırması yapılmıştır. 
(iv) Fiyatları hükümet tesbit etmektedir. 

(v) Desteklemeden doğan zararı cTevlet karşılamaktadır. / 
(iv) Fiyat dışı destekleme araçlarına ağırlık verilerek üre¬ 

timde artış sağlanmıştır. 

1961-1962 yıllarında destekleme alanında önemli bir ge¬ 

lişme olmamış sadece, o zamana kadar Milli Koruma Kanunu çerçeve¬ 

sinde yürütülen tütün alım işlemleri 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı 

kanunla tütünün destekleme yönetimine değişiklik getirerek alım- 

lar Bakanlar Kurulunca çıkartılan kararnamelerle yürütülmeye baş¬ 

lanmıştır. Bundan sonra her yıl tesbit edilen "baş fiyat"la üre¬ 

ticiye malın tamamını Tekel İdaresine satma imkânı sağlanmış, ay- 
7 

rica ürün fiyatlarının belli bir seviyesinin altına düşmemesine 

çalışılmıştır. Aynı kanunla, satın alınan ürünlerin satışına ve 

ihracatına kadar gerekli bakım, işletme masrafları ve desteklemek- 

le görevli kuruluşun bu hizmetlerle ilgili personeline ödenecek üc¬ 

retlerin Bakanlar Kurulunca tayin ve tesbit olunacağı ilkesi geti¬ 

rilmiştir. (15) Diğer bir gelişme de 1962 yılında fındık ve çekir¬ 
deksiz kuru üzümün desteklenen ürünlere dahil edilmesidir. Yalnız 

fındık 1963 yılı için destekleme dışı bırakılmış ve o yıldan sonra 
her yıl desteklenmiştir. (16) 

(15) Destekleme Alımları Hakkında Bir Rapor, s. 24- 
. 

(16) 4. B.Y.K.P. Özel îhtisas Komisyonu "Devlet Adına Yapılan Des¬ 
tekleme Alımlarını İnceleme ve Değerlendirme" Komisyonu Rapo¬ 
ru, Cilt I, D.P.T. Yayını, Ankara, 1977, s. 47- 
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D. Planlı Dönem (1963 - Sonrası) 

Ülkemizde planlı döneme geçiş ile Dirlikte destekleme 

politikasının amaçlarına açıklık getirilmiş ve diğer ekonomik araç¬ 
lar ile uyumluluğu sağlanmaya çalışılmış. 

a. Birinci Plan Dönemi 

Planda gerektiği hallerde, tarımda subvansiycn politikasının, is¬ 

tisnai haller dışında nihai ürün yerine, üret kenliğin artırılması 

amacıyla girdilere sübvansiyon verilmesi şeklinde yürütülmesi öngö¬ 

rülmekte dir.( 17) -^u amaca uygun olarak da tarım ürünlerinin girdi fi¬ 
yatlarını ucuzlatacak bir politika önerilmektedir. Fiyat yolu ile 

desteklemede, olağan üstü hallerde bile sadece Tarım Satış Koopera¬ 

tifleri üyelerinin ürünlerinin alınması ilkesi benimsenmiştir. Fa¬ 

kat 1963 yılında destekleme dışı bırakılan fındık 1964 yılında tek¬ 

rar desteklemeye tabi tutulmuş ve bu arada zeytinyağı, kütlü Pamuk 

ve kuru incir 1966 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. 

b. İkinci Plan Dönemi 

Bu dönemde, tarımsal üretimi artırmak, fiyat dalgalan¬ 

malarını azaltmak ve çiftçiyi daha yüksek bir gelir seviyesine ulaş¬ 

tırmak gayesiyle fiyat politikasının gözden geçirilmesi, ekilebilir 

arazinin en yararlı şekilde kullanılması ve kalitenin yükseltilme¬ 

si gibi tedbirler göze çarpmaktadır. 

(17) B.B.K.P.j D.P.T.j s. 146. 
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İkinci Plan döneminde, destekleme kapsamına antepfıstığı 
L968, ayçiçeği ve çiğit 1969, tiftik 1970 yıllarında alınmıştır. 

c. Üçüncü Plan Dönemi 

Üçüncü Plan döneminde destekleme politikasının amaçla¬ 
rına açıklık getirilmiş ve hedefe ulaşmak için gerekli tedbirler 

re araçlar sıralanmıştır. Plan ve yıllık programlarda destekleme 

politikasının belirgin hale gelen amaçları; (18) 

(i) Ekilebilir arazinin özelliklerine, iç ve dış talebe uy- 
jun bir üretim yapısı içinde verimliliği artırmak. 

(ii) Tarımsal gelir ve fiyatlarda istikrar sağlamak. 

(iii) Pazarlama kolaylıkları sağlamak. 

Bu amaçlara ulaşmak için üretimi teşvik edilen ürünlere 

ıcuz girdi temin edilmesi, kredilerin üretimi artıracak şekilde kul¬ 

landırılması, destekleme kapsamına alınan ürün sayısının sınırlan¬ 
ıp i 

Lırılması ve ürün kalitesini artırmak için farklı fiyat uygulaması 
£ibi tedbirler önerilmektedir. 

Destekleme kapsamına alman ürün sayısı Ü.B.Y.K. Planı 

[öneminde hızla armıştır. 1974 yılında canlı hayvan ve yaş koza, 
1975 yılında haşhaş kapsülü ve mısır, 1976 yılında merinos yapağı¬ 

sı, gülçiçeği ve çekirdekli kuru üzüm desteklemeye tabi tutulmuş- 
ur. (19) 

18) Tarımsal Destekleme Politikaları ve Finansmanı>D.P.T.;Eylül 
1982. (Gizli Yayınlanmamıştır.) 

19) Devlet Adına Yapılan Destekleme Alımlarm, İnceleme ve Değerlen 
dirme Ö.İ.K. Raporu, s. 47. 
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d. Dördüncü Plan Dönemi 

Tarımsal destekleme politikası, tarım planlamasının bir 

racı olarak görülmüş ve tarımla geçinenlerin hayat standardlarının 
ükseltilmesi ve aynı zamanda destekleme alımlarının yanı sıra fiyat 

ışı destekleme araçlarına ağırlık verilmesi gibi ilke ve tedbirlere 

er verilmiştir. Fiyat tesbitlerinde, iç tüketime dönük ürünler ara¬ 

mda nisbi fiyat ilişkisinin kurulması ve ihracata dönük ürünlerde 
se dünya fiyatlarının dikkate alınması istenmiştir. 

^Ancak, geçmiş uygulamalarda destekleme politikalarının 
maçı, teşviki istenen ürünlere fiyat politikası yolu ile nisbi fiyat 

vantajı sağlamak olması gerekirken, destekleme kapsamına alman ürün 

ayısının hızla artırılması, her malın fiyatının diğerinden bağımsız 

larak tesbit edilmesi, fiyat tesbitlerinde iktisadi kriterlerin öte- 

inde politik baskıların da etkili olması, iç ve dış talep seviyele- 

indeki gelişmeler dikkate alınmadan fiyat tesbiti gibi faktörler, 
O w 

er ürünün nisbi avantajının ne olduğunu bilinmezıbir şekle getirmiş- 

ir. Bu durum ekonomide kamu fonlarının etkin olmayan kullanımına yol 

çmış, bazı ürünlerde kullanım yeri bulunmayan gereksiz üretim fazla- 

arı ortaya çıkmış (tütün), biriken stoklar ve imhalar (çay) görülmüş- 
ür. Bazı ürünlerde ise bu durumun aksine iç ve dış talebi karşıla- 

7\ 

aktan uzak üretim seviyeleri ile karşılaşılmıştır. (Yağlı Tohumlar)/7 

Destekleme alımları ile görevli kuruluşların destekleme 

lımlarının finansmanında kamu fonlarına bağımlı hale gelmeleri, ken- 

i öz kaynak katkılarını arfeıramamaları, ellerinde biriken stokların 

inansmanını destekleme kredileri ile yapmaları, destekleme kredile- 

inin geri dönüşünü olumsuz yönde etkilemiş ve piyasada para hacminin 
rtması ile enflasyonist baskılara sebep olmuştur. 

Ancak, 198i yılma kadar destekleme alımlarının finansma- 
mda çoğunlukla Merkez Bankası kaynaklarının kullanımı söz konusu 

ten, 198i yılında, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel ve Et ve Balık dı- 
Lndaki desteklemeci kuruluşlara reeskontabl kredi uygulamasına 



51 

eğilmiştir. 1982 yılında Et ve Balık Kurumunun doğrudan Merkez Ban¬ 

ası kredisi kullanımına son verilmiştir. Bu uygulama ile birlikte 

estekleme alımlarında bulunan kuruluşların finansman ihtiyacının 

arşılanmasmda öz kaynak katkısının artırılmasına ve Birliklere, 

estekleme kredileri yanında işletme kredisinin de alımlarla bağlan- 

ılı olarak tahsisine çalışılmıştır. 

Ayrıca, 24 Ocak I98O yılında alınan Ekonomik İstikrar 
edbirleri çerçevesinde destekleme politikalarıyla ilgili olarak 

/167 sayılı B.K. Kararı ile "Destekleme Fiyat İstikrar Fonu" kurul¬ 

uştur. Fon desteklemeye tabi ürünlerin ihracatında iç ve dış fiyat- 

ardaki gelişmeleri dikkate alarak bu maddelerin beher kilosundan 

eya kıymetinden alınan '-paralardan meydana gelmektedir .<^Bu fon ta- 
ımsal girdilerde istikrar sağlamak için kimyevi gübre subvansiyonun- 

a kullanılmaktadır. 1982 yılında çıkarılan "Destekleme Çerçeve Ka- 
amamesi" ile de, destekleme fiyatlarının ilânındaki gecikmeler ön- 
enmeye çalışılmış ve âynı Kararname İle ürün bedellerinin ödenmesin- 
e taksitle ödeme sistemi getirilmiştir. 

E. Destekleme Kapsamındaki Gelişmeler : 

Ülkemizde 1932 yılında Buğday üretiminin desteklenmesi 
le başlatılan tarımsal destekleme 1962 yılma kadar kesintisiz bir 

ekilde sadece 8 üründe uygulanmıştır. Daha sonraki yıllarda destek- 
eme kapsamına alman ürün sayısı hızla artmış, 1970'lerde 17, 1980 

ılmda ise 22'ye yükselmiştir. 198i yılında 17, 1982'de 19 olmuştur. 
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1981 ve 1982 yıllarında destekleme alımları kapsamı 

belirlenirken "birincil ürünlerin desteklenmesi esas alınmış ve ül¬ 

ke ölçeğinde üretimi anlamlı olmayan ürünler destekleme kapsamı 

dışına çıkarılmıştır. 

1982 yılında üretici gelirlerini artırmak gayesiyle "bi¬ 
rim alandan daha fazla verim elde edilmesini sağlayıcı ikinci ürün 

projesi ile nadas alanlarının değerlendirilmesine "başlanmıştır. İkin 
ci ürün projesi uygulaması ile soya fasulyesi, mısır, yerfıstığı 

ekimi, nadas alanlarının değerlendirilmesinde ise, "baklagillerin eki¬ 

mi teşvik edilmektedir. 

Yıllar itibariyle desteklenen ürün sayısı ile o yılda 

desteklenen ürünler Tablo : 4'de gösterilmiştir. 
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El. TÜRKİYE'DE DESTEKLEME POLİTİKASININ AMAÇLARI 
VE UYGULAMASI : 

A. Türkiye'de Destekleme Politikasının Amaçları : 

a. Üreticinin Emeğini Değerlendirmek : Geçimlerini riskler- 
Le dolu bir yıl boyunca elde ettikleri ürünlerin gelirleriyle sağ- 

Layan üreticilerin korunması gerekir. Her şeyden önce ekonomik ve 
fiziksel yönden güçsüz bir üretici kitlesinin iş prodüktivitesi dü¬ 

şer. Üretici rasyonel ve verimli çalışma durumundan uzaklaşmış olur. 
Böylece bir taraftan üretici ailesinin durumu kötüye giderken diğer 

taraftan da tarım sektöründe mevcut kaynakların iyi değerlendirile- 

nemesi sonucu ekonomik kalkınma sürecinde aksamalar ortaya çıkar. 

İşte üreticinin emek ve teşebbüs gücünün değerlendirilmesi halinde, 
ireticiler sıkıntı çekmeden üretimlerini sürdürecekler ve teknolo¬ 

jik yeniliklere sermaye birikimi yoluyla daha kolay intibak edecek¬ 
lerdir. ^ ^ ç ? 

b. Üretimi Teşvik Etmek ve Yönlendirmek : Yıldan yıla üre¬ 
timinde dalgalanmalar görülen ürünlerin üretiminde istikrarın sağ¬ 

lanması diğer yönden, iç ve dış talep fazlası ürünlerin üretiminin 

control altında bulundurulması tarımsal destekleme politikasının en 

jnemli görevidir. Ülkemizde hububat, şeker pancarı ve bitkisel yağ¬ 
lı tohumların üretiminde bir türlü denge kurulamamıştır. Diğer taraf 

tan tütün, fındık ve çayda üretim fazlalığı ek külfetler getirmekte- 
lir. 
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Diğer taraftan verim dolayısı ile üretimi etkileyen en 

lemli faktör toprakların miras yolu ile parçalanmasıdır. Bunun için 
razi toplulaştırılması çalışmaları yapılmasında fayda vardır. 

c. Gelir ve Fiyatlarda İstikrar Sağlamak : Ülkemizde gelir 
2 fiyat istikrarsızlığının en yaygın olduğu kesin tarım sektörüdür. 

Planlarda ve programlarda destekleme politikasının en önem- 

L amaçlarından birinin gelirlerde istikrar.sağlamak olduğu açıkça 

fade edilmiştir. Kuraklık, sel baskını, haşereler gibi afetlerden 
irim, sektörü fazlaca etkilenmektedir. Kuraklık ve sel baskınlarına 

ırşı baraj ve su kanallarımı istenen seviyeye getirilememesi üretim- 

2 dalgalanmalara ve dolayısıyla fiyat ve gelirlerde istikrarsızlığa 

)1 açmaktadır. Ayrıca tarım sigortasının ihtiyari oluşu bu gelir 

stikrarsızlığmı daha da şiddetlendirmektedir. 

İşte bu sebeple fiyat ve gelirlerde istikrar sağlamak 
îstekleme politikasının en önemli amacı olmuştur. Diğer taraftan 

“lirlerdeki istikrarsızlık gelir dağılımını olumsuz yönde etkilemek- 
2dir. 

d. Pazarlama İmkânları Sağlamak : En önemli meselelerden bi- 
L de üretilen ürünlerin gerek yurt içine gerekse yurt dışına isteni- 

gn seviyede piyasalara arz edilememesidir. Dış piyasalardaki geliş- 

“lerden, yeni pazarlar bulma ve pazarlama tekniklerinden gerektiği 

Lbi yararlanılamamaktadır. ülke içinde piyasa mekanizması dağınık 
.duğundan tüketici taleplerine istenilen ölçüde cevap verilememekte- 

7 
.r. Bu sebeple, pazarlama sisteminin etkin çalışır duruma getirilme- 

yV'A, 

. zarureti vardır. 
,0. M M. ' 
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B. Tarımsal Destekleme Politikası Uygulamaları 

a. Piyata İlişkin Uygulamalar : Türkiye'de tarım ürünleri 
destekleme fiyatları, desteklemeci kuruluşun "bağlı olduğü Bakanlık 

vasıtasıyla Bakanlar Kuruluna teklif edilir ve orada görüşülerek 

tesbit ve ilân olunurdu. 1982 yılında çıkarılan "Destekleme Çerçe¬ 
ve Kararnamesi" ile destekleme fiyatlarının tesbitinde Ekonomik İş¬ 
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu, alım' esasının tesbitinde ise Para 

Kredi Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Fiyat tesbitinde başka ülkelerde olduğu gibi asıl ürünün 

sahibi olan çiftçilerin hiç bir fonksiyonu yoktur. Desteklemeci ku¬ 

ruluşların bazıları kooperatif bile olsa, finansman yönünden devle¬ 
te bağımlı olmaları üyelerinin isteklerini devlete intikal ettir¬ 

melerini engellemektedir. Taban fiyatlarının tesbitinde, iktisadi 

kriterlerin dışında politik görüşlerin etkisi de söz konusu olmak¬ 
tadır. 

Ülkemizde tarımsal destekleme politikası genellikle fiyat 

desteği olarak anlaşılmış ve üretici tarafından geniş ölçüde kabul 

görmüştür. Çünkü fiyat, etkisini diğer araçlara göre daha kısa süre¬ 

de göstermektedir. 

Fiyatların tesbitinde genellikle ekonominin genel durumu 

göz önünde bulundurulmaktadır. Diğer ülkelerde geniş bir uygulama 

alanı olan formül metotlarından çok az yararlanılmaktadır. Ülkemiz¬ 
le son zamanlarda üretim maliyetleri, parite ve endekâ çalışmaları 

yapılmaktadır. Fakat fiyat tesbitlerinde bu çalışmalardan çok az 
Yararlanılmaktadır. 
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ihracata dönük ürünlerde dünya fiyatlarındaki gelişme¬ 

ler, ülke içi tüketime dönük ürünlerde ise piyasadaki gelişmeler 
dikkate alınmadan tesbit edilecek yüksek taban fiyatlarının olum¬ 

suz etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

Bunlardan birisi, yüksek taban fiyat politikasıyla bir 

kısım üreticiye gelir transferi sağlanırken diğer yönden devletin 

satın alacağı ürün miktarı artar ve böylece kaynakların büyük bir 
bölümü stoklara tahsis edilmiş olur. Ülkemizde fındık ve tütünde 
iiretim fazlalıkları stok birikimine yol açmış, çay da ise imhalar 

görülmüştür. Diğer taraftan, yüksek fiyat tesbit edilmesine karşı¬ 

lık devletin satın alacağı ürün miktarına sınırlamalar getirmesi 

veya ürün bedellerinin ödenmesindeki gecikmeler üreticilerin gelir¬ 

leri üzerinde olumsuz etkiler doğurur. Şöyle ki, ödemedeki gecik¬ 

meler ve alımlarda sınırlamalar söz konusu olunca, üretici peşin 

)ara karşılığında daha düşük fiyattan tüccara satmak zorunda kala¬ 
caktır . 

ızerinden üretici ürünün büyük bir kısmını piyasada oluşacak fiya¬ 

tın altından yine tüccara malını satmak zorunda olacaktır. ' 

Görüldüğü üzere her iki durumda da olumsuz bir takım so- 

nçlar ortaya çıkmaktadır. 

Düşük fiyat tesbit edilmesinde ise, taban fiyatın biraz 

DPT 
DokSraactasyon ve Kütüphane Şb 



58 

İç tüketime dönük ürünler arasında nisbi fiyat ilişki- 
i kurulamaması var olan potansiyelin değerlendirilememesine neden 

lur ve ayrıca gereksiz yere döviz kayıplarına yol açar. Buğday, 

eker ve yağlı tohumlarda olüuğu gibi. 

b. Destekleme Alımı İle Görevli Kuruluşlar : 

Devlet adına destekleme alımlarında bulunan kuruluşlar 

eğişik hukuki yapıya sahiptirler. Ayrıca desteklemeye tabi ürün- 

erde farklı uygulamalar görülmektedir. 

Türkiye'de devlet adına alımlarda bulunan kuruluşlar ve 

İlıkları ürünler şunlardır : 

A. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

a. Toprak Mahsulleri Ofisi (3491 S. Kanuna Göre) 

- Buğday 

- Arpa 

- Çavdar 
- Yulaf 

- Mısır 

- Çeltik 

- Haşhaş kapsülü 

- Patates 

- Kuru Soğan 
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[j 

i 

b. T. Şeker Fabrikaları A.O. (6747 S. Kanuna göre) 
- Şeker Pancarı 

t* 

c. Çay Kurumu (3788, 4223 ve 1487 S. Kanunlara göre) 
- Çay 

d. Et ve Balık Kurumu (440 Sayılı Kanuna göre) 

- Canlı Hayvan 

e. Süt Endüstrisi Kurumu (440 S. Kanuna göre) 
- Süt 

f. Yapağı ve Tiftik A.Ş. (440 S. Kanuna göre) 
- Tiftik 

- Merinos Yapağısı 

- Yerli Yapağı 

B. Tekel Genel Müdürlüğü (3780, 1961 den sona 196' S. Kanu¬ 
na göre) 

- Yaprak tütün 

- Çekirdekli kuru üzüm 

- Şaraplık yaş üzüm 
- Anason 

- Şerbetçi otu 

C. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (2834 S. Kanuna göre) 

a. Tariş 

- Çekirdeksiz kuru üzüm 

- Kütlü pamuk 

- Kuru incir 

- Zeytinyağı 

- Ayçiçeği 

- Soya fasulyesi 

- Çiğit 
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b. Antbirlik 

- Kütlü pamuk 

- Soya fasulyesi 

c. Çukobirlik 

- Kütlü pamuk 

- Ayçiçeği 

- Soya fasulyesi 

d. Güneydoğübirlik 

- Antep fıstığı 

- Zeytinyağı 

- Ayçiçeği 

- Soya fasulyesi 

- Mercimek 

- Nohut 

e. Trakyabirlik 

- Ayçiçeği 

- Soya fasulyesi 

f. Fiskobirlik 

# - Fındık 

g. Karadenizbirlik 

- Ayçiçeği 

- Soya fasulyesi 
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h. Gülbirlik 

- Gülçiçeği 

- Ayçiçeği 

i. Kozabirlik 

- Yaş koza 

j. Yerfiskobirlik 

- Yerfıstığı 

k. Tiftikbirlik 

- Tiftik 

■ 

Yukarıda görüldüğü gibi destekleme alimiarı yapan Top¬ 

rak Mahsulleri Ofisi, T. Şeker Fabrikaları A.O., Et ve Balık Kuru¬ 

nu, Çay Kurumu, Yapağı Tiftik A.Ş. ve Süt Endüstrisi Kurumu İktisa¬ 
di Devlet Teşekkülü, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayeli ve kat¬ 
la bütçeli bir kuruluş (20) diğerleri ise kooperatif statüsündedir. 

Şeker pancarı, yaş çay yaprağı ve haşhaş kapsülünün tek 

ilıcısı devlettir. Diğer ürünlerde hem devlet hem de tüccar birlik¬ 

te piyasaya girerek alımlarda bulunurlar. Tütün üretildikten sonra 

'Baş Fiyat" ilân edilmekte ve ona göre işlem görmektedir. Diğer ürün- 
Lerde'ise> ürünün haşatından önce veya hasat esnasında taban fiyatı 
.lân edilmektedir. 

20) Tekel Genel Müdürlüğü 20.5.1983 tarihinden itibaren 60 Sayılı 
: K.H.K. ile Kamu İktisadi Kuruluşu olmuştur. 
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Destekleme alımında 'bulunan kuruluşlardan T. Şeker Şirke¬ 

ti ve Çay Kurumu üreticilere "bir takım hizmetler götürmelerine kar¬ 

şılık diğerleri etkin hir hizmet götürmemektedirler. Özellikle bura- 
ia Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri üzerinde kısaca durmakta 

fayda var. 

Bir çok ülkede kooperatifler piyasanın üretici lehi- 

le gelişmesi için çalışmalar yaparlar ve bunda da başarılı olmuş- 

Lardır. Memleketimizdeki Tarım Satış Kooperatiflerinin uzunca bir 

geçmişi olmasına rağmen daha hala bir çok problemleri vardır. 

Üretici menfaatlerini korumak amacıyla kurulan T.S.K.B. 
iestekleme alımlarının sağladığı imkânlarla kısa sürede sanayi ya¬ 
tırımlarına girişmişler ve ortaklarının menfaatlerini ikinci plana 

itmişlerdir. Ülkemizdeki 21 T.S.K.B.'den 19'u Devlet adına destek¬ 

leme alımı ile görevlendirilmektedir. Birliklerin bu faaliyetleri 
.çin ihtiyaç duyulan kredilerin tamamını Devlet sağlamakta ve bir¬ 
liklerin bu konuda kullanacakları yeterli öz kaynakları bulunmamak¬ 
ladır. 

T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile aldıkları destekleme 

:redilerinin zamanında geri dönüşü olmadığından, Ziraat Bankası 
radesi gelen kredileri Merkez Bankasına ödemek zorunda kalmaktadır, 

terliklerin T.C. Ziraat Bankasına olan borç bakiyeleri ve Tarım Sa- 

jLş Kooperatiflerine açılan krediler Tablo : 51 de verilmiştir. 

31.12.1982 tarihi itibariyle T.C. Z.Bankasına Birliklerin 

fjrcu 127,1 milyar TL. ' dir. 
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TABLO : 5 TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ 
DESTEKLEME BORÇ BAKİYELERİ 

(MİLYON TL) 

REESKONT ZİRAAT 
BANKASI 

TOPLAM 

31.12.1977 20695 15524 36219 
31.12.1973 16324 22474 38798 
31.12.1979 31298 23711 55009 
31.12.1930 46427 37259 83686 
31.12.1981 78527 69731 148258 

31.12.1932 2469B 127121 151819 

KAYNAK :T.C.ZİRAAT BANKASI 

TABLO:5 a TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNE 
AÇILAN KREDİLER 

(MİLYON TL.) 

REESKONT 
KAYNAĞI 

T.C.ZİRAAT BAN. 
KAYNAĞI TOPLAM 

1977 20082 2166 22248 
1978 32098 1807 33905 
1979 40839 4969 45808 
1980 87362 5353 92715 
1981 81444 18355 99799 

1982 43313 8198 51511 

kaynak: d.p.t. 
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Tarım satış kooperatiflerinin devlet adına alımlarda 

ılunmaları sonucu 1982 yılına kadar meydana gelen görev zararla- 
1 61,8 milyar TL. dir. 1982 yılında 30,2 milyar TL.'sı tahkim edil- 

Lştir. Tarım Satış Kooperatiflerinin görev zararları kümülatif 

İLarak Tahlo : 6'da verilmiştir. 

(LBIıO : 6 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN GÖREV 
ZARARLARI (Kümülatif) 

Yıllar Görev Zararları 

1977 13.223 

1978 16.802 

1979 22.272 

1980 42.489 

1981 54.178 

1982 61.763 

aynak : T.C. Ziraat Bankası 
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c. Destekleme Al imlan ve Finansmanı 

Destekleme alım miktarları yıldan yıla farklılık- 

.ar göstermektedir .<ij)estekleme alım miktarları, ilân edilen taban 
fiyatı ile o ürün için serbest piyasada oluşan iç fiyat ve ihracat 

fiyatı arasındaki farka göre azalmakta veya artış göstermektedir.^ 

\^<ı * & 

1969 yılından itibaren destekleme fiyatı ilân edilen 
Lrünlerin GSMH ve toplam tarmsal üretim içindeki yeri Tablo 7'de, 

:aramame fiyatları Tablo : 8'de, ortalama fiyatlar tablo 9'da, des- 
;ekleme alımları Tablo : 10'da ve üreticiye yapılan ödemeler ise 

fablo : 11'de gösterilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi hububat, Et ve Balık Kurumu 

sanlı hayvan, Çay Kurumu yaş çay yaprağı, Tekel yaprak tütün ve 

>üt Endüstrisi Kurumu süt alımları için 198i yılına kadar destek¬ 
leme adımlarının finansmanında çoğunlukla Merkez Bankası kaynak- 

.arını kullanıyorlardı. 

198i yılında T.M.O., Tekel ve Et ve Balık Kurumu dışın- 

Laki desteklemeci kuruluşların destekleme alımlarmın finansman kay¬ 

takları değiştirilmiş ve reeskontabl kredi uygulamasına geçilmiştir. 
.982 yılında Et ve Balık Kurumunun doğrudan Merkez Bankası kredi kul- 

.anım imkânı kaldırılmıştır. Böylece T.M.O. ve Tekel destekleme alım- 
Larmın finansmanında T.C. Merkez Bankası kaynaklarını, Tarım Satış 
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TABLO :7 DESTEKLEME ALIKLARININ GSKH VE 
TOPLAM ÜRETİM İÇİNDEKİ /ERİ 

(MİLYON TL) 

SSMH TARIMSAL DESTEKLEME YÜZDE FAYLARI 
ÜRETİM ALIKLARI 

(1) (2) (3) (3/1) (3/2) 

1974 427096 111190 21245 4.97 19.11 
1975 535771 135878 27954 5.22 15.04 
1976 674986 301931 37124 5.50 12.30 

1977 872894 639268 49910 5.72 7.81 

1978 1290723 662106 52774 4.09 7.97 
1979 2199520 781922 76642 3.43 9.80 
1980 4435153 1251088 127414 2.87 10.18 
1981 6564284 1500393 192351 2.93 12.82 
1982 8561704 1562207 231944 2.71 14.85 

KAYNAK îD.P.T. 
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TABLO: 8 TARIMSAL DESTEKLEMEYE TABİ ÜRÜNLERİN KARARNAME FİYATLARI 

OP.Ş/KB) 

iUnler 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Bl'SMT 
I.D.Makarna!ık 83 95 106 106 125 230 300 400 580 1250 2275 2700 3200 

[I.D.Sakarnalik 85 90 103 103 123 230 300 350 550 1200 2175 2600 3000 
I.D.Ek.eklık 84 90 103 103 123 215 250 275 300 340 530 1075 1975 2400 2800 

II.D.El.eklik 80 85 100 100 120 205 240 265 290 330 910 1025 1875 2300 2600 
.AFFA 

Be * az Arpa 60 65 80 80 95 165 180 190 200 270 480 900 1400 1600 1900 

Sı .ah Arpa 50 55 ' 65 65 78 137 145 155 165 240 460 850 1350 1550 1800 

■ÇAVDAR 60 65 75 75 90 158 170 180 190 250 470 850 1300 1550 1800 

.YULAF (BEYAZ) 55 60 73 73 88 154 170 180 190 240 460 850 
■ÇELTİK 
Uzun 195 225 225 250 360 450 500 550 625 

Orta 170 210 210 230 340 425 475 525 600 

KIRMIZI MERCİMEK 900 2800 5200 
.NOHUT LEBLEBİLİK 6500 

.MISIR (MELEZ) § 95 210 250 

.HAŞHAŞ KAPSÜLÜ 
Kimlik 2100 2300 2300 2500 2500 3500 4000 4800 5300 
Yazlık 1700 1900 1900 1900 1900 2700 3000 3600 4000 

.TÛIÜN 
Ece Bas Fivati 1325 1325 1525 1525 1650 2500 3300 4300 5000 5700 7000 13000 16000 24000 33500 

Mar.ara Bas Fiyatı 1600 1600 1800 1800 1800 3300 4100 5100 6100 6800 3400 15900 19000 29200 39500 
Karadeniz Bas Fivati 1800 1800 2000 2100 2150 3400 4400 5400 6200 7100 8700 16000 19700 29500 40000 

1. PAMUK »Kutlu» 
Eoe 235 280 340 375 600 800 800 1025 1075 1375 2500 5000 6300 7800 9500 

Ant al ya 235 280 335 370 590 790 790 1025 1075 1375 2500 5000 6300 7800 9500 

Çukurova 225 270 320 355 560 760 760 975 1025 1325 2450 4900 6200 7500 9000 

î.S.PANCARI(116 Polar) 14 20 20 20 30 40 50 58 62 80 130 275 400 500 600 

l.ÇAY 350 350 400 400 450 625 750 850 1000 1200 1450 2770 4100 5500 7250 

.CEKİF:DSİZK.ÛZÛM(St.9) 233 280 292 305 700 1000 1000 1050 1200 1750 4000 8500 11000 13200 15800 

ÇEKİRDEKLİ K.ÛZÛH 750 750 1000 2000 4000 
ÜNCİRdOOGr RuTuzlu) 165 200 235 260 420 550 600 700 800 1050 2200 5000 6500 7800 9400 

.FINDIK(ISORandi.an) 
Tc.bul Kabuklu 580 750 850 850 970 1350 1400 1450 1650 2150 3750 11000 12500 15000 17500 

Sivri Kabuklu 570 720 820 820 940 1320 1370 1420 1620 2110 3710 ıoooo 11500 14000 16500 
.ANTEP FISTI8İ 800 1000 1100 1300 1800 2500 2650 5500 12500 30000 

ı.Y.FISTlfil(Çerezlik) 1800 2800 7000 7000 8500 

i. AiÇICESİ 160 180 200 220 250 375 550 575 650 850 1200 3000 4000 5000 6100 
Lzeytinyasi 520 630 780 870 1750 1750 1800 2300 3000 12500 15000 

J.SütA FASLİYES! 4000 5200 6300 

3. KOLZA 1000 2200 3400 

TİFTİK 
Oğlak 2400 3180 3180 3816 7000 8000 11500 19000 37000 76500 80000 88500 

|. ince 1900 2438 2438 3392 6350 7300 11000 17500 32500 67200 70500 78000 

Kcnvadag-Kasta.onu 1650 2014 2226 3286 6300 7200 10500 17000 30500 63000 66000 71500 

Ivi 1500 1643 1855 3180 6150 7000 10000 16000 29000 60000 60000 65000 

Sıra-Kon.ao.a 1200 1272 1378 2756 6400 6300 9500 11500 26000 54000 54000 59000 
5.M.(ArASISI(I56fiandı.an) 

64-70 S Kalite 5000 5500 6500 14000 29100 32300 34500 37500 

6C-62 S Kalite 6300 13000 27050 29500 31000 34000 
i 56-59 S Kalite 6100 12000 24950 26000 28000 31000 

48-54 S Kalite 5800 10000 20800 23000 24000 26500 

Yünler 5000 9000 18700 19500 20500 22000 

4.Y.YAPASI(ERZ.BEYAZ AZ.F) 15000 24000 

!7.TAŞ KOZA 5500 6000 8000 10000 18500 80000 

Ş.CANII HAYVAN 
Ko»un (AZAMİ F) 1600 1600 1900 2500 3600 4600 

, Sı oır (AZAMİ F) 1500 1500 1750 2400 3400 4400 

■.GUI ÇİÇESİ 800 1100 1350 3000 
».HAŞHAŞ TOHUMU 1000 

11.PATATES 1000 

B.rUPU SO^AN 
;===—= - -=~-5ss—1: ==_=_ 

1500 
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rABLD: 9 TARIMSAL DESTEKLEME ORTALAMA FİYATLARI 
(TL/KG) 

ÜRÜNLER J969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1.BUĞDAY 0.80 0.85 0.99 0.98 1.20 2.12 2.34 2.58 2.77 3.20 5.03 10.22 18.61 22.95 

2.ARPA 0.63 0.63 0.78 0.80 0.95 1.65 1.76 1.88 1.98 2.69 4.72 8.90 13.38 15.58 

3.ÇAVDAR 0.60 0.65 0.74 0.74 0.89 1.60 1.67 1.78 1.91 2.48 4.70 8.48 12.92 15.41 
4.3.PANCARI 0.14 0.20 0.20 0.20 0.30 0,41 0.55 0.65 0.68 0.90 1.42 3.10 4.58 5.86 

5.TÜTÜN 8.56 8.86 11.35 11.69 13.21 23.17 31.29 39.16 44.37 50.10 60.91 111.68 138.04 211.01 

6.PAMUK 2.30 2.75 3.21 3.55 5.69 7.69 7.68 10.31 10.79 14.26 25.00 49.22 62.35 66.10 

7.AYÇİÇEĞİ 1.60 1.80 2.01 2.20 2.49 3.74 5.50 5.75 6.51 8.50 16.00 30.00 40.00 50.00 

8.ÇAY 3.50 3.50 4.00 4.00 4.50 6.25 7.50 8.50 10.00 12.00 14.50 27.70 41.00 55.00 

9.FINDIK 5.62 7.43 8.43 8.44 9.63 13.14 13.95 14.49 15.81 23.38 50.49 109.00 123.92 149.68 

10.Ç.SİZ K.ÛZ'ÜM 2.38 2.75 2.84 3.01 6.92 9.69 9.78 10.32 12.45 19.49 44.93 85.06 110.74 131.79 

ll.Ç.Lİ K.ÜZİİM 6.00 7.50 8.37 10.00 16.72 44.01 

12.İNCİR 1.59 1.90 2.20 2.53 5.52 5.97 7.04 6.80 8.78 20.19 42.61 54.29 60.27 
13.ZEYTİNYAĞI 17.49 17.50 17.94 23.33 35.63 128.31 164.57 
14.TİFTİK-YAPAGI 59.27 46.39 86.04 148.17 270.44 507.51 470.85 479.76 

İ5.HAŞAS KAPSÜLÜ 19.29 20.45 21.68 23.27 23.60 33.05 37.29 45.12 
16.SOYA FASULYESİ 39.54 52.06 

17.YER FISTIĞI 18.49 27.46 74.51 74.53 87.87 
18.ANTEP FISTIĞI 18.00 24.74 26.51 55.00 150.04 299.83 

19.YAŞ KOZA 71.22 88.78 96.33 124.50 647.00 815.80 
20.KOLZA 9.99 17.50 32.64 

21. GÜL ÇİÇEĞİ 8.19 11.05 12.96 29.97 
22.CANLI HAYVAN 11.78 15.95 20.44 26.21 38.46 58.34 
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TABLO: 10 DESTEKLEME ALIMLAR I 
(1000 TON) 

ÜRÜNLER 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1.BUĞDAY 500.1 805.1 1938.1 1398.1 535.9 794.1 2472.1 3128.1 3620.9 3200.1 1644.1 1653.9 1057.9 2522.9 

2.ARPA 4.9 10.1 61.6 31.9 T 
• i. 21.9 622.1 398.1 204.1 22.6 104.1 710.5 761.7 933.1 

3.ÇAVDAR 15.9 23.4 13.2 19.1 1.5 .5 92.9 60.9 31.9 9.1 12.1 10.9 21.5 26.3 

4.S.PANCARI 3356.1 4290.1 5956.2 5986.1 5095.2 5706.9 6943.6 9406.1 8994.9 8836.8 8759.7 6766.1 11165.1 12732.5 

5.TÜTÜN 95.9 84.7 110.9 83.4 95.6 125.9 130.3 134.9 219.1 194.7 234.6 163.2 152.4 81.3 

6.PAHUK 406.4 217.4 271 378.5 392.5 1126.1 514.1 445.9 798.1 434.9 500.9 361.9 459.4 176.1 

7.AYÇİCEBİ 56.9 33.1 9.5 80.1 61.9 3.1 54.5 291.9 201.9 229.7 211.7 327.6 320.3 294.3 

8. ÇAY 160.1 153.3 173.3 216.7 196.2 201.9 261.8 300.9 396.6 451.2 555.2 476.1 192.3 303.3 

9.FINDIK 38.1 147.2 72.6 100.9 123.9 170.1 251.1 205.1 184.1 154.8 134.4 100.8 262.5 94.6 

10.Ç.SİZ K.ÜZÜN 38.8 89.9 61.6 37.5 32.8 54.3 99.3 72.4 57.2 28.7 26.8 30.5 34.3 17.3 

ll.Ç.Lİ K.ÜZÜM .2 44.9 64.9 21.2 20.5 13.5 

12.İNCİR 16.3 21.7 16.1 17.3 17.1 19.9 19.4 13.9 11.9 9.9 13.1 19.6 24.3 19.1 

13.ZEYTİNYAĞI 5.1 13.8 34.1 7.3 26.9 39.7 24.8 

14.TİFTİK-YAPAĞI 1.5 3.3 2.5 2.3 3.2 4.7 2.6 2.1 

15.HAŞAS KAPSÜLÜ 5.8 14.3 36.4 28.2 11.7 13.7 10.2 5.8 

16.SOYA FASULYESİ 5.7 7.4 21.5 

17.YER FISTIĞI 7.1 3.9 5.7 9.6 2.3 

18.ANTEP FISTIĞI .2 10.1 4.5 .1 2.7 .6 

19.YAŞ KOZA 1.1 .9 .9 .3 .2 .2 .5 

20.KOLZA 8.4 .2 1.1 

21.6ÛL ÇİÇEĞİ 3.1 3.7 4.5 3.3 

22.CANLI HAYVAN 91.5 100.9 129.1 153.9 118.4 113.5 
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TABLO: 11 ÜRETİCİYE YAPILAN ÖDEMELER 
(MİLYON TL.) 

ÜRÜNLER 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1.BU6DAY 400.1 684.1 1910.9 1374.1 643.1 1682.1 5794.1 8062.9 10034.8 10235.1 8263.1 16910.1 19690.9 57896.1 

2.ARPA 3.1 6.4 47.9 25.6 .2 36.1 1093.5 746.9 403.9 60.8 490.9 6323.6 10573.6 14540.1 

3.ÇAVDAR 9.6 15.2 9.8 14.1 1.4 .8 154.9 108.1 60.9 22.6 56.9 92.4 •277.7 405.4 

4.S.PANCARI 472.5 858.1 1191.2 1197.2 1529.1 2331.1 3799.1 6134.9 6117.1 7942.9 12434.8 20974.6 51135.9 74647.1 
5.TÜTÜN 820.8 750.4 1258.7 974.9 1262.8 2917.1 4077.1 5282.5 9721.1 9754.5 14289.1 18226.1 21037.4 17155.1 
6.PAMUK 933.4 597.6 870.1 1343.9 2232.6 8658.9 3947.1 4596.1 8610.1 6201.2 12524.9 17811.9 28644.9 11639.9 

7.AYÇİÇEĞİ 91.2 59.6 19.1 176.2 154.1 11.6 299.7 1679.1 1313.9 1952.4 3387.2 9828.1 12812.1 14715.1 

8.ÇAY 560.3 536.6 693.4 866.8 882.9 1262.6 1963.6 2557.9 3965.7 5414.2 8050.9 13189.6 7884.1 16682.3 

9.FINDIK ^ 214.2 1094.2 612.2 851.9 1193.1 2235.1 3501.9 2971.9 2909.9 3619.2 6786.2 10987.5 32527.7 14159.9 

10.Ç.SİZ K.ÜZÜM 92.4 247.1 174.9 112.9 226.9 526.1 970.9 747.2 712.1 559.4 1204.1 2594.2 3798.3 2279.9 

ll.Ç.Lİ K.ÜZÜM 1.2 336.9 542.9 211.9 342.7 594.1 

12.İNCİR 25.9 41.3 35.4 43.8 70.9 109.9 115.9 97.9 B0.9 86.9 264.5 835.1 1319.3 1151.1 
13.ZEYTİNYAĞI 89.2 241.5 611.9 170.3 958.5 5094.1 4081.3 
14.TİFTİK-YAPASI 83.9 153.1 215.1 340.8 865.4 2385.3 1224.2 1007.5 

15.HAŞAŞ KAPSÜLÜ 111.9 292.5 789.1 656.3 276.1 452.8 380.4 261.7 
16.SOYA FASÖLYESİ 292.6 1119.3 

17.YER FISTIĞI 131.3 107.1 424.7 715.5 202.1 

18.ANTEP FISTIĞI 3.6 249.9 119.3 5.5 405.1 179.9 

19.YAŞ KOZA 56.3 64.1 79.9 28.9 24.9 129.4 407.9 
20.KOLZA 83.9 3.5 35.9 

21.GÜL ÇİÇEĞİ 25.4 40.9 58.3 98.9 

22.CANLI HAYVAN 1078.1 1609.1 2639.1 4033.2 4554.1 6621.6 

TOPLAM 3623.5 4890.6 6823.6 6981.4 8200.7 21244.9 27953.8 37124.2 49709.9 52773.4 76642.2 127414.4 192350.5 231943.9 
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operatifleri T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile reeskontabl kredi 

diğer kuruluşlarda ya kendi kaynaklarından ya da her hangi hir 

inka aracılığı ile reeskontabl kredi kaynaklarından finanse etmek- 

ıdirler. Zaman zaman T.C. Ziraat Bankası kendi kaynaklarından Ta¬ 

mı Satış Kooperatifleri Birliklerine destekleme kredisi açmaktadır 

Açılan destekleme kredilerinin faiz oranı çok düşük ve 

idesi kısadır. Alınan ürünlerin zamanında satılamaması, stokların 

ıstekleme kredileriyle elde tutulması, desteklemeci kuruluşların 

; kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle açılan kredilerin geri 

inüşü yavaş olmaktadır. İşte destekleme alımlannın finansmanında 
ırşılaşılan en önemli güçlük budur. Desteklemeci kuruluşlara kul- 
ındırılan destekleme kredileri Tablo : 12'de verilmiştir. 

Tarım ürünleri haşatının yılın belirli aylarında yoğun- 

ık arz etmesi sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinde sıkıntı çe- 
.İnektedir. Ürün bedellerinin ödenmesi için emisyona başvurulması, 
ır olan fiyat istikrarsızlığını artırmaktadır. Hele bu kredilerin 

iri dönüş hızının çok yavaş olması enflasyonist baskılara sebep 

maktadır. Belirli aylarda yoğunluk kazanan destekleme alımları- 

m yükünü azaltmak için, 19Ö2 yılında "Destekleme Çerçeve Karar- 
mesi" çıkarılmış ve bu kararname ürünün alımı anında % 25'ni pe- 
n, geri kalanı 3 eşit taksitte olmak üzere 6 ay içinde ödenmesi- 

. öngörüyordu. Yalnız fındık'ta $ 50 peşin ödenmesi hükme bağlan- 
ştır. Daha sonra, bütün ürünler için ilk teslim anında $ 50'si 
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ABL0:12- DESTEKLEMEĞİ KURULUŞLARA AÇILAN KREDİLER 

(Milyon TL.) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

MO 12.200 18.575 27.495 25.524 40.226 63.272 

ekel 7.000 15.150 23.620 28.056 35.704 58.802 

.Şeker Fah. 3.577 5.974 10.397 15.498 29.637 29.500 

aykur 1.298 3.260 5.591 11.053 12.898 12.895 
ümerhank 800 3.124 4.430 8.153 8.352 
üt End. Kurumu 237 498 649 801 1.238 1.323 

t Balık Kurumu 1.100 2.200 4.200 6.995 10.202 19.074 

•S.K.B. 13.370 21.225 18.539 31.152 46.946 78.439 

TOPLAM 38.782 67.682 93.615 123.505 185.004 271.657 

aynak : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. 



73 

eşin geri kalanı 6 ay içinde 3 eşit taksitte ödenmesine geçilmiş-

Lr. Destekleme alımlarmın aylara dağılımı Tat)lo 13 de, Destek-

sme çerçeve kararnamesine göre ödeme planı ise Tablo 14'de ve-

Llmiştir. 

Hububat ve tütün bu kararnameye dahil olmayıp, peşin 

âeme sistemine göre alım yapılmaktadır. 

d. Fiyat Dışı Desteklemeye İlişkin Uygulamalar : 

Tarım ürünleri üretiminde verimliliği yükseltecek 

i maliyetleri düşürecek olan asıl unsur, uygun miktarlarda ve 

.verişli şartlarda tarımsal girdilerin sağlanmasıdır. Girdi kul-

fuıı m seviyesi tarım tekniğinin bir göstergesidir. Üretim dönemin-
tarımda verimliliği doğrudan doğruya etkiliyen başlıca girdiler 

ıliteli tohum, gübre,ilâç, sulama, tarım makinalar ve kalifiyeli 
çiliktir. Bunların tedarikinde, kredi ise başlı başına önemli bir 
rdi olmaktadır. 

Ülkemizde tarım girdilerinin yaygın şekilde kullanılması-
Devlet çeşitli şekillerde teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bir 

)k girdinin üretimi, dağıtımı ve finansmanı büyük ölçüde kamu 
ıruluşlarmca yapılmaktadır. Bu işlemlerden doğan zararları Devlet 
rşılamaktadır. Kaliteli tohum, ilaç ve gübre maliyet fiyatlarının . 

tında üreticilere uygun imkânlarla intikal ettirilmekte ve her 
1 artan sulama yatırımlarından da üreticilerin istifade etmelerin-

maliyet gözetilmemektedir.'Her türlü tarım kredisi yaklaşık ola-

k ticari kredilerin yarısı kadar faiz oranları üzerinden kullan-

rılmaktadır. Vergi kanunları veya diğer kanunlarla tanınan muafi-

tler, istisnalar ve teşviklerle tarım sektörü himaye edilmektedir. 



TABLO : 13 DESTEKLE ftLIlİİ.AKININ AYLARA GÖRE YÜZDE DAĞILIMI 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

BUĞDAY 12.8 42.9 36.1 6.2 1.3 .4 .3 100 

ARPA 13.6 40.3 37.8 6.9 1.2 .2 100 

HAŞAŞ KAPSÜLÜ 1.4 2.1 85.9 9.4 1.2 100 

TÜTÜN 21.6 24.1 18.5 22.2 9.7 3.9 100 

ÇAY 24 14.6 26.8 16.5 17.7 .4 100 

PAMUK 2.9 1.2 4.2 20.4 52.9 18.4 100 

ÇEK.KURU ÜZÜM 8.1 76.4 14.1 .9 100 

KURU İNCİR 11.7 67.8 19.3 .8 100 

FINDIK .2 .1 6.5 36.2 43.7 12.6 100 

AYÇİÇEĞİ 2.7 57.5 35.2 3.2 1.4 100 

YER FISTIĞI 12.8 7.6 .9 14 41.2 23.5 100 

ŞEKER PANCARI 1.2 .1 18.1 32.4 37.8 10.4 100 
TİFTİK VE YAPASI 1.3 15.8 68.7 11.1 3.1 100 

SOYA FASULYESİ 5.2 1.4 .5 50.6 42.3 100 

» :BEŞ YILLIK AYLIK ALIHLARIN ORTALMA ASIRLIKLARI ALINARAK ELDE EDİLMİŞTİR. rs?,» 
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TABLO : 14 ÜRETİCİYE YAPILCAK ÖDEMELERİN AYLIK YÜZDE DAĞILIMI 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

BUĞDAY 12.8 42.9 36.1 6.2 1.3 .4 .3 100 

ARPA 13.6 40.3 37.8 6.9 1.2 .2 100 

HAŞAŞ KAPSÜLÜ 1.4 2.1 85.9 9.4 1.2 100 
TÜTÜN 21.6 24.1 18.5 22.2 9.7 3.9 100 

PAY 7.9 4.8 1.7 20.9 15.9 8.2 4.2 9.9 5.2 9.9 11.4 100 
PAMUK 9.4 1B.2 20.4 3.3 1.4 3.5 17.8 10.8 15.2 100 

ÇEK.KURU ÜZÜM 20.7 1.6 .4 2.3 37.8 12.2 19.5 5.5 100 
KURU İNCİR 24.7 16.4 7.2 16.3 8.5 17.2 9.7 100 
FINDIK 11.2 12.3 12.9 .5 .3 2.2 15.6 21.8 10.5 12.7 100 

AYÇİÇEĞİ 14.3 21.2 9.4 3.1 .4 1.4 14.8 10.2 15.1 10.1 100 

YER FISTIĞI 15.4 14.8 12.5 22.6 1.4 .9 7.2 14.7 10.5 100 

ŞEKER PANCARI 16.3 13.2 16.8 11.3 1.5 .7 .3 1.5 4.5 9.1 14.5 10.3 100 
TİFTİK VE YAPAĞI 1.5 6.1 14.4 6.2 18.7 7.7 22.5 20.2 1.9 .8 100 
SOYA FASULYESİ 16.7 11.3 15.1 24.9 5.9 .6 15.2 10.3 100 

«• :DESTEKLEME ALIMLARI KARARNAMESİNDE TESBİT EDİLEN'ÖDEME ESASINA BORE DÜZENLENMİŞTİR. 
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tçük çiftçi muaflığı, zirai kazançlar istisnası, Emlak vergisi 

'anının düşüklüğü gibi. 

Tarım ürünleri üretiminde etkili olan başlıca girdi kul- 

ınımları Tablo : 15 ve bazı girdi fiyatları da Tablo : 16*da gös- 

irilmiştir. 

Devletin desteği ile girdi kullanımı artmaya devam et¬ 

ikle beraber henüz istenilen seviyeye ulaşılmış değildir. 8,8 mil¬ 
in hektar sulanabilir arazinin ancak yüzde 35'i sulanmaktadır. Ta- 

.m kredilerinin vadeleri diğer kredilerden düşüdür.T.C. Ziraat Ban- 
ısının kredilerinin büyük bir kısmı kısa vadelidir. Üreticiye ise 
.r üretim dönemini içine alabilecek bir süre gereklidir. Diğer yan¬ 

ın kredi alabilmenin bir takım şartları vardır. T.C. Z.Bankası tapu- 

ı araziyi ipotek ederek kredi vermektedir. Oysa tarım alanlarına 

ıpu-kadastro hizmetleri tam olarak götürülememiştir. 

Gübre ve ilaç fiyatları uzun yıllardan beri sabit tutul- 
ış,artan maliyetlerine rağmen gübre ve ilaç kullanımından doğan 

ıran devlet yüklenmiştir. Zirai Donatım Burumunun gübre satışın¬ 

ın doğan görev zararları Tablo : 15'de gösterilmiştir. 

LBLO : 17 TZDK'NUN GÜBRE GÖREV ZARARI 
(Cari Fiyatlarla) 

Yıllar 
Görev Zararı 

(Milyar TL.) 
1974 1,1 
1975 2,6 
1976 3,7 
1977 4,5 
1978 11,4 
1979 28,1 
1980 38,0 
1981 68,1 
1982 73,0 

.ynak : D.P.T. Gübre Sanayi Hakkında Rot 29.9.1983 Hizmete 
Özel 
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TABLO : 15 TARİH GİRDİLERİ KULLARIMI 

TRAKTÖR 
(OOOADET) 

X 

ARTIŞ i 
GÜBRE 

!000 TON) 
7. 

ARTIŞ 
2 İR.İLAÇ 

(TON) 
t 

X 

ARTIŞ 1 
TOHUMLUK 

1000 TON) 
t* 

X 

ARTIŞ ( 
SULAMA 

1000 HEK) 
X 

ARTIŞ 

1974 200 28.30 3136 -15.70 62 1.60 90 2.30 1296 10.90 
1975 243 21.50 3692 17.73 48 -22.58 95 5.56 1420 9.57 
1976 282 16.05 5945 61.02 50 4.17 110 15.79 1560 9.86 
1977 325 15.25 6577 10.63 52 4.00 200 81.82 1719 10.19 
1978 392 20.62 7474 13.64 54 3.85 150 -25.00 1802 4.83 
1979 408 4.08 7666 2.57 80 48.15 102 -32.00 1876 4.11 
1980 428 • 4.90 5967 -22.16 39 -51.25 125 22.55 1918 2.24 
1981 455 6.31 6686 12.05 38 -2.56 100 -20.00 2006 4.59 
1982 480 5.49 7451 11.44 39 2.63 140 40.00 2145 6.93 

KAYNAK:DPT.DSİ VE TOPRAKSU. 
«■ :AKTİF MÜCADELE İLAÇLARI 
M :TAHMİNİ 



TABLO : 16 TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

TRAKTÖR (TL/ADET) 78619 85120 99569 124865 208951 366551 976862 1318757 1686000 

BİÇERDÖVER (TL/ADET) 246000 243250 345000 443333 714666 1217333 2393058 4142417 5280908 
TARIM ARABALARI <TL/ADET) 15000 15587 20783 23417 36589 62201 124403 179653 200600 

UÇ SOBLU PULLUK (TL/ADET) 4750 5675 7330 8500 12500 17000 44000 64000 65000 
MİBZER (TL/ADET) 24550 25550 28500 32000 50000 85000 180000 248000 274000 
GÜBRE (TL/TON ) 443 434 1795 1795 1795 1795 10348 14989 18065 

TARIM İLAÇLARI (TL/TON ) 18 20 23 29 44 72 181 328 331 

MOTORİN (TL/LT ) 2.51 2.51 2.51 3.3 4.68 8.06 26.17 45 57.5 

kaynak: d.p.t. 
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1977 yılından itibaren gübre sübvansiyonu ile ilgili 

r çalışma yapılmış ve bu çalışmada çiftçiye verilen sübvansiyon 

e yerli gübre fabrikalarına verilen'sübvansiyon incelenmiştir.(21) 

Söz konusu çalışmada, gübre ithal fiyatları sınır kabul 

.ilerek, ithal fiyatı ile çiftçi fiyatı arasındaki fark çiftçiye 
irilen sübvansiyonu, ithal fiyatı ile fabrika fiyatı arasındaki 

,rk fabrikalara verilen sübvansiyonu belirlemektedir. Çiftçiye ve 

.brikalara verilen sübvansiyon grafik 1 de gösterilmiştir. Grafik- 
ı görüldüğü gibi gübre sübvansiyonundan fabrikaların aldığı pay 
.derek artmış, çiftçi yerine gübre fabrikalarına sübvansiyon ve- 

lir durumu gelinmiştir. 

TABLO : 18 ÇİFTÇİYE VE FABRİKALARA VERİLEN SÜBVANSİYONLAR 
(Milyar TL. ) 

  

11ar 
Çiftçilere Verilen 
Sübvansiyon 

Fabrikalara Verilen 

Sübvansiyon 

977 3,6 1 0 H 

978 8,1 4,3 

979 19,7 4,6 

980 15,8 26,3 

981(1.Altı Aylık)17,2 18,8 

981(11. " )38,0 18,8 

982 14,7 47,7 

ynak : Suna Niron, a.g.e. 

1) Suna Niron, Fertiliser Sobsidies in Turkey, June, 1983 
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fık 1 : 1977 1982 İthalat Fiyatları İle Mukayeseli Sübvansi 
ar TL. ) 

yonlar. 

888i. 
1977 1978 1979 1980 1981 13 1981 1902 

□ Çiftçilere Verilen Sübvansiyonlar 
Fabrikalara Verilen Sübvansiyon 

1) Birinci altı aylık çiftçi fiyatları ile 
2) İkinci altı aylık çiftçi fiyatları ile 
3) Birinci altı aylık fabrika fiyatları ile 
Not : Bu grafikle ilgili hesaplamalar ek tablo 1-7'dedir. 
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Ülkemiz tarımının gelişmesine imkânlar ölçüsünde kaynak 
yrılmaktadır. Fakat fiyat dışı destekleme çalışmaları çok değişik 

anallardan dağınık "bir şekilde yürütülmektedir. Tarıma aktarılan 

aynaklar rasyonel bir şekilde kullanılabilseydi mevcut tarımsal 

retimin artış hızı daha yüksek olması gerekirdi. Birim alandan 

İman ürün miktarı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında birçok 

lkeden geri durumdayız. Belli bir üretim potansiyeline sahip olan 

ürkiye bazı tarım ve hayvancılık ürünlerini ithal etmektedir. Bü- 

ük bir hayvancılık potansiyeline sahip olmamıza rağmen sürekli it- 

al mallarımız arasında hayvansal ve bitkisel yağlar mevcuttur. İş- 
e eldeki imkânların değerlendirilememesi sonucu her yıl yaklaşık 
larak 150-250 milyon Dolar döviz kaybımız olmaktadır. Değerlendir¬ 
enin yapılabilmesi için tarım ürünleri ithalatı Tablo : 19'da ve- 

ilmiştir. 

Bu durumun en önemli sebebi, istenilen amaçlara uygun 

aynakların kullanılamamasıdır. Uygulamada görülen aksaklıklar ve 

oordinasyonsuzluğun bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 
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TABLO: 19 TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATI 
(MİLYON $> 

1974 

  

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

ruEday 237.6 102.7 47.5 91.6 

PİRİNÇ 3.7 36.6 4.1 7.2 13.1 7.5 2.5 10.8 9.8 

SOYA YAĞ 6.1 49.9 35.9 6.9 21.7 59.2 66.7 77.4 65.7 

ŞEKER 59.2 129.8 52.3 

HAY.VE BT.YAĞLAR 59.9 59.6 8.4 10.4 13.6 43.9 13.1 23.4 

İC YAĞI 10.8 7.3 4.1 1.5 .5 12.5 13.6 12.6 

TOPLAM 247.4 319.1 106.9 26.6 46.7 30.8 255.4 214.7 203.1 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ 

EKONOMİYE ETKİSİ 
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Devletçe -uygulanan destekleme politikalarının ne gibi 

tkiler yaratacağı konusuna açıklık getirimenin, uygulanan politi- 

anın başarısını değerlendirme yönünden önemi büyüktür o Her ekono- 

i politikası aracının ekonomi üzerinde bir takım etkiler yarata- 

ağı açıktır. Bu etkilerden bir kısmı istenen ve beklenen etkiler- 

ir. Diğer bir kısmı*ise istenmiyen etkilerdir. 

j. DESTEKLEME ADIMLARININ ÜRETİM MİKTARINA VE KALİTESİNE 
ETKİLERİ 

Destekleme alınılan uygulamasının, uygulamaya konu olan 

rünün üretim miktarı üzerinde etkili olmaması ender görülebilecek 

ir olaydır. Çünkü destekleme alımları, ürün fiyatının belli bir 
eviyenin altına inmesini önleyecek makul bir fiyattan istikrarlı 

ir pazar imkanı sağlayacaktır, (l) 

Devlet, uyguladığı destekleme alım politikası ile üretimi 

tkilemek istiyorsa, bu durumda ortaya çıkacak üretim artışı istenen 
e beklenen bir sonuç olacaktır. Ancak esas amaç üreticinin geliri- 

i etkilemek, ya da söz konusu ürünün piyasasında bir istikrar sağ- 
Bmak ise, üretim miktarında ortaya çıkan etki bir yan etki olmak- 
aaır. Bu yan etki kabul edilebilir bir sonuçsa devlet buna taham- 

il edecek, yok değilse diğer araçlardan yararlanarak bu istenmeyen 
Dnucu ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Bu konuda ilk akla gelen 
Bdbir, ekim alanlarının sınırlandırmaktır. Ancak üretici eğer eks- 

msif tarım yapıyorsa bu alman tedbir etkisiz kalabilir. (2) Bu 

.) Türkiye 2. İktisat Kongresi, Cilt V.,"Tarım" Komisyon Tebliğleri, 
s. 267 

) A.g.e. 
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urumda yapılacak olan, ürünün sadece kelli bir kısmını destekleme 

fiyatları ile satın almak ve ihracat imkânlarını araştırmaktır. 

Üretim miktarını etkileme yanında, ürünün kalitesini ve 

iriin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Ürünün 
calitesine göre farklı fiyat ya da prim uygulanabilir. Buğdayda, 
bütünde farklı kalitedeki ürünlere farklı alım fiyat, uygulaması 

Duna örnek olarak gösterilebilir. Gerek ülke talebine gerekse ih¬ 

racat ürünlerine bir yenisinin eklenmesi bakımından ürün çeşitlen¬ 

dirilmesi ve yeni bir ürünün ülke içinde üretiminin yerleştirilmesi 
amacıyla destekleme politikalarından yararlanmak mümkündür. 

Ülkemizde destekleme alımlarına konu olan ürünlerin sa¬ 

yıları pek çoktur. Nitekim çeşitli zamanlarda ve farklı sürelerde 

almak üzere devlet buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, af¬ 

yon sakızı, haşhaş kapsülü, şeker pancarı, fındık, çekirdeksiz ku¬ 

ru üzüm, kuru incir, pamuk, tütün, yaş çay yaprağı, zeytinyağı, an- 

tep fıstığı, çiğit, ayçiçeği, tiftik, gülçiçeği, canlı hayvan, kol¬ 

sa, çekirdekli kuru üzüm, merinos yapağısı, yerli yapağı, haşhaş 

tohumu, soya fasulyesi, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, şarap- 

Lık yaş üzüm piyasalarına müdahale etmiştir. 

Bu ürünlere uygulanan destekleme alımlarını teker teker 

3İe alıp incelemek mümkün olamayacağından, ülkıe ekonomisinde önemli 

yeri olan buğdayda uygulanan destekleme politikasını çeşitli yönle¬ 

riyle incelemeye ve önemine göre bazı ürünlere atıfda bulunmaya 

çalışacağız. 
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Buğday Destekleme Alımlarının Etkisi;" Ülkemizde ilk ola-, 
'ak desteklenen ürünün buğday olduğunu önceki bölümlerde anlatmış¬ 

tık. Devletin buğday piyasasına müdahalesinin temel amacı, hem üre¬ 

ticiyi hem de tüketiciyi korumaktır. Bilindiği gibi buğday halkımızın 

geleneksel bir gıda maddesidir. Nitekim ülkemizde fert başına düşen 

mğday tüketimi, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında rekor düzeye 

ulaşmaktadır. Türkiye uzun yıllar buğday sıkıntısı çekmiş ve buğday 

Lthal etmek zorunda kalmıştır. Bu gerçekler dikkate alındığında, 

juğday politikamızın en başta gelen amacının üretimi ülke ihtiya¬ 

cına yetecek kadar artırmak ve ihtiyaç fazlasını ihraç edebilmek 

jlacağı anlaşılmaktadır. (3) 

Ülkemiz buğday üretiminde gerçekten çok önemli atılımlar 
rapmıştır. 1950'lerde 1 hektardan 1 ton buğday alınırken, son za- 

ıanlarda hektardan alman ürün 1,6-1,9 ton arasında değişmektedir. 

Buğday üretimi ile destekleme fiyatı, kullanılan gübre, 

sraktör sayısı, ekili alan ve zaman trendleri arasındaki ilişki 

’egresyon analizleri ile kademeli bir şekilde araştırılmış ve çe¬ 
şitli kombinasyonlar denenmiştir. Aynı şekilde gübre kullanımı ve 

craktör sayısı ile verimliliğin ilişkili olup olmadığı incelenmiş- 
;ir. Buğdayda üretim artışı ile ekili alan ve traktör sayısı ara¬ 

sında pozitif bir ilişki gözlenmiştir. Buğday üretimi ile ekili 

ilanlar ve traktör sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon 
malizi sonuçları aşağıda verilmiştir. 

3) A.g.e., s. 270 



X = - 26390,7 + .0128 X + 4.1298 Z 

Y = Buğday üretimi (000 ton) 
X = Traktör sayısı (000 adet) 
Z = Ekili Alanlar (000 Ha.) 

R2 = 0,8679 
R2= 0,8439 

DW = 1,74 

t testi X için 3,563»2 için 2,371 Bulunmuştur. 

Diğer değişkenlerle çeşitlikombinasyonlar anlamlı bir 
işki göstermemektedir. 

Buğday verimliliği 

Y = 1087,8 + 0,0019 X 

Y = Buğday verimi (kg/Ha) 
X = Traktör (000 Adet) 

R2= 0,7463 
R2= 0,7251 
t testi = - 5,941 

Y = 1004 + 0,12 X 

Y = Buğday Verimi (Kg/Ha) 
X = Gübre Kullanımı (Kg/Ha)= 
R2= 0,7027 
R2= 0,6780 
t testi = 5,326 
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Y = 1139,6 + 60,64 X 

Y = Buğday Verimi (Kg/Ha) 
X = Zaman Birimi (Yıl) 

R2 = 0,7233 
R2 = 0,7002 
t testi = 5,6 

Her üç değişkenin birlikte veya ikili gruplar halinde 
kullanılmasından anlamlı sonuç çıkmamıştır. 

Devletin buğdayda takip ettiği politikanın üretimi ar¬ 

tırıcı yönde etki ettiği söylenebilir. 1970 lere kadar buğday üre¬ 

timi ekim alanının genişlemesi şeklinde olmuş daha sonra üretim ar¬ 

tışı verim artışından ileri gelmiştir. 

Yıllık buğday üretiminin yaklaşık olarak yüzde 15 ilâ 
yüzde 20 sini satın alan TMO, serbest buğday fiyatlarının teşek¬ 

külünü çok büyük ölçüde etkilemektedir. Bir araştırmaya göre TMO 

alım fiyatları serisi ile buğday borsa fiyatları arasındaki kore¬ 
lasyon kat sayısı r = 0,98 olarak hesaplanmıştır. (5) Ancak fiyat¬ 
ların enflasyonist baskılara sebep olacağı gerekçesi ile düşük tes- 

bit edildiği yıllar borsa fiyatları daha yüksek seviyede seyretmiş¬ 
tir. 

(5) A.g.e. s. 275 
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ABLO : 20 

1 

TMO ALIM FİYATLARI İLE BORSA FİYATLARI 

Dönemler 
T.M.O. Ort. 
Alım Fiyatı 

Ankara Borsası 
Ort. Fiyatları 

L963-I966 73,5 77,4 

L967-1970 80,0 89,5 

L971-1974 132,0 156,7 

L975-1979 324,6 341,8 

kaynak : D .İ.E. Aylık Bültenleri 

Devletin destekleme politikası amacının buğdayda cflduğı gibi 

diğer ürünlerde de üretim artışını sağlamak olduğu söylenemez. Tü¬ 
tün üretimini ölçüsüz bir şekilde artırmak ülkemiz tütün politika¬ 

sının amacı olamaz. Bu sebeple üretim miktarına ilişkin amacın, üre¬ 

timin istikrar içerisinde, iç ve dış piyasa ihtiyaçlarına cevap ve¬ 
recek ölçüde devam ettirilmesi olduğu düşünülebilir. Bunun ötesinde 

büyük stokların oluşacağı seviyede bir üretim ülke kaynaklarının 
israfına yol açar. Tütünde diğer bir husus, kaliteli ürün elde edil¬ 

mesidir. Bunun temini için, her yıl bölgelere göre farklı baş fiyat 
ilân edilerek ürünün kalitesine göre hem Tekel Genel Müdürlüğü hem 
de tüccar alımlarda bulunmaktadır. Kaliteli tütün daha çok kırsal 
alanlarda yetişmektedir. Tütünün sulanır alanlara kayması ürün ka- 
Litesinin bozulmasına sebep olmak tadır.)» Bu durum ise, ihracat imkân- 
Larının azalmasına ve dolayısıyla elde stokların birikmesine yol 
açar. 
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Kontrolden çıkan üretim ve ürün kalitesinin "bozulması 

ıticesinde Çayda görülen stok artışını ve yaş çay yaprağı imkan- 

irmın önlenmesi için 198i yılında "bir dizi tedbir alınmıştır. Alman 
Bdbirlerle çay üretimi kontrol altına alınmış ve ürünün kalitesi 

yileşmiştir.<^Bu tedbirler; dekar başına günde 10 kg ürün alınması 
akasla toplamanın yerine elle toplama ve alımların ikibuçuk yap¬ 

ak üzerinden işlem görmesidir. Alınan tedbirler sonucu imhalar 

nlenmiş ve aşırı stok eritilmiştir. Diğer taraftan devlet görev 

ararından kurtulmuş ve çay kurumu kâr sağlıyan bir kuruluş olmuştur, 
akat üreticilerin bu tedbirlere karşı davranışları hemen ortaya 

ıkmıştır. 1980 yılında 476 bin ton olan üretim 198i yılında 193 
in tona düşmüştür. Diğer taraftan çay bölgesinin başka bir ürün 

aynağı olmaması sebebiyle yaş çay yaprağına verilen yüksek fiyat- 

ar yüzünden üretim alanı giderek genişlemiş ve taban arazilere 

ayılmıştır. 

Ülkemizde yaş çay yaprağı sabit bir fiyat üzerinden iş- 
em görmektedir. Ürün farklılaştırılması yapılmamaktadır. Çay üre- 
;icisi olan Seylan ve Hindistan'da ürünün niteliğine göre farklı 
“iyat uygulaması yapılmaktadır. Bizde de böyle bir uygulamaya ge- 

V 

ilebilir. 

Destekleme politikası ile yağlı tohumların üretim ve 

•eriminde etkili olunamadığını ifade etmek yanlış olmaz. Ülkemi 7,- 
e bitkisel ve hayvansal yağlar üretiminin talebe cevap verememesi 

onucu her yıl yağ ithal etmek zorunda kalınmıştır. Bilhassa buğday 
le ayçiçeği birbirini etkilemektedir. Buğday üretimi arttığında 

DPT 
Dokümantasyon ve Kütüph§$p 
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ayçiçeği üretimi azalmaktadır. Ayçiçeği üretimi arttığı zaman buğ 
day ithal etmek durumu ortaya çıkmaktadır. İşte hu sebeple bu iki 
ürün arasında nisbi fiyat ilişkisinin kurulması ve kojrunması aci- 
liyeti vardır. 

Diğer taraftan takip edilen politika ile ayçiçeği veri¬ 

mi de artırılamamıştır. Tablo 21 d:e yıllar itibariyle ayçiçeği ve¬ 

rimi gösterilmiştir. 

TABLO : 21 AYÇİÇEĞİ YERİMİ 

Yıllar Kg/Hektar 

1970 10 42 

1975 11 67 

1976 12 36 

1977 12 17 

1978 11 69 

1979 13 26 

1980 11 80 

1981 12 00 

1982 12 60 ^ 

Kaynak : Türkiye 2. İktisat Kongresi "Tarım" Komisyonu 
Tebliğleri s. 182 

1/ : Tahmin 
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En önemli ihracat kaynağımız olan fındık üretimi 

üzerinde de destekleme politikası yeterince etkili olamamıştır. Kontra 
altına almadan her yıl destekleme kapsamına alınması üretim ala¬ 

nın yayılmasına ve taban arazilere kaymasıyla ürünün kalitesinin 
düşmesine neden olmuştur. Üretim, verim artışıyla değil ekim alanının 
g'enişlemesiyLe artmıştır. Üretim artışı bir taraftan stokların 

birikmesiyle, dünya fiyatlarının düşmesine diğer taraftan eldeki 
kaynakların stoka bağlanmasına yol açmıştır. Emdik da söz sahibi 
olan ülkemizde dekara verim İtalya'dan düşüktür. 

Buğday üretim ve veriminin analizi ile başladığı¬ 

nız destekleme politikasının üretim miktarına ve kalitesine iliş¬ 

kin etkilerini bazı ürünlerde zaman içinde ortaya çıkan problemle¬ 
ri de bu arada açıklamış bulunuyoruz. 

Tarımsal destekleme fiyatlarının tesbitinde göz 

pnünde tutulması gereken bir husus da paritelerdir. Fiyat parite- 
Leri, tarımsal desteklemede fiyat yolu ile üretimi yönlendirmenin 

3ir aracı olarak çoğu zaman kullanılmaktadır. 

Fiyat pariteleri genellikle ülke tarımsal üretimin¬ 

le ağırlığı olan ürünler arasında belli sabit oranlarda tesbit edi¬ 
lip kullanılırlar. Ülkemizde ülke içi tüketime dönük ürünler ara¬ 

sında parite geliştirilebilir. 
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Tarımsal desteklemede pariteler genellikle ülke 

retimindeki gelişmeler dikkate alınarak tesüit edilmektedir. Bir 

rünün yıllar itibariyle üretimindeki gelişme dikkate alınarak 

esbit edilecek bir parite o ürünün üretimini yönlendirmede etkili 

lacaktır. Paritesi düşürülen üründe, fiyat yolu ile tarımsal üre-
ime bir müdahale söz konusudur. Paritesi artırılan bir ürün ise 

estekleniyor demektir. Fiyat paritelerinin tesbiti genellikle ül-

enin içinde bulunduğu konjonktür, ihracat durumu, stoklar ve iç 

alep dikkate alınarak tesbit edilir. 

1964-1982 yılları için ülkemiz buğday ortalama des-
ekleme fiyatına göre desteklemeye tabi diğer ürünlerin fiyat parite-

2.-2-

er Tablo : de verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi ülkemiz-

e buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği arasındaki pariteler bir kaç 

ıl istisnası dışında korunmaya çalışılmıştır. 1980 sonrası geliş-
eleri izlersek, buğday karşısında tütün, arpa, çavdar, pamuk, fin

ik gibi ürünlerin paritelerinde düşüşler görülmektedir. 1982 yılm-
a şeker pancarının buğdaya göre paritesinde artış olurken, ayçiçeği 

umumunu korumuştur. Ayçiçeği ile buyday arasında bir parite mevcut 

ibi gorünüyorsada bu ürünler arasında bir türlü denge kurulamamış-
îr. 
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TABLO: 22 BUĞDAY ORTALAMA DESTEKLEME FİYATINA BORE YILLAR İTİBARİYLE PARITELERDEKI GELİŞİM 

ÜRÜNLER 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1.BUĞDAY 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2.ARPA 77.50 74.58 79.02 81.40 79.19 77.25 74.99 72.79 71.46 84.11 93.93 87.00 74.59 67.91 

3.ÇAVDAR 75.00 76.45 75.29 75.51 74.53 75.53 71.11 68.80 68.67 77.65 93.56 82.87 69.40 67.19 

A.S.PANCARI 17.60 23.54 20.28 20.35 25.01 19.28 23.33 25.30 24.54 28.10 28.24 30.30 24.61 25.55 

5.TUTUN 1068.75 1042.68 1151.02 1189.36 1101.11 1092.85 1334.95 1518.01 1601.72 1566.39 1211.82 1091.69 741.69 919.54 

6.PAMUK 287.09 323.51 325.57 361.29 474.16 363.01 327.62 399.77 389.33 445.81 497.40 481.12 335.02 288.21 

7.AYCICEGI 200.00 211.91 202.83 223.82 208.40 176.64 234.62 223.07 234.73 265.75 318.33 293.26 214.92 217.89 

8.CAY 437.46 411.95 405.77 406.99 375.12 295.06 320.00 329.79 360.82 375.17 288.51 270.81 220.29 239.69 
9.FINDIK 702.76 874.84 855.16 858.30 802.64 620.25 595.03 562.43 570.68 730.98 1004.60 1065.53 665.80 652.29 

10.C.SIZ K.UZUM 297.63 323.48 288.10 306.60 576.91 457.28 417.20 400.27 449.16 609.40 893.83 831.44 594.99 574.32 

ll.C.LI K.UZUM 255.99 290.53 301.44 312.65 332.60 430.18 
12.İNCİR 199.39 223.99 222.98 257.60 348.15 259.63 255.11 271.56 243.57 274.44 401.72 416.45 291.71 262.61 
13.ZEYTİNYAĞI 825.64 746.63 698.30 841.81 1109.92 1254.31 717.18 

14.TIFTIK-YAPAGI 2531.45 1798.65 3103.26 4632.70 5380.60 4961.06 2529.86 2090.71 

15.HASAS KAPSÜLÜ 823.87 793.25 782.16 727.64 469.51 323.08 200.38 196.70 
16.SOYA FASULYESİ 0.00 212.45 226.87 
17.YER FISTIĞI 578.19 546.37 728.34 400.46 382.92 
18.ANTEP FISTIĞI 1500.47 1180.14 1131.09 1719.59 2984.39 2932.5B 

19.YAS KOZA 2662.40 3033.94 3103.56 3488.16 3908.16 11702.42 7974.67 

20.KOLZA 198.96 171.07 175.84 
21.GUL CICEGİ 317.86 345.61 257.76 293.26 
22.CANLI HAYVAN 556.15 679.68 793.63 945.06 1202.55 1160.73 
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DESTEKLEME ALIMLARI YE FİYATLAR GENEL SEVİYESİ 

Destekleme alımlarmın, gerek ürün bazında gerekse tarım 

simine etkisini çalışmamızın bundan önceki bölümlerinde ele almış- 

k. Bu bölümde destekleme alımlarmın genel fiyat seviyesine etki- 
inceleneçektir. 

Destekleme alimiarı fiyatlar genel seviyesini üç şekilde 

kiliyebilir. Birincisi, destekleme alımlarmın, gelir seviyesi 

.şük dolayısıyla tüketim eğilimi yüksek kitlelere gelir transferi 

ğlaması ve bu suretle ekonomide talebi artırmasıdır. İkincisi ise, 
stekleme atımlarında takip edilen finansman politikası sonucu or¬ 

ya çıkmaktadır. Alımlarm para arzını artıracak şekilde finanse 

İlmesi ekonomide enflasyonist baskılara sebep olmaktadır. Sonuncu 

ki ise Tarım ürünleri fiyatlarının yüksek tesbit edilmesi, bu ürün- 
ıri girdi olarak kullanan sektörlerin maliyetlerini artırmakta ve 

.rım ile diğer sektörler arasında gelir çekişmesine yol açmaktadır. 

A. Gelir Transferinin Etkisi 

Tarım kesiminde gelir seviyesinin diğer kesimlere 

ne düşük olduğunu bundan önceki bölümlerde ifade etmiştik. Tarım 

siminin gelir seviyesinin düşük olması tüketim eğilimini artırmak- 
ıdır. 
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Diğer taraftan destekleme alimlan, üreticilerin 

atın alma gücünü artırmaktadır. Bir yıllık bir faaliyet sonunda 

ılın belirli mevsimlerde elde edilen ürünün satılmasıyla bir yıllık 

ekletilen talebin elde olunan gelirle karşılanması sonunda, ekonomi- 

e hızlı bir talep baskısı ortaya çıkmaktadır. Bu grupların tasarruf 

ğilimleri düşük olduğundan sağlanan gelirlerin tamamı tüketime git- 

ektedir. Bu durum ise genel talep seviyesini artırmakta ve arzın 

una uyum sağlıyamaması halinde enflasyonist baskılara yol açmakta- 
,ır. 

B. Destekleme Alımlarının Kredilere Etkisi 

(i) Diğer kesimlere verilen krediler azaltılarak 

İde edilen kaynaklar destekleme alıcılarına yöneltilebilir. 

(ii) Mevduat munzam karşılıklarını artırarak ve 

(iii) Yeni para basamakla kaynak temin edilebilir, 
akat bunların etkileri farklı şekillerde olacaktır. 

Ülkemizde destekleme alımlarının finansmanı genellik 

e emisyon hacminin artırılması yolu ile karşılanmaktadır. 

Destekleme fiyatlarının iç ve dış talepteki geliş- 

elere göre tesbit edilememesi sebebiyle stok artışı meydana gelebil- 
ekte ve kredilerin dönüşü geciktirebilmektedir. Bu suretle ekonomide 

arşılığı olmayan bir talep ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan top- 

am kredi hacminin kompozisyonunun değiştirilerek destekleme alımla- 
mın finanse edilmesi halinde, yatırım eğilimi yüksek sektörlerden 
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■cetim eğilimi yüksek olan sektörlere kaynak aktarılması sonucu 
. 

ğar. . Bu ise ekonomide tüketim, yatırım kompozisyonunun tüketim 
hine değişmesine yol açar. Bu durum ekonomide toplam tasarrufla- 

n azalmasına veyahut yüksek kalkınma hızı sürdürülmesi halinde 

.flasyonist Baskılara sehep olmaktadır. 

C. Maliyetine Etkisi 
Sanayinin girdisini teşkil eden tarımsal ürünlerin 

.yatlarının, piyasa şartları göz önünde bulundurulmadan tesbit edil- 

;si, bu ürünleri kullanan sektörlerin fiyatlarını artırmaktadır, 

mayi kesiminin gelirlerini muhafaza etmek çabası sonunda ve tarım¬ 

cı kredilerin geri dönüşlerindeki gecikmelerin de yarattığı ek ta- 
îbin de baskısı ile fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine diğer 

andan iç ticaret hadlerinin tarım aleyhine gelişmesine yol açmak- 

^dır. 

Özetlersek, destekleme fiyatlarının gerçekçi bir 
ekilde tesbit edilmemesi bir yandan ekonomide enflasyonist baskıla- 

a yol açmakta diğer taraftanda tarım kesiminin reel gelirlerini 

lumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim Tablo : 23 de özellikle en- 
Lasyon oranlarının yüksek olduğu dönemlerde tarımsal destekleme 
iyatlarınm genel fiyat seviyesindeki artışların altında seyret- 
iği görülmektedir. 

D. Destekleme fiyatlarındaki artışların genel fiyat 
seviyesine etkisine bundan önceki bölümlerde değinilmiştir. Bura- 
La fiyat artışlarının fiyat endeksine yansıması ele alınacaktır. 
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TABLO : 23 TARIMSAL DESTEKLEME FİYATLARI 
(1970=100) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982» 

BUĞDAY 99.40 84.20 85.90 116.50 116.60 111.60 99.50 73.50 70.00 68.70 89.30 91.90 
ARPA 10i.70 39.20 89.40 120.10 118.40 109.10 92.90 82.90 88.60 80.70 89.80 86.20 
ÇAVDAR 98.10 83.10 82.90 112.80 108.80 100.10 86.00 74.10 85.70 74.50 81.10 81.10 

PAMUK 104.60 97.70 129.90 133.50 121.00 134.60 113.60 107.50 105.60 101.90 91.80 94.70 

TUTUN 109.30 95.90 90.20 121.80 149.30 161.90 149.90 109.50 81.20 71.80 63.40 80.80 
SEKER PANCARI 36.20 72.90 90.90 95.80 116.50 119.50 100.60 87.40 84.00 88.50 93.40 96.00 
CAY 93.50 83.40 77.90 83.40 90.80 89.30 84.50 66.50 49.00 45.20 47.80 53.40 
FINDIK 97.60 82.70 78.40 84.10 79.10 71.10 65.10 59.50 71.00 83.70 67.90 67.90 

ÇEKİRDEKSİZ K.UZUM 89.90 76.10 151.50 166.90 151.30 137.90 126.80 162.90 190.20 173.40 160.30 160.30 

KURU İNCİR 101.30 94.90 127.30 128.50 127.10 128.70 118.30 121.30 130.20 142.80 132.60 132.60 

AYCICEGI 95.80 89.20 34.10 97.30 129.40 117.40 106.80 91.70 105.20 95.20 90.60 94.40 
YAPAĞI 96.40 97.90 93.40 112.50 102.00 88.50 78.40 60.80 79.80 80.00 63.90 56.50 

TİFTİK 114.20 96.70 96.40 123.50 122.50 141.80 153.70 182.40 182.00 135.90 125.40 

i :GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 
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Destekleme fiyatlarındaki artışlar, fiyat endeksi- 

|iki şekilde yansımaktadır. Birincisi; Destekleme fiyatlarının 
bması sebebiyle tarım ürünlerini girdi olarak kullanan işletmelerin 
İ 

sttikleri malların fiyat endeksindeki ağırlığına bağlı olarak do- 

Irn şekildeJikincisi ise, destekleme fiyatlarının doğrudan doğru- 
genel fiyat seviyesini etkilemesiyle bu son durumda desteklemeye 

bi olan malların fiyat endeksindeki ağırlığına göre destekleme 

yatları fiyat endeksine yansıyacaktır. .Tablo: ?4 

[Laylı etkisini tesbit etmek için desteklemeye konu olan ürünlerin 
onomide diğer mal ve hizmetlerin üretiminde girdi olarak hangi 

^üde kullanıldığını gösteren uyrmtılı input-output bilgisine ge- 
k vardır. Elimizde bu tür bilgi olmaması sebebiyle destekleme fi- 

tlarının dolaysız etkisinin fiyatlara yansımasını inceliyeceğiz. 

BLO : 24 DESTEKLEME FİYATLARININ YENİ TEFE'NE ETKİSİ (1981 YILI) 

Destekleme fiyatlarının genel fiyat seviyesine 

Y.TEFE 
Tartı 

Tarım Ürünlerinde 
Fiyat Artışı 

- Endekse 

Etkisi 

hıllar 

nayi ve Yumru Bit. 

ğlı Tohumlar 

,ru Meyveler 

ğerleri 

43,10 

10,43 

4,58 
4,38 

37,51 

100,00 
100,0 

46,1 

53,9 

67.1 

23,8 

25.1 

3,5 

28,9 
2,5 

1,1 
0,2 

- 0,0 

RIM 
NEL 

RIM 

32,6 
32,6 

32,7 
15,1 

15,1 

ĞERLERİ 21.7 
36.8 ^ 
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Görüldüğü gibi 1981 yılında destekleme fiyat¬ 

arının ekonomiye etkisi direkt olarak yüzde 15»1 olmuştur. 198i 
ılmda fiyatlar genel seviyesinin yüzde 36,8 oranında arttığı 
iözönünde tutulursa, destekleme fiyatlarındaki dolaysız etkinin 

optan Eşya fiyat endeksini ne ölçüde artırdığı görülebilir. 

(Geriye kalan diğer ürünlerin yüzde 21,7 lik et- 
isinin içinde, yukarda değindiğimiz gibi ölçemediğimiz destekle- 

e fiyatlarının dolaylı etkisi de vardır.) 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 
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SONUÇ 

Ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabalarıyla birlikte 

lkemiz ekonomisinde tarım sektörünün ağırlığı Cumhuriyetin ku- 

uluşundLan beri sürmektedir. Kalkınmanın finansmanında tarım sek- 

örünün diğer sektörlere kaynak ve insan gücü aktarması, tarım 

Tünlerinin sanayileşmedeki önemi tarım kesimini hızlı kalkınma- 

a odak noktası haline getirmiştir. Bu sebeple tarım sektörünün 
enlisinden beklenenleri gereğince yerine getirebilmesi için ih- 

al edilmemesi, aksine teşvik edilip geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde 1932 yılında buğday üretiminin desteklenmesi 
le başlatılan tarımsal destekleme, 1962 yılma kadar sadece 8 

ründe uygulanmıştır. Daha sonraki yıllarda destekleme alımları- 
ın kapsamına giren ürün sayısı hızla artmış, 1980'lerde 24 ve 1982 
ılmda ise 17 adet olmuştur. 198i ve 1982 yıllarında destekleme 
lımları kapsamı belirlenirken birincil ürünlerin desteklenmesi 

sas alınmış ve ülke ölçeğinde üretimi anlamlı olmayan ürünler 
estekleme kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Ülkemizde planlı döneme geçiş ile birlikte destekleme 

olitikasınm amaçlarına açıklık getirilmiş ve diğer ekonomik araç- 
ar ile uyumluluğu sağlanmaya çalışılmıştır. Planlı dönemde des- 
ekleme politikası amaçlarını şöyle özetlemek mümkündür. 

Ekilebilir arazinin özelliklerine, iç ve dış talebi uygun 

ir üretim yapısı içinde verimliliği artırmak, 
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Tarımsal fiyat ve gelirlerde istikrarı korumak 

Pazarlama kolaylıkları sağlamak. 

Ancak,, geçmiş uygulamalarda destekleme alımlarının amacı 

eşviki istenen ürünlere destek fijat politikası yolu ile nisbi fi- 

t avantajı sağlamak olması gerekirken, destekleme kapsamındaki 

rün sayısının hızla artırılması, her ürünün destekleme fiyatlarının 

iğerlerinden bağımsız olarak tesbit edilmesi, fiyat teshillerinde 
ktisadi kriterlerin ötesinde politik baskılarında etkili olması 

e iç ve dış talepteki gelişmelerin dikkate alınmadan fiyattesbiti 

ibi faktörler her ürünün nisbi avantajının ne olduğu bilinmez bir 
pkle getirmişti. Bu durum ekonomide kamu fonlarının etkin olmayan 

ullanımma yolaçmış bazı ürünlerde iç ve dış talep fazlası üretim 
rtışları meydana gelmiş, bazı ürünlerde ise bu durumun aksine iç 
e dış talebi karşılamaktan uzak üretim seviyeleri ile karşılaşıl- 

iştır. 

Destekleme al unları ile görevli desteklemci kuruluşların 

Bsteklemenin finansmanında kamu fonlarına bağımlı hale gelmeleri, 

Bndi özkaynak katkılarını arl^ramamaları, ellerinde biriken stok- 
arın finansmanı destekleme kredileri ile yapmaları, destekleme 

relilerinin geri dönüşünü olumsuz yönde etkilemiş piyasada para 
ıcminin artması ile enflasyonist baskılara sebep olmuştur. 

Destekleme fiyat politikasını ekonomide takip edilen genel 

Lyat politikaları ile birlikte incelemek gerekmektedir. Destekleme 

[yatlarına yapılan artışlar ekonominin genel fiyat seviyesini ar- 
.rmaktadır. 1982 yılında çıkarılan Destekleme Çerçeve Kararnamesi 
.e destekleme fiyatlarının tesbitinde Ekonomik İşler Yüksek Koor- 

nasyon Kurulu, alım esaslarının tesbitinde ise Para-Kredi Kurulu 
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tkili kılınmıştır. Böylece destekleme fiyatlarının ilanındaki 

çikmeler önlenmiştir. 

Aynı alanlarda ekilebilen tek yıllık ürünlerin fiyatları 
kkında üreticilerin ekim yapmadan önce fikir sahibi olmaları üre¬ 
min talebe göre yönlendirilmesi açısından önem arzetmektedir. An¬ 

ık, desteklemenin anaçları arasında yer alan üretici gelirlerinde 

itikrarı sağlamak mahsülün hasadından önce fiyatının ilan edilmesi- 
. gerektirmektedir. Büyük üretici kitlesini ilgilendiren ve tabiat 
ırtlarına bağımlılığı sebebiyle üretiminde dalgalanmalar görülen 

ığday için bu husus önemlidir. 

İhracata konu olan tek ve çok yıllık ürünlerin fiyat tes¬ 
itlerinde, dış fiyatların daha belirgin hale geldiği hasat zaman- 

ırından önce ilân edilmesi gerekir. 

Genel Madde Politikası Tesbit Edilmelidir 

Tarımsal destekleme politikasını genel ekonomi politikası 

finde yer almalı ve genel ekonomi için tesbit edilen hedefler doğ- 

ıltusunda destekleme politikasının kendisinden bekleneni yerine 

îtirecek şekilde yönetilmesi gerekir. Genel ekonomi politikası 

finde tarımsal destekleme politikası, ekonominin değişen şartları- 
ı göre zaman zaman gözden geçirilmelidir. Her şeyden önce hangi 

rünlerin ve nerede yetiştirileceğinin bilinmei gerekir. Bu şekilde 

ızırlanmış bir haritaya ayrıca bölgelerin potansiyel olarak hangi 
rünlerin yetişmesine elverişli hale getirilebileceği de kaydedil- 

îlidir.Böylece ekolojik optimuma göre üretim gerçekleştirilmiş olur. 



105 

Destekleme Karar Organlarını Değiştirmek 

Bugünkü uygulamada fiyat tesbitini ve desteklemeye 

tabi tutulacak ürünlerin seçimini politik karar organları be¬ 

lirlemektedir. Biyat tesbiti ve destekleme kapsamına alınacak 
ürünü karar verecek teknik bir heyet teşkil edilmelidir. Bu 

heyet ekonominin genel yapısına hakim uzmanlardan kurulmalı 

ve bu heyete ürün bölgesinde kurulacak kooperatif üyesinin de 

yer alması gerekir. Böylece fiyat tesbitleri ilmi metodlara 

ve genel ekonominin kuralları çerçevesinde tesbit edilmiş ola¬ 
caktır . 

Destekleme alıma görevi verilen Tarım Satış Kooperatif¬ 

leri Birliklerini, Üreticilerin menfaatlarını koruyacak ve alı¬ 
nan ürünleri iç ve dış piyasalarda en iyi bir şekilde değerlen¬ 

dirilmesini sağlıyacak şekilde yeniden teşkilatlandırılmasına 

ihtiyaç vardır. > 
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ABSTRACT 

Strategic characteristics and production conditiüns of 
î agricultural products together with the income level of 
i agricultural sector have necessitated the goverment inter-
ıtion in various economies. 

Goverment intervention in 'i'urkey was initiated in 1932 
th the support of-vheat production.tyith the extention af interven-
)n»24 items of agricultural products were included within the 

rerage of support. 

Beginning with the planned period in 1963,attempts have 
en made in order to clarify,the objectives of the supporting 
Licy.However,it has been observed that the coverage of support 
s extended beyond the rational limits due to certain political 

essures during the mentioned period and the term "support" was 

ant to be the support via pricing . For this reason,a particu* 
lar pricing policy omitting the relative product price and ex-
cnal price was ensued.As a result,certain products extended 

yond their ecologial areas and supported stocks were piled up. 
flation was accelerated because of the financing of purchases 
om the sources of the Central Bank. 

The dispersed and inconsistent use of the nonprice sup-

rt aevices defferred the attainment of the established goals. 
The application of a consistent support policy v/ill create 

sitive effects on agricultural production and income.Meanwile, 

asures sould be taken to increase the yield per unit of land. 
Pricing policy soula be determined by taking into account 

rious factors such as aomestic and external demand,income 

ability and proauctivity increase. 
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ABLD : 1.1 
FİYATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR 11977) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

 7  

MALİYETLER 
(000 TL) 

SÜBVANSİYON 
(000 TL) 

CIFTCI 
FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

FABRIKfi CIFTCI 
FİYATI FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

CIFTCI FABRİKA 
FİYATI FİYATI 

AMONYUM SÜLFAT 682 1.1 1.6 2.6 . J .8 1.2 .3 .4 

AMONYUM NİTRAT 1071 1.4 2.3 1.8 1.5 2.5 1.9 1 -.6 

ÜRE 243 2.8 3 2.5 .7 .7 .6 0 -.1 

TSF 598 1.3 3.7 2.8 .8 2.2 1.7 1.4 -.5 

DAR 501 2.5 3.5 4.4 1.2 1.8 2.2 .6 .4 

NPK 379 2.5 3.1 
2/ 

V .9 1.2 1.5 .3 .3 

DI6ERLERI 

AMONYUM NİTRAT (X 21) 56 1.1 1.6 2.4 .1 .1 .1 0 0 

NSF 93 .6 1.5 1.6 .1 .1 .1 0 0 

POTASH 

TORLAN 

7 

5.8 9.4 9.3 3.6 -.1 

1/ ortalama 

2/ Üretimi yanılmamaktadır. Fiyatlar tahminidir. 
x Sura Niron'un çalışmasından alınmıştır. 
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TABLO : i. 2 
FİYATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR (1978) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

MALİYETLER 
(000 TL) 

SÜBVANSİYON 
(000 TL) 

CIFTCI 

FİYATI 
İTHAL 

FİYATI 

İT 
FABRİKA CIFTCI 

FİYATI FİYATI 
İTHAL 

FİYATI 
FABRİKA 

FİYATI 
CIFTCI 

FİYATI 
FABRİKA 

FİYATI 

AMONYUM SÜLFAT 593 1.1 21.5 5.2 .6 1.5 3.1 .9 1.6 

AMONYUM NİTRAT 1052 1.4 3.3 3.5 1.5 3.4 3.7 1.9 .3 

URE 359 2.8 4 4.6 1 1.4 1.6 .4 .2 

TSP 610 1.3 4.4 4.7 .3 2.7 2.9 1.9 .2 

DAP 579 2.5 5.7 7.6 1.4 3.3 4.4 1.9 1.1 

NPK 490 2.5 4.3 5.7 1.2 2.1 2.8 .9 .7 

DI6ERLERI 

AMONYUM NİTRAT (X 21) 64 1.1 2.5 4.2 .1 .2 .3 .1 .1 

NSP 91 .6 1.7 3.2 .1 .2 .3 .1 .1 

POTASH 6 

TOPLAM 3883 6.7 14.8 190.1 8.1 4.3 

1/ Ortalamadır. 
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TABLO : 1.3 
FİYATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR 11979) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

MALİYETLER 
(000 TL) 

SÜBVANSİYON 
(000 TL) 

CIFTCI 
FİYATI 

İTHAL 

FİYATI . 
FABRIKA^CIFTCI 
FİYATI FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

CIFTCI 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

AMONYUM SÜLFAT 631 1.1 5 7.3 .7 3.2 4.6 2.5 1.4 

AMONYUM NİTRAT 970 1.4 5.2 5.3 1.4 5 5.1 3.6 .1 

URE 417 3.8 7.3 9.6 1.1 3.1 4 2 .9 

TSP 549 1.3 8 7.6 .7 4.4 4.2 3.7 -.2 

DAP 681 2.5 9.7 10.7 1.7 6.6 7.3 4.9 .7 

NPK 551 2.5 6.9 9.2 1.3 3.8 5.1 2.5 1.3 

DİĞERLER I 

AMONYUM NİTRAT U 21) 66 1.1 5 6.8 .1 .3 .5 .2 .2 

NSP 55 .6 3.2 4.4 .1 .2 .2 .1 0 

POTASH 34 2.5 7.9 14.7 Ş/ .1 .3 .5 .2 .2 

TOPLAM 7.2 26.9 31.5 19.7 4.6 

1/ Ortalama 

2/ Üretilmemektedir. Fiyatlar tahminidir. 
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FİYATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR (1980) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

MALİYETLER 
(000 TL) 

SÜBVANSİYON 
(000 TL) 

CIFTCI 
FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

fabrikaİ/ciftci 
FİYATI FİYATI 

İTHAL 

FİYATI 
FABRİKA 
FİYATI 

CIFTCI 

FİYATI 
FABRİKA 
FİYATI 

AMONYUM SÜLFAT 518 5.5 8.3 14.9 2.8 4.3 7.7 1.5 3.4 

AMONYUM NİTRAT 707 6.8 10.4 18.4 4.8 7.4 13 2.6 5.6 

URE 369 10 13.8 28.9 3.7 5.1 10.6 1.4 5.5 

TSP 416 10 18.4 25.5 4.2 7.6 10.6 3.4 3 

DAP 494 12 21.1 29.4 5.9 10.4 14.5 4.5 4.1 

NPK 395 10 14.8 24.1 3.9 5.8 9.5 1.9 3.7 

DİĞERLERİ 

AMONYUM NİTRAT (î 21) 52 5.5 8.3 17.3 .3 .43 .9 .1 .5 

NSP 

2/ 
POTASH 

27 4.5 7.3 14.5 .1 .2 .4 .1 .2 

50 10 16.7 22 5.5 .8 1.1 .3 .3 

TOPLAM 26.2 42 68.3 15.8 26.3 

1/ Ortalama 

2/ Üretilmemektedir. Fiyatlar tahminidir. 



111 

TABLO: 1.5 (1) 
FITATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR (1981) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

MALİYETLER 
(000 TL) 

SUBVANSIYDN 
(000 TL) 

CIFTCI 
FİYATI 

z) 
İTHAL FABRİKA" CIFTCI 
FİYATI FİYATI(2) FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

CIFTCI 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

AMONYUM SÜLFAT 441 6 14.8 18.2 2.6 6.5 8 3.9 1.5 

AMONYUM NİTRAT 1092 7.5 1B.2 20.7 8.2 19.9 22.6 11.7 2.7 

URE 426 14.5 22.4 33.2 6.2 9.4 14.1 3.3 4.6 

TSP 374 12.5 25.4 33.1 4.7 9.5 12.4 4.8 2.9 

DAP 497 20 35 36.6 9.9 17.4 18.2 7.5 .8 

NPK 536 14 24 34.1 7.5 12.9 18.3 5.4 5.4 

DIBERLERI 

AMONYUM NİTRAT U 21) 42 6 14.8 19.9 .3 .6 .8 . 3 n 
• 1 

NSP 28 5 10 16.5 .1 .3 .5 .2 .2 
( ;3> ( 3) 

POTASH 44 12.5 33 43 .5 1.4 1.9 .9 •5 

TOPLAM 40 78 96.8 38 18.8 

ÇİFTÇİYE VERİLEN SÜBVANSİYON 38.0 MİLYAR TL. 

FABRİKALARA VERİLEN SÜBVANSİYON 18.8 MİLYAR TL. 

(1) BİRİNCİ ALTI AYLIK FİYATLAR. 

(2) ORTALAMA 
(3) POTASH URETILMEMEKTEDIR. 
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TABLO : 1 • 6 (3; 
FİYATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR (1981) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

MALİYETLER 
(000 TL) 

SÜBVANSİYON 
(000 TL) 

CIFTCI 
FİYATI 

İTHAL FABRIKAİ/ciFTCI 
FİYATI FİYATI(1) FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

FABRİKA 

FİYATI 
CIFTCI 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

AMONYUH SÜLFAT 441 10 14.8 18.2 4.4 6.5 8 2.1 1.5 

AMONYUM NİTRAT 1092 12 18.2 20.7 13.1 19.9 22.6 6.8 2.7 

URE 426 21.5 22.4 33.2 9.2 9.5 14.1 .3 4.6 

TSP 374 20 25.4 33.1 7.5 9.5 12.4 2 2.9 

DAR 497 29 35 36.6 14.4 17.4 18.2 3 .8 

NPK 536 20 24 34.1 10.7 12.9 18.3 2.2 5.4 

DIBERLERI 

AMONYUM NİTRAT a 21) 42 10 14.8 19.9 .4 .6 .8 .2 .2 

HSP 2B 7.5 10 16.5 .2 .3 . J .1 .2 

POTASH 44 20 33 43 

(2) 
.9 1.4 1.9 

(2) 

.5 .5 

TOPLAM 60.8 78 96.8 17.2 18.8 

1/ Ortalama 
2/ Üretilmemektedir. Fiyatlar tahminidir. 
3/ Birinci altı aylık çiftçi fiyatları 
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TABLO : 1.7 
FİYATLAR.MALİYETLER VE SÜBVANSİYONLAR (19B2) 

TÜKETİM 
(000 TON) 

FİYATLAR 
(000 TL/TON) 

MALİYETLER 
(000 TL) 

SÜBVANSİYON 
(000 TL) 

CIFTCI İTHAL 
FİYATI FİYATI 

FABRİKA—^CIFTCI 
FİYATI FİYATI 

İTHAL 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

CIFTCI 
FİYATI 

FABRİKA 
FİYATI 

AMONYUM SÜLFAT 433 10 12 19.9 4.3 5.2 8.6 .9 3.4 

AMONYUM NİTRAT 1290 12 15.9 23.1 15.5 20.5 29.8 5 9.3 

URE 397 21.5 22.9 

3/ 
40.7 8.5 9.1 16.2 .6 7.1 

TSP 423 18.3 24.9 35.6 7.7 10.5 15.1 2.6 4.6 

DAP 480 29 32.9 49.4 13.9 15.8 23.7 1.9 7.9 

NPK 

diğerleri 

733 20 23.4 42.2 14.7 17.1 30.9 2.4 13.8 

AMONYUM NİTRAT a 21) 51 10 12 19.3 .5 .6 1 .1 .4 

NSP 

2/ 
POTASH 

40 7.5 10.2 20.5 .3 .4 .8 .1 .4 

36 20 43.5 67 .7 1.6 2.4 .9 .8 

TOPLAM 3883 66.1 80.8 128.5 14.7 47.7 

1/ Ortalama 
2/ Üretilmemektedir. Fiyatlar tahminidir. 
3/ Birinci altı aylık fiyatlar ortalamasıdır. 
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NOHUT 

TABLO: 2 TARİH ÜRÜNLERİ İHRACATI 
(BİN $> 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

I.HUBUBAT 81 807 37690 80843 217038 89262 80384 110425 130224 
BUĞDAY 208324 86152 52038 53785 50879 
ARPA 36864 18586 1308 85 26232 5*309 78703 
ÇAVDAR 1851 6544 2499 
DIGER 91 807 826 60406 362 526 2114 331 642 

II.BAKLAGİLLER 22353 27376 32910 39593 45107 74901 100154 215681 207098 
NOHUT 8593 5824 8455 15612 16546 32184 35271 67444 65196 
MERCİMEK 10862 20197 23123 21277 27059 38637 53290 123385 126744 
FAGULYE 1591 357 779 765 809 268 5057 18110 5730 
DIGER 1307 998 553 1939 693 3812 6536 6742 9428 

III.SAN.VE GIDA HAD. 689435 637587 977074 746513 1047400 919906 1085914 1237201 1042891 
TUTUN 204476 183213 251291 175819 225256 176971 233742 395013 348319 
PAMUK 235303 225224 434245 210061 348398 227825 322597 348265 296594 
incir 17245 18919 20614 25205 30896 41504 38745 35344 33465 
C.SIZ K.U2UH 53905 45527 52629 74966 99680 114822 130316 130226 100322 
FINDIK 173203 154075 203161 251034 330901 352998 349849 301746 240694 
A.FISTIĞI 3278 7702 13104 4853 7B47 4238 7086 19178 14338 
Y.FISTIĞI 2025 292? 2030 4575 4422 1548 3579 7429 8659 
D.YAĞLI TOHUHLAR 2141 2033 3547 3439 745 1341 2935 5292 5870 

IV.CANLI HAYVAN 48996 35833 56502 32239 75210 60448 107825 248577 364811 
SIĞIR 14223 2719 1720 173 3367 90102 19747 6166? 
KOYUN 15317 12408 16602 10314 38247 29903 7583 136809 247954 
KECI 14474 9424 12076 8438 9084 6875 2570 24988 38071 

tiftik 4482 11232 26104 13314 27879 20303 7570 17033 17117 

V.işlenmiş î.urunl 41610 38829 12076 52038 27313 60220 38368 171829 271673 
ET 14402 18528 5843 4105 9332 8422 17367 80683 146803 
CAY 4'94 140 247 7435 3321 n/\nn OÜOi! 7733 7161 1215 
ZEYTİN YAĞI 15105 17704 2807 35253 3745 38309 5639 73799 28525 
HAY.VE BİT.VAB 411 622 1069 44? 795 1525 6720 15740 

SEKEF 76252 

incir ezmesi 3810 2046 nr.n 4171 5466 4612 6104 3461 3138 

T 0 F L A H 802475 740432 1116252 951226 1412063 1204737 1412645 1983713 2016697 



1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 

LftS PAYRES ENDEKSİ 100.00 114.84 

PAASCHE ENDEKSİ 100.00 116.24 

FÎSHER ENDEKSİ 100.00 115.54 

132.36 137.69 186.89 275.74 

130.35 132.54 170.71 265.64 

131.35 135.09 178.62 270.64 

322.59 392.31 428.36 537.30 

322.24 369.31 402.18 509.12 

322.42 380.64 415.06 523.02 

844.84 1675.59 2271.04 2816.69 

791.18 1648.96 2380.33 3035.70 

817.57 1662.22 2325.04 2924.15 

TABLO:3.2 1960—1970 DESTEKLEME ENDEKSLERİ LAS PAYRES, PAASCHE.FISHER) 
(ZİNCİRLEME) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

LftS PAYRES ENDEKSİ 114.84 115.26 104.02 135.74 147.54 116.99 121.61 109.19 125.43 157.24 198.33 135.54 124.03 

PAASCHE ENDEKSİ 116.24 112.14 101.68 128.80 155.60 121.31 114.61 108.90 126.59 155.40 208.42 144.35 127.53 

FISHER ENDEKSİ 115.54 113.6? 102.84 132.23 151.52 119.13 118.06 109.04 126.01 156.32 203.31 139.88 125.77 



TftBLO : 3.3, DESTEKLEME FİYATLARI T.E.F.E PARITESI 
(ZİNCİRLEME) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982* 

BUĞDAY 99.40 B4.67 102.11 135.61 100.09 95.65 89.22 73.43 95.80 98.14 129.96 102.99 

ARPA 106.72 83.58 100.29 134.30 98.54 92.17 85.22 89.14 106.96 91.00 111.42 96.06 

ÇAVDAR 98.10 84.67 99.83 136.01 96.46 91.97 85.94 86.10 115.76 86.89 108.85 99.97 

PAMUK 104.66 93.39 132.89 102.79 90.68 111.18 84.39 94.47 98.47 96.52 90.02 103.17 
TUTUN 109.83 87.40 93.95 135.09 122.57 108.48 91.30 74.07 74.09 88.48 88.31 127.45 
SEKER PANCARI 86.21 84.67 124.55 105.37 121.64 102.54 84.19 86.86 96.16 105.35 105.55 102.80 
CAY 98.53 84.67 93.42 107.08 108.80 98.30 94.69 78.75 73.66 92.18 105.74 111.79 

FINDIK 97.67 84.67 94.76 107.34 94.00 89.88 91.59 91.47 119.27 117.96 81.18 100.00 

ÇEKİRDEKSİZ K.UZUM 89.91 84.67 199.02 110.13 90.63 91.11 91.98 128.52 116.70 91.16 92.45 100.00 
KURU İNCİR 101.29 93.68 134.13 100.97 98.92 101.23 91.97 114.03 96.46 109.68 92.87 100.00 

AYCICEGI 95.78 93.13 94.31 115.71 132.99 90.71 90.98 85.82 114.72 90.49 95.26 104.16 

YAPAĞI 96.33 101.56 95.41 120.48 90.68 86.76 88.53 77.57 131.28 100.30 79.79 88.46 

TİFTİK 114.22 84.67 99.64 0.00 0.00 99.17 115.70 108.43 118.68 99.77 74.71 92.19 

* (GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 
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