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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

TÜRK TARIMINDA DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN TRANSFER 
ETKİNLİĞİ 

Kutluhan TAŞKIN 

Tarımsal destekleme ödemelerinin transfer etkinliğinin incelendiği bu 
çalışmada dünyada uygulanan tarımsal destekleme politikaları dikkate alınarak, 
ülkemizde uygulanmakta olan politikaların transfer etkinliği açısından analiz 
edilmesi ve gelecekte uygulanacak politikalara yön verecek öneriler yapılması 
amaçlanmıştır. 

Çalışmada, Türkiye'deki, farklı dönemlerde gerçekleştirilen uygulamalar 
karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınmış, kısmi bir denge modeli kullanılarak 
2001-2004 dönemi için dört başlıkta toplulaştırılmış destekleme ödemelerinin 
transfer etkinliği analiz edilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümde, tarımsal destekleme politikalarının amaçları ve 
uygulanan politika araçları teorik olarak incelenmiş, desteklemenin boyutlarının 
farklı ölçüm yöntemleri verilmiştir. İkinci bölümde, gelişmiş ülkelerde uygulanan 
destekleme politikaları ele alınarak, bu ülkelerdeki desteklemenin boyutları dönemler 
arası karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye'deki 
1990'lı ve 2000'li yıllardaki tarımsal destekleme politikaları karşılaştırılarak, bu 
dönemlere ait desteklemenin boyutları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, tarımsal 
desteklerin çiftçi hanehalkı gelir düzeyi açısından transfer etkinliği teorik çerçevede 
ele alınmış ve transfer etkinliği ölçümü için kullanılan yöntem anlatılmıştır. 

Son bölümde, Türkiye'deki dört ana başlıkta toplulaştırılmış tarımsal 
destekleme ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliği 2001-2004 
dönemi için hesaplanmış ve sonuçlar OECD ülkeleri için yapılmış hesaplamalarla 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca hesapların yıllara göre değişimi incelenerek, bu 
hesaplamalara ilişkin varsayımlar ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerin çok büyük tutarlarda bütçe ayırdıkları 
destekleme politikalarına Türkiye'de kısıtlı oranlarda kaynak ayrılmasına rağmen 
uygulamanın transfer etkinliğine yönelik politika analizleri (yapılmadığı 
görülmektedir. Kaynakların kısıtlı olması, toplumun farklı kesimlerinin maliyetine 
katlandığı destekleme politikalarının amaçlarının net olarak ortaya konulmasını ve 
politikalar belirlenirken uygulanan politikaların amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına 
yönelik analizlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal destekleme, transfer etkinliği, çiftçi hanehalkı geliri, 
doğrudan gelir desteği, piyasa fiyat desteği 



  

ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

TRANSFER EFFICIENCY OF SUPPORT PAYMENTS OF TURKISH 

AGRICULTURE 

Kutluhan TAŞKIN 

In this study, it has been aimed to analyse current policies in Turkey with 
respect to transfer efficieney in light of agricultural support policy practices 
worldwide and make suggestions in order to lead policies to be followed in the 
future. 

Within the scope of this study, practices in Turkey in different periods have 
been considered through a comparative approach. Besides, through utilization of a 
partial eguilibrium model, transfer efficieney of support payments — which have been 
consolidated under four main titles — for 2001-2004 period has been calculated and 
transfer efficiency of agricultural support instruments has been analysed. 

In the first section, different methods to measure dimensions of agricultural 
supports have been mentioned and goals of agricultural support policies as well as 
the instruments utilized through the policies followed have been examined. The 
second section includes an assessment of support policies followed by developed 
countries with reference to a comparison of dimensions of agricultural supports in 
those countries among different periods. In the third section, agricultural support 
policies in Turkey in 1990s and 2000s have been evaluated comperatively. The 
fourth section addresses the assessment of transfer efficiency of agricultural supports 
with respect to income levels of farm households and involves the explanation of the 
method utilized in measuring the efficiency of transfers. 

In the last section, transfer efficiency of agricultural support payments in 
Turkey — which have been consolidated under four main titles — regarding farm 
households has been calculated for 2001-2004 period and the results have been 
presented in comparison to OECD countries. Besides, variation of calculations with 
respect to years have been examined and the assumptions as well as the 
conseguences related with those calculations have been evaluated. 

The study concludes that, although Turkey allocates limited resource to 
support policies when compared to the huge amounts allocated by developed 
countries, it has been observed that no policy analysis has been made regarding the 
transfer efficiency of support policy implementations in Turkey. Within this 
framework, it is essential that the goals of support policies — whose costs are 
compensated by various segments of the society — are clearly defined and analyses 
are made so as to check whether previous policies have been able to reach their goals 
or not while determining policies for the future. 

Key Words: Agricultural support, transfer efficiency, farm household income, direct 
income support, market price support 
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GİRİŞ 

Bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede hem tarımsal üretim ve arzın 
düzenlenmesine hem de tarım kesiminde faaliyet gösteren üretici gelirlerinin 
artırılmasına yönelik tarımsal destekleme politikaları uygulanmaktadır. Özellikle 
gelişmiş ülkeler gıda arzı güvenliğini sağlamak ve üreticilerin tarımsal faaliyetlerini 
sürdürmelerini teşvik etmek amacıyla tarımsal destekleme politikalarına büyük 
bütçeler ayırmaktadır. 

Son 20 yılda OECD ülkelerinde destekleme politikaları aracılığıyla tarım 
sektörüne yapılan transferler yaklaşık 70 milyar dolar artarak 2004 yılında 378 
milyar dolara ulaşmıştır. Bu transferlerin yaklaşık 9481'i AB, ABD, Japonya ve 
Güney Kore'de gerçekleşmiştir. 

Gelişmiş ülkeler, 1990'lardan sonra destekleme politikalarının amaçlarını 
daha net bir biçimde belirleyerek, bir taraftan rekabetçi bir tarımsal yapı oluşturmak, 
diğer taraftan da üreticileri belirli bir gelir düzeyinde memnun edebilmek için 
destekleme bütçelerini artırırken, gelişmişlik seviyesi ve yaşadığı ekonomik krizlerin 
etkisiyle tarıma ayrılan bütçesi daha kısıtlı olan Türkiye'de ise tarıma yönelik 
destekleme politikaları ancak 2000 yılından sonra daha belirgin amaçlar ve mali 
kısıtlar çerçevesinde belirlenmeye başlanmıştır. 

Destekleme politikalarının genel olarak tarım kesimindeki üreticilere fayda 
sağlaması beklenirken, bu faydanın maliyeti tüm dünyada tüketiciler ve vergi 
mükellefleri tarafından karşılanmaktadır. Toplumun belirli kesimlerinden diğer 
kesimlerine gelir transferi anlamına gelen destekleme politikalarının etkinliği, hem 
toplam gelirin yeniden dağıtım sürecindeki dengenin tesis edilebilmesi hem de daha 
sonra uygulanacak politikaların yönlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Ülkemizde uzun yıllardır farklı amaçlarla uygulanan tarımsal destekleme 
politikalarının amaçlarına ulaşması açısından etkinliği tam olarak ölçülmemekte, 
politikalar önceki dönemlerde uygulanan politikaların etkinliği göz önüne alınmadan 
belirlenebilmektedir. Kısıtlı bütçe kaynaklarına rağmen transfer etkinliği dikkate 
alınmadan yapılan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımındaki etkinliği azaltmakta 
ve tarım kesimi üzerindeki istenen düzeyde refah etkisi oluşturamamaktadır. 



Bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde uygulanan tarımsal destekleme 
politikaları incelenerek, temel tarım ürünleri açısından kendi kendine yetebilen 
ülkeler arasında yer alan ülkemizde farklı araçlarla yapılan tarımsal destekleme 
ödemelerinin toplumun diğer kesimlerine göre daha düşük gelir seviyesinde bulunan 
çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliği ölçülerek, sonuçları analiz edilmiştir. 

Çalışmanın o sonunda, o Türkiye'de uygulanan tarımsal (o destekleme 
politikalarının genel değerlendirmesi yapılmış, 2001-2004 dönemini kapsayan 
transfer etkinliği analizinin sonuçları ortaya konarak gelecekte uygulanacak 
politikalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tarımsal destekleme 
politikalarının amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için uygulanan politika araçları 
teorik olarak incelenmiş, desteklemenin boyutlarının farklı ölçüm yöntemleri 
verilmiştir. 

İkinci bölümde, Dünya'da uygulanan tarımsal desteklemenin boyutları 
verilmiş; AB, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanan destekleme 
programları ve politika araçları anlatılarak, bu ülkelerdeki desteklemenin boyutları 
dönemler arası karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde, Türkiye'deki tarım sektörünün genel yapısı temel 
göstergeler itibarıyla 1990'lı ve 2000'li yıllardaki durumları karşılaştırılarak 
incelenmiş, tarım reformundan önce uygulanan ve reformdan sonra uygulanmakta 
olan tarımsal destekleme politikaları, bu dönemlere ait desteklemenin boyutlarıyla 
birlikte ele alınmıştır. 

Dördüncü bölümde, tarımsal desteklerin çiftçi hanehalkı geliri açısından 

transfer etkinliği teorik çerçevede ele alınmış ve transfer etkinliği ölçümü için 
kullanılan yöntem ve yönteme ilişkin parametreler ve varsayımlar anlatılmıştır. 

Beşinci bölümde, Türkiye'deki dört ana başlıkta toplulaştırılmış tarımsal 
destekleme ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliği 2001-2004 
dönemi için hesaplanmış ve sonuçlar OECD ülkeleri için yapılmış hesaplamalarla 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca hesapların yıllara göre değişimi incelenerek, bu 
hesaplamalara ilişkin varsayımlar ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 



Bölüm 1 

TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI 

1.1 Tarımsal Destekleme Politikası Kavramı 

Dünya'da birbirinden farklı ekonomik sistemler işlemektedir. Bu sistemlerin 
her birinin uygulamadaki yaklaşımları farklı olmasına rağmen hemen hemen her 

ülkede devlet, destekleme politikaları uygulayarak tarım sektörüne yönelik 
müdahalelerde bulunmaktadır.' Tarımsal destekleme politikaları; tarım sektörünün 
korunması, tarımsal faaliyetlerin ve üretimin teşvik edilip devamının sağlanması ve 
üretici gelirlerinin artırılması amacıyla devletin tarım kesimine müdahale ederek 

uyguladığı politikalardır. 

Fiyat destekleri, destekleme alımları, telafi edici ödemeler ve fark ödemeleri, 
girdi destekleri, tarım ürünleri dış ticaretine yönelik düzenlemeler, tarımsal ürünlerin 

arzını kısmaya ya da teşvik etmeye yönelik ödemeler, tarım sektörüne yönelik altyapı 
yatırımları, araştırma geliştirme hizmetleri, pazarlama ve tanıtım çalışmaları gibi 
alanlara yönelik devletin yaptığı harcamaların tümü, tarımın desteklenmesi ve tarımsal 
faaliyetlerin o teşvik (edilmesi amacıyla uygulanan politikalar o çerçevesinde 
yapılmaktadır.? 

1.2 Tarımsal Destekleme Politikalarının Amaçları 

Tarımsal destekleme politikalarıyla temel olarak, tarım kesiminde faaliyet 
gösteren üretici gelirlerinin artırılması, tarımsal üretim ve arzın yönlendirilmesi ve 
tarımın ekonomik gelişmeye katkısının artırılarak ülkenin ekonomik yapısındaki 
dengelerin korunması amaçlanmaktadır.* Ülkeler, farklı uygulamalarla ekonomik 
ölçek büyüklüğüne ve tarım sektörünün özelliklerine göre bu amaçlardan sadece birine 
ya da eş zamanlı olarak hepsine birden ulaşmaya yönelik tarımsal destekleme 
politikaları uygulamaktadırlar. Bu temel amaçlarla, diğer kesimlerde çalışanlara göre, 
  

' Tayfun ÖZKAYA, Oğuz OYAN, Ferruh IŞIN, Ayşe UZMAY, Türkiye'de Tarımsal Destekleme 
Politikaları: Dünü-Bugünü-Geleceği, TÜSES Yayınları, Ankara, 2001, 5.8 ? Gülcan ERAKTAN, 7arım Politikası Temelleri ve Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikası, 
UZEL Yayınları, Ankara, 2000, s.88 
İ a.g.e, 5.27 



daha düşük gelir seviyelerinde bulunan çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseltilerek daha 
adil bir gelir dağılımın tesis edilmesi, temel gıdalar için arz güvenliğinin sağlanması ve 
ekonominin ticaret, çevre ve kırsal istihdam gibi diğer tarım dışı sektörleri üzerinde 
olumlu etkiler oluşturulması arzu edilmektedir.” 

1.2.1 Tarım Kesiminde Faaliyet Gösteren Üretici Gelirlerinin Artırılması 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren üretici ve çalışanların gelirlerinin genel 
olarak, diğer sektörlerde üretim yapan ya da çalışanların gelirlerine göre daha düşük 
olması nedeniyle tarımsal destekleme politikalarının amaçlarından birisini tarımsal 
üretici gelirlerinin artırılması oluşturmaktadır. Bu politikalar ile hem farklı sektörler 
arasında adil bir gelir dağılımının kurulabilmesi hem de tarımda çalışanların gelir 
düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Amaçlanan sonuçlara ulaşıldığında da tarım 
sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin gelirleri, diğer sektörlerle karşılaştırılabilir 
düzeyde bir refah sağlayacaktır. 

Tarım kesimindeki arazi varlığı, sermaye, işgücü gibi üretim faktörlerinin 
dağılımının dengesiz olması, gelir dağılımının dengesini de bozmaktadır. Tarımsal 
üretim faktörlerindeki değişimin diğer sektörlere göre daha durağan olması ise bu 
dengesizliği sürekli kılmaktadır. Gelir düzeyini artırmaya yönelik destekleme 
politikalarıyla, sadece diğer sektörlere göre değil, tarım kesiminde çalışanlar arasındaki 
gelir dağılımının dengelenmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak bu politikalar, üretim 
faktörlerinin ve tarımsal üretimden elde edilen toplam gelirin yeniden dağılımını,” 
dolayısıyla üretici gelirlerinde kararlılığı ve daha adil bir gelir dağılımını 
hedeflemektedir.” 

1.2.2 Tarımsal Üretim ve Arzın Yönlendirilmesi 

Bir çok ülkede devlet, destekleme yoluyla tarımsal üretimi ve arzı 
yönlendirmektedir. Herhangi bir yönlendirme yapılmadığı takdirde, doğal kaynaklar 
başta olmak üzere tarımsal üretimde kullanılan işgücü ve sermaye gibi üretim 

  

4 Berkeley HILL, Farm Incomes, Wealth and Agricultural Policy, London, 1996, s.21-22 
* Gülcan ERAKTAN, 2000, 5.29 
“ Tayfun ÖZKAYA, Oğuz OYAN, Ferruh IŞIN, Ayşe UZMAY, 2001, s.9 



faktörlerinin etkinsiz kullanımı artmakta, bir çok tarımsal üründe talebi aşan 

oranlarda üretim yapılarak tarımsal stoklar oluşabilmekte ya da arz açığı oluşarak 

ülke ithalata yönelebilmektedir. Devletin müdahale etmediği durumlarda ürün 
deseninin oluşması üreticilere bırakıldığından aynı ürünün ardarda ekilmesi sonucu 

verim düşmekte ve belirli ürünlerin doğal çevreye olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Üretime müdahale etmemenin olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yapılan 
üretim planlamasıyla devlet üreticinin hangi ürünü ne kadar üreteceğine doğrudan 

müdahale etmemekle birlikte farklı destek mekanizmaları yoluyla üretimin 

artırılmasını ya da kısılmasını özendirmektedir. Üretim faktörlerinin kullanımına ya 
da kısıtlanmasına yönelik teşvikler, kotalar yoluyla ekim alanlarının kısıtlanması, 

üretim ve satış sınırlamaları, fiyat ve dış ticaret politikaları ile stoklama yoluyla arzı 
düzenleyici piyasa müdahaleleri,” çevreyi korumaya yönelik programlar ve alternatif 
ürün programları aracılığıyla tarımsal üretim ve arz yönlendirilerek tarımsal 

ürünlerde arz talep dengesi sağlanmakta ve müdahale edilmediği takdirde ortaya 

çıkacak olumsuz etkiler giderilmeye çalışılmaktadır. 

1.2.3 Tarımın Ekonomik Gelişmeye Katkısının Artırılması 

Tarımın ekonomik gelişmeye katkısının artması, sadece tarım kesimini değil 

ülkede yaşayan diğer kesimleri de olumlu yönde etkileyecektir. Tarımsal destekleme 

politikalarıyla gıda arzı güvenliği, kırsal kesimden göçün önlenmesi, etkin kaynak 

kullanımı ve fiyat dengesi sağlanarak tarımın ekonomik gelişmeye katkısı 
artırılmaktadır." 

Gıda arzı güvenliğinin bir ülke için hayati önem taşıması nedeniyle tüm 

dünyada devlet, insanların yaşamlarını sürdürüp gelişimlerini sağlayabilmeleri için, 
vatandaşlarına daima yeterli miktarda ve çeşitlilikte gıda sağlamakla yükümlüdür.” 
Gıda arzı güvenliği hem ekonomik bağımsızlığı ve kendi kendine yetebilmeyi 

sağlayabilmek hem de savaşlar ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlar için önem 

taşımaktadır. Kendi kendine yeterliliğin sağlanması için devlet, tarımsal destekleme 
  

7 Gülcan ERAKTAN, 2000, s.53-60 
a.g.e, 5.29-33 
? T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 1 Tarım Şurası Sonuç Raporu, Ankara, 2004, s.293 



politikalarıyla tarımsal üretimi düzenleyebilmekte, bunun yeterli olmadığı durumlarda 
ise dış ticaret dengesini göz önünde bulundurarak ithalat yoluna gidebilmektedir. 

Tarımsal destekleme politikalarının amaçlarından biri de kırsal kesimden 

göçün önlenmesidir. Kırsal kesimden kentlere göçün dengesiz bir şekilde 

gerçekleşmesi, kentlerin dokusunu bozması, yeni altyapı yatırımlarını gerektirmesi, 

göç nedeniyle boşalan kırsal kesimdeki kaynakların etkin kullanılamaması gibi bir çok 

ekonomik ve sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunların doğuracağı 

maliyetlere katlanmak yerine, nüfusu kırsal kesimde tutulabilmek için farklı tarımsal 

destekleme politikaları uygulanmaktadır. 

Doğal kaynaklar başta olmak üzere, tarımsal üretime temel teşkil edecek 
kaynakların üretim dışında kalması, ekonomik büyümenin daha yavaş olmasına sebep 
olmaktadır. Üretim faktörlerinin etkinsiz kullanımı maliyetlerin artmasına ve 

dolayısıyla ürün fiyatlarının yükselmesine; etkinsiz dağılımı ise ürün arz talep 
dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum, kaynakların etkin kullanımına 
yönelik tarımsal destekleme politikalarını zorunlu kılmaktadır. 

Tarımsal destekleme politikalarının ekonomik gelişmeye yönelik amaçlarından 

bir diğeri de piyasa fiyatlarında dengenin sağlanmasıdır. Piyasada oluşacak fiyatın, 

üreticiyi üretimi sürdürmesi için teşvik edecek, tüketiciyi de çok büyük maliyetlere 

katlandırmayarak tüketimi sürdürmesini sağlayacak düzeyde olmadığı durumlarda, 

devlet hem üretici hem de tüketici memnuniyetini belirli bir seviyede tutabilmek 

amacıyla fiyat desteklerine yönelik politikalar oluşturabilmektedir. Sağlanan fiyat 

dengesi sadece iç piyasaya göre değil dış piyasaların iç piyasaya etkilerini de göz 

önüne alacak şekilde oluşturulmaktadır. Ayrıca gümrük tarifeleri gibi mekanizmalar 

yoluyla sadece iç piyasayı değil, dış ticaret dengesini de gözeten destekleme 

politikaları da uygulanmaktadır. 

Özellikle yüksek kamu borç stokunun bütçe üzerinde baskı oluşturduğu 
gelişmekte olan ülkelerde bütçe kaynaklarının sınırlı olması, tarımın ekonomik 

gelişmeye katkısının artması için belirlenen politikaların uygulanmasında ve alınan 



  

tedbirlere yönelik bütçeden harcama yapılmasında, bütçe dengelerinin göz önüne 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Tarım kesiminde yer alan üretici gelirlerinin artırılması, tarımsal üretim ve 

arzın yönlendirilmesi ile tarımın ekonomik gelişmeye katkısının sağlanmasının yanı 

sıra tarım kesiminde çalışan insan kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal kaynak 

kaybının önlenmesi, kaybolan kaynakların geri dönüşümünün sağlanması, tarımda 

kullanılan teknolojinin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırılması, tarımsal 

faaliyetin çevre ve insan sağlığına zarar gelmeyecek şekilde yapılması tarımsal 
destekleme politikalarının diğer amaçları arasında yer almaktadır." 

1.3 Tarımsal Destekleme Araçları 

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için piyasa fiyat destekleri başta 

olmak üzere, arz kontrolleri, telafi edici ödemeler, fark ödemeleri, alan ve girdi bazlı 

destekler, ithalat kısıtları ve ihracat destekleri gibi çeşitli tarımsal destekleme araçları 
kullanılmaktadır. 

1.3.1 Piyasa Fiyat Destekleri 

1.3.1.1 Arz Kontrolüne Bağlı Olmaksızın Yapılan Fiyat Destekleri 

Piyasa fiyat desteklerinin en basit uygulama şekli olan ve üretim kısıtının 

olmadığı yani arz kontrolüne bağlı olmaksızın yapılan fiyat desteklerinde devlet, 

piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat belirleyerek üreticiyi destekleme yoluna gitmektedir. 
Bu tür destek programlarında devlet, arz talep eğrilerinin piyasa (denge) fiyatını 
belirlediği Şekil 1.1”de, fiyat düzeyini denge fiyatı olan P,*den destekleme fiyatı olan 
P,'ye artırarak P, düzeyindeki (taban fiyatı) arz fazlasını (A kadar ürünü) satın almayı 
garanti etmektedir. Belirlenen fiyat düzeyi ile daha düşük düzeyde oluşan piyasa fiyatı 
arasındaki fark ise üreticiye gelir transferi anlamına gelmekte ve bu transferin maliyeti 
vergi mükellefleri tarafından karşılanmaktadır." 

  

* Gülcan ERAKTAN, 2000, 5.30-34 
VEC.İr, PASOUR, Agriculture and The State: Market Process and Bureaucracy, New York, 1990, 
s.91-92 
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Fiyat desteğiyle birlikte iç fiyatlar ile dünya fiyatları arasındaki artıştan 
kaynaklanan maliyet ise tüketiciler tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan devletin 
arz fazlası olarak satın aldığı ürünler, stok maliyetleri nedeniyle devlete yük 
getirmektedir. Bu stokların eritilebilmesi için devlet, zaman zaman ürünün iç 
tüketimini ya da ihracatını sübvanse edebilmektedir. Ancak arz fazlası ürün nedeniyle 
verilen ihracat sübvansiyonları, ürünün iç piyasadaki fiyatını daha da yükselterek 
tüketicileri ve kamu bütçesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.? 

1.3.1.2 Arz Kontrolüne Bağlı Olarak Yapılan Fiyat Destekleri 

Fiyat destekleri, üretim kısıtı olmadığı takdirde, beraberinde kaçınılmaz olarak 
üretim artışını getirmektedir. Devletin sınırsız alım garantisi vermesiyle üretici 
ürününü devlete yönlendirmekte ve piyasa fiyatları devletin belirlediği fiyat düzeyinde 
gerçekleşmektedir. Bu yüzden bazı fiyat destekleri de, arzın belirli miktarda 
kısıtlanarak taleple uyumlu hale getirilmesi ile birlikte yapılabilmektedir. 

  

2 Aziz BABACAN, Dünya'da ve Türkiye'de Tarımsal Destekleme: Uluslararası Kısıtlar Altında 
Türkiye İçin Bir Destekleme Sistemi, Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, 
Uzmanlık Tezi, Ankara, 1996, s.6 
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Arz kontrolleri üreticilerin alternatif ürüne yönlendirilerek ekim alanlarının 

      
  

sınırlanması, üretimin kotalara bağlanması ya da devletin getirdiği başka bir takım 

kriterlere bağlı olarak üretimin daraltılmasıyla sağlanmaktadır. Şekil 1.2*de görüldüğü 
gibi destekleme fiyatı OP, iken şayet devlet, üretimi O.*den O,”ye gerileyecek şekilde 
kısıtladığında, arz fazlası üretimle karşılaşmayacaktır. 

13.2 Telafi Edici Ödemeler 

Telafi edici ödemeler doğrudan gelir ödeme sisteminin üretimle 
ilişkilendirilerek yapılan bir türüdür.” Devletin belirli ürünlerde destekleme alımı 
yapmak yerine bu ürünlerin piyasada satılmasını amaçladığı telafi edici ödemelerde, 

devlet piyasa fiyatının üzerinde bir hedef fiyat belirlemekte (P,) ve bu fiyatla, 

piyasada oluşacak en düşük fiyat (P,,) arasındaki fark kadar üreticiye ödeme 
yapmaktadır.” 

  

E.C. Jr., PASOUR, 1990, s.92-93 
“ Aziz BABACAN, Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi, 
Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000, s.2 
“E.C. Ir., PASOUR, 1990, s.96-97 
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Piyasa fiyat desteklerinden farklı olarak bu uygulamada devlet, üretilen ürünü 

(O) satın almak yerine belirli kriterler dahilinde üreticinin ürünlerini piyasada 

satmasını sağlamaktadır. Bu sayede desteğin vergi mükelleflerine daha hafif bir yük 

getirmesi hedeflenmektedir. Devletin hedef fiyattan telafi edici ödeme yapmasının 

vergi mükelleflerine maliyeti şekil 1.3'teki P,EFP,,'nin alanı kadar, telafi edici ödeme 

yerine hedef fiyattan destekleme alımı yapması durumunda vergi mükelleflerine 

maliyeti şekildeki P,EO,O”nun alanı kadar olacaktır. 

13.3 Fark Ödemeleri (Prim Sistemi) 

Telafi edici ödemelerin farklı bir türü olan ve üretimle ilişkilendiren bir 

doğrudan gelir sistemi olan fark ödemeleri (prim) sisteminde, destekleme fiyatı olarak 

bir hedef fiyat (P,) belirlenmektedir. Piyasa fiyatının (P,,), hedef fiyatın altına indiği 

durumda, devlet üreticiye birim miktar başına, hedef fiyatla piyasa fiyatı arasındaki 

fark kadar ödeme yapmaktadır. Piyasa fiyatları, piyasa fiyatının en alt sınırı olarak 
belirlenen ve “kredi oranı” olarak adlandırılan fiyatın (Pı) da altına indiğinde 

destekleme ödemesi hedef fiyatla kredi oranı arasındaki fark kadar yapılmaktadır. 

Piyasa fiyatları, hedef fiyatın üzerine çıktığı zaman destekleme geçersiz hale gelmekte 

ve fark ödemeleri yapılmamaktadır. Bu nedenle hedef fiyatlar yeterince yüksek 

düzeyde belirlenmektedir. 
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Fark ödemeleri, tarımsal işletme başına önceden belirlenmiş belirli bir üst sınırı 
aşmamak kaydıyla önceden de yapılabilmektedir. Bu tip fark ödemelerine “avans 
ödemeleri” denilmektedir. * 

1.3.4 Alan Bazlı Destekler 

Alan bazlı destekler, devletin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla tarımsal 
üreticilere gelir transferi yaptığı bir politika aracı olan doğrudan gelir ödemelerinin bir 
türüdür.” Alan ödemelerini içeren bir tarımsal destek programında devlet, toprak 
sahiplerine ya da kiralama gibi yollarla toprağı işleyenlere belirli kriterler dahilinde 
birim alan başına ödemeler yapmaktadır. 

Bazı ülkelerde üreticilerin alan bazlı ödemelerden faydalanabilmesi için 
sadece toprak sahibi olmaları yetebilmektedir. Zaman zaman ise getirilen kriterler 
çerçevesinde, o salt (oOtoprak osahibi Oolma nedeniyle oyapılan (destekler 
sınırlandırılabilmektedir. Kriterler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Danimarka!“ 
ve Türkiye'de (500 dekar) olduğu gibi genel olarak destekten faydalanacak tarımsal 
arazi için bir üst sınır belirlenebilmekte ya da AB'de olduğu gibi arazide tarımsal 
üretim yapılması ya da arazinin tarıma elverişli halde tutulması gibi asgari şartlar 
getirilebilmektedir. 

  

“E.C. Ir., PASOUR, 1990, s.104-105 
7 Aziz BABACAN, 2000, 5.2 
S OECD, Adjustment in OECD Agriculture: Reforming and Farmland Policies, Paris, 1998, s.11 
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1.3.5 Girdi Destekleri 

Girdi desteklerine dayalı bir tarımsal destek programında devlet, çifiçinin 
üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla gübre, mazot ve sigorta gibi tarımsal üretim 
girdilerinin birim fiyatlarını desteklemeyi hedeflemektedir. Genel olarak girdilerin 
maliyeti ile satış tutarı arasındaki farkın destekleme olarak kabul edildiği bu destek 
türünde devlet, gübre, mazot, tarımsal ilaç, tohumluk, yem bitkileri, elektrik, su gibi 
girdileri daha ucuz fiyatla, bazen de bedelsiz olarak verebilmektedir. 

Girdi desteği olarak kabul edilen kredi desteklerinde ise, devlet üretimi teşvik 
etmek ya da çiftçinin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla çiftçinin 
piyasa faiz oranlarından daha düşük oranlarda kredi almasını sağlamaktadır.” 
Sağlanan destekleme ödemesinin vergi mükelleflerine yükü, piyasa faiz oranlarıyla 
sübvansiyonlu faiz oranları arasındaki fark kadardır. 

Doğrudan üretim girdileri ve sermaye girdisi olarak sağlanan düşük faizli 
krediler dışında suni döllenme, veterinerlik hizmetleri, hayvan hastalıkları kontrolleri 
ve hasat hizmetleri gibi çiftçiliğe yönelik hizmetler ile sermaye hibeleri, yatırım 
kredileri, hayvancılığı geliştirme gibi tarımsal yatırımlara yönelik destekler de girdi 
destekleri olarak kabul edilmektedir. Girdi kullanımına yönelik destekler dışında çevre 
dostu hayvancılık ya da bitkisel üretim gibi programların uygulandığı Güney Kore, 
ABD gibi ülkelerde girdi kısıtlarına destekleme yapılabilmektedir.” 

13.6 Dış Ticarete Yönelik Destekleme Uygulamaları 

" İthalat Kısıtları 

Dünya fiyatlarının yurtiçi fiyatlardan daha düşük olduğu arz açığı olan 
ürünler için, devlet tarifeler (gümrük vergileri) yoluyla ya da tarife dışı engellerle 
ithalat kısıtlarına giderek yurtiçi fiyatları üreticiler lehine destekleyebilir. Tarife 
uygulanmadan önceki durumda tüketici tarafından dünya fiyatlarından serbestçe satın 
alınan ürüne, tarife sonrası iç fiyatların yükselmesiyle talep düşmekte, yerli üretim 
artmakta ve ithalat miktarı da azalmaktadır. Bu uygulama ile devlet, ithal edilen ürün 
  

Gülcan ERAKTAN, 2000, 5.50 
OECD, “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Database, 1986-2004, www.oecd 
.org/document/54/0,2340,en 2825 494504 35009718 1 1 1 | ,00.html 
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miktarı ile tarife fiyatının çarpımı kadar gelir elde ederken, uygulamanın maliyetine 
tüketiciler katlanmaktadır. Tarifenin dolaylı bir etkisi de üretimi artırdığı için 
kaynakların kullanım yönünü değiştirmesidir. Bu da üreticilerin kaynaklarını gelir elde 
edebilecekleri diğer alanlardan, daha fazla üretmek için, tarifenin uygulandığı ürüne 
kaydırmasıyla bir alternatif maliyete katlanmalarına neden olmaktadır. 

Tarife dışı engeller arasında en yaygın olarak kullanılan araç ithalatta kota 
uygulamasıdır. İthalatın kotalar yoluyla kısıtlanmasıyla ülkeye giren ürün miktarı 
azaldığından dış rekabetin üretici üzerindeki etkisinin önüne geçilmekte ve yerli üretim 
talebin altında kaldığı için, yurtiçi fiyatlar yükselmekte ve üreticiler fiyat artışı kadar 
desteklenmiş olmaktadır. Kota uygulaması dışında, paketleme, etiketleme gibi 
standartlar ile sağlığa yönelik standartlar ve gönüllü ithalat kısıtları diğer tarife dışı 
engeller arasında yer almaktadır. 

" İhracat Destekleri 

İhracat destekleri uygulamasında devlet, belirlediği ürünlerde dünya 
fiyatlarının üzerinde bir ihracat fiyatı belirleyerek üreticiyi aradaki fiyat farkı kadar 
desteklemeyi hedeflemektedir. Destekleme ile birlikte yerli üretim ve dolayısıyla 
ihraç edilen ürünün miktarı da artacaktır. Böylece üretici ihracat için belirlenen fiyat 
farkının da ötesinde üretim artışı ile de desteklenmiş olmaktadır. İhracat desteği, 
desteklenen ürünün iç piyasaya satış miktarının azalmasına ve yurtiçi fiyatların 
yükselmesine neden olacağından yerli tüketici daha az tüketerek daha fazla maliyete 
katlanmak zorunda kalacaktır." 

1.3.7 Diğer Destekleme Yöntemleri 

Yaygın olarak kullanılan destekleme yöntemleri dışında ekilen alan ya da 
hayvan sayısına göre yapılan ödemeler, geçmişteki destek programlarına bağlı ya da 
geçmişte ekilen alan ve hayvan sayısına bağlı yapılan ödemeler, tarımsal işletmenin 
gelir seviyesine ya da belirlenmiş asgari gelir seviyesine bağlı ödemeler diğer 
destekleme yöntemleri arasında sayılabilir. 

  

” E.C. Ir. PASOUR, 1990, s.159-165 
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Bunların dışında bir çok gelişmiş ülkede devlet; araştırma geliştirme, tarım 
okulları, kontrol hizmetleri, altyapı, pazarlama ve tanıtım, stoklama gibi tarıma 
yönelik genel hizmetlere de destek verebilmektedir.” 

1.4 Tarımsal Desteklerin Ölçümü” 

Tarımsal destekleme amacıyla tarım kesimine yapılan transferlerin maliyeti 
bütçe aracılığıyla vergi mükellefleri ya da gümrük vergileri nedeniyle dünya 
fiyatlarından daha yüksek piyasa fiyatlarının uygulandığı ürünlerde, tüketiciler 
tarafından karşılanmaktadır. Yapılan transferler OECD ülkelerinde üretici destek 
tahmini (ÜDT), genel hizmetler destek tahmini (GHDT), tüketici destek tahmini 
(TüDT), toplam destek tahmini (ToDT), yüzde ÜDT ve yüzde TüDT gibi farklı 
göstergelerle ölçülmektedir. 

« Üretici Destek Tahmini (ÜDT) 

Tarımsal destekleme politikaları sonucunda tüketicilerden ve vergi 
mükelleflerinden yapılan toplam transferlerin yıllık parasal göstergesidir. Üretici 
destek tahminleri piyasa fiyatı desteği (PFD) ve piyasa fiyat desteği dışında kalan 
diğer ödemeler olarak ikiye ayrılabilir. 

Tarımsal ürünlerin yurtiçi piyasa fiyatları ile sınırdaki dünya piyasa fiyatları 
(ihracatta fob, ithalatta cif) arasındaki fark nedeniyle tüketicilerden ve destekleme 
alımları ile ihracatın sübvanse edilmesi için bütçeden ayrılan kaynak nedeniyle vergi 
mükelleflerinden üreticilere yapılan desteğin parasal değerine piyasa fiyat desteği 
(PFD) denmektedir. Piyasa fiyat desteği dışında kalan ödemelerin ÜDT'si; ürün, 
alan, girdi bazlı desteklerin ve tarımsal gelire bağlı olarak yapılan ödemelerin yıllık 
parasal değerini ifade etmektedir. 

  

2 OECD, “Producer and Consumer Support Estimates', OECD Database, 1986-2004, WWW.OeCd 
.org/document/54/0,2340,en 2825 494504 35009718 1 1 1 1,00.html 
> OECD, Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation, Paris, 2001, s.151¬ 
154, OECD, Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation, Paris, 2005, s.77 
Haluk KASNAKOĞLU, Erol ÇAKMAK, Ulusal ve Uluslararası Gelişmeler Işığında Etkin Tarım 
Politikaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yayını, Ankara, 2001 s. 50-51 
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" Genel Hizmetler Destek Tahmini (GHADT) 

Tarımsal destek amacıyla sektöre, devlet eliyle yapılan hizmetlerin vergi 
mükelleflerine maliyetinin yıllık parasal değeridir. 

« Tüketici Destek Tahminleri (TüDT) 

Tarımsal destekleme amacıyla kullanılan destekleme (politikalarının 
tüketicilere maliyetinin yıllık parasal değeridir. Transfer, tüketicilerden tüketicilere 
yapılıyorsa TüDT pozitif, üreticilere yapılıyorsa negatif işaretlidir. Tüketicilerden 
üreticilere yapılan TüDT, belirli bir ürün için yurtiçi tüketim miktarıyla, yurtiçi 
piyasa fiyatları ile dünya piyasa fiyatları arasındaki farkın çarpımıyla ölçülür. Ürün 
ithal ediliyorsa, tüketim için ithalat vergisi ödeyen tüketici, bütçeye ve ithalatçılara 
gelir transfer etmiş olacağından; bu tip TüDT, ithalat miktarıyla, ithalat fiyatları ile 
dünya piyasa fiyatları arasındaki farkın çarpımıyla ölçülür. 

s Toplam Destek Tahmini (ToDT) 

Tarımsal destekleme amacıyla uygulanan tüm politikalar sonucunda 
tüketicilerden ve vergi mükelleflerinden üreticilere yapılan transferin yıllık parasal 
değerinden bu politikaların uygulanması sonucu elde edilen bütçe gelirlerinin yıllık 
parasal değerinin çıkarılmasıyla elde edilir. 

" YüzdeÜDT 

ÜDT'nin, çiftçinin eline geçen fiyatlarla toplam üretim miktarının çarpımıyla 
oluşan toplam hasıla ile bütçeden yapılan üretici desteklerinin toplamına oranını 
ifade etmektedir. Yüzde ÜDT, üreticinin üretim yoluyla ya da bütçe destekleriyle 
elde ettiği toplam gelirinin ne kadarının tarımsal destekleme politikaları aracılığıyla 
elde ettiğini ölçmektedir. 

" Yüzde TüDT 

Tarımsal destekleme amacıyla kullanılan destekleme politikalarının 
tüketicilere maliyetinin yıllık parasal değerinin, toplam tüketim değerinden 
tüketicilere yapılan transferlerin çıkarılmasıyla oluşan değere olan oranıdır. Yüzde 



TüDT negatifse, transferin tüketicilerden yapıldığı; pozitifse, tüketicilere yapıldığı 
anlamına gelmektedir. 
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Bölüm 2 

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE UYGULANAN TARIMSAL DESTEKLEME 
POLİTİKALARI 

2.1 Dünya'da Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikalarının Boyutları 
Bazı OECD ülkeleri ile AB'ye ait, tarımsal destekleme amacıyla uygulanan 

tüm politikalar sonucunda tüketicilerden ve vergi mükelleflerinden tarımsal 
üreticilere yapılan toplam desteğin değerini veren Toplam Destek Tahmininin 
(ToDT) 1986-88 ve 2002-2004 dönemleri arasındaki değişimleri incelendiğinde, 
AB'de yapılan toplam tarımsal destekleme tutarı sadece 9610 oranında artmasına 

rağmen her iki dönemde de en fazla desteklemenin AB tarafından yapıldığı 
görülmektedir. Tarım kesimine 129 milyar dolar transferin yapıldığı AB'yi, 97 
milyar dolarla ABD, 59 milyar dolarla Japonya, 21 milyar dolarla Güney Kore 
izlemektedir. 

Grafik 2.1 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Toplam Destek Tahmini (ToDT) Değişimi 
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Son 15 yılda tarım kesimine yapılan transferdeki en büyük artışın 94202 ile 

Türkiye'de gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye'yi 90108”lik artışla Macaristan, 
“61'lik artışla G.Kore, 35'lik artışla ABD ve 9443'lük artışla Polonya 
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izlemektedir. En büyük düşüş ise W47 ile Yeni Zelanda'da gerçekleşmiştir. Bu 
ülkeyi 934”lük düşüşle Slovakya ve Y28”lik düşüşle Meksika izlemiştir. 

Toplam destek tahminine göre Türkiye'de tarım kesimine o yapılan 
transferlerin arttığı gözlenmekle birlikte, tarım kesimin büyüklüğü göz önüne 
alındığında tarımsal destekleme düzeyinin gelişmiş ülkelere göre halen yetersiz 
düzeylerde olduğu görülmektedir. 

Üreticilerin aynı dönemlerde toplam üretimle elde ettikleri gelire ek olarak 
piyasa fiyat destekleri, ürün, alan ve girdi bazlı ödemeleri içeren tarımsal destekleme 
ödemeleriyle (ÜDT) elde ettikleri toplam gelirin ne kadarının tarımsal desteklerden 
sağlandığını gösteren yüzde ÜDT oranlarındaki değişim incelendiğinde son 15 yılda 
sadece Macaristan'da (9012), Türkiye'de (949) ve Polonya'da (404) artış olduğu, en 
fazla düşüşün ise Kanada (14) ve Yeni Zelanda'da (909) gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu dönemde yüzde ÜDT, AB(15) ve OECD ülkelerinde ise ortalama 
“lik bir düşüş göstermiştir. 

Grafik 2.2 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Yüzde Üretici Destek Tahmini Değişimi 
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Genel olarak bakıldığında Türkiye, Macaristan ve Polonya gibi AB'ye aday 
ya da yeni üye olmuş ülkelerde tarımsal desteklerin toplam çiftçi gelirleri içerisindeki 
payı artarken, Yeni Zelanda, Avusturalya, Kanada, ABD gibi gelişmiş ülkelerde, 
AR(15yde ve ortalama olarak OECD ülkelerinde desteklerin payı düşme 
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eğilimindedir. Bu durumun en önemli nedeni bu dönemde genel olarak bu ülkelerde 
dış ticaret mekanizmalarıyla sağlanan piyasa fiyat desteklerinde büyük düşüşlerin 
yaşanmasıdır. Bunun sonucunda bu ülkelerde birçok tarımsal ürünün fiyatı, dünya 
piyasa fiyatlarına uyum sağlamaktadır. 

2.2 AB'de Tarımsal Destekleme Politikaları 

1990'lı yılların başında bir çok ürün piyasasında dengesizliğin artması ve 
sığır, süt ürünleri, tahıllar gibi önemli ürünlerde kamu stoklarının ve dolayısıyla 
bütçe harcamalarının ileri boyutlara ulaşması AB Ortak Tarım Politikasında (OTP) 
köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Destekleme fiyat 
uygulamaları ile stokların artması bütçeye yük getirirken, aşırı üretimin çevre 
üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Bununla birlikte yapılan desteklemeler 
sonucunda çifiçi gelirleri istenilen düzeylere getirilememiş ve üretim hacmine dayalı 
destekleme sistemi nedeniyle büyük işletmeler ile küçük çiftçiler arasında istenilen 
denge sağlanamamıştır.” Bu durum, tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve 
reform yapılması ihtiyacını doğurmuştur. 

Mac Sharry Planı olarak bilinen 1991 tarihli “OTP'nin Gelişmesi ve 
Geleceği” tartışma belgesi ile doğal çevrenin korunması ve yeterli gıda üretiminin 
yapılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede hububat, yağlı tohumlar, proteinli ürünler, 
şeker, tütün, süt, sığır eti gibi önemli ürünlerde fiyat destekleri düşürülmüş ya da 
tamamen kaldırılmıştır. Fiyat düşüşleri nedeniyle üreticinin gelir kaybının, telafi 
edici ödemeler, hektar başına verim üzerinden bölgeselleştirilen telafi edici ödemeler 
ve prim ödemeleriyle; tazminatların uygulandığı ürünlerde ise birim ödemelerde artış 
yapılarak telafi edilmesi amaçlanmıştır. Arz fazlasını önlemek amacıyla bazı 
ürünlerde prim ödemeleri düşürülmüş, üretim ve kota sınırlamaları getirilmiş ancak 
hububat ve yağlı tohumlarda küçük ölçekli ekiciler, ekim kısıtlamalarının dışında 
tutulmuştur. Meyve ve sebze sektöründe ise değişiklik yapılmamıştır. Reformla 
birlikte düşürülen müdahale fiyatlarının üreticiye yüklediği gelir kaybı doğrudan 
gelir ödemeleri ile karşılanmış böylece tarımsal desteklemenin finansmanının yönü 
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tüketicilerden vergi mükelleflerine doğru kaymıştır. Aynı zamanda OTP'nin pazar ve 
fiyat politikasından gelir politikasına kayması sağlanmıştır.” 

1992'de uygulamaya konulan Mac Sharry Reformu doğrultusunda hazırlanan 
ve 1999 yılında yürürlüğe giren “Gündem 2000”le, reformun derinleştirilerek 
reformun dışında kalmış olan ürünlere de yayılmasına çalışılmıştır. Destekler için 
hakedişler çevre dostu uygulamalarla ilişkilendirilirken, gelir desteğine çiftlik 
düzeyinde üst sınırlar getirilip desteklemenin yönü kırsal kalkınmaya kaydırılmıştır. 
Tahıllar, kırmız et ve süt ürünlerinde ürün bazlı desteklerdeki indirimler sürdürülerek 
fiyatlar aşağıya çekilmiş ve rekabet gücü daha da artırılmıştır. Böylece destekleme 
sistemin birinci ayağını oluşturan piyasa fiyat destekleri, ihracat sübvansiyonları, 
müdahale alımları ve depolama gibi mekanizmaların etkisi azalırken ikinci ayağı 
olan kırsal kalkınma desteklerinin önemi artmıştır.2 

OTP'nin 2000-2006 dönemini kapsayan Gündem 2000 reform paketinin 
oluşturduğu yasal çerçevede tarımsal destekleme politikaları olarak piyasa fiyat 
destekleri, alan bazlı ödemeler ve hayvan sayısına göre yapılan ödemeler 
uygulanmaktadır.” 

Piyasa fiyat destekleri; fiyat saptamaları, ihracat destekleri, tarifeler ve 
kotalar yoluyla sağlanmaktadır. Bu destekler stok artışını önlemek amacıyla, 
çoğunlukla üretim kotaları ya da ekim sınırlamalarıyla birlikte yürütülmektedir. 
Hububat ve yağlı tohumlar için yapılan alan ödemeleri geçmişteki hakedişlere ya da 
bölgesel ürünlere dayanmaktadır. Bu ödemelerde göz önüne alınan kriter, üreticilerin 
ekilebilir arazilerinin belirli bir yüzdesinde üretim yapmalarıdır. Ancak küçük ölçekli 
üreticiler bu sınırlamadan muaf tutulmaktadır. Yağlı tohumlar ve proteinli ürünler 
(baklagiller gibi) için fiyat saptamaları yapılmamaktadır. Fiyat saptamaları, daha 
ziyade ithalat korumaları ve ihracat iadeleriyle bağlantılı olarak süt ve şeker için 
kullanılmaktadır. Kırmız et, fiyat saptamaları yoluyla desteklenirken, özel depolama 
  

” Özden CESUR, Avrupa Birliği'nde Tarıma Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye ile Bir 
Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma 
Dizisi no:21, Ankara, 2004, s.7-9 
” Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, s.126 
” Bütçeden belirli türdeki hayvanlar için, baş sayısına göre yapılan bu ödemelerle üreticinin piyasa 
fiyatından yaptığı satışlara ilave destek verilmesi amaçlanmaktadır. Destekleme ödemeleri için bazen hayvan sayısına üst sınırlar getirilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://stats.oecd.org/glossary 
/detail.asp?1D-1208 
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yardımları da verilmektedir. Stok oluşumuna sınırlamalar getirici hayvan başına 
yapılan sabit ödemeler, tarife kotaları ve ihracat destekleri bulunmaktadır. 

Tavukçuluk ve yumurtacılık ise tarife kotaları ve ihracat iadeleri ile 
desteklenmektedir.” 

AB'de piyasa koşulları kötüleştiğinde, koyun ve keçi eti, sığır ve dana eti, süt 

ve süt ürünleri, şarap, domuz eti, sultani üzüm, kuş üzümü ve kurutulmuş incir için 

depolama yardımı verilmektedir. Depolama yardımı depolayıcı kuruluşlara fiyatlar 
düştüğünde işlem yaptıkları satın alma fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark kadar 
ödenmektedir. Bu uygulamayla üreticinin kötüleşen piyasa koşullarından 
etkilenmemesi amaçlanmaktadır. 

Tohum, zeytin, işlenmiş meyve ve sebze üreticilerine iyi bir gelir düzeyi 

sağlamak amacıyla ve üreticilerin kötüleşen piyasa koşullarından etkilenmemeleri 

için miktara bağlı olarak üretim yardımı verilmektedir. Şerbetçiotunda ise hektar 

başına ödeme yapılmaktadır. 

Üretilen ürünün belirli sanayilerde kullanılması şartına bağlı olarak yapılan 
üretim iadeleri bir başka tarımsal destekleme aracıdır. Şekerin kimya sanayiinde, 
mısır, buğday ve patatesin ise nişasta ve benzeri ürünler için kullanılması şartıyla bu 
ürünlerin üreticilerine ekstradan üretim yardımı yapılmaktadır. 

Piyasa kriterlerine göre üretim yapan tütün üreticilerine üretim kotaları kadar 
kilogram başına prim ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca belirli miktar ve üretim 
kriterleri dahilinde dişi koyun ve keçi, sığır ve dana eti, yavrulu inek ve kesim 
primleri adı altında hayvancılıkla uğraşan üreticilere prim ödenmektedir. 

Doğrudan destek ödemeleri 2000-2002 döneminde patates, baklagiller, pirinç, 

tohum, sığır ve dana eti, süt ve süt ürünleri, koyun ve keçi eti ile kurutulmuş yem 
kapsamında yapılırken,” 2005-2007 dönemi için öngörülen doğrudan ödemeler, 
ürünlere bakılmaksızın 2000-2002 döneminde yapılan ödemeler baz alınarak yani 

geçmişteki hakedişlere bağlı olarak yapılmaktadır. Böylece ürünle destek arasındaki 

ilişki daha da zayıflatılmıştır (decoupling). Üretimden bağımsız olarak gelir desteği 

  

> OECD, 2001, s.77 
” Özden CESUR, 2004, s.19-25 

21 



sağlanarak çiftçinin gelirine istikrar kazandırmayı amaçlayan bu sistem ile destekten 
yararlanabilmek için belirli bir ürün üretme zorunluluğu olmadığı için destekleme 
sonucu arz fazlası ürün oluşması engellenmektedir.* Böylece stoklama ya da ihracat 
yoluyla vergi mükelleflerinin üzerine, gümrük vergileri yoluyla da tüketici üzerine 
yüklenen maliyetler de azalabilecektir. 

AB'de toplam tarımsal desteklerin GSYİH içindeki payı 1986-88 
döneminden beri “41,3 civarındadır. Yüzde ÜDT'ye göre bakıldığında tarımsal 
destekleme oranlarının azaldığı görülmektedir. 1986-88 döneminde “41 olan yüzde 
ÜDT oranı, 2002-04 döneminde W34e gerilemiştir ki bu oran OECD ortalamasının 
“o 4 üzerindedir. Piyasa fiyat destekleri ile ürün bazlı ödemelerin toplamının toplam 
tarımsal destekler içerisindeki payı 1986-88 döneminde “691 iken, 2002-2004 

döneminde “59'a gerilemiştir. Desteklerin, fiyat mekanizmalarından alan bazlı 
ödemeler ya da hayvan başına verilen ödemelere kaymasının (4028) dış ticaret 

korumalarını azaltıcı ve ticareti geliştirici etkileri olmuştur. 

Tüketicilere yüklenen maliyet oranı olan yüzde TüDT 1986-88 dönemindeki 

“-38'lik seviyesinden 2002-2004 döneminde *4-21'e gerilemiştir. Bu düşüş, piyasa 

fiyat desteklerindeki düşüşe paralel olarak tarımsal desteklerin tüketicilere olan 
maliyetinin de oransal olarak düştüğünü göstermektedir. 2004 yılına gelindiğinde 
piyasa fiyat desteklerinin azalmasına rağmen *639'la halen yüksek bir seviyede pay 
sahibi olması ve ürün bazlı desteklerin (fark ödemeleri, prim ödemeleri gibi) tarımsal 

destekler içerisinde hala önemli bir ağırlık taşıması AB'deki tüketiciler ve vergi 
mükellefleri üzerinde bir yük oluşturmaktadır.” Üretici destekleri yoluyla piyasaya 
müdahaleler azaltılıyor ve piyasa uyumu artırılıyor olsa da, tüm bu gelişmelere 
rağmen şeker ve süt ürünleri gibi halen yüksek oranlarda desteklenen sektörlerle 
diğer sektörler arasındaki eşitsizlik sürmektedir.” Tarım kesimine sağlanan genel 
hizmet desteklerinin toplam tarımsal destekler içerisindeki oranında ise önemsenecek 
bir değişme olmamıştır. 1986-88 döneminde 69,1 olan bu oran 2002-04 döneminde 
“48,5'e inmiştir. 

  

* Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, s.127-129 
3! OECD, 2005, 5.46 
> OECD, 2001, s.84 
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23 ABD'de Tarımsal Destekleme Politikaları 

ABD'de 1990-96 döneminde tarımsal destekleme politikaları, fiyat destekleri, 
telafi edici ödemeler ve ekim alanlarının sınırlanması şeklindeki üç temel tarım 
politikası aracıyla yürütülmüştür. Fiyat destekleri, ürün fiyatlarının asgari bir 
seviyenin altına düşmemesi için alınan önlemlerden oluşmuştur. Bu kapsamda ABD 
Tarım Bakanlığınca piyasa fiyatlarının altında, “ürün rehin kredisi fiyat seviyesi” 
denilen, taban fiyatları belirlenmiştir. Belirlenen taban fiyatları üzerinden devlet 

adına belirli bir komisyon karşılığı çiftçilere lisanslı depolara bıraktıkları ürünleriyle 
orantılı miktarda kredi açılarak çiftçilerin piyasa fiyatlarını takip ederek ürünlerini 
en uygun zamanda pazarlamalarına imkan sağlanmıştır. 

Telafi edici ödemelerde, piyasada gerçekleşen fiyat devletçe belirlenen hedef 
fiyatın altında kaldığında, devlet aradaki fark kadar üreticiye ödeme yapmıştır. 
Bunların dışında arz fazlası olan yemlik tahıllar, pamuk ve çeltik için geçmiş 5 
yıldaki ekim alanlarının ortalamaları “baz ekim alanı” olarak kabul edilmiştir. 
Piyasanın durumu, stok seviyesi ve ihracat imkanı göz önüne alınarak Tarım 
Bakanlığınca açıklanan ürün bazında ekim daraltma oranları nedeniyle üreticilere 
fark giderici ödemler yapılmıştır. 

1996 yılında çıkarılan Federal Tarımsal Gelişme ve Reform Kanunu ABD'de, 
2002 yılına kadar temel tarım politikası olarak uygulanmıştır. Bu uygulama ile telafi 
edici ödemelerden vazgeçilmiş ve üreticilerle sözleşme ürünlerinin (buğday, mısır, 
darı tanesi, arpa, yulaf, pirinç, ve yayla pamuğu) kayıtlı olduğu arazi üzerinden 
önceden belirlenen yıllık “esnek üretim sözleşmesi” yapılmıştır. Bu programdan 
faydalanabilmeleri için çiftçilere, daha önceki destekleme programlarına en az bir yıl 
katılarak alan kısıtlamaları dahil öngörülen tüm tedbirleri almış olma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu dönemde şartları sağlayan çiftçilere telafi edici ödemelerde yapılan 
ödeme miktarlarından önemli ölçüde farklılık göstermeyecek şekilde destekleme 
ödemeleri yapılmıştır. 

Şeker fiyatları tarife kontenjanlarıyla desteklenirken; süt ürünleri taban 
fiyatları, destekleme alımları, tarife kontenjanları ve ihracat sübvansiyonlarıyla; sığır 
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ve koyun eti tarife kontenjanlarıyla; tavukçuluk ve yumurtacılık ise ihracat 
sübvansiyonlarıyla desteklenmiştir. Bunların dışında faiz kolaylıkları, mazotta vergi 
indirimleri, otlatma ve sulama destekleri gibi girdi destekleri verilmiş; çevre ve 
sürdürülebilir tarım için destekleme programları uygulanmıştır.” 

Son olarak 2002 yılında altı yıllık bir süre için çıkarılan “Tarımsal Güvenlik 
ve Kırsal Yatırım Kanunu”yla pazar şartlarına göre yapılacak ödemelerle üreticinin 
yeterli ve güvenilir bir gelir seviyesine ulaştırılması, doğal kaynaklar için daha güçlü 
koruma ödemelerinin yapılması, kırsal kalkınma düzeyinin artırılması, yeterli ve 
dengeli bir beslenme programı uygulanması şeklinde dört ana hedef belirlenmiştir. ” 

Üretici gelirlerinin artırılması kapsamında buğday, tahıl tohumu, yayla 
pamuğu, pirinç fındık ve yağlı tohum üreticilerine doğrudan ödemeler ve 
“konjonktüre karşı koruma ödemeleri” (countercycling payments) yapılmakta ve 
pazarlama kredileri verilmektedir. Doğrudan ödemeler ve konjonktüre karşı koruma 
ödemeleri çerçevesinde devlet, üreticilerin ne kadar üretim yaptığına bakmaksızın 
ilgili ürünleri üretenlere geçmişteki hak edişlerine bağlı olarak destekleme ödemesi 
yapmaktadır. Desteklerin bu şekilde üretimden bağımsız olarak verilmesiyle, 
üreticilerin iklim koşulları ve doğal afetlerin olumsuz etkilerinden korunması 
amaçlanmaktadır. Tiftik, yün ve bal üreticileri ise pazarlama kredileri verilerek 
desteklenmektedir.” 

ABD'de yıllar itibarıyla tarımsal destekleme oranlarının azaldığı 
görülmektedir. Toplam tarımsal desteklerin GSYİH içindeki payı 1986-88 
dönemindeki “61,3'lük seviyesinden, 2002-04 döneminde “60,9a gerilemiştir. 
2002-04 döneminde şeker (9057) ve süt (933) için verilen piyasa fiyat desteklerinin 
önceki dönemle kıyaslandığında azalmasıyla birlikte yüzde ÜDT “945 oranında 
gerileyerek “17'e düşmüştür. Yüzde ÜDT, bu seviyesiyle OECD ortalamasının 
altına inmiş ve yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin katlandığı mali yükler bu 
dönemde azalmıştır. Üretici fiyatları 1986-88 döneminde dünya piyasa fiyatlarının 

  

* OECD, 2001, s.132 
5 Steven Zahniser, Ed Young, John Wainio, “Recent Agricultural Policy Reforms in Norih America”, 
USDA, 2005, s.3, http:/Wwww.ers.usda.gov/publications/ WRS0503/wrs0503.pdf 
36 “Giatement of Keith Collins”, U.S. Department of Agriculture, “7he 2002 Act”, 2002, http://www. 
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“l4 üzerinde iken 2002-04 döneminde bu oran “09 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa 
fiyat destekleri ile ürün bazlı ödemelerin toplamının toplam tarımsal destekler 

içerisindeki payı 9646'dan 9445'e gerilemiştir. Bu dönemde AB'de bu oran daha hızlı 

bir düşüş göstermekle birlikte, ABD'nin AB'ye göre tarımsal destekleme konusunda 

halen daha piyasa dostu olduğunu göstermektedir. ABD”deki yurtiçi tarımsal fiyatlar 
hala dünya fiyatlarının 469 üzerinde olmasına rağmen, tüketicilerden örtülü bir vergi 
anlamına gelen yüzde TüDT 1986-88 döneminde “6-3 iken 2002-04 döneminde 

tüketicilere örtülü bir sübvansiyon anlamında 9066'ya yükselmiştir. Tarım kesimine 
sağlanan genel hizmet desteklerinin toplam tarımsal destekler içerisindeki payı 1986¬ 
88 döneminde 632 iken 2002-04 döneminde “425'e inmiştir.” 

2.4 Avustralya”da Tarımsal Destekleme Politikaları 

Avustralya'da tarım politikaları çeşitli yasal düzenlemeler ve bütçeden 

finanse edilen programlar aracılığıyla yürütülmektedir. Devletin yasal düzenlemeleri 

bazı ürünlerde çiftçi gelirlerini artırmayı sağlarken; ithalat, ikame mallar ve 

uluslararası ticaret kaynaklı rekabetin etkisiyle çifiçilerin gelirlerini daha fazla 

artırması sınırlanmaktadır. Bütçeden finanse edilen genel programlar, Avustralya'yı 
İleri Götüren Tarım (AAA) ve Doğal Mirasın Korunması (NHT) gibi yapısal ve 
çevresel içerikli programlardır. Avustralya'yı İleri Götüren Tarım paketiyle kırsal 
alandaki çiftçilik yönetimi becerilerinin geliştirilmesi ve çiftçilerin daha karlı 
çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Doğal Mirasın Korunması 
programıyla da özellikle toprağın tuzluluk oranıyla ilgili sorunların giderilmesi ve 
suyun kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Commonwealth, suyun ve 
toprağın korunmasına yönelik yatırımları teşvik edici vergi kolaylıkları 
sağlamaktadır. Tarım için AR-GE harcamaları ise yine devlet bütçesinden ve 
Commonwealth'in sağladığı fonlardan karşılanmaktadır. Girdi desteği olarak 
tarımsal üretimde kullanılan mazot için vergi indirimleri uygulanmaktadır. Ayrıca 
buğday, arpa (Ouecensland, Güney Avustralya ve Victoria), pirinç (Yeni Güney 
Galler) ve şeker (Oueensland) gibi ürünlerde ülkenin belirli bölgelerine ait ihracat 
tekeli düzenlemeleri yapılmıştır. 
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Avusturalya tarımı ihracata yöneliktir. 1980'lerde “05 olan dünya piyasa 
fiyatlarıyla iç piyasa fiyatları arasındaki ortalama fark, 2000 yılında “42'ye 

gerilemiştir. Bunun yüzde ÜDT'ye de yansıdığı görülmektedir. 1986-88 döneminde 
“08 olan bu oran, 2000-04 döneminde *04”e inmiştir. 

Avusturalya, 2004 yılı itibarıyla tarımsal destekleme seviyesi açısından, 
OECD ülkeleri içerisinde Yeni Zelanda'nın ardından 2. en düşük ülkedir. Toplam 
tarımsal destekler 1986-88 yıllarındaki “60,8 seviyesinden GSYİH'nın 940,3'ü 
seviyesine inerek OECD ortalamasının üçte biri seviyelerine gerilemiştir. Süt 
ürünleri piyasasındaki kısıtlayıcı şartların 2000 yılında kaldırılmasıyla ülkede piyasa 
mekanizmasının daha fazla işlediği bir tarımsal yapıya doğru gidilmektedir. Toplam 
piyasa desteğinin de 1980'lerin ortalarına göre üçte bir oranında düştüğü 

görülmektedir.” 8 

2.5 Yeni Zelanda'da Tarımsal Destekleme Politikaları 

Yeni Zelanda'nın 1984-97 ekonomik reform döneminde tarım sektörüne de 

yönelik olarak bir dizi reformlar yapılmıştır. Tarımsal piyasanın hem arz hem de 
fiyat olarak daha iyi bir dengeye oturmasını amaçlayan bu reformların sonucunda 
üretim (faktörleri oOve ürün fiyatlarına yönelik (başarılı (düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin sonucunda küçükbaş hayvan ürünleri 
azalırken, büyükbaş hayvan, süt ve ormancılık ürünlerinde artış yaşanmıştır. Hatta 
çiçekçilik ürünlerinde “6100'ü aşan bir artış sağlanarak bu alandaki istihdam 
genişletilmiştir. Küçük birimlerin birleştirilmesi teşvik edilerek tarımsal işletme 
ölçeği büyümüş, hayvancılık sektöründeki istihdamda düşüş yaşanmıştır. Sonuç 
olarak tarımsal gelir kaynakları değişmiş ve artmıştır. Reformla birlikte yeni ürünler, 
yeni piyasalar ve yeni teknolojilere geçiş hızlanmış ve çevreyi korumaya yönelik 
tedbirlere ve yaptırımlara ağırlık verilmiştir.” 

Yeni Zelanda'da tarımdaki araştırma geliştirme ve hastalıklarla mücadele 

giderleri çoğunlukla genel bütçeden karşılanmaktadır. Hastalıklarla mücadele 
konusundaki “olağanüstü hal” ödemeleri çok yıllık programlar dahilinde 
  

* OECD, 2001, s.65-70 
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Affairs, London, 2000, s. 41 
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yapılmaktadır. Ayrıca kötü iklim koşulları ya da tabi afetler için doğrudan hibe 
ödemeleri yapılmaktadır. 

Ülkede tarımsal ürünlerin pazarlanması yasal olarak üretici ve pazarlama 
kurullarının denetimi altındadır. Süt, kivi, elma ve armut gibi ürünlerin üretici 
kurulları belirli bir sahadaki faaliyetlerin denetimini yapmaktadır. Kırımız et, yün, 
geyik, av hayvanları ve domuz ürünleri ticari olmayan kurullara tabidir ve bu 

kurulların üreticilerden yasal olarak vergi toplama yetkisi vardır. Toplanan bu 
vergiler tanıtım, AR-GE, kalite güvencesi ve ticaret politikalarında kullanılmaktadır. 
Vergi oranları da kurullarca belirlenmektedir. 

“Hayvansal Ürünler Sözleşmesi” çerçevesinde kırmızı et, balık ve diğer 
hayvansal ürün işleyicileri için risk yönetimi programları uygulanmaktadır. Ayrıca 
süt ürünleri için “Süt Endüstrisi Sözleşmesi” uygulanmakta olan başka bir 

programdır. Hayvanların asgari korunma şartlarını içeren “Hayvan Refahı 

Sözleşmesi”yle de üreticilere danışmanlık destekleri verilmektedir. Ayrıca 2000 
yılında kurulan “Sürdürülebilir Tarım Fonu” aracılığıyla Tarım Bakanlığı, toprağın 
kullanımına bağlı üretim yapan kırsal alanda yaşayan üreticilerin çevreyle dost 
sürdürülebilir ekonomik üretim yapmalarına destek vermektedir. 

Avustralya'da olduğu gibi Yeni Zelanda tarımı da ihracata yöneliktir. 

Bununla birlikte OECD ülkeleri içerisinde tarımsal destekleme seviyesi en düşük 

ülkedir. 2004 yılı itibarıyla yüzde ÜDT oranı W2”dir ve piyasa fiyat desteği yalnızca 
kanatlı hayvanlar ve yumurta için verilmektedir. 1980'lerde ülkedeki tüketici 

fiyatları dünya fiyatlarının hafifçe üzerinde iken, 2000 yılına gelindiğinde 
tüketicilerden herhangi bir vergi alınmamakta idi. Ancak son yıllarda (2002-04) 

tüketicilere vergi anlamında, yüzde TüDT “48'lere yükselmiştir. Yine de devlet 

tarafından sağlanan desteklerin yarıya yakını (946.9) halen genel hizmetler ve tabi 

hastalıklara yöneliktir. Bu oranlara bakıldığında, Yeni Zelanda'da tarım sektörünün 

yüksek derecede piyasa yönelimli olduğu, iç piyasa fiyatlarının dünya piyasa 
fiyatlarıyla uyumlu olduğu ve uygulanan politikaların tarımsal desteklerde çok büyük 
oranlarda düşüşle sonuçlandığı görülmektedir. Bu nedenle Yeni Zelanda'da yurtiçi 
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tarım politikaları çevreyi korumaya ve gıda güvenliğine yoğunlaşırken; yurtdışında 
küresel tarım piyasalarına girişteki engelleri aşmaya yöneliktir.” 

  

* OECD, 2001, s.112-114 
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Bölüm 3 

TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI VE UYGULANAN 

TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI 

3.1 Tarım Sektörünün Genel Yapısı 

3.1.1 Tarım Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Yeri 

2001 yılı verilerine göre yaklaşık 78 milyon hektar arazinin bulunduğu 

ülkemizde, çayır, mera ve ormanlık alanlar hariç toplam 26,3 milyon hektarlık alanda 
tarımsal üretim yapılmaktadır.” 

1980-2002 döneminde Türkiye, tarımın GSYİH ve istihdam içindeki payına 
göre Avrupa Birliğine üye ülkelerin hepsinin önünde, istihdam edilen kişi başına 

tarımsal katma değer olarak ise hepsinden daha geridedir.” Bu da ülkemizde tarımsal 
potansiyelin ve ölçeğin çok büyük olmasına rağmen verimliliğin düşük olduğunu 
göstermektedir. Nitekim 1990-2004 yılları arasında tarımsal verimlilik toplamda 
926 ve yıllık ortalama 941,9 oranında artış kaydetmesine” rağmen gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında, ülkemiz tarım sektörünün verimlilik açısından çok gerilerde olduğu 
görülmektedir. 

Kişi başına düşen tarımsal hasıla ülkemizde 1.384 dolar iken ABD'de 17.719 

ve AB'de 9.286 dolardır. Tarım sektörü açısından Dünya'nın en gelişmiş ülke/ülke 
grupları olan ABD ve AB'de tarımın GSMH içindeki payı sırasıyla 961.7 ve 91.9“ 
iken ülkemizde “1 1,2'dir. 

  

4. T.G Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Zarımsal Yapı 2001: Üretim, Fiyat, Değer, Ankara, 
2003, s.I 
” Ertuğrul DELİKTAŞ, S.Mustafa ERSUNGUR, Mehmet CANDEMİR, 7he Comparison of 
Agricultural Efficiency and Productiviiy Growth in the EU and Turkey, International Journal of 
Business, Management and Economics, Vol.1, İzmir, March 2005, s.111 
* Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, DTÖ ve 4B'deki gelişmeler ışığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı, 
Ankara, 2005, s.59 
“T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2004, s.74 
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Tablo 3.1 Tarım Sektörünün GSMH içerisindeki payı (Sabit Fiyatlarla) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler 
1968 33,0 17,1 49,8 
1970 30,7 17,5 917 
1975 24,5 20,6 55,0 
1980 24,2 20,5 55,4 
1985 19,4 23,6 57,0 
1990 16,3 29,9 57,9 
1995 14,8 28,0 56,0 
2000 13,4 28,3 58,0 
2004 11,2 24,9 64,1 

        
  

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004) 

Türkiye'de tarımın GSMH içerisindeki payı 1968 yılında sabit fiyatlarla 

“5 33,0 düzeyinde iken 2004 yılında bu oranın “e 11,2*ye gerilediği görülmektedir. 

Verimlilik düzeyi ve kişi başına sağladığı katma değer açısından çok gerilerde 

olmasına rağmen, GSMH içerisindeki payının gelişmiş ülkelere göre yüksek 

düzeylerde seyretmesi tarım sektörünün ülkemiz açısından hala önemini koruduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 3.2 Türkiye'ye Ait Önemli Tarımsal Göstergeler 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
(Toplam Tarım Alanı Bin Hektar 26.391 
Toplam İşletme Sayısı Bin Adet 3.022 
Ortalama İşletme Büyüklüğü Hektar 6,1 
(Tarım Nüfusu Milyon 23,7 
(Toplam Nüfus Milyon 72,1 
(Tarımsal İstihdam Milyon 7,4 
(Tarımın Toplam İstihdam İçerisindeki Payı 0 34 
(Tarımın GSMH içerisindeki Payı o 11,2 
(Tarımın İhracattaki Payı Yo 9,4 
(Tarımın İthalattaki Payı 0 4,5 
  

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004), DİE Tarımsal Yapı 2001, DİE Genel 
Tarım Sayımı 2001, Erol ÇAKMAK, Halis AKDER 2005. 

İthalat, ihracat ve GSMH içerisindeki payı sanayi ve hizmetler sektörleri ile 
karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyelere gerilemiş olmasına rağmen; 034”lük 
seviyesiyle istihdam içerisinde önemli bir payı bulunan, yaklaşık 24 milyon insanı 
doğrudan ilgilendiren ve 3 milyonu aşkın işletmenin yer aldığı ülkemizdeki tarım 
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sektörünün, bu yönleriyle sosyal boyutunun ekonomik boyutunun önüne geçtiği 
görülmektedir. 

3.1.2 Tarımsal İşletme Büyüklükleri 

Tablo 3.3 Tarım İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Dağılımı ve İşlenen Alan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
İşletme | F ni zel 

Büyüklüğü |İşletme sayısı İşlenen Alan İşletme sayısı İşlenen Alan 
(Dekar) (Bin adet) | (©) | (BinDekar) | (6) | (Binadet) | (94) | (BinDekar) | (94) 
0-5 252 6 667 I 178 6 482 0 
5-10 381 10 2.511 I 290 10 1.952 l 
10-20 752 19 10.043 4 540 17 7.375 4 

20-50 1.275 32 38.662 16 951 31 29.523 16 
50-100 713 18 46.751 20 560 19 38.123 21 
100-200 383 10 49.217 21 327 Ni 43.882 24 
200-500 174 4 46.487 20 154 5 42.076 23 
500 37 I 40.167 17 22 I 20.917 11 

(Toplam 3.967 100 234.505 100 3.021 100 184.330 100 

                  
  

Kaynak: DİE, /99/ ve 2007 Genel Tarım Sayımı, Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Araştırma 
Sonuçları, 1994 ve 2004 

Tablo 3.3”deki ortalama işletme büyüklükleri incelendiğinde Türkiye'de 1991 
ve 2001 döneminde tarımsal işletme sayısının yaklaşık 950 bin adet, faaliyet 

gösterdikleri alan miktarının 50 milyon dekar azaldığı ve işletme başına düşen arazi 
ortalamasının 2 dekar artış göstererek 59 dekardan 6l dekara yükseldiği 
görülmektedir. AB'de işletme başına düşen arazi ortalamasının 174 dekar, ABD'de 
1.800 dekar olduğu göz önüne alındığında, ülkemizde “ölçek ekonomilerinden 

yararlanamayan, düşük verime dayalı, küçük adacıklar şeklindeki tarım 
işletmeciliğinin sürdüğü görülmektedir”, ” 

Tablodan görüldüğü gibi 500 dekarın üzerinde faaliyet gösteren işletme 

sayısının toplam işletme sayısı içerisindeki payı 90,93'ten, W 0,72'ye gerilemiştir. 

50 dekardan daha az toprağa sahip işletme sayısının 9667,4”ten, 9064,83'e gerilediği 
de göz önüne alındığında; Türkiye'de tarımsal işletmelerin orta büyüklük grubunda 

  

* Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü, Genel Araştırmalar, Türkiye'nin Kalkınma 
Sürecinde Tarım Sektörü: Gelişmeler, Sorunlar, Tespitler ve Tarımsal Politika Önerileri, Cilt 2, 
Ankara, 2004, s.15 
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yoğunlaşma eğiliminde olduğu sonucu, “ küçük işletme tipinin varlığını sürdürdüğü 
ve toprak dağılımında dengesiz bir yapı bulunduğu görülmektedir. Buna rağmen 
ülkemizdeki üretim faktörlerinin dağılımı göz önüne alındığında tarım arazilerinin 

işletme başına büyüklüğünün anormal olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan çifiçiler 
toprağın sınırlılığına, toprağın kalitesini artırarak ve meyve sebze gibi katma değeri 
yüksek ürünlere yoğunlaşarak karşılık vermeye çalışmaktadırlar.” 

Türkiye'deki tarım işletmeleri gelişmiş AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
İngiltere'de toplam tarım alanının e 1,8”i, Fransa'da Ye 5,6'sı, Almanya'da “6 13,3'ü 
100 dekardan küçük işletmeler tarafından işlenirken, * Türkiye'de toplam tarım 
alanının “ 42'sinin bu tip işletmelerce işlenmesi, küçük ölçekli işletmelerin 
Avrupa'daki gelişmiş ülkelerden çok daha yaygın olduğunu göstermektedir. 

3.1.3 Tarımsal Arazilerin Tasarruf Şekilleri 

Türkiye'de olduğu gibi bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede tarımsal 
arazilerin bir kısmı arazinin sahibi tarafından, bir kısmı da kiralama gibi yöntemler 

kullanılarak başka üreticiler tarafından işlenmektedir. Kendi toprağını işleyen 
çiftçilerin oranı AB'ye üye ülkelerde ortalama W 59,3 ve OECD ülkelerinde ise 
ortalama W 64,8 civarındadır. Grafik 3.1'de görüldüğü gibi kendi toprağını işleme 

oranı Yo 95'i aşarak en yüksek Avustralya'da gerçekleşirken, Macaristan'da “e 14'e, 
Çek Cumhuriyeti?nde ise Vo 10*un altına kadar düşmektedir. 

  

* T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Tarım Sayımı: Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı), 
Ankara, 2004, s.29 
* Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, s.47 
* T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 777. Beş Yıllık Kalkınma Planı Tarımsal Politikalar ve 
Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000, s.9 
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Grafik 3.1 Arazilerin mila ağn Tarafından Kullanım Oranı 
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Kaynak: OECD, 1998, s. 63 

Tablo 3./te, Türkiye'de 1991 yılında sadece kendi arazisini işleyenlerin 
oranı “089,3 iken 2001 yılına gelindiğinde bu oranın 9674'e gerilediği görülmektedir. 
Hem kendi arazisini hem de kiraladığı arazileri işleyenler arasından sadece kendi 
arazilerini işleme oranları ayrıştırıldığında; bu oranın 1991 yılında W 94,8 iken 2001 
yılında 96 87,3'e gerilediği görülmektedir.” 

  

* T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Tarım Sayımı:Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı), 
s.79'da 1991 yılında kendi arazisi olmayan işletmelerin 971,27”sinin, 2001 yılında ise 965 1,03'ünün 
yalnız kira ile arazi işlettikleri ifade edilmektedir. Bu ifadeye göre hem mülk hem kiralamaya ait arazi 
oranları kiralama ve mülk olarak dağıtılmıştır. 
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Tablo 3.4 Arazilerin Tasarruf Şekline Göre İşletme Sayısı ve İşlenen Arazi (96) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

1991 2001 

(Arazi Tasarruf Şekli İşletme Sayısı| İşlenen Arazi | İşletme Sayısı İşlenen Arazi 
Mülk 92,6 89,3 81,3 74,0 
Zilyetlik - - 3.1 2,1 
İHem Mülk Hem Zilyetlik - - 1,45 1 
Hem Mülk Hem Kiralama 5,8 9,8 10,5 18,6 
Kiralama 1,2 0,6 1,82 1,7 
Ortakçılık 0,3 0,3 1,25 1,4 
Diğer 0,2 0,1 0,5 0,6 
(Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 

          
  

Kaynak: DİE, /997/ ve 2007 Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Araştırma 
Sonuçları, 1994 ve 2004 

Tarımsal işletmelerin uzmanlaşma yapılarına bakıldığında ülkemizde bitkisel 
ve hayvansal üretimin birarada yapıldığı geleneksel bir polikülür yapı 
bulunmaktadır. 1970 yılında polikültür işletmelerin tarımsal işletmeler içerisindeki 
payı e 83,3 iken, 2001 yılına gelindiğinde e 67,4”lere gerilemiştir. Buna karşın aynı 
dönemde, sadece bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin payı We 7,3'ten Yo 30,2'ye 

yükselmiştir. Sadece hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerin payı ise “6 9,4'ten “e 
2,36'ya gerilemiştir. 

2001 yılı verilerine göre 34,4 milyar YTL'lik tarımsal üretim değerinin; 8,9 
milyar YTL”si tarla bitkilerinden, 5,3 milyar YTL*si sebzelerden, 5,8 milyar YTL.'si 
meyvelerden olmak üzere 20 milyar YTL'si bitkisel üretimden; 14,4 milyar YTL”'si 
ise hayvansal üretimden oluşmaktadır. > 

3.1.4 Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Bitkisel üretime Türkiye'de arz talep dengesi açısından bakıldığında, 

tahılların yurtiçi talebi karşıladığı; buğdayda yıllara göre değişmekle birlikte belirli 
miktarlarda arz fazlası oluştuğu; arpa üretiminin talebi karşıladığı, çeltik ve mısır 
üretiminde ise arz açığının bulunduğu ve bu açığın ithalatla karşılandığı 

görülmektedir. 

  

* T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2004, 5.84 ve T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Genel Tarım Sayımı:Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı), 5.30 
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2003 yılı itibarıyla, baklagillerde Kanada ve Avustralya'dan sonra Dünya'nın 
3. büyük ihracatçısı konumunda olan Türkiye'nin, zeytin dışındaki, pamuk, kanola, 
soya fasulyesi ve ayçiçeği gibi diğer yağlı tohumlarda arz açığı sürmektedir. 

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte tütün ve şekerdeki arz fazlası 
eritilmiştir. Her iki ürün arzının talebe göre belirlenmesine çalışılmaktadır. Ancak 
ihracat miktarında dünyada |. sırada yer almasına rağmen arz fazlası bulunan fındık 
üretiminin azaltılmasında istenilen başarıya ulaşılamamıştır. 

Birim hayvan başına üretim, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerin üçte biri ile 
beşte biri arasında değişen oranlarda yer almaktadır. Özellikle kırımızı et üretiminde, 
nüfusun artışına paralel olarak yeterli artış sağlanamamış ve hatta son beş yılda 
hayvan varlığındaki azalmaya paralel olarak yaklaşık 145 bin tonluk bir azalma 
meydana gelmiştir.” 

Tablo 3.5 Türkiye'de Üretilen ve Üretimi Miktarı Açısından Dünya'da İlk 5'de 
Yer Alan Ürünler 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
            

Sıra | Üretim Sıra | Üretim 
(Tarla Bitkileri, Sebzeler (Bin Ton) | Meyveler (Bin Ton) 
Karpuz 2 4.000 Fındık I 490 
Salatalık 2 1.750 Kayısı I 440 
Nohut 2 650 İncir l 280 
Domates 3 8.000 Kiraz l 255 
Yeşil Biber 3 1.760 Antep Fıstığı 3 85 
Patlıcan 3 970 Zeytin 4 1.800 
İMercimek 3 560 Hayvansal Ürünler 
Soğan 1 1.800 Koyun Sütü 3 750 
Şeker Pancarı 5 13.965 Koyun Eti 6 268 

  
  
Kaynak:FAO, 2004 

Türkiye çok sayıda bitkisel ve sınırlı sayıda da olsa hayvansal ürünün 
üretiminde Dünya'da önemli sıralarda yer almaktadır. Buğday, çavdar ve arpa gibi 
tahılların yanı sıra, tütün ve pamuk gibi tarla bitkilerinin ve badem, limon, greyfurt, 
çay, elma, üzüm gibi meyvelerin üretiminde ilk onda yer alırken; Tablo3.5*de 
görüldüğü gibi bazı baklagiller, sebzeler ve meyvelerde ilk beşte yer almaktadır. 

  

“T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2004, 5.207, 303-317 
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Hayvansal üretimde ise sadece koyun etinde ve sütünde ön sıralarda yer aldığı 
görülmektedir. 

1991 yılı verilerine göre ülkemizde tarımsal üretim değerinin “e 36,4'ünü 
tarla bitkileri, W 17,6'sını sebze ve We 20,7" sini meyve olmak üzere toplamda “6 
74,Tsini bitkisel üretim, We 25,3'ünü ise hayvansal üretim oluşturmaktadır. 2001 
yılında ise bitkisel üretim değerinin kompozisyonu meyve ve sebzelerin lehine 
değişmekle birlikte, hayvansal üretim değerinin toplam üretim değeri içerisindeki 
payının “ 16,5*lik büyük bir artış göstererek “6 41,8'e yükseldiği görülmektedir. Bu 
oranla ülkemizde, hayvansal üretimin payı Ye 52,6 olan” AB ortalamasının hala 
gerisinde yer aldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise ortalama değerleriyle bu 
oran Ye 70ler civarındadır.” 

Tablo 3.6 Tarımsal Üretim Değerine Katkı Payları 
  

  

  

  

  

    
1991 (90) 2001 (o) 

Tarla Bitkileri 36,4 25,9 
Sebzeler 17,6 15,6 
Meyveler 20,7 16,8 
Hayvansal Üretim 25,3 41,8 
oplam 100 100 

      
  
Kaynak: DİE 1991 ve 2001 Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Araştırma Sonuçları, 
1994 ve 2004 

3.1.5 Tarımsal İstihdamın Yapısı 

2004 yılı verilerine göre 7,4 milyon kişinin istihdam edildiği tarım kesimi, 
Türkiye'deki toplam istihdamın Ye 34”ünü oluşturmaktadır. Tarım kesiminde çalışan 
kadınların toplam kadın istihdamı içerisindeki oranı Ye 57 iken erkeklerde bu oran Yo 
25'e düşmektedir. Türkiye'de istihdam edilen hemen hemen her 5 kadından 3*ünün 
tarım kesiminde çalıştığı görülmektedir. 

  

 H.Naci BAYRAÇ, Füsun YENİLMEZ, Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına 
Uyumu, www.e-konomistdergi.com/pdi/ortaklarim.pdf, s.10 
5 Bülent GÖKDEMİR, Tarımda Piyasa Reformu Türk Tarımı Özelinde Tarım ve Rekabet Politikası 
İlişkisi, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri, Ankara, 2004, 5.33 
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Tablo 3.7 Tarımda Çalışan İşgücünün Yapısı 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
        

(Bin Kişi) 1991) (2001) (2002) 2003 2004 
Ücretli 89 50 48 TI 102 
İYevmiyeli 284 306 346 312 397 
İşveren 9l 71 79 66 99 
İKendi Hesabına Çalışan 2.998) 3.332) 3.078) 3.064) 3.040 
Ücretsiz Aile İşçisi 5.751) 4.332) 3.906) 3.6477 3.761 
(Toplam 9.213) 8.091) 7.457 7.160 7.399 
Çiftçi Hanehalkı İşgücü Oranı 96,0) 95,6) 94,740) 94,64) 93394 
Yabancı İşgücü Oranı 404) 44) 5394) 544) 6,795 

      
  

Kaynak: DİE, Hanehalkı İşgücü Anketleri 

Tablo 3.7””de görüldüğü gibi, tarım kesiminde çalışan sayısının son 13 yılda 

yaklaşık 1,8 milyon kişi azalmıştır. Bunun en önemli nedeni ücretli, yevmiyeli, 

işveren ve kendi hesabına çalışan sayısında belirli sayıdaki artışa rağmen ücretsiz aile 

işçisi sayısının yaklaşık 2 milyon kişi azalmış olmasıdır. Tarımda çalışan işgücü 

içerisinde yer alan işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçileri çiftçi 

hanehalkına ait işgücü olarak kabul edildiğinde, çiftçi hanehalkının çalıştırdığı 

yabancı işgücü oranının (ücretli ve yevmiyelilerin toplamı) 1991 yılında W 4 iken, 

2001 yılında © 4,4”e yükseldiği ve son üç yıla bakıldığında yavaş bir seyir izlemekle 

birlikte bu oranın tedrici bir şekilde artmaya devam ettiği görülmektedir. 

3.2 Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları 

3.2.1 2000 Yılı Öncesinde Uygulanan Destekleme Politikaları 

Türkiye'de 2000 yılından önce tarımı desteklemeye yönelik olarak, amaçları 
itibarıyla zaman zaman birbiriyle çelişebilen karmaşık destekleme politikaları 
uygulanmıştır. Destekleme, çoğunlukla gümrük vergisi ya da kotalar aracılığıyla 
yurtiçi ürün fiyatlarının yükseltilmesiyle yapılmıştır. Buna ek olarak çeşitli 
dönemlerde girdi ve kredi destekleri verilmiştir. Bir kaç ürün dışında, tarım ürünleri 
için arz kontrolü, ekim sınırlamaları ve satış kotaları konulmamıştır. * Temelde fiyat 
destekleri ve girdi sübvansiyonları şeklinde uygulanan destekleme politikaları tarım 

  

“ Haluk KASNAKOĞLU, Erol ÇAKMAK, 2001, 5.46 
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sektörünü istenilen düzeyde başarıya götüremediği gibi, devlet bütçesine ağır yükler 
getirmiştir.” N 

Grafik 3.2 Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yüzde ÜDT (1980-2000) 
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Kaynak: Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, 5.72 
  

Grafik 3.2'deki, çiftçilerin toplam gelirlerinin içerisindeki tarımsal 
desteklerin payını gösteren yüzde ÜDT oranları değerlendirildiğinde, 2000 yılı 
öncesinde Türkiye'deki yüzde ÜDT düzeyinin OECD düzeyinin altında seyretmiş 
olduğu görülmektedir. OECD oranları *4630'lar civarında istikrarlı bir seyir 
gösterirken, Türkiye'de 96-3 ile 627 arasında büyük dalgalanmalar göstermiştir. 
Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde büyük düşüşler gösteren bu destekleme oranı, 
yerel ve genel seçim dönemlerinde yükselerek OECD ortalamasına yaklaşmaktadır. 

s Fiyat Destekleri 

Fiyat desteklerine dayalı tarımsal destekleme, ürün taban fiyatlarının ilan 
edilmesi ve belirli ürün grupları için devletin ürün alımları yapması şeklindedir. 
1980'li yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerin arz fazlası ürün ihracını artırmaya 

başlamalarıyla dünya fiyatlarının ucuzlamasının yanı sıra, bu ürünlerin Türkiye'de 
düşük verimlilik düzeyleri nedeniyle yüksek maliyetlerle üretiliyor olması 
  

“ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2004, s.367 
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destekleme alımları yoluyla yapılan fiyat destekleri politikalarını zorunlu kılmıştır. 
Ancak bu fiyat politikası, üreticilerin rekabet gücünü artırmadığı gibi yüksek 
fiyatlara katlanan tüketicilerin, vergi mükellefleriyle beraber bu politikanın faturasını 
ödemek zorunda kalmasıyla sonuçlanmıştır.“ 

Fiyat politikaları Türkiye'de, ürün alımlarında herhangi bir sınırlamaya 
gidilmeksizin arzın büyük bir kısmını devletin alıp stoklaması ve gerektiğinde 
maliyetinin altında satışa çıkarması yoluyla gerçekleştirilmiştir.”” 1992 yılına kadar 
ürün destek fiyatları her yıl Kararnamelerle açıklanmış ve belirlenen taban 
fiyatından, KİT'ler ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TSKB”ler) aracılığıyla 
destekleme alımları yapılmıştır. Türkiye'de en büyük tarımsal destekleme aracı 
olarak kullanılan fiyat desteklerinin kapsamı, 1990 yılında 10 ürünle sınırlanmışken, 
1992 yıllında 26 ürüne yükselmiş, 1994 yılından sonra tahıllar, şeker pancarı, çay ve 
tütün dışında KİT'lerin yaptığı destekleme alımlarının Hazine garantili destekleme 
kapsamı dışına çıkarılmasıyla desteklemenin kapsamı yeniden daraltılmıştır.” Hangi 
ürünlerin destekleme kapsamında yer alacağının belirlenmesinde “ekonomik ve 
sosyal gerekçelerin dışında, ürünlerin depolanabilirliği ve üretici kitlesi üzerindeki 
belirli ölçüde politik yaklaşımlar” rol oynamıştır.“ 

1980”lerin ortasından itibaren son 20 yıllık dönemde piyasa fiyat 
desteklerinin üretici destekleri (ÜDT) içerisindeki payı OECD ülkelerinde ortalama 
olarak 4680'lerden istikrarlı bir eğilimle 9660'lara gerilerken, Türkiye'de bu oran 
1987'den itibaren artmaya başlamış, 1994 ve 2001 krizlerinde büyük bir düşüş 
yaşamış fakat krizlerden hemen sonra tekrar yükselişe geçmiştir. Yüksek gümrük 
vergileri nedeniyle, 2001 yılı krizinden sonra uygulamaya konulan Tarım Reformu 
Uygulama Projesi de 2002 ve 2003 yıllarında piyasa fiyat desteklerinin payının 
“o 80'lere yükselmesinin önüne geçememiştir.*! 

  

*“ Gülcan ERAKTAN, 2000, 5.78 
© Aziz BABACAN, 1996, 5.57-58 
“ World Bank Technical Paper No.470, Europe and Central Asia Environmental and Socialiy 
Sustainable Development Series: Agricultural Support Policies in Transition Economies, Washington, 
2000, s.92 
* Tayfun ÖZKAYA, Oğuz OYAN, Ferruh IŞIN, Ayşe UZMAY, 2001, 5.13 
“ Aziz BABACAN, 1996, s.58 
©! Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, 5.73 
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Grafik 3.3 Türkiye ve OECD Ülkelerinde Piyasa Fiyat Desteğinin Yüzde ÜDT 
İçerisindeki Payı (1986-2003) 
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Kaynak: Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, 5.73 

Bu dönemde, fiyat desteklerinin tarım kesimine çeşitli faydaları olmakla 
birlikte, fiyatların piyasada makul düzeyde oluştuğu yıllarda bile devletin taban fiyatı 
açıklayarak piyasaya müdahale etmesi piyasa fiyatlarının artarak enflasyonu 
körüklemesi ve tarımsal KİT'lerin elinde stokların oluşması gibi olumsuz ekonomik 

etkiler yaratmıştır.” 
Uygulamayla etkin kaynak kullanımı ve verimlilik ilkeleri dışında hareket 

edilerek, ürün fiyatlarında pariteye dikkat edilmemesi; bu dönemde tütün, fındık, çay 
gibi ürünlerde arz fazlası stokların oluşmasına; yağlı tohumlar gibi ürünlerde ise 
(yurtiçi üretim yapılabileceği halde) arz açığına ve dolayısıyla ithalata neden 
olmuştur.“ Bundan sonra arz açığı oluşan ürünlerde prim sisteminin, arz fazlası 
oluşan ürünlerde ise arz kontrollerinin kullanılarak ürün piyasalarında arz ve talebin 
dengelenmeye çalışıldığı görülmektedir. 

  

5 İ Hakkı İNAN, Okan GAYTANCIOĞLU, Recep ERBAY, Fuat YILMAZ, Gelişmiş Ülkelerde 
Tarım Piyasalarının Organizasyonu, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2003, s.11 
6 Cemil ERTUĞRUL, Dünya Tarım Politikalarında Ortaya Çıkan Gelişmeler Karşısında Türk 
Tarımı, Devlet Planlama Teşkilatı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1995, 5.77 
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" Fark Ödemeleri (Prim Sistemi) 

Ağustos 1993'te, 4725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla destekleme alımları 

politikasının dışında yeni bir sistem olarak prim sistemi başlatılmıştır. Doğrudan 

ödeme uygulaması olan prim sisteminde dünya fiyatlarına paralel olarak asgari bir 

müdahale fiyatı ve üreticinin eline geçmesi istenilen bir hedef fiyat belirlenmiştir. 

Sistemle üreticiler, ürünlerini TSKB'lere satarak ve hedef fiyatla satış fiyatı 

arasındaki fark kadar prim almışlardır. Primler çiftçiye Ziraat Bankası aracılığıyla 

ödenmiş ve maliyeti Hazine tarafından karşılanmıştır. Prim ödemeleri başlangıçta 

pamuk için yapılmış ancak 1994 yılındaki mali kriz nedeniyle uygulama 1998 yılına 

kadar rafa kaldırılmış ve bu yıldan sonra kapsamı, zeytinyağı, ayçiçeği, soya, kanola, 
yaş ipek kozası ve tiftiğin eklenmesiyle genişletilmiştir.** Fiyat desteklerinde 
tüketicinin, dünya fiyatlarıyla yurtiçi piyasa fiyatları arasındaki fark kadar ödediği 

maliyetin bir kısmının, uygulanan prim sistemiyle vergi mükelleflerine ödetildiği 
görülmektedir. 

Bu dönemde fark ödemeleri dışında, 1977 yılında çıkarılan Kanuna 

dayanarak doğal afetlerden zarar gören çiftçiler ile et ve süt için teşvik primi olarak 

hayvancılıkla uğraşanlara doğrudan ödemeler yapılmıştır. 

" Dış Ticaret Tarifeleri Yoluyla İç Piyasanın Düzenlenmesi 

2000 yılı öncesinde devlet, gümrük vergilerinden feragat ederek gümrüksüz 

tarımsal ilaç hammaddesi ve damızlık hayvan ithal edilmesi yoluyla çiftçiyi 

desteklemiştir. Ayrıca bazı tarımsal ürünlerde, DTÖ kurallarına uygun olarak 
belirlenen yüksek gümrük vergileriyle tüketicinin yüksek ürün fiyatlarının maliyetine 
katlanması pahasına üreticinin korunması sağlanmıştır.“ Bunların dışında 
“standartlara uyum konusunda kontrollerin artırılması, mevsimsel engeller ile kota ve 

lisans engelleri” gibi tarife dışı engeller kullanılarak iç piyasada üretilen ürünler 
desteklenmiştir.“ 

  

“World Bank, 2000, s.92 
“ Gülcan ERAKTAN, 2000, 5.83 
“ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, VZZ. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Tarımda Yapısal 
Uyum, Destekleme ve Uluslararası Piyasalara Entegrasyon, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 
1995, s.24 
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" ArzkKontrolleri 

1986 yılından itibaren tütünde, 1983'ten itibaren fındıkta ve 1987'den 

itibaren çayda üretim alanları kısıtlanmış ya da kontrol edilmiştir. Şeker pancarı ise 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin üreticiyle yaptığı alım sözleşmeleriyle dolaylı 
olarak kontrol edilmiştir.” 1993 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararıyla tütün 
üreticilerine 1994-1997 yılları arasında tütün kotalarının daraltılmasından 
kaynaklanan tazminat ödemeleri yapılmıştır.“ Yine Bakanlar Kurulunun 93/5096 
sayılı Kararıyla çay bahçelerinin ıslahı amacıyla budama tazminatları verilmiştir. 

" Girdi Maliyetlerinde İndirimler 

2000 yılından önce üreticilerin girdi maliyetlerini hafifletebilmek amacıyla; 

gümrük vergilerinde indirimler, teşvik kredileri, gelir vergisi indirimleri, Kaynak 
Kullanımı Destek Primleri olarak sermaye hibeleri ve kısa vadeli krediler ile yatırım 

kredileri için, enflasyonun ya da ticari kredi oranlarının altındaki oranlarda faiz 

indirimleri uygulanmıştır. 

1961'den beri, Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen fiyatlar aracılığıyla 

gübreye verilen destek, 1997*de 97/10244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla politika 
değişikliğine gidilerek, kilogram başına sabitlenmiş ve böylece çiftçinin gübreyi 
desteklenen fiyat kadar daha ucuz alması sağlanmıştır. 

Bu dönemde, ayrıca 1985 ve 1987 yıllarında çıkarılan Bakanlar Kurulu 

Kararlarıyla başlatılan uygulamalarla tohumluk için teşvik ve tarımsal ilaç için fiyat 

indirimi şeklinde girdi destekleri verilmiştir. Bunların dışında suni tohumlama, 

tarımsal sulama, fide ve fidancılığa, ithal damızlık üretimine, yem ve seracılığa 

yönelik destekler uygulanmıştır. ” 

s Tarıma Yönelik Genel Devlet Hizmetleri 

Devlet, araştırma geliştirme, ürün denetimleri, haşere ve hastalıklarla 

mücadele ve altyapı hizmetleri konularında çiftçilere destek vermiştir. Bunların 

  

“ World Bank, 2000, s.93 
“ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, V///. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.30 
* World Bank, 2000, s.93 
” T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, V/. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1995, s.24 
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dışında TSKB/lere yapılan transferler ile Tarımsal KİT'lere sermaye transferi ya da 
görev zararı ödemeleri ve bu KİT”lere ait borçların silinmesi, bu kapsamda devlet 
tarafından yapılan destekleme ödemeleri arasında yer almaktadır.” 

3.2.2 2000 Yılı Öncesi Tarımsal Destekleme Politikaları Yoluyla Tarım 
Kesimine Yapılan Transferler 

2000 yılına kadar uygulanan tarımsal destekleme politikalarıyla üreticiler, en 

fazla piyasa fiyat destekleri aracılığıyla desteklenmiştir. Taban fiyatı belirlenerek 
yapılan destekleme alımları uygulamaları ve yüksek gümrük tarifeleri ya da tarife 
dışı engellerle uygulanan piyasa fiyat desteklerinin, özellikle 1994 yılına kadar 
toplam tarımsal destekler içerisindeki payı  75'in altına hiç inmemiştir. 

1994 yılı mali krizinden sonra destekleme alımlarının kapsamının 
daraltılmasına ve kısmen prim sistemine geçilmesine rağmen piyasa fiyat destekleri 
nominal olarak artmış, 2000 yılına gelindiğinde yüksek rakamlara ulaşmıştır. Ancak 
tarım kesimine kullandırılan sübvansiyonlu kredilerin 1994 yılından itibaren artış 
göstermesi girdi desteklerinin payını artırmıştır. Girdi desteklerindeki bu artış, 
nominal olarak hızla artan piyasa fiyat desteklerinin toplam tarımsal destekler 
içerisindeki payını önceki yıllara göre düşürmüştür. 1996 yılından itibaren ise, tersi 
bir durum gerçekleşmiş nominal olarak artan girdi desteklerinin payı, fiyat 
desteklerinin daha hızlı artması nedeniyle kademeli olarak azalmıştır. 

Tablo 3.8 Tarımsal Transferlerin (ÜDT'nin) Dağılımı (1990-2000) 
YTL 1 1 1 1 1 

t 

Prim Ödemeleri 

Girdi Destekleri 

Girdi Destekleri l 11 

1 Il 1 l 
Kaynak: OECD, 'Producer and Consumer Support Estimates', OECD Database, 1986-2004, http:// 
www.oecd.org/document/54/0,2340,en2825494504350097181111,00.html 

  
  

U OECD, “Producer and Consumer Support Estimates”, OECD Database, 1986-2004, WWW.O€cd.Oorg/ 
document/54/0,2340,en 2825 494504 35009718 1 1 1 1,00.html 
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3.23 2000 Yılı Sonrasında Uygulanmakta Olan Destekleme Politikaları 

3.2.3.1 Tarımda Reform Çalışmaları 

2000 yılı öncesinde uygulanan piyasa fiyat destekleri uygulamaları, devletin 
elinde yüksek stoklar oluşması ve bunların eritilmesi için KİT'ler aracılığıyla 
maliyetlerin altında satışlar yapılmasının yanı sıra, üreticilerin dünya piyasalarında 
rekabet avantajı kazanamaması ve tüketicilerin tarımsal ürünleri daha pahalı 
fiyatlardan satın almasıyla sonuçlanmıştır. Bu uygulamadan sadece üreticilerin fayda 
sağlamış olduğu düşünülse bile, hem uluslararası kısıtların artması hem de devletin 
bu yükü taşıyamaz hale gelmesiyle bu faydanın uzun vadede sürdürülemez olduğu 
anlaşılmıştır. Bu sebeple 2001 yılından itibaren tarımda reform çalışmaları 
başlatılmış ve Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında destekleme 
alımları ve girdi desteklerinden vazgeçilmiş; fındık, çay tütün gibi arz fazlası 
ürünlerden alternatif ürünlere geçiş için destekler verilmiş ve TSKB”lerin yaptığı 
alımlar destekleme kapsamından çıkarılarak üreticiler doğrudan gelir desteği (DGD) 
ödemeleri yoluyla desteklenmeye başlanmıştır.” 

Tarım Reformu çerçevesinde DGD'nin amaçları, gümrük vergilerinin 
düşürülmesi aracığıyla yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına yaklaştırılması, ürün 
piyasalarına müdahalelerin azaltılması, düşük faizli kredi ve gübre gibi girdi 
desteklerinin kaldırılması ve bundan doğacak üretici kayıplarının doğrudan ödemeler 

aracılığıyla telafi edilmesi ile çiftçi kayıt sisteminin (ÇKS) oluşturulması olarak 
belirlenmiştir. Gümrük vergilerinin azaltılması dışında diğer tüm politika 
değişikliklerinin büyük ölçüde gerçekleştiği söylenebilir.” Ancak, devlet tarafından 
girdi desteği olarak değerlendirilmeyen, OECD tarafından girdi desteği olarak kabul 
edilen sulama için verilen elektrik ve sulama suyu, tohum ve yem gibi girdi 
desteklerinin verilmesi sürdürülmüş, ayrıca 2004 yılından itibaren çeşitli tarımsal 

krediler verilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan destekleme alımları kaldırıldığı halde 
gümrük vergilerinin hala çok yüksek oranlarda olması, devletin üreticileri yüksek 
yurtiçi fiyatlarla desteklemeye devam etmesini sağlamıştır. 

  

? T.C, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2004 Yılı Programı, Ankara, 2004, 5.75 
” Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, 5.67 
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3.2.3.2 Uygulanan Destekleme Politikaları 

s o Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 

Tablo 3.9 Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri (2001-2006) 
  

  

  

  

  

  

          Yıllar YTL/Dekar yl TN 
2001 10,0 84 
2002 13,5 1.877 
2003 16,0 2.330 
2004 16,0 2.480 
2005 16,0 2.356 
2006 (P) 16,0 Vip 
  

Kaynak: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

Tarım reformunun ana unsurlarından biri olarak ülkemizde 2001 yılından beri 

uygulanmakta olan DGD sistemi, tarımsal üretim yapan ya da toprağını tarıma 

elverişli halde tutan üreticilere ürün çeşidinden ve miktarından bağımsız olarak 

uygulanmakta olup ödemeler alan bazlı olarak sahip olunan araziye göre 

yapılmaktadır. DGD”den yararlanacak üreticilerin ÇKS?ye üye olmaları şarttır. İlk 
yılında her çiftçi için 200 dekara kadar dekar başına 10 YTL destekleme ödemesi 

yapılarak başlayan uygulamanın kapsamı ikinci yılında genişletilerek, her çiftçi için 

500 dekara kadar çıkarılmış ve dekar başına 13,5 YTL ödenmiştir. 2003 yılından 

itibaren ise dekar başına 16 YTL ödeme yapılmaktadır. 

Sadece alana dayalı ödemeler dışında, çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla 

DGD ödemelerinde farklılığa gidildiği de olmuştur. Örneğin 2003 yılında, 2002 
yılındaki gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla, fındık üreticilerine dekar başına 

doğrudan gelir ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca ÇKS”ye kayıtlı tüm tarımsal üreticilere 

2003 ve 2005 yıllarında mazot desteği verilmiştir. 2005 yılı uygulamasında 3 ana 

ürün grubuna göre birim ödemeler farklılaştırılmıştır. 2005 yılında, mazot 

uygulamasına benzer bir şekilde, dekar başına kimyevi gübre desteği verilmiştir. 

DGD sistemi, üretimi yönlendirmediği, küçük çiftçiler için yetersiz olduğu, 

ekili olmayan arazilere de verildiği, sistemden tarımla uğraştığı halde tapusu 

olmadığı için ortakçı ve kiracıların faydalanamadığı ve bununla birlikte uygulamadan 
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şehirlerde oturan ve tarımla uğraşmayan toprak sahiplerinin faydalandığı şeklinde 

eleştiriler almaktadır. Ancak DGD kapsamında yapılan ödemeler sonucu, çiftçilerin 

belirli miktar da olsa nakit gelir elde etmesiyle tarımsal üretimin tıkanmasının önüne 

geçilmiş; fiyat indirimi şeklinde verilen girdi destekleri yerine çiftçinin girdileri 

nakitle alması sağlanmış; çiftçilere borçlarını peşin ödeme imkanı verdiği için bu 

borçların yeniden yapılandırılması hızlandırılmış; uzun yıllardır sürüncemede 

bulunan çiftçi tapu kayıt işlemlerinin tamamlanması ve bundan sonraki dönemde 

devletin tarımsal destekleme politikalarında işlevsel olarak kullanabileceği bir veri 

tabanının oluşturulması sağlanmıştır.” 

" Fark Ödemeleri (Prim Sistemi) 

Reform sonrası dönemde de uygulaması süren prim sistemi kapsamında arz 

açığı bulunan pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağı gibi yağlı 

tohumlar desteklenmiş; 2005 yılında dane mısırın da eklenmesiyle yağlı tohumlarda 

prim verilen ürün sayısı 6'ya çıkmıştır. Ayrıca 2004 yılından itibaren çay 

üreticilerine; 2005 yılında da hububat üreticilerine telafi amaçlı destekleme primleri 

ödenmiştir. 

Tablo 3.10 Ürün Yılına Göre Açıklanan Prim Fiyatları (YTL/Kg) 
  

  

  

  

  

  

  

                
  

Yıllar Pamuk Ayçiçeği Soya Zeytinyağı Kanola D.Mısır 
1998 2,6 - - 10,4 - ¬ 

1999 5,0 251 3.3 - - ¬ 
2000 5,6 3,7 5,0 17,5 5,0 ¬ 

2001 7,0 7,5 9,0 15,0 7,0 ¬ 
2002 8,5 8,5 10,0 17,5 9,0 ¬ 
2003 9,0 11,0 11,5 20,0 12,0 ¬ 
2004 19,0 13,5 14,0 25,0 13,0 249 

Kaynak: T.C Başbakanlık Devlet Planlama (o Teşkilatı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 

  

  



  

Tablo 3.11 Ödemelerin Yapıldığı Yıllar İtibarıyla Prim Ödemeleri (Bin YTL) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                  
Yıllar Pamuk | Ayçiçeği Soya (o (Zeytinyağı) Kanola | D.Mısır | Toplam 
1999 83.034 - - 14.975 - - 98.010 

2000 170.144 20.492) 2.046 2.000 - - 194.681 
2001 237.070 47.350 2.988 48.583 10 - 336.000 
2002 153.747 40.019 3.047 3.150 36 - 200.000 
2003 174.817 71.910 9.558 12.690 147 - 269.122 

2004 192.971 66.483 4.175 29.761 618 - 294.008 
2005 436.061 105.856 2.030 55.000 375) 57.036) o 656.359 

Toplam | 1.447.844) o 352.110 23.844) o 166.160 1.186) 57.036) 2.048.180 
  

Kaynak: T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 
T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Doğrudan gelir desteği ödemelerinin 2002 yılından itibaren büyük bir artış 
göstermesiyle prim ödemelerinin bütçeden yapılan tarımsal destekler içerisindeki 

payı son yıllarda “o 10'un altına düşmüş; ancak 2005 yılında bu oran yeniden 
yükselerek “o 18'e ulaşmıştır. 

Bu dönemde prim ödemelerine benzer bir uygulamayla desteklenen ipek 

böceği ve tiftik üreticilerine yönelik destekleme ödemeleri ile çay budama 

tazminatları uygulamasına devam edilmiştir. 

" Alternatif Ürün Destekleri 

2001 yılında başlayan Alternatif Ürün Projesine yönelik çıkarılan Bakanlar 
Kurulu Kararlarıyla arz fazlası olan fındık, tütün ve şeker pancarı ürünlerinde üretim 

kalitesinin daha düşük olduğu bölgelerden başlamak üzere, üretimden vazgeçip 

alternatif ürünlere yönelen üreticilere fındıkta dekar başına 200$, tütünde 80$, şeker 
pancarında ise ekilecek alternatif ürüne göre dekar başına 94 ile 132 milyon YTL” 
arasında değişen destekleme ödemeleri yapılmıştır. * Alternatif ürün projesi 
sonucunda şeker pancarında 39 bin dekar alanda alternatif ürüne geçilerek yıllık 

şeker pancarı üretimi daraltılmış, 25.214 dekar alanda da tütün ekiminden 

vazgeçilmiştir. Bununla birlikte 4.125 dekar alanda ekiminden vazgeçilen fındıkta, 

  

” Tütün ve fındık ekiminden vazgeçip alternatif ürüne geçen üreticilere dekar başına birim ödemeler 
dolar bazında yapılırken, şeker pancarı ekiminden vazgeçen üreticilere ise YTL bazında yapılmıştır. 
” T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2004, s.375-377. 
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ise alternatif ürüne geçiş sınırlı olmuştur.” Bu durumun başlıca nedenleri; fındık 
üreticilerinden bir kısmının bahçelerinin bulunduğu ilin dışında yaşıyor olması, 

fındık yetiştiriciliğinin kolay ve bu nedenle üreticinin fazla zaman ayırmıyor olması, 
kadastronun geçmediği arazilerde üreticinin elindeki fındık bahçesini kaybetme 
endişesi taşıması, üreticilerde fındık yerine ekilecek ürünün fındık kadar gelir 
getirmeyeceği endişesinin bulunmasıdır. 

Alternatif ürün projesi kapsamındaki ürünler dışında, 2005 yılında, yumru 

bitki olması nedeniyle, her yıl ekildiğinden verimi düşen patatesin yerine de 

alternatif ürün ekimi için destekler verilmeye başlanılmıştır. 

s o Hayvancılık Destekleri 

2000 yılından itibaren verilen hayvancılık destekleri kapsamında yem 

bitkileri girdilerinin Ye 35*i, ekipmanlarının “ 30'u, tek yıllık yem bitkilerinin girdi 
ve ekipmanlarının 20'si kadar destekleme ödemesi yapılmaktadır. Sertifikalı gebe 
düve üretimi, ana arı üretimi ve suni tohumlama yapılmış hayvanlar için hayvan 

başına, suni tohumlama ekipmanı için kişi başına destekleme primleri verilmektedir. 

Bu dönemde süt teşviklerinin uygulanmasına devam edilirken, 2004 yılından 

itibaren 190 kilogram karkas ağırlığının üzerindeki büyükbaş hayvanlara kilogram 

başına I YTL et teşvik primi verilmeye başlanılmıştır. Her bütçe yılında daha fazla 
kaynak ayrılmasına rağmen hayvancılık desteklerinde istenilen düzeyde harcama 
yapılamadığı ve desteklerin toplam destekler içerisindeki payının e 2 ile e 7 
arasında değiştiği gözlemlenmektedir. 

" Girdi Maliyetlerinde İndirimler 

2001-2005 döneminde, girdi destekleri adı altında olmasa da, 2004 yılından 

itibaren yeninden uygulamaya konulan tarım kesimine yönelik çeşitli sübvansiyonlu 

krediler başta olmak üzere, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında verilen yem, 

meracılığı geliştirme ve suni döllenme destekleri ile veterinerlik hizmetleri, sulama 

için verilen ucuz elektrik ve su kullanımına yönelik destekler, hasat hizmetlerine 

  

7 ARIP, “alternatif ürün programı, fındık ve tütün', http://www.arip.org.tr, 25.02.2006 
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yönelik destekler, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltan önemli destekleme 
uygulamaları arasında yer almaktadır. 

» o Tarıma Yönelik Genel Hizmet Destekleri 

Araştırma geliştirme, ürün denetimleri, haşere ve hastalıklarla mücadele ve 

altyapı hizmetleri konularında çiftçilere çeşitli destekler verilmektedir. Bunların 

dışında TSKB/lere yapılan transferler ile Tarımsal KİT'lere sermaye transferi ya da 
görev zararı ödemeleri ve bu KİTlere ait borçların silinmesi bu kapsamda yapılan 
destekleme ödemeleri arasında yer almaktadır. 

" İhracat Teşvikleri ve Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Kredileri 

Bakanlar Kurulunun 94/6401 sayılı Kararı doğrultusunda, Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu Kararları ve Tebliğleriyle belirlenen ihracat teşvikleri 

kapsamındaki ürünlere Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) ödemeler 
yapılmaktadır. DTÖ Tarım Anlaşması çerçevesinde 44 ürün çeşidi ihracat iadesi 
uygulaması kapsamındadır. Bütçe kısıtları nedeniyle bu ürünlerden ancak bir kısmı 

ihracat iadesi uygulamasından faydalanmaktadır. Kesme çiçek, dondurulmuş ya da 

kurutulmuş sebze ve meyveler, meyve konserveleri, domates ezmesi, meyve suları, 

zeytin ve zeytinyağı, balık konservesi, kümes hayvanı eti ve yumurtası, çikolata, 
bisküvi, gofret ve makama içerikli diğer gıdalar ihraç eden firmalar da tarımsal 

ürünlerde mahsup uygulamasından yaralanmaktadırlar. Mahsup uygulaması 

çerçevesinde söz konusu firmaların kurumlar vergisi, gelir vergisi, SSK. primleri, 
haberleşme giderleri ve enerji giderleri DFİF alacaklarına mahsup edilmektedir.” 

3.2.3.3 2001-2004 Döneminde Tarımsal Destekleme Politikaları Yoluyla 

Üreticilere Yapılan Transferler 

1994 krizinde olduğu gibi, 2001 krizinde de tarımsal destekler içerisindeki 

payı oldukça düşen piyasa fiyat desteklerinin izleyen yıllarda tekrar W 70'lerin 

üzerine çıktığı ve 2001-2004 döneminde de uygulanan tarımsal destekleme 
  

7 OECD, “Producer and Consumer Support Estimates', OECD Database, 1986-2004, http://www 
.oecd.org/document/54/0,2340,en 2825 494504 35009718 1 1 1 1,00.html 
” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 7rade Mechanisms, 23-26 Ocak 2006 Ayrıntılı Tarama 
Toplantıları Sunumu, Brüksel, 2006, s.17-19 
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politikalarında üreticinin en fazla piyasa fiyat destekleri aracılığıyla desteklendiği 
görülmektedir. İç piyasaya yönelik müdahalelerin azaldığı bu dönemde piyasa fiyat 
desteğinin artmasında gümrük tarifeleri ve tarife dışı önlemler etkili olmuştur. 

2001 yılında piyasa fiyat desteklerindeki düşüş nedeniyle aşırı derecede 
yükselen prim ödemelerinin payı sonraki yıllarda doğrudan gelir desteği 
ödemelerinin ve piyasa fiyat desteklerinin yeniden artmasıyla eski seviyelerine 
gerilemiştir. Girdi desteklerinin kaldırılmasına rağmen OECD tarafından bu 
kapsamda değerlendirilen destekler tablo 3.12'de girdi destekleri olarak 
gösterilmiştir. Yıllar itibarıyla bu desteklerin toplam destekleme ödemeleri 
içerisindeki payı son derece azalmıştır. Böylece piyasa fiyat desteklerinin yüksek 

payını koruması nedeniyle tarım reformu uygulamaları sonrasında da tarımsal 

desteklerin en fazla tüketiciler tarafından finanse edildiği görülmektedir. 

Tablo 3.12 Tarımsal Transferlerin (ÜDTnin) Dağılımı (2001-2004) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
Bin YTL 2001 2002 2003 2004 
JA. Piyasa Fiyat Desteği 161.201) O 6.168.678) 13.004.522) 12.989.765 
B. Prim Ödemeleri 559,140 255.994 352.751 513.068 
C. DGD Ödemeleri 83.640) (o 1.876.570) (o 2.740.246) (o 2.960.000 

D. Girdi Destekleri 214.004 189.511 199.766 260.572 
Toplam 1.017.985) (o 8.490.753) 16.297.285) o 16.723.405 
JA. Piyasa Fiyat Desteği 1699 7390 804 7890 
B. Prim Ödemeleri 5590 3 2 3Y 
C. DGD Ödemeleri 80 229 1794 1894 
ID. Girdi Destekleri 2194 2 1 2 
(Toplam 10094 1004 10094 1004 

  
  

Kaynak: OECD Database 

Grafik 3.4”te Türkiye'de bütçeden yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin 

GSMH içerisindeki paylarının 2000 yılına kadar azalan bir seyir göstermekle birlikte 

“o in üzerinde olduğu, bu tarihten itibaren ise e 0,6 ile “o 0,9 arasında değişen bir 
aralıkta seyrettiği görülmektedir. Bütçeden yapılan destekleme ödemelerinin nominal 

olarak artış göstermesine rağmen GSMH içerisindeki paylarının düşmesi, reform 
döneminde tarım kesimine DGD ödemeleri ve diğer destekleme araçlarıyla yapılan 

  

*“ Erol ÇAKMAK, Halis AKDER, 2005, s.73 
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transferlerin önceki dönemlere göre yeterli düzeylerde gerçekleşmediğini 
göstermektedir. 

Grafik 3.4 Bütçeden Yapılan Destekleme Ödemeleri (1995-2004) 
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1 Bütçeden Tagılan Destekleme Ödemeleri —ş— Destekleme Ödemelerinin GSMH' Vya Oranı   
  Kaynak: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 

Genel olarak bakıldığında Türkiye'de tarım kesimine yapılan desteklemenin 
oransal olarak arttığı görülmektedir. Toplam tarımsal desteklerin GSYİH içindeki 
payı 1986-88 döneminden beri “03.9 iken 2002-2004 döneminde 944.4'e 

yükselmiştir. Bu oran AB'de son 15 yıldır 941.3 civarında iken ABD'de W0.9'a, 
OECD ülkelerinde ise ortalama *01.17'ye gerilemiştir. Ancak gelişmiş ülkelerin kişi 
başına düşen GSYİH”larının Türkiye'ye göre çok yüksek ve bununla birlikte tarım 
kesiminde yaşayan nüfuslarının çok düşük düzeylerde olması tarım kesimine yapılan 
transferler açısından OECD'nin kabul ettiği toplam destek tahminine göre sağlıklı bir 
kıyaslama yapılmasını güçleştirmektedir. Gelişmiş ülkeler GSYİH”larından tarım 
kesimine daha düşük oranlarda pay ayırsalar bile, tarım kesimindeki kişi başına 
düşen destekleme tutarları Türkiye”dekinin çok üzerinde gerçekleşmektedir. 

1986-88 döneminde “616 olan yüzde ÜDT oranı, 2002-2004 döneminde 
7025'e çıkmıştır. Piyasa fiyat destekleri ile ürün ve girdi bazlı ödemelerin toplamının 
toplam tarımsal destekler içerisindeki payı 1986-88 döneminde “4100 iken, 
2002-2004 döneminde *482'ye gerilemiştir. Üretici fiyatları 1986-88 döneminde 
dünya fiyatlarından 16 daha yüksek iken 2002-2004 döneminde bu oran 528'e 
yükselmiştir. 
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Tüketicilere yüklenen maliyet oranı olan yüzde TüDT 1986-88 dönemindeki 
0-16'lık seviyesinden 2002-2004 döneminde *4-22'ye yükselmiştir. Bu artış, piyasa 
fiyat desteklerindeki artışa paralel olarak tarımsal desteklerin tüketicilere olan 
maliyetinin de oransal olarak arttığını göstermektedir. Özellikle piyasa fiyat 
desteklerinin şeker ve kırmızı ette 9055'in, süt, mısır ve kanatlı hayvan ürünlerinde 
430'un üzerinde olması, destekleme açısından sektörler arasındaki eşitsizliğin 
sürdüğünü göstermektedir. Tarım kesimine sağlanan genel hizmet desteklerinin 
toplam tarımsal destekler içerisindeki oranı ise 1986-88 dönemindeki “010 iken 
2002-2004 döneminde “41 1*e yükselmiştir. 

3.2.3.4 Destekleme Politikalarının Orta Vadeli Geleceği: Tarım Stratejisi Belgesi 

2001 yılından sonra uygulamaya konulan tarımda reforma yönelik 
uygulamalardan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı'nın öncülüğünde orta vadeli tarım 
stratejisi belirlenmiştir. Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, 
sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, 
rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulmasını amaçlayan 
ve 2006-2010 yıllarını kapsayan bu strateji, Tarım Stratejisi Belgesi adıyla 30 Kasım 
2004 tarihli YPK Kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

Bu belge ile tarım sektörü için orta vadeli stratejik amaçlar, temel ilkeler, 
tarımsal destekleme araçları, bu araçların bütçeden alacakları paylar ve uygulama 
esasları belirlenmiş, tarımsal destekleme için bütçeden ayrılacak payın en az 
GSMH'nın “li kadar olması hedeflenmiştir. Tarımsal destekleme araçları; 
Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Ödemeleri, Fark Ödemeleri, Hayvancılık Destekleri, 
Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Programı Destekleri, Telafi 
Edici Ödemeler, Ürün Sigortası Ödemeleri, Kırsal Kalkınma Destekleri ve diğer 
desteklerdir. Bu desteklerden özellikle DGD'nin bütçeden alacağı payın 2004 

yılındaki 678lik seviyesinden 9645”lere indirilmesi öngörülmekte ve DGD'den 
indirilen payın, AB ülkeleriyle kıyaslandığında yeterli üretim ve tüketim düzeyinde 
olmayan hayvancılığa yönelik desteklerin yanı sıra, AB Ortak Tarım Politikasının 
ağırlık verdiği kırsal kalkınma desteklerine, çevreyi ve tarımsal arazileri korumaya 

  

sl OECD, 2005, s.71 
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yönelik ÇATAK programına ve ürün sigortaları gibi desteklere aktarılması 
hedeflenmektedir. 
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Bölüm 4 

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN ÇİFTÇİ HANEHALKI 
GELİRİ AÇISINDAN TRANSFER ETKİNLİĞİ (METODOLOJİ) 

4.1 Çiftçi Hanehalkı Geliri 

Çifiçi hanehalkı, çiftçilikle uğraşan toprak sahibi ve onunla birlikte yaşayan 
aile fertlerinden oluşmaktadır. Çiftçi hanehalkının tanımı için OECD ülkelerince 
benimsenen üç ana kriter bulunmaktadır. Bu kriterlere göre bir hanehalkının çiftçi 
hanehalkı olarak tanımlanabilmesi için çiftçilikten belirli ölçülerde gelir elde etmesi, 
tarım sektörüne işgücü sağlaması ve tarımsal üretim yapabilmek için asgari miktarda 
toprak sahibi olması gerekmektedir.” 

Çeşitli tarımsal anketler çiftçi hanehalklarının gelir yapıları hakkında bilgiler 

verebilmektedir. Bu bilgiler bir hanehalkından diğerine değişmekle ve doğrudan bir 

kıyaslama imkanı vermemekle birlikte çiftçi hanehalkı gelirleri hakkında genel 
hatlarıyla fikir edinmemizi sağlamaktadır. Kutu 4.1'deki şemada görüldüğü gibi 
çiftçi hanehalkı gelirlerine çiftçilerin sadece çiftçilikten elde ettiği gelirler değil, 
çiftçilik dışında elde ettiği gelirler de dahil edilmektedir. Bu gelirler, çiftçi 
hanehalkına dahil olup başka işlerde çalışan aile fertlerinin kazandığı maaş ve 
ücretler, çiftçi hanehalkına ait mülklerin getirdiği gelirler, devletçe yapılan sosyal 
transferler ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

4.2 Transfer Etkinliği Kavramı 

Çiftçi hanehalkının, ürettiği ürünlerin satışından elde ettiği gelirler dışında 

kalan ve çiftçilere hükümetler aracılığıyla yapılan tarımsal destekler OECD 

ülkelerinde Üretici Destek Tahmini (ÜDT) aracılığıyla ölçülmektedir. Tarımı 
destekleyen, çiftçi üretimi ya da gelirleri üzerinde hedefleri ya da etkileri olan 
politikalardan kaynaklanan, çiftlik hasılası seviyesinde ölçülen, tüketicilerden ve 
vergi mükelleflerinden tarımsal üreticilere yapılan brüt transferin yıllık parasal 
değerini gösteren ÜDT, hükümetin uyguladığı politikalar aracılığıyla tarıma 

  

8 OECD, Low Incomes in Agriculture in OECD Countries, Paris, 2001, s.10 
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müdahale ettiği zamanlarda çiftçilerin elde ettiği ekstra gelirler olarak da 
tanımlanabilir.“ 

Kutu 4.1 Çiftçi Hanehalkı Gelir Bileşenleri 
  

  
*Satış hasılatı 

tBütçeden yapılan ödemeler >— Brüt kazanç 

*tDiğer gelirler - Net işlem geliri) Çiftçilikten 

Harcamalar - elde edilen 

Yıpranma payı) gelir 

Çiftçilikten elde 
edilen gelir   *Brüt maaş ve ücretler t Toplam çiftçi *Mülk geliri  anehal geliri 

*Sosyal transferler Çiftçilik dışı Harcanabilir 
*tDiğer gelirler gelir - çiftçi hanehalkı 

J geliri 
Vergiler ve 
zorunlu ödemeler 

  

Kaynak: OECD, 2003, s.16 

Hükümetlerin tarımsal destekleme çerçevesinde ülkedeki diğer kesimlerden 

çiftçilere transfer ettiği ekstra gelirin ne kadarının hedeflenen kesimce kullanıldığı, 
hem hükümet politikalarının etkinliğinin bilinmesi hem de tarım kesimine yapılan 
transferlerden ne kadarının çiftçi hanehalkının eline geçtiğinin bilinmesi açısından 
önem taşımaktadır. Yapılan transferin bir kısmı da başlangıçta öngörülmeyen 
kesimlere transfer edilmekte ve bir kısmı israf edilmektedir. Uygulanan destekle 
birlikte çifiçilere yapılan transferin çiftçi hanehalkı gelirini artırdığı oranda etkin 
  

“OECD, Farm Household Income: Issues and Policy Responses, Paris, 2003, s.54 
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olduğu söylenebilir. Bu anlamda tarımsal desteklerin çiftçi hanehalkı açısından 
transfer etkinliği, çiftçi hanehalkına tüketicilerden ya da vergi mükelleflerinden 
aktarılarak yapılan destek miktarının çiftçi hanehalkının gelirine net olarak yansıdığı 
kısmını göstermektedir. 

Şayet tarımsal destekleme çerçevesinde, tüketici ve/veya vergi mükelleflerine 
yüklenen maliyetin her | YTL artırılışında, çiftçi hanehalkı geliri | YTL artıyorsa 
transfer etkinliğinin 90100 olduğundan söz edilebilir. Fakat gerçek koşullarda bu 
orana ulaşmak pek de mümkün olmamaktadır. Uygulanan politikaların transfer 
etkinliğini azaltması ya da transfer kayıplarına neden olması iki temel faktörden 
kaynaklanmaktadır. Bu faktörlerden biri destekleme amacıyla yapılan müdahale ile 
kaynakların kullanım biçiminin değiştirilmesinden ve bunun üretim ve ticaret 
üzerindeki etkilerinden kaynaklanan kayıplar, diğeri ise desteklerin getirdiği 
faydanın bir kısmının hedeflenen grupların dışına, yani çiftçilikle uğraşmayan 
kesimlere ulaşması nedeniyle oluşan dağıtımsal kayıplardır. İlk kategori, kaynakların 
desteklemenin yapıldığı yöne kaydırılmasının alternatif maliyetini, ikinci kategori 
ise, uygulanan tarımsal programların idari maliyetlerini, çiftçilerin girdi satışı yapan 
kesimlere ve toprak sahiplerine yaptıkları ekstra ödemeleri ve diğer ülkelere yapılan 
(ya da o ülkelerden elde edilen) ekstra gelir transferlerini içermektedir.” 

Transfer etkinliğinin nicel olarak ölçüldüğü bu çalışmada destekleme 
ölçümünün kapsamı ürün ile ilişkili olarak verilen desteklerin yanı sıra üretim 
faktörlerine sağlanan destekleri içerecek şekilde genişletilerek toprağa ve satın alınan 
girdilere dayalı destekler de ele alınmıştır. Ayrıca çiftçi hanehalkının tarımsal 
destekleme ile birlikte elde ettiği ekstra gelirin ne kadarının sahip olduğu topraktan 
ve ne kadarının sahip olduğu işgücünden kaynakladığı ayrımına da gidilmiştir. 

Bu çalışmada transfer etkinliği oranı, destekleme miktarındaki bir birimlik 
artış ile çiftçi hanehalkı gelirinde meydana gelen mutlak değişimin tüketicilere 
ve/veya vergi mükelleflerine yüklenen maliyetlerdeki mutlak değişime oranı olarak 
tanımlanmaktadır. 

4 OECD, 2001, s.27 
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4.3 Çiftçi Hanehalkının Tarımsal Destekleme Sonucu Elde Ettiği Faydanın 
i , 85 İncelenmesi 

Transferin fayda tarafı analiz edilirken, tarımsal desteklerden faydalanan 

kesimlerden olan çeşitli çiftçi hanehalkları arasında ayrım yapılmaksızın ülke 
içerisinde yer alan tüm çiftçi hanehalklarının toplam gelirindeki değişim 
ölçülmektedir. 

Çiftçilere sağlanan mali destekteki artış, çiftçi hanehalklarının çiftçilikten ve 

diğer kaynaklardan elde ettikleri toplam gelirinde bir artışa neden olmaktadır. Fakat 

bu artış, verilen destekle bire bir aynı olmamakta ve çoğunlukla çiftçi hanehalkı 

gelirinde verilen destekten daha az miktarda artış meydana gelmektedir. Bu durumun 

nedenlerinden biri tarımsal desteklerin kaynağı olan tüketicilerden sağlanan ya da 

vergi mükelleflerinden toplanan paraların destekleme programının idari masraflarına 

gitmesidir. Nedenlerinden bir diğeri de desteklerin bir kısmının doğrudan ya da 

destekleme sonucunda toprak kiralarının artmasıyla tarımla uğraşmayan toprak 

sahiplerine aktarılıyor olmasıdır. 

Çiftçiler, destek verilecek ürün ya da üretim faktörlerinin ve bunlara 

yapılacak ödemenin miktarının açıklanmasından sonra kaynaklarını destek 
verilmeyen tarımsal ürün ve faktörlerden destek verilen yöne doğru 
kaydırabilmektedirler. Daha fazla gelir etmek için kaynaklarını destek verilen 
ürünlere kaydırırken, destek verilmeyen ürünlerden daha önce elde ettikleri gelirlerin 
düşmesine sebep olmaktadırlar. Bu da kaynak kaybına neden olmakta ve verilen 
desteğin çiftçi hanehalkının gelirlerine bire bir yansımasının önündeki üçüncü bir 
neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Destek miktarının bire bir çiftçi hanehalkı gelirine yansımıyor oluşunun bir 

diğer nedeni olarak da çiftçilerin, yapılan destekten azami fayda sağlamak amacıyla 

daha çok üretim için daha fazla girdi kullanarak, tarımsal üretimle uğraşmayan girdi 

sağlayıcılara ekstra gelir transfer ediyor olmaları gösterilebilir. 

Ayrıca, çiftçi hanehalkları, tarım dışı faaliyetlerde para kazanmak amacıyla 
kullandıkları işgücünü ve diğer kaynaklarını, verilen desteğin cazibesiyle çiftçiliğe 
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yönlendirerek çiftçilik dışında elde ettikleri gelirleri azaltmakta ve dolayısıyla toplam 
çiftçi hanehalkı gelirlerinin artışını da sınırlamaktadırlar. 

4.4 Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Transfer Etkinliği 

Desteklerin transfer etkinliği üzerindeki etkileri tarımsal desteklerin türüne 

göre farklılaşmaktadır. Aynı durum desteklerin maliyetini yüklenen kesimler için de 
geçerlidir. Desteklerin maliyeti, desteklerin türüne göre tüketiciler ve vergi 
mükellefleri ya da sadece vergi mükellefleri tarafından karşılanabilmektedir. Bunun 
yanında her iki kesim de farklı destekleme araçlarına göre net fayda da elde 
edebilmektedir. 

Ülkelerin tarımsal ürünlerin üretiminde kendi kendilerine yetebilmeleri ve 

gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla verilen piyasa fiyat destekleri tüketicilerin ve 
vergi mükelleflerinin birlikte finanse ettikleri bir destek türüdür. Piyasa fiyat 
desteğinin sürdüğü bir ürünü dışarıdan daha ucuza ithal edebileceği halde farklı dış 
ticaret mekanizmalarının uygulamaya konulmasıyla daha pahalı bir fiyata satın alan 

tüketiciler, bu şekilde bu ürüne yapılan desteğin maliyetinin büyük bir kısmını 

karşılamaktadırlar. Şayet desteklenen ürün ihraç malı ise vergi mükellefleri de diğer 
ülkelerdeki ithalatçıları desteklemenin yanı sıra verilen ihracat desteği nedeniyle 

oluşan destekleme masraflarının ve kamu stoklarının maliyetlerini yüklenmektedir. 
Bunun yanında desteklenen ürün ithal malı ve devlet tarife uyguluyorsa vergi 
mükellefleri fayda elde etmektedir. 

Toprak gibi belirli üretim girdilerinin kullanımına ve üretim miktarına dayalı 
destekleme mekanizmalarında vergi mükellefleri, üreticilere yapılan doğrudan bütçe 
ödemeleri nedeniyle maliyetin tamamına katlanmaktadır. Bu tür destekler nedeniyle 
ilave üretim yapılması sonucu fiyatların ucuzlamasıyla tüketiciler net fayda 
sağlayabilmektedir. Vergi mükellefleri, bütçeden üreticiler ve ihracatçılara yapılan 
ödemelerin maliyetine katlanmanın yanı sıra bir takım idari maliyetlere ve 
destekleme (programını finanse etmek amacıyla yeni vergilendirilmelere 
katlanmaktadır. Bu son maliyetler bu çalışmada ihmal edilmiştir. 
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4.4.1 Kapsam ve Analiz Çerçevesi” 

Çalışmada fayda, maliyet ve transfer etkinliği analizi yapılacak olan tarımsal 

destekleme ödemeleri dört kategoride ele alınmış ve üretici destek hesapları 
açısından şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

e Fark Ödemeleri 

e Piyasa Fiyat Desteği 

e Alan Ödemeleri 

e Satın Alınan Girdi Destekleri 

Bu dört kategoride yapılan tarımsal destekleme ödemeleri nedeniyle çiftçi 

hanehalkının yanı sıra, tarımsal üretimle uğraşmayan toprak sahipleri ve tarımsal 

girdi sağlayıcılarının elde ettikleri gelirdeki değişim incelenmiştir. 

Yöntem olarak, verilen desteklerdeki marjinal değişimlerin fayda ve 

maliyetleri denklemler halinde verilmiştir. Bu denklemler transfer etkinliği ile fayda 

maliyet oranlarını bilinen ekonomik parametrelerle açıklamaya yardımcı olmaktadır. 

Bu parametreler; toprak, işgücü ve sermaye gibi üretim faktörlerinin arz esneklikleri 

ve üretim maliyetleri içerisindeki payları; ürünlerin talep esneklikleri ile destek ve 

ticaret oranlarının başlangıç değerleridir. 

4.4.2 Fark (Prim) Ödemelerinin Transfer Etkinliği 

Telafi edici ödemelerin bir türü olan fark ödemeleri içerikli bir tarımsal 

destek programında, devlet, piyasada oluşan fiyatlarının üretici geliri açısından 

yetersiz olduğunu düşündüğü ürünleri desteklemeye karar vermekte ve bu ürünler 

için birer hedef fiyat (P,) belirlemektedir. Devlet belirlediği hedef fiyat ile piyasada 

oluşan fiyat (P,) arasındaki fark kadar üreticiye ödeme yapmaktadır. Bu tip destekler 

OECD'nin üretici destek tahmini ölçümü sınıflandırmasında “ürün bazlı ödemeler” 
olarak ele alınmaktadır. 
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4.4.2.1 Fark Ödemelerinin Gelir Etkisi 

Çiftçi hanehalkına ait iki önemli üretim faktörü çiftçi hanehalkının mülkü 
olan toprak ve hanehalkına ait işgücüdür. Fark ödemeleri, çiftçi hanehalkının 
gelirlerini destek verilen ürünlerin üretim faktörlerine çiftçi hanehalkının sahip 
olduğu oranda artırmaktadır. 

Fark ödemelerinin gelir etkisi üç aşamada hesaplanabilir. İlk olarak fark 
ödemelerindeki bir artışın üreticilerin toplam gelirlerinde neden olduğu artış 

hesaplanır. Daha sonra bu artışın ne kadarının toprak ile işgücü faktörlerine ödendiği 
ve son aşamada elde edilen ekstra brüt faktör gelirlerin ne kadarının net olarak çiftçi 
hanehalkı tarafından elde edildiği hesaplanarak toplam gelir etkisine ulaşılabilir. 

4.4.2.2 Fark Ödemelerinin Toplam Gelir Üzerindeki Etkisi 

Çiftçilerin fark ödemeleri aracılığıyla desteklenen bir ürünün (O,) miktarında 
satışından elde edeceği toplam gelir (TR), piyasadan ve tarımsal desteklemeden 
olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bu durumda toplam gelir 

(1) TR Pm * Os * (Pp - Pm) * Os 

şeklinde ifade edilebilir. (1) nolu denklemin ilk kısmı, çiftçilerin piyasa 
fiyatından yaptıkları satış sonucu elde ettikleri geliri ifade ederken, ikinci kısmı fark 
ödemesi nedeniyle desteklendikleri kısmı ifade etmektedir. 

Hükümet hedef fiyatı (AP,) kadar arttırdığında birim fark ödemeleri ve 
toplam gelir de aynı miktarda artacaktır. Yükselen fiyatlar karşısında, üretici 
fiyatlarındaki yüzde (lik değişimin üretim miktarındaki yüzdelik değişime olan 
etkisi anlamına gelen arz esnekliğine (E,) bağlı olarak üreticilerin destek verilen 
üründen daha fazla üretmesi beklenmektedir. 

Normal şartlar altında destek fiyatındaki artışın teşvik ettiği ekstra üretim 
nedeniyle piyasa fiyatlarının aşağıya doğru hareket etmesi beklenir. Bu durumda 
dünya piyasa etkileri hesaba katıldığında ihracatçı ülkelerde transfer etkinliği 
azalacak ve ithalatçılar için artacaktır. Ancak ülke çok büyük değilse bu farklılıkların 
etkisi çok küçük olacaktır. Bu çalışmada dünya fiyatlarının sabit olacağı 
varsayılmıştır. Bu varsayım altında (1) nolu denklemin kısmi türevi alındığında telafi 
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edici ödemelerdeki artışa bağlı olarak toplam gelirdeki değişim şu şekilde ifade 
edilebilir.97 

0)  ATR-Os*APp*tEs*Os*APp-O,*AP, *(ISE) 

Denklemin ilk kısmı, fiyat değişimine bağlı olarak ürün miktarının sabit 
kaldığı durumdaki (Es-0) toplam gelirdeki değişimi, ikinci kısmı ise fiyat değişimin 
etkisiyle (Es>0) üretim miktarında artış olduğu durumdaki toplam gelirdeki değişimi 
ifade etmektedir. 

4.4.2.3 Fark Ödemelerinin Brüt Tarımsal Faktör Gelirleri Üzerindeki Etkisi 

Toplam gelirdeki artışın bir bölümü çiftçinin sahip olduğu toprağın 
maliyetleri için ve bir bölümü de çiftçi hanehalkı işgücü maliyetleri için 
harcanmaktadır. Destek miktarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan toplam gelirdeki 
artışın bir kısmı çiftçi hanehalkının sahip olduğu topraktan kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle destek fiyatındaki değişim, çiftçi hanehalkının sahip olduğu topraktan 
sağladığı brüt kazancında bir değişime (AGFE,) neden olacaktır. Bu da toprağın 
toplam tarımsal üretim maliyetleri içerisindeki payı (S,) ve çiftçi hanehalkının üretim 
için kullandığı topraktaki sahip olduğu pay (n,) ile doğru orantılıdır. Buradan 
hareketle çiftçi hanehalkının sahip olduğu topraktan sağladığı brüt kazancındaki 
değişim, 

(3) AGFE,— S,*n, *ATR 

şeklinde ifade edilebilir. 

Aynı şekilde destekteki değişimle, çiftçi hane halkının işgücünden sağladığı 
brüt kazancındaki değişim (AGFE)), işgücünün toplam üretim maliyetleri içerisindeki 
  

 ATR- öTR / Pp * APp - 2 (Os*Pp) / öPp * APp 
ATR- (00s/9Pp*Pp-Os)*APp Eşitliğin her iki tarafını Os ile çarpıp bölersek, 
ATR- Os * APp * (00s/Pp*Pp/Os) * Os * APp 
Arz esnekliği Es— (60s/8Pp*Pp/Os) şeklinde tanımlandığından 
ATR- Os * APp * Es * O s* APp 
ATR > Os * APp * (1-*-Es) olacaktır. 
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payı (Sı) ve çiftçi hane halkına ait işgücünün toplam işgücü içerisindeki payına (lr) 
bağlı olduğu için çiftçi hanehalkının sahip olduğu işgücünden sağladığı brüt 
kazancındaki değişim 

(4) o AGFE> Sı*I.*ATR 

şeklinde ifade edilebilir. 

4.4.2.4 Fark Ödemelerinin Net Tarımsal Faktör Gelirleri Üzerindeki Etkisi 

Çiftçi hanehalkının destek verilen ürünün üretiminde kullandığı toprak ve 
işgücünün kısa dönemde sabit olduğunu varsaymak gerçekçi olacaktır. Fakat orta ve 
uzun dönemde daha fazla destek alabilmek amacıyla bu üretim faktörlerini tarımsal 
üretim için artırmak iki yolla mümkün olabilir: Birincisi, bu faktörlerin tarım dışında 
kullanılan kısmının tarıma yönlendirilmesidir. Diğeri ise tarımda kullanılan kısmının 
dağılımının değiştirilerek destek verilen ürünlere kaydırılmasıdır. 

Üreticiler, ikinci yolda olduğu gibi topraklarındaki üretimi destek verilen 
ürüne yoğunlaştırabilirler. İşgücü faktörünün artırılması ise her iki yolla da mümkün 
olabilecektir. Zira çiftçi hanehalkı tarım dışında ve diğer ürünlerin üretiminde 
kullandığı işgücünü tarımsal destek verilen ürüne yönlendirebilir. Ülkemizde de 
tarım alanlarının artırılması orta ve uzun vadede sınırlı olacağından çiftçilerin bir 
sonraki yıl, üretimi destek verilen ürüne doğru kaydırma eğilimi görülmektedir. 

Üretim faktörlerinin destek verilen ürüne yönlendirilmesiyle birlikte çiftçi 
hanehalkı, bu faktörleri daha önce kullandığı alanlardan elde ettiği geliri artık elde 
edemeyecektir. Bu da çiftçi hanehalkının her iki faktörü de destek alan ürünün 
üretimine yönlendirmesinin bir alternatif maliyetinin olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle çiftçi hanehalkının net tarımsal faktör gelirleri hesaplanırken fark ödemeleri 
desteği gören ürünlerin üretimine yönlendirdiği faktörlerden kaynaklanan bu 
alternatif maliyetlerin düşülmesi gerekmektedir. 

Bu maliyetlerin miktarı ise çiftçi hanehalkının kullandığı toprak ve işgücünün 
esnekliklerine yansımaktadır. Buradan çiftçi hanehalkının brüt gelirlerinin ne 
kadarının net gelir (NFE) olduğunun, kullandığı toprağın (en) ve işgücünün (€) 
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esnekliğine bağlı olduğu görülmektedir. Her iki faktörün esnekliği ne kadar yüksekse 
elde edecekleri net gelir o kadar düşük olacaktır. 

(5) O ANFE-1/(1 te) * AGFE 

Formülden de anlaşılacağı gibi faktörlerin arz esnekliğinin sıfır olması 
durumunda, destekteki artışın tamamı çifiçi hanehalkına net gelir olarak 
yansıyacaktır. 

Destek fiyatındaki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkı gelirindeki net 
değişim çiftçi hanehalkının üretim süreçlerine arz ettiği toprak ve işgücü faktörlerine 
bağlı olduğundan (5) nolu denkleminden hareketle çiftçi hanehalkı gelirindeki net 
değişim (AFHN) aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

(6) — AFHI-AGFE,/(Ite,) * AGFE, /(I*e) 

(3) ve (4) nolu denklemlerdeki brüt faktör gelirlerindeki değişimlerin (AGFE, 
ve AGFE)) toprak ve işgücü faktörlerine bağlı karşılıkları (6) nolu denklemde 
çözüldüğünde destek miktarındaki artışa bağlı olarak çiftçi hanehalkı gelirindeki net 
değişim (AFHI) 

(0) AFHI (S,*n,/(itep) #sı *İ/(Itej *ATR 
şeklinde ifade edilebilecektir. 

Denklemden de anlaşılacağı gibi, diğer tüm faktörler sabitken çiftçi 
hanehalkının sahip olduğu toprak ve işgücünün üretim maliyetleri içerisindeki payı 
ne kadar düşükse ve bu iki üretim faktörünün esneklikleri ne kadar yüksekse, toplam 
gelirdeki artışa paralel olarak çiftçi hanehalkının elde edeceği gelir o kadar düşük 
olacaktır. 

Tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerinin tarımsal destekteki değişim 
nedeniyle net gelirindeki değişim (ALOM, (7) nolu denklemin ilk kısmından 
faydalanılarak hesaplanılabilir. Bu değişim oranı, toprak sahiplerinin sahip oldukları 
toprak oranına (n,) bağlı olarak değişecektir. 

(8)  ALOI-(S,*n/(Ite,) *ATR 
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Tüm tarımsal üretim faktör maliyetlerinin sabit olduğu varsayımı altında 

toprak ve işgücü dışında bir diğer maliyet faktörü “satın alınan girdiler”dir. Çiftçi 
hanehalkının satın aldığı girdileri arz eden “girdi sağlayıcılar”ın tarımsal destekteki 
değişim nedeniyle net gelirindeki değişim, çiftçi hanehalkının satın aldığı girdilerin 
toplam tarımsal üretim maliyetleri içerisindeki payı (S,) ve bu girdilerin arz 
esnekliğinin (e.); (3), (4) ve (6) nolu denklemlerde kullanılmasıyla elde edilebilir. 

(0) AISI-S,/(Iteo) * ATR 

4.4.2.5 Fark Ödemelerinin Vergi Mükelleflerine Maliyeti 

(10) TC-(P,-Pm) * Oz 
Fark ödemelerinin vergi mükelleflerine maliyeti (TC), hedef fiyat ile piyasa 

fiyatı arasındaki farkın desteklenen ürün miktarı ile çarpımı kadar olacaktır. 
Hükümetin açıkladığı hedef fiyattaki küçük bir değişim fark ödemelerinde değişime 
ve dolayısıyla vergi mükelleflerine olan maliyette de değişime (ATC) neden 
olacaktır. (10) nolu denklemin kısmi türevi alındığında bu değişim elde edilebilir. 

(1) ATC-O.*AP,* (0.*E. * (PP) / Pİ * A Pp 
-0* (1 * Es * (Pp-Pu) / Pp) * A Pp 
-O,*(I1trE,* op) *AP, 

Birim fark ödemelerinin (P,-P) üretici fiyatlarına (Pp) oranı başlangıç destek 
oranı olarak (op — (Pp-Pw) / Pp) kabul edilmektedir. Bu oran ne kadar yüksek olursa 
destekleme ödemelerini daha sonra artırmanın maliyeti o kadar yüksek olacaktır. (1 1) 
nolu denklemin ilk kısmı fark ödemelerindeki değişime (AP,) bağlı olarak mevcut 
üretim miktarında (O,) oluşan ekstra maliyet değerini, ikinci kısmı ise fark 
ödemelerindeki değişime bağlı olarak üretim miktarındaki artışın ekstra maliyet 
değerini ifade etmektedir. 

4.4.2.6 Fark Ödemelerinin Transfer Etkinliğinin Hesaplanması 

Fark ödemelerinin çiftçi hanehalkı geliri (fhi) açısından transfer etkinliği 
(TE), fark ödemelerindeki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkı gelirindeki 
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değişimin (AFHI), vergi mükelleflerine maliyetindeki değişime (ATC) oranı ile 
hesaplanabilir. 

(12) TE (fhi) > AFHI / ATC 

-(S.* n./(14ey) s1 * 1. /(1tep) *ATR / ©, * (14E,#op) * AP, 
-(S.* n,/(1te,) #s1* 1,/(1te)) * ((4*E)/(1*4E-*op)) 

(12) nolu denklemin 2. aşamasında yer alan toplam gelirdeki değişim (ATR) 
yerine 3. aşamada O, * (1 * E,) * AP, denkliği koyulduğunda fark ödemelerinin çiftçi 
hanehalkı açısından transfer etkinliği denkleminin nihai haline ulaşılmaktadır. 

Vergi mükelleflerinden fark ödemeleri aracılığıyla yapılan transferden “satın 
alınan girdi sağlayıcılar”ın (is) aldığı pay, (9) ve (12) nolu denklemlerden 

faydalanılarak hesaplanılabilir. 

(3) TEGs)-(s./G*e) *((14E)/ (14 E*op) ) 
Benzer biçimde “tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin (lo) vergi 

mükelleflerinden fark ödemeleri aracılığıyla yapılan transferden aldığı pay, (8) ve 
(12) nolu denklemlerden faydalanılarak hesaplanılabilir. 

(14) TE (o)-İ( Sn *nt/ (isten) * (6485) /14Es*op) 
4.4.3 Piyasa Fiyat Desteklerinin Transfer Etkinliği 

Piyasa fiyat desteğinin uygulandığı bir tarımsal destekleme programında 
devlet desteklemeyi düşündüğü tarımsal ürün için ithalatın karlı olmayacağı düzeyde 
gümrük vergileri belirlemekte ve gerektiğinde ihracat sübvansiyonlarıyla arz fazlası 
ürünü desteklemektedir. 

4.4.3.1 Piyasa Fiyat Desteklerinin Gelir Etkisi 

Fark ödemelerinde olduğu gibi piyasa fiyat desteklerinde de, geçerli olan aynı 
üretici fiyatları için, çiftçi hanehalkına ve desteklemeden gelir sağlayan diğer 
gruplara desteklerin gelir etkisi aynı olacaktır. Dolayısıyla destek fiyatındaki artışa 
bağlı olarak çiftçi hanehalkı, tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerinin ve girdi 
sağlayıcıları gelirindeki net değişim (7), (8) ve (9) nolu denklemler kullanılarak 
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hesaplanılabilir. Ancak fark ödemelerinden farklı olarak sadece vergi mükelleflerine 
değil tüketicilere de maliyeti olduğu için piyasa fiyat desteklerinin maliyeti fark 
ödemelerinden bu yönüyle farklılaşmaktadır. 

4.4.3.2 Piyasa Fiyat Desteklerinin Vergi Mükelleflerine Maliyeti 

Piyasa fiyat desteklerinin vergi mükelleflerine maliyeti desteğin verildiği 
üründe ülkenin ihracatçı ya da ithalatçı olup olmadığına bağlıdır. Eğer üretim (O.) 
tüketimi (Og) aşıyorsa yani ülke ihracatçı ise, devletin ihraç ettiği ürünler iç piyasa 
fiyatları (Pg) ile dünya piyasa fiyatları (P) arasındaki fark kadar desteklemektedir. 
Bu desteğin maliyeti de vergi mükellefleri tarafından karşılanmaktadır. Şayet yerli 
üretim tüketimi karşılamıyor yani ülke ithalatçı ise devlet ithalat üzerinden vergi 
gelirleri elde edebilir. Fakat, her piyasa fiyat desteği programının uygulandığı ülkede 
ithalatın devlete getirisi olmayabilir. Gönüllü ihracat kısıtları ve tarife kotaları 
bunlara örnek olarak verilebilir. Piyasa fiyat desteklerinin verildiği ürünlerde, 
desteğin vergi mükelleflerine maliyeti (TC,) ihracatı desteklenen ürün miktarıyla 
(0-0), ihracat desteğini gerektiren fiyat farkının (P, - P,) çarpımı kadar olacaktır. 

(15) TCx-(Pa- Pu) * (Os-Oa) 
Devletin açıkladığı hedef fiyattaki küçük bir değişim piyasa fiyat destek 

oranında ve dolayısıyla vergi mükelleflerine olan maliyette de değişime (ATC) 
neden olacaktır. (15) nolu denklemin kısmi türevi alındığında bu değişim elde 
edilebilir. 

(16)  ATC.- (G-tmps*1E,) — e * (14mps*Ea)) * AP4 *O, 
Fark ödemelerinde olduğu gibi, piyasa fiyat destek miktarının (P,-P) üretici 

fiyatlarına (P,) oranı başlangıç ödeme oranı olarak (mps — (Pp-P) / P,) kabul 
edilmiştir. Denklemde yer alan değişkenlerden (AP) iç fiyattaki değişimi, (Eg) 
desteklenen ürünün iç talep esnekliğini gösterirken, (c,) oranı iç tüketim miktarının iç 
üretim miktarına oranıdır. 

4.4.3.3 Piyasa Fiyat Desteklerinin Tüketicilere Maliyeti 

Bir ürüne verilen piyasa fiyat desteğinin tüketicilere maliyeti, ürünün tüketim 
miktarıyla (<Oy) iç fiyatlarla dünya fiyatları arasındaki farkın (Pg-P,) çarpımı yoluyla 
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hesaplanabilir. Fakat bu hesap, sadece piyasa fiyat desteklerindeki artışa bağlı olarak 
artan iç fiyatların tüketicilere olan maliyetini kapsamaktadır. Çünkü destekle birlikte 
iç fiyatların artması nedeniyle, desteklenen iç fiyatlarda tüketilen ürün miktarı 
azalmaktadır. Üreticilere, tüketimin kısılması ile birlikte reel gelir kaybından 
kaynaklanan ek bir maliyet yüklenmektedir. Bu maliyet tüketici fazlasındaki 
değişimden (ACS) faydalanılarak hesaplanılabilir. 

Şekil 4.1 Marshallian Tüketim Fazlası 

  

        
  

p 

E 

P, 

C D 
Po 

A B 

O Od ı Oo X 

Şekil 4.1?de tüketicinin karşılaması gereken ve Ogp'a kadar olan tüketimini 
içeren talep eğrisinin altında kalan (A-BtCHD*E) toplam tüketici fazlası olarak 
adlandırılmaktadır. Net tüketici fazlası ise tüketicinin gerçekten tüketip karşılığını 
ödediği miktardan geriye kalan miktardır. Fiyatlar henüz artmamışken (Po düzeyinde 
iken) tüketicinin ödediği miktar Ogo ve bunun karşılığı olan alan (A*B)'dir. Buna 
göre fiyat artışı öncesi net tüketici fazlasını oluşturan alan, (A-B*-CHD*E)?'den 
(AtB)'nin çıkarılması sonucu geriye kalan (C*D*EY'dir. Buradan tüketici fazlasının, 
(CS) talep eğrisinin altında fakat fiyat düzeyinin üzerinde kalan alan olduğu 
görülmektedir. 

Fiyatlar piyasa fiyatı olan Po'dan P,'e yükseldiğinde (AP), talep Oyo”dan 
Our'e gerileyecek ve net tüketici fazlasını oluşturan alan sadece (E) olacaktır. 
Böylece tüketici fazlasındaki değişimi (ACS) içeren alan (CD) olacaktır. İç fiyattaki 
küçük bir artış nedeniyle tüketici fazlasındaki değişimi (azalmayı) içeren bu alan 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
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(17) ACS-(-O4* APg t O, * APg* AOa) 

—(<14 0,5 * Eg * APg/ Pa) * Oy * APd 

(C) Bölgesinin alanı, tüketicinin Og birim ürüne AP, kadar fazladan ödeme 
yaptığını göstermektedir. Bu da tüketici açısından (maliyet) kayıp anlamına 
gelmektedir. (D) Bölgesinin alanı ise, APg kadar fiyat artışı nedeniyle tüketicinin, 
AOa birim ürünü tüketmekten vazgeçtiğini göstermektedir. Bu da tüketici açısından 
maliyetlerin azaldığı (kazanç) anlamına gelmektedir.” 

17 nolu denklemin her iki tarafını (<O)) ile çarpıp böldüğümüzde hem azalış 
olarak ifade edilen tüketici fazlasındaki değişimi artış (tüketiciye maliyeti) olarak 
ifade edebilmeyi, hem de tüketilen ürün miktarının (Og denklemden çıkarmayı 
sağlamış oluruz. Böylece devletin açıkladığı hedef fiyattaki küçük bir değişimin 
tüketicilere maliyetinde oluşturduğu değişim aşağıdaki gibi hesaplanılabilmektedir. 

(18)  -ACS-(Oy/O5)*(1 - 0,5* Ey* APg/Pg)* O. * APg 

— c,* (1- 0,5 * Eg * APg/Pg)* O, * APg 

4.4.3.4 Piyasa Fiyat Desteklerinin Vergi Mükelleflerine ve Tüketicilere Toplam 
Maliyeti 

Devletin açıkladığı hedef fiyattaki küçük bir değişimin piyasa fiyat destek 
oranındaki ve dolayısıyla vergi mükelleflerine (ATC,) ve tüketicilere (-ACS) olan 
maliyetindeki toplam değişim (ATC) (16) ve (18) nolu denklemlerin toplanmasıyla 
elde edilebilir. 

(19) ATC ((imps*Ej) — cr * (14mps*Eg)) 
*er* (1 - 0,5 * Eg* APg/ Pa) * APg* O, 

4.4.3.5 Fiyat Desteklerinin Transfer Etkinliğinin Hesaplanması 

Piyasa fiyat desteklerinin çiftçi hanehalkı geliri açısından (fhi) transfer 
etkinliği (TE), açıklanan hedef fiyattaki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkı 
  

88 SUSSEX UNİVERSİTY, "Consumer Surplus” 
http:/Avww.sussex.ac.uk/Units/economics/micro |/lectures/surplus.doc 
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gelirindeki değişimin (AFHI), vergi mükelleflerine ve tüketicilere olan maliyetindeki 

değişime (ATC) oranı ile hesaplanabilir. Bunun için de (7) ve (19) nolu 
denklemlerden faydalanılabilir. 

(20) o TE(fhi) -AFHI / ATC 

- (Sn*n,/(iep) #51 *14/ (tey) * 44E)/ 
(er * (1-0,5*EytAPY/Pi) # (14mps*EŞ) — er * (1-4 mps*Eg)) 

Vergi mükellefleri ve ( tüketicilerden piyasa fiyat destekleri aracılığıyla 
yapılan transferden “satın alınan girdi sağlayıcılar”ın aldığı pay (9) ve (20) nolu 
denklemlerden faydalanılarak hesaplanılabilecektir. 

(21) TEÇis)— S,/(Itej) *(14EJ/ 

(er * (1-0,5*By*APY/Pa) * (14mps*E,) — e * (1 mps*Ba)) 
“Tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin vergi mükelleflerinden telafi 

edici ödemeler aracılığıyla yapılan transferden aldığı pay (8) ve (20) nolu 
denklemlerden faydalanılarak hesaplanılabilecektir. 

(22) TE(lo) -(Su*n,/ (14 eş * (14E)/ 
(e, * (1-0,5*Ey*APy/Pg) 4 (14mps*E,) — eş * (144 mps*E) | 

4.4.4 Alan Bazlı Ödemelerin Transfer Etkinliği 

Alan bazlı ödemeleri içeren bir tarımsal destek programında devlet, 
halihazırda tarımsal üretim yapılan ya da tarıma elverişli halde tutulan arazileri 
desteklemeyi hedeflemektedir." Devlet uyguladığı diğer desteklerde, örneğin çiftçi 
hanehalkı istihdamını ve gelir vergisini artırmayı planlarken, bu destek türünde daha 
ziyade çiftçi gelirlerini artırmaktadır. 

4.4.4.1 Alan Bazlı Ödemelerin Gelir Etkisi 

Alan bazlı ödemeler bazı ülkelerde sadece tarımsal üretim yapan toprak 
sahiplerine hektar başına verilmektedir. Ancak ülkemizde üretim yapıp yapmadığına 
bakılmaksızın tüm tarımsal arazi sahiplerine alan bazlı ödemeler yapılmaktadır. Bu 
  

“OECD, 1998, s.11 
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ödemeler çoğunlukla belirli bir miktar arazi ile sınırlandırılmakta ve bu 
sınırlandırmalar arazinin geçmişteki kullanımıyla ya da belirli bir miktarın altında 
olmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle bu desteğin net gelir getirisini etkileyecek olan 
faktör (arazinin) arz esnekliği (en) sıfıra çok daha yakın olacaktır. 

4.4.42 Alan Bazlı Ödemelerin Brüt Tarımsal Faktör Gelirleri Üzerindeki Etkisi 

Çiftçi hanehalkının tarımsal üretim nedeniyle elde ettiği toplam gelirin bir 
bölümü sahip olduğu toprak maliyetleri için ve bir bölümü de sahip olduğu işgücü 
maliyetleri için harcanmaktadır. Bununla birlikte fark ödemelerinin ve piyasa fiyat 
desteklerinin aksine alan bazlı ödemelerin çiftçi hanehalkının sahip olduğu toprağa 

olan getirisi, sahip olduğu işgücüne getirisine oranla çok daha fazladır. Zira topraktan 
sağladığı üretimle elde ettiği brüt gelirlerine ek olarak, sahip olduğu arazi miktarına 
bağlı olarak elde ettiği alan bazlı destekler, çiftçi hanehalkının topraktan elde ettiği 
brüt faktör kazancını (GFE,) artırırken, çiftçi hanehalkının işgücünden sağladığı 
üretimle elde ettiği brüt faktör kazancına (GFE, ) etki etmemektedir. 

(23) GFE,>(S,*n,* TR) *(n.*AP*#X,) 

(24) GFE,-(Sı*l1.* TR) 

Çiftçi hanehalkı, hektar başına yapılan alan bazlı ödemelerle (AP), ödeme 
yapılan toplam tarımsal arazide (X ,) sahip olduğu pay (n,) kadar ekstra brüt faktör 
kazancı elde etmektedir. 

Alan bazlı ödemelerin hektar başına fiyatında yapılan küçük bir artışa (AAP) 
bağlı olarak üretimde meydana gelecek artışın sağladığı toplam gelirdeki artışın bir 
kısmı çiftçi hanehalkının sahip olduğu topraktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
destek fiyatındaki küçük bir değişim, çiftçi hanehalkının sahip olduğu topraktan 
sağladığı brüt kazancında bir değişime (AGFE,) neden olacaktır. Bu da toprağın 
toplam tarımsal üretim maliyetleri içerisindeki payı (Su) ve çiftçi hanehalkının üretim 
için kullandığı topraktaki sahip olduğu pay (n,) ve arazinin arz esnekliği (e,) ile 
doğru orantılıdır. Buradan hareketle çiftçi hanehalkının sahip olduğu topraktan 
sağladığı brüt kazancındaki değişim (AGFE,), (23) nolu denklemin kısmi türevi 
alınarak hesaplanabilir. 
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(25) AGFE,-(S,*n*e,*AAP*X,) *n, * çı tap tep) *AAP * X.| 
Hektar başına yapılan alan bazlı ödemelerin (AP), arazinin alan ödemeleri 

sonrasındaki değerine oranı (AP,) başlangıç ödeme oranı olarak (ap — (AP,- AP) / 
AP,) kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde alan bazlı ödemelerin hektar başına fiyatında yapılan küçük bir 
artışa (AAP) bağlı olarak üretimde meydana gelecek artışın sağladığı toplam 

gelirdeki artışın bir kısmı çiftçi hanehalkının sahip olduğu işgücünden 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle destek miktarındaki küçük bir değişim, çiftçi 
hanehalkının sahip olduğu işgücünden sağladığı brüt kazancında bir değişime 
(AGFE)) neden olacaktır. Bu da işgücünün toplam tarımsal üretim maliyetleri 
içerisindeki payı (Sı) ve çiftçi hanehalkının üretim için kullandığı işgücündeki sahip 
olduğu pay (Ir) ve arazinin arz esnekliğine (e,) bağlı olduğu için çiftçi hanehalkının 
sahip olduğu işgücünden sağladığı brüt kazancındaki değişim (24) nolu denklemin 
kısmi türevi alınarak hesaplanabilir. 

(26) AGFE- (Sı*l,*e,*AAP*X,) 

(25) nolu denklemin ilk kısmı ve (26) nolu denklem alan bazlı ödemelerdeki 

değişime (AAp) bağlı olarak üretim miktarındaki (O,) artıştan kaynaklanan brüt 
faktör kazancındaki değişimi, (25) nolu denklemin ikinci kısmı ise alan bazlı 
ödemelerdeki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkının arz ettiği toprak miktarında 
artış olduğu takdirde gerçekleşecek ekstra brüt faktör kazancını ifade etmektedir. 
(26) nolu denklemin ikinci kısmının olmamasının sebebi, çiftçi hanehalkının sadece 
alan bazlı ödeme nedeniyle üretimde bir artış meydana geldiği takdirde ekstra bir 
kazanç sağlıyor olmasıdır. Ancak sağlanan işgücü arzının fiyata bağlı esnekliğinin 
olmaması bu kazancı çok düşük miktarlarla sınırlamaktadır. Bu sayede alan bazlı 
ödemeler nedeniyle elde edilen getiride büyük paya toprak faktörü sahip olmaktadır. 

4.4.4.3 Alan Bazlı Ödemelerin Net Gelirdeki Değişim Etkisi 

(25) ve (26) nolu denklemlerdeki brüt faktör gelirlerindeki değişimlerin 
(AGFE, ve AGFE) toprak ve işgücü faktörlerine bağlı karşılıkları (6) nolu 
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denklemde yerine konulduğunda destek miktarındaki artışa bağlı olarak çiftçi 
hanehalkı gelirindeki net değişim (AFHI) 

(27)  AFHIAGFE, / (1#ey) * AGFE, / (Ie) 

— (Snyfey* AAP*X, Yİ tep) tnr* (1 sapter)*DAP*X, )414 er) 
S1 * İr* en * AAP * XI teş) 

- (Svnrteytnr*(1 tapten)| / (Gent Srtey/(1ten)) #AAP*X, 
şeklinde ifade edilebilecektir. 

“Tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin destek miktarındaki artışa 

bağlı olarak net gelirindeki değişim (ALOJ) (27) nolu denklemin ilk kısmından 
faydalanılarak hesaplanılabilir. Bu değişim oranı, toprak sahiplerinin sahip oldukları 
toprak oranına (nı) bağlı olacaktır. 

(28) ALOIJ 1 S,*m*e,tnr * (sapte,)| / (1*e,) 
Çiftçi hanehalkının satın aldığı girdileri arz eden “satın alınan girdi 

sağlayıcılar”ın (AISI) destek miktarındaki artışa bağlı olarak net gelirindeki değişim, 
çiftçi hanehalkının satın aldığı girdilerin toplam tarımsal üretim maliyetleri 
içerisindeki payı (So) ve esnekliği (eo) (27) nolu denklemin ilk kısmında kullanılarak 
elde edilebilir. 

(29) ALSI-So*en/(1teo) 

4.4.4.4 Alan Bazlı Ödemelerin Vergi Mükelleflerine Maliyeti 

(40) TC-AP*X, 

Alan bazlı ödemelerin vergi mükelleflerine maliyeti (TC), hektar başına 
yapılan alan bazlı ödemelerin (AP), ödeme yapılan toplam tarımsal arazi miktarı 
(X) ile çarpımı kadar olacaktır. Devletin açıkladığı alan bazlı ödemelerdeki küçük 
bir değişim vergi mükelleflerine olan maliyette de değişime (ATC) neden olacaktır. 
(30) nolu denklemin kısmi türevi alındığında bu değişim elde edilebilir. 

G1). ATC-(X,* AAP) *(X, * en * ap * AAP) 
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(31) nolu denklemin ilk kısmı, alan bazlı ödemelerdeki değişime (AAP) bağlı 
olarak mevcut arazi miktarındaki (X ,) ekstra maliyet değerini, ikinci kısmı ise alan 
bazlı ödemelerdeki değişime bağlı olarak ödemelerden faydalanan arazi miktarında 
artış olduğu takdirde ekstra maliyet değerini ifade etmektedir. 

4.4.4.5 Alan Bazlı Ödemelerin Transfer Etkinliğinin Hesaplanması 

Alan bazlı ödemelerin çiftçi hanehalkı geliri açısından (fhi) transfer etkinliği 
(TE), açıklanan alan bazlı ödemedeki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkı 
gelirindeki değişimin (AFHI), vergi mükelleflerine olan maliyetindeki değişime 
(ATC) oranı ile hesaplanabilir. Bunun için de (27) ve (31) nolu denklemlerden 
faydalanılabilir. 

(32) o TE(fhi) -AFHI / ATC 

-Syn*teytnr* I taptey)| / K 1 #er)t(S*lr*ey(i ey) /(1*en*ap) 
Vergi mükelleflerinden alan bazlı ödemeler aracılığıyla yapılan transferden 

“satın alınan girdi sağlayıcılar”ın aldığı pay (29) ve (31) nolu denklemlerden 

faydalanılarak hesaplanılabilir. 

(33) TE(is) -(So*enY(iten)| / (1*-en*ap) 
“Tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin vergi mükelleflerinden alan 

bazlı ödemeler aracılığıyla yapılan transferden aldığı pay (28) ve (31) nolu 
denklemlerden faydalanılarak hesaplanılabilir. 

(34) TE(lo) -İ Stneteytnr*(i taptey)| / (en) / (14 ey *ap) 
4.4.5 Satın Alınan Girdilere Verilen Desteklerin Transfer Etkinliği 

Çiftçi hanehalkı tarafından satın alınan girdilere dayalı bir tarımsal destek 
programında devlet gübre, mazot ve sigorta gibi tarımsal üretim girdilerinin birim 
fiyatlarını desteklemeyi hedeflemektedir. 
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4.4.5.1 Satın Alınan Girdilere Verilen Desteklerin Brüt Tarımsal Faktör Gelirleri 

Üzerindeki Etkisi 

Çiftçi hanehalkının tarımsal üretim nedeniyle elde ettiği toplam gelirin bir 
bölümü sahip olduğu toprağın maliyetleri için ve bir bölümü de sahip olduğu işgücü 
maliyetleri için harcanmaktadır. Satın alınan girdilere verilen desteğin birim 
fiyatındaki yapılacak bir artış sonucu çiftçi hanehalkının topraktan (AGFE,) ve 
işgücünden (AGFE, )sağladığı brüt kazancındaki değişimler; destek verilen girdinin 
arz esnekliği (e,), satın alınan girdi destek fiyatındaki değişim (AIS) ve kullanılan 
girdi miktarına (X,) bağlı olarak hesaplanabilmektedir. 

(35) AGFE,-(S,* n.* e, * AlS * X,) 

(36)  AGFE-(Sı*l,*e, *AlS * X)) 

4.4.5.2 Satın Alınan Girdilere Verilen Desteklerin Net Gelirdeki Değişim Etkisi 

(35) ve (36) nolu denklemlerdeki brüt faktör gelirlerindeki değişimlerin 
(AGFE, ve AGFE)) toprak ve işgücü faktörlerine bağlı karşılıkları (6) nolu 
denklemde yerine konulduğunda destek miktarındaki artışa bağlı olarak çiftçi 
hanehalkı gelirindeki net değişim (AFHI) 

67) AFHI-AGFE, / (1 * eş) # AGFE/ (1 * ei) 

— (S*nr*eç*AlS*Xo) / (1ten) * (Sı*l*eç*AlS*Xo) / (1 tey) 

- ((SutnrteMi ten) * (Sitirey(1ter) * Als *X, 
şeklinde ifade edilebilecektir. 

“Tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin satın alınan girdi destek 
miktarındaki artışa bağlı olarak net gelirindeki değişim (37) nolu denklemin ilk 
kısmından faydalanılarak hesaplanılabilir. Bu değişim oranı, toprak sahiplerinin 
sahip oldukları toprak oranına (ni) bağlı olarak değişecektir. 

(38)  ALOI-(S,*n*eo) / (1 ten) 

Çiftçi hanehalkının satın aldığı girdileri arz eden “satın alınan girdi 
sağlayıcılar”ın girdi destek fiyatındaki artışa bağlı olarak net gelirindeki değişim, 

74 



  

çiftçi hanehalkının satın aldığı girdilerin toplam tarımsal üretim maliyetleri 
içerisindeki payı, (So) ve esnekliği (eo) (37) nolu denklemin ilk kısmında kullanılarak 
elde edilebilir. 

(89) ALISI-(S*eg)/ (eg) 

4.4.5.3 Satın Alınan Girdilere Verilen Desteklerin Vergi Mükelleflerine Maliyeti 

(40) TC-IS*X, 

Satın alınan girdi desteklerinin vergi mükelleflerine maliyeti (TC), satın 

alınan girdi destek fiyatı (1S) ve kullanılan girdi miktarının (X,) çarpımı kadar 

olacaktır. Devletin açıkladığı girdi destek fiyatındaki küçük bir değişim (A1S)vergi 

mükelleflerine olan maliyette de değişime (ATC) neden olacaktır. (40) nolu 

denklemin kısmi türevi alındığında bu değişim elde edilebilmektedir. 

(41) ATC-(X,*AlS) -(X,*e,* is * ALS) 

(41) nolu denklemin ilk kısmı, girdi destek fiyatındaki değişime (AIS) bağlı 

olarak mevcut miktarındaki (X,) ekstra maliyet değerini, ikinci kısmı ise girdi destek 
fiyatındaki değişime bağlı olarak satın alınan girdi miktarında artış olduğu takdirde 
ekstra maliyet değerini ifade etmektedir. Bu maliyet değeri de satın alınan girdilerin 
başlangıç destek oranına (is) bağlıdır. (is) oranı, satın alınan girdi desteklerinde, daha 
önceki bölümlerde incelenen desteklerde kullanılan (op), (mps) ve (ap) oranlarının 
işlevini görmektedir. 

4.4.5.4 Satın Alınan Girdilere Verilen Desteklerin Transfer Etkinliğinin 
Hesaplanması 

Satın alınan girdilere verilen desteklerin çiftçi hanehalkı geliri açısından (fhi) 
transfer etkinliği (TE), açıklanan girdi destek fiyatındaki değişime bağlı olarak çiftçi 
hanehalkı gelirindeki değişimin (AFHM, vergi mükelleflerine olan maliyetindeki 
değişime (ATC) oranı ile hesaplanabilmektedir. Bunun için de (37) ve (41) nolu 
denklemlerden faydalanılabilir. 

(42)  TE(fhi) <AFHI / ATC 

— ((S.*nr*eM tey) t (Sı*l*e,/(1 tel) /(1*eo*is) 
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Vergi mükelleflerinden satın alınan girdilere verilen destekler aracılığıyla 
yapılan transferden “satın alınan girdi sağlayıcılar”ın aldığı pay (39) ve (41) nolu 
denklemlerden faydalanılarak hesaplanabilecektir. 

(43) TEfis)-((So* e.) /(1e0) /(14 es*is) 
“Tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin vergi mükelleflerinden satın 

alınan girdilere verilen destekler aracılığıyla yapılan transferden aldığı pay (38) ve 
(41) nolu denklemlerden faydalanılarak hesaplanabilecektir.” 

(44) TE(lo) -(S,*n,*eo) /(1tep) /(1* eo*is) 

  

* OECD, 2003, s.67-71 
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Bölüm 5 

TÜRKİYE'DEKİ TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN ÇİFTÇİ 
HANEHALKI GELİRİ AÇISINDAN TRANSFER ETKİNLİĞİ 

5.1 Kapsam ve Analiz Çerçevesi 

Tarımsal destekleme ödemelerinin transfer etkinliği ölçümüne yönelik bir 

önceki bölümde anlatılan metodolojiden anlaşılacağı üzere transfer etkinliği, destek 

türü ne olursa olsun açıklanan destek fiyatındaki değişime bağlı olarak çiftçi 

hanehalkı gelirindeki değişimin, bu transferi finanse eden gruplara (vergi 

mükelleflerine ya da tüketicilere) olan maliyetindeki değişime oranı ile 

hesaplanmaktadır. Transfer etkinliği formülü de çeşitli fiyat ve miktar 

değişkenlerindeki değişimlere yönelik hesapların kullanılmasıyla oluşturulmuştur. 

Türkiye'de belirli tarımsal desteklerin transfer etkinliği hesaplanırken, elde 

edilen transfer etkinliği formülünde her bir destek için Türkiye'ye özel varsayımlar 

yapılmış ve formüldeki oranlara karşılık gelen oranların ülkemiz için yaklaşık 

değerleri hesaplanmıştır. 4. Bölümde anlatılan, ülkemize uygulanan tarımsal 

destekleme araçlari OECD sınıflandırmasına göre toplulaştırılarak metodolojiye 

uygun biçimde 4 ana başlık altında incelenmiştir. 

İlk olarak OECD'nin “ürün (çıktı) bazlı ödemeler” olarak sınıflandırılan ve 
ülkemizde ürün miktarına kısıtlama getirilmeksizin fark ödemeleri yoluyla yapılan 

desteklerin transfer etkinliği ölçülmüştür. İkinci sırada tüm diğer ülkelerde önemli bir 
yer tutan piyasa fiyat destekleri yer almaktadır. Üçüncü olarak “alan bazlı ödemeler” 
kapsamında ülkemizde doğrudan gelir desteği olarak yapılan ödemeler incelenmiştir. 

Son olarak, “satın alınan girdi destekleri” kapsamında ülkemizde 2001 yılından 

itibaren uygulamaya konulan tarım reformu döneminde girdi destekleri adı altında 

verilmemekle birlikte farklı destekler altında verilen girdi maliyetlerini düşürücü 

desteklerin transfer etkinliği hesaplanmıştır ki Türkiye'de verilen bu destekler OECD 

sınıflandırmasında girdi destekleri olarak adlandırılmaktadır. 

Çalışmada, ele alınan her bir tarımsal destekleme aracının transfer etkinliği 
199 ce “çiftçi hanehalkı”, “tarımsal üretimle uğraşmayan toprak sahipleri”, “tarımsal girdi 
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sağlayıcıları” olmak üzere üç farklı menfaat grubu açısından hesaplanmış ve bunların 
dışında yapılan transferler “kaynak maliyetleri” olarak toplulaştırılarak her bir 

grubun yüzde paylarına ulaşılmıştır. 

Çalışma 2001-2004 dönemini kapsamaktadır. Bu sayede, tarım reformunun 

uygulandığı dönemde yapılan tarımsal desteklerin transfer etkinliği ölçülmüştür. 

Çalışmanın önceki yılları da kapsayabilmesi için özellikle geçmiş dönemdeki ürün 

bazında birim üretim maliyetlerine ilişkin verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hayvancılık destekleri çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bundan 

sonraki yapılacak çalışmalarda hayvancılık desteklerine yönelik varsayımlar yapılıp 

uyumlu hale getirilerek modele dahil edilebilir. 

5.2 Çalışmada Kullanılan Parametreler ve Hesaplanan Oranlar 

Transfer etkinliği hesaplarında kullanılan parametrelerden toprak, işgücü ve 

satın alınan girdi maliyetlerinin üretim maliyetleri içerisindeki payları (sırasıyla Sp, 

Sı ve So); fark ödemeleri ya da piyasa destekleri aracılığıyla 2001-2004 döneminde 

destek verilen bitkisel üretimin “ 84'ünü oluşturan ürünlerin üretim maliyet 

unsurları (EK 1) incelenerek hesaplanmıştır. Bu maliyet unsurlarından tarla kirası 

toprağın üretim maliyetleri içerisindeki payı (S,) olarak alınırken, diğer maliyet 
kalemlerinden sadece satın alınan girdi kullanımına (S,) ya da işgücüne (Sı) yönelik 

olanlar dışında hem satın alınan girdilerin hem de işgücünün kullanıldığı maliyetler 

geçmişte ürün bazında yapılan çalışmalardan da faydalanılarak her bir ürün için 
ayrıştırılmış” ve Türkiye'de üretilen tarımsal ürünler için toprağın, girdi 
kullanımının ve işgücünün üretim maliyetleri içindeki genel paylarına ulaşılmıştır. 

  

9' Elde edilen maliyet verilerinde maliyet kalemleri her bir ürün için ayrıntılı olmadığı için, 
maliyetlerin ne kadarının işgücü ve ne kadarının satın alınan girdilerden kaynaklandığına ilişkin 
ayrıştırma gereği duyulan ürünlerde; Haluk KASNAKOĞLU, Taner KIRAL, Tarımsal Ürünler İçin 
Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 
Ankara, 1999 ve Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Proje Raporu, Türkiye'de Bazı Bölgeler için 
Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Ankara, 2001, çalışmalarındaki farklı 
ürünler için birim maliyetlerin dağılımına yönelik yapılan hesaplamalardan faydalanılmıştır. 
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Tablo 5.1 Üretim Faktörlerinin Toplam Üretim Maliyeti İçerisindeki Payları 
(2001-2004) 
  

  

  

  

                          Buğday | Mısır | Pamuk | Z.Yağı | Ayçiçeği | Soya | Kanola (Tütün| Ş.Pan. | Çay | A.Ort. 
(Toprak 20 24 23 10 22 20 30 11 20 12 | 20 
Girdi 76 53 41 28 TI 66 6l 19 44 11 5794 
İşgücü 4 23 36 62 7 14 9 70 36 7 | 23 
(Toplam 100 | 100|( 100 100 100 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100“ 

  
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Haluk KASNAKOĞLU, Taner KIRAL, 1999 ve TEAE 2001 

Her bir ürün için elde edilen toprak, girdi kullanımı ve işgücü maliyetlerinin 

Türkiye'deki tarımsal üretim için elde edilecek genel bir rakama ulaşmak için basit 

ortalaması alınmamış; her bir ürünün maliyet dağılımı üretim miktarıyla çarpılarak 
üretimlerin toplam maliyet içerisindeki payları bulunmuştur. Üretim faktörlerinin bu 
paylarla ağırlıklandırılarak ortalamaları alınmış ve çalışmada kullanılacak 

Türkiye'deki tarımsal üretimdeki maliyet faktör oranları elde edilmiştir. Buna göre 
tarımsal üretimin 1 dekara maliyetinin 57'si satın alınan girdi kullanımından, 

“023'ü işgücü kullanımından ve 20'si ise toprak kullanımından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 5.2 Ürünlerin Toplam Üretim Maliyeti İçerisindeki Ağırlığı (2001-2004) 
YTL B 

0 4   
Toprak kullanımına ilişkin maliyetler ele alındığında, sadece kendi toprağı 

olmadığı halde tarımsal üretim amacıyla toprak kiralayan ya da benzeri 
uygulamalarla çiftçilik yapanlar değil; kendi toprağını eken çiftçilerin de toprak 
kullanımından dolayı bir maliyete katlandıkları görülmektedir. Toprak sahipleri olan 
üreticiler, çiftçilik yapmayıp topraklarını kiralama yoluyla ya da başka şekillerde 
değerlendirerek elde edecekleri gelirlerden kaynaklanan fırsat maliyetinden vazgeçip 
toprağı tarımsal üretim için kullandıklarında, toprağın onlar için de bir maliyeti 

oluşmaktadır. Bu nedenle çalışmada Her bir ürün için toprağın kiralama değeri 
alınarak toplam üretim maliyetleri içerisindeki arazi kullanımının payı elde 
edilmiştir. 
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Tarımsal girdi kullanımı maliyetlerinin içerisinde mazot, su, elektrik, tohum, 
kimyevi ve doğal gübre, tarımsal ilaç kullanımı ile kullanılan makinaların bakım ve 
onarım masrafları yer almaktadır. 

Ülkemizdeki çeşitli tarımsal maliyet hesaplarında çiftçi hanehalkının 
kullandığı işgücünün maliyeti üretim maliyetlerine yansıtılmamaktadır. Ancak 
çalışmada kullandığımız parametrelerden birinin işgücü olması nedeniyle 
çalışmadaki (faktör maliyetlerinin oranları Ohesaplanırken kullanılan ürün 

maliyetlerinde işgücünün çiftçi hanehalkına ait olup olmadığına bakılmaksızın tüm 
işgücü maliyetleri yansıtılmıştır. 

Transfer etkinliği ölçümünde üretim maliyeti faktörleri dışında kullanılan 

diğer parametreler toprağın ne kadarının çiftçi hanehalkına (n,), ne kadarının tarımsal 
üretim yapmayan toprak sahiplerine (n) ait olduğunu belirlemektedir. Bu iki oran, 
DİE 2001 yılı tarım sayımı verilerinden hesaplanarak Tablo 3.4'te gösterilmiştir. 
Tabloda yer alan hem kendi arazisini hem de kiraladığı arazileri işleyenlerin sadece 
kendi arazilerini işleme oranları ayrıştırılarak sadece kendi arazisini işleyenlere 
(mülk, zilyetlik ve hem mülk hem zilyetlik oranlarının toplamı) eklenmiş ve sonuçta 
çiftçi hanehalkının sahip olduğu arazi oranı (n,) Ye 87,3 olarak elde edilmiştir. Geriye 
kalan 912,7 ise tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerine (n) ait araziler olarak 

kabul edilmiştir. 

Transfer etkinliği ölçümünde hanehalkı açısından kullanılan bir diğer 
parametre işgücünün dağılımıdır. İşgücünün ne kadarının çiftçi hanehalkına ait 
olduğu (1) ve çiftçi hanehalkının ne kadar yabancı işgücü kullandığı Tablo 3.7'de yer 
alan 2001-2004 yıllarına ait verilerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Tabloda yer 
alan işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçileri çiftçi hanehalkına ait 
işgücü olarak, ücretli ve yevmiyelilerin toplamı ise çiftçi hanehalkının çalıştırdığı 
yabancı işgücü olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda çiftçi hanehalkına ait 
işgücü oranı (I,) Ve 94,5 olarak elde edilmiştir. 

Toprak (en), işgücü (e) ve girdi (eo) gibi üretim faktörlerinin arz esneklikleri 
ile ürünlerin arz (E,) ve talep (Ej) esneklikleri olarak OECD'nin üye ülkeler için 
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yaptığı hesaplarında kullandığı ortalama esneklikler alınmıştır. Alınan esneklikler 

3-5 yıl gibi orta vadeli faktör uyumunu yansıtmaktadır. ”? 

Çiftçi hanehalkı, destekleme politikalarındaki değişime, başka faaliyetler için 
kullandığı toprak ve işgücünü destek verilen ürünün üretimine kaydırarak cevap 
verebilmektedir. Bu tür değişimlere, çiftçi hanehalkının sağladığı işgücünün, 
sağladığı toprağa göre orta ve uzun dönemde genel olarak daha hızlı cevap vereceği 
göz önünde bulundurulduğunda, çalışmada kullanılan toprağın arz esnekliğinin (0,1) 
işgücü arz esnekliğine (1) göre daha düşük olması makuldür. Çalışmada Türkiye için 
hesaplanan toprak (© 20) ve işgücünün (9423) toplam maliyetler içerisindeki 
payının “o 43 ve satın alınan girdilerin maliyetinin 9657 olduğu göz önüne 
alındığında 1,5 olarak alınan satın alınan girdilerin arz esnekliğinin makul bir aralıkta 
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, çalışmada ortalama esneklikler alındığı 
için esnekliklerin belirli aralıklar dahilde değişimi halinde transfer etkinliğini ölçen 
duyarlılık analizi (EK 2) yapılmıştır. 

Her bir destekleme sistemi için ayrı oranlardan oluşan ve destek verilen 

ürünlere ait destek ve ticaret oranlarının başlangıç değerleri olan op, mps, ap ve is 
oranları çalışmada ele alınan Türkiye'deki her bir destek grubu için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. 

  

* OECD, 2003, s.62 
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Tablo 5.3 Transfer Etkinliği (TE) Hesaplarında Kullanılan Parametreler ve 
Hesaplanan Oranlar 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
Parametre İlçeriği İTE'ye Etkisi Oransal Değeri 
Üretim Faktörlerinin Maliyet Payları 
Sn (Toprak Pozitif 0,20 
Sı İşgücü Pozitif 0,23 
So Satın Alınan Girdiler egatif 0,57 
Çiftçi Hanehalkının Arz Ettiği Paylar 
Nr (Toprak Pozitif 0,87 
Il, İşgücü Pozitif 0,95 
Faktör Arz Esneklikleri 

Ep (Toprak Negatif 0,10 
E, Çiftçi Hanehalkı İşgücü Negatif I 
(Eç Satın Alınan Girdiler Pozitif 1,50 
E, (Ürün Arz Esnekliği Pozitif I 
Eg Ürün Talep Esnekliği ozitif -0,2 
Başlangıç Destek Oranları 
Op Fark Ödemeleri Negatif 0,15 
İMps Piyasa Fiyat Destekleri Negatif 0,25 
Ap (Alan Ödemeleri Negatif 0,29 
İs Satın Alınan Girdi DestekleriNegatif 0,31 

    
  

Kaynak: Ziraat Odaları Birliği, DİE Hanehalkı İşgücü Anketleri, OECD Veri Tabanı, OECD 2003, 
DPT, T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TEDAŞ, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

5.3 Fark Ödemelerinin Transfer Etkinliği 

Fark ödemelerinin transfer etkinliği ölçümü için oluşturulan hesaplarda 

Türkiye'de fark ödemesi yapılan ürünlerden kütlü pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi, 
kanola, zeytinyağı ve çay kullanılmıştır. 

(12) TE(hi) - (Serme / (tey) sti, / (ey) Vay E,* op)) 
Anılan ürünlere yapılan fark ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer 

etkinliği, fark ödemelerindeki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkı gelirindeki 
değişimin vergi mükelleflerine maliyetindeki değişime oranı yoluyla 4. bölümde elde 
edilen 12 nolu denklemle hesaplanmıştır. 

(13). TE(is)- (5./ seo) * ((04E)/asB.* op) 
(14) TE(lo) -*S,*n/ dey) *L(1IXEJ)/(14 Es*op) ) 
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Vergi mükelleflerinden fark ödemeleri aracılığıyla yapılan transferden çiftçi 
hanehalkı dışında “satın alınan girdi sağlayıcılar” ve “tarımsal üretim yapmayan 
toprak sahiplerinin” aldıkları pay (13) ve (14) nolu denklemlerden faydalanılarak 
hesaplanmıştır. 

Tablo 5.4 Fark Ödemeleri Yapılan Ürünlerin Piyasa Fiyatları (2001-2004) 

oya 35 36 48 
la 28 29 45 
İ 285 

20 32 46 
Kaynak: DPT, OECD Database, 1986-2004 

  
Fark ödemeleri sisteminin başlangıç destek oranı olan op oranı üreticinin elde 

ettiği fiyatlar (Pp) ile piyasa fiyatları (Pm) arasındaki farkın üreticinin elde ettiği 
fiyatlara oranlanmasıyla elde edilmiştir. 

Tablo 5.5 Ürünlere Yapılan Fark Ödemeleri (2001-2004) 
2001 2 

amuk 

i   
Türkiye'de yapılan fark ödemeleri sonucu üreticinin elde ettiği fiyatlar; fark 

ödemeleri sisteminde ele alınan ürünlerin 2001-2004 döneminde yıllık ortalama 
piyasa fiyatlarına, devletçe ilgili yıllar için açıklanan fark ödemeleri (prim) fiyatları 
eklenerek elde edilmiştir. 
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Tablo 5.6 Fark Ödemeleri Sonucu Üreticinin Eline Geçen Fiyatlar (2001-2004) 
200 200 2 

44 46 54 62 

ola 35 38 56 58 
i 300 315 391 382 

25 32 45 52 
  

Fark ödemelerinin başlangıç destek oranı (op) da anılan ürünlerdeki piyasa 
fiyatı ile üreticinin elde ettiği fiyatlar arasındaki farkın (prim fiyatının) üreticinin elde 
ettiği fiyatlara oranı olarak, 2001 ve 2004 yılları arasında her bir yıl için ayrı ayrı 
hesaplanmış ve bu dört yılın ortalaması alınarak Türkiye'de yapılan fark 
ödemelerinin transfer etkinliği için kullanılacak başlangıç destek oranı 0,15 olarak 
elde edilmiştir. 

Tablo 5.7 Fark Ödemeleri Başlangıç Destek Oranları (2001-2004) 

rünler 

amuk 0,0 0,1 O,l 
içeği O,l O,l O,l 

0,21 0 0,21   
bölümde hesaplanan op oranı kullanılarak çözüldüğünde, fark ödemelerinin çiftçi 
hanehalkı açsısından transfer etkinliği 9047 olarak elde edilmektedir. Ayrıca tarımsal 
üretim yapmayan toprak sahipleri ve satın alınan girdi sağlayıcılarının elde ettikleri 
paylar (13) ve (14) nolu denklemlerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Bu sonuçlara göre fark ödemeleri yoluyla çiftçilere sağlanan her ekstra 1 
YTL'nin sadece (yaklaşık) yarısının çiftçi hanehalkı tarafından, sahip olduğu toprak 
ve işgücü aracılığıyla, net kazanç olarak elde edildiği görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle, fark ödemeleri yoluyla çiftçi hanehalkı faktör gelirlerinde | YTL'lik artış 
için vergi mükelleflerinin yaklaşık 2 YTL ödemesi gerekmektedir. 
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Grafik 5.1 Fark Ödemelerinin Dağılımı 

  

a Çiftçi Hanehalkı Toprak 
EI Çiftçi Hanehalkı İşgücü 

Toprak Sahipleri 

404 CI Girdiciler 

IB Kaynak Maliyeti   
490 

Fark ödemeleri yoluyla vergi mükelleflerinden yapılan I YTL'lik transferin 
47 YKr'si çiftçi hanehalkı tarafından elde edilmektedir. Bu 47 YKr'nin 28 YKr'si 

sahip olduğu toprak faktöründen, 19 YKr'si işgücü faktöründen kaynaklanmaktadır. 

Grafik 5.1”de görüldüğü gibi, kalan 53 YKr'den en büyük payı 40 YKr ile 

satın alınan girdi sağlayıcılarının aldığı, tarımsal üretimle uğraşmayan toprak 

sahiplerinin payının ise ancak 4 YKr olduğu görülmektedir. Diğer üretimsel amaçlar 
için kullanılan kaynakları, desteklenen ürünün üretimini artırmak için kullanmanın 
alternatif maliyeti anlamına gelen kaynak maliyeti ise 9 YKr olarak gerçekleşmiştir. 

9 YKr'lik bu maliyet aynı zamanda, fark ödemelerinin yol açtığı üretim 

maliyetlerinin değiştirilmesi sonucu yurtiçi ekonomi çapında verimlilik kaybı 
anlamına gelmektedir. 

5.4 Piyasa Fiyat Desteklerinin Transfer Etkinliği 

Piyasa Fiyat Desteklerinin transfer etkinliği ölçümü için Türkiye'de üretilen 

buğday, arpa, mısır, tütün, rafine şeker, çay, pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, 
zeytinyağı, patates, domates, üzüm ve elma kullanılmıştır. 

(20) TE(fhi) -(S*n/(1teyyisi*i(1ei * (1E / 
(ce * (1-0,5*Ey*APY/Pa) 4 (1-4mps*Eç) — cş * (14 mps*Ea) ) 
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Piyasa fiyat desteklerinin çiftçi hanehalkı geliri açısından transfer etkinliği, 
açıklanan hedef fiyattaki değişime bağlı olarak çiftçi hanehalkı gelirindeki değişimin, 
vergi mükelleflerine ve tüketicilere olan maliyetindeki değişimi yoluyla 4. bölümde 
elde edilen (20) nolu denklemle hesaplanmıştır. 

(21)  TE(is)— So/(Iteo) *(1*4EŞ)/ 

(e, * (1-0,5 *Eg*APy/Pg) * (1I4mps*E,) — cr * (14 mps*Eo)) 
(22) TE(lo) -Sn#nt/(Iten) * (14Es) / 

(e. * (1-0,5*E4*APy/Pg) * (14*mps*E,) — cr * (14 mps*Ey)) 
Vergi mükelleflerinden piyasa fiyat destekleri aracılığıyla yapılan transferden 

çiftçi hanehalkı dışında “satın alınan girdi sağlayıcılar”ın ve “tarımsal üretim 

yapmayan toprak sahipleri”nin aldıkları paylar (21) ve (22) nolu denklemlerden 
faydalanılarak hesaplanmıştır. 

Piyasa fiyat desteklerinde kullanılan iç tüketimin üretime oranı (c,), her bir yıl 
için anılan ürünlerdeki iç tüketim toplamlarının üretim toplamlarına oranlanarak 
hesaplanmıştır. Çalışmada da bu oranların 2001-2004 yılları arasındaki ortalaması 
olan 97,8 oranı kullanılmıştır. Tablo 5.8”de görüldüğü gibi Türkiye bu ürünlerin 

bazılarında ihracatçı, bazılarında ise ithalatçı konumundadır. Bu durum ürün bazında 
da yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Örneğin 2003 yılında üretimin tüketimi 
karşılamadığı buğdayda, 2004 yılında tam tersi bir durum vardır. 

İç fiyatlar referans (sınır) fiyatların üzerinde olduğunda ortaya çıkan piyasa 
fiyat destekleri, üretim ve tüketim miktarları açısından ele alındığında iki farklı 
durumla karşılaşılmaktadır. Ülke ihracatçı ise fiyat farkından kaynaklanarak 
üreticilere verilen piyasa fiyat desteğinin maliyeti, tüketiciler ve vergi mükellefleri 
tarafından karşılanmaktadır. Üretimin tüketimi karşılayan miktarındaki fiyat farkı 
tüketicilerce, ihraç edilen (tüketim fazlası olan) kısmındaki fiyat farkı ise vergi 

mükelleflerince desteklenmektedir. Ülke ithalatçı ise tüketimin yerli üretimle 
karşılanan miktarındaki fiyat farkı tüketicilerce karşılanmaktadır. 
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Tablo 5.8 at Desteği Verilen Ürünlerin Üretim ve Tüketim Miktarları 
Üretim ton Tüketim ton 

rünler 2001 2002 | 2003 | 2004 Ort. 2001 2002 2003 | 2004 
16. 16.1 15 17 16 16 16. 16 I 
2: 2. 2 2 3.1 3. 3.8 

2.49 233 l 13 13 
1 2 I l 

14 

751 

      

50.21 50.61 
97. 99 

Kaynak: DPT, OECD Database, 1986-2004 

Fark ödemelerinde olduğu gibi, Piyasa fiyat desteklerinin başlangıç destek 
oranı olan mps, birim piyasa fiyat desteğinin (P,-P,,) üretici fiyatlarına (P,) 
oranlanmasıyla elde edilmiştir. 

Tablo 5.9 a at Desteği Verilen Ürünlerin İ ve Referans 
Referans İ 

rünler 200 200 
15,71 

l 

3 

    

   39 

51 

1 

49,4 

Çalışmada kullanılan ürünlerin 2001 ve 2004 yıllarındaki iç piyasadaki ve 
sınır fiyatları arasındaki farklar alınmış, bu farklar iç piyasa fiyatlarına oranlanarak 
başlangıç ödeme oranları (mps) 2001 ve 2004 yılları arasında her bir yıl için ayrı ayrı 
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hesaplanmış ve bu dört yılın ortalaması alınarak Türkiye'de yapılan piyasa fiyat 
desteklerinin transfer etkinliği için kullanılacak başlangıç destek oranı 0,25 olarak 
elde edilmiştir. 

Tablo 5.10 Piyasa Fiyat Desteği Verilen Ürünlerin Başlangıç Destek Oranları 
rünler 2001 2002 2003 2004 Ort. 

0 0,12 0,39 0,15 0 

0,04 0,05 0 0,27 0,15 
0,15 0 0,43 0 
0 0,07 0,06 
0,47 0,62 0,49 
0,10 0 0,21 
0,10 0,09 0,14 

0 0,00 0 
0,08 0 0,21 
0,63 0,62 0 
0 0 0,05 
0 0,35 0,27 

0 0,17 0,17 

1 

  
(20) nolu denklem, bölüm 5.2*de hesaplanmış olan ilgili genel oranlar ile bu 

bölümde hesaplanan mps oranı kullanılarak çözüldüğünde, piyasa fiyat desteklerinin 
çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliği 9642 olarak elde edilmektedir. “Tarımsal 
üretim yapmayan toprak sahipleri” ve “satın alınan girdi sağlayıcılarının elde 
ettikleri paylar (21) ve (22) nolu denklemlerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Bu sonuçlara göre piyasa fiyat destekleri ödemeleri yoluyla çiftçilere 
sağlanan her ekstra I YTL'nin sadece (yaklaşık) beşte ikisinin çiftçi hanehalkı 
tarafından, sahip olduğu toprak ve işgücü aracılığıyla, net kazanç olarak elde edildiği 
görülmektedir. Diğer bir deyişle, piyasa fiyat destekleri yoluyla çiftçi hanehalkının 
faktör gelirlerinde | YTL”lik artış için tüketicilerin ve vergi mükelleflerinin yaklaşık 
2,4 YTL ödemesi gerekmektedir. 

88 



  

Grafik 5.2 Piyasa Fiyat Desteklerinin Dağılımı 

210 254 

Çiftçi Hanehalkı Toprak 

Bi Çiftçi Hanehalkı İşgücü 

LI Toprak Sahipleri 
LI Girdiciler 

174 
Bi Kaynak Maliyeti     

40 

Piyasa fiyat destekleri yoluyla tüketicilerden ve vergi mükelleflerinden 

yapılan I YTL'lik transferin 42 YKr'si çiftçi hanehalkı tarafından elde edilmektedir. 

Bu gelirin 25 YKr'si sahip olduğu toprak faktöründen, 17 YKr'si işgücü faktöründen 

kaynaklanmaktadır. Kalan 58 YKr'den en büyük payı 33 YKr ile tarımsal girdi 
sağlayıcılarının elde ettiği, tarımsal üretimle uğraşmayan toprak sahiplerinin payının 
ise ancak 4 YKr olduğu görülmektedir. Kaynak maliyeti ise 21 YKr olarak 
gerçekleşmiştir. 

Piyasa fiyat desteklerinin transfer etkinliği, fark ödemelerinin transfer 

etkinliğiyle karşılaştırıldığında en büyük farkın, kaynak maliyetlerinde olduğu 

görülmektedir. Fark ödemelerinde “09 olan kaynak maliyeti piyasa fiyat 

desteklerinde “2 1?e yükselmiştir. Piyasa fiyat desteklerinde kaynak maliyetinin daha 

yüksek olmasının nedeni piyasa fiyat destek miktarındaki birim artışla birlikte 

tüketimdeki azalmalardan kaynaklanan iç ekonomik kayıplardır. Çiftçi hanehalkı 

açısından piyasa fiyat desteklerinin transfer etkinliğinin fark ödemelerine göre 945 

daha düşük gerçekleşmesinin en önemli nedeni başlangıç destek oranının W10 daha 

yüksek olmasıdır. Bu oranın daha yüksek olmasıyla piyasa fiyat desteklerinin 

tüketicilere ve vergi mükelleflerine maliyeti daha da artmış ve payda büyümüştür. 

Ancak çiftçi hanehalkının elde ettiği pay sabit kaldığı için (her iki destekleme 

türünde de çiftçi hanehalkının sahip olduğu toprak, işgücü ve bunlara bağlı 
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esneklikler aynı oranda olduğu için) piyasa fiyat desteklerinin çiftçi hanehalkı 
açısından transfer etkinliğinin payı daha küçük olarak gerçekleşmiştir. 

5.5 Alan Bazlı Ödemelerin Transfer Etkinliği 

Alan bazlı ödemelerin transfer etkinliği ölçümü için oluşturulan hesaplarda 

Türkiye?de alana dayalı ödemenin yapıldığı doğrudan gelir destekleri ele alınmıştır. 

(32) TE(ihi)— (Su*ne*eptnr* (1 #ap tey) /(1 #e,) 
# Sii*ey/ (iten) / Gtentap) 

Doğrudan gelir desteği aracılığıyla yapılan alana dayalı ödemelerin çiftçi 
hanehalkı açısından transfer etkinliği, alana dayalı ödemelerdeki değişime bağlı 

olarak çiftçi hanehalkı gelirindeki değişimin vergi mükelleflerine maliyetindeki 
değişime oranı yoluyla 3. bölümde elde edilen (32) nolu denklemle hesaplanmıştır. 

(33) TE(is)- (Sote) / (tey) / (1#e,*ap) 
(34) TE(o) -(Sv*neytnr*(itaptey) / 1ten) / (ten*ap) 
Vergi mükelleflerinden fark ödemeleri aracılığıyla yapılan transferden “satın 

alınan girdi sağlayıcıların” ve “tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri”nin 
aldıkları paylar (33) ve (34) nolu denklemlerden faydalanılarak hesaplanmıştır. 

Tablo 5.11 Çalışmada Kullanılan Ürünler İçin Ödenen Tarla Kiraları (YTL/Da) 
  

YıllarBuğday|Mısır| Pamuk | Z.Yağı |Ayçiçeği| Soya | Tütün | Kanola | Ş.Pan. | Çay Ort.   

2001(|11,53| © (39,42 (23,25 | 9,33 7 25,98 iL 34,68 | 75,00 | 31.31 
2002|16,550| - (41,04 |24,93 | 13,34 | 15,88 | 40,00 | 22,00 | 45,15 | 47,24 | 29,56 
2003 | 10,00 (30,00| 80,00 | 21,39 | 16,00 | 23,13 | 37,08 | 25,00 | 28,28 | 4,29 | 27,52 
2004 | 15,00 |61,11| 100,00 | 27,21 | 19,79 | 25,00 | 53,54 | 35,00 | 73,09 | 28,75 | 43,85 
Ort. | 13,26 (45,56)| 65,12 | 24,19 | 14,61 | 21,33 | 39,15 | 27,33 | 45.30 | 38,82 | 33,47 

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

  

  

  

                          
  

Alan bazlı ödemelerin başlangıç destekleme oranı (ap) hesaplamalarında, 
faktör maliyetleri hesabında kullanılan on ürünün dekar başına tarla kirası 
maliyetlerinden faydalanılmıştır. 
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Tablo 5.12 DGD Ödemeleri (2001-2004) 
  

  

  

  

  

    
Yıllar YTIL/Da 
2001 10,0 
2002 13,5 
2003 16,0 
2004 16,0 

Ortalama 13,9 
    
  

Kaynak:DPT, Yıllık Programlar 

Başlangıç destekleme oranı (ap), 2001 ve 2004 yılları arasında dekar başına 
yapılan DGD ödemelerinin aynı yıllar için anılan ürünlerin dekar başına tarla kirası 
maliyetlerine eklenmesi ve DGD ödemelerinin bu toplama oranlanmasıyla elde 
edilmiştir. 

Tablo 5.13 Alan Bazlı Ödemelerin Başlangıç Ödeme Oranları (2001-2004) 
  

YıllarBuğday (Mısır Pamuk (Z.YağılAyçiçeği Soya (Tütün (Kanola (Ş.Pan. (Çay Ort. 
2001) 0,46 - 0,20 | 0,30 | 0,52 - 0,28 - 0,22 | 0,12 (0,24 
2002) 0,45 - 0,25 (0,35 | 0,50 |(046| 0,25 0,38 0,23 0,22 (0,31 
2003) 0,62 0,35| 0,17 | 0,43) 0,50 |(041)/ 0,30 0,39 0,36 | 0,79 (0,37 
2004| 0,52 0,21) 0,14 (0,37) 0,45 |0,39| 0,23 0,31 0,18 | 0,36 | 0,27 
Ort. 0,51 0,23) 0,18 | 0,36 |J 0,49 (0,39| 0,26 0,34 0,23 0,26 |0,29 

  

  

  

  

                            
  

ap oranı, 2001 ve 2004 yılları arasında her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanmış 

ve bu dört yılın ortalaması alınarak Türkiye?de yapılan alan bazlı ödemelerin transfer 
etkinliği için kullanılacak başlangıç destek oranı 0,29 olarak elde edilmiştir. 

(32) nolu denklem, bölüm 5.2'de hesaplanmış olan ilgili genel oranlar ile bu 

bölümde hesaplanan ap oranı kullanılarak çözüldüğünde, DGD ödemelerinin çiftçi 
hanehalkı açsısından transfer etkinliği 982 olarak elde edilmektedir. “Tarımsal 
üretim yapmayan toprak sahipleri” ve “satın alınan girdi sağlayıcıların” elde ettikleri 
paylar (33) ve (34) nolu denklemlerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Bu sonuçlara göre DGD ödemeleri yoluyla çiftçilere sağlanan her ekstra | 
YTL'nin beşte dördünden fazlasının çiftçi hanehalkı tarafından, sahip olduğu toprak 
ve işgücü aracılığıyla, net kazanç olarak elde edildiği görülmektedir. Diğer bir 
deyişle, piyasa fiyat destekleri yoluyla çiftçi hanehalkı faktör gelirlerinde | YTL”lik 
artış için vergi mükelleflerinin yaklaşık 1,2 YTL ödemesi gerekmektedir. 
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DGD ödemeleri yoluyla vergi mükelleflerinden yapılan | YTL'lik transferin 
82 YKr'si çiftçi hanehalkı tarafından elde edilmektedir. Bu gelirin 8I YKr'si sahip 
olduğu toprak faktöründen, | YKr'si işgücü faktöründen kaynaklanmaktadır. Bunun 
nedeni DGD ödemelerindeki artışla birlikte artan faktör gelirinin, doğrudan toprak 

faktörüne bağlı olmasıdır. Kalan 18 YKr'den en büyük payı 12 YKr ile tarımsal 
üretimle uğraşmayan toprak sahiplerinin elde ettiği, tarımsal girdi sağlayıcılarının 
payının ise ancak 3 YKr olduğu görülmektedir. Kaynak maliyeti ise 3 YKr olarak 
gerçekleşmiştir. 

Grafik 5.3 Alan Bazlı Ödemelerin Dağılımı 
  

34, 3 
  

    
  

e o Çiftçi Hanehalkı Toprak e 
LA, El Çiftçi Hanehalkı İşgücü | 
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  8190 

DGD ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliğinin, fark 
ödemeleri ve piyasa fiyat desteklerinin yaklaşık iki katı olduğu görülmektedir. 
Benzer biçimde tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri de DGD ödemelerinde 
diğer desteklerde yapılan transfere göre dört kat daha fazla pay almaktadır. DGD 
ödemelerinde birim artışın toprağa bağlı olarak gerçekleştirilmesinden ve toprağa 

bağlı artışın satın alınan girdilerle doğrudan bağlantısının olmamasından dolayı diğer 
destekleme araçlarıyla yapılan desteklemeden 9033 ve “640 gibi paylar alan “satın 
alınan girdi sağlayıcılarının da DGD ödemelerinde “3 gibi çok düşük bir pay aldığı 
görülmektedir. 

DGD ödemelerindeki kaynak maliyetlerinin diğer ödemeler göre çok düşük 
düzeyde olduğu görülmektedir. Fark ödemelerinde 09 olan kaynak maliyeti piyasa 
fiyat desteklerinde “621 iken DGD ödemeleri yoluyla yapılan transferlerde 903 
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civarında gerçekleşmiştir. Diğer desteklere göre kaynak maliyetinin daha düşük 
olmasının nedeni, destek miktarındaki birim artışla birlikte kaynakların kullanım 
yönünün değiştirilmesinin, yani araziye destek verildiği için başka üretim amaçları 
için kullanılan arazilerin destekten daha fazla yararlanmak için tarım arazilerine 
dönüştürülmesinin, çok zor olması nedeniyle iç ekonomik kayıpların sınırlı 
olmasıdır. 

5.6 Satın Alınan Girdi Desteklerinin Transfer Etkinliği 
Türkiye'de 2001 yılından itibaren uygulanan tarımsal (destekleme 

programında girdi desteklerinin kaldırılmış olması nedeniyle satın alınan girdilere 
yönelik desteklemelerin transfer etkinliği hesaplamalarında, 2001 yılında verilen 
gübre desteğinin yanı sıra başka isimler altında verilen ve OECD'nin girdi desteği 
olarak sınıflandırdığı tarımsal girdilerden 2004 yılı muhtelif sübvansiyonlu kredi 
destekleri, 2001 ve 2002 yılları sulama için elektrik enerjisi indirimi desteği ve 2004 
yılı sübvansiyonlu tohum kredilerinden faydalanılmıştır. 

(42) TE(fhi)— ((Su*nr*eç) /(1ten) * Sı*l*e,/ (te) / (14eo*is) 
Satın alınan girdi destekleri aracılığıyla yapılan ödemelerin çiftçi hanehalkı 

açısından transfer etkinliği, destekleme oranındaki değişime bağlı olarak çiftçi 
hanehalkı gelirindeki değişimin vergi mükelleflerine maliyetindeki değişime oranı 
yoluyla 3. bölümde elde edilen (42) nolu denklemle hesaplanmıştır. 

(43) o TE(is)— (So*eo) / (1teo) / (14eo*is) 
(44). TE(lo) -(S,*n,*eo) / (14ey) / (1 teo*is) 
Vergi mükelleflerinden satın alınan girdilere verilen destekler aracılığıyla 

yapılan transferden “satın alınan girdi sağlayıcıların” ve “tarımsal üretim yapmayan 
toprak sahiplerinin” aldıkları pay (43) ve (44) nolu denklemlerden faydalanılarak 
hesaplanmıştır. 
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Tablo 5.14 Satın Alınan Girdi Fiyatları ve Kredi Faiz Oranları (2001-2004) 
  
  
  
  
                Girdi Fiyatları 2001 2002 2003 2004 Ort. 
Kredi Faizi (0) - - - 304 30 
Gübre (YK/Kg) 22,54 - - - 22,54 
(Tohum Kredisi (90) - - - 300 304 
lektrik (Sulama)(YKr/Kw) 4,97 7,95 - - 6,46   

Kaynak: TEDAŞ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DPT verileri 
Satın alınan girdi desteklerinin başlangıç destek oranı (is) hesaplamalarında, 

Tablo 5.14”te görüldüğü gibi destek verilen farklı girdi türleri ve desteklenen her bir 
girdinin 2001 -2004 yılları arasında desteklendiği yıla ait ortalama fiyatları (krediler 
için cari faiz oranı) kullanılmıştır. 

Tablo 5.15 Satın Alınan Girdilere Verilen Birim Destek Fiyatları ve Faiz 
Oranları (2001-2004) 
İBirim Girdi Desteği 2001 2002 2003 2004 Ort. 
Kredi Faiz İndirimi (90) - - - 7,820 | 7,820 
Gübre (YKr/Kg) 2,14 - ¬ 

  
  
  
  
              - 2,14 

(Tohum Kredisi (0) - - - 13,554 | 13,590 
Elektrik (SulamaX(YKr/Kw) 1,79 3,00 - - 2,39   
Kaynak: TEDAŞ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DPT verileri 

Başlangıç destekleme oranları hesaplanırken Tablo 5.14 ve Tablo 5.15'te yer 
alan tohum kredisi ve muhtelif amaçlarla verilen kredilerin 2004 yılı ortalama cari 
faiz oranları ve sübvansiyon oranlarından faydalanılmıştır. Tablo 5.15'te yer alan 
muhtelif tarımsal kredilerdeki faiz indirim oranı, 2004 yılında yayınlanan 2004/6840 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bitkisel üretime verilen sübvansiyon oranları ile 
T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla tarım kesimine verilen 
sübvansiyonlu kredilerin sübvansiyon oranlarının 2004 yılında verilen kredi 
miktarına göre ağırlıklı ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Her iki tabloda da 
gübreye ilişkin toplulaştırılmış veriler, 2001 yılında destek verilen gübre türlerinin 
fiyatları ve her bir gübre türü için kg başına verilen gübre desteklerinin ortalamaları 
alınarak elde edilmiştir. Tablolarda görüldüğü gibi 2003 yılında hesaplamalarda 
kullanılan (o girdi ( desteklemelerine yönelik (bir (ödeme yapılmadığından, 
hesaplamalarda alınan ortalamalara 2003 yılı dahil edilmemiştir. 
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Tablo 5.16 Satın Alınan Girdi Desteklerinin Başlangıç Destek Oranları 
  

  

  

  

  

                
Girdi Destekleme Oranı (0) 2001 | 2002 | 2003 2004 | A.Ort. 
Kredi - - - 260 264 
Gübre 9,5195 - - - 105 
(Tohum Kredisi - - - 454 459p 
lElektrik (Sulama) 364 | 38, - - 37 
Ağırlıklı Ortalama 234 | 389p - 360 310 
  

Desteklenen her bir girdi türü için kullanılan birim girdi desteğinin o yıla ait 
ortalama fiyatlar (kredilerde faiz oranı) içerisindeki paylarının 2001-2004 döneminde 

destekleme yapılan yıllar içerisindeki ortalamaları alınarak her bir destek için 
başlangıç destek oranı (is) hesaplanmıştır. Her bir desteğin başlangıç destek oranının 
destek verilen toplam değer içindeki paylarına göre ağırlıklı ortalaması alınarak 
transfer etkinliği hesaplarında kullanılacak başlangıç destek oranı 0,31 olarak elde 
edilmiştir. 

(42) nolu denklem, bölüm 5.2'de hesaplanmış olan ilgili genel oranlar ile bu 
bölümde hesaplanan (is) oranı kullanılarak çözüldüğünde, satın alınan girdi 
ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliği 027 olarak elde 
edilmektedir. Tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri ve girdi sağlayıcıların elde 
ettikleri paylar (43) ve (44) nolu denklemlerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Bu sonuçlara göre satın alınan girdi destekleri yoluyla çiftçilere sağlanan her 
ekstra 1 YTL'nin yaklaşık dörtte birinden fazlasının çiftçi hanehalkının, sahip 
olduğu toprak ve işgücü aracılığıyla, net kazanç olarak elde edildiği görülmektedir. 
Diğer bir deyişle, piyasa fiyat destekleri yoluyla çifiçi hanehalkının faktör 
gelirlerinde | YTL”lik artış için vergi mükelleflerinin yaklaşık 3,6 YTL ödemesi 
gerekmektedir. 

Satın alınan girdi destekleri yoluyla vergi mükelleflerinden yapılan | YTL'lik 
transferin 28 YKr'si çiftçi hanehalkı tarafından elde edilmektedir. Bu gelirin 17 
YKr'si sahip olduğu toprak faktöründen, 11 YKr'si işgücü faktöründen 
kaynaklanmaktadır. Kalan 72 YKr'den tarımsal girdi sağlayıcılarının elde ettiği pay 
23 YKr iken tarımsal üretimle uğraşmayan toprak sahipleri yalnızca 2 YKr elde 
etmektedir. Kaynak maliyeti ise 47 YKr olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 5.4 Satın Alınan Girdi Desteklerinin Dağılımı 

Çiftçi Hanehakı toprak | 
Bl Çiftçi Hanehalkı İşgücü 
0 Toprak Sahipleri 
Gi Girdiciler 

El Kaynak Maliyeti 

47   
Satın alınan girdi desteklerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliğinin, 

fark ödemeleri ve piyasa fiyat desteklerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Bu 
durum girdi desteklerinde yapılan birim artışın çiftçi hanehalkının brüt faktör 
kazancını, doğrudan satın alınan girdinin arz esnekliğine bağlı olarak 
değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa diğer destekleme araçlarında çiftçi 
hanehalkının brüt faktör kazancı birim destek miktarındaki artışla birlikte, üretilen 

ürünün arz esnekliğine bağlı olarak değişmektedir. 

Kaynak maliyetleri ele alındığında, satın alınan girdi desteklerindeki bu 
maliyetin diğer ödemeler göre çok yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Fark 
ödemelerinde “ 9 olan kaynak maliyeti piyasa fiyat desteklerinde 21, DGD 
ödemelerinde ise 43 civarında gerçekleşirken, satın alınan girdi destekleri yoluyla 

yapılan transferlerde “e 47 olarak gerçekleşmiştir. Diğer desteklere göre kaynak 
maliyetinin çok daha yüksek olmasının nedeni, destek miktarındaki birim artışla 
birlikte satın alınan girdi kullanımı başta olmak üzere kaynakların yönünün 
değiştirilmesinin çok daha kolay olması nedeniyle iç ekonomik kayıpların yüksek 
olmasıdır. 
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5.7 Türkiye'deki Tarımsal Desteklerin Transfer Etkinliğin OECD Ortalaması ile 
Karşılaştırılması 

Tarımsal desteklerin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliğine yönelik 
olarak 2003 yılında yapılan OECD çalışmasında, transfer etkinliği ölçümünde 
faydalanılan parametreler üye ülkeler açısından toplulaştırılmış ve ortalama değerler 
alınmıştır. Bunun yanı sıra bazı parametreler için genel varsayımlar yapılmıştır. 

Tablo 5.17 OECD Transfer Etkinliği (TE) Hesaplarında Kullanılan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Parametreler 

Parametre İlçeriği İTE'ye Etkisi Oransal Değeri 
Uretim Faktörlerinin Maliyet Payları 
Sn oprak Pozitif 0,20 
SI İşgücü Pozitif 0,2 
So Satın Alınan Girdiler Negatif 0,6 
Çiftçi Hanehalkının Arz Ettiği Paylar 
Nr (Toprak ozitif 0,5 
Lr İşgücü Pozitif 0,75 
Faktör Arz Esneklikleri 

En oprak egatif 0,1 
El Çiftçi Hanehalkı İşgücü Negatif l 
Eo Satın Alınan Girdiler Pozitif 1,5 
Es Ürün Arz Esnekliği Pozitif I 
Ed Ürün Talep Esnekliği Pozitif -0,2 
Başlangıç Destek Oranları 
O ark Ödemeleri Negatif 0,3 
İMps Piyasa Fiyat Destekleri Negatif 0,3 
Ap (Alan Ödemeleri Negatif 0,3 
İs Satın Alınan Girdi Destekleri Negatif 0,3 

        
  
Kaynak: OECD, 2003 

Kullanılan parametreler incelendiğinde toprak, işgücü ve satın alınan 
girdilerden oluşan tarımsal girdilerin toplam tarımsal üretim maliyetleri içerisindeki 
paylarının Türkiye için yapılan çalışma için yapılan hesaplamalara yakın olduğu 
görülmektedir. 

OECD çalışmasında başlangıç destek oranları 0,3 gibi sabit bir rakam olarak 
alınmış, Türkiye'ye ilişkin çalışmamızda ise her bir destek için ayrı ayrı 

97 



hesaplanmıştır. Başlangıç destek oranlarının fark ödemeleri hariç diğer destekleme 
ödemelerinde Türkiye için hesaplanan oranlara yakın olduğu söylenebilir. Fark 
ödemelerinde ise bu oran iki katına çıkmaktadır. 

Parametreler arasındaki en büyük farkın çiftçi hanehalkının sahip olduğu 
arazinin ve işgücünün toplam tarımsal arazi ve işgücü varlığı içerisindeki paylarında 
olduğu söylenebilir. Çifiçi hanehalkının sahip olduğu toprak oranı ülkemizde 087,3 
iken çalışmada kullanılan OECD ortalaması 050'dir. Benzer şekilde işgücü oranı 
ülkemizde 494,5 iken OECD ortalaması olarak “675 kullanılmıştır. 

5.7.1 Fark Ödemelerinin Transfer Etkinliği 

Grafik 5.5 OECD Ülkelerinde Fark Ödemelerinin Dağılımı 

Çiftçi Hanehalkı Toprak 24 

| 124 Çiftçi Hanehalkı İşgücü 
i O Toprak Sahipleri 

O Girdiciler 

1494 Bi Kaynak Maliyeti     
3690 

Kaynak: OECD, 2003, 5.64 

OECD çalışmasında fark ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer 
etkinliği “26 olarak gerçekleşmektedir. Türkiye için bu oran “6 47'dir. Ülkemizdeki 
çiftçi o hanehalkının o tarımsal (o desteklemelerden sağladığı faydanın oOECD 
ortalamasından daha yüksek olmasının temel nedeni, çiftçi hanehalkının sahip 
olduğu toprak ve işgücü oranının OECD ortalamasının çok üzerinde olmasıdır. 
Üretim maliyetleri içerisinde toprağın payı hemen hemen aynı olmasına rağmen, 
işgücünün payının OECD ortalamasının biraz üzerinde (403) olmasının da olumlu 
etkisi vardır. Bunların dışında en büyük etken, OECD ülkelerinde ortalama fark 
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ödemelerinin ülkemize göre daha yüksek oranlarda olması dolayısıyla başlangıç 
destekleme oranının OECD ortalamasının yarısı kadar (0,15) olmasıdır. 

5.7.2 Piyasa Fiyat Desteklerinin Transfer Etkinliği 

Piyasa fiyat desteklerinin OECD?'de hanehalkı açısından transfer etkinliği 
Y026 iken Türkiye'de 642'dir. Fark ödemlerinde olduğu gibi ülkemizdeki çiftçi 
hanehalkının desteklerden sağladığı faydanın OECD ortalamasından daha yüksek 
olmasının temel nedeni, çiftçi hanehalkının sahip olduğu toprak ve işgücü oranının 
OECD ortalamasının çok üzerinde olması ve üretim maliyetleri içerisinde işgücünün 
payının OECD ortalamasının biraz üzerinde olmasıdır. Bunların dışında en büyük 
etken, ülkemiz için hesaplanan başlangıç destekleme oranının (0,25) OECD 
ortalaması olarak kabul edilen ortalamadan (0,3) daha düşük olmasıdır. Fark 
ödemeleri ve piyasa fiyat destekleri uygulamalarının çiftçi hanehalkı açısından 
transfer etkinliği OECD'de birbirine çok yakınken ülkemizde farklılaşması her iki 
destek için başlangıç destek oranlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Grafik 5.6 OECD Ülkelerinde Piyasa Fiyat Desteklerinin Dağılımı 
134 

210 

   Çiftçi Hanehalkı Toprak 
Il | 

Bi Çiftçi Hanehalkı İşgücü 

LI Toprak Sahipleri 
130 a 

LI Girdiciler 

364 BI Kaynak Maliyeti 

Kaynak: OECD, 2003, s.67 

5.7.3 Alan Bazlı Ödemelerin Transfer Etkinliği 

Alan bazlı ödemelerin OECD”'de çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliği 
“047 olarak gerçekleşmektedir. Türkiye için bu oran W82'dir. Diğer destekleme 
ödemelerinde olduğu gibi bu destek türünde de transfer etkinliğinin OECD 
ortalamasından çok daha yüksek olmasının temel nedeni, çiftçi hanehalkının sahip 
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olduğu toprak oranının (487,3) OECD ortalamasının (9050) çok üzerinde olmasıdır. 
Toprağa dayalı yapılan ödemelerde, kiralamanın yaygın olduğu OECD ülkelerinde 
çiftçi hanehalkı | Euro gelir elde ederken kendi toprağını ekip biçen çiftçiliğin 
yaygın olduğu ülkemizde 1,75 Euro elde etmektedir. OECD ülkelerinde tarımla 
uğraşan toprak sahipliği ile tarım dışında çalışan ve toprağını başkalarının 
kullanımına veren toprak sahipliği oranı birbirine çok yakın olduğu için diğer tüm 
destekleme türlerinde olduğu gibi alan ödemelerinde de çiftçi hanehalkının topraktan 
elde ettiği faktör kazancı ile tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerinin elde ettiği 
kazanç birbirine çok yakındır. Ülkemizde ise tarımsal üretim yapmayan toprak 
sahiplerinin sahip olduğu toprak miktarı ile çiftçi hanehalkının sahip olduğu toprak 
miktarı arasında yaklaşık 1/9 gibi bir oran bulunması DGD ödemelerinden aldıkları 
paylar arasında büyük fark oluşturmaktadır. 

Grafik 5.7 OECD Ülkelerinde Alan Bazlı Ödemelerin Dağılımı 

© Çiftçi Hanehalkı Toprak 
Bi Çiftçi Hanehalkı İşgücü 
Gg Toprak Sahipleri 
g Girdiciler 
B Kaynak Maliyeti 

479p 

      4590 

Kaynak: OECD, 2003, s.70 

5.7.4 Satın Alınan Girdi Desteklerinin Transfer Etkinliği 

Satın alınan girdilere yapılan desteklerin OECD”de hanehalkı açısından 
transfer etkinliği 9017 iken Türkiye'de 626'dır. Bunda hemen hemen tek neden 
işgücü ve toprak gibi iki ana faktördeki çiftçi hanehalkının sahip olduğu payların çok 
farklı olmasıdır. Başlangıç destekleme oranı ve satın alınan girdi faktör 
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maliyetlerinin payı OECD ortalamasına yakın olduğundan transfer etkinliğinin 
farklılaşmasında daha az etkili olmuştur. 

Grafik 5.8 OECD Ülkelerinde Satın Alınan Girdi Desteklerinin Dağılımı 

    

Çiftçi Enes topl 
Çiftçi Hanehalkı İşgücü 

LI Toprak Sahipleri 
O Girdiciler 

IB Kaynak Maliyeti   
Kaynak: OECD, 2003, s.72 
  

Yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden çiftçi hanehalkının aldığı paylar 

dışında pay alan diğer grupların OECD ortalamasında ve ülkemizde aldığı paylar 

karşılaştırıldığında tüm desteklemeler için OECD'de, tarımsal üretim yapmayan 

toprak sahiplerinin aldıkları payların Türkiye'ye göre yüksek olduğu görülmekte ve 

bu durum OECD ülkelerinde ortalama tarımsal üretimle uğraşmayan toprak 
sahipliğinin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Benzer biçimde tüm desteklemelerde ülkemizdeki kaynak maliyeti OECD”ye 

göre daha düşüktür. Ancak fark ödemeleri ve piyasa fiyat desteklerinde, kaynak 

maliyetleri arasındaki fark açılmakta, toprak ve satın alınan girdilere dayalı 
desteklemelerde ise çok azalmaktadır. Bu nedenle özellikle fark ödemeleri ve piyasa 

fiyat desteklerinden daha fazla faydalanabilmek amacıyla OECD ülkelerinde 

kaynakların kullanım yönünün değiştirilmesinin alternatif maliyetinin ülkemize göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

OECD ülkelerinde tarımsal odesteklemelerden o satın alınan girdi 

sağlayıcılarının aldıkları paylar ise farklı destekleme araçları için çok küçük 

oranlarda değişmekle birlikte ülkemizdekine yakın oranlardadır. 
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5.8 Destekleme oOÖdemelerinin Transfer Etkinliğinin Yıllık Değişiminin 
İncelenmesi 

2001-2004 yıllarını kapsayan dönemde her bir yıl için yapılan transfer 
etkinliği hesaplarında, kullanılan parametrelerden toprak (S,), işgücü (sı) ve girdi 

maliyetlerinin (S,) üretim maliyetleri içerisindeki payları her bir yıl için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. 

Tablo 5.18 Üretim Faktörlerinin Üretim Maliyetleri İçerisindeki Payları 

2001 2 2001¬ 

21 22 l 21   
Tabloya göre, tarımsal üretimin 1 dekara maliyeti içerisindeki işgücü 

maliyetlerinin paylarında büyük bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Toprağın 

payının 2003 yılında satın alınan girdilerin lehine azalmış olmasına rağmen genel 
olarak her iki faktörün paylarında da çok büyük bir değişim gözlenmemektedir. 

Transfer etkinliği ölçümünde üretim maliyeti faktörleri dışında kullanılan 

diğer parametrelerden toprağın ne kadarının çiftçi hanehalkına (n,), ne kadarının 
tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerine (ni) ait olduğuna dair oranlar için yine 
2001 yılı DİE verilerine göre hesaplanan “o 87,3 ve 612,7 oranları kullanılmıştır. 

Transfer etkinliği ölçümünde hanehalkı açısından kullanılan bir diğer 
parametre olan işgücünün ne kadarının çiftçi hanehalkına ait olduğu (I,) ve çiftçi 
hanehalkının ne kadar yabancı işgücü kullandığına ilişkin oranlar Her bir yıl için ayrı 
ayrı hesaplanarak kullanılmıştır. Tablodan da görüldüğü gibi çiftçi hanehalkının 
yabancı işgücü kullanım oranı küçük oranlarda da olsa artmaktadır. 

Tablo 5.19 Tarımsal Üretimde Çalışan İşgücü Dağılımı (2001-2004) 
  

  

                İşgücü Dağılımı 2001 2002 2003 2004 (2001-04 
Çiftçi Hanehalkı İşgücü Oranı | 95,64 | 94,74 | 94,64 | 93.30 | 94,50 
Yabancı İşgücü Oranı 4,49, 534 | 5494 674 | 5,54 
  

Kaynak: DİE, Hanehalkı İşgücü Anketleri 
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Her bir destekleme sistemi için ayrı oranlardan oluşan ve destek verilen 
ürünlere ait destek ve ticaret oranlarının başlangıç değerleri olan op, mps, ap ve is 
oranları çalışmada ele alınan Türkiye'deki her bir destek grubu ve her bir yıl için 
ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Tablo 5.20 Destekleme Türlerine Göre Başlangıç Destek Oranları (2001-2004) 
  

  

  

  

                Destekleme Araçları 2001 2002 2003 2004 2001-04 
Fark Ödemeleri (op) 0,14 0,15 0,14 0,16 0,15 
Piyasa Fiyat Desteği (mps) 0,23 0,21 027 0,30 0,25 
Alan Ödemeleri (ap) 0,24 0,31 0,37 0,27 0,29 
Satın Alınan Girdi Desteği (is) | 0,23 0,38 0,38 0,36 0,31   

Tabloda 5.20'deki başlangıç destek oranları değerlendirildiğinde, fark 
ödemelerinde yıllara göre önemli bir değişim olmadığı görülmektedir. Bu dönemde 
yağlı tohumlar ve yaş çay yaprağı piyasa fiyatlarında düzenli bir artış olduğu (Tablo 
5.4 ve Tablo 5.5'te görüldüğü gibi) göz önüne alındığında verilen primlerin istikrarlı 
bir oranda artırıldığı görülmektedir. 

Piyasa fiyat desteklerinde ise 2002 yılından itibaren artış gözlenmektedir. Bu 

artış, piyasa fiyat desteklerinin baz alındığı rafine şeker, patates, buğday, arpa, mısır, 
üzüm ve ayçiçeği fiyatlarının dünya fiyatlarına göre önemli bir artış göstermesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Birim DGD ödemelerinin 2001-2003 yılları arasında düzenli olarak 

artmasının yanı sıra, alan ödemelerinin başlangıç destekleme oranına baz teşkil eden 
on ürünün tarla kiralarında bu üç yıl içerisinde ortalama bir düşüş yaşanmasıyla 
başlangıç destek oranı artmıştır. 2004 yılında, birim DGD ödemesinin 2003 yılı 
ödemesi ile aynı tutulması (16 YTL) ve tarla kiralarında 2003 yılına göre ortalama 
Yo 60'lık bir artışın meydana gelmesiyle bu oran düşmüştür. 

Satın alınan girdi desteklerinin başlangıç destek oranlarında ise diğerlerine 
göre daha istikrarsız bir seyir olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeni çeşitli 
girdi desteklerinin her yıl sürdürülmemiş olması dolayısıyla farklı yıllar için farklı 
girdilerin başlangıç destek oranlarının baz alınmış olmasıdır. Çalışmada baz alınan 
girdilerden herhangi birine 2003 yılında destek verilmemiş olması nedeniyle 
hesaplamalarda 2003 yılı için, 2002 yılı başlangıç destekleme oranı kullanılmıştır. 
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5.8.1 Fark Ödemeleri 

Fark ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer etkinliğinin yıllara göre 
değişimi ele alındığında 2003 yılında belirgin bir biçimde düşüş gözlenmektedir. 
Bunun yanı sıra tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerinin aldığı payda da düşüş 
meydana gelirken satın alınan girdi sağlayıcılarının elde ettiği payda artış meydana 
gelmiştir. Bunun en önemli nedeni 2003 yılında toprağın tarımsal üretim maliyetleri 
içerisindeki payının W 4 oranında düşmesi ve satın alınan girdilerin payının “o 5 
oranında artmış olmasıdır. Bununla birlikte fark ödemelerinden daha fazla 
faydalanabilmek amacıyla kaynakların kullanım yönünün değiştirilmesinin alternatif 
maliyeti 2003 ve 2004 yıllarında daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 

Tablo 5.21 Fark Ödemelerinin Transfer Etkinliğinin Yıllık Değişimi 
2001 2002 2003 2004 (2001-2004 

Çiftçi Hanehalkı (Toprak) 29.190) 30,24) 254) 28,556 28,20 
Çiftçi Hanehalkı (İşgücü) 20,4 19,8) o 18,796 18,196 19,094 

  

  

  

  

  

  

                (Toprak Sahipleri 4,296 4,4) 3,790 4,19 4,19 
Girdiciler 38,550) 37,74) 41,7) 38,990 39,40 
Kaynak Maliyeti 7,1Y0 7,9) o 10,55) o 10,495 9,20 
Toplam 100,04) 100,0) 100,00) 100,094 100,094 
  

5.8.2 Piyasa Fiyat Destekleri 

Fark ödemelerinde olduğu gibi piyasa fiyat desteklerinde de 2003 yılında 
toprağın tarımsal üretim maliyetleri içerisindeki payının düşmesine paralel olarak 
çiftçi hanehalkının ve tarımsal üretim yapmayan toprak sahiplerinin aleyhine ve satın 
alınan girdi sağlayıcılarının lehine bir değişim görülmektedir. Kaynak maliyetindeki 
artış, 2003 yılında fark ödemelerine göre daha yüksek bir oranda gerçekleşmiş ve 
2004 yılında da bu pay korunmuştur. 

Tablo 5.22 Piyasa Fiyat Desteklerinin Transfer Etkinliğinin Yıllık Değişimi 
2001 2002 2003 2004 (2001-2004 

Çiftçi Hanehalkı (Toprak) 25,94) 27,4) 21,6) 2436 24,19 
Çiftçi Hanehalkı (İşgücü) 18,14) 17,94) 15,9) 15,49 16,66 

  

  

  

  

  

  

                (Toprak Sahipleri 3,80 4,04 3,19 3,59 3,6 
Girdiciler 3434) 342) 35,55) 33,19 34,590 
IKaynak Maliyeti 18,04) o 16,44) 23,8) 23,694 20,6 
Toplam 100,09) 100,04) 100,04) 100,04 100,095   
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5.8.3 Alan Bazlı Ödemeler 

Özellikle 2003 yılında üretim faktörlerinin maliyet payları ve DGD başlangıç 
destek oranı daha belirgin bir biçimde değişmesine rağmen DGD ödemelerinin çiftçi 

hanehalkı açısından transfer etkinliğini negatif etkileyen arazinin arz esnekliğinin 
çok düşük (0,1) kabul edilmesi nedeniyle 2001-2004 yılları arasında her bir grubun 
desteklerden aldığı paylar önemsenmeyecek oranlarda değişim göstermiştir. 

Tablo 5.23 DGD Ödemelerinin Transfer Etkinliğinin Yıllık Değişimi 
  

  

  

  

  

  

                
2001 2002 2003 2004 (2001-2004 

Çiftçi Hanehalkı (Toprak) o 81,04) 81,1) 80,84) 81,094 80,94 
Çiftçi Hanehalkı (İşgücü) LI IYİ 1,094 1,0OY LI 
Toprak Sahipleri 11,80) o 11,8) 11,70) 11,896 11,890 
Girdiciler 2,10 2,69 2,90 2,8b 2,190 
Kaynak Maliyeti 3,44 3,4, 3,690 3,590 3,56 
Toplam 100,00) 100,090) 100,04) 100,04) 100,094   

5.8.4 Satın Alınan Girdi Destekleri 

Çiftçi hanehalkının transfer etkinliği, transfer etkinliğini negatif yönde 
etkileyen satın alınan girdi desteklerinin başlangıç destek oranında 2002 yılında 
meydana gelen yüksek artış nedeniyle küçük bir düşüş yaşamış ve 2003 yılında 
üretim faktörlerinin maliyet paylarının belirgin bir biçimde değişmesine paralel 
olarak bu düşüş sürmüştür. 2004 yılında ise başlangıç destek oranının düşmesi ve 
toprağın tarımsal üretim maliyetleri içerisindeki faktör payının satın alınan girdiler 
aleyhine artması nedeniyle transfer etkinliğinin yeniden yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 5.24 Satın Alınan Girdi Desteklerinin Transfer Etkinliğinin Yıllık 

  

  

  

  

  

  

              
Değişimi 

2001 2002 2003 2004 |2001-2004 
Çiftçi Hanehalkı (Toprak) 18,50) 16,6) o 13,80 16,290 16,59 
(Toprak Sahipleri 12,9Y0) 10,94) o 10,296 10,294 2,4) 
Çiftçi Hanehalkı (İşgücü) 2,10 2,490 2,090 2,30 11,190 
Girdiciler 24,55) o 20,8) o 22,7) 22,094 23,190 
Kaynak Maliyeti 41,44) o 4939) o 51,24) 49,39) 46,899 
(Toplam 100,00) 100,00) 100,04) 100,094 100,094 
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Genel olarak bakıldığında 2001-2004 döneminde çiftçi hanehalkı işgücünün 
transfer etkinliğine katkısının, çiftçi hanehalkının sahip olduğu işgücü oranındaki 
düşüşe paralel olarak, Her bir destekleme oranında düşüşte olduğu gözlenmektedir. 

2003 yılında transfer etkinliğini değiştiren faktörlerin kompozisyonundaki 

göreli olarak daha belirgin bir biçimde gerçekleşen değişim nedeniyle kaynak 

maliyetleri, toprak ve satın alınan girdilere dayalı destekleme türlerinde çok fazla 

değişmezken fiyata dayalı fark ödemeleri ve piyasa fiyat desteklerinde daha belirgin 

bir biçimde artmıştır. Özellikle satın alınan girdilere verilen desteklerle birlikte 
oluşan alternatif maliyet nedeniyle gerçekleşen ekonomik kayıpların 2002-2004 

döneminde “9 50”ler civarında seyrettiği gözlenmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye'de tarım sektörünün GSMH ve toplam istihdam içerisindeki payı, 

son 30 yılda azalan bir eğilim göstermekle birlikte, gelişmiş ülkelere göre hala 

yüksek seviyelerdedir. Verimlilik düzeyi, kişi başına sağladığı katma değer ve dış 

ticaret içerisindeki payı açısından gelişmiş ülkelere göre çok daha gerilerde olan 

tarım sektörüne ilişkin politikalar belirlenirken, toplam katma değer ve istihdam 

içerisindeki ağırlığı nedeniyle, çoğu zaman sektörün sosyal boyutları ekonomik 

boyutlarının önüne geçebilmektedir. 

Ortalama işletme büyüklüğü, arazilerin tasarruf şekilleri, bitkisel ve 

hayvansal üretimin dağılımı ve istihdam yapısı açısından gelişmiş ülkelerle 

kıyaslandığında çok farklı bir tarımsal yapıya sahip olduğu gözlenen ülkemiz tarım 

sektörüne yönelik uygulanmakta olan destekleme politikaları ve bu politikaların 

boyutları da gelişmiş ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. 

Son 20 yılda gelişmiş ülkelerde temel olarak yeterli gıda üretiminin 

yapılması, tarımsal ürün stoklarının azaltılması, daha rekabetçi bir yapının kurulması 

ve doğal çevrenin korunması amaçlanmış; bu çerçevede üretimin iç taleple uyumlu 

hale getirilmesi, verimliliğin artırılması ve piyasa fiyat desteklerinin düşürülerek 

tarımsal ürünlerde yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarıyla daha uyumlu hale getirilmesine 

yönelik politikalar ile çevre dostu destekleme programları uygulanmıştır. 

Türkiye'de ise 2000 yılına kadar; amaçları net olarak ortaya konulmayan ve 

zaman zaman birbiriyle çelişebilen tarımsal destekleme politikaları uygulanmıştır. 

Fiyat ve girdi sübvansiyonları şeklinde uygulanan destekleme politikalarıyla tarım 

sektöründe yapısal bir değişiklik sağlanamazken, üreticiler de yüksek fiyat destekleri 

ve ürün alımlarındaki devlet garantisi nedeniyle yeterince rekabet gücü 

kazanamamıştır. Devletin elinde aşırı miktarda ürün stokları oluşmuş, bu stokların 

eritilebilmesi için KİT'ler aracılığıyla maliyetin altında yapılan satışlar devlet 
bütçesine ağır yükler getirmiş ve tüketiciler tarımsal ürünlerini daha yüksek 

fiyatlardan satın almak zorunda kalmışlardır. Uygulanan politikalardan sadece 

üreticiler fayda sağlamış olmakla birlikte, hem uluslararası kısıtların artması hem de 
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devletin bu maliyetleri karşılayamaz hale gelmesiyle bu faydanın da uzun vadede 

sürdürülemez olduğu anlaşılmıştır. 

2001 yılından itibaren fiyat ve girdi desteklerinden vazgeçilerek üreticinin 

doğrudan gelir ödemleriyle desteklenmesi esasına dayanan tarım reformuna yönelik 

politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Reform kapsamında arz fazlası ürünlerin 

azaltılması, arz açığı olan ürünlerin desteklenmesi, kamuya ait tarımsal stokların 

eritilmesi, gümrük vergilerinin düşürülerek yurtiçi fiyatların dünya piyasa fiyatlarına 

yaklaştırılması ve ürün piyasalarına devlet müdahalelerinin azaltılması amaçlanmış; 

hem piyasa işleyişine, hem de gelir politikalarına yönelik uygulamaların ağırlık 

kazanacağı bir tarımsal yapı öngörülmüştür. 

Tarım reformunun uygulandığı son beş yılda üreticilerin fiyat ve girdi 

desteklerinin azalmasından kaynaklanan gelir kayıpları doğrudan gelir ödemeleriyle 

karşılanmaya çalışılarak, çiftçinin belirli bir miktar nakit gelir elde edip tarımsal 

üretimi sürdürmesi ve bu gelirle kredi borçlarını yeniden yapılandırması sağlanmış, 

ayrıca çiftçi kayıt sistemi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak bu dönemde, mali 

kısıtlar nedeniyle tarımsal üreticilere bütçeden yapılan transferlerin GSMH 

içerisindeki payı, 2000 yılı öncesine göre çok daha düşük oranlara gerileyerek “01 'in 
altına inmiştir. Bu oran, son yıllarda tekrar Wl'e yaklaşma eğilimi gösterse de 

üreticilerin önceki dönemlerdeki desteklenme seviyelerine henüz ulaşılamadığı 

görülmektedir. 

Taban fiyatı açıklanmadığı ve destekleme alımı yapılmadığı halde gümrük 

vergilerinin halen yüksek olması nedeniyle piyasa fiyat destekleri tarımsal destekler 

içerisindeki yüksek payını korumakta ve tüketiciler bir çok tarımsal ürünü yüksek 

fiyatlardan sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca girdi desteği adı altında olmasa da 

üreticiye, nitelik olarak girdi desteği kapsamında değerlendirilebilecek desteklerin 

sağlanması sürdürülmektedir. Üretici gelirlerine yönelik politikaların daha etkili 
olduğu ve devletin piyasaya müdahalesinin kısmen azaldığı bu dönemde, tarım 

sektöründe yapısal dönüşüme yönelik adımlar atılamadığı gibi üretime yönelik 

politikalarda da istenilen sonuçlara henüz ulaşılamadığı görülmektedir. 
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Gelişmiş ülkeler ve Türkiye'de uygulanan bu politikalar neticesinde 
1986'dan bu yana, tarımsal desteklerin GSYİH içindeki payı AB'de, ABD'de ve 
OECD. ülkelerinde “ol.Slerin altına düşerken, Türkiye'de artarak 44.59'e 
yaklaşmıştır. Ancak Türkiye'deki kişi başına düşen GSYİH”nın gelişmiş ülkelere 
göre çok düşük, tarım kesiminde yaşayan nüfusun ise çok yüksek olması nedeniyle 
tarım kesimindeki kişi başına düşen destekleme tutarları gelişmiş ülkelere göre çok 
düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. 

Son 20 yılda, dış ticaret mekanizmalarıyla sağlanan piyasa fiyat destekleri, 
OECD ülkelerinde istikrarlı bir seyirle 9680”lerden 9660'lara inerken, Türkiye'de 
istikrarsız bir seyir izleyerek 9680”lere yükselmiştir. Piyasa fiyat desteklerindeki bu 
durum nedeniyle, tarımsal desteklerin tarım kesimindeki toplam üretici gelirleri 
içerisindeki payı da gelişmiş ülkelerde düşüş eğilimdeyken Türkiye'de son yıllarda 
yükselme eğilimindedir. 

Destekleme türüne göre değişmekle birlikte tüm dünyada destekleme 
politikalarının maliyeti tüketicilere ve vergi mükelleflerine yüklenmektedir. Piyasa 
fiyat desteklerinde yurtiçi fiyatlarla dünya fiyatları arasındaki fark tüketiciler 
tarafından desteklenirken, ihracatçı olan ülkelerde tüketim fazlası ürün, vergi 
mükelleflerince desteklenmektedir. Hem tüketiciler hem de vergi mükelleflerinin 
destekleyebildiği piyasa fiyat destekleri dışındaki ürün, alan ve girdi bazlı destekler 
ile tarıma yönelik genel hizmet destekleri gibi bütçeden yapılan tüm diğer tarımsal 
desteklerin maliyetine sadece vergi mükellefleri katlanmaktadır. Bu durum, tarımsal 
destekleme politikaları aracılığıyla hükümetlerin, toplumun tarım dışındaki 
kesimlerinden tarımsal kesimlerine gelir transferi yaptığı anlamına gelmektedir. 

Türkiye'de ise tarımsal nüfusun toplam nüfus içerisinde önemli bir yer 
tutması vergi mükellefleri ve tüketiciler ile tarımsal üreticiler ayrımını 
güçleştirmektedir. Gelişmiş ülkelerin aksine, Türkiye'de toplumun önemli bir 
bölümü bir taraftan vergi mükellefi olup tarımsal desteklemenin maliyetine 
katlanırken, aynı zamanda tarımsal üretici olarak destekleme ödemelerinden 

faydalanabilmektedir. Buna rağmen daha düşük gelir seviyelerinde olan tarımsal 
üreticiler, toplumun diğer kesimlerine göre daha az vergi ödeyerek destekleme 
ödemelerinin maliyetine göreli olarak daha az katlanmaktadır. 
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Temel amaçları tarım kesiminde faaliyet gösteren üretici gelirlerinin 
artırılması, tarımsal üretim ve arzın yönlendirilmesi ve tarımın ekonomik gelişmeye 
katkısının artırılarak ülke ekonomisindeki dengelerin korunması olan tarımsal 

destekleme politikalarının etkinliği, bu politikaların vergi mükellefleri ve 
tüketicilerden yapılan transferlerle finanse edilmesi nedeniyle, sadece hükümetlerin 
uygulamaya koydukları politikaların başarısı açısından değil aynı zamanda toplumun 
diğer kesimlerinin katlandıkları maliyetin sonuçlarını görmeleri açısından da önem 
kazanmaktadır. Yapılan transferin etkinliğinin gerçek koşullarda 0100 oranında 
gerçekleşmediği ve tarımsal destekleme araçlarıyla vergi mükellefleri ve tüketicilere 
yüklenen maliyetin her | YTL artırılışında çiftçi hanehalkı gelirinin | YTL'den daha 
az arttığı görülmektedir. 

Bu çalışmada, tarımsal desteklerin temel amaçlarından biri olan üretici 
gelirlerinin artırılmasının Türkiye'de 2001-2004 döneminde verilen fark ödemeleri, 
piyasa fiyat destekleri, DGD ödemeleri ve satın alınan girdi destekleri aracılığıyla ne 
oranda sağlanmış olduğu, OECD'nin kullandığı bir model aracılığıyla Türkiye'ye 
özel varsayımlar ve rakamlar kullanılarak tarımsal desteklerin çiftçi hanehalkı 
açısından transfer etkinliği ölçülerek analiz edilmiştir. Yapılan hesaplamalar vergi 
mükellefleri ve tüketicilerden yapılan transferin tamamının çiftçi hanehalkına 
yansımadığını ve transfer kayıplarının olduğunu göstermektedir. 

Transfer kayıplarına, destekleme amacıyla yapılan müdahale sonucu 
kaynakların desteklemenin yapıldığı yöne doğru kaydırılmasının alternatif 
maliyetinden kaynaklanan ve destekleme programının idari masrafları ile desteklerin 
amaçlananın dışında, “tarımsal üretim yapmayan toprak sahipleri” ve “satın alınan 
girdi sağlayıcıları” gibi kesimlere ulaşmasından kaynaklanan dağıtımsal kayıplar 
olmak üzere iki temel faktörün neden olduğu görülmektedir. 

2001-2004 döneminde yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden çiftçi 
hanehalkı açısından en etkin olan destekleme aracı, 9082'lik transfer etkinliği ile 
DGD ödemeleridir. DGD ödemelerini 47'lik etkinlik ile fark ödemeleri ve 9042”lik 

etkinlik ile piyasa fiyat destekleri takip etmektedir. En düşük seviyede transfer 
etkinliği sağlayan destekleme aracının ise Yo28 ile satın alınan girdi destekleri olduğu 
gözlenmektedir. Çiftçi hanehalkına fark ödemeleri, piyasa fiyat destekleri ve satın 
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alınan girdi destekleri yoluyla her ekstra | YTL sağlamak için vergi mükellefleri 
ve/veya tüketicilerden 2,4 ile 3,6 YTL arasında değişen miktarlarda transferler 
yapılması gerekirken, doğrudan tarımsal arazi faktörüne bağlı olarak verilen DGD 
ödemelerinde ise 1,2 YTL transfer yapılması yeterli olmaktadır. 

Transfer etkinliğini düşüren faktörlerden kaynak maliyetleri DGD 
ödemelerinde 03, fark ödemelerinde 909, piyasa fiyat desteklerinde “21 ve satın 
alınan girdi desteklerinde 9647 olarak gerçekleşmiştir. Transfer etkinliğinin en düşük 
olduğu destekleme aracında kaynak maliyetinin en yüksek, en yüksek olduğu 
destekleme aracında ise en düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, destek 
miktarındaki birim artışla birlikte kaynakların kullanım yönünün değiştirilmesinin 
satın alınan girdilerde en kolay, araziye dayalı DGD ödemelerinde ise en zor 
olduğunu göstermektedir. Bu da satın alınan girdilerin arz esnekliğinin, toprağa göre 
daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Transfer etkinliğini düşüren faktörlerden “tarımsal üretim yapmayan toprak 
sahipleri” en yüksek payı 9412 ile DGD ödemeleri yoluyla yapılan transferden elde 
ederken, “satın alınan girdi sağlayıcılar” ise 9640 ile fark ödemelerinden elde 
etmektedir. 

OECD ülkelerinde tarımsal destekleme ödemelerinin transfer etkinliği alan 
bazlı ödemelerde 9447, fark ödemelerinde ve piyasa fiyat desteklerinde “4626, satın 
alınan girdi desteklerinde ise 9617 olarak gerçekleşmektedir. Hangi destekleme türü 
uygulanırsa uygulansın, toprak ve işgücü faktörlerindeki çiftçi hanehalkının sahip 
olduğu payların OECD ortalamasının çok üzerinde olmasından dolayı Türkiye?de 
uygulanan tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçi hanehalkı açısından transfer 
etkinliği OECD ortalamasına göre çok daha yüksek, kaynak maliyeti ya da 
dağıtımsal (o kayıplardan Okaynaklanan ( etkinsizlik (Odaha düşük (oranlarda 
gerçekleşmektedir. 

Tarımsal üretim maliyetlerinin toprak, işgücü ve satın alınan girdilere göre 
dağılımının OECD ortalamasına yakın oranlarda seyrettiği ülkemizde, bu dağılımda 
satın alınan girdilerin payının göreli olarak arttığı 2003 yılı hariç, 2001-2004 
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döneminde ülkemizde yapılan tarımsal desteklerin transfer etkinliğinin yıllara göre 
önemli bir değişim göstermediği görülmektedir. 

2001-2004 döneminde DGD ödemelerinin transfer etkinliği, satın alınan girdi 

desteklerinin transfer etkinliği oranının 3 katından fazla bir oranda gerçekleşmiştir. 
Bu açıdan bakıldığında, reform döneminde girdi desteklerinden vazgeçilerek tarımsal 
üreticilerin DGD yoluyla desteklenmesinin, üretici gelirlerinin artırılması açısından 
isabetli olduğu söylenebilir. Ayrıca, maliyetine vergi mükelleflerinin katlandıkları 
transfer politikalarının, diğer destekleme araçlarına göre DGD ödemeleri aracılığıyla, 
amacına daha yüksek oranlarda ulaşmakta olduğu görülmektedir. 

Bu dönemde taban fiyatı uygulaması kaldırılmış olsa bile yüksek gümrük 
tarifleri nedeniyle piyasa fiyat destekleri tarımsal transferler içerisindeki yüksek 
payını muhafaza ettiğinden tüketiciler hala bir çok tarımsal üründe yüksek 
maliyetlere katlanmaktadır. Fark ödemeleri ve piyasa fiyat destekleri yoluyla ürün 
bazında verilen desteklerde transfer etkinliğinin yarı yarıya ya da daha düşük olması, 
tarımsal üretim ve arzın yönlendirilmesi açısından işlevsel olabilecek bu 
mekanizmaların üretici gelirlerinin artırılması ya da üreticinin eline daha iyi bir 
gelirin geçerek tarımsal gelişme için kullanılması açısından doğrudan gelir 
ödemelerine göre daha zayıf olduğunu göstermektedir. 

Yapısal dönüşümün gerçekleştirilerek rekabet gücü yüksek, örgütlü ve 
sürdürülebilir bir tarım sektörü oluşturulmadığı takdirde ülkemizde piyasa fiyat 
desteklerinin, uluslararası kısıtlara bağlı da olsa, kısa ve orta vadede tarifeler ya da 
tarife dışı engellerle yüksek oranlarda süreceği düşünülmektedir. Yurtiçi tarımsal 
ürün fiyatlarının dünya fiyatlarıyla uyumunun sağlanması ve böylece tüketicilerin 
daha düşük maliyetlere katlanması için Türkiye'de, gelişmiş ülkelerin 1990'larda 
uygulamaya başladığı, sonuçlarını orta ve uzun vadede veren yapısal programlara 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Piyasa fiyat desteklerinin verilmesinde, üreticilere belirli bir oranda gelir 
transferinin yapılmak istenmesinden ve gümrük vergisi elde edilmesinden ziyade 
ülkemizdeki tarımsal üretim maliyetlerinin yüksek olması etkilidir. Yerli üreticilerin, 
yüksek üretim maliyetleri nedeniyle karlılığı, dünya fiyatlarından daha yüksek bir 
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fiyat düzeyinde sağlayabilmesi ve diğer ülkelerdeki ihracat sübvansiyonları 
nedeniyle yabancı üreticilerle yeterince rekabet edemiyor olması piyasa fiyat 
desteklerinin aşağılara çekilmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle 
tüketicilerin daha düşük fiyatlardan ürün satın alabileceği bir tarımsal yapının 
oluşturulabilmesi için ürünlerin maliyetlerini düşürmeye yönelik alınacak tedbirler 
vergi mükelleflerinin katlandığı bütçe destekleriyle sınırlı kalmamalı, orta vadede 
verimliliği ve rekabet gücünü artırmayı sağlayacak yeni teknolojilerin kullanıldığı 
üretim tekniklerini içeren, araştırma geliştirmeye ağırlık verilen destekleme 
programları hayata geçirilmelidir. 

Hükümetlerce üretici gelirlerinin daha etkin artırılması amaçlandığında, gelir 
transferi açısından etkinliği daha yüksek bir politika aracı olan DGD gibi üretimden 
bağımsız desteklere ağırlık verilmeli, üretimin yönlendirilmesi ve tüketicinin belirli 

bir düzeyde korunması amaçlığında ise piyasa fiyat desteği ya da fark ödemeleri gibi 
mekanizmalarla birlikte maliyetleri düşürücü, verimliği ve dolayısıyla rekabet 
gücünü artırıcı yapısal programlar eş zamanlı olarak uygulanmalıdır. 

Türkiye'de genel olarak uygulanan destekleme politikalarının sonuçları 
yapılan desteklemenin parasal büyüklüğü ile değerlendirilmekte, uygulamanın 
etkinliğine yönelik politika analizleri yapılmamaktadır. Yeni politika seçeneklerinin 
oluşturulmasında uygulanan politikaların sonuçlarının sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilmesinden ziyade, uygulamadan yeterince fayda sağlayamayan 
kesimlerin baskısı sonucu oluşan politik tercihler ya da özellikle ekonomik kriz 
dönemlerinde uluslararası kuruluşların tavsiyeleri etkili olabilmektedir. Bu nedenle 
bütçe kaynaklarının kısıtlı olduğu, tüketicilerin yüksek fiyatlara katlandığı ülkemizde 
tarım kesimine yönelik destekleme politikalarının amaçları net olarak saptanmalı, 
uygulanan politikaların amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına yönelik politika analizleri 
yapılmalıdır. Bu analizlerin yapılması, uygulanacak politikaların daha sonuç odaklı 
olmasını ve ülkemizin sahip olduğu kısıtlı kaynakların daha etkin kullanılmasını 
sağlayacağından, tarımsal destekleme konusunda yapılacak planlama çalışmalarına 
da önemli katkı sağlayacaktır. 
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MASRAF UNSURLARI 2001| 2002) 2003) 2004) Ort. 

Tarla Kirası 11,5) 16,5) 10,00 15,0) 13,3 
İlk sürüm 44 6,3 4,0 8,0 5,7 
İkileme 32) 4,0) 3,8 6,0 4,2 
Üçleme 19 3,00 3,8 4,0) 3,2 
Tohum Bedeli 43 7,3 9,8) 13,5 8,7 
Ekim 290 3,55) 2,5 6,0 3,7 
Gübre ve gübreleme işçiliği 6,6) 11,4) 13,0 17,00 12,0 
İlaç ve İlaçlama işçiliği 22) 40 60 4,5) 42 
Hasat 25) 4,5 5,0 6,5| o 4,6 
Diğer Masraflar (koruma-taşıma) 11,0 5,0 5,0 2,5 5,9 
Masraflar Toplamı 50,4) 65,5| 62,8) 83,0) 65,4 
Mas. Top. Faizi 9030 15,1) 22,9) 18,8) 20,8) 19,4 
Genel İdare “53 15 2,0) 19) 25) 20 
Yan gelir saman 5,6) 11,8 4,5) 21,77 10,9 
Masraflar Genel Toplamı 61,44) 78,55) 79,00 84,55) 75,9 
Dekara verim (Kg.) 300) 300) 250) 250| 275 
1 Kg. Dane Maliyeti (YTL) 0,20) 0,26) 0,32) 0,34) 0,28 
Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

BUĞDAY MASRAF UNSURLARI (9/6) Girdi İşgücü| Toprak 
Tarla Kirası 0 (070 10094 
İlk sürüm 89,590 10,595 OY 
İkileme 89,190 10,995 0 
Üçleme 89,590 10,594 0 
Tohum Bedeli 1005 0 0 

Ekim 88,190 11,995 0 
Gübre ve gübreleme işçiliği 99,290 0,0890 0 
İlaç ve İlaçlama işçiliği 95,00 5Y 04 
Hasat 95,64 4,490 0 
Diğer Masraflar (koruma-taşıma) 92,04 8,04 0 
Toplam Maliyet İçerisindeki Payı 20,30 75,40 430 

        
  



  

ÜRETİM MALİYETİ 
UNSURLARI 2001 

arla Kirası 

sürüm 

ohum Bedeli 

su bedeli ve i 

ve lama i 

asat 
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İdare 
an Gelir Mısır 

asraflar Genel T' 

verim 

1 Dane 

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

MASRAF UNSURLARI 

arla Kirası 

sürüm 

ohum Bedeli 

su bedeli ve i 

2002 2003 | 2004 
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8 11 

8 8,1 
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PAMUK ÜRETİM MALİYETİ ÇİZELGESİ (YTL/Da) 
İMASRAF UNSURLARI 2001) 2002/2003) 2004 Ort. 

(Tarla Kirası 39,4 41,0) 80,0) 100,00 65,1 

IPam.Cub.Biç.Taş. Yak. 50 59 000 00 5,5 
(Gübre bedeli ve işçiliği 16,0 20,8) 22.8) 220) 20,4 
Sonbahar sürmesi 5,8) o 6,6) 37,5) 41,6) 22,9 
IKış sürmesi 7,0 8,3) 0,0 0,0 7,1 
İDiskaro-Tırmık 8,84 09,0 0,00 0,00 8,9 
(Tohum Bedeli 400 6,9) 9,0 8,0 7,0 

(Ekim 41) 5,9) 0,00 0,0 5,0 
Seyreltme-Çapalama (İki Defa) 17,44 18,0 24,00 27,00 21,6 
(Ark-Açma 63) 73) 0,0 00 6,8 
Su bedeli 10,7 13,0 7,00 18,9) 12,4 
Sulama işçiliği 6.8) o7,55) 0,00 00 7,2 
İlaç-mücadele işçiliği 11,3) 19,8) 10,00 25,60 16,7 
(Toplama 33,9) 34,2) 60,00 66,8) 48,7 
Pazara Taşıma, Diğer 11,6 Oo 6,0 35,00 31,0 20,9 
İMasraflar Toplamı 188,2) 210,41285,3) 341,0) 256,2 
Genel İdare 3 56 6,3) 8,4) 102) 7,7 
IMas. Top. Faizi 9030 56,5) 63,1) 85,6) 85,2) 72,6 
Masraflar Genel Toplamı 250,3) 279,81379,4) 436,5) 336,5 
Dekara verim (Kg.) 322,0) 350,0400,0) 379,00 o 0,0 
1 Kg. Kütlü Pamuk Maliyeti(YTL) 0,78) 0,80) 0,95, 1,15) 0,92 

          
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

AMUK MASRAF UNSURLARI 

arla Kirası 

Cub.Biç.Taş. Yak. 

bedeli ve işçiliği 
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İki Defa 
-A 
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ulama i 
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T Di 87 12 
M İ Pa 4 

Kaynak: Haluk KASNAKOĞLU, Taner KIRAL, 1999 ve TEAE 2001(Manisa Örneklemi) 
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ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETİ ÇİZELGESİ(YTL/Da) 
MASRAF UNSURLARI 2001) 2002) 2003) 2004 Ort. 

(Teras ve Çit Onarımı 5,0 8,2) 9,6 8,3 7,8 
(Toprak İşleme (Çit Sürme ve Çapalama) 12,1) 22,77 32,6) 282) 23,9 
Gübre bedeli ve işçiliği 16,8) o 16,8) 18,9) 249) 19,3 
Budama 79 159) 22,55) 23,8 17,5 
İlaç-mücadele işçiliği 8,0 17,4 20,6) 20,7 16,7 
Hasat 49,3) 83,8) 93,7) 127,1 88,5 
İNakliye(İşletmeden Köye) 6,00 10,8) 12,1) 14,0 10,7 
Diğer Masraflar 10,5) 14,9 6,9 2 9.3) 
Masraflar Toplamı 115,5 190,6) 216,9) 252,4) 193,8 
Mas. Top. Faizi 15 17,3) 66,77 75,9) 63,1 55,8 
Genel İdare 93 35 5 6Sİ 7,6 5,8 
Çıplak Arazi Değerinin FaiziYo5 233) 2490 21,4) 272) 24,2 
(Tesis Masrafları Amortisman Payı 7,0 4,5 1,0 5,1 4,4 
(Üretim Masrafları Toplamı 166,5) 292,4) 321,7) 355,4) 284,0 
İDekar Başı Zeytin Verimi (Kg.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
I Kg. Zeytinin Maliyeti (TL/Kg.) 0,4 0,5 0,8 0,7 0,6 
Zeytinin Yağhaneye Taşıma Ücreti 4,8 9,5 6,8) 11,7 8,2 
Zeytinin Yağa İşlenme Masrafı 6,4) 13,6 5,1) 14,9 10,0 
Zeytinyağı Kap ve Taşıma Masrafı 1,9) 2,7 5,9 7,5 4,5 
Yağ Çıkarma Masrafları Toplamı 13,1) 25,7 17,77 34,1 22,7) 
Masraflar Genel Toplamı 179,6) 318,2) 339,4) 389,5) 306,7) 
Dekara verim (Kg.) 977 113) 116) 103 107 
1 Kg. Zeytinyağı Maliyeti (YTL) 1,85 2,82) 2,93) 3,78 o 2,84 

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Z.YAĞI MASRAF UNSURLARI (©) Girdi İşgücü Toprak 
(Teras ve Çit Onarımı 00 1004) OY 
(Toprak İşleme (Çit Sürme,Çapalama) 00 1004 0 
Gübre bedeli ve işçiliği 830 1794) OY 
Budama 0 10090; 00 
İlaç-mücadele işçiliği 69,194 30,9 04 
Hasat 0 10046 OY 
Nakliye(İşletmeden Köye) 95 5 0 
Diğer Masraflar 87,790) 12,390) 0 
Çıplak Arazi Değerinin Faizio5 0 0 10094 
Zeytinin Yağhaneye Taşıma Ücreti 950 5 OY 
İZeytinin Yağa İşlenme Masraf 9590) 5 OY 
Zeytinyağı Kap ve Taşıma Masrafı 9590) 50 OY 
Toplam Maliyet İçerisindeki Payı 10,196 28,190 61,9 
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AYÇİÇEĞİ ÜRETİM MALİYET ÇİZELGESİ(YTL/Da) 
MASRAF UNSURLARI 2001 2002) 2003) 2004 Ort. 
(Tarla Kirası 9,3 13,3) 16,0 19,8) 14,6 
İlk Sürme 5,0 63) 7,3 84) 6,8 
İkileme (Gerekirse Üçleme) 3,5 35) 4,5 64) 4,5 
Gübre Bedeli 6,7 5,2 6,3 10,66) o 7,2 
Gübre Nakli ve Gübreleme İşçiliği 1,7 3,1 3,5 29 2,8 
(Tırmık - Sürgü - Disharrow(2) 259 2,7 4,6 6,2) 4.0 
Tohumluk Bedeli 2,5 4,2 5,8 6,8) (o 4,8 
Ekim 2,0 2,8 4,4 44, 3,4 
Çapalama 2,0 4,0 5,5 52) 4,2 
Zirai Mücadele ve İşçilik 2,8 3,1 4,8 5,8 4,l 
Hasat 3,3 3,8 4,6 II) 4,7 
IDiğer Masraflar İs 4,7 5,6 54 5,8 
MASRAFLAR TOPLAMI 49,0 56,8) 72.6 88,9) 66,9 
Genel İdare Masrafları (903) 1,5 1,7 2,2 2,1 2,0 
Masraflar Toplamının 9030 Faizi 14,7 17,1) 18,2 22,2) 18,0 
İMASRAFLAR GENEL TOP. 65,2 75,60 93,00 113,9 86,9 
Dekara Verim (Kg) 153 144 170 1800 o 0,0 
1 Kg Ayçiçeği Maliyeti(YTL) 0,43 0,52) 0,55 0,63) 0,53 
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

EĞİ MASRAF UNSURLARI (“6 
arla Kirası 

Sürme 

ileme (Gerekirse Üçleme 

Bedeli 

Nakli ve Gübreleme İşçiliği 

ırmık - S - Di 

i Mücadele ve 

Il 

Masraflar 87 12 
lam İçerisindeki Pa 21 70 1 

Kaynak: Haluk KASNAKOĞLU, Taner KIRAL, 1999 ve TEAE 2001 (Tekirdağ Örneklemi) 
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SOYA FASULYESİ ÜRETİM MALİYETİ ÇİZELGESİ (YTL/Da) 
İMASRAF UNSURLARI 2001) 2002) 2003) 2004 Ort. 

(Tarla Kirası O 1599 23,1) 250 21,3 
İlk Sürüm (Anız Bozma) 0 7,3 8,0) 22,5 12,6 
İDiskaro ve Tırmık 0 3,8 5,6 3,0 4,1 

(Taban Sürgü (0) 3,8 4,4 2,5 3,6 
Tohum Bedeli O 143 9,6) 17,9 13,9 
IEkim Yapma (0) 3,6 4,8 5,3 4,5 
Gübre Bedeli ve Gübreleme İşçiliği 0 Tl 7,6) 17,5 10,7 
Mücadele İlaç Bedeli ve İşçilik 0 6 5,55 16,0 9,4 
(Çapalama 0 5-1 5,8 9,0 6,8 
Su Bedeli ve Sulama İşçiliği 0 7.8 71 4,0 6,3 
Hasat 0 6,3 53) 14,0 8,5 
(Taşıma (Ambar-Pazar) 0 5,0 3,6 3,5 4,l 
MASRAFLAR TOPLAMI O 87,3) 90,3) 140,1) 105,9 
Masraflar Toplamının Faizi (9030) O 26,2) 22.6) 350 217,9 
Genel İdare Gider. (903) 0 2,6 257 4,2 3.2 
İMASRAFLAR GENEL TOPLAMI 0 116,0) 115,6) 1794) 137,0 
Dekara Verim (Kg) O 294) 283) 325 301 
1 kg Soya Ürünü Maliyeti (YTL) O 0,399 0,41) 0,55) 0,45 
Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

SOYA F. MASRAF UNSURLARI (S0) Girdi İşgücü Toprak 
(Tarla Kirası 0 OY 1009/4 

İlk Sürüm (Anız Bozma) 91 9Y, 0 
Diskaro ve Tırmık 89,790 10,399 0 
(Taban Sürgü 91,990 8,10) 0 
(Tohum Bedeli 100/6 OY 0 
(Ekim Yapma 90,20 9,86 00 
Gübre Bedeli ve Gübreleme İşçiliği 830 1796 00 
Mücadele İlaç Bedeli ve İşçilik 69,194 30,99) 0 
(Çapalama 0 10094 OY 
Su Bedeli ve Sulama İşçiliği 10094 04 OY 
Hasat 9094 109; 0 
(Taşıma (Ambar-Pazar) 87,790 12,394) 0 
(Toplam Maliyet İçerisindeki Payı 20,10 65,590 14,390 
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İTÜTÜN ÜRETİM MALİYETİ ÇİZELGESİ (YTL/Da) 
MASRAF UNSURLARI 2001 2002) 2003) 2004) Ort. 
(Tarla Kirası 26,0 40,00 37,1) 53,5) 392 
İlk sürüm (Anız Bozma) 9,5 15,00 16,1) 19,9) 15,1 
(Tırmık Çekme, tezek kırma 6,8 7,5) 145) 153) 11,0 
İkileme 6,5) o 10,00 16,17 15,6) 12,2 
(Tırmık Sürgü 6,4 7,5 9,1) 12,5 8,9 
Gübre 12,9) 0,0 0,0 0,00 12,9 
Gübre İşçiliği 2,9 00) 00 00 29 
Fide Hazırlama 21,9 22,00 30,3) 42,6) 292 
Fide Dikimi 17,6 44,00 28,6) 39,55) 32,4 
Çizgi Çekme 7,9 20,00 12,3) 17,4) 14,4 
Can Suyu 12-7 5,5) 159) 347) 17,2 
(Çapalama 13,9 27,5) 26,1) 25,6) 23,3 
Dip Atma ve Müc. 22.9 11,00 23,77 319) 22,3 
(Toplama ve Kırma 29,5 82,5) 65.8) 63,1) 60,2 
Dizme ve kurutma 17,9 55) 22,00 47,1) 23,1 
Basma, Denk yapma 12,7 11,00 22,2 30,00 19.0 
(Taşıma ve Diğer 36,4 5,9. 165) 25,77 21,0 
Masraflar Toplamı 263,9) 314,5) 357,1) 474,4 364,3 
Genel İdare Masrafı 93 7,9 9,4 10,7 142) 10,6 
Mas.Top.Faizi 9025 79,2 944) 89,3) 118,6) 95.3 
Masraflar Genel Toplamı 351,0) 418,3) 457,0) 607,2) 470,2 
Dekara verim (Kg.) 98,0 90,00 86,0) 100,0) 93,5 
1 Kg. Tütün Maliyeti (YTL) 3,6 4,6 5.3 6,1 4,9 

  
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

MASRAF UNSURLARI (“o 
arla Kirası 

sürüm (Anız Bozma 
ırmık tezek kırma 
ileme 

ırmık S 

l 
ide Hazırlama 91 

100 

ip Atma ve Müc. 84 
lama ve Kırma 100 
ve kurutma 100 

Denk 100 
ve Di 20,1 79 
M Pa 11 2 7 

Kaynak: Haluk KASNAKOĞLU, Taner KIRAL, 1999 ve TEAE 2001 (Adıyaman Örneklemi) 
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İKANOLA ÜRETİM MALİYET ÇİZELGESİ(YTL/Da) 
MASRAF UNSURLARI 2001 2002) 2003) 2004 Ort. 

(Tohum Bedeli 0 5,3 4,8 4,6 4,9 
Gübre Bedeli 0 17,66 17,77 23,6 19,6 

İlaç Bedeli 0 64 6,0) 7.8 6,7 
İşçilik 0 7, 7,2 6,8 7,0 
(Hasat 0 5,5 6,5 8,5 6,8 
Mazot 0 10,55) 14,00 15,2 13,2 
Makina Tamirat (Aşınma) 0 3,3 2.6) 19 2,4 
(Tarım Sigortası 0 252 13 1,4 1,6 
(Tarla Kirası O 220 250) 350 21,3 
MASRAFLAR TOPLAMI O 79,8 85,0) 104,3 89,7 
Diğer GiderlertFaiz (9015) 0 19,2) 20,44 15,6 18,4 
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI 0 99,0) 105,4 119,9 108,1 

Dekara Verim (Kg) 0 242) 219) 240 234 
1 kg Kanola Üretim Maliyeti (YTL) 0 0,41) 0,48) 0,50 0,46) 

  
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

t 

akina Tamirat 

arım Sigortası 

arla Kirası 

lam İ Pa 30 61 
Kaynak: Haluk KASNAKOĞLU, Taner KIRAL, 1999 ve TEAE 2001 (Manisa Örneklemi) 
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İMASRAF UNSURLARI 2001) 2002) 2003) 2004) Ort. 

(Tarla Kirası 34,7) 45,1 28,3) 73,1) 45,3 
İlk sürüm 69) 84 6,00 11,9 8,3 
İkileme 5,5 7,3 5.2 94) 6,9 
(Üçleme 400 6.7 4 73) 57 
Tırmık 4,1 4,4 4,3 5,60 (o 4,6 
Merdane 3,7 4,3 2,4 4,4 3,7 
Ekim 3,9 3,1 2,3 3,3) 3,2 
Gübre Bedeli 25,4) 243 13,2) 294) 23,1 
Gübre Nakliyesi ve Gübreleme İşçiliği 4,4 4,7 3,7 8,4 5,3 
Birinci Çapalama ve Tekleme 10,8) o 17,6 16,3) 22,2) 16,7 
İkinci Çapalama 9,1) 13,2 114) 17,3) 12,8 
(Ark Açma 3,8 3,2 4,0 5,8) o 4,2 
Sulama(su bedeli ve işçiliği) (4 Defa) 39,6) 42,1 26,9) 53,4 40,4 
Söküm ve Başkesme 20.2) 25.8 21,77 36,5) 26,1 
Nakliye, tamil nakliye 13,2) 19,1 13,8) 31,3) 19,3 
Masraflar Toplamı 189,4) 229,3) 163,9) 319,4) 225,5 
Masraflar toplam Faizi (9025) 56,8) o 68,8 49,2) 79.8) 63,7 
Genel İdare Masrafları(943) 5,7 6,9 4,9 9,6 6,8 
IMasraflar Genel Toplamı 251,9) 305,0) 218,0) 408,8) 295,9 
Dekara verim (Kg) 4.450) 4.711) 2.796) 4.323) 4.070 
1 Kg Şeker Pancarı Maliyeti (YTL) 0,057) 0,065 0,078) 0,095) 0,073 
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

AN. MASRAF UNSURLARI (“b 
arla Kirası 

sürüm 

leme 

ırmık 

erdane 

bre Bedeli 

übre Nakliyesi ve Gübreleme İşçiliği 

1 

su bedeli ve i 

ve 

akliye, tamil nakliye 

oplam Ma İçerisindeki Pa 
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24 
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AY ÜRETİM MALİYETİ ÇİZELGESİ (YTL/Da) 

İMASRAF UNSURLARI 2001) 2002) 2003) 2004 Ort. 

(Terasların Bakımı 11,0) 18,60 22,00 21,3 18,2 

(Çapalama 12,00 18,2) 38,8) 40,0 21,2 
Gübre bedeli 19,00 24,9) 26,6) 42.5 28,2 

Gübre işçiliği 3,0 4,6 8,0 73 5,8 
(Budama ve Çırpma 12,00 48,9) 64,00 65,0 47,5 
İHasat 60,00 52,6) 90,00 72,5 68,8 
(Taşıma 35,00 17,44 29,00 250 26,6 
Masraflar Toplamı 152,0) 185,1) 278,4) 273,8) 222.3 
(Mas. Top. Faizi 9036 54, 64.8) 83,5) 68,4 67,9 
Genel İdare 3 4,6) 5,6 8,4 8,2 6,7 
(Tesis Masrafları Amortisman Payı 290 27,3) 26,8 7,5 16,1 
Çıplak Arazi Değerinin Faizio5 75.00 47,2 43) 28,8 38,8 
Üretim Masrafları Toplamı 289,1) 330,0) 401,2) 386,77 351,8 
IDekar Başı Çay Yaprağı Verimi (Kg.) 1.000) 825) 900) 800 881 
1 Kg. Çayın Maliyeti (YTL/Kg.) 0,29| 0,400 0,45) 0,48 0,40 
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

AY MASRAF UNSURLARI (“o 

erasların Bakımı 

lama 

übre bedeli 

übre işçiliği 

udama ve   
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EK2: Transfer Etkinliğinin Seçilmiş Varsayımlara Duyarlılığı 

Türkiye için tarımsal destekleme ödemelerinin transfer etkinliğini 

hesaplarken kullanılan parametreler, genel olarak Türkiye'ye özel hesaplamalarla 
oluşturulmuştur. Desteklemeye konu olan ürünler baz alınarak Türkiye'nin dünya 

tarım piyasasındaki göreli öneminin küçük ve ticari statüsünün “ihracatçı” olduğu 
varsayılmış; üretim faktörlerinin maliyet payları 2001-2004 döneminde destek 
verilen bitkisel üretimin “484'ünü oluşturan ürünlerin maliyet yapılarına göre, çiftçi 

hanehalkının arz ettiği toprak ve işgücü payları da DİE verileri baz alınarak yapılan 
ortalama hesaplamalar ve varsayımlarla belirlenmiştir. Ürünlerin başlangıç destek 
oranlarında da her bir destekleme türü için özel varsayımlar ve hesaplamalar 

yapılmıştır. Çalışmada, OECD'nin 2003 yılı transfer etkinliği çalışmasında 

kullanılan esneklikler kullanılmıştır. 

Duyarlılık Analizinde Kullanılan Parametreler 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Parametre İlçeriği Oransal Değeri 

Baz | Yüksek | Düşük 
Üretim Faktörlerinin Maliyet Payları 
Sn (Toprak 0,20 0,3 0,1 
SI İşgücü 0,23 0,3 0,1 
So Satın Alınan Girdiler 0,57 0,4 0,8 
Çiftçi Hanehalkının Arz Ettiği Paylar 
Nr (Toprak 0,87 I 0,8 
Lr İşgücü 0,95 Il 0,9 
Faktör Esneklikleri 

En Toprak O,l 0,3 0 
El Çiftçi Hanehalkı İşgücü l 3 0,3 
Eo Satın Alınan Girdiler 1,5 4,5 0,5 
Es (Ürün Arz Esnekliği I 3 0,3 
Ed (Ürün Talep Esnekliği -0,2 0 -1 
Başlangıç Destek Oranları 
Op Fark Ödemeleri 0,15 0 
İMps Piyasa Fiyat Destekleri 0,25 0 
Ap (Alan Ödemeleri 0,29 0 
İs Satın Alınan Girdi Destekleri 0,31 0 

      
  

Tablodaki farklı varsayımlarının kullanıldığı analizle çalışmada kullanılan 

parametrelerin transfer etkinliğine duyarlılığı ölçülmektedir. Transfer etkinliği 
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hesaplarındaki çeşitli formüllerde kullanılan parametreler değiştiğinde transfer 

etkinliği de değişecektir. Analizde üretim faktörlerinin maliyet payları ve çiftçi 

hanehalkının arz ettikleri bu faktörlere ait payların yanı sıra faktör arz esnekliklerinin 

ve başlangıç destek oranlarının yüksek ya düşük olup olmadığı göz önüne alınarak 

transfer etkinliği değişim aralığı hesaplanmıştır. 

Transfer Etkinliğinin Alternatif Varsayımlara Duyarlılığı 
  

  

  

  

  

  

  
            

Destekleme , Fark (Piyasa Fiyat DGD Girdi 
Araçları Ödemeleri | Destekleri | Ödemeleri | Destekleri 

Baz 47,2 43,1 82 21,7 
Yüksek Faktör Payları 73,7 64,4 100 43,2 
Düşük Faktör Payları 20,5 17,9 73,9 12 
Yüksek Faktör Esnekliği 53,1 43,1 72,4 35,8 
Düşük Faktör Esnekliği 43,1 31,3 87,3 15,8 
Sıfır Başlangıç Destek Oranı 54,2 53,6 82,1 40,6 
  

Tablodaki ikinci ve üçüncü satırlardan da görüleceği gibi çiftçi hanehalkının 

sahip olduğu faktör payları ne kadar yüksek olursa transfer etkinliği de o kadar 

yüksek gerçekleşmektedir. Transfer etkinliğindeki faktörlerden kaynaklanan artış, 

hem toprak ve işgücünün üretim maliyetleri içerisindeki payının artmasıyla hem de 

bu faktörlerdeki çiftçi hanehalkının sahip olduğu payların artmasıyla gerçekleşebilir. 

Her ikisinin de yüksek olması durumunda sonuçlar çok yükselmektedir. Örneğin 
çiftçi hanehalkının, kullandığı toprak ve işgücünün tamamına sahip olduğu durumda 

DGD ödemelerinin transfer etkinliği 90100 olarak gerçekleşmektedir. Faktör payları 

düştükçe transfer etkinliği de önemli ölçüde düşmektedir. 

Göreli oranları sabit tutulmaya çalışılarak, yüksek ve düşük faktör 

esneklikleri kullanıldığında transfer etkinliği, fark ödemelerinde yaklaşık *04-6 
aralığında değişirken, piyasa fiyat desteklerinde “00-12 aralığında, DGD 
ödemelerinde “05-10 aralığında, Girdi desteklerinde ise “08-12 aralığında 
değişmektedir. 

Başlangıç destekleme oranı “sıfır” kabul edildiğinde ise tüm desteklerin 

transfer etkinliği artış göstermektedir. 
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