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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

TÜRKİYE BUĞDAY PİYASASININ İŞLEYİŞİ VE REGÜLASYONU 

Esin NACAR 

Türkiye buğday piyasasının incelendiği bu çalışmada gelişmiş ülkelerde 
uygulanan buğday politikaları dikkate alınarak Türkiye buğday piyasasının genel 
yapısı ve uygulanan politikalar, piyasanın işleyişinde kullanılan araçlar ile Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) rolü incelenerek Türkiye buğday piyasasının işleyişinin 
önündeki sorunların analiz edilmesi ve regülasyonuna yönelik politika önerileri 
yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, Türkiye buğday piyasasında uygulanan politikalar ve önemli 
göstergeler karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınmış, buğday üretiminin önemli bir 
bölümünün gerçekleştiği otuz bir ilde, bu çalışma için yapılan anket sonuçlarından 
faydalanılmıştır. 

Çalışma kapsamında tarımsal ürün piyasa yapıları üzerinde durularak; Türkiye 
buğday piyasasının özellikleri tarımsal ürün piyasası çerçevesinde analiz edilmiş, 
tarımsal destekleme politikalarının buğday piyasasına etkileri ve buğday piyasasında 
regülasyonun amaçları ele alınmıştır. Dünya buğday piyasalarının genel durumu yıllar 
itibarıyla karşılaştırmalı olarak verilmiş; gelişmiş ülkelerde uygulan buğday politikaları 
incelenmiştir. Daha sonra, Türkiye buğday piyasasının tarımsal üretim ve ekonomi 
içindeki yeri ile piyasanın genel yapısı üzerinde durulmuş; 2002 yılı öncesi ve 
sonrasında uygulanan buğday politikaları, TMO ve regülasyona yönelik mekanizmalar 
çerçevesinde incelenerek iki dönem arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Son 
olarak, Türkiye buğday piyasasındaki sorunlar incelenerek piyasasının etkin işleyişi ve 
regülasyonuna yönelik politika önerilerine yer verilmiştir. 

Sonuç olarak, TMO'nun AB'ye uyumla paralel olarak müdahale kurumu haline 
getirilmesi, müdahale fiyatlarının seviyesinin yıllar itibarıyla düşürülerek piyasa 
fiyatlarının dünya fiyatlarına yaklaştırılması, dahilde işleme rejiminin AB ve DTÖ ile 
uyumlu hale getirilmesi, piyasada üretim tüketim dengesinin sağlanması için yapılacak 
kapsamlı fizibilite çalışmasından sonra bazı bölgelerde kısa vadede bazı bölgelerde 
orta vadede olmak üzere elverişli alanlarda ekim sınırlamasına gidilmesi, kısa vadede 
buğday verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik politikaların uygulanması ve tarımsal 
destekleme politikalarının üretici gelirlerinde istikrarı sağlayacak şekilde belirlenmesi 
şeklinde özetlenebilecek bütüncül bir müdahale politikasıyla Türkiye buğday 
piyasasının regülasyonunun etkin bir biçimde sağlanabileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, tarımsal ürün piyasaları, regülasyon, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, müdahale kurumu, tarımsal destekleme, Dahilde İşleme Rejimi 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

THE FUNCTIONING AND REGULATION OF TURKISH WHEAT MARKET 
Esin NACAR 

In this study, it is aimed to analyse the problems of the functioning of Turkish 
wheat market and thus to make policy suggestions for the market regulation through 
examining the general structure of Turkish wheat market and implemented policies, 
means used for the operation of the market and the role of Turkish Grain Board (TGB) 
by taking into consideration the wheat markets policies in the developed countries. 

Within the scope of this study, important indicators and policies implemented in 
the Turkish wheat market are discussed with a comparative approach. Besides, as a 
survey was conducted in thirty one city which have important share in the total 
production of wheat in the country, the results of the survey have also been utilized. 

Within the context of this study, Turkish wheat market is analysed in the context 
of agricultural product markets by first emphasizing the structure of agricultural product 
markets; the effects of agricultural support payments on wheat markets and aims of 
regulation in wheat markets are examined. Evaluation of wheat markets in the world 
through years with a comparative approach is presented and implemented policies in 
developed countries are examined. After that the general structure of Turkish wheat 
market and the share of the market in agricultural economy is assessed; policies 
implemented before and after the year 2002, in the context of TGB and other 
mechanisms for regulation, are examined and differences between the two periods are 
evaluated. Finally policy suggestions for an efficient functioning and regulation of the 
wheat market are presented by examining the bottlenecks and problems in the wheat 
market. 

In conclusion, it is emphasized that providing the Turkish wheat market to be 
regulated in an efficient way can be achieved with a holistic intervention policy by 
restructuring TGB to be an intervention agency in parallel with harmonization with 
European Union (EU); approximating market prices to world prices by decreasing 
intervention prices year by year; bringing inward processing regime into consonance 
with EU and World Trade Organization; making restrictions on cultivation of wheat in 
convenient areas for some arcas in the short term and for others in the medium term after 
a comprehensive fisibility study in order to provide the balance of production and 
consumption in the market; implementing policies to increase the productivity and 
guality of wheat in the short term and setting agricultural support payments in a way to 
elicit stability for the incomes of producers. 

Key Words: Wheat, agricultural product markets, regulation, Turkish Grain Board, 
intervention agency, agricultural support, inward processing regime 
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GİRİŞ 

Tarım piyasaları gelişmiş AB, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülke ve ülke 
gruplarında buğday piyasaları etkin bir biçimde işlemekte ve regüle edilmektedir. Üretici 
ve tüketicinin yanı sıra piyasanın rekabet gücü yüksek olduğu için ihracatçının da 

memnun olduğu bu piyasalarda, devlet müdahale politikalarını kamuya en az mali yük 
getirecek şekilde uygulamakta ve piyasa fiyatlarının dünya fiyatlarına yakın fiyat 

düzeylerinde istikrar kazanmasını sağlayarak arz fazlası üretimini çoğu zaman karla ya 
da kamuya en az maliyetle ihraç edebilmektedir. 

Son yıllarda arz fazlası üretimin arttığı Türkiye buğday piyasasında, üretimde 
yapısal dönüşüme gidilerek verimin artırılamaması, son on yılda Dünya ve Türkiye'deki 
ekonomik dalgalanmalarla birlikte üretim maliyetlerinin artması ve uzun yıllardan beri 

uygulanan destekleme politikaları sonucunda; dünya fiyatları ile yurtiçi satış fiyatları 
arasındaki bağlantının koptuğu görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak Türkiye'de 

tüketici ve sanayiciler çok daha pahalı fiyatlardan buğday sağlamakta; üretim maliyetleri 
yüksek, tarımsal destekleme bütçesi kısıtlı olduğu için üretici de istenilen düzeyde gelir 
elde edememektedir. 

Üreticiye tatmin edici bir gelir düzeyi sağlanması, tüketiciye de dünya fiyatlarına 
yakın düzeylerde tüketim imkanı verilmesi için her iki kesimi de tatmin edebilecek bir 

fiyat düzeyi ve istikrarının yanı sıra piyasadaki üretim tüketim dengesizliğinin ortadan 
kaldırılarak üretim fazlası ürünün kamuya dolayısıyla vergi mükelleflerine maliyetinin 

azaltılması gereği gibi temel nedenlerden dolayı Türkiye buğday piyasası, regülasyona 
ihtiyaç duymaktadır. 

Türkiye açısından, dünyada göreli olarak daha iyi işleyen buğday piyasalarındaki 

uygulamaların örnek alınması önemli olmakla birlikte farklı dinamikleri olan Türkiye 
buğday piyasasının kendine has sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve regülasyona 

yönelik düzenleme ve uygulamaların bu ihtiyaçlar çerçevesinde yapılması ayrıca önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, literatür ve mevzuat taramasının yanı sıra Türkiye buğday 



  

piyasasında uygulanan politikalar ve önemli göstergelerin karşılaştırmalı bir yaklaşımla 
ele alındığı bu çalışmada, AB'ye uyum sürecinin ve diğer gelişmiş ülkelerdeki iyi 

işleyen uygulamaların dikkate alınması ve Türkiye'deki buğday piyasasındaki yetkili 
mercilerin ve ilgili akademisyenlerin tespitlerine ek olarak, üretici gözüyle sorun ve 
ihtiyaçların yanı sıra piyasadaki üretici davranışlarının arkasındaki etkenlerin de tespit 

edilmesine katkı sağlayacağından hareketle, Türkiye'de buğday üretiminin önemli bir 
bölümünün gerçekleştiği 31 ilde 950 üreticiye uygulanan bir anket çalışması yapılmış ve 

bu çalışmanın ilgili yerlerinde anket sonuçlarından faydalanılmıştır. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde buğday üretiminin 

önemine değinilmiş, farklı türlerdeki tarımsal ürün piyasaları ve buğday piyasasında 
regülasyonun amaçları teorik çerçevede ele alınmıştır. 

İkinci bölümde, dünya buğday piyasalarının genel durumu ortaya konulduktan 

sonra buğday piyasaları gelişmiş olan AB, ABD, Kanada ve Avustralya'da piyasanın 
regülasyonuna yönelik yasal düzenlemeler, araçlar incelenmiş, AB ülkelerinde piyasa 

regülasyonunda önemli bir yer tutan ödeme kurumu örneklerine yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, Türkiye buğday piyasasının yapısı ve mevcut durumu verilmiş, 
2002 yılı öncesinde ve sonrasında uygulanan buğday politikaları karşılaştırmalı bir 
biçimde ele alınarak mevcut durumda piyasanın işleyişindeki engellerin ortaya 
konulmasına çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde, Türkiye buğday piyasasının işleyişinin ve regülasyonuna 

yönelik tespitlerin yanı sıra sistem bir bütün olarak ele alınarak piyasanın daha etkin 

regüle edilerek işleyebilmesi için ulaşılan sonuç ortaya konulmuş ve bu sonuçlardan yola 
çıkılarak öneriler sunulmuştur. 



    
  

Bölüm 1 

BUĞDAY PİYASASI VE REGÜLASYONU 

1.1 Tarımsal Ürün Piyasaları 

Türkiye buğday piyasasında istikrarlı bir işleyişin sağlanmasına ve bu işleyişin 
sürekliliği için bir regülasyon mekanizmasının oluşturulmasına yönelik olan bu 

çalışmada, bir tarım ürünü olan buğdayın oluşturduğu piyasanın işleyiş ve 
aksaklıklarının tam olarak anlaşılabilmesi için tarımsal ürün piyasalarının genel 

özellikleri ve bu piyasalarda arz ve talebi belirleyen unsurlar ele alınmıştır. 

11.1 Tarımsal Ürün Piyasalarının Özellikleri 

Tarımsal ürün piyasalarının yapılarına dair en belirgin özellik, bir ülkenin her 
yerinde tarımsal üretim yapılabilmesi nedeniyle üretici sayısının genel olarak fazla ve 
dağınık olması; dolayısıyla üretim arzına dair tahmin ve kontrollerin zor olmasıdır. Ürün 
piyasalarının işleyişine dair en belirgin özelliği ise gelir ve fiyat istikrarsızlıklarıdır. Söz 

konusu istikrarsızlıkların çeşitli nedenleri bulunmaktadır' 

e Tarımsal üretimin iklim koşullarına ve ayrıca sel, kuraklık gibi doğal afetler ile 
bitki ve hayvan hastalıkları gibi dışsal faktörlere bağlı olması üretim miktarının ve 

verimin yıllar itibarıyla değişkenlik göstermesine ve dolayısıyla tarımsal ürün 
piyasalarında oluşan fiyatların diğer piyasalara göre yıllar itibarıyla daha istikrarsız bir 

seyir izlemesine neden olmaktadır. 

e Tarımsal ürünlerin üretiminin doğa koşullarının etkisi altında olması sonucu 
ürünün bol olduğu yılda, fiyatların düşmesi; kıt olduğu yılda ise yükselmesinden 
kaynaklanan fiyat dalgalanmaları ortaya çıkmaktadır. Ürünün yıllık verim değişmeleri 

  

' ORHAN Osman Z., Türkiye'de Tarımsal Destekleme ve Taban Fiyatları Politikası, İstanbul Ticaret 
Odası, Yayın No 1999-62, İstanbul, Temmuz 1999, s.10-15, 43 



  

ne kadar şiddetli ise veya bu verim değişmelerinin şiddetli olması veri iken talep ne 
kadar az esnek ise, ürünün yıllık fiyat değişmeleri de o kadar şiddetli olmaktadır. 

e Tarımsal ürünlerin yılda birkaç ay hasat edilebilmesi ancak bu ürünlere olan 

talebin ise hemen hemen yılın tamamında devam etmesi, mevsimlik arz ve talep arasında 
dengesizliğin oluşmasına ve dolayısıyla fiyat istikrarsızlığına yol açmaktadır. Ancak, 
fiyat istikrarsızlığı ürünlerin stoklanabilme durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

Uzun süre muhafaza edilemeyen ürünlerin fiyatları, turfanda döneminde çok 
yükselirken; stoklanabilen ürünlerin fiyatları ise stok giderlerinin artmasından dolayı 
zaman geçtikçe yükselmektedir. 

e Fiyat ve gelir istikrarsızlıklarına yol açan diğer bir konu ise tarımsal ürün arzının 
o ürünün bir yıl önceki piyasa fiyatlarının fonksiyonu olmasından kaynaklanan devresel 
fiyat dalgalanmalarıdır. Üreticilerin her yıl, hangi ürünün üretimini yapacaklarına karar 
verirken bir yıl önceki piyasa fiyatlarını göz önüne almaları, dönemler arasında 
dalgalanmalara neden olmaktadır. 

e Birçok ürün kapsamında fiyat değişmelerinin talep miktarını daha az etkilemesi 

başka bir ifadeyle talebin çok az esnek olması, ekim ve hasat dönemleri arasında uzun 
bir zaman geçmesi nedeniyle üreticilerin piyasada oluşan fiyat değişmelerine hemen 

tepki verememeleri sonucunda tarımsal ürünlerin kısa veya orta dönemde arz 
esnekliğinin düşük olması piyasada aşırı yüksek ya da düşük fiyatların uzun süre devam 
etmesine neden olmaktadır.? 

1.1.2 Talep ve Arzı Belirleyen Unsurlar 

Tarımsal ürün piyasalarında, arz ve talebin oluşumunda ana belirleyici olan fiyat 
dışında, diğer şartlar sabit iken, birden fazla unsur etkili olabilmektedir. 

  

? TOMEK William G., L Kenneth ROBİNSON, Agricultural Product Prices, Cornell Üniversity Press, 
Second Edition, 1981, s.17-19 



  

1.1.2.1 Tarımsal Ürün Talebini Belirleyen Unsurlar 

Diğer ürün piyasalarında olduğu gibi, tarımsal ürün piyasalarında da talebi fiyat, 
gelir düzeyi, ikame mallar ile tamamlayıcı mallardan oluşan diğer malların fiyatları ile 
tüketicinin gelecekteki fiyat ve gelir düzeyine ilişkin bekleyişleri etkilemektedir.” 

Diğer şartlar sabit iken, tüketicinin zevk ve tercihlerinin, söz konusu malın 
lehine değişmesi de o mala olan talebi artırmaktadır. Uzun dönemli kişi başı tüketim 
eğilimleri, bir mala ilişkin tüketici zevk ve tercihlerinin değişimi hakkında gösterge 
niteliğinde olsa da tarımsal ürünler söz konusu olduğunda bu eğilim, talepteki 
değişimden ziyade; arzı iklim koşulları gibi dışsal faktörlere son derece bağlı olan 
tarımsal ürünlerin bulunabilirliği ile ilintili olabilmektedir.” 

Tarımsal ürünlerin mevsimsel olarak üretilmelerine rağmen tüm yıl boyunca 
tüketiliyor olmaları ve depolanmaları, spekülatif talep olgusunu ortaya çıkarmaktadır. 
Spekülatif talep, ürünün gelecekte oluşması tahmin edilen fiyat ve kullanım düzeyine 
bağlı olarak ortaya çıkacak talebi ifade etmektedir. Söz konusu tarımsal ürünün 
rekoltesinin gelecek yıl az olacağı beklentisi, mevcut stokların spekülatif talebini 
artıracaktır. İkame malların rekolte tahminleri, savaş beklentisi, gümrüklerde oluşması 
beklenen ihracat ya da ithalatı kısıtlayacak düzenlemeler de ürünlerin stok miktarını 
arttıracak ve tarımsal ürünün spekülatif talebini etkileyebilecek diğer unsurlar 
arasındadır. Gelecekte olması beklenen olayları doğru tahmin ederek yapılan 
spekülasyonlar, fiyat farklılaşmalarını azaltırken, yapılan yanlış spekülasyonlar 
farklılaşmayı artıracaktır. Tarımsal piyasaları daha istikrarlı hale getirebilmek için 
spekülatif o talebin doğru yönlendirildiği (tarımsal politikaların — geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Bazı tarımsal ürünler nihai ürünlerin hammaddeleri olmaları nedeniyle ve 
tüketiciler tarafından doğrudan tüketilmedikleri için, bu ürünlere olan talebe türev talep 
denilmektedir. Örneğin, buğday, ekmekten irmiğe kadar pek çok nihai ürünün 
  

* ÜNSAL Erdal M. , Mikro İktisat, 4. Baskı, Ankara, 2001, s. 41-43 “TOMEK William G. , Kenneth L. ROBİNSON, 1981, s. 36 



yapımında kullanıldığı için; buğdaya olan talep aslında, nihai ürünlere olan talepten 
kaynaklanan dolaylı bir taleptir. Bu yüzden hammadde olan ürüne ait talep 
hesaplanırken nihai ürüne olan talep göz önüne alınmaktadır. 

Bir maldan talep edilen miktarın, o malın fiyatındaki değişmelere olan 
duyarlılığını ifade eden talebin fiyat esnekliği, birçok tarımsal ürün için hem kısa vadede 
hem de uzun vadede inelastik olarak hesaplanmaktadır. Tüketicilerin, fiyatlar konusunda 
eksik bilgiye sahip olmaları, fiyat değişimleriyle ilgili olarak öngörülerinde belirsizlik 
olması ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimlerin katı olması, talep edilen miktardaki 
değişimin, fiyattaki değişimden daha az olmasına neden olmaktadır.” 
1.1.2.2 Tarımsal Ürün Arzını Belirleyen Unsurlar 

Bir üreticinin belirli bir dönemde üretmek-satmak istediği mal miktarını 
etkileyen değişkenlerden bazıları fiyat, ikame ürünlerin fiyatları, üretim faktörlerinin 
fiyatları ve teknolojik gelişmedir. 

Üreticinin arz edeceği ürün miktarını etkileyen diğer bir unsur da vergi ve 
sübvansiyonlardır. Vergilerdeki artış, üretim maliyetlerini yükselttiğinden, üreticinin 
üretmek istediği mal miktarının azalmasına yol açarken; sübvansiyonlar ise üreticinin 
karlılığını artırdığından üreticiyi daha çok mal üretmeye teşvik eder.” 

Arz kararını etkileyen diğer bir faktör ise söz konusu tarımsal ürünün alternatif 
maliyetidir. Arzı dışsal faktörlere bağlı olan tarımsal ürünlerin alternatif maliyetlerini 
hesaplamak çok kolay olmasa da üreticiler, bir ürün yerine başka bir ürünü arz etmeye 
karar verirken mümkün olduğunca alternatif maliyeti hesaplayarak karlılık durumlarını 
etkileme derecesini göz önüne almaktadırlar. 

Fiyat ile piyasa arzını ilişkilendiren arz eğrisi, zamana bağlı olarak 
değişmektedir. Tarımsal ürünler açısından kısa dönem, bir ya da iki yıl anlamına 
gelmekte ve üreticilerin ürettikleri malın fiyatına üretim sürecinde kullandıkları tüm 
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girdileri değil bazı girdileri değiştirerek tepki göstermelerinin mümkün olduğu bir 
zaman dilimi anlamına gelmektedir. Uzun dönem ise tüm üretim faktörlerinin değişken 

olduğu zaman dilimini kapsamaktadır. Her şeyin değişebildiği uzun dönemde ürün arzı, 
tanım gereği, kısa döneme göre daha esnek hale gelmektedir.” 

Bir sonraki hasat zamanına kadar, fiyat ne olursa olsun, arz edilen miktar 

değişemediğinden, üreticiler fiyat değişimlerine ancak zaman ilerledikçe tepki 
verebilmektedir. Şekil 1.1'de görüldüğü gibi, ithalat yoluyla piyasaya dışarıdan ürün 

girmediği ve ürünün stoklanamadığı varsayımı altında, tarımsal ürünün ilk üretildiği ve 
hasat edildiği dönemde, üretim miktarı sabit kalmakta ve arz eğrisi düşey bir şekil 
almaktadır. Kısa dönemde girdi kullanımını değiştirerek, uzun dönemde ise söz konusu 

ürünü üretmekten vazgeçip başka bir ürüne yönelerek, üreticiler fiyat değişmelerine olan 

tepkilerini o gösterebilmektedirler. Böylece arz eğrisi zaman ilerledikçe fiyat 

değişmelerine daha duyarlı hale gelerek daha yatay bir eğri halini almaktadır. Ğ 

Şekil 1.1. Tarımsal Ürün Arz Eğrisinin Zamana Bağlı Olarak Değişmesi 

Kısa dönem 

   
  

    
Fiyat 

Çok kısa dönem Zaman 

Uzun dönem 

» 

Miktar 
Kaynak: TOMEK William G., Kenneth L, ROBİNSON, 1981, s. 76 
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Arz eğrisinin şeklini ürünü stoklayabilme imkanı da etkilemektedir. Ürünü 
stoklamak mümkün değilse, üretici, fiyat ne olursa olsun, ürünü arz etmekte ve arz eğrisi 

şekildeki çok kısa dönem arz eğrisi gibi düşey olmaktadır. Stoklama imkanın var olduğu 
durumda ise, üretici fiyat değişmelerine daha geniş bir zaman aralığında tepki 

verebilmekte ve böylece arz eğrisi kısa dönem arz eğrisi gibi daha esnek ve yatay bir 
konuma gelmektedir. 

1.1.3 Piyasa Yapıları ve Buğday Piyasaları 

1.1.3.1 Piyasa Yapıları 

Piyasa yapısı, piyasada faaliyet gösteren alıcı ve satıcıların sayısı ve dağılımı, 

ürün farklılaşmasının derecesi ve piyasaya giriş ve çıkışın ne kadar serbest olduğu gibi 
kriterlere bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Ürünün fiyatının belirlenmesinde de piyasa 
yapısı rol oynamaktadır. 

e Tam Rekabet piyasalarının en önemli ayırt edici özelliği piyasada çok sayıda 

alıcının ve satıcının olması ve bunun sonucunda ürün fiyatının piyasa arz ve talebi 
tarafından belirlenmesidir. Karar birimlerinin fiyatı kabul edici konumunda oldukları bu 

tür piyasaların diğer bir ayırt edici özelliği de piyasada alışverişe konu olan malların 
homojen olmasıdır. Piyasaya giriş ve çıkışın serbest olduğu ve karar birimlerinin tam 

bilgiye sahip oldukları bu piyasada, üretim faktörlerinin sektörler arası ve yerler arası 
akışkanlıkları da tamdır. Tam rekabet piyasasını diğer piyasalardan ayıran diğer bir 
önemli özellik de talep, arz ya da fiyatlar üzerinde devlet müdahalesinden ya da 

firmaların kolektif hareket etmelerinden kaynaklanan bir kısıt ya da baskının 
olmamasıdır. 

e Monopol piyasalar, tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir mal ürettiği ve 

diğer firmaların piyasaya girişlerinin mümkün olmadığı bir piyasa yapısı olarak 
tanımlanmaktadır. Karını azamileştirmeyi amaçlayan monopolcü, farklı talep 
esnekliklerine sahip alt piyasaları net bir şekilde belirleyebildiği müddetçe, ürettiği 

malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satarak fiyat farklılaştırmasına da gidebilir. 



      

Böylece talebin daha az esnek olduğu alt piyasada fiyatı daha yüksek tutarak ve daha 
esnek olduğu piyasada da daha düşük bir fiyat uygulayarak karını artırabilmektedir. * 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, çeşitli tarımsal kuruluşlar ya da pazarlama 
komiteleri aracılığıyla, bazı ürünler için, tarım piyasalarının monopolleşmesine onay 

vermektedirler. Amaçları, güçleri ve faaliyetleri değişkenlik gösteren bu kuruluşların 
ayırt edici özellikleri; üretici haklarını korumaları ve arzı kontrol edebilmeleridir.” Bu 
uygulamanın olduğu ülkelerde bazı ürünlerin yurtdışı piyasalardaki taleplerinin, 
yurtiçine göre daha esnek olduğu varsayılmakta ve ürünler, yurtiçi fiyatlarından daha 
ucuz fiyatlara ihraç edilmektedirler. Ülkelerinde, buğday ihracat yetkisini haiz tek 
kurum olan ve ihracat kontrolünü yüzde yüz ellerinde bulunduran Kanada ve Avustralya 
Buğday Ofisleri, hem ihracatı kontrol ettikleri için hem de yurtiçi piyasanın da 

düzenlenmesinden sorumlu oldukları için, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar arasında fiyat 
farklılaştırması yapma hakkına sahiptir. Bu farklılaşmadan elde edilecek kazanç, piyasa 
bölümlendirmesinin etkinliğine ve ithalatın serbest olmasına bağlıdır." 

e Oligopol Piyasalar, aralarında karşılıklı bağımlılığın bulunduğu az sayıda 
firmanın yer aldığı ve yüksek giriş engellerinin olduğu piyasa yapılarıdır.'? Oligopol 
piyasalar, tarım ürünleri piyasalarından ziyade; daha çok tarım ürünlerinin işlenmesiyle 

oluşan sanayi ürünü olarak üretilmiş piyasalarda ve bu ürünlerin dağıtım ve pazarlama 
piyasalarında oluşmaktadır. 

e Monopson Piyasalar, tek büyük alıcının olduğu piyasa yapısına denilmektedir. 

Tek alıcı kavramı, birden fazla alıcının biraraya gelerek birlikte hareket etmeleri olarak 

da anlaşılmalıdır. Monopsonist, tek alıcı olarak piyasada fiyatı belirlemektedir. Satın 

alacağı ürün ile ilgili olarak da ürünün ortalama maliyeti ile marjinal maliyeti arasındaki 
farkı ayırt edebilmelidir. Özellikle tarım sektöründe, monopson yapıya sıklıkla 
rastlanmaktadır. Tarımsal ürünü hammadde olarak kullanan tek sanayicinin bulunduğu, 
  

* ÜNSAL Erdal M., 2001, s. 287-288,341-383 
9 COLMAN David, Trevor YOUNG, Principles of Agricultural Economics, Markets and Prices in Less 
Developed Countries, Cambridge University Press, 1989, s. 177-178 
'I OECD, State Trading Enterprises in Agriculture, 2001, s. 22 
Erdal M. ÜNSAL, 2001, s. 403 



  

bir kamu kuruluşunun bir tarım ürününü satın almada ve dağıtımında tek yetkili oluğu ya 

da lokal bir alanda büyük bir arazi sahibinin tek işveren olduğu durumlar monopson 
piyasalara örnektir.” 

1.1.3.2 Türkiye Buğday Piyasası 

Yukarıda teorik olarak sınırları ve özellikleri belirtilen piyasa yapıları 

çerçevesinde değerlendirildiğinde Türkiye buğday piyasasının, tam olarak bu piyasa 
çeşitlerinden birine uygun olarak işlediğini söylemek güçtür. 

Türkiye buğday piyasasının, piyasa fiyatını etkilemeyecek sayıda çok fazla alıcı 
ve satıcının olması; alıcı ve satıcıları karşılaştıran yeterli sayıda mal borsalarının 

bulunması ve dış ticarette kısıtlayıcı önlemlerin azaltılmış olması nedenleriyle tam 
rekabet piyasalarına yakın piyasa özelliklerine sahip olduğu" belirtilebilmektedir. 

Türkiye?de hanehalkları tarafından doğrudan tüketim için; sanayiciler tarafından 
un, makarna, pasta gibi ürünlerin hammaddesi olarak talep edilmesinin yanı sıra tohum 
ve yem olarak da kullanılan buğdayın talep kısmında çok fazla alıcısı bulunmaktadır. 

Aynı şekilde 2004 yılı itibarıyla ekilen tarla alanların yüzde SI'ini buğday üretim 
alanlarının oluşturması ve tarım kesiminde büyük bir üretici kitlesinin buğday üretimi ile 

uğraşması söz konusu ürünün arz kısmında da çok sayıda satıcı olduğunu 
göstermektedir. Bu durum, tam rekabet piyasalarının ayırt edici özelliklerinden olan 

piyasada çok sayıda alıcının ve satıcının olması faktörü ile örtüşse de; fiyatın piyasa arz 
ve talebi tarafından belirlenemiyor olması, Türkiye buğday piyasasının tam rekabet 

piyasası olarak değerlendirilmesine engel olmaktadır. 

Buğday, Türkiye'de, gelir arttığında kişi başına tüketimi azalan bir üründür ve 
gelir talep esneklik katsayısı -0.2 iken fiyat-talep esnekliği ise -0.11 gibi oldukça 

düşüktür. Buğday talebinin az esnek olması ve arzının göreli olarak esnek olması, 
üretimin hava koşullarına bağımlılığı, çok sayıda üreticinin gelirini ilgilendirmesi ve 

  

3 COLMAN David, Trevor YOUNG, 1989, s. 168, 185-186 
“ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Türkiye'de Tarım, Ankara, 
2006, s. 134 



temel gıda maddesi olması gibi özellikleri nedeniyle, söz konusu ürünün fiyat oluşum 
sürecine çok farklı faktörler etki etmektedir.'9 

Uzun yıllar boyunca Bakanlar Kurulunca belirlenen buğday alım fiyatları, 2002 
yılından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ilan edilmektedir. Bu durum 
buğday piyasasında serbestleşme eğilimi olduğunu gösteriyor olsa da, fiyat oluşumunda 
tüketici, üretici, tüccar ve sanayici gibi pek çok kesim yer almasına rağmen piyasa 
fiyatları TMO tarafından ilan edilen fiyatlara yakın seviyelerde oluşmaktadır. Tablo 
I.1'de görüldüğü gibi TMO tarafından ilan edilen satış fiyatları, genel olarak, yurtiçi 
ortalama borsa fiyatlarının üzerinde yer almakta ve piyasa fiyatının oluşumunu 
etkilemektedir. 

Tablo 1.1 Borsa ve TMO A Grubu Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday Ortalama İç Satış Fiyatları (YKr/Kg)   
  

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Borsa 

Fiyatı* 10,3 16,9 28,0 36,7 37,9 34,3 39,5 TMO İç 
Satış Fiyatı 11,3 18,3 27,4 38,3 44,0 43,5 39,4                 
  Kaynak: TMO 2006 

*A Grubu Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için Eskişehir, Konya, Polatlı ve Çorum Borsalarının ortalamasıdır. 

Önceki yıllarda da çok daha az oranda alım yapıp 2004 yılı itibariyle ise ülkede 
üretilen toplam buğdayın yaklaşık yüzde 10'unu alan ve sadece yüzde 2'sini yurtiçine 
satan kuruluşun, piyasa fiyatlarını etkilemedeki gücü, piyasadaki fiyat oluşumunda halen 
devlet müdahalesi olduğunu göstermektedir ki bu durum Türkiye buğday piyasasının 
tam rekabet piyasası olarak işlemesini zorlaştırmaktadır. 

Üretimin ortalama 61 dekarlık alanda yapıldığı, hasatın 2 ayda tamamlandığı, 
talebin 12 aya yayıldığı ve üreticinin, ürününün arzını zamana yayabilecek yeterlilikte 
depolama ve finansman gücü olmadığı Türkiye?de, tarımsal ürün piyasalarına müdahale 
kaçınılmaz hale gelmektedir. Nitekim, oturmuş bir piyasa işleyişi olmadığı için 
TMO'nun müdahale etmemesi halinde önemli sayıda üretici kesimini ilgilendiren 
  

“ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2006, s. 133 
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buğday fiyatının hangi seviyede gerçekleşeceği önemli bir soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır.“ 

Tek bir firmanın yakın ikamesi olmayan bir mal ürettiği piyasa türü olan 
monopol piyasa özellikleri çerçevesinde değerlendirildiğinde ise, Türkiye buğday 
piyasasının monopol piyasa özelliklerini taşımadığı görülmektedir. Nitekim; Çiftçi Kayıt 
Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 1,8 milyon işletmenin buğday üretimi yaptığı Türkiye'de çok 
sayıda da satıcı bulunmakta ve gerek yurtiçi satış gerekse ihracat bağlamında monopol 
güce sahip bir kurum bulunmamaktadır. Buğday ihracatının tamamına yakın bölümünü 
TMO yapıyor olsa da; bu durum kuruluşun kanunlarla verilmiş bir monopol güce sahip 
olmasından değil, yurtiçi buğday fiyatlarının dünya fiyatlarının üzerinde olması 
nedeniyle ihraç etmenin karlı olmamasından ya da kalite düşüklüğünden dolayı 
buğdayın ihraç edilmesinin zor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Buğday üretiminin geniş bir coğrafi alana yayılması ve buğdayın bir tarım ürünü 
olması nedeniyle piyasaya yüksek giriş engellerinin bulunmaması, Türkiye buğday 
piyasasının oligopol piyasaların özelliklerini de taşımadığını göstermektedir. 

Grafik 1.1'de, Türkiye buğday piyasasında en önemli aktör olan TMO'nun, 
üretilen buğdayın son 5 yılda ortalama yüzde 9'unu satın aldığı ve bu oranın, son 5 yıllık 
dönemde, 2005 yılı hariç yüzde 10'u hiç aşmadığı görülmektedir. Piyasada alışverişe 
konu olan geriye kalan kısım ise tüccar ya da sanayiciler tarafından satın alınmaktadır. 
Tek büyük alıcının piyasaya hakim olduğu monopson piyasa açısından 
değerlendirildiğinde, alım yüzdesi düşük olmasına rağmen TMO'nun buğday piyasasını 
fiyat ve yönlendirme çerçevesinde etkileme gücü yüksek tek alıcı olması, Türkiye 
buğday piyasasının tam olarak aynı özellikleri taşımasa da monopson bir yapıya daha 
yakın olduğunu göstermektedir. 

  

5 Toprak Mahsulleri Ofisi, Genel Müdür Konuşma Metni, Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 yılı Hesap ve İşlemlerini İncelemekle Görevli TBMM KİT Komisyonu Alt Komisyon Toplantısı, 2006 
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Grafik 1.1 2000-2005 Dönemi TMO Buğday Alım Miktarı ve Toplam Buğday 
Üretimi 
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Kaynak: TMO, 2006 

1.1.4 Tarımsal Destekleme Politikalarının Buğday Piyasasına Etkileri 

Tarım ürünlerine ilişkin arz ve talep esnekliğinin düşük olması; tarımın dışsal 
faktörlere bağımlı olması nedeniyle risk ve belirsizliğin fazla olması; tarımsal üretim 
dönemlerinin diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha uzun olması ve belirli 
zamanlarda yoğunlaşması, tarımsal ürünlerin korunmaları ve depolanmalarının ancak 
belirli şartlarda ve zaman içinde yapılabilmesi, üreticilerin tarımsal faaliyetlerden 
sağladıkları gelirlerin diğer sektörlere göre daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı 
tarım sektörü devlet tarafından desteklenmektedir.'? 

Bu nedenlerle devlet, piyasa mekanizmasının işleyişine, çoğu zaman müdahale 
eder. Bu müdahale doğrudan (hükümetin malın piyasada işlem göreceği/alınıp satılacağı 
en yüksek fiyatı veya en düşük fiyatı tespit etmesi biçiminde) olabileceği gibi; dolaylı 
  

7 ORHAN Osman Z., 1999, 5. 42 
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biçimde de (hükümetin vergiler veya kotalar yoluyla malın piyasa fiyatını etkilemesi) 
olabilmektedir. 

Doğrudan müdahale ettiği durumlarda devlet, tarım ürünleri piyasalarında 
genellikle piyasa denge fiyatının üzerinde bir taban fiyatı belirlemekte ve bu fiyattan 
kendisine getirilen ürünü destekleme alımı yoluyla satın almaktadır. Taban (destekleme) 
fiyatı uygulaması, piyasa döneminin uzunluğuna bağlı olarak farklı etkiler 
yaratmaktadır. Ürünün hasadıyla başlayıp gelecek ekim mevsimine kadar (en fazla | yıl) 
süren çok kısa piyasa döneminde fiyat artışına bağlı olarak yeni üretim 
yapılamayacağından arzın taban fiyatına herhangi bir tepkisi söz konusu olmamaktadır. 
Çok kısa piyasa dönemindeki bu uygulama, üretici gelirlerinde önemli artışlara yol 
açarken; uygulamanın piyasa fiyatını yükseltmesi, tüketicilerin büyük ölçüde gelir 
kaybına yol açmaktadır. 

Taban fiyatının ürünün ekiminden sonra belirlenmesi halinde, üreticilerin ürünün 
hasadına kadar girdi kullanımı gibi verimliliği ve dolayısıyla arzı belirli ölçülerde 
artıracak uygulamalara gidebildiği bu dönem, kısa piyasa dönemi olarak kabul 
edilmektedir. Kısa dönemde uygulanan taban fiyatı uygulamasıyla devletin satın alacağı 
ürün miktarı artmaktadır. Taban fiyatı uygulamasının her yıl uygulanması halinde ise, 
üreticilerin üretimi artırma imkanları; uzun dönemde piyasadaki arz fazlasının artacağı 

anlamına gelmektedir.'* 
Buğday piyasalarında taban fiyatı belirleyerek yapılan destekleme alımları 

sonucunda üretici gelirlerindeki artışın maliyetine tüketiciler katlanırken, arz fazlası 
ürünün ihracat yoluyla piyasa dışına çıkarılmasının maliyetine ise ihracattan doğan 
zararın bütçeden karşılanması nedeniyle vergi mükellefleri katlanmaktadır.? Taban 
fiyatı uygulaması çok kısa dönemde üretici gelirlerini artırırken, kısa ve uzun dönemde 
piyasadaki arz fazlasını artırmaktadır. Hem piyasanın arz talep dengesini bozması hem 

  

“BULMUŞ İsmail, Mikroiktisat, 5. Baskı, Ankara, 2003, s.329-330 
SAYDOĞUŞ Osman, Buğdayda Alternatif Destekleme Politikalarının Refah ve Dağılım Etkileri: 
Destekleme Alım, Fark Ödeme ve Gelire Doğrudan Destek Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi, İşletme 
ve Finans Dergisi, Nisan 1999, s. 46 
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de devletin ve tüketicilerin katlandığı toplam maliyeti artırması bu politikanın uzun 
yıllar uygulanabilmesini güçleştirmektedir. 

Devletin buğday piyasalarına bir diğer doğrudan müdahale aracı fark ödeme 

sistemidir. Bu sistemde, destekleme fiyatı olarak bir hedef fiyat belirlenmekte ve piyasa 
fiyatının hedef fiyatın altına indiği durumda, devlet, üreticiye birim miktar başına hedef 

fiyatla piyasa fiyatı arasındaki fark kadar ödeme yapmaktadır.“ Fark ödeme sistemi ile 
taban fiyatı uygulamasından farklı olarak tüketicilerin, her türlü üretici fiyatı destekleme 
politikalarından etkilenmemeleri sağlanırken, bu politikaların mali yükü tüketicilerden 

vergi mükelleflerine transfer edilmektedir.?' Fark ödeme sisteminde piyasada oluşan 
fiyata müdahale edilmiyor olması, piyasadaki buğday üretimini değiştirmemekte 

dolayısıyla arz fazlasına neden olmamaktadır. Böylece devletin buğday üreticisini 
desteklemeye yönelik bu tür bir politikasının piyasadaki fiyat ve miktar üzerinde bir 
değişime neden olmadığı görülmektedir.?? 

Taban fiyatı uygulamasından fark ödeme sistemine geçildiğinde, üretici fiyatında 
herhangi bir değişiklik olmayacağından üretim miktarı ve üretici refahında da herhangi 

bir değişiklik meydana gelmemektedir. Taban fiyatı uygulamasında tüketicilerin ödediği 
fiyat, taban fiyatı seviyesinde oluşmakta ve dolayısıyla tüketicilerin daha az buğday 

talep etmelerine ve refah kaybına uğramalarına neden olmaktadır. Fark ödeme 
sisteminde ise, tüketici talebindeki artışa bağlı olarak ithalat artmakta ve tüketici 
refahında artış meydana gelmektedir.” Dolayısıyla, net toplumsal kayıp açısından 
bakıldığında, destekleme alımlarında fark ödeme sistemine göre toplam kayıp daha 
yüksektir. 

Devletin buğday üreticilerine tarımsal destekleme aracı olarak söz konusu iki 

sistem yerine, üreticiye buğday üretimi yaptığı kayıtlı arazisi üzerinden dekar başına 

  

* TAŞKIN Kutluhan, Türk Tarımında Destekleme Ödemelerinin Transfer Etkinliği, DPT Uzmanlık Tezi, 
2006, Ankara, s. 10, 37-49 
2 ÇAKMAK Erol H., Haluk KASNAKOĞLU, Tülay YILDIRIM, Fark Ödeme Sisteminin Ekonomik 
Analizi, Çalışma Raporu 1998/3, Ankara, Nisan 1998, 
> AYDOĞUŞ Osman, 1999, 5.44 
” ÇAKMAK Erol H., Haluk KASNAKOĞLU, Tülay YILDIRIM, 1998, s.13-16 
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ödemenin yapıldığı doğrudan gelir desteği sistemini uygulaması durumunda ise, piyasa 
fiyatına müdahale edilmediği için piyasadaki ürün arz ve talebinde bir değişiklik 

olmayacağından üretimde ve tüketimde net toplumsal kayıp söz konusu olmamaktadır. 
Bu sistemde üretici refahında artış olurken, tüketici refahında doğrudan herhangi bir 
değişiklik olmamaktadır.” 

Başta dış ticaret mekanizmaları aracılığıyla uygulanan politikalar olmak üzere 
bazı tarımsal destekleme politikaları ise buğday piyasasını dolaylı olarak etkilemektedir. 

Yurtiçi buğday fiyatlarının dünya fiyatlarının üzerinde olduğu ve yurtiçi piyasada arz 
açığının bulunduğu bir piyasada, buğday ithalatı için alınan gümrük vergilerinin 
(tarifelerin) artırılması aradaki fiyat farkını ve dolayısıyla buğday ithaline olan talebi 
azaltmaktadır.” Gümrük vergilerinin yanı sıra kotalar ya da paketleme, sağlık 
standartları ve kontrol belgesi uygulaması gibi tarife dışı engeller yoluyla buğday 

ithalatının sınırlandırılması da yurtiçi piyasadaki fiyatların artmasına ve tüketicinin 
buğday talebinin azalmasına neden olmaktadır. 

Arz fazlasının olduğu buğday piyasalarında ise devlet dünya piyasalarının 
üzerinde bir ihraç fiyatı belirleyerek üreticiyi fiyat farkı kadar desteklemektedir. İhracat 
desteğine bağlı olarak buğday üretimi de artmaktadır. İhracat desteğine miktar 
kısıtlaması getirilmediği takdirde yurtiçine arz edilen buğday miktarı ve dolayısıyla iç 
tüketim de azalmaktadır. Üreticilerin yurtiçi fiyatların artışından sağladıkları gelir 
farkını tüketicilerin, ihracattan elde ettikleri gelir farkını ise vergi mükelleflerinin 
finanse ettiği görülmektedir. “ 

1.2 Buğday Piyasasında Regülasyonun Amaçları 

Tüm dünyada tarıma yönelik uygulanan politikaların amaçları genel hatlarıyla 
tarımsal üretimin yönlendirilmesi, üretimin yapıldığı ülkenin ekonomik dengelerinin ve 

tüketicilerinin tarım politikalarının maliyetinden en az etkilenmesinin sağlanması ve 
  

”“ AYDOĞUŞ Osman, 1999, 5.43 
>” BULMUŞ İsmail, 2003, s. 334 
 PASOUR E.C,, Foreword by GARDNER, L. Bruce, Agriculture and ihe State Market Processes and 
Bureaucracy, Holmes & Meier Publishers, Inc, 1990, s. 159-165 
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üreticilerin desteklenmesi olarak sıralanabilir.” Tarımsal ürün piyasalarının genel 
özelliklerini belirgin bir biçimde gösteren buğday piyasalarındaki regülasyon ihtiyacı da 
tarım politikalarının oluşturulmasını gerektiren ana ihtiyaçlardan bağımsız olarak 
düşünülememektedir. Özellikle yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarının üzerinde olduğu ve 
arz fazlasının bulunduğu buğday piyasalarında arz talep dengesinin sağlanması, fiyat 
istikrarı sağlanarak üretici gelirlerinin artırılması ve destekleme politikalarından vergi 
mükelleflerinin ve tüketicilerin en az etkilenmesinin sağlanması gibi gereklilikler 

piyasanın regülasyonunu zorunlu kılmaktadır. 

1.2.1 Buğday Piyasasında Üretim ve Tüketim Dengesinin Sağlanması 

Tarımsal ürün piyasalarında arz ve talep dengesini etkileyen kısa ve uzun 
dönemli faktörler bulunmaktadır. Piyasaların kısa dönemde iklim şartlarının etkisinde 
olmasına rağmen uzun dönemde talebin gelir esnekliğinin düşük, talep fiyat esnekliğinin 

ise sıfıra yakın olması nedeniyle serbest piyasa koşullarının hakim olduğu gelişmiş 
ülkelerde tarımsal ürün piyasaları daha kolay regüle edilebilmektedir. 

Belirli kurallara göre işleyen buğday piyasalarına gelişmiş ülkelerde de müdahale 
edildiği göz önüne alındığında, piyasa kurallarının daha az işlediği ya da hiç işlemediği 

gelişmekte olan ülkelerde de devletin piyasaya müdahalesinin zorunlu olduğu 
görülmektedir. Devlet, piyasada arz fazlası ya da açığı oluştuğu durumlarda; genel 
olarak destekleme alımları yoluyla doğrudan, üretimin kotalara bağlanması ya da 
üretime teşvik verilmesi gibi tarımsal destekleme mekanizmaları yoluyla da dolaylı 

olarak piyasaya müdahale etmektedir. 

1.2.2 Buğday Üretiminin Vergi Mükelleflerine ve Tüketicilere Maliyetinin 
Azaltılması 

Özellikle üretim maliyetlerindeki farklılıklar nedeniyle yurtiçi fiyatların dünya 
fiyatlarından yüksek olduğu buğday piyasasında arz fazlasının oluştuğu durumlarda, 

  

” ERAKTAN Gülcan, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye'de Tarımsal Detekleme Politikası, İstanbul, 
2001, s.27 di 
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üreticiler istediği düzeyde gelir elde edememekte ve bu nedenle devlet tarafından 

destekleme alımları ve dış ticaret mekanizmaları yoluyla desteklenmektedir. Bu 
durumda üretimin, üreticiler dışında kalan (ve üretim kararında etkili olmayan) kesimler 
de belirli bir maliyete katlanmak zorunda kalmaktadır. 

Devletin destekleme mekanizmaları yoluyla müdahalesi olmadığı takdirde, 
dünya fiyatlarından daha ucuza buğday sağlayabilecek olan tüketiciler, buğday 

üreticilerinin dünya fiyatlarıyla yurtiçi fiyatlar arasındaki fark kadar desteklenmesinin 
maliyetine katlanmaktadır. Benzer şekilde arz açığının bulunduğu ve yurtdışı fiyatların 
daha yüksek olduğu buğday piyasalarında ise tüketiciler daha yüksek fiyatlardan buğday 

sağlamak zorunda kalacaktır. 

Devlet, piyasaya müdahale ederek yurtiçi fiyatların daha yüksek oluşmasını ve 

dolayısıyla üreticinin daha iyi gelir elde etmesini sağlarken aynı zamanda satın aldığı arz 
fazlası buğdayı ihracat yoluyla ya da stoklayarak piyasa dışına çıkarmaktadır. Devletin 

daha yüksek fiyatlardan satın aldığı buğdayın daha düşük fiyatlardan ihraç edilmesinin 
ya da stoklanmasının maliyetine, finansmanı bütçeden sağlandığı için vergi mükellefleri 
katlanmaktadır.2 

Sadece üreticinin desteklenmesi amacıyla müdahale edilen buğday piyasasının 
sistemli bir biçimde regüle edilerek daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması, üretici 

desteklerinin finansmanını sağlayan tüketicilerin ve vergi mükelleflerinin daha az 
maliyete katlanmasını sağlayacaktır. 

1.2.3 Fiyat İstikrarı ve Piyasada Faaliyet Gösteren Üreticilerin Gelirlerinin 
Artırılması 

Buğday piyasasında regülasyonun amaçlarından birisi de fiyat istikrarının 
sağlanarak, üretici gelirlerinin belirli bir düzeyde artırılmasıdır. 

İklim koşulları ve piyasa yapısındaki belirsizlikler nedeniyle yıldan yıla 
değişkenlik gösteren buğday piyasalarında oluşan fiyatlar, müdahale edilmediği takdirde 

  

28 OECD, Farm Household Income: Issues and Policy Responses, Paris, 2003, s.65-66 
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istikrarsız bir seyir izleyebilmektedir. Tarımsal ürünler için üreticilerin bir bölümünün 
üretim kararında fiyatlar etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak buğday piyasasında da 

fiyatların istikrarsız bir seyir izlemesi, bir sonraki yılın üretim miktarının belirsiz 
olmasına neden olmaktadır. Piyasa fiyatı bir sonraki yılın rekoltesini etkilerken üretim 
yılının rekoltesi de aynı yılın fiyatını etkilemektedir. Bu durumda piyasada her üretim 

döneminin bir sonraki üretim sezonunu etkilediği bir belirsizlik ortamı oluşmaktadır. 

Böylece maliyetine sadece üreticilerin değil, toplumun diğer kesimlerinin de katlandığı 
buğday üretimi, hem ülkedeki üretim faktörlerinin etkin kullanılmaması hem de istenilen 
düzeyde katma değer elde edilmemesiyle sonuçlanmaktadır.” 

Buğday piyasasında oluşan fiyat, üretici gelirlerinin temel belirleyicisi 
olduğundan fiyatın üreticiyi tatmin edecek düzeyde oluşması, hem üreticinin piyasada 
sürekli faaliyet göstermesi hem de istediği geliri elde etmesine neden olmaktadır. Ayrıca 

belirli bir fiyat istikrarı sağlandığı takdirde, üretici gelirlerinin artırılması için toplumun 
diğer kesimleri ilave tarımsal destekleme maliyetlerine katlanmak zorunda 

kalmayacaktır. 

  

” ERAKTAN Gülcan , 2001, s.57-59 

19 



  

Bölüm 2 

DÜNYADAKİ BUĞDAY PİYASALARI VE POLİTİKALARI 

2.1 Dünyadaki Buğday Piyasalarının Genel Durumu 

Özellikle 2004/2005“ döneminde ortalama veriminin yüzde 9 artması ile 
yükselme eğilimine giren dünya buğday üretimi, son 5 yıl içinde yıllık ortalama yüzde 
13 artmıştır. Tablo 2.1*de görüldüğü gibi, bu dönemde buğday üretim ve stok rakamları 

aynı yönlü hareket etmiştir. Son beş yılın üretim ortalaması 590 milyon ton olan dünya 
buğday üretimi, 2005 yılında da 618 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Son beş yılın 

buğday tüketim ortalaması 602 milyon ton ve 2005 yılı tüketim miktarı ise 624 milyon 
tondur.” Dünyadaki nüfus artışına paralel olarak birlikte buğday tüketim ve üretiminin 
de arttığı görülmektedir. 

Tablo 2.1 Dünya Buğday Üretim, Tüketim, Ticaret ve Stok Durumu (milyon ton) 
  

  

  

  

  

  

    
2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07(T) 

Üretim 579 568 555 629 618 593 
Ticaret 111 110 105 113 114 112 
Tüketim 585 604 588 610 624 611 
Stok 199 167 133 151 146 117 
Stok Artışı (0) -2 -32 -34 18 -5 -29 
Verim (ton/ha) 2,71 2,65 2,64 2,87 2,84 ¬ 

              
  

Kaynak: International Grains Council Grain Market Report, 2006; FAS, 2002, 2006 
Dünya buğday üretiminin, 2006/2007 pazarlama döneminde, erken yaşanan sıcak 

hava dalgası sonucu özellikle AB'de rekolte düşüşü olması nedeniyle, yüzde 4 oranında 

düşmesi beklenmektedir. 

  

Buğday hasat zamanı, kuzey ve güney yarımkürede aynı takvim yılı içinde yer almadığı için; dünya 
buğday istatistikleri için 2 yıl birlikte zikredilmektedir. 

>: Foreign Agricultural Service (FAS) United States Department of Agriculture(USDA), “Grain: World 
Markets and Trade”, August 2006, December 2002; http://www.fas.usda.gov/grain/circular/2006/01¬ 
06/Wheat.pdf, 13.09.2006; http://www.fas.usda.gov/grain/circular/2002/12-02/al1.pdf, 13.09.2006; TMO 
2005 Yılı Hububat Raporu 
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Grafik 2.1 Önemli Dünya Buğday Üreticileri ve Türkiye'nin Buğday Üretimindeki 
Payları (1999/2000-2005/2006 dönemi) 
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Kaynak: FAS, 2002, 2006; DİE, Tarım İstatistikleri Özeti 1985-2004 

1999/2000-2005/2006 dönemi incelendiğinde, dünya buğday üretiminde 

ortalama yüzde 21'lik pay ile ilk sırayı AB almaktadır. Bunun en önemli nedeni ise 

AB'nin bu dönemde buğday veriminin dünya ortalamasının yaklaşık iki katı olmasıdır. 
Üretimde AB'den sonra yüzde 16'lik pay ile Çin ikinci sırada; yüzde 12'lik pay ile 
Hindistan üçüncü ve yüzde 3'lük pay ile Türkiye sekizinci sırada yer almaktadır. 

1999-2000 üretim dönemi dahil olmak üzere son 7 yılda dünya buğday üretimi 
550-620 milyon ton aralığında seyretmektedir. Grafik 2.2.'de Dünyadaki üretim 

dalgalanmalarının büyük üreticiler olan AB, Çin ve ABD'deki üretim dalgalanmalarıyla 
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paralel olduğu görülmekte iken; Türkiye'de ise son yıllarda üretim artışı meydana 
gelmiştir. 

Grafik 2.2. Dünya Buğday Üretimi ve Önemli Buğday Üreticisi Ülkeler 
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Kaynak: FAS, 2002, 2006; DİE, Tarım İstatistikleri Özeti 1985-2004 

Buğday ekim alanlarının toplam 217.556.474 hektar olduğu dünyada, buğday 
ekim alanlarının en fazla olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 12,5 pay ile Hindistan, yüzde 

10,2 ile Rusya, yüzde 10 ile Çin ve ve yüzde 9,3 ile ABD'dir. Türkiye buğday ekim 
alanları genişliği bakımından dünyada 8. sırada yer almaktadır.” 

Grafik 2.3'te AB'nin, hektar başına 5-6 ton aralığında seyreden buğday verimi 

ile diğer büyük üreticilerin önünde yer aldığı ve dünya verim ortalamasının yaklaşık 2 
katına ulaştığı görülmektedir. Diğer büyük üreticilere göre Çin'in verim düzeyinde 

istikrarlı bir yükseliş gözlenirken, Türkiye'nin hektar başına 2 ton civarında seyreden 
verim düzeyi ile dünya ortalamasının altında seyrettiği görülmektedir. 

  

> Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Buğday Raporu, Ankara, Mayıs 2005, s. 5 
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Grafik 2.3 Dünya Buğday Verimi 
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Kaynak: FAS, 2001-2006 

2005/2006 dönemi itibarıyla, dünya makarnalık buğday üretimi 35 milyon ton 
civarında olup; toplam buğday üretiminin yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Üretimde ilk 
sırayı, yüzde 21'lik pay ile AB alırken; daha sonra yüzde 15 ile Kanada; yüzde 9 ile 

Türkiye ve yüzde 7 ile Suriye gelmektedir. AB içinde ise İtalya'da dünya makarnalık 
buğday üretiminin yüzde 10'u gerçekleşmektedir. 

Dünya tüketimi 1999/2000 döneminden itibaren 1999 ve 2004 yılları hariç, 
üretimin üzerinde gerçekleşmiştir. 2005/2006 dönemi itibarıyla tüketimde yüzde 19'luk 
pay ile AB ilk sırada yer alırken; diğer önemli ülkeler yüzde 16 ile Çin ve yüzde 11 ile 
Hindistan'dır. 
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Dünya tüketiminin 2004/2005 döneminden itibaren artış göstermesi ise AB, 
Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde buğdayın hayvan yemi olarak kullanımının 
artmasından kaynaklanmaktadır.” 

Grafik 2.4 Buğday Tüketimindeki Başlıca Ülkelerin Payları (1999/2000-2005/2006) 
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Kaynak: FAS, 2002, 2006; DİE, Tarım İstatistikleri Özeti 1985-2004 

2005 yılı itibarıyla yıllık kişi başı buğday tüketimi sıralaması; 251 kg ile Tunus, 
203 kg ile İran, 188 kg ile Ukrayna, 173 kg ile Mısır, 140 kg ile Arjantin şeklindedir. 
Aynı miktar AB'de 119 kg iken, ABD'de 94 kg'dır. Önümüzdeki yıllarda ise AB, Çin 
ve ABD'de kişi başına tüketimde düşüş; Arjantin, Tunus ve Ukrayna'da artış 
beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen buğday tüketiminin gelişmekte 
olan ülkelere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

  

TMO 2005 yılı HububatRaporu, s. 21, 22, 36 
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Dünya buğday ticaret hacmini; ABD, AB, Kanada, Avustralya, Arjantin, 
Cezayir, Brezilya, Mısır ve Japonya belirlemektedir. 2005/2006 pazarlama yılı itibarıyla, 
başlıca buğday ithalatçıları sırasıyla AB, Mısır, Brezilya, Japonya ve Cezayir'dir. AB 
buğday ithalatının son yıllarda düşmesinde, yapılan mevzuat değişiklikleriyle 
makarnalık buğdayın ekili olduğu alanlara, alan ödemeleri dışında ilave ödeme yapılarak 
destek verilmeye başlanması etkili olmuştur. * 

Dünyada başlıca buğday ihracatçıları ise yüzde 25 ile ABD; yüzde 15'erlik pay 
ile Kanada ve Avustralya; yüzde 13 ile AB'dir. ABD, Kanada ve Avustralya'nın 
2002/03 döneminde ihracatlarının azalması, aynı dönemde azalan verim nedeniyle 
üretimlerinin düşmesinden kaynaklanmaktadır. 

2.2 Avrupa Birliği Buğday Piyasası 

2.2.1 Ortak Piyasa Düzenleri 

Ortak Tarım Politikasının (OTP) amaçlarına ulaşılabilmesi için 1962 yılından 
itibaren Avrupa Topluluğu bünyesinde her ürünün üretim ve pazarlama koşulları dikkate 
alınarak ortak piyasa düzenleri (OPD) oluşturulmuştur. Ortak piyasa düzenlerinin amacı; 
üye ülkelerde ayrı ayrı yapılan piyasa düzenlemeleri yerine, ortak bir tarım politikası 
geliştirmek; üye ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek şartları temin etmek; 
Topluluk içerisinde ortak bir tarımsal pazar oluşturarak iç pazar ve Topluluk üretimini 
üçüncü ülkelere karşı korumaktır.” 

İlk OPD'nin 1962 yılında hububat alanında oluşturulmasına karar verilmiştir. 
Hububata ilişkin pazar düzenlemeleri, 1967/1968 üretim yılı içinde uygulanmaya 
başlanmış ve daha sonra diğer tarımsal ürün ve ürün gruplarında da OPD düzenlemeleri 
yapılmıştır.” 

  

g4 TMO, 2005 yılı Hububat Raporu,s. 37, 47 
5 TAN Sibel, İlkay DELLAL, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Tarımsal Ekonomi Araştırma Ensitüsü-Bakış, Sayı 2, Mart 2003,s.2 
“OKTAY Erdoğan, Renan TUNALIOĞLU, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi Bölümü, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu, Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Yayın No:134, Ankara, 2005, s.29 
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22.2 Avrupa Birliği Hububat Ortak Piyasa Düzeni 

2.2.2.1 2003 OTP Reformu Öncesi Hububat Ortak Piyasa Düzeni 

2.2.2.1.1 o Yasal Düzenlemeler ve Kapsam 

1967 ve 1968 yıllarında, Avrupa Birliği'nde temel gıda gereksinimleri olan 
hububat, çeltik, domuz eti, yumurta ve kümes hayvanlarına yönelik ortak piyasa 
düzenleri oluşturulmuştur. Hububat ortak piyasa düzeninin oluşturulduğu yıllarda, AB 
dışa bağımlı iken; 1983/84 döneminde mısır hariç; 1989/90 döneminde ise mısır da dahil 
olmak üzere hububat ürünlerinde kendine yeterliliği yakalamıştır. , 

Hububat OPD'si ilk olarak 1967 yılında 120/67 sayılı yönetmelik ile 
düzenlenmiştir. Daha sonra ise 1975 yılında 2727/75 sayılı yönetmelik yürürlüğe 
konulmuştur. Söz konusu düzenleme ile Topluluktaki fiyatların dünya pazarlarındaki 
fiyatlardan daha yüksek tutulması ve bu şekilde üye ülkelerin Topluluk dışında meydana 
gelen fiyat dalgalanmalarından korunması sağlanmışsa da bu durum hububat piyasasında 
arz-talep dengesini bozucu sonuçlar meydana getirmiş ve hububat üretiminde aşırı artışa 
neden olmuştur. Hububat OPD”sindeki sorunları çözmek için köklü bir reforma ihtiyaç 
duyulmuş ve 1992 yılında 1766/92 sayılı yönetmelik yayımlanarak 1993/1994 
kampanya döneminde yürürlüğe girmiştir. * 
2.2.2.12 Fiyat Mekanizmaları 

Üretici gelirlerinde istikrarı sağlamak ve tarımsal ürün fiyatlarının belirli bir 
seviyenin altına düşmesini engellemek amacıyla, Toplulukta 1962 yılından itibaren 
ürünler için ortak fiyatlar belirlenmektedir. Ortak fiyat uygulanmasının temelinde, Birlik 
tarafından ithal edilen düşük fiyatlı ürünlerden kaynaklanan rekabeti engellemek, AB 
menşeli ürünlerin dış piyasaya açılmasını kolaylaştırmak ve AB'nin Ortak Pazar 
  

3 TMO, AB-Türkiye Hububat Sektörü Politikaları, Bilgi Notu, 2003, 5.2 
İSKIYMAZ Taylan, Awupa Birliği 'nde ve Türkiye'de Temel Ürünlerde (Hububat,Şeker ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları ve Bunların Ham Madde Temini Açısından Gıda Sanayiine 
Etkileri, DPT Uzmanlık Tezi, Mayıs 2000, Ankara 
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Düzenini olumsuz yönde etkileyecek farklı fiyatlara yer vermemek gibi amaçlar yer 
almaktadır. 

Bu dönemde, iç piyasada ortak fiyat, “hedef” ve “müdahale fiyatları” aracılığıyla 
sağlanmıştır. Üreticilerin gelir düzeyini en makul seviyede tutmak ve tüketicilerin de 
aşırı fiyat artışlarından korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tavan fiyat hedef 
fiyat olarak; fiyatların hedef fiyatın altına düşmesi halinde üreticilere sağlanan en düşük 
garanti seviyesini ifade eden taban fiyat ise müdahale fiyatı olarak belirlenmiştir. * 

1992/93 üretim döneminden itibaren standartlara uyan nitelikteki yumuşak 
buğday müdahale alımına konu olurken, buğday tiplerine göre farklılaştırılmış fiyat 
uygulamasına son verilmiştir. “ | Temmuz 1995'ten itibaren de hedef fiyat uygulaması 
iptal edilmiştir.” 

AB müdahale fiyatlarının dünya fiyatlarının üzerinde olması, topluluk içerisinde 
ihtiyaç fazlası stokların oluşmasına ve bu stokların sübvansiyon yoluyla dünya 
pazarlarına ihraç edilmesine yol açmıştır. Bu durum nedeniyle AB, Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) Uruguay Görüşmelerinde, özellikle ABD'nin baskısıyla, tarım reformuna 
zorlanmıştır. Toplulukta 1992 reformlarıyla müdahale fiyatları indirilerek dünya 
fiyatlarına yaklaştırılmıştır. Bu nedenle ortaya çıkacak üretici gelirlerindeki kayıpları 
telafi edebilmek amacıyla, 1766/92 sayılı Topluluk yönetmeliğiyle, 1993/94 
döneminden itibaren bölgelere göre değişen hektar başına telafi edici gelir ödemesi 
(doğrudan gelir ödemeleri) yapılmaya başlanmıştır. Telafi ödemesine hak kazanabilmek 

için çiftçilerin topraklarının bir kısmını üretimden çekmeleri (set aside) şartı getirilmiş 
ve üretim alanlarını daraltma oranı 1994 ve 1995 yıllarında yüzde 15 iken; 1996'dan 

itibaren yüzde 10 düzeyine inmiştir. Küçük çiftçilerin (toplam üretimi 92 tondan az 
olarak tanımlanmaktadır) ise telafi ödemesinden yararlanabilmesi için üretim alanlarını 

  

* OKTAY Erdoğan, Renan TUNALIOĞLU, 2005, 5. 18, 30 
*KIYMAZ Taylan, 2000, s.15, 21 
“TMO, 2003, s.17 

27 



daraltma zorunluluğu yoktur.” Ekim alanlarının yüzde 10'u “zorunlu koruma alanı” 
olarak ekim dışı bırakılsalar da ekili alanlar gibi doğrudan ödemelerden 
faydalanmaktadırlar. 

2.2.2.1.3 Dış piyasalara yönelik düzenlemeler 

2727/75 sayılı yönetmelik ile yumuşak buğday, arpa, mısır ve çavdarda aynı 
kalitede ithal ürünler için eşik fiyatlar saptanmıştır. Eşik fiyat, ortak sınırlarda uygulanan 
asgari ithalat fiyatı olup, iç pazarı korumaya yönelik bir önlemdir. Bu şekilde, Topluluk 
iç pazarına, AB fiyatlarından daha düşük bir dışalım ürününün girmesine engel olan bir 
mekanizma oluşturulmuştur. Eşik fiyat ile ürünler için, ithal malın CIF fiyatı arasındaki 
fark kadar bir vergi (prelevman) uygulanmıştır.” 

1766/92 sayılı yönetmelik ile dış ticaret konusundaki düzenlemeler genel 
itibarıyla değişmemekle birlikte ithalatta vergi uygulanan mal kapsamı genişletilmiştir. 
Eşik fiyat uygulaması, | Temmuz 1995'ten itibaren müdahale fiyatının yüzde 155i 
şekline dönüştürülmüştür.” 
Tablo 2.2 AB'deki Hububat Çiftçisinin Eline Geçen Fiyatlar (euro/ton) 
  

  

  

  

  

  

              
Hedef Müdahale e Doğrudan | Üreticinin Eline Yıllar Fiyat Fiyatı Şi Piya Ödemeler Geçen Fiyatlar 

1993/94 156,98 144,90 211,31 30,19 175,09 
1994/95 144,90 130,41 199,24 42,26 172,67 
1995/96 132,83 119,19 184,74 54,34 173,53 
1996/00 119,19 184,74 54,34 173,53 
2000/01 110,25 170,89 58,67 168,92 
2001/06 101,31 157,03 63,00 164,31 

  
  

Kaynak: TMO, 2003, s.19 
Tablo 2.2'den görüldüğü gibi, AB'de hedef fiyat uygulamasının kalkması ve 

müdahale fiyatlarının düşürülmesiyle birlikte, 2001-2006 yılları arasında, hububat 
  

* ÇAKMAK Erol, Haluk KASNAKOĞLU, Tarım Sektöründe Türkiye ve Avrupa Birliği Etkileşimi: 
Türkiye'nin AB'ye Üyeliğinin Analizi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayını, No 68, Nisan 2001, 
s.8 
* KIYMAZ Taylan, 2000, s.18, 24 
“ TMO, 2003, s.18 

28 



dolayısıyla buğday üreticisinin eline ton başına geçen tutar (101,31 eurw/ton * 63 
curo/fton telafi edici ödeme olmak üzere) toplam 164,31 curo/ton seviyesinde 
gerçekleşmektedir. 

2.2.2.2 2003 OTP Reformu 

Ortak Tarım Politikası kapsamında, kuruluşundan itibaren, gerek Birlik 
bünyesinde yer alan ülkelerin ihtiyaç ve talepleri gibi iç nedenler, gerekse DTÖ 
kurallarına uyum ve Birlik dışında yer alan diğer ülkelerin talepleri nedeniyle bir dizi 
reform yapılmıştır. 2003 OTP reformu ile temelde, Avrupa tarım ürünlerinin piyasa 
odaklı olması ve rekabet gücünün arttırılması, OTP'nin basitleştirilmesine katkıda 
bulunulması, OTP harcamalarının makul düzeyde tutulması ve genişleme sürecinin 
kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Birlik tarafından reformların en sonuncusu 26 
Haziran 2003'te kabul edilmiştir. 

2003 OTP reformuyla AB'nin tarım sektörüne verdiği desteği tamamen 
değiştirmesi ve zamanla tarımsal desteklerin büyük bir kısmının üretimden bağımsız 
olması amaçlanmıştır. Reformla, OTP'nin temel bileşenleri tek ödeme planı, çapraz 
uyum, modülasyon, kırsal kalkınma politikaları ve farklı ürünlerin ortak piyasa 
düzenlerine ilişkin yapılan düzenlemeler olarak belirlenmiştir.** 

Hububat çiftçisinin gelir düzeyini doğrudan ilgilendiren tek ödeme planıyla 
çiftçilere verilen destek ile çifiçilerin ürettikleri ürün arasındaki ilişki ortadan 
kaldırılarak (de-coupling) üretim ile destekler arasındaki ilişki zayıflatılıp tarım 
sektöründe çiftçilerin daha rekabetçi ve piyasa odaklı olmaları ve aynı zamanda 
çifiçilerin gelir düzeylerinin daha istikrarlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Reformla, piyasalarda istikrarın sağlanması ve hububat sektöründe adil bir yaşam 
standardının sağlanması için özellikle bir müdahale sistemini ve ortak bir ithalat ve 
ihracat sistemini içeren iç piyasa önlemlerinin alınması ihtiyacı ile hububat ortak piyasa 
  

“ OKTAY Erdoğan, Renan TUNALIOĞLU, 2005, s.21 
European Commission, “CAP reform - a long-term perspective for sustainable agriculture” http://ec.curopa.ew/agriculture/capreform/index en.htm , 15.07.2006 
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düzenine ilişkin düzenleme 29 Eylül 2003 tarihinde 1784/2003 sayılı Konsey Tüzüğü” 
ile yapılmıştır. Tüzük, hububat rejimi kapsamındaki ürünler, müdahale mekanizmasının 
işleyişi ile üçüncü ülkelerle ticaret gibi konuları kapsamaktadır. 

Müdahale sistemi kapsamındaki ürünler her üye ülkede aynı değildir. Örneğin 
İngiltere'de müdahale sadece arpa ile ekmeklik buğdaya uygulanmaktadır. Müdahale 
fiyatı ise AB Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmekte ve 1784/03 sayılı yönetmelikte 
yer almaktadır. Bu fiyat, curo cinsinden belirlenmekte ve İngiltere gibi euro 
kullanmayan ülkeler günlük piyasa kuru üzerinden kendi para birimlerine 
çevirmektedirler. Çiftçilerin, ürünlerini ileriki dönemlerde daha yüksek fiyattan 
pazarlayabilmeleri ve bu yüzden yüksek depolama masraflarını karşılayabilmeleri 
amacıyla aylık olarak artırılan müdahale fiyatı, Avrupa Birliğinde her bir hububat ürünü 
için belirlenmiş olan tüm müdahale merkezlerinde geçerli olmaktadır.” 
2.2.2.2.1 Müdahale Fiyatları ve Alımları 

Yönetmelikle hububat için uygulanan müdahale fiyatı ve doğrudan ödeme 
düzeyinin korunması sağlanmış ancak Birlik içerisindeki iç piyasa fiyatlarının müdahale 
fiyatlarına daha az bağımlı olmasını sağlayabilmek ve piyasayı daha işler hale 
getirebilmek amacıyla, aylık bazda uygulanan fiyat artışları yüzde 50 oranında 
azaltılmıştır. Buna göre, hububat için ödenen temel doğrudan yardım tutarı 63 euro/ton, 
müdahale fiyatı 101,31 euro/ton olarak korunmuş; aylık artışlar ise 0,93 euro/tondan 
0,465 euro/ton düzeyine indirilmiştir.” 
Tablo 2.3 AB Müdahale Fiyatında Aylar İtibarıyla Gerçekleştirilen Artışlar 

  

  

                          
(euro/ton) 

Aylar Temmuz.|Ağustos| Eylül | Ekim |Kasım| Aralık| Ocak | Şubat Mart | Nisan | Mayıs | Haziran 
Artış Değeri - - - - |046l0921/1,38) 1,84 | 23 | 2.76 | 3,22 3522 
Toplam - - 101,8) 102,21102,7)103,15) 103,6 (104,07 | 104,53 104,53     
  
Kaynak: Council Regulation (EC) No 1784/2003 

  

“ European Council Regulation (EC) NO 1784/2003, 23 September 2003 
“ DEFRA, “Cereals Regime”, http:/www.defra.gov.uk/farm/crops/cerealsrice/index.htm, 15.07.2006 
* OKTAY Erdoğan, Renan TUNALIOĞLU, 2005, 5.32 
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Tablo 2.3'ten görüldüğü gibi, müdahale fiyatına Kasım-Mayıs döneminde aynı 
fiyat artışı uygulanmakta ve Mayısta müdahale fiyatı 104.53 euro/ton düzeyine 
çıkmaktadır. 

Müdahale dönemi Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz için | Ağustos-30 
Nisan, İsveç için | Aralık-30 Haziran ve diğer üye ülkeler için de | Kasım-31 Mayıs 
tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Müdahale fiyatı, herbir hububat türü için, ağırlık, 
nem oranı ve saflık derecesi gibi belirli kalite standartlarına bağlıdır. Müdahale alımları 

ise 25 ülkede aynı asgari kalite standartlarına uygun olarak müdahale alımlarından 
sorumlu ödeme kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Tablo 2.4 AB Hububat Müdahale Fiyatları ve Doğrudan Yardımlar (euro/ton) 
  

  

  

              1999 2000 2001 2002-2006 
Müdalizle 119.90 110.25 101.31 101.31 Fiyatı 

Aylık Artış 1.00 1.00 0.93 0.43 

Doğrudan 54.34 58.67 63.00 63.00 Yardımlar 
  
Kaynak: TMO, 2005 yılı Hububat Raporu, 2006, s. 87 

Bu ödemelere ilave olarak, makarnalık buğday için ayrıca; geleneksel üretici 
ülkeler için aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmak üzere 285 euro/ha ilave destek 
verilmektedir. 

Tablo 2.5 AB'nin Desteklediği Geleneksel Üreticilerin Makarnalık Buğday Alanları 
  

Ülkeler | Yunanistan) İspanya Fransa İtalya (| Avusturya) (o Portekiz 
Hektar 617.000 | 594.000 | 208.000 | 1.646.000 7.000 118.000 
Kaynak: TMO, Hububat ve Çeltik Raporu, 2006, s. 64 

                
  

Bu alanlar aşıldığı takdirde, o ülkedeki üreticilere yapılacak ilave destek 
ödemeleri aşılan oran kadar azaltılmaktadır. Ayrıca, yukarda belirtilen geleneksel 
alanlarda üretim yapan makarnalık buğday üreticilerine irmik kalitesi onaylanmış 
sertifikalı tohum kullanmaları halinde 40 euro/ha özel kalite primi verilmektedir. * 

  

*“ TMO, Hububat ve Çeltik Raporu, Ankara, Mart 2006, s. 64 
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Müdahale kurumlarınca ekmeklik buğday, arpa, mısır ve sorgum için 80 ton; 

makarnalık buğday için 10 ton alım sınırı uygulanmaktadır. Ulusal müdahale kurumları 
daha yüksek alım miktarları belirleyebilmektedirler. Örneğin İngiltere'de buğday ve 
arpa için asgari alım 100 tondur. Sonuç olarak, üreticinin müdahale kurumuna ürününü 
satmak üzere teklif edebilmesi için, ürününün hasat edilmiş ve depolanmış olması ile 
miktar ve kalite koşullarını taşıması gerekmektedir. > 

222.22 Satışlar 

Müdahale kurumları tarafından muhafaza edilen hububat iç pazara ya da ihracat 

yoluyla dış pazara Hububat Yönetim Komitesinin teklifi üzerine AB Komisyonunun 
onayı alınarak ihale yoluyla satılmaktadır. Hububat Yönetim Komitesi, üye ülkelerin 
temsilcilerinden oluşan ve üyelerden gelen önerileri değerlendirip nitelikli oy 
çoğunluğuna dayalı olarak görüş oluşturan ve oluşan görüşü Komisyona sunan bir alt 
çalışma organı olarak çalışmaktadır. 

Müdahale Kurumlarının iç piyasada gerçekleştireceği ihaleler Komisyon 
Yönetmeliği ile AB Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır. İç piyasada satış 
gerçekleşebilmesi için teklif edilen fiyatların en az piyasa fiyatı ya da müdahale 
fiyatından en yüksek seviyede olanının düzeyinde olması gerekmektedir. İhaleyi 
sonuçlandırmaktan sorumlu nihai karar organı AB Komisyonudur. Komisyonun yaptığı 
değerlendirme neticesinde, ihale sonucu tüm teklif sahiplerine ilgili ödeme kurumları 
vasıtasıyla bildirilmektedir. Teklifi kazananlar 30 gün içerisinde mal bedelini yatırmakla 
mükelleftirler. 

Aday limanla, müdahale kurumu arasındaki nakliye ücretinin müdahale kurumu 
tarafından ödendiği dış pazara yapılan satışlarda ise ton başına 5 euro teminat yatırılması 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

  

5 DEFRA, “Cereals-European Union Regime” 
2 TMO, Hububat ve Çeltik Raporu, 2006, s. 64 
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222.23 Üçüncü Ülkelerle Ticaret 

Hububat Ortak Piyasa Düzeni kapsamındaki ürünlerin Topluluğa yapılan ithalatı 
ve topluluktan yapılan ihracatı için bir ithalat veya ihracat lisansını gerekli kılmaktadır. 

Topluluk piyasasına yapılacak tüm ithalat işlemleri, veriliş tarihinden itibaren 45 gün 
geçerli olan ithalat lisansı beyanına tabidir. İthalat lisansları her ülkede yetkili merciler 
tarafından (o genellikle (o müdahaleden sorumlu ödeme kurumları tarafından 

düzenlenmektedir. Buğday, arpa, çavdar, mısır ve darı dışındaki ürünlerin ithalatında 
ortak gümrük tarifesindeki oranlar uygulanmakta; buğday, arpa, çavdar, mısır ve darının 
ithalatında ise ithalat vergisi; müdahale fiyatının yüzde 55'i kadar arttırılarak elde edilen 

fiyattan, söz konusu ürün için geçerli olan CİF ithalat fiyatının düşürülmesiyle 
hesaplanmaktadır. 

Topluluk dışına yapılacak ihracat işlemleri de geçerlilik süresi 4 ay olan lisansa 
tabidir. Dünya fiyatları Topluluk fiyatlarından düşük olduğu takdirde, ihracat geri 
ödemesi yoluyla ihracatçılar FEOGA fonundan desteklenirken, geri ödemelerde AB'nin 
DTÖ'ye taahhüt ettiği limitler gözetilmektedir. Dünya fiyatlarının o Topluluk 
fiyatlarından yüksek olması durumunda aradaki fark ihracatçıdan vergi olarak alınarak 
FEOGA adına gelir kaydedilmektedir. “ 

2.23 AB'de Ödeme Kurumları ve İşlevleri 

Ödeme Kurumları (Paying Agencies), AB'ye üye ülkelerde genellikle Tarım 
Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve Ortak Tarım Politikası amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için ortak bir finansman kaynağı olarak kurulmuş olan Avrupa 
Tarımsal Yönverme ve Garanti Fonu (FEOGA) kapsamındaki harcamaları ülke bazında 

yapan kuruluşlardır. 

Bazı AB üyesi ülkelerde eskiden beri süregeldiği şekilde, tarımsal ürünlerin fiyat 
düzenlemeleri, üretim ve pazarlama aşamalarında verilen sübvansiyonlar, müdahale 
alımları, kalite kriterleri, fiyatlardaki aylık artışlar, depolama, iç ve dış satışlar gibi tüm 

  

“ TMO, Hububat ve Çeltik Raporu, 2006, s. 64 
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faaliyetlerden sorumlu kurumlar olan Müdahale Kurumları (Intervention Agencies) 
kendi başlarına ayrı bir kuruluş statüsünde olup sadece müdahale işlevini görseler de, 

artık birçoğu Ödeme Kurumu olarak adlandırılmaktadırlar. Tarihsel süreç içerisinde, 
tarımsal desteklerin üretimi aşırı artırması sonucu reformlara gidilmesi ve nihayet 1992 

yılındaki Mac Sharry reformlarından sonra, tarımsal desteklerin üretim, müdahale ve 

ihracat geri ödemelerinden daha çok, kırsal kalkınma ve doğrudan gelir desteğine 
kaymasıyla birlikte, Müdahale Kurumlarının sayısında belirgin bir azalma olmuştur. 

Bazı Müdahale Kurumları, Ödeme Kurumuna dönüşerek başka görevler üstlenmişlerdir; 
bazı Müdahale Kurumları ise tasfiye edilmiş veya Ödeme Kurumu çatısı altında faaliyet 
göstermeye başlamışlardır.” 

Sorumlu oldukları alanlara yapılan ödemeler ile ilgili olmak üzere, ödeme 

kurumları, ödeme taleplerinin kabul edilebilirliğini; ödemeye konu olacak faaliyetlerin, 

ödeme için yetki verilmeden önce Topluluk kurallarına uygunluğunu; ödemelerin doğru 
olarak yapılıp kayıtlara tam olarak geçirilmesini ve gerekli belgelerin Topluluk kuralları 

tarafından belirtilen süre içinde ve şekilde sunulmasını garanti etmektedir. 

Ödeme kurumları tarafından yapılan ödemeler genel olarak, doğrudan gelir 

ödemeleri, ihracat geri ödemeleri, müdahale alımları, balıkçılık ve su ürünleri destekleri, 
kırsal kalkınma destekleri ile ulusal destekleri kapsamaktadır. Bazı ülkelerdeki ödeme 

kurumları tüm bu fonksiyonları yerine getirirken; bazı ülkelerde ise herbir fonksiyon 
ayrı bir ödeme kurumu tarafından yerine getirilmektedir. 

Kurum tarafından (o yapılan (Oödemeler, oödemelerin o yetkilendirilmesi, 

gerçekleştirilmesi ve muhasebe defterlerine uygun olarak işlenmesi bakımından ödeme 
hesaplarının yapılması olarak nitelendirilebilecek üç aşamada gerçekleştirilmektedir. 

İdari yapıları, sayıları ve uygulamaları bakımından ülkeden ülkeye farklılık 
gösteren ödeme kurumları ile ilgili olarak her üye ülke bünyesinde, Bakan veya 

  

“ YILDIZ Fatih Feramuz, Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye'de Ödeme Kuruluşlarının Yapılanması, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi, Ekim 2005, Ankara, s. 6-7, 23 
“ European Council Regulation (EC) No 1258/1999: “Financing of Common Agricultural Policy”, 17 
May 1999 
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Müsteşarlık seviyesinde yetkili bir otorite oluşturulmaktadır. Söz konusu yetkili otorite, 
ödeme kurumlarını belirli kriterler çerçevesinde değerlendirerek yetkinliklerini 
onaylamakta ve akreditasyonlarına karar vermektedir. Sadece akredite edilmiş ödeme 
kurumları tarafından gerçekleştirilen harcamalar, OTP finansmanı kapsamında 
değerlendirilebilmektedir.”* 

Üye ülkelerde, ödeme kurumları ile ilgili olarak yapılandırılması gereken diğer 
bir kurum da Sertifikasyon Kurumudur. Kurum ödeme kurumunun dışında faaliyet 
gösteren, bağımsız, ödeme kurumunun hesaplarını ve işleyiş tarzını uluslar arası 
standartlara göre denetleyen bir organdır. Üye devlet bünyesinde, birden fazla akredite 
edilmiş ödeme kurumu bulunması durumunda, Komisyona sunulacak tüm verileri ülke 
çapında toplayarak bir araya getirmekten sorumlu bir Koordinatör Kurumun 
oluşturulması gerekmektedir. 

Komisyon, aday ülkelerde sadece bir Ödeme Kurumu kurulmasının daha işlevsel 
ve ödemeler açısından daha etkin olacağının altını çizmektedir. 

2.2.3.1 Fransa Buğday Piyasası ve Ödeme Kurumları 

Fransa, yıllık yaklaşık 65 milyon ton hububat üretimi ile 25 üyeli Avrupa 
Birliği'nin üretiminin dörtte birini sağlamaktadır. Ülkenin 9 milyon hektar olan hububat 
arazisinde, yıllık 35 milyon ton buğday, 16 milyon ton mısır, 10 milyon ton arpa, 2 
milyon ton makarnalık buğday ve 100 bin ton çeltik üretilmektedir. Buğdayda sertifikalı 
tohum kullanım oranının yüzde 50'den fazla olduğu Fransa'da verim, dünya 
ortalamasının oldukça üzerindedir”? 2005/2006 yılı pazarlama yılı için dünya ortalama 
buğday verimi 2,9 ton/ha iken, Fransa'da bu oran 7 ton/ha'dır.”* 

Fransa'da 65 milyon ton hububat üretiminin yüzde 85'i pazarlanmakta ve sadece 
geriye kalan kısım işletme düzeyinde tüketilmektedir. 350 bin adet hububat işletmesinin 
ülkedeki toplam tarımsal işletmelerin yüzde 53*ünü oluşturduğu Fransa'da, ortalama 
  

“ European Commission Regulation (EC) No 1663/95, 1995 
“” FERRET M., “Cercals Trade in France”, Seminer notu, Ankara, 22-25 Kasım 2005, s.1 
3 TMO, 2005 yılı Hububat Raporu, 2006, s. 22 
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işletme büyüklüğü 42 hektar olup, 500 hektar ve üzerindeki büyük çiftliklere de 
rastlanmaktadır. Hububatın ve özellikle buğdayın son derece stratejik bir ürün olduğu 
ülkede, her yıl 25-30 milyon ton hububat ihracatı, 850 bin ton hububat karşılığı un 
ihracatı ve 1.450 bin ton hububat karşılığı malt ihracatı gerçekleşmektedir. Bu durum, 
Fransa'da üretilen hububatın yaklaşık yarısının ihraç edildiğini göstermektedir.” 

Fransa*da hububat, şeftali, şeker, muz, et, meyve-sebze-tütün, sıvı ve katı yağlar¬ 
proteinli bitkiler-tekstil, süt ürünleri, şarap, alkol gibi farklı tarımsal ürünlerden sorumlu 
toplam 12 adet ödeme kurumu bulunmaktadır. Her kurum, faaliyet alanında yer alan 
ürün için müdahale alımlarına, DGD ödemelerine ve ihracat iadelerine yönelik ödemeler 
yapmaktadır. 

AB mevzuatı çerçevesinde, Fransa'da, hububat piyasasının kontrolünden ve 
regülasyonundan, ONIC (National Inter-Professional oCereal Office) kurumu 
sorumludur. Hububat ve çeltik ürünlerine ilişkin müdahale alımlarından sorumlu ödeme 
kuruluşu olan ONIC, 1936 yılından beri faaliyet göstermektedir.” 

ONIC'ın görevleri, piyasa fiyatları müdahale fiyatları seviyesine düştüğünde 
müdahale alımı yapmak ve depolamaya gitmek; hububat alımı yaparken şirketlere 
kefalet sağlayarak, üreticiler için ivedi finansman olanağı (yıllık yaklaşık | milyar euro 
civarında) sağlamak; ihracat ve ithalat sertifikaları düzenlemek; ürün ihracatında geri 
ödemeleri gerçekleştirmek; müdahale stoklarının satışı için AB Komisyonunun onayını 
müteakip ihale tekliflerini almak ve Komisyona iletmek; yağlı tohumlar ve hububat 
üreticilerine DGD ödemesi yapmak; ekim alanlarını denetlemek; ve Fransa'nın hububat 
üretim ve ekim politikalarına yön vermek olarak sıralanabilir. 

ONIC, üreticilerden doğrudan alım yapmayıp, kooperatif ve özel şirketler 
aracılığıyla hububat alımını gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, Fransa'da, üreticiler, 
devlete ve aynı zamanda ihracatçılara, değirmencilere ve yemcilere doğrudan satış 
yapamamakta, ürünlerini sadece kooperatif ve özel şirketlere satabilmektedirler. Söz 
  

* FERRETM.,2005,5.2. 
“ TMO, Avrupa Birliğindeki Ödeme Kurumlarının Yapısı ve Ortak Piyasa Düzeninin İşleyişi, APK Daire 
Başkanlığı, Mayıs 2006, s.28 
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konusu kooperatif ve şirketlerin hububat piyasasında alım gerçekleştirebilmeleri için 

ONIC tarafından belirlenmiş kriterler doğrultusunda akredite edilmiş olmaları 
gerekmektedir. İstikrarlı bir finansal yapı ve karlılık gibi finansal kriterlerin yanı sıra; 
asgari 5 bin ton depolama kapasitesi, güvenilir tartı sistemi, hububat kalitesini 

koruyabilen depolama olanakları gibi teknik kriterleri karşılayan herhangi bir aday 
kuruluş, ONIC tarafından akredite edilmektedir. 

Akredite edilen kuruşlardan biri olan hububat kooperatifleri, sermayeleri 
üreticilere ait olup hububat alımını, depolamasını ve ticaretini yapan ve aynı zamanda 

piyasaya tohumluk, gübre ve tarım makinaları sağlayan özel şirketlerdir. Üreticilerin 

herhangi bir kooperatife üye olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Diğer akredite 
edilen kuruluşlar ise tüccarlar tarafından sermayeleri kendilerine ait olarak kurulan 

bağımsız şirketlerdir. 

Fransa'da Haziran ve Temmuz aylarında piyasaya çıkan ürünün yaklaşık yüzde 

70'i 180 adet kooperatif tarafından; yüzde 30'u ise yaklaşık 800 adet şirket tarafından 

satın alınmaktadır. Piyasada önemli ağırlığı olan kooperatiflerden bazıları yılda 2 milyon 
tonun üzerinde hububat alımı yapabilmektedir. Kooperatif ve şirketler, alım yaptıktan 

sonra ürünleri depolayıp kullanıcılara ve ihracatçılara satmaktadırlar. 

Ülkede, yüzde 75'i kooperatiflere; yüzde 25'i de özel şirketlere ait 50 milyon ve 
üreticilere ait 22 milyon olmak üzere toplam 72 milyon ton hububat depolama kapasitesi 
bulunmaktadır ki bu miktar ülkenin yıllık hububat rekoltesinin üzerinde yer almaktadır. 

Yaptıkları alım bedellerini 15 gün içerisinde üreticilere ödemek zorunda olan 

kooperatif ve şirketler, alımın finansmanını ise bankalardan sağladıkları krediler ile 
yapabilmektedir. Kooperatif ve şirketler, ONIC'ın kefil olması sayesinde düşük faiz 

oranlarıyla borçlanabilmektedirler. 

Kooperatifler, kendi üyelerine ONIC'ın açıkladığı müdahale fiyatından daha 
düşük, temel bir fiyat vermektedirler. Bu malı müdahale fiyatından daha yüksek bir 

fiyata piyasada sattıklarında ise üyelerine taksitler halinde ilave ödemeler 
yapmaktadırlar. 
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Satış fiyatı serbest olarak alıcı ve satıcılar tarafından belirlenmekte ve satışlar 

genel olarak her bir ürün için standart olan satış sözleşmeleri aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. 

Kooperatifler aldıkları ürünü pazarlayamadıkları taktirde, ellerindeki ürünü 

müdahale döneminin başlangıcı olan | Kasımdan itibaren ONIC'e getirmektedirler. Tüm 

piyasa aktörlerini çok sıkı bir şekilde kontrol eden ONIC'e, kayıtlı olan kooperatifler, 
şirketler, değirmenciler, yemciler, nişastacılar aylık olarak stoklarını bildirmektedirler.*" 
Şekil 2.1 Fransa Hububat Piyasasının İşleyişi 

Hububat Akredite Edilmiş Kooperatif 
Üreticileri ve Özel Şirketler n Piyasaya Satış 

——— > ONIC'e Satış 
(1 Kasım sonrası) 

Fransa'da çok az umumi mağaza olup buralarda mobilya gibi tarım dışı ürünler 
depolanmaktadır. Lisanslı Depoculuğun ABD'deki gibi gelişmemesi kooperatiflerin 
üreticinin her türlü ihtiyacını (finansman, depolama, tohumluk gibi) karşılamasından 
kaynaklanmaktadır.? 

2.2.3.2 Polonya Buğday Piyasası ve Ödeme Kurumları 

I Mayıs 2004'te AB'ye üye olan Polonya, 2 milyon tarım işletmesi, ortalama 7-8 

hektar işletme büyüklüğü ve 29,6 milyon ton hububat üretimi ile 10 yeni AB üyesi 
içerisinde tarım sektöründe önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Hububat 
üretiminin 9,8 milyon tonunu buğdayın oluşturduğu Polonya?da, ortalama buğday verimi 
3,5 ton/ha'dır. 

Haziran 1990'da çıkarılan bir Kanunla, tarım ve gıda ürünleri piyasalarını 
dengelemek ve böylelikle üretici gelirlerini güvence altına almak amacıyla müdahale 

alım ve satışında bulunmak üzere bir devlet kurumu olan Tarım Piyasası Kurumu (ARR) 
  

“ FERRETM., 2005,5.2-5 | 
© TMO, Avrupa Birliğindeki Ödeme Kurumlarının Yapısı ve Ortak Piyasa Düzeninin İşleyişi, 2006, 5.30 
63 a.g.e s.31 
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kurulmuş ve 2001 yılında yapılan yasal düzenleme ile Polonya'nın gelecekteki iki 
ödeme kurumundan biri olarak belirlenmiştir. 

ARR dışında DGD ödemeleri ve Kırsal Kalkınma ödemelerinden sorumlu olan 

ARMA da ödeme kurumu olarak faaliyet göstermektedir. 

1990 yılındaki ARR Kuruluş Kanunu, devlete ait hububat işleme tesislerinin 

kontrolü altında bulunan ve toplamda | milyon ton kapasiteye ulaşan depolama 
tesislerinin ücretsiz olarak ARR'ye devrini zorunlu kılmıştır. ARR, devraldığı depoları 
limited şirketler altında toplamış ve 1992 yılında bu şirketlerin en büyüğü olan ve 
hisselerinin tamamı ARR”ye ait olan ELEWARR Limited Şirketi kurulmuştur. Şirketin 
kuruluş amacı; ARR'ın görevlendirmesine dayanarak ARR'ın müdahale alımlarına 
destek olmak, ARR adına satın alınan hububatı depolamak, ulusal hububat stokunu 

oluşturmak üzere hububat depolamasını gerçekleştirmektir. 

AB'ye katılım öncesinde, ARR, ELEWARR aracılığıyla, doğrudan hububat 
alımı, alımlarda hububat üreticilerine fiyat farkı ödemesi, kendi depolarında ürün 
stoklayan üreticilere depolama yardımı yapılması, malını bilahare borsada satan 
üreticilere ARR kaynaklarından müdahale alımları için telafi edici fark ödemeleri ve 

hasat döneminin başlamasıyla müdahale alımlarını gerçekleştirmiştir. 2003 yılında OTP 
perspektifi gözetilerek ARR finansmanının yeniden yapılandırılmasıyla ELEWARR, 
hububat piyasasında toplam depolama kapasitesinin yüzde 15'ine ve hububat işleme 
tesislerinin ise yüzde 3'üne sahip olarak piyasadaki en büyük şirket olarak yer almıştır. 

Polonya'daki 5,5 milyon ton olan depolama kapasitesinin, 600 bin tonuna sahip 
olan ELEWARR, mevcut durumda, bütün yıl boyunca hububatı pazar fiyatından satın 

alma, şirket depolarında hububat depolanmasına ilişkin mukaveleleri sonuçlandırma, 
müdahale merkezlerinin faaliyetleri çerçevesinde bütün şubelerinde 1 Kasım ile 31 
Mayıs tarihleri arasında müdahale alımlarında bulunma ve diğer müteşebbisler adına 

ürün depolama hizmeti verme faaliyetlerini yerine getirmektedir.” Diğer depolama 

  

o Polonya Ödeme Kurumu ARR, “AB'ye Katılım Öncesindeki Tecrübeler” Konulu seminer, TMO, 23-24 
Mayıs 2005, www.tmo.gov.tr 

39 



  

kapasitesi ise, özel sektör şirketleri, değirmenciler, yemciler, küçük ve büyük çiftçilere 
aittir. Hasat sonrası piyasaya çıkan ürün, ARR'nin müdahale dönemi başlangıcı olan | 

Kasıma kadar depolama kapasitesine sahip bu piyasa aktörleri tarafından satın 
alınmaktadır. Çiftçilerin sahip olduğu araziler çok parçalı ya da işletme ölçekleri küçük 
olduğundan; çiftçiler nakit sıkıntısı ile karşı karşıya kalmakta ve ürünlerini serbest 
piyasada bu malları toplayanlara pazarlamaktadırlar. Toplayıcılar da ürünün genel 
kalitesini düzelterek ya serbest piyasada pazarlamakta ya da müdahale kurumunun 

asgari alım tonajı olan 80 tonu karşılayacak şekilde ARR'ye satmaktadırlar. 

Üreticinin ürün bedelini peşin ödeyen ELEWARR, tamamen piyasa koşullarına 
göre çalışmakta ve alım finansmanı için gayrimenkullerini ipotek olarak kullanmaktadır. 

Şekil 2.2 Polonya Hububat Piyasasının İşleyişi 

Hububat D ELEWARR Üreticileri Özel sektör şirketleri 
Değirmenciler — 
Yemciler Piyasaya satış 

D Toplayıcılar (80 ton için) D) (1 Kasımdan itibaren) ARR'a satış 
Polonya'da  kooperatifçiliğin, Fransa'dakinin aksine, gelişmeme nedeni, 

geçmişten beri çok küçük çiftliklerin de özel üretim yapmasına izin verilmiş olmasıdır. 
Ancak, AB'ye tam üyelikten itibaren, AB'nin hububat alımlarına getirdiği asgari 80 ton 
uygulamasına ve müdahale alımlarında uygulanan sıkı kalite kriterlerine uyabilmek için 
çiftlikler birleşmiş ve diğer çiftçiler tarafından araziler satın alınarak ölçekler büyümüş 
ve ortalama işletme büyüklüğü 6 hektardan 8 hektara çıkmıştır.“ 

  

“ TMO, Avrupa Birliğindeki Ödeme Kurumlarının Yapısı ve Ortak Piyasa Düzeninin İşleyişi, 2006, 5.31 
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2.3 ABD'de Uygulanan Buğday Politikaları 

ABD'de üretici gelirlerini ve tarımsal ürün fiyatlarını desteklemek, korumak ve 
istikrara kavuşturmak amacıyla 1938 yılında kurulmuş olan Ürün Kredi Kurumu 
(Commodity Credit Corporation-CCC), tarımsal destekleme faaliyetlerini yürütmekten 

sorumlu olup kurumun temel görevi, üreticilere kredi verilmesi, ürün alımının ve 
ödemelerin yapılması ile tarımsal ürünlerin üretim ve pazarlamasında gerekli materyal 

ve olanakların sağlanmasıdır. 
ABD'de 1990 yılı Gıda, Tarım, Muhafaza ve Ticaret Kanunu ile tarım 

piyasalarında taban fiyatı uygulaması; hedef fiyat ile taban fiyat arasındaki fark için fark 
giderici ödeme ve buğday ve yemlik tahıllar gibi ürünler için ekilişlerin azaltılması 
programı uygulanmıştır. Daha sonra yürürlüğe giren 1996 yılı Federal Tarımsal Gelişme 

ve Reform Kanunu ile fark giderici ödeme uygulamasına son verilmiş; taban fiyat ile 

çiftçilere ürün rehin kredileri verilmesi uygulamasına devam edilirken “Üretim Esnekliği 
Sözleşmesi” kapsamında sabit ve yıllar itibarıyla azalan bir doğrudan gelir ödemesi 

yöntemine geçilmiştir.” 

Son olarak yürürlüğe giren 2002-2007 dönemini kapsayan Tarım Kanunu ile ise 

üretici gelirlerinin artırılması kapsamında buğday, tahıl tohumu ve bazı diğer ürünlerin 
üreticilerine doğrudan ödemeler ve belirlenen hedef fiyatlar aracılığıyla konjonktüre 
karşı koruma ödemeleri yapılmakta ve pazarlama kredileri verilmektedir. Böylece, 

desteklerin üretimden bağımsız olması sağlanarak üreticilerin iklim koşulları ve doğal 
afetlerin olumsuz etkilerinden korunmaları amaçlanmaktadır.“* Doğrudan ödeme 
katsayısı buğday için 20 dolar/ton olup bir üreticinin alabileceği en fazla doğrudan 

ödeme 40.000 dolardır. 

2002 Tarım Kanununa göre bir üretici doğrudan ödemenin yüzde 50'sini hasat 

zamanından önceki yılın | Aralık tarihinden itibaren alabilmekte, kalanını da Ekim 

  

“TMO, Ürün Kredi Kurumu (CCC), Bilgi notu, 2006, s. | 
“ ÖĞÜT Haşim, “Amerika Birleşik Devletlerinde Tarımsal Destekleme Politikaları”, TMMOBJ/Ziraat 
Mühendisleri Odası Tarımsal Destekleme Sempozyumu, Ankara, 7-8 Ocak 1999, 5.4-9 
““ TAŞKIN Kutluhan, 2006, 5.24 
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ayında almaktadır. Konjonktüre karşı koruma ödemeleri için ise üretici, tahmini ödeme 

miktarının yüzde 35'ini Şubat ayında, kalan kısmını da belirli ürünler için 12 aylık 
pazarlama yılı sonunda alabilmektedir.” 

Üreticilere, doğrudan ödemenin yanında, pazar fiyat ile doğrudan ödemelerin 
toplamının hedef fiyatın altında kalması halinde ya da pazar fiyatlarının ürün rehin 
kredisi için belirlenen taban fiyatının altına düşmesi halinde hedef fiyatla taban fiyat 
arasındaki fark kadar, konjonktüre karşı koruma ödemeleri olarak da nitelendirilen, ek 
ödemeler de yapılmaktadır. Bir üreticiye en fazla 65.000 dolar ek ödeme 

yapılabilmektedir.” 

Daha önceki tarım kanunları döneminde üreticilerin hizmetine sunulan rehin 

kredileri de (taban fiyatı), 2002-2007 dönemi için “pazarlama kredileri” adıyla 

yürürlükte kalmıştır. Pazarlama kredileri 9 ay vadeli olup, ürünlerini Tarım Bakanlığının 
kendi depoları veya anlaşmalı depolarına getirip rehin ettiren üreticilere açılmakta ve 
kredinin ikraz birimi olarak taban fiyatlar esas alınmaktadır. Bu uygulamaya göre, 

üreticiler ürünlerini 9 aylık sürede borsada satıp rehini çözdürebileceklerdir. Bu 
durumda kredi geri ödeme fiyatı olarak taban fiyatı baz alınmaktadır. Bunun üzerine faiz 
bedeli eklenerek, kredi geri ödeme tutarı hesaplanmaktadır. Bu ödemeler, 2002 Tarım 

Kanununda bir üretici için yıllık 75.000 doları aşamayacak şekilde belirlenmiştir.” 

Tablo 2.6 ABD'deki Taban ve Hedef Fiyatlar 
  

  

  

  

  

TABAN FİYATLAR (USD/Ton) | HEDEF FİYATLAR (USD/ Ton) 

2002-2003 2004-2007 2002-2003 2004-2007 
Buğday 103 101 142 144 
Mısır 78 TI 102 104 
Arpa 86 85 101 103             
  

Kaynak: Rahim Yeni, Celile Özçiçek Dölekoğlu, 2003, s.56 

  

“ TMO, ABD 2002 Tarım Kanunu, Bilgi notu, 2006, s.2 
” Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s.1 | 
” YENİ Rahim, Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU, “Tarımsal Destekleme Politikasında Süreçler ve Üretici 
Transferleri”, Ankara, Nisan 2003, s.56 
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Kanun kapsamında, buğday için DGD 20 dolar/ton, 2004-2007 dönemindeki 

hedef fiyat ise 144 dolar /ton olarak belirlenmiştir. Piyasa fiyatı ile DGD ödemesi 
toplamı, hedef fiyatın altında gerçekleştiği taktirde ise aradaki fark ilave DGD olarak 
üreticiye ödenmektedir. Tablo 2.6'dan görüldüğü gibi CCC tarafından makbuz senedine 
esas birim kredi fiyatı 2002-2003 dönemi için 101 dolar /ton, 2004-2007 dönemi için de 
103 dolar /tondur.” 

ABD buğday piyasasında kooperatifçilik, lisanslı depoculuk ve borsalar çok 

etkin olup piyasa regülasyonu özellikle bu mekanizmalar aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Ayrıca piyasada kamu stokları dahil tüm tarım ürünleri lisanslı depolarda 
depolanmaktadır. 2002 yılı itibarıyla ülke çapında 7.800'e yakın lisanslı depo 
bulunmaktadır. Bunların 6.633 adedi hububat ve çeltik depolama lisansına sahiptir. 

Üreticilerin sahip olduğu işletmelerin büyük ölçekli olduğu piyasada, üreticiler 
kooperatifler halinde örgütlenmişlerdir. Üretici, hasatı müteakip ürününü bir lisanslı 
depoya teslim etmekte ve karşılığında tartı, analiz ve sınıflandırma işlemi yapılarak ürün 
için bir makbuz senedi düzenlenmekte ve bu senet üreticiye verilmektedir. Ürün Kredi 

Kurumu, makbuz senedi ile başvuran üreticiye, senedin üzerinde yazılı ürünün miktar ve 
kalitesini belirleyerek ürünün değerinin belirli bir oranında kredi vermektedir. İlk etapta 
sahip olduğu kredi ile acil ihtiyaçlarını karşılayan ve makbuz senedi ile ürünün 

mülkiyeti hala kendisinde olan üretici, piyasa gelişmelerini izlemekte, piyasa fiyatları 
üreticiyi tatmin edecek düzeye ulaştığında Ürün Kredi Kurumundan ürününü alıp 
makbuz senedini piyasada pazarlayarak fiyat yükselmesinden yararlanmaktadır. Buna 
karşılık da piyasa faiz oranlarının daha altında bir oran üzerinden Kredi Kurumuna faiz 

ödemektedir. Bazı durumlarda ise piyasada fiyatlar düştüğü taktirde üretici ürününü 
Kuruma satmakta ve böylece başlangıçta aldığı kredi ürün bedeli yerine geçmektedir. Bu 
şekilde, Kurum ile üretici arasında mahsuplaşma yapılmış olmaktadır. ” 

  

”TMO, ABD Hububat Piyasa Düzeni, Bilgi notu, 2006 
”TMO, Amerika Birleşik Devletleri, Bilgi notu, 2006, s. | 
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2.4. Kanada'da Uygulanan Buğday Politikaları 

Dünyanın bir numaralı durum buğdayı ihracatçısı, iki numaralı ekmeklik buğday 
ve üç numaralı arpa ihracatçısı olan Kanada'da, hububat ürünlerinin alım ve satımı ile 
görevli olan kuruluş Kanada Buğday Ofisi'dir (Canadian Wheat Board-C WB). 1935'te 
kurulmuş olan Ofis'in rolü, çiftçiler tarafından üretilen hububatı Kanada içinde ve 
dünyada mümkün olan en uygun fiyatlarla pazarlamaktır.”* Ülkede, 45 milyon tonluk 
depolama kapasitesi mevcut olup bu kapasite, üretilen tüm hububatın depolanmasına 
yetecek düzeydedir.” CWB, Kanada'nın en büyük ihracatçıları arasında olup dünyanın 
da sayılı hububat pazarlama örgütlerinden biri olarak yer almaktadır. Kurum, her yıl 20 
milyon tondan fazla buğday ve arpayı 70'ten fazla ülkeye pazarlamaktadır. 

CWB, temel olarak, 3 mekanizma ile işlemektedir. Bunlardan ilki tek-masa satış 

sistemidir (single desk selling). Buna göre, CWB, Batı Kanada'da üretilen buğday ve 
arpanın pazarlanmasını ve ihracat yetkisini haiz tek otoritedir. Bu sistem ile hem iç hem 
de uluslararası piyasalarda daha güçlü bir konuma gelen çiftçiler, birbirleri ile rekabet 
etmek yerine, ürünlerini CWB kanalı ile tek elden, beraberce pazarlamak suretiyle daha 
yüksek gelir elde etmektedirler. 

Diğer bir işleyiş mekanizması havuz (pooling) sistemidir. Bu sistem, CWB 
satışlarından elde edilen hasılatın, buğday, durum buğdayı, yemlik arpa ve vasıflı 
arpadan oluşan 4 ayrı havuz hesabına aktarılması anlamına gelmektedir. Bu durum da, 
aynı kalitede buğday ya da arpa teslim eden her çiftçinin, ürün yılı (| Ağustos- 31 
Temmuz) boyunca ürünü hangi dönemde teslim ettiğine bakılmaksızın, ürün yılı 
sonunda aynı tutarı alması anlamına gelmektedir. 

Üçüncü bir mekanizma da hükümet garantisidir. Çiftçilere, ürünlerini CWB*ye 
teslim ettiklerinde Hükümet tarafından garanti edilen bir ön ödeme ya da kısmi ödeme 

yapılmaktadır. Ön ödeme, CWB'nin, buğday ya da arpaya yönelik, söz konusu ürün yılı 
için tahmin ettiği piyasa fiyatı ortalaması üzerinden hesap edilen toplam ürün bedelinin 
  

” Canadian Wheat Board, http://www.cwb.ca/public/en/publications/corporate docs/general-brochure.jsp, 
14.08.2006 
” TMO, Kanada Hububat Piyasa Düzeni Notu, APK Dairesi Başkanlığı, 2006 
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yüzde 75'idir. Ürün yılı sonunda, havuz hesabında biriken tutar, çiftçilere yapılan ön 
ödemeleri aşarsa, hak sahiplerine nihai bir denkleştirme ödemesi yapılarak hesaplar 
kapatılmaktadır.” 

Kanada'da hububat piyasasına ilişkin diğer önemli bir kurum da Kanada 

Hububat Konseyidir (Canadian Grain Council). Konsey, hububat sektöründe rol alan her 
kesimi temsil eden bir organizasyondur. 1969 yılında Kanada'da üretilen hububatın 

satışını ve kullanımını yurtiçinde ve dünyada arttırmak amacıyla kurulan Konsey, 
mevcut durumda, dünyanın önde gelen bir forumu olmuştur.” 

2.5 Avustralya'da Uygulanan Buğday Politikaları 

Yıllık 25 milyon ton buğday üretiminin gerçekleştiği Avustralya'da, 25 bini 

buğday; 45 bini hububat üretiminde bulunan toplam 121 bin tarım işletmesi yer 
almaktadır. Ülke nüfusunun az olması nedeniyle üretilen buğday ve arpanın yaklaşık 
yüzde 80'i ihraç edilmektedir. 

Üreticiler, devlet desteğine ihtiyaç duymamakta; ekili alan için doğrudan gelir 
desteği verilmesi gibi uygulamalar sadece aşırı kuraklık gibi olağanüstü durumlarda söz 
konusu olmaktadır. 

Avustralya'da, buğday depolama ve muhafaza işi büyük oranda 5 hububat alım¬ 
muhafaza şirketince (Bulk Handling Company-BHC) yürütülmektedir. Bu BHC'lerden 

birisi de 2003 yılında özelleştirilen Avustralya Buğday Ofisi'dir (Australian Wheat 
Board).”* AWB, buğday ihracatında tek yetkili kurumdur ve tek masa sistemi (single¬ 
desk) ile faaliyet göstermektedir.” 

Buğday piyasasının başlıca aktörleri BHC'ler olup bunlar genellikle kooperatif 
yapısında, hisseleri borsaya kote, halka açık şirketlerdir. Dolayısıyla, piyasada alıcı ile 

satıcı aynıdır. Alım şartları; BHC'ler, üretici grupları ve ilgili sanayi kuruluşlarının 

  

7 Canadian Wheat Board 
” Canadian Grain Council, http://www.canadagrainscouncil.ca/, 14.08.2006 
 TMO, Avustralya Hububat Piyasa Düzeni Notu, APK Dairesi Başkanlığı, 2006 
” Australian Wheat Board , http://www.awb.com.au/aboutawb/corporate/corporateprofile/, 14.08.2008 

45 



  

mutabakatı ile her yıl hasat sezonun başında belirlenmektedir. Fiyatlar ise, üretici 
grupları ile yapılan pazarlıklar sonucu netleştirilmektedir. 80 

  

*“ TMO, 4 vustralya Hububat Piyasa Düzeni Notu, 2006 
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Bölüm 3 

TÜRKİYE BUĞDAY PİYASASI VE UYGULANAN POLİTİKALAR 

3.1 Türkiye'de Buğday Üretiminin Önemi 

Temel besin maddelerimiz arasında ilk sırada yer alan ekmeğin hammaddesini 
oluşturan buğday, tarımsal üretimdeki ağırlığı nedeniyle ve stratejik bir ürün olmasından 
dolayı Türkiye açısından son derece önem arz etmektedir. 

Üretim ve tüketim aşamasında ilgilendirdiği kitlenin büyüklüğü ile doğru orantılı 
olarak geçmişten beri devam eden önemini sürdürmesinin yanı sıra ülkelerin birçoğunda 
yaşanan açlık ve yetersiz beslenme problemi nedeni ile ayrıca stratejik bir ürün haline 
gelmiştir.*' 

2005 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon 
tarım işletmesinin 1,8 milyon kadarında buğday üretilmekte*; üretici aileleriyle birlikte 
geniş bir kitle buğday üretimi ile uğraşmakta ve geçimini bu faaliyetten sağlamaktadır. 
Un, makarna ve diğer buğday orijinli (kökenli) mamullerin üretiminde istihdam edilenler 

de eklendiğinde buğdayın önemi daha da artmaktadır. Ülke nüfusunun tamamını 
ilgilendiren buğday sektörü, istihdam ve ihracat içerisindeki yeri bakımından da önemli 

bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlığın doğal bir sonucu olarak ekili tarım arazilerin yaklaşık 
yüzde 35'inde buğday üretimi yapılmaktadır. 2005 yılı itibarıyla 21,5 milyon tonluk 

buğday üretimi ile Türkiye, buğday üretiminde dünyada 8. sırada, 18,6 milyon ton ile de 
tüketimde 7. sırada yer almaktadır.* 

Gelişmiş ülkelerde buğday tüketimi daha az olmasına rağmen, Türkiye'de ve kişi 

başına gelir düzeyinin daha düşük olduğu diğer ülkelerde beslenme temel olarak ekmeğe 
dolayısıyla buğdaya dayalı olduğundan kişi başına düşen buğday tüketimi gelişmiş 

  

8! AYDOĞUŞ Osman, Gülten NEVRUZ, /. Türkiye Buğday Sempozyumu: Bildiriler-Tartışmalar, Yayın 
No: 11, Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü, Ankara, Temmuz 1998, s.2 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ÇKS verileri, 2006 
8 Toprak Mahsulleri Ofisi, 2005 Yılı Hububat Raporu, 2006, 5.19, 35 
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ülkelere göre daha fazladır. Türkiye'de günlük kalori ihtiyacımızın yüzde 60'ı 

buğdaydan karşılanmaktadır.* 
Bütün bunlara ek olarak Türkiye'de üretilen hububat ürünleri içerisinde en büyük 

paya sahip olan buğday, insanlar için olduğu kadar geçim kaynağı olarak yetiştirilen 
hayvanlar için de temel ve vazgeçilmez gıda yem maddesi olarak kullanılmaktadır. 
Buğday binlerce yıldır insanlığın temel besin kaynağı olma vasfını korurken, uzun yıllar 
boyunca gıda arzı güvenliği çerçevesinde istikrarın sürdürülmesinde belirleyici 
olmuştur. 

3.2 Türkiye Buğday Piyasası 

3.2.1 Buğdayın Tarımsal Üretim ve Ekonomi İçindeki Yeri 

Türkiye'de, 2004 yılı fiyatlarıyla 45,7 milyar YTL olan bitkisel üretim değerinin 
11,8 milyar YTL”sini oluşturan tahıllar içinde, buğday üretiminin değeri 7,7 milyar 
YTL'dir. Buğday üretim değerinin 1,8 milyar YTL'sini durum buğdayı; 5,8 milyar 

YTL'sini de diğer buğday türleri oluşturmaktadır. Bu durum, bitkisel üretim değerinin 
yüzde 17'sini ve tarla ürünleri değerinin de yüzde 35'ini oluşturan buğdayın, 15 milyon 
civarında insan için geçim kaynağı olduğu da göz önüne alındığında, Türkiye ekonomisi 
açısından son derece önemli olduğunu göstermektedir.” 

Türkiye'de 2004 yılı itibarıyla 18 milyon hektar alanda ekim yapılan tarla 

alanlarının yaklaşık 13,8 milyon hektarında hububat ve 9,3 milyon hektarında ise 
buğday üretimi yapılmaktadır. Buğday, hububat ekim alanı içerisinde yaklaşık yüzde 

67'lik pay ile ilk sırayı almakta olup son 20 yılda da bu oranı hemen hemen koruduğu 
görülmektedir. 2004 yılı itibarıyla, buğdayın ekilen tarla alanları ve tarım alanları 
içindeki oranı ise sırasıyla yüzde 51,4 ve yüzde 35”tir. 

Buğdayda en hızlı üretim artışı, ekim alanının genişlemesi nedeniyle, 1950-1960 
döneminde gerçekleşmiştir. 1980 yılından itibaren, yüksek verimli çeşitlerin üretilmesi, 
  

gi Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Zirai ve İktisadi Rapor 2001-2002, Yayın No 224, Ankara, 2002, s. 71 
9 TÜİK, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), 2004, s. 14-15 
* DİE, Tarım İstatistikleri Özeti, 1985-2004 
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mekanizasyon ve girdi kullanımındaki artışlar neticesinde oluşan verim artışı üretime 
yansımıştır. a 

Buğday üretiminin toplam tahıl üretimi içerisindeki payı 1985-2004 döneminde 
yüzde 62 ila yüzde 69 arasında seyretmiştir. Bu oran, 2000 yılından itibaren düşme 
eğilimi göstermiş ve 2004 yılı itibarıyla yüzde 62 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, buğday 
rekoltesi de sürekli dalgalanma göstermiş, verimdeki değişime paralel olarak artmış ya 
da azalmıştır. 2000 yılından sonra buğday verimi düşme eğilimi gösterse de, 2004 
yılında verim 2.258 kg/ha olarak gerçekleşerek önceki dönemlere göre artmış ve ülke 
genelinde iklim koşullarının uygun olması sonucunda buğday üretimimiz 21 milyon tona 
ulaşmıştır.“ 

Sonuç olarak son 20 yılda buğdayın ekim, üretim ve verim rakamlarında önemli 
bir değişme ya da iyileşme gözlenmemiştir. 

2004 yılı itibarıyla, Türkiye'de üretilen buğdayın yüzde 24'ünü ve buğday ekilen 
alanların da yüzde 23'ünü makarnalık buğday oluşturmaktadır. Bu üretimin yüzde 70'i 
yağışın yetersiz olduğu kıraç arazide yapılmaktadır.” Ayrıca, 2.390 kg/ha verim ile 
durum buğdayı verimi, ortalamanın ve diğer buğday türlerinin üzerindedir.” 

Tablo 3.1 Türkiye Buğday İthalatı ile Buğday ve Mamulleri İhracatı (2000-2005)* 
  

  

  

  

  

  

  

                  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Buğday İthalatı (ton) 963.668 | 346.827 | 1.116.575 | 1.846.284 | 1.065.389 | 134.013 
Buğday İhracatı (ton) 964.888 | 706.242 672 790 740 74.789 
Un İhracatı (ton) 358.100 | 171.800 | 253.700 | 593.400 | 786.100 | 1.537.500 
Bulgur İhracatı (ton) 7.900 18.400 19.900 30.500 | 36.100 | 50.900 
İrmik İhracatı (ton) 18.500 13.200 18.800 13.200 25.300 28.600 
Makarna İhracatı (ton) 25.800 | 34.300 | 49.100 69.100 | 126.000 | 132.300 
Diğer mamul İhracatı (ton) | 81.500 | 98.700 | 123.500 | 161.700 | 163.600 | 133.800   Kaynak: DTM, TMO 2005 yılı Hububat Raporu 
* Buğday mamulleri ihracat rakamları, buğday eşdeğeri olarak hesaplanmıştır. 
  

g7 Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Zirai ve İktisadi Rapor 2001-2002, Yayın No 224, 2002, Ankara, s. 71 
$ DİE Tarım İstatistikleri Özeti, 1985-2004, s. 11-12 
* Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Buğday Raporu, s 6, Mayıs 2005 
* TÜİK, “Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) 2004, s. 15 
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Buğday ithalatımız yıllar itibarıyla farklılaşmış olup Tablo 3.1”de görüldüğü gibi, 
özellikle son yıllarda artma eğilimi göstermektedir. Yurtiçi buğday piyasasında arz 
fazlası olmasına rağmen, sanayicinin istediği kalitede buğday için arz açığı olması 
ithalat yapılmasına neden olmaktadır. Türkiye, uzun yıllar arz fazlası buğdayı ihraç 
etmiş olup son yıllarda ise ihraç etmek yerine buğdayı hammadde olarak kullanan unlu 
mamul maddelerin ihracatını arttırarak söz konusu fazlalığı eritme yoluna gitmektedir. 
Dolayısıyla son yıllarda buğday ihracatı azalmış olsa da buğday mamulleri ihracatı 
artmış ve Türkiye, özellikle un ve makama ihracatında önemli bir konuma gelmiştir. 
Tablo 3.2 Hububat Ürünlerinde Ekim, Verim ve Üretim Durumu (2000-2004) 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

              
  

  
2000 2001 2002 2003 2004 

Ekilen Alan (b) (| 9.400.000 | 9.350.000 | 9.300.000 | 9.100.000 | 9.300.000 
Buğday (Verim (Kg/ha) 2.234 2.032 2.097 2.088 2.258 

Üretim (ton) 21.000.000 | 19.000.000 | 19.500.000 | 19.000.000 | 21.000.000 
Ekilen Alan (b) | | 3.629.000 | 3.640.000 | 3.600.000 | 3.400.000 | 3.600.000 

Arpa  İVerim (Kg/ha) 2.204 2.060 2.306 2.382 2.500 
Üretim (ton) 8.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | 8.100.000 | 9.000.000 
Ekilen Alan (b) 147.000 | 140.500 | 150.000 | 140.000 | 143.000 

Çavdar İVerim (Kg/ha) 1.769 1.566 1.700 1.714 1.888 
Üretim (ton) 260.000 | 220.000 | 255.000 | 240.000 | 270.000 
Ekilen Alan (b) 153.600 | 150.000 | 155.000 | 130.000 | 129.000 

Yulaf (Verim (Kg/ha) 2.044 1.767 1.871 2.077 2.132 
Üretim (ton) 314.000 | 265.000 | 290.000 | 270.000 | 275.000 
Ekilen Alan (b) 555.000 | 550.000 | 500.000 | 560.000 | 570.000 

Mısır Verim (Kg/ha) 4.144 4.000 4.200 5.000 5.263 
Üretim (ton) 2300.000 | 2.200.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.000.000 

Kaynak: DİE Tarım İstatistikleri Özeti, 1985-2004, s. 12-13 

Buğday gibi üretimde önemli paya sahip arpa, çavdar, yulaf ve mısır gibi 
hububat ürünlerinin son 5 yıldaki birim verim miktarları karşılaştırıldığında buğday 
veriminin mısır ve arpadan sonra geldiği; yıllara göre verimdeki herhangi bir değişimin 
mısır hariç diğer ürünlerin rekoltesini etkilemediği görülmektedir. Bu durum hububat 
üretiminin iklim koşullarına bağlı olduğunu ancak mısırdaki verim artışının iklim 
koşullarına rağmen üretimi artırdığını göstermektedir. 2003-2004 yıllarında, arpada 
buğdaya göre daha az verim artışı olmasına rağmen ekilen alanların daha fazla artması 
nedeniyle aynı oranda üretim artışı elde edildiği; son dönem dışında arpada buğdaya 
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göre daha fazla verim artışı olduğu ve bu nedenle üretimde de daha fazla artış olduğu 
görülmektedir. 

3.2.2 Buğday Üreten İşletmelerin Yapısı 

Türkiye'de işletme başına düşen arazi ortalaması 61 dekar olup; 500 dekarın 
üzerinde faaliyet gösteren işletme sayısının toplam işletme sayısı içerisindeki payı yüzde 
0,72 ve 50 dekardan az toprağa sahip işletme sayısının payı ise yüzde 64,8'dir. Bu 
durum, Türkiye'de, Avrupa'daki gelişmiş ülkelere göre, küçük tarımsal işletme tipinin 

hakim Olduğunu ve toprak dağılımında dengesiz bir yapının bulunduğunu 
göstermektedir.” 

Tablo 3.3: ÇKS'ye Kayıtlı Buğday Üreticileri ve Üretim Alanları (2003-2005)   

  

  

  

  

  

  
              

2003 2004 2005 
Üretici Üretici Üretici 

Arazi Sayısı Arazi Sayısı Arazi Sayısı 
(milyon da) (Bin) (milyon da) | (Bin) |(milyon da)| (Bin) 

(Buğday (Ekmeklik) 79,9 1.713 78,1 1.679 74,5 1.631 
Buğday (Makarnalık) 7,3 150 8,5 149 « 7,8 146 
(Buğday (Toplam) 87,2 1.863 86,6 1.828 82,4 1.776 
Türkiye Toplamı 169 2.750 169,7 2.750 169,3 2.750 
(Buğday T./ Türkiye T. 520 68 510 666 490 65 
  

Kaynak: TKB, 2006 

Tablo 3.3'ten de görüleceği gibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerin son 3 
yıl ortalamasına göre yüzde 66'sını buğday üreticileri oluşturmaktadır. 

Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, buğday arzının büyük bölümü de küçük 
işletmeler tarafından sağlanmakta ve birim alan başına ortalama üretim düşüktür.” Bu 
durum aşağıda, ülke geneli buğday üreticileri için üretim miktarlarına göre sayı 
sınıflandırması mevcut olmadığı için, TMO alımlarına göre değerlendirilmiştir. 

TMO'ya ürün satan üreticiler incelendiğinde, son 3 yılda üreticilerin ortalama 

yüzde 66'sının 0-20 ton arası buğday sattığı görülmektedir. Bundan sonra en büyük payı 
ise son 3 yılda ortalama yüzde 27 pay ile 21-50 ton arası ürün satan üreticiler 
  

* TAŞKIN Kutluhan, 2006, s. 30-31 
> T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, “Türkiye'de Tarım”, Ankara, 
2006, s.132 
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oluşturmaktadır. 250 tondan fazla ürün satan üreticiler ise yok denecek kadar azdır. 
Başka bir ifadeyle, TMO'ya 50 ton ve daha az buğday getiren üreticiler, buğday getiren 
üreticiler toplamının yüzde 93'ünü oluşturmaktadır. 

Tablo 3.4 TMO”ya Buğday Satan Üreticiler ve Satış Miktarları (2003-2005) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
        

Satılan Ürün 2003 2004 2005 
Miktarı e Üretici Pm Üretici Zi Üretici (ton) Miktarı Sayısı Miktarı Sayısı Miktarı Sayısı (ton) (ton) (ton) 

0-10 arası 89.006 11.741 161.474 23.778 801.055 101.922 
11-20 arası 112.399 7.337 335.512 21.948 1.454.180 87.602 
21-50 arası 197.306 6.081 674.431 22.703 2.335.985 77.036 
51-100 arası 108.025 1.512 431.530 6.620 354.177 6.428 
101-250 arası 58.071 403 244.784 1.858 37.399 298 
250'den fazla 29.060 71 37.098 107 2.459 5 
Toplam 593.867 27.145 1.884.829 77.014 4.985.255 | 273.291 

        
  

Kaynak: TMO, 2006 

Tablo 3.4 ve yıllar itibarıyla ortalama verim göz önünde bulundurularak yapılan 
hesaplamalar sonucunda, TMO'ya ürün getirenlerin önemli bir kısmını oluşturan, 0-20 
ton arası üretim yapan çiftçilerin ortalama arazi büyüklüklerinin 2003 yılında 51 dekar; 
2004 yılında 48 dekar ve 2005 yılında ise 53 dekar olarak gerçekleşmektedir. 0-50 ton 
arası üretim yapan çiftçilerin ortalama arazi büyüklükleri ise, söz konusu üç yıl için, 
ortalama 76 dekar olarak hesaplanmıştır. Türkiye'deki ortalama işletme büyüklüğünün 
61 dekar olduğu göz önüne alındığında, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, buğday 
üretim alanlarının parçalı ve işletmelerin küçük ölçekli olduğu görülmektedir. 

2005 yılı itibarıyla TMO'ya getirilen tüm buğday miktarları göz önüne 
alındığında, buğday yetiştirilen ortalama arazi büyüklüğünün 82 dekarla Türkiye 
ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Önceki yıllarda daha yüksek olan bu oran, 
TMO'nun buğday piyasasında faaliyet gösteren diğer aktörlere göre çok daha büyük 
alımlar yaptığını göstermektedir. AB'ye uyum çalışmalarında göz önünde bulundurulan 
konuların başında müdahale kurumlarının asgari alım miktarları gelmektedir. İleriki 
dönemlerde AB'deki yapılara benzer bir müdahale kuruluşu olması planlanan TMO'nun 
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mevcut duruma göre daha büyük miktarlarda ürün getiren çiftçilerden alım yapması 
gerekebilecektir. Bu anlamda çoğunluğu oluşturan 0-20 ton arası üretim yapan çiftçilerin 
üretim alanlarını toplulaştırma yoluyla büyüterek ya da ürünlerini birleştirerek TMO'ya 
getirmeleri uyum açısından önem arz etmektedir. 

Tablo 3.55 TMO'ya Ürün Getiren Üreticilerin Buğday Üretimi Yaptığı Ortalama 
Arazi Büyüklüğü 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2003 2004 2005 

Satılan Ürün Ort. Buğday Ort. Buğday Ort. Buğday 
Miktarı (ton) | Ort. Verim Arazi Ort. Verim Arazi Ort. Verim Arazi 

(da/kg) Büyüklüğü | (da/lkg) | Büyüklüğü | (da/kg) | Büyüklüğü 
(dekar) (dekar) (dekar) 

0-10 arası 208,8 36 225,8 30 222,8 35 
11-20 arası 208,8 73 225,8 68 222,8 45 
21-50 arası 208,8 155 225,8 132 222,8 136 
51-100 arası 208,8 342 225,8 289 222,8 247 
101-250 arası 208,8 690 225,8 583 222,8 563 
250'den fazla 208,8 1.960 225,8 1.535 222,8 2.207 
Toplam 208,8 105 225,8 108 222,8 82 

              
  

Kaynak: DPT, 2006 

2001 yılı itibarıyla Türkiye'deki tarımsal işletme sayısı 3.022 bin, buğday üreten 
işletmelerin sayısı 1.783 bin olup işletmelerin büyüklüklerine göre dağılımı, buğday 

üreten işletme sayılarının tarımsal işletme sayısına oranının her bir arazi büyüklüğüne 
göre de sabit olduğu varsayılarak oluşturulan Tablo 3.6*da gösterilmektedir. Tablodan 
TMO'ya ürün satan buğday üreticilerinin piyasada yer alan toplam buğday üreticileri 

içerisindeki payının 2001 ve 2004 yıllarında yüzde | ila yüzde 4 arasında değiştiği 
ancak 2005 yılında büyük bir sıçrama göstererek yüzde 15'e yükseldiği görülmektedir. 

2005 yılında 0-20 ton arasında üretim yapan küçük ölçekli buğday üreticilerinin yüzde 
64'ünün buğdayını TMO'ya sattığı görülmektedir. 
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Tablo 3.6 Türkiye Buğday Üreten İşletme Sayısı ve TMO'ya Buğday Getiren 
İşletmelerin Oranı 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
TÜRKİYE TMO'ya Ürün Getiren Buğday Üreticilerinin Oranı (“) 

İşletme (O| Tarımsal | Buğday 
Büyüklüğü Jişletme Sayısı|Üreten İşletme) 2001 2002 2003 2004 2005 
(Dekar) (Bin) Sayısı (Bin) 

0-10 arası 468 276 10 5 4 9 37 
11-20 arası 540 319 6 2 2 7 27 

21-50 arası 951 561 3 1 1 4 14 
51-100 arası 560 330 1 0,3 0,5 2 2 

101-250 arası 327 193 0,4 0,1 0,2 1 0,2 

250'den fazla 176 104 0,1 o 0,1 0,1 o 
Toplam 3.022 1.783 4 1 2 4 15 

                
  

Kaynak: Kutluhan Taşkın, 2006, s. 31; 11. Tarım Şura Raporu s. 90 

3.2.3 Bölgesel Üretim, Maliyet ve Verim Durumu 

TÜİK tarafından başta iklim koşulları olmak üzere bir takım kriterlere göre 

yapılan sınıflandırmaya göre Türkiye'deki tarımsal üretim bölgeleri 9a ayrılmakta ve 

Ek 2'de yer almaktadır. Tablo 3.7'de görüldüğü gibi 2005 yılı itibarıyla, buğday için | 

kg dane maliyetinin en yüksek olduğu bölge Ortadoğu Bölgesi'dir. Bu bölgeyi sırasıyla 
Akdeniz ve Ege Bölgeleri izlemektedir. Ortadoğu Bölgesi'nde | kg dane maliyetinin en 

yüksek olduğu yer 82 YKr ile Turhal'dır. Üretim maliyetinin en düşük olduğu bölge ise 
Güneydoğu Bölgesi olup; bu bölgede yer alan Viranşehir'de I kg dane maliyeti 18 
YKr'dir. Bölgeler arasında değişen maliyet rakamları fiyatlara da birebir yansımakta ve 

maliyet arttıkça buğday fiyatı da artmaktadır. Bu nedenle, üretim maliyetinin en yüksek 
olduğu bölge, fiyatın da en yüksek olduğu bölge haline gelmektedir. 

Verimin en yüksek olduğu bölgelerin sırasıyla Marmara, Ege ve Karadeniz? 
Bölgeleri, üretiminin en yüksek olduğu bölgelerin ise sırasıyla Ortakuzey, Ortagüney ve 

Akdeniz Bölgeleri olduğu görülmektedir. Marmara Bölgesi'nde yer alan Gürsu'da ve 
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Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Torbalı'da ortalama dekara verim 500 kilograma kadar 
yükselmektedir. Verimin en düşük olduğu bölge ise Kuzeydoğu Bölgesi'dir. 

Tablo 3.7 Bölgelere göre 2005 yılı Maliyet, Verim ve Üretim Durumu ve Ortalama 
Buğday Fiyatları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Dane Maliyeti Verim Üretim Buğday Fiyatı 

Bölgeler (YKr/Kg) (Kg/ Da) (Ton) (YKr) 
Ortadoğu 51 231 1.804.508 66 
Ortagüney 39 240 3.309.665 51 
Akdeniz 45 260 2.824.773 59 
Ege 42 315 1.997.006 55 
Marmara 38 348 2.588.106 49 
Güneydoğu 32 237 2.785.932 41 
Orta Kuzey 41 251 4.315.681 53 
Kuzeydoğu 41 178 624.502 54 
Karadeniz2 37 282 749.827 48 
Türkiye Ort. 41 260 21.000.000 53 

          
  

Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, üretim: TÜİK Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) 2004 

İller bazında incelendiğinde ise, buğday ekim alanlarının en geniş olduğu iller 
sırasıyla Konya, Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Yozgat ve Adana'dır. En az buğday ekimi 
alanı Yalova'da bulunmakta iken, Rize ve Trabzon illerinde ise buğday ekimi 
yapılmamaktadır. Buğday üretiminde ise, Türkiye buğday üretiminin yüzde 7,l'inin 
gerçekleştiği Konya ili ilk sırada yer almaktadır. Konya'yı, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve 

Tekirdağ takip etmektedir. En az buğday üretimi Artvin'de yapılmaktadır. Sonuç olarak 
Türkiye'de, Doğu Karadeniz Bölgesindeki küçük bir şerit dışında kalan hemen hemen 

tüm illerde buğday yetiştirildiği görülmektedir. Makarnalık buğdayının en fazla 
üretildiği iller ise sırasıyla Konya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş”tır. 

Ortalama verimde ise İstanbul, Tekirdağ ve Aydın ilk üç sırada yer almaktadır. 
En az verim ise Van'dadır.”* Verimin yüksek olduğu illerde üretimin nispeten düşük 
olmasının yanı sıra özellikle Konya gibi büyük ekim alanlarına sahip illerde verimin, 
ortalamanın altında kalması, toplam verimin düşük olmasına neden olmaktadır. 

  

” TÜİK Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), 2004. 

55 



  

2004 yılı itibarıyla buğday fiyatının en yüksek olduğu iller sırasıyla Bingöl, Ordu 

ve Bartın iken en az üretim yapılan yerlerden Yalova da en düşük fiyatın gerçekleştiği 
illerdendir. 

3.3 Uygulanan Buğday Politikaları 

33.1 2002 Yılı Öncesi Uygulanan Buğday Politikaları 

3.3.1.1 1930-1984 Dönemi 

Türkiye'de, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri önemini muhafaza eden 
buğday üretimi, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Dünya ekonomisinde yaşanan 

krizin etkisiyle bir kısım önlemler alınarak korunmuştur. 1930-1931 üretim döneminde 
fiyatların çok düşük seviyelere gerilemesi üzerine iç piyasada buğday fiyatını korumak 
için 10 Temmuz 1932 tarihinde 2056 sayılı Buğday Koruma Yasası çıkarılmıştır. 

Tahıl pazarını düzenlemek amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2503 sayılı Yasa ile, 
Ziraat Bankası, silo ve diğer depo yerlerini kurmak ve tahıl depolamakla 

görevlendirilmiştir. Yasanın ilk uygulama yıllarında, buğday fiyatlarının fazla düşmesi 
önlenmiş ve özellikle ürününü satabilme imkanı bulan çiftçiler açısından faydalı 
olmuştur.” 

Buğday Koruma Yasası, 1936 yılına kadar Ziraat Bankasındaki Buğday Masası 
Şefliği tarafından yürütülmüş, ancak daha sonra buğday üretiminin artması ve Il. Dünya 

Savaşı belirtilerinin baş göstermesiyle bu görev, 1938 yılında 3491 sayılı Yasa ile 

tamamı devlete ait olarak kurulan TMO'ya verilmiştir.” Bu yasayla, önceden 
belirlenmiş fiyatlarla alım yaparak piyasayı korumak ve stok bulundurmak üzere ticareti 

serbest olan hububat ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması görevi TMO'ya 
verilmiştir. TMO, 1980 yılına kadar, üretim bölgelerinde kurulan alım merkezleri 

  

*“ GÜNEŞ Turan, Türkiye'de Tahıl Üretim Politikası, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi 
Yayını, 1997, Ankara, s.158-159 
* Toprak Mahsulleri Ofisi, TMO Hakkında, www.tmo.gov.tr, 28.08.2006 
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aracılığıyla yurtiçinde ürün alım-satımı ya da dış alım yaparak, Türkiye'deki tahıl arzına 
hakim olmuştur. 

1950'den sonra tarım sektöründe fiyat ve kredi politikasında yapılan değişiklikler 

tarımsal üretimin artmasında çok önemli rol oynarken; savaş sonrasında, dış 
piyasalardaki buğday arzının da etkisiyle yurtiçi buğday fiyatları yükselmiştir. Asıl 

amacı fiyat istikrarı olan TMO, 1950-1958 döneminde destekleme alımları yapmış ve 
alımların finansmanını Merkez Bankası aracılığıyla sağlaması enflasyonist baskılar 
oluşturmuştur.” 

1960'lı yıllarda silo ve depolama faaliyetlerine öncelik verilerek TMO'nun 2 
milyon ton depolama kapasitesine ulaşması sağlanmıştır. TMO dışında alım ve satım 

yapan özel teşebbüsler bulunmasına rağmen fiyatlar, TMO'nun teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kabul ve ilan etmesiyle oluşmuştur. 

1960 ve 1970'li yıllarda TMO tahıl fiyatlarını; dünya fiyatları, stoklar, üretim 

miktarı, ürün kalitesi ve üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak belirlemiştir. 
Makarnalık buğdaya prim verilerek, kaliteli üretim teşvik edilmiştir. 

1980-1984 döneminde TMO, hububat alımlarında kendi ilan ettiği ve | yıl 

boyunca geçerli olan tavan (baş) fiyatı uygulamasına geçmiştir. Alımlarda baş fiyat baz 
alınarak hububatın kalitesine göre fiyatlar düşürülmüş, çiftçilere ödemeler peşin 
yapılmıştır.?” 

3.3.1.2 1984-2002 Dönemi 

3.3.1.2.1 o Hububat Kararnameleriyle TMO'nun Uyguladığı Politikalar 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iktisadi devlet kuruluşu olarak 
kurulan TMO'nun Ana Statüsü, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 11 

  

*“ ORHAN Osman Z., 1999, s. 62 
*'TMO, Alım Politikalarımız, Bilgi Notu, 2006 
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Aralık 1984 tarihli Kararıyla yürürlüğe konularak tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde 
özerk ve sermayesinin tamamı devlete ait olan bir kuruluş olarak yapılandırılmıştır. * 

Ana Statüsünde Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları; 

e Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve 

tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, 

e Bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile hububat dışında bakliyat ve yağlı tohumlarla ilgili verilecek 
görevleri yürütmek, 

e Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmek ve bu ürünlerin 
alım ve satışını yapmak, 

e Gerekli stokların tesisi ve muhafazasını temin etmek, 

olarak belirlenmiştir. 

Ana Statünün 4. maddesinde TMO'ya, yetiştirilen buğdayları Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla fiyat farkı ile satın almak görevi 

verilerek, TMO'nun buğday alım fiyatlarının, hükümetçe ilan edilmesi düzenlenmiştir.” 
Ana Statü ile hububatın dış ticaretinde de TMO yetkili kılınmış ve bundan sonraki 

dönemde özel sektör tarafından dış alım ve satım yapılması TMO'nun izni dahilinde 
gerçekleşmiştir. Böylece hububat piyasası, TMO'nun önderliğinde özel kesim ile birlikte 

işlemiştir. 

Kooperatiflerin yer almadığı bu dönemde hububat piyasasında fiyatlar, mahalli 

ve merkezi pazarlarda, ticaret borsalarında ve TMO alım merkezlerinde, TMO'nun ilan 

ettiği fiyatlara yakın düzeylerde oluşmuştur. 1984 yılından itibaren, devlet tarafından 
alım ve destekleme yapan kuruluşlara destekleme kredisi verilmesi uygulamasının sona 

ermesiyle birlikte TMO, alımlar için ihtiyaç duyduğu kredileri piyasada geçerli olan faiz 

  

* T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 Yılı Raporu, 01.09.2005, 
Ankara, s.V 
* TMO Ana Statüsü 
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oranlarından temin etmek zorunda kalmıştır. Merkez Bankası'ndan sağlanan reeskont 
kredisi ise belirli ölçülerde devam etmiştir.'** 

1985 yılı alımlarında avans uygulaması başlatılmıştır. Önce avans fiyatlarının, 
daha sonra kalitesine göre makarnalık ve ekmeklik buğday fiyatlarının kararnamelerle 

101 açıklandığı bu uygulamada © avans ödemeleri peşin olarak yapılmış, kesin fiyatların 
6 . 5 7 açıklanmasından sonra ise fark ödemeleri yapılmıştır. '*? 

1986/1987 alım sezonunda, makarnalık ve ekmeklik buğday çeşitlerine göre, 
Mayıs-Eylül dönemi için, tavan (baş) alım fiyatı ilan edilmiş ve aylara göre kademeli 
fiyat uygulaması o başlatılmıştır.” o 1987/1988 alım sezonunda aylara göre 
kademelendirilen fiyat ilanı uygulaması kaldırılmış ve tek bir fiyat ilan edilmiştir.'** 

1988/1989 alım sezonundan itibaren buğdayda ilk kez destekleme alım fiyatları 
ilan edilmeye başlanmıştır. 1980-1987 döneminde alımlar için, tavan fiyat ilan eden ve 
peşin ödemelerde bulunan TMO'ya, 1988 yılında buğdayın cinsine göre asgari alım 
fiyatını (taban fiyat) tespit etme ve satış fiyatlarını belirleme yetkisi verilmiştir. TMO, 
alımlarında da ürün bedelinin yarısını peşin; diğer yarısını da 2 ay sonra ödeme 
uygulamasına geçmiştir." 

1989/1990 alım sezonunda, TMO tekrar aylara göre değişen kademeli alım 
fiyatlarını ve ayrıca satış fiyatlarını tespit etmede yetkili kılınmıştır." Nitekim, TMO 
Haziran-Aralık döneminde farklı fiyatlardan alım yapmış, Aralık-Mayıs döneminde ise 
genel fiyat artışlarına paralel olarak alım fiyatlarını haftalık olarak artırmıştır. 

Bu dönemde, seçime gidilen yıllarda ürün fiyatlarının genellikle yüksek 
tutulduğu, ürün çeşidine göre fiyatlandırmalarda her yıl isabetli hareket edilmediği, 

  

(9 GÜNEŞ Turan, 1997, s.160-161 
9185/9900 sayılı BKK 
' TMO, “Alım Politikalarımız” Bilgi Notu, 2006, 5. | 
9385/10194 sayılı BKK 
* 86/11082 sayılı BKK 
“9 88/12969 sayılı BKK ve 88/13236 sayılı BKK 
“6 89/1417 sayılı BKK 
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örneğin oekmeklik ve makarnalık buğdaylarda omakamalık buğday lehine 
fiyatlandırmaların uzun yıllar yapılmadığı gözlenmiştir.'9? 

1990/1991 alım sezonunda TMO'ya, hükümet tarafından, enflasyondan 

kaynaklanan sorunların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla destekleme alım 

fiyatlarını aylık olarak ayarlama imkanının yanı sıra, Temmuz ve Ağustos aylarında 
geçerli olmak üzere her hafta 4TI1/kg'ye kadar ilave artış yapabilme imkanı 
tanınmıştır. “* Ancak, fiyat ayarlama oranını ve zamanını ilan etme yetkisinin hükümette 
olması ve bu artışların ne kadar olacağının önceden belirli olması, fiyat 
ayarlamalarından istenilen sonuçların alınamamasına neden olmuştur." 

1991/1992 alım sezonunda, ilk kez her cins buğday ürünü için destekleme temel 

fiyatı ve üretici destekleme primi ayrı ayrı ilan edilmiştir. Destekleme temel fiyatı, 

dünya fiyatları seviyesinde iken, destekleme primi ise dünya fiyatına yüzde 100 ilave 
yapılarak hesaplanmıştır."'* Alım sonucu yapılacak ödemelerde, destekleme temel 
fiyatının tamamı ile üretici destekleme priminin yüzde 50”sinin teslimatı müteakip peşin 
olarak ödenmesine, üretici destekleme priminin geri kalanının ise üç ay vadeli olmak 
üzere bir defada ödenmesine karar verilmiştir."' Ayrıca, üreticilerden alınacak buğday 
için kişi başına 50 ton üst alım limiti uygulanmıştır." 2 

Bu döneme kadar tüm üreticilerden alım yapan TMO, 1991'de alımları yalnızca 

kendisine kayıtlı üreticilerden yapmış ancak bu uygulamaya karşı Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği'nin açtığı dava sonucunda Ziraat Odalarından alınan üretici belgesi ile Ziraat 
Odalarının bulunmadığı yerlerde de Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınan üretici 
belgesine sahip üreticilerden alım yapılmıştır. Bu belgelerde, arazi büyüklüğü ve üretim 

1103 miktarı gibi somut bilgilerin olmaması * ÇKS'ye göre alım uygulamasının bir ön 

  

197 GÜNEŞ Turan, 1997, s.162 
18 90/463 sayılı BKK 
192 Taylan Kıymaz, 2000, s. 69-70 
"9. 91/1880 sayılı BKK 
"1 91/1936 sayılı BKK 
1291/2194 sayılı BKK 
3 GÜNEŞ Turan, 1997, s.165 
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provası olarak değerlendirilebilecek bu uygulamanın eksik kalmış olan yönleri olarak 
değerlendirilebilir. 

1992 yılında özel kesim için ticari ortamı geliştirmek ve piyasalardaki 
belirsizlikleri gidermek amacıyla; TMO satış ve alım fiyatları eş zamanlı olarak ilan 

114 edilmeye başlanmıştır. 1992-1993 döneminde ise hububat satış fiyatının, alım 
fiyatından yüzde 15 fazla olması benimsenmiş, kademeli fiyatlandırma ve peşin ödeme 
uygulamalarına devam edilmiştir." 

1993/1994 alım sezonunda, her cins buğday için destekleme alım fiyatları ve bu 

fiyatların üzerine Temmuz-Ekim döneminde kg başına ne kadar artırımda bulunacağı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilmiş ve kademli fiyat uygulaması sürdürülmüştür, Söz 
konusu Karar kapsamında, TMO'nun alımlarda ödemeleri peşin yapacağı ve satış 

fiyatlarının alım fiyatlarının asgari yüzde 15 fazlası olacağı, geçici alım yerlerine ürün 
teslim eden üreticiden 40 TL/kg ilave ücret alınacağı ve kuruluşun Umumi Mağazacılık 
(Emanet Alımı) faaliyetlerinde bulunacağı belirtilmiştir."'* 

1994/1995 alım sezonunda destekleme alım fiyatı, destekleme temel fiyatı ve 
üretici destekleme priminden oluşacak şekilde ilan edilmiştir. İlan edilen fiyatlara Eylül, 
Ekim ve Kasım aylarında 100 TL/Kg ilave ödeme yapılmış ve satış fiyatları, alım 
fiyatlarının asgari yüzde 20 fazlası olarak belirlenmiştir."'? 

1995-2001 döneminde de kademeli fiyat politikası gibi önceki dönem 

uygulamaları aynen devam etmiş ancak farklı olarak satış fiyatlarının alım fiyatlarının 
yüzde 15-20 fazlası olma zorunluluğu kaldırılarak, iç satış fiyatlarının, iç alım 
fiyatlarının altında olmamak kaydıyla belirlenmesi yetkisi TMO'ya verilmiştir." Fiyat 
politikasındaki bu değişikliğin nedeni olarak piyasadaki buğday fiyatlarının artması 
nedeniyle ekmek fiyatlarının artması gösterilmiştir. Değişiklikle birlikte, uygulama 

döneminde buğday fiyatlarında düşüş meydana gelmiş; bu durum ise buğday 
  

a.g.e 166 
'5 TMO, “Alım Politikalarımız” Bilgi Notu, 2006, 5.| 
1693/4446 sayılı BKK 
17 TMO, 2005 Yılı Hububat Raporu, 5.91 
"S TMO, “Alım Politikalarımız” Bilgi Notu, 2006, s.2 
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üreticilerinin düşük fiyattan ürün satmalarına neden olmuştur.” Ancak 2000/01 ve 
2001/02 sezonlarında iç satış fiyatları, alım fiyatları ile birlikte tekrar Bakanlar Kurulu 

Kararlarıyla ilan edilmiş ve ödemelerin yüzde 50'si peşin, kalanı da en geç 30 gün 
içerisinde yapılmıştır. 20 

3.3.1.2.2 Taban Fiyatı ve Destekleme Alımı Politikası 

2000 yılı öncesinde, Türkiye'de fiyat destekleri ve girdi sübvansiyonları temel 
tarımsal destekleme politikaları olarak uygulanmış ve buğday üreticisi de bu politika 
araçları ile desteklenmiştir. 

Fiyat desteklerine dayalı tarımsal destekleme, ürün taban fiyatlarının ilan 
edilmesi ve belirli ürün grupları için devletin ürün alımları yapması şeklindedir. Ancak, 
bu politika, ürün alımlarında herhangi bir sınırlamaya gidilmeksizin arzın büyük bir 
kısmının devlet tarafından alınıp stoklanması ve gerektiğinde maliyetinin altında satışa 

çıkarması yoluyla gerçekleştirilmiştir. ?' Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ürün 
bazındaki taban fiyatları ise her yıl ülke şartları göz önünde bulundurularak 

farklılaştırılmıştır. 

Büyük bir üretici kitlesini ilgilendirmesi, üretim hacmi ve değerinin ülke 
ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olması, doğrudan ya da sanayi mamullerinin bir 
hammaddesi olarak dolaylı bir şekilde önemli bir ihraç ürünü ve iç tüketim maddesi 
olması, dönemsel fiyat değişikliklerine uğrayabilmesi ve spekülasyona elverişli bir 
özellik taşıması nedeniyle fiyat istikrarının sağlanmasının zorunlu olması gibi 
nedenlerden dolayı buğday, uzun yıllar destekleme alımlarının kapsamında yer almıştır. 

Türkiye'de buğdayın dünya fiyatları üzerinde fiyat açıklanarak desteklenmesiyle 
destekleme alım fiyatları, piyasa fiyatlarının üzerine çıkmış; yüksek fiyat destekleri alan 

  

119 1. Buğday Semp, 1998, s. 67-68 
'2 TMO, “Alım Politikalarımız” Bilgi Notu, 2006, s.2 
2! TAŞKIN Kutluhan, 2006, s. 38-39 
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çiftçiler gümrük vergilerine bağlı olarak ithalatın yapılmaması nedeniyle rekabet gücünü 
yitirmiştir.'2 

3.3.1.2.3 TMO'nun Umumi Mağazacılık (Emanet Alım) Faaliyetleri 

TMO, 1993 yılından itibaren 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu 
hükümlerine ve Ana Statüsündeki ilgili hükümlere dayanarak makbuz senedi karşılığı 
emanet alım sistemini uygulamaya koymuştur. 

Umumi mağazacılık faaliyeti çerçevesinde düzenlenen senetlerle; emanete 
bırakılan malların fiziki olarak teslimine gerek kalmaksızın mülkiyetinin (makbuz 
senedinin cirosu ile) değişmesine, rehin hakkının (varant ile) temsiline ve bu suretle 
teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi alınmasına olanak sağlamaktadır. 

TMO, bu faaliyeti yürüterek hububat üretimi, işlenmesi ve ticareti ile uğraşan 
tüm kesimlere düşük masraflı, uygun koşullu, güvenilir bir depolama imkanı sunmakta 
ve ürünlerini TMO'ya satabilme ya da mümkün olduğunca teslim edilen kalitede geri 
alma olanakları sağlamaktadır. Kuruluşun Umumi Mağazacılık faaliyetlerinin temel 
amacı destekleme alımlarını zamana yayarak alım miktarını ve böylece finansman 
yükünü azaltmaktır. 

TMO'nun makbuz senedi uygulamalarında makbuz senedi hamili açısından esas 
olarak üç seçenek yer almaktadır. Seçeneklerden birisi senet hamilinin, ürününü 
teslimden sonraki bir tarihte TMO'ya satmasıdır. İkinci seçenek, makbuz senedi 
hamilinin, ürününü TMO'dan geri almasıdır. Bu iki seçenek dışındaki bir diğer seçenek 
ise, senet hamilinin elinde bulundurduğu makbuz senedini üçüncü şahıslara ciro ile 
teslim etmesi ve borsada tescil ettirmek suretiyle ürününü satabilmesidir, 

Emanetteki malın TMO'ya satılması durumunda üretici olma koşulu 
aranmaktadır. Ancak emanet mallar her yıl Nisan ayının sonuna kadar TMO tarafından 

  

' YILDIRIM Tülay, Andrew SCHMİTZ, W. Hartley FURTAN, World Agricultural Trade, Westview 
Press, 1998, 5.117 
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depolanmakta; bu tarihe kadar emanetten alınmayan tüccar malları da zorunlu alım 
kapsamında TMO tarafından günlük olarak daha yüksek bir ücretten alınmaktadır.” 

Uygulamayla, tarımsal ürünlerin alım-satımı ve ticareti de kolaylaşmakta; 
makbuz senedi ile umumi mağazaya bırakılan mal piyasa koşullarına göre istenilen anda 

pazarlanabilmekte ve böylece senet hamilinin zaman içinde daha fazla gelir elde etmesi 
mümkün olabilmektedir. Başka bir deyişle, ürününü emanete bırakan üretici yoğun hasat 
nedeniyle malın bol olduğu ve fiyatların düştüğü 2-3 aylık dönemde ürününü satmak 
zorunda kalmamakta; daha sonra fiyatların artması ile ürünü daha yüksek fiyatla 
satâbilme imkanına kavuşmaktadır.” Makbuz senedini satın alan sanayici de istediği 
malıistediği zamanda kullanma imkanına kavuşmaktadır. Ayrıca, uygulamanın malın 
fiziki olarak el değiştirmeden makbuz senedi ile alınıp satılmasına yönelik olması, 

üreticilere, nakliye nedeniyle oluşan ürün kayıplarından ve nakliye masraflarından 
tasarruf sağlamaktadır. 

Makbuz senedinin alınıp satılmasında borsaya tescil zorunluluğu bulunması, 
hububatisektöründe yaygın olan kayıt dışı ticari faaliyetin önüne geçilmesine, bu suretle 
vergi: kaybının asgari düzeye indirilmesine ve ürün borsalarının gelişmesine katkıda 

. bulunmaktadır. 

1993 yılından itibaren TMO'nun makbuz senedi karşılığı yaptığı alımlara sadece 
buğday, arpa, çavdar ve yulaf ürünleri konu olmakta, üretici olma koşulu aranmaksızın 
tüm: kişi: ve kuruluşlardan alım yapılmaktadır. 1993 ve 1994 yılında emanete alınacak 
hububat miktarı asgari 5 ton olarak belirlenmişken; 1995 yılından itibaren bu alt sınır 2 
tona çekilmiştir. Mevcut durumda ise miktar sınırlaması bulunmamaktadır.'? 

  

123 Toprak Mahsulleri Ofisi, Alım Muhafaza Daire Başkanlığı, Uwumi Mağazacılık, Bilgi Notu, 2006, 5.5 
4 TMO, 2006 Hububat Alım Politikası s.1 | 
25 TMO,Umumi Mağazacılık, 2006, s.6 
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Tablo 3.8 1993-2005 Dönemi TMO Peşin ve Emanet Alım Miktarları (Bin Ton) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

Peşi Üreticiden | Tüccardan| Emanet | Buğday Buğday Emanet) Emanet YIL Alen, Emanet Emanet Alım Emanet gi e bie Alım Alım Toplamı | Alımı b Oranı (4) (0) 

1993) 3.787 67 38 105 95 90 3 
1994) 2.484 240 19 259 177 68 10 
1995) o 117 61 35 96 57 60 82 
1996) 1.282 86 16 102 49 48 8 
1997) 5.348 62 1 63 38 61 1 
1998) 7.264 19 0 19 12 66 0 
1999) 5.114 3 0 3 1 38 O 
2000) 3.490 30 40 70 57 81 2 
2001) 2.425 36 26 62 53 84 3 
2002) 734 35 85 120 105 88 16 
2003) 578 45 76 121 101 84 21 
2004| 1.901 81 26 107 96 89 

2005| 1.901 63 52 115 96 84 6 
Kaynak: TMO 

Tablo 3.8'de görüldüğü gibi, 1995 yılı hariç, emanet alımların peşin alımlara 
oranı en fazla 2003 yılında yüzde 21 düzeyinde gerçekleşmiştir. Emanet alım 

kapsamında en düşük alımların gerçekleştiği yıllar ise 1998 ve 1999 yılları olmuştur. 
Özellikle TMO'nun düşük, tüccarın daha yüksek alım yaptığı 2002 ve 2003 yılları 
haricinde, bu sistemden yararlanan üretici sayısı tüccar sayısından çok daha fazla 

olmuştur. Tablodan emanet alımlarının büyük bir bölümünü buğday alımlarının 
oluşturduğu görülmektedir. Emanet alım kapsamındaki buğday alımlarının oranı 

1994'ten sonra, düşme eğilimine girmişse de 2000 yılından itibaren tekrar artmaya 
devam etmiş ve yüzde 90'lar seviyesine yaklaşmıştır. 

Emanete bırakılan ürünlerin, 1993, 1994 ve 1996 yıllarında, yarısına yakın bir 

bölümü TMO'ya geri satılmıştır. Üretimin çok düşük olduğu 1995 yılında piyasa 
fiyatlarının TMO fiyatlarının üzerinde oluşması nedeniyle TMO alımları düşük 
gerçekleşmiş ve makbuz senedi ile gerçekleşen alımların peşin alımlara oranı yüzde 82 
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   e Tü Kiye'de' ümümi mağazacılık uygulaması daha ziyade acil nakit sıkıntısı içinde 
olmayan, piyâsa şartları daha uygun olduğunda ürünlerini satma imkanına sahip büyük 

üreticilere imkan sağlamaktadır. Buğday piyasasında çoğunluğu oluşturan ve ürünü 
hasat eder etmez satmak zorunda kalan küçük ölçekli buğday üreticileri, pazara 

çıkarabildikleri az miktardaki ürünü hemen nakde çevirme ve böylece hasat döneminde 
ödenmek üzere yaptıkları yıllık harcamalara ilişkin borçlarını karşılama gereksinimleri 
nedeniyle bu. imkandan faydalanamamaktadır.'? Ayrıca, umumi mağazacılık sisteminin 

yeterince tanıtılmamış. olması; vergi ve mali yükümlülükler getirmesi gibi nedenlerden 
dolayı buğdayla üreticileri sistemden tam olarak yararlanamamaktadır.'?8 

3. 3.1.X4. Dış Ticaret. Politikaları 
i MO» nun hububat sektöründeki rolü, geçmişten itibaren, dış ticaret politikaları 

tedbirleri ile .güçlendirilmiştir. Nitekim, 1984 yılında ithalat ve ihracat vergileri ve 
ihracat teşviklerinin uygulamaya konulmasına kadar, TMO'nun hububat ithalat ve 
ihracatındaki monopol gücü devam etmiştir.” 

41996 yılınâ kadar buğday ithalatında gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu 
(TKF) Kesintileri dış ticaret araçları olarak kullanılmış, ancak ülkenin şartlarına göre 
her iki aracın kullanım oranlarında yıllar itibarıyla farklılıklara gidilmiştir. Kuraklık 
nedeniyle büyük miktârda tahıl ithalatı yapılması gerektiği için, 1989 yılında gümrük 
vergisi ve TKP kesintisi uygulamalarına başvurulmamıştır. 1995 yılına kadar, sert 

makarnalık buğdaya ekmeklik buğday ile aynı oranda koruma uygulanmış ancak bu 
dönemden sonra; koruma sadece yüzde 3 gümrük vergisinden ibaret iken; yumuşak 
buğdayda bu oran yüzde 15 olarak uygulanmıştır.” 

  

8 TMO, Umumi Mâğazacılık,2006, s.9 
77 |.Buğday Sempozyumu, 1988, s. 68-69 
STMO 2005 yili Hububat Raporu, 5. 101 
' YILDIRIM Tülay, Andrew SCHMİTZ, W. Hartley FURTAN, 1998, 5.117 
Bİ KIYMAZ Taylar, 2000, 5.71 
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Gümrük vergisi ve TKF ödemelerini kapsayan buğday ithalat vergisine ek-olarak 
1984 yılından itibaren Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan ithalat izni zorunluluğu-getirilmiş; 

ancak bu uygulamaya 1996 yılından itibaren son verilmiştir. TMO'nun-ithalat sırasında 
gümrük vergisi ve TKF ödemelerinden muaf tutulması ise.diğer.ithalatçılara r:göre 
kuruluşa bir üstünlük sağlamıştır. Ancak, kuruluşun vergi ve fon ödemesi; yapmadan 

ithalat yaparak ürünleri iç piyasaya sürmesi, Türkiye'deki üreticilerden diğer Bilkelerdeki KD) ea Ke s9 agboil e EĞ üreticilere kaynak transferi yapılması anlamına gelmektedir." 

Tablo 3.9'da TKF Kesintilerinin yapılmamaya başlandığı" 1996 Yılından itibaren 
buğday ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları yer almaktadır. Tabloda, 1997 
yılından itibaren, makamalık buğday için uygulanan gümrük vergisi “Oranlarıhın 
ekmeklik buğday oranlarının yüzde 5 altında kaldığı ancak farkın b oldüğü 
görülmektedir. Ekonomik kriz sonucu doların TL karşısında “değer kazanmasına bağlı 
olarak dünya buğday fiyatlarının yurtiçi fiyatlara çok yaklaştığı 2001 yılında, gümrük 
vergisi oranları düşüşe geçmiş ve yıl sonuna doğru ekmeklik Bundayda' yüzde 10”: a, 

iÇ 
iğli makarnalık buğdayda ise yüzde 5'e kadar gerilemiştir. 

Tablo 3.9 Buğday İthalatında Uygulanan Gümrük Vergisi (1996. 20) 
  

  

  

  

  

  

  

  
      

EKMEKLİK MAKARNALIK YILLAR BUĞDAY VA) BUĞDAY oo silinsin 
1996 (1) 3 pirmie0a rfissi 
1996 (ll) — 1997 (1) 15 1S nizi manileri GFE 
1997 (ıl) 35 30 
1997 (lı) - 1998 (ıl) 45 40... emek artere 
1998 (111) - 2001 (I) 55 59 İİ 
2001 (11) - 2001 (IV) 45 40 yi 

Sk İRÜNGEİ si süreli 
2001 (V) 10 5 

  
  

Kaynak: TMO 

Buğday ihracatı ise, dünya fiyatları ve yurtiçi fiyatları:'karşılaştırılarak vesarz 
miktarı göz önüne alınarak zaman zaman vergilendirilmiş, zahari:zamaniise sübvânse 

edilmiştir. 1980 ile 1985 yılları arasında, dünya fiyatları yurtiçi"fiyatlardanidaha yüksek 
  

3! 1. Buğday Sempozyumu, 1998, 5.68 “esse ei APRİL 
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iken; yurtiçi arzı regüle etmek bakımından, buğday ihracatçıları vergilendirilmiştir. 1989 
yılında kuraklık nedeniyle buğdayda arz açığı oluşması tekrar vergilendirmeyi başlatsa 

da 1990 yılından itibaren buğday ihracatında vergilendirme uygulamasına son 
verilmiştir. 1994'ten itibaren TMO'ya Dahilde İşleme Rejimi kapsamında satış yapma 
imkanı verilmiştir. 

3.3.2 2002 Yılından Sonra Uygulanan Buğday Politikaları 

Yıllar itibarıyla farklılık göstermekle birlikte 2002 yılı öncesindeki 20 yıllık 

dönemde buğday politikaları bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılan TMO 
eliyle yürütülmüştür. Bu dönemde uygulanan buğday politikalarının temelini Bakanlar 
Kurulu Kararlarıyla açıklanan destekleme alım fiyatları oluşturmuştur. Buğday alım 

fiyatlarının dünya fiyatlarının çok üzerinde açıklanması yoluyla üreticilerin 
desteklendiği bu uygulama, üreticilerin rekabet gücünün azalmasının yanı sıra 

tüketicilerin yüksek fiyatlara katlanmak zorunda kalmasıyla sonuçlanmıştır. 

2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin ardından uluslararası 

kuruluşların ve kısıtların da etkisiyle buğday piyasasının serbestleşmesine yönelik 
politikalar uygulanmaya başlamıştır. Bu politikalar, TMO ile piyasadaki diğer aktör ve 
mekanizmaların, piyasanın daha etkin işleyişi ve uluslararası piyasalara entegrasyona 

yönelik faaliyet göstermesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. 

3.3.2.1 Piyasanın İşleyişine Yönelik Politikalar 

3.3.2.1.1 TMO'nun Uyguladığı Politikalar 

3.3.2.1.1.1 Hububat Kararnameleriyle Uygulanan Politikalar 

Buğday piyasasında, 2002 yılı öncesinde olduğu gibi sonrasında da hububat 

kararnameleri ve bu kararnamelerin ana uygulayıcısı olan TMO etkili olmaktadır. Ancak 
1980-2001 döneminde Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan hububat alım fiyatları, 
2002 yılından itibaren TMO tarafından ilan edilmektedir. 

  

'2 YILDIRIM Tülay, Andrew SCHMİTZ, W. Hartley FURTAN, 1998, 5.117 
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2002/2003 alım sezonunda kademeli fiyat uygulamasına, umumi mağazacılık 
faaliyetlerine ve ödemelerin yüzde 50'sinin peşin, kalanının en geç 30 gün sonra 
ödenmesi politikalarına devam edilmiştir. Ayrıca, söz konusu dönem hububâtalim ve 
satımını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla, ürün fiyatlarının ve alim-sâtım 
esaslarının TMO tarafından belirlenmesi sağlanmıştır. Aynı Kararname ile, TMO*nün 
satış fiyatlarını belirlerken, Aralık 2002 döneminde, Haziran 2002 dönemi alım 
fiyatlarının o asgari yüzde 40 fazlası olacak şekilde belirlemesi (gerektiği 
düzenlenmiştir.” Bu politikayla tüccarın piyasaya daha fazla miktarda alım yapmak 
için girmesi ve ürününü piyasada daha yüksek fiyattan satan üreticinin TMO'ya daha az 
mal getirmesi sağlanmıştır. 

Önceki dönemdeki uygulamaların sürdüğü 2003/2004 döneminde, enflasyöridâki 
düşüş dikkate alınarak TMO'nun satış fiyatlarını, Aralık 2003 döneminde, Haziran 2003 
dönemi alım fiyatlarının asgari yüzde 30 fazlasına gelecek şekilde belirlemesi 
sağlanmıştır. Bu oran yine enflasyon oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak 2004/2005 
sezonunda yüzde 20 olarak belirlenmiştir. 

2004/2005 döneminde TMO, önceki yıllarda uygulanan diğer politikalarin' yanı 
sıra; Haziranda açıklanan ekmeklik ve makarnalık buğday alım fiyatlarına, Temmuz ve 
Ağustos aylarında 5 YKr/Kg'lık fiyat artışları yaparak kademeli fiyat uygülâmasina 
devam etmiştir. Ayrıca ürününü TMO dışında, kooperatif, sanayici, tüccar ve borsalara 
satan üreticilere kg başına 5 YKr tohumluk desteği verilerek piyasanın TMO'nun 

134 alımlarına asgari gereksinim duyacak şekilde işlemesi amaçlanmıştır. “ Ayrıca, ilk kez 
bu dönemde kooperatif ve birliklere de, emanet alım kapsamında, TMO'ya ürün 
satabilme imkanı verilmiştir. 

Öte yandan 2005 Yılı Programı Usul Ve Esasları Genelgesinde TMO için özel 
tasarruf tedbirleri belirlenerek buğday alım miktarının bir milyon tonu aşmaması, DİR 
kapsamındaki satışların haricinde iç piyasaya 500 bin ton buğday satışının yapılması 
hedeflenmiştir. Ancak 2005 yılı buğday alımı uzun yıllar sonra rekor seviyelere ulaşarak 
  

33 2002/4199 sayılı BKK 
3“ 2004/7360 sayılı BKK 
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4,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve iç piyasaya satış miktarı 165 bin tonda kalmıştır. 
TMO'nun yüksek miktarda alım yapmasına rağmen, satış fiyatlarının piyasa şartlarında 

yüksek olması sonucu satışlar düşmüştür. Bunun sonucunda oluşacak aşırı stok artışı ise 
DİR kapsamındaki satışların “ihracat öncesine” de yaygınlaştırılması sağlanarak kısmen 
önlenmiştir. * 

2005/2006 Dönemi Hububat Kararnamelerinde de önceki dönem uygulamalarına 

devam edildiği görülmektedir. Bu dönemde ilk kez alım yapılan üreticilerin ÇKS'ye 
kayıtlı olması şartı aranmıştır. Ödemelerin ilk 10 ton için peşin verilmesi, kalan tutarın 
30 gün içinde ödenmesi ve | Aralık sonrası alımlarda ödeme süresinin TMO tarafından 

belirlenmesi uygulamasına geçilmiştir. TMO'nun alımlarda miktar sınırı koyarak kişi 
başına 50 tonluk kota uygulaması başlatılmış, ancak | Eylülden itibaren bu uygulama 
kaldırılmıştır. * 

Bu dönemde emanet alım uygulaması devam etmiş, ayrıca TMO, yeni bir 
uygulama ile, umumi mağazacılık kapsamında düzenlediği makbuz senedi karşılığında, 

kredi kullanabilme imkanı getirmiştir. TMO depolarına bıraktıkları ürün karşılığında 
makbuz senedi alan üreticilere, isterlerse bu makbuz senedini teminat göstererek 
anlaşma yapılan banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanma imkanı getirilmiştir. 

TMO, düzenlenen makbuz senedi karşılığında kredi kullanan gerçek veya tüzel kişilerin, 
ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda, kullandıkları kredilere ilişkin faiz oranının 
azami 5 puanlık kısmını karşılamaya yetkili kılınmıştır. * 

2005 yılında TMO alım fiyatlarını düşük tutmuş ve ilk defa başlatılan uygulama 
ile buğday üreticilerine bütçeden ton başına 30 YTL destekleme primi ödenmiştir. 

Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararıyla buğday üreticilerine dekar başına 8 litre mazot desteği 
ödemesi yapılmıştır. 

  

5 Toprak Mahsulleri Ofisi, 2004 yılı Hesap ve İşlemlerini İncelemekle Görevli TBMM KİT Komisyonu 
Alt Komisyon Raporu, 5.7 
35 2005/8871 sayılı BKK 
7 2005/8871 sayılı BKK 
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Piyasaya buğday arzının en yoğun olduğu hasat döneminde DİR kapsamında 
yapılan satışlar durdurularak piyasanın daha sağlıklı işlemesi amaçlanırken kooperatif ve 
birliklerin de mümkün olduğunca piyasadan alım yapmaları teşvik edilmeye 
çalışılmıştır. 

2006/2007 alım döneminde diğer dönemlerden farklı olarak, çıkarılan Hububat 
Kararnamesi belirli bir dönemi kapsamamakta, sadece hububat alım ve satımına dair 
genel hükümleri düzenlemektedir. Buna göre, hububat alım ve satım esaslarının Ana 

Statü, söz konusu Karar ve piyasa şartları çerçevesinde TMO tarafından belirleneceği, 
umumi mağazacılık işlemlerine devam edileceği; ancak TMO'nun, düzenlenen makbuz 
senedi karşılığında kredi kullanan gerçek veya tüzel kişilerin ürünlerini TMO'ya 
satmamaları durumunda, kullandıkları kredilere ilişkin faiz oranının azami yüzde 25'ine 
kadar olan kısmını karşılayacağı hükme bağlanmıştır. 

2005 yılında olduğu gibi 2006 yılında da prim uygulamasına devam edilmiş, 
TMO ve TMO dışında piyasaya satanlara buğday için 35 YTL/ton prim ödemesi 
öngörülmüştür. Önceki dönemden farklı olarak 2006 yılı fiyat politikası, alım fiyatları 
ile satış fiyatlarının birlikte ilan edilmesi şeklinde olmuştur. 

Emanet alımlarda da ilk defa ÇKS'ye kayıtlı olma şartı getirilmiştir. Ayrıca 
uygulama; emanete bırakılan ürünlerin | aydan önce TMO'ya satılamayacağı veya TMO 
tarafından iade edilemeyeceği, emanet ürünlerin TMO'ya satılması durumunda alım 
bedelinin tamamının 15 gün içinde ödeneceği, üreticinin emanete bıraktığı ürünler için 
herhangi bir depolama ücreti alınmayacağı şeklinde belirlenmiştir. Emanet alım 
politikasındaki amacı ürünün mümkün olduğunca piyasada işlem görmesi olan TMO, 
ürünlerin kendisine satılmasını mümkün olduğunca engellemek için, ürünün kendisine 
satılması durumundaki gün başına depolama maliyetini diğer duruma göre 3 kat daha 
fazla tutmuştur. 

2002 dönemi sonrası hububat kararnameleri incelendiğinde; önceki dönemden 
farklı olarak; TMO”nun 2002 yılından itibaren resmi olarak destekleme alımı yapmadığı; 
piyasa regülasyonuna yönelik olarak, alım miktar ve fiyatları ile piyasalarda aşırı 

7I 



  

dalgalanmaları önleyecek satış fiyat ve politikalarını belirleme yetkisinin, Bakanlar 
Kurulu Kararları ile verilen yetki çerçevesinde, TMO'ya verilmesiyle, buğday 
piyasasının daha fazla serbestleştirme eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Piyasanın 
durumuna göre TMO belirli ölçülerde düzenleyici politikalar belirleyebilmekte; 
buğdayın mümkün olduğunca öncelikle üretici, tüccar ve sanayici kesimlerince el 
değiştirmesini sağlamaya çalışmaktadır. Özellikle umumi mağazacılık kapsamında 
kurulan mekanizma ile, gerek üretici gerekse sanayici-tüccar açısından, TMO'nun 
sadece alım yapan bir kurumdan ziyade; depolarından faydalanılan ve ürünlerin 
emaneten Ode  bırakılabildiği Obir kurum haline dönüştürülmeye çalışıldığı 
düşünülmektedir. Nitekim, 2006 yılı alım politikasındaki, üreticinin makbuz senedine 
dayalı kredi maliyetinin ürün bedeline oranı; ürünün TMO'ya satılması durumunda 
yüzde 35,9 iken; TMO'ya satılmaması durumunda ise yüzde 14,3'tür. Tüccar ve 
sanayici açısından ise bu oranlar sırasıyla yüzde 50,5 ve yüzde 16,2'dir."38 
3.3.2.1.1.2 Küçülerek Etkinleşme 

Tarımda yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, TMO ile ilgili olarak; 8. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1. Ulusal Program ve güncelleştirilmiş Ulusal Programlarda 
TMO'nun daha etkin çalışması için pek çok öneriye yer verilmiştir. 8. Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, TMO'nun işlevlerini etkin olarak yerine getirmesi amacıyla yeniden 
yapılandırılacağı; gerekli altyapı oluşturulduktan ve düzenlemeler yapıldıktan sonra, 
özel sektör ve üretici örgütlerindeki gelişmelere bağlı olarak faaliyet alanının 
sınırlandırılması ve piyasada gerekli hallerde müdahale görevi yapmasının sağlanacağı 
belirtilmiştir."? Benzer şekilde, Dünya Bankası ile ortak yürütülen Tarım Reformu 
Uygulama Projesinde ve Acil Eylem Planında da TMO'nun küçülerek etkin bir 
düzenleyici kurum olması öngörülmüştür.” 24 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
“Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında”, 
  

8 TMO, 2006 yılı Hububat Alım Politikası, 2006, Ankara, s.8-9 
19 T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Tarımsal 
Gelişme, 1291. madde, s.133-134 
9 T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 yılı Raporu, 01.09.2005, 
Ankara, 5.3 ve 7 
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TMO'nun küçültülerek piyasayı düzenleyecek şekilde yapılandırılması gerektiği 
belirtilmiştir. Piyasayı düzenleyecek şekilde yapılanmayı öngörerek küçülme 
öngörülmekle birlikte, küçülmenin sınırları tarif edilmemektedir. Bu nedenle TMO 

tarafından küçülmenin sınırları tespit edilirken; iklim, hastalık gibi unsurların doğrudan 
etkileri sebebiyle tarımsal arzın belirlenme imkanının bulunmayışı, piyasadaki fazla 
ürünü TMO'nun almak zorunda oluşu, son yıllarda yapılan alımlar ve üretimde meydana 
gelen artışlar ile daha fazla küçülmenin getireceği olumsuzluklar göz önünde 
bulundurularak 2003 yılında yüzde 60 civarında küçülme gerçekleştirilmiştir."* 

2002-2003 yıllarındaki alım, satış ve stok uygulamaları sonucu TMO'nun iş 

hacmi küçülmüş ve 11 bölge müdürlüğünün yanı sıra birçok şube müdürlüğü, ajans 
amirliği ile Horozlu Un Fabrikası kapatılmıştır. Ancak, hububat alımlarının devam ettiği 
bölgelerde kapatılmış olan birimlerin yeniden açılması için yöresel talepler 
artmaktadır.” 

Mevcut durumda TMO'nun 27 ilde şubesi bulunmaktadır, Ayrıca alımlarını 

hasat zamanında çeşitli illerde açtığı geçici alım merkezleri aracılığıyla da 
yürütmektedir. 2006/2007 alım döneminde 22 ilde 120 tane geçici alım merkezi 

açılmıştır. Geçici ekipler, genel olarak Haziran ortası yada Temmuz başında açılmakta 
ve bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte ortalama 20 gün açık 
kalmaktadırlar!“ 

3.3.2.1.2 Lisanslı Depoculuk Uygulaması 

Tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem 

oluşturmak, emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak gibi temel amaçları olan ve 17 
Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5300 sayılı “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

144 

Kanunu”yla © isteyenler “adi depoculuk” olarak adlandırılan depoculuk faaliyetlerine 
  

4! Toprak Mahsulleri Ofisi, 7.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2004 yılı Raporuna İlişkin 
TMO Genel Müdürlüğünün Cevapları, Ankara, 2006, s.3 
'2 T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 yılı Raporu, 01.09.2005, 
Ankara, s.XI 

' Toprak Mahsulleri Ofisi, İdari Yapıya İlişkin Bilgi Notu 
144 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, “Amaç” kısmı, 1. madde 
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devam edebilmekte ancak ürünlerini borsa ile ilişkilendirilebilecek belgelere sahip 

olamamaktadır. Adi depocular aynı zamanda lisanslı depoculuğun; ürün güvenliği, ürün 
senedinin istenildiği an satılabilmesi ya da bankaya rehin verilebilmesi başta olmak 
üzere bir çok getirisinden faydalanamamaktadırlar.'** 

Tarım ürünleri lisanslı depo işletmeleri, ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartları göz 

önünde bulundurularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek izinle anonim 
şirket şeklinde kurulabilmektedir. Bir ürünün lisanslı depo işletmesine teslim ve kabul 
edilmesi halinde; teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ürün senedi 

düzenlenmekte ve bu belgeyle, ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede mudiye geri 
verilmesi garanti edilmektedir. 

TMO umumi mağazacılık faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
doğrultusunda 5 yıl süre ile yapabilecektir. Bu süre sonunda hukuki yapısını kanuna 
uygun hale getirmediği takdirde ana statü ile kendisine verilen umumi mağazacılık 
yetkisi sona erecektir. Kurumun lisanslı depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 
TMO Lisanslı Depoculuk A.Ş. kurulması için bir Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.'** 

Türkiye'de geleneksel olarak, standart dışı depolama alışkanlıklarının bulunması, 
tarım işletmelerinin ve üretimin küçük ölçekli olması, elde edilen ürünlerin ticaretinin 
yerel düzeyde yapılması lisanslı depoculuğun gelişmesinin önündeki önemli engellerin 
başında gelmektedir. TMO, işletme düzeyindeki alt yapı eksikliklerinin yanı sıra, 
yetersiz laboratuar ve sermaye imkanları nedeniyle lisanslı depoculukta henüz başarı 
sağlayamamıştır. v7 

Ülke çapında uygulanan ve herkes tarafından kabul görmüş bir standardizasyon 
sisteminin bulunmaması ve örneğin hububatta TMO'nun, Türk Standartları 

Enstitüsü'nün ve borsaların uyguladığı standartların birbirinden farklı olması nedeniyle, 
yetkili sınıflandırıcıların kullanacakları ölçütler uyumsuz olduğundan ürün senetleri 
üzerine yazılacak kalite standartları herkes açısından aynı şeyi ifade etmemektedir. 
  

'“ DPT, Umumi Mağazacılık Faaliyetlerine İlişkin Bilgi notu, 2005 
'46 Yüksek Denetleme Kurulu, TMO 2004 yılı Raporu, s. 3 
"47 TL. Tarım Şurası Sonuç Raporu, 29 Kasım- | Aralık 2004, Ankara, s 341 
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Kimyasal analiz olmaksızın, sadece fiziksel analize bağlı olarak ürün sınıflandırmasının 
zor olacağı göz önüne alındığında depolarda kimyasal analiz uygulamalarının da 
geliştirilmesi gerekmektedir.'** 

Türkiye ile lisanslı depoculuk sisteminin en iyi işlediği ülke olarak bilinen 
ABD'de uygulanan lisanslı depoculuk faaliyetleri değerlendirildiğinde; ABD'dekinin 
aksine, ürünün kalitesini tam olarak koruyabilecek farklı standartlarda depoların 
bulunmadığı görülmektedir. Türkiye'de lisanslı depoculuğa ilişkin genel bir kanun 
çıkarılmış, ayrıca hububat ve yağlı tohumlar; pamuk ve fındık için de ayrı yönetmelikler 
yürürlüğe girmiştir. 

ABD'de 1995 yılından itibaren lisanslı depoculuk kapsamında elektronik 
makbuz senedi kullanılmaktadır. Bu tür makbuz senetlerinin, kağıt olanlara göre 
üstünlükleri; kağıtların elden ele dolaşması zorunluluğunun ortadan kalkması, bilginin 
daha hızlı hareket etmesi ve makbuz senedinin kimler arasında el değiştirdiğinin ve en 
son kimin elinde olduğunun elektronik ortamda izlenebilmesidir."*? Türkiye'de ise 
elektronik makbuz senedi Kanun kapsamında düzenlenmiş olsa da bu konuda yeterli 
altyapı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, ABD'de başta Ürün Kredi Kurumu olmak üzere, özel finans kuruluşları 
da makbuz senedi üzerinden kredi vermektedirler, Türkiye'de ise finans kuruluşlarının 
yapısı bu durumun gelişmesinde henüz yeterli değildir. 

  

"8 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı'na İlişkin Ziraat Mühendisleri Odası'nın 
Görüşleri, http:/www.zmo.org.tr/odamiz/odagorusleri.php?kod—1244 21.09.2006 
9 T.C, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü “ABD'de Umumi Mağazacılık İnceleme 
Raporu”, 26.03.2003, s.17 
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3.3.2.1.3 Ürün Borsaları 

3.3.2.1.3.1 Ticaret Borsaları 

Ticaret borsaları, tarım ürünleri piyasalarının kurumsallaşmasını sağlayan ve 

Türkiye'de vadeli işlem piyasalarına geçişte bir araç olan, piyasadaki arz talep dengesine 
göre oluşan fiyatların tescil ve ilan edildiği kuruluşlardır. ”* 

Bu borsalarda birden fazla alıcı ve satıcı bir araya gelmekte, işleme konu olan 

mallar belirli standart büyüklük ve özellikler taşımakta, mallara olan arz ve talep belirli 

yer ve zamanlarda meydana gelmekte ve tüm bu işlemler sonucunda rekabet ortamında 
malların gerçek değerleri ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 3.10”dan 2000-2005 döneminde, buğdayın en fazla işlem gördüğü Konya, 

Polatlı ve Eskişehir Ticaret Borsalarındaki işlem hacmi ve miktarı incelendiğinde, 
Polatlı Borsasında borsada işlem gören tüm ürünler içerisinde buğdayın işlem hacminin 
payının diğer borsalara göre daha fazla olduğu görülmektedir. İşlem hacmine göre 
Polatlı Borsası'nda buğdayın işlem görme oranı son dört yılda yüzde 75-85 aralığında 
seyrederken, Konya Borsasında bu oran yüzde 40-45, Eskişehir Borsasında ise yüzde 
25-43 aralığında gerçekleşmektedir. 

Türkiye*de, 2002 yılı itibarıyla, üretilen buğdayın yüzde 41'i ticaret borsalarında 
işlem görmekte olup ancak bu oranın yüzde 35'i tescil işlemleri ile sınırlı kalmaktadır. 
Buna göre, borsalarda işlem gören buğday miktarı, üretimin yaklaşık yüzde 6'sını; 
piyasaya sunulan buğday miktarının ise yüzde 9'unu oluşturmaktadır. Türkiye'de 
Polatlı, Konya gibi spot ürün satışlarının yapıldığı borsalarda TMO alım yaparak 
piyasayı dengeleyici bir rol oynamaktadır. Ancak, borsaların gelişmediği ve sadece 
tescil işlemlerini yürüten yerlerde ise TMO alım merkezleri de kapatılmıştır. Bu durum 
üreticileri, sanayici ve tüccar ile karşı karşıya getirmektedir." 

  

'9 ERDAL Gülistan, “Türkiye'de Vadel İşlemler Piyasası ve Bazı Tarımsal Ürünler Üzerinde 
Uygulanabilirliği, TOBB Yayın Sıra No: 2006-30, 20.06.2005, s.16 
ıs! a.g.e, 5.124 
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TMO buğday alımlarının 2002 yılında yüzde ini; 2003 yılında yüzde ?'sini; 
2004 yılında yüzde 18'ini ve 2005 yılında yüzde 19'unu borsalardan yapmıştır. 2002¬ 
2004 döneminde en fazla Karaman borsasından alım yapan TMO, 2005 yılında ise en 

152 fazla Yerköy Ticaret Borsasından alım yapmıştır." Yıllar itibarıyla TMO'nun borsadan 
yaptığı alımların toplam alımlarının içerisindeki payının arttığı gözlemlenmektedir. 

Tablo 3.10 Önemli Borsalarda Buğday İşlem Hacmi ve Miktarı (2000-2005) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Di İşlem Hacmi (Bin YTL) | 188.274 | 188.116 | 330.247 | 503.483 | 590.388 | 649.141 
K.. m : 
İm —— — n n öz Diğer Mrüinlar İçindeki 41 34 41 45 41 45 
z ö Payı (o) 
< © İşlem Miktarı (Ton) |1.781.214/1.060.848)1.189.3121.410.01011.677.99512.067.895 
z ¬ 
O Diğer Ürünler İçindeki 
x Payı (94) 30 16 26 30 34 38 
b İşlem Hacmi (Bin YTL)| 48.195 | 66.477 | 148.659 | 257.727 | 270.220 | 323.810 
X 

£ö |Diğer Ürünler İçindeki 9 g z Payı (94) 64 69 79 78 82 76 
IM : 

E O İşlem Miktarı(Ton) | 480.612 | 392.849 | 530.800 | 693.755 | 729.383 | 981.981 
Diğer Ürünler İçindeki O Z Payı (94) 45 44 61 57 64 69 

0 İşlem Hacmi (Bin YTL)| 23.906 | 32.124 | 37.073 | 66.765 | 77.906 | 113.237 
w İri e ni 
-- X€ |Diğer Ürünler İçindeki T ii 0 Payı (94) 26 26 26 28 36 43 
Xi İşlem Miktarı (Ton) | 247.170 | 214.912 | 153.309 | 201.736 | 230.081 | 387.851 
w $ |Diğer Ürünler İçindeki 15 13 14 15 20 43 FE Payı (5) 

                
  
Kaynak: Konya, Polatlı, Eskişehir Ticaret Borsaları 

Türkiye'de borsaların, teknik bilgi ve donanım eksiklikleri, hukuki altyapı 
yetersizlikleri, standardizasyon tekniğinin kurulamamış olması gibi sorunlar; genel 
ekonomik yapının getirdiği sorunlar ile birleşmekte ve bu durum borsaların çoğunu 

  

2 TMO, 2006 
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“tescil ofisi” olarak çalışır durumda tutmakta, geriye kalanların ise çalışma düzeyini spot 
piyasa işlemleri ile sınırlamaktadır.” 

Borsaların tümünde depo bulunmasına rağmen; depolar, hububat ya da diğer 
ürünleri uluslararası standartlara göre muhafaza edebilecek düzeyde değildir." 

Devletin özellikle buğday borsalarında piyasaya girerek çok yüksek miktarlarda 
müdahale alımı yapması, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu engellemekte ve borsaya 
yönelebilecek ürün miktarını azaltmaktadır. 

3.3.2.1.3.2 Vadeli İşlemler Borsası (VOB) 

Alım, satım ve teslimin aynı gün yapıldığı spot piyasalardan farklı olarak, alım 
ve satım işleminin aynı gün yapıldığı ancak teslimat ve ödemenin belirli bir vadede 
gerçekleştiği vadeli işlemler piyasası, “spot piyasaların arz ve talep dengesizliklerinden 
kaynaklanan dalgalanmalara karşı yetersiz kalması ve yeni arayışların başlaması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Türev piyasalar olarak da adlandırılan vadeli işlemler, ilerideki bir 
tarihte teslimat ya da nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal 
aracın bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır.”'* 

Bir ülkede vadeli işlemler piyasasının başarılı bir şekilde oluşturulabilmesi ve 
sürdürülebilmesi için temel şartlar; ülkede ekonomik ve siyasi istikrarın olması; vadeli 
işlemler ihtiyacı için gereken makroekonomik şartların varlığı; söz konusu ürünün spot 
piyasasındaki rekabetçi piyasa yapısı; vadeli işlemler piyasasını kullanabilecek bilgi 
düzeyindeki belirli sayıdaki kullanıcının olması; spekülatif talebin varlığı; spot 
piyasalarda belirli düzeylerde fiyat farklılaştırmasının olması; fiyat belirlemesinde 
minimum devlet müdahalesinin olduğu oturmuş ve iyi işleyen spot piyasanın varlığıdır. 
Devletin fiyat belirlemeyi tümüyle piyasaya bıraktığı ortam, vadeli işlemler piyasası için 
ideal durumu yansıtsa da, söz konusu sektör tarım olduğunda, ABD gibi gelişmiş 
  

153 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı'na İlişkin 
Ziraat Mühendisleri Odası'nın Görüşleri, http:/www.zmo.org.tr/odamiz/odagorusleri.php?kod—1244 
21.09.2006 
4 TL. Tarım Şurası Sonuç Raporu, 2004, s. 338 
"5 ERDAL Gülistan, 2005, 5.46 
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ülkelerde dahi, kamu müdahalesinin olması kaçınılmazdır. ABD, tarımsal ürünlere 

dayalı vadeli işlem piyasasının iyi işlediği, aynı zamanda telafi edici ödemeler gibi 
tarımsal desteklemeler yoluyla kamunun ürünlere müdahale ettiği bir ülke olduğundan 

söz konusu durum, bir ikilem oluşturmaktadır. ”* 

Tarımsal ürünlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri piyasa katılımcıları malın 

satılamama gibi riskinden korunma, fiyat artışı beklentisiyle yatırım yapma ve arbitraj 
elde etme gibi 3 temel amaç için kullanılmaktadırlar. Bu ürünlerin fiyatlarının vadeli 
işlem sözleşmeleri ile geleceğe yönelik belirlenmesi, doğal üretim planlamasına da 

yardımcı olmaktadır.'7 

Arzın sınırlı, talebin ise sürekli olduğu tarım ürünlerinin fiyatları istikrar 

gösterememekte ve bu nedenle yapılan tarımsal desteklemeler ise kamuya büyük yük 
getirmektedir. Ancak, tarım ürünleri üzerinde organize olmuş vadeli işlem piyasaları söz 
konusu arz ve talep uyumsuzluğunu gidererek fiyat hareketlerini olumlu yönde 

etkilemektedir ve dolayısıyla, vadeli işlemler önemli bir risk yönetim aracı olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Türkiye'de vadeli işlemler piyasası ilk olarak, 1997 yılında İstanbul Altın 
Borsası'nda faaliyete geçmiştir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. 2001/3025 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Türkiye'deki ilk özel borsa kuruluşudur. Söz konusu 

borsa, 4 Şubat 2005 tarihinde resmen faaliyetlerine başlamıştır. Borsada hisse senedi, 
döviz, faiz ve maldan oluşan 4 ayrı piyasa mevcut olup mal piyasası içinde pamuk ve 

buğday vadeli işlem sözleşmeleri yapılmaktadır. ”* 

Birçok açıdan Türkiye'de önemli bir tarımsal ürün olan buğday üzerine 
yapılacak bir vadeli işlem sözleşmesi, buğdayın yüksek fiyat hareketliliğinden 

kaynaklanacak risklerden geniş bir kesimin korunmasına katkı sağlayacaktır. 
Üreticilerin, ekim dönemindeyken ileride hasadı yapılacak olan buğdayın hangi fiyattan 
  

"“ YILDIRIM Sevdil D. (Çolakoğlu), Risk Management Through Futures Markets in Agricultural Sector 
and Evaluations for Turkey, Capital Markets Board of Turkey, Publication Number 88, August 1997, s.75 
"97 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Aylık Haber Bülteni, Sayı 2, Temmuz Ağustos, 2004, s.8 
"* ERDAL Gülistan, 2005, s.48, 86-89 
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satılacağını bilmesi, fiyatların düşmesi halinde kendilerini koruyabilmelerine neden 
olacaktır. Yüksek fiyat hareketliliğinin bulunduğu buğdaya dayalı vadeli işlem 
sözleşmeleri, yatırım aracı da olabilecektir." 

Türkiye'de buğdayın, sadece tarımsal destekleme politikaları kapsamında olması 
piyasada fiyat istikrarı için tek başına yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla, gelecek 

dönemlere ilişkin fiyat istikrarını sağlamada önemli bir araç olan vadeli işlemlerin 

buğday ürünü için uygulanması da piyasa aktörleri için oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca 
buğday piyasasında sürekli alıcı ve satıcıların bulunması ve ürünün ticaretinde borsa 

geleneğinin varlığı gibi nedenler de buğdayın vadeli işlemler piyasasında işlem 
görmesini kolaylaştırmaktadır. 

Ülke ekonomisindeki değeri, tarım ürünleri içerisindeki önemi, çok geniş bir 

kesimi ilgilendirmesi, piyasadaki yüksek fiyat hareketliliği ve fiyatlarının dünya 
fiyatlarının üzerinde seyretmesi gibi nedenlerle buğdayın vadeli işlemler borsasında 

işlem görmesi önem taşımaktadır. 

Türkiye'de 2005 yılında buğday vadeli işlem piyasasında 44 adet sözleşme ve 

89.530 YTL'lik işlem hacmi gerçekleşmiştir. 2005 yılında buğday, sadece Şubat, Mart 
ve Ekim aylarında işlem görmüş ve en fazla işlem hacmi ve sözleşme adedi Borsanın ilk 

açıldığı ay olan Şubat ayında gerçekleşmiştir. Dikkat çekici diğer bir husus ise hasat 
mevsimi ve akabinde de buğdayın borsada işlem görmemiş olmasıdır. Hisse senedi, 
döviz, faiz ve emtia piyasalarından oluşan Borsada, buğdayın emtia içindeki miktar 
olarak oranı Şubat, Mart ve Ekim ayları için sırasıyla yüzde 27, yüzde 16 ve yüzde 

2'tür. İşlem hacmi olarak emtia içindeki oranı ise aynı aylar için sırasıyla yüzde 29, 
yüzde 16 ve yüzde 20'dir. Bu oranlardan, Vadeli İşlemler Borsasında emtia olarak 
sadece pamuk ve buğdayın işlem gördüğü göz önüne alındığında, buğdayın henüz 
pamuk kadar borsa kullanıcısının olmadığını ve Türkiye'de emtiaya yönelik vadeli 
işlemler (o borsasının genel olarak pamuk üzerinden faaliyete bulunduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, 4 ayrı borsanın sözleşme adetleri ve işlem hacimleri bakımından 

  

159 TMO, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası sunumu, 2005 
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toplamları göz önüne alındığında, buğdayın Şubat, Mart ve Ekim ayları için sözleşme 
adedi olarak toplam içindeki oranları sırasıyla yüzde 0,54, yüzde 0,01 ve yüzde 0,0009 
olup işlem hacmi içerisindeki oranları ise sırasıyla yüzde 0,49, yüzde 0,01 ve yüzde 
0,0009”dur. Bu durum da buğdayın bir vadeli işlemler borsası aracı olarak diğer 
piyasalar içinde son derece az bir önemi ve işlem hacmi olduğunu göstermektedir.'* 

Tablo 3.11 Buğdaya İlişkin 2005 Yılı Vadeli İşlemler Borsa Verileri 
Aylar Şubat | Mart Nisan) Mayıs | Haz. |Tem.| Ağu. |Eylül| Ekim | Kasım (Aralık Toplam 

İşlem Adedi 
İşlem Hacmi 

(YTL) 79.01315.478) O 0 0 0 0 0 | 5.040 0 O (89.530 
Kaynak: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Aylık Borsa Verileri, 
hütp:/www.vob.org.tr/VOBPortalTur/DesktopDefault.aspx?tabid-| 13, 29.09.2006 

2006 yılında, Ekim ayı itibarıyla henüz buğday vadeli işlem sözleşmelerinde 

  

  

38 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 44                               
  

işlem gerçekleşmemiştir. 

3.3.2.1.4 Dış Ticaret Politikaları 

2002 yılı sonrasında da gümrük vergileri yoluyla yurtiçi buğday fiyatlarının 
yüksek tutulması politikası sürdürülmüştür. Yurtiçi buğday fiyatlarının dünya fiyatlarına 
yaklaştığı 2001 yılında çok düşük düzeylere gerileyen gümrük vergileri 2002 yılından 
itibaren ekmeklik ve makarnalık buğdayda yüzde 40 ve yüzde 30 olarak belirlenmiştir. 
Tablo 3.12 2002-2005 Dönemi Buğday Gümrük Vergisi Oranları (96) 
  

  

  

          
  

YILLAR EKMEKLİK BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAY 

2002 - 2004 (1) 40 30 

2004 (Il) 85 60 

2005 130 100 
Kaynak: TMO 

  

' Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Aylık Borsa Verileri, 
http:/www.vob.org.tr/VOBPortalTur/DesktopDefault.aspx?tabid-| 13, 29.09.2006 
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Tablo 3.12”den görüldüğü gibi, bu dönemde ekmeklik buğday ithalatından yüzde 
40 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi alınırken, makarnalık 
buğday için gümrük vergisi yüzde 30 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda 
uygulanmıştır. Serbest bölgelerdeki gıda sanayii firmaları, gümrük vergisi ödemeden 
buğday ithalatını, buğdaydan ürettiği ürünü ihraç etmek şartıyla, dahilde işleme sistemi 
kapsamında yapabilmektedirler. Ayrıca, mevcut durumda tahıllarda olduğu gibi buğday 
için ithalat ya da ihracat lisansı gerekmemektedir. 

Türkiye ile AB'ye üye ülkeler arasında diğer bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi 
buğday ürünü için de tercihli ticaret antlaşması bulunmakta ve bu kapsamda belirli 
miktarda yapılacak ticaret için daha düşük gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

3.3.2.1.55 Diğer Destekleme Politikaları 

2002 yılından sonraki dönemde TMO'nun dünya fiyatlarının üzerinde açıkladığı 
buğday alım fiyatları ve ithalata uygulanan gümrük vergileri yoluyla üreticiye daha 
önceki dönemde olduğu gibi piyasa fiyat desteği“! verilmesine devam edilmiştir. Tablo 
3.13'ten de görüldüğü gibi piyasa fiyat destekleri YTL'nin döviz fiyatları karşısında 
değer kaybetmesinin de etkisiyle yıllar itibarıyla artış göstermiştir. 

TMO, 2005 yılında ilk defa alım fiyatının yanı sıra, kg başına 3 YKr destekleme 
primi açıklamıştır. 

Tablo 3.13 Buğday Üreticilerinin Faydalandığı Tarımsal Destekleme Ödemeleri 
  
  
  
  

  

  

  

              
Birim Destekleme Ödemeleri 2002 2003 2004 2005 

1. Piyasa Fiyat Desteği (YKr/Kg) 0,4 9,9 14,1 12,5 
2. Destekleme Primi (Ykr/Kg) 0 0 0 3 
3. Tohum Desteği (Ykr/Da) 0 0 100 300 
4. DGD 1.350 1.990 1.600 400 
Temel DGD (Ykr/Da) 1.350 1.600 1.600 0 
Mazot (Ykr/Da) 0 390 0 240 
Gübre (Ykr/Da) 0 0 0 160   

Kaynak:DPT,Hazine Müsteşarlığı 
  

(6! Tarımsal ürünlerin yurtiçi piyasa fiyatları ile dünya piyasa fiyatları (ihracatta fob, ithalatta cif) 
arasındaki fark nedeniyle tüketicilerden üreticilere yapılan desteğin parasal değerine piyasa fiyat desteği 
(PFD) denilmektedir. 
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Bu dönemde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla ÇKS'ye kayıtlı buğday 
üreticileri doğrudan gelir destekleri (DGD) aracılığıyla desteklenmiştir. 2002 yılında 

dekar başına 13,5 YTL verilerek başlatılan DGD uygulaması 2003 yılından itibaren 
dekar başına 16 YTL verilerek devam ettirilmiştir. Ayrıca, DGD'nin farklı bir 

uygulaması olarak dekar başına 2003 yılında 3,9 YTL, 2005 yılında 2,4 YTL mazot 

desteği; yine 2005 yılında 1,6 YTL gübre desteği verilmiştir. 

Buğday üreticisi ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanımını artırmak amacıyla 2004 

yılında dekar başına I YTL, 2005 yılında ise 3 YTL olarak verilen tohumluk 
desteğinden faydalanmıştır. 

3.3.2.2 Uluslararası Kısıtlara Uyuma Yönelik Politikalar 

3.3.2.2.1 AB'ye Uyuma Yönelik Politikalar 

8. Beş Yıllık Kalkınma Planında, yıllık genel yatırım ve finansman 
programlarında, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla o yapılan 

görüşmelerde ve AB'ye uyum çalışmaları için hazırlanan Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında, TMO'nun faaliyet alanının gözden 
geçirilmesi ve kuruluşun piyasada gerekli hallerde müdahale görevi üstlenmesi, ürün 

fiyatlarının piyasa koşullarında talebe uygun olarak tespit edilerek atıl stokların 

önlenmesi şeklinde hedefler belirlenmiştir.'*? 

Ulusal Programda, TMO'nun Müdahale Kuruluşu yapısına dönüştürülmesi 

AB'ye uyum açısından yapılması gerekenler arasında sayılmaktadır.“ Bu çerçevede, 
Türkiye'de ödeme kuruluşu konusundaki çalışmalar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Polonya dışında, AB'ye yeni üye olan 10 ülkenin tek bir ödeme kurumu 
bulunmaktadır. Bu ülkelerden tarımsal alanda en çok benzerlik gösterdiği ülke olan 
  

5 Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 yılı Hesap ve İşlemlerini İncelemekle Görevli TBMM KİT Komisyonu 
Alt Komisyon Raporu, s. 3 
"65 4 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 26.06.2003 tarih ve 
2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren “Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” 
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Polonya'daki ödeme kurumları örnek alınarak, Türkiye'de de birden fazla ödeme 

kuruluşu olması durumu tartışılmaktadır. Buna göre; adaylık süresince IPARD Ajansı 
olarak çalışacak olan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu”, üyelikle birlikte 
kırsal kalkınma ve DGD”den sorumlu ödeme kuruluşuna; TMO'nun da, üyelikle birlikte, 

müdahale önlemleri, ihracat geri ödemeleri ve balıkçılık ile su ürünleri ortak piyasa 
düzeninden sorumlu ödeme kuruluşuna dönüşmesi planlanmaktadır.“ 

Mevcut durumda, 2006 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programından 
faydalanmak üzere Polonya ödeme kurumu ARMA örnek alınarak TMO tarafından 
hazırlanan “Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat, çeltik ve diğer tarım ürünlerine yönelik 
müdahale alımlarından ve ihracat geri ödemelerinden sorumlu AB benzeri bir Ödeme 
Kurumu'na dönüştürülmesi” başlıklı proje üzerinde çalışılmaktadır." 

3.3.2.2.2 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kurallarına Uyuma Yönelik Politikalar 

Türkiye 26 Ocak 1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla, dünyada tarım sektöründe 
serbestleşmeyi uygulamaya koymayı amaçlayan DTÖ Kuruluş Anlaşması'nı onaylamış 
ve Anlaşma eki listede taahhüt edilen ihracat sübvansiyon indirim miktar ve tutarlarını 
kabul etmiştir. Buğdayda 1999 ve 2000 yıllarında sadece miktar bazında ihracat 
taahhüdü aşılmıştır. Listeye göre, 2004 yılı ihracat taahhüdü buğdayda 493 bin tondur." 

Antlaşmaya göre, ülkelerin tarım sektörüne verdikleri iç destekleri indirmeleri, 
sübvansiyonlu ihracat miktarlarını azaltmaları, tarife dışı önlemlerin tarife eşdeğerlerine 

çevrilmesi ve düzeyinin indirilmesi gerekmektedir. Buna göre, gelişmekte olan ülkeler 
için sübvansiyonların indirilmesi için 10 yıllık süreç 1995-2004 yılları arasında 

uygulanmışken; gelişmiş ülkeler için 6 yılda uygulanması gereken bu süreç 1995 yılı ile 
2000 yılı arasında uygulanmıştır. 

  

' YILDIZ Fatih Feramuz, Betül ULUCAN, Ödeme Kuruluşlarının Akreditasyonu ve Türkiye'de 
Yapılması Gerekenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türktarım Dergisi, sayı: 167, 2006, Ankara, s. 38-44 
s.9 
"5 TMO, Avrupa Birliğindeki Ödeme Kurumlarının Yapısı ve Ortak Piyasa Düzeninin İşleyişi, APK Daire 
Başkanlığı, Mayıs 2006, s.4 
166 Yüksek Denetleme Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 yılı Raporu, 01.09.2005, Ankara, s.6 
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İleri Tarım Müzakereleri olarak adlandırılan ve 27-31 Temmuz 2004 tarihlerinde 

Cenevre'de yapılan DTÖ görüşmelerinin ardından ortaya çıkan Çerçeve Antlaşması, 
Türkiye'nin yüksek gümrük vergileri ile koruduğu sektörler (hayvansal ürünler, tahıllar 
gibi) için gümrük vergilerinin hızla düşeceği anlamına gelmektedir. Oysa tarıma yeterli 

destek sağlayamayan Türkiye gibi ülkelerde, gümrük vergileri, iç piyasayı korumak ve 
üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.'“” 

“Türkiye, 1995 yılında 2.124.781 ton buğday için verilen 640.424.252 dolar 
ihracat iadesini, 2004 yılında 493.812 ton buğday için 27.418.520 dolara indireceğini 
taahhüt etmiştir. Tarife indiriminde ise 1995'ten itibaren 10 yıllık süre içinde gümrük 

vergilerinde yüzde 24 oranında bir indirim taahhüdünde bulunulması nedeniyle, buğday 
için temel alınan gümrük vergisi oranı yüzde 200 iken 2005 yılından itibaren konsolide 

edilen gümrük vergisi oranı yüzde 180'e inmiştir. Başka bir deyişle, Türkiye, buğday 
için gümrük vergisini en fazla yüzde 180 olarak uygulayabilecektir. İç destekler ise 
tarımsal üretim değerinin yüzde 10'unu geçmediği sürece indirime tabi değildir.”'©* 

3.3.2.2.3 IMFile Yapılan Stand-by Anlaşmaları 

T.C. Hükümeti ile Uluslararası Para Fonu (IMF) 9 Aralık 1999 tarihinde 1999¬ 

2001 dönemi için Stand-by Anlaşması imzalamış ve anlaşma kapsamında 10 adet 
gözden geçirme yapılmıştır. Bu anlaşmanın niyet mektubunda TMO ile ilgili olarak 
2000 yılı hububat destekleme fiyatları, destekleme fiyatları ve tahmin edilen dünya 

piyasa fiyatı arasındaki fark, tahmin edilen dünya CİF piyasa fiyatının yüzde 35'inden 
fazla olmayacak şekilde belirleneceği ve 2001 yılında bu farkın daha da azaltılacağı 

belirtilmektedir. Mektupta, destekleme fiyatlarının ton başına 150 dolardan aşağı 
olmayacağı, ithalat tarifelerinin ve tarife dahil ithalat fiyatının, destekleme fiyatından 
daha yüksek olacak şekilde ayarlanacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, TMO tarafından 

yapılan hububat alım miktarını düşürmek ve yüksek miktarlı stok tutmasından 
kaynaklanan zararlarını ortadan kaldırmak için TMO'nun iç satış fiyatlarının alış 

  

67 11. Tarım Şurası Sonuç Raporu, 29 Kasım- | Aralık 2004, Ankara, 5.105, 119-121 
"6 Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Buğday Raporu, s. 17, Mayıs 2005 
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fiyatına maliyetlerinin eklenerek oluşturulacağının hükümet tarafından açıklanacağı 
belirtilmektedir.'“* Mektupta yer alan satış fiyatı politikasıyla tüccarların ve un 
fabrikalarının, hasat sezonunda tahılı almaktan ve depolamaktan kaçınarak bütün 
depolama masraflarını TMO'nun üzerine yüklemekten vazgeçmeleri amaçlanmıştır.'”* 

17. Stand-by Düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan 3. ve 4. Gözden Geçirmeye 
İlişkin 18 Aralık 2000 tarihli Niyet Mektubunda, buğday destekleme fiyatı ile dünya 
fiyatı arasındaki farkın yüzde 35?e düşürüldüğü ve 2001 yılında buğday destekleme alım 
fiyatlarının hedeflenen enflasyon seviyesini aşmayacak bir oranda arttırılacağı ve dünya 
fiyatları ile arasındaki farkın en az yüzde 20 olacağı taahhüt edilmiştir.” 

IMF ile 2002 yılı öncesinde imzalanan Stand-by Anlaşmaları TMO ve buğday 

piyasası bağlamında değerlendirildiğinde, genel olarak buğday piyasanın işleyişinin 

geliştirilmesinden ziyade buğday politikalarının bütçeye yükünün hafifletilmesine 
yönelik politikaların uygulandığı ve bu kapsamda TMO'nun iç satış fiyatlarını 

maliyetlerinin dolayısıyla dünya fiyatlarının üzerinde belirlemesinin amaçlandığı 

görülmektedir. 

3.3.3 2002 Yılı Öncesi ve Sonrası Uygulanan Buğday Politikalarının 
Karşılaştırılması 

Buğday piyasasında, 1980 yılından itibaren, yıllar itibarıyla uygulanan politikalar 

değerlendirildiğinde, fiyat politikası çerçevesinde, iki önemli dönüm noktasının olduğu 

görülmektedir. Söz konusu dönemler, ilk kez destekleme (taban) alım fiyatlarının ilan 
edilmeye başlandığı 1988 yılı ile alım ve satış fiyatlarının Kararnameler yerine TMO 

tarafından ilan edilmeye başlandığı 2002 yılıdır. Yıllar itibarıyla, fiyat politikasının tali 
unsurları olan ödemelerin ne zaman yapılacağı ile fiyat artışlarının hangi zaman 
dilimlerinde olacağı gibi hususlar farklılaşmış olsa da; 2002 yılından itibaren, 

  

(69. 09121999 tarihli IMF ile yapılan Standby düzenlemesine ilişkin niyet mektubu, 
http://www.treasury.gov.tr/duyuru/sb turkce.him, 16.06.2006 
19 Tarım Reformu Uygulama Projesi Proje Değerlendirme Belgeleri, PAD 22 Kasım 2000, 
htip://www.arip.org.tr/documents/PAD kasim tercume 2.DOC, 04.09.2006 
"! Yüksek Denetleme Kurulu, Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 yılı Raporu, 01.09.2005, Ankara, s.6 
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destekleme alım politikasından vazgeçilmesi ve piyasanın regülasyonunda kullanılan 
araçların çeşitlenmesi uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde de atılan önemli adımlar 
olmuşlardır. 

Ancak, uygulamada taban fiyatı uygulamasının kaldırılması istenilen düzeyde 
etki oluşturamamıştır. TMO'nun hasat döneminin başında alım fiyatlarını ilan ederek 
buğday alımı yapmaya devam etmesi istenilen sonuçları değil, sadece fiyatın belirlendiği 
mercinin değişmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, destekleme alım politikasının özü 
korunarak, başka bir isim altında sürdürülmektedir. Piyasada fiyatların oluşmasını 
beklemeden ilan edilen fiyatlar, hem TMO'nun alım garantisi olduğu sinyalini vermekte 
hem de hasat başında açıklanan fiyatların üreticiyi, dolayısıyla buğday arzını 
yönlendirici etkisi olmamaktadır. 

Ayrıca, son yıllarda piyasayı serbestleştirme eğilimi çerçevesinde uygulanan 
lisanslı depoculuk, ürün borsaları ve vadeli işlemler borsalarının piyasanın regüle 
edilmesine beklenilen düzeyde katkı sağlayamadıkları görülmektedir. Alıcı ve satıcıların 
sürekli olduğu ancak yoğun fiyat hareketliliğinin yaşandığı buğday piyasasında, gerek 
üretici ve gerekse de tüketiciler açısından fiyat istikrarını sağlamak açısından son derece 
önemli olan söz konusu araçlar, yeterli altyapıların oluşturulamaması ve önemleri ile 
gereklilikleri konusunda üreticilerin yeteri kadar bilgilendirilmemelerinin etkisiyle 
istenilen düzeyde kullanılamamaktadırlar. 

Sonuç olarak, piyasa regülasyonu açısından hala en etkili kuruluşun TMO 
olduğu, serbest piyasa koşulları çerçevesinde diğer aktörlerin ve araçların uluslararası 
taahhütlerimiz çerçevesinde yeteri kadar etkin olmadığı, dolayısıyla son yıllarda şekli 
değişiklikler gerçekleşse de yapısal dönüşüme yönelik politikaların henüz hayata 
geçirilemediği görülmektedir. 
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Bölüm 4 

TÜRKİYE BUĞDAY PİYASASININ İŞLEYİŞİ VE REGÜLASYONU 

4.1 Türkiye Buğday Piyasanın Regülasyon İhtiyacı 

Buğday piyasasının etkin bir biçimde işlemesi ve regüle edilebilmesi için |. 
Bölümde regülasyon amaçları olarak bahsedilen, buğday piyasasında üretim ve tüketim 
dengesinin sağlanması, buğday üretiminin vergi mükelleflerine ve tüketicilere 
maliyetinin azaltılması, piyasada faaliyet gösteren üretici gelirlerinin arttırılmasına ülke 
koşulları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca ulaşılması gerekmektedir. 
Türkiye buğday piyasasında da nihai olarak, belirtilen amaçlara ulaşılarak sorunların 
giderilmesine ve dolayısıyla piyasanın etkin bir şekilde regüle edilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Buğday piyasasına yönelik söz konusu regülasyon ihtiyacı esasında Türk tarım 
sektöründeki bir kısım yapısal sorundan kaynaklanmaktadır. Bu sorunların başında 
tarımsal potansiyel ve ölçeğin çok büyük olmasına rağmen verimliliğin düşük olması 
gelmektedir. Nitekim 1980-2002 döneminde Türkiye, tarımın GSYİH ve istihdam 
içerisindeki payına göre Avrupa Birliğine üye ülkelerin hepsinin önünde iken, istihdam 
edilen kişi başına tarımsal katma değer olarak ise hepsinden daha geride yer almıştır. 
Tarım sektörü ithalat, ihracat ve GSMH içerisindeki payı sanayi ve hizmetler sektörleri 
ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyelere gerilemiş olmasına rağmen; 2005 yılı 
itibarıyla 929,5'lik seviyesiyle istihdam içerisinde halen önemli bir paya sahiptir. ır 

Türkiye'de tarımsal işletmelerde genel olarak hayvancılık ve bitkisel üretim bir 
arada yapılmakta olup verimliliğin düşük olmasında işletmelerin küçük ölçekli ve çok 
parçalı yapıda olmasının etkisi bulunmaktadır.” İşletme başına düşen arazi ortalaması 
61 dekar, 500 dekarın üzerinde faaliyet gösteren işletme sayısının toplam işletme sayısı 

içerisindeki payı ise yüzde 0,72'dir. Bu durum Türkiye'de küçük tarımsal işletme tipinin 
hakim olduğunu ve toprak dağılımında dengesiz bir yapı olduğunu göstermektedir. Bu 
  

7 TAŞKIN Kutluhan, 2006, s. 29-31 
!3 Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Ankara, 2006 
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sorunların yanında üretici kesiminin daha bilinçli tarımsal üretim yapabilmesi ve daha 
etkin çalışabilmesi için AR-GE faaliyetleri gibi yeniliklere açık olmalarını sağlayacak 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin de yetersiz olduğu görülmektedir. 

Yapısal sorunların da etkisiyle oluşan bu ihtiyaç çerçevesinde, piyasanın regüle 
edilebilmesi; Türkiye'nin uluslararası taahhütleri çerçevesinde TMO'nun piyasadaki 
rolünün belirlenmesinin yanı sıra dış ticaret politikalarının gözden geçirilmesini, 
piyasadaki buğday üretim tüketim dengesinin sağlanmasını ve üretici gelirlerinin 
korunmasını zorunlu kılmaktadır. Piyasanın bu yönde gelişebilmesi için de gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi kamunun öncülüğünde gerekli altyapının oluşturulması ve 
sistemin işleyişini takip edecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Türkiye'de buğday çiftçisinin ürünü ekme kararını etkileyen faktörlerin önem 
derecesine, üreticilerin buğdayı satarken TMO ya da tüccarı tercih sebeplerine, satış 

aşamasında karşılaşılan sorunlara ve lisanslı depoculuk uygulamasına yönelik görüşleri 
alınarak oluşturulan anket sonuçlarından bu çalışmanın ilgili yerlerinde faydalanılmıştır. 

AB'ye uyum sürecinin ve diğer gelişmiş ülkelerdeki iyi işleyen uygulamaların 
dikkate alınması ve Türkiye'deki buğday piyasasındaki yetkili mercilerin ve ilgili 
akademisyenlerin tespitlerine ek olarak, üretici gözüyle sorun ve ihtiyaçların yanı sıra 
piyasadaki üretici davranışlarının arkasındaki etkenlerin de tespit edilmesine katkı 
sağlayacağından hareketle, bu çalışma kapsamında, Türkiye'de buğday üretiminin 
önemli bir bölümünün gerçekleştiği İç Anadolu, Çukurova, Ege Bölgesi, Marmara 
Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 31 ilde 950 üreticiye 
uygulanan bir anket çalışması yapılmıştır. EK 5'te yer alan ve 13 sorudan oluşan anket, 
amaçlı örneklem yöntemiyle hazırlanmıştır. Anket sorularının bir kısmı çoktan seçmeli, 

bir kısmı boşluk doldurma, bir kısmı da derecelendirme türlerini içermektedir. 
İzmir, Konya, Adana, Ankara, Afyon, Aydın, Diyarbakır, Batman, Elazığ, 

Mardin, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Kayseri, 
Şanlıurfa, Şırnak, Çorum, Samsun, Denizli, Erzurum, Muş, Bitlis, Gaziantep, Aksaray, 
Hatay, Kırklareli ve Çankırı illerinde yapılan anketlerin uygulandığı üreticilerin eğitim 
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durumlarının farklı olmasına gayret edilmişse de *053'ünün ilkokul mezunu olduğu 

görülmektedir. 

Türkiye'de buğday çiftçisinin ürünü ekme kararını etkileyen faktörlerin önem 
derecesine, üreticilerin buğdayı satarken TMO ya da tüccarı tercih sebeplerine, satış 
aşamasında karşılaşıtıkları sorunlara ve lisanslı depoculuk uygulamasına yönelik 
görüşleri alınarak oluşturulan anket sonuçlarından çalışmanın ilgili yerlerinde 
faydalanılmıştır. 

4.2 Türkiye Buğday Piyasası İçin Öngörülen Regülasyon Çerçevesi 

4.2.1 TMO'nun AB'ye Uyumla Paralel Olarak Müdahale Kurumu Olması 

42.1.1 TMO'nun Alım ve Fiyat Politikaları 

Buğday piyasasında temel belirleyici aktör olan TMO, alım politikalarını 
belirlerken üretimin sürdürülebilirliği, tüketicinin korunması, piyasa mekanizmasının 
işlemesi, ürünler arası dengenin gözetilmesi ve kamuoyu hassassiyeti gibi kriterleri göz 
önüne almaktadır."7”* 

Birinci bölümde belirtilen gelir ve fiyat istikrarsızlıkları o üreticilerin 
davranışlarını etkilemekte ve bu durum da Tablo 4.1'den görüldüğü gibi, TMO 
alımlarının yıllar itibarıyla oldukça dalgalanma göstermesine neden olmakta, zaman 
zaman 4 milyon tonu dahi geçmesinde etkili olmaktadır. 

TMO'nun alım fiyatlarını dünya fiyatlarının oldukça üzerinde ilan etmesinin yanı 
sıra alımlarda kalite ve miktara dayalı bir sınırlama getirmemesi nedeniyle buğday 
alımları çoğu zaman TMO”ya yönelmektedir. Piyasayı regüle etme bakımından belirli 
miktarda stok bulundurması gerekse de, kuruluşun fazla alım nedeniyle ortaya çıkan 
stokları, gerek kuruluş bünyesindeyken, gerekse de azaltılırken kamuya önemli ölçüde 
mali yük getirmektedir. Dolayısıyla, TMO, alımları düzenlemek ve piyasayı daha iyi 
regüle etmek için yıllar itibarıyla, farklı politikalar uygulamaktadır. 
  

'“ TMO, 2005-2006 TMO Hububat Politikaları, Bilgi Notu, 13.05.2006 
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Tablo 4.1 2000-2005 Dönemi TMO Buğday Alım Miktarları (ton) 
  

  

  

  

  

  

        
Yıllar | Makarnalık Buğday Ekmeklik Buğday Toplam 

2000 388.581 2.570.524 2.959.105 
2001 302.416 1.157.018 1.459.434 
2002 84.695 248.117 332.812 
2003 367.314 177.194 544.508 
2004 597.000 1.426.401 2.023.401 
2005 472.804 3.698.499 4.171.303 

    
  
Kaynak: TMO 

42.1.1.1 Alım Politikaları 

Türkiye buğday piyasasının işleyişinin önündeki engellerin başında TMO'nun 
düzenleyici bir rol oynamak yerine piyasada her dönem alım yapmak zorunda olması 
gelmektedir. Üreticinin ürettiği buğdayı piyasada ya da borsada işleme tabi tutmak 
yerine, TMO'ya getirmesinin en önemli nedenlerinden birisi, kuruluşun kamuoyuna, 
üreticiyi mağdur etmemek için büyük bir alım kriteri getirmeden, her dönemde buğday 
alımı yapacağı garantisini hissettirmesidir. Nitekim, ankette yer alan “Ürününüzü neden 
TMO'ya satıyorsunuz” sorusuna cevap verenlerin yüzde 45'inin “Alım garantisi 
olması”, yüzde 32'inin ise “Devlet kuruluşu olması” cevabını vermesi, üreticinin 
TMO'ya yönelmesinde yüzde 80'lere yakın bir nispette, kuruluşun yıllardır. alım 
garantisini vermesinin ve güven veren bir aktör gibi davranmasının etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, TMO'nun alımlarda, kalite ve miktar kriterleri koyması ve 
bu kriterlere uymayan ürünlerin alımlarının yapılmayacağının bilinmesi, üreticiyi hem 
daha kaliteli üretime teşvik edecek hem de TMO'nun piyasadaki alımlarının azalmasına 
neden olabilecektir. Bu durum hem piyasanın daha iyi işlemesine hem de halen bir İDT 
olan TMO'nun stok maliyetini azaltabilecektir. 

TMO'nun, alım politikaları değerlendirildiğinde, en temel değişikliklerden biri 
2002 yılı sonrasında alım ve satım fiyatlarının Kararnameler yerine TMO Yönetim 
Kurulu tarafından ilan edilmesidir. Bunun yanında, yıllar itibarıyla, ödeme vadeleri 
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değişkenlik göstermiş, kademeli fiyat uygulaması, alımda kota uygulaması gibi 
hususlarda zaman zaman farklı uygulamalara gidildiği görülmüştür. 

İlk defa 1991 yılında alımda kota uygulamasına geçen TMO, 2005 yılı hasat 
döneminin başında, alımlarının kişi başına 30 ton ile sınırlı olacağını ilan etmiş ancak 
Temmuz ayında kotayı 50 tona çıkardığını ve Eylül ayından itibaren de alımlarda kota 
uygulamayacağını açıklamıştır. Bu politikayla, 2004 yılında fazla alım yapan TMO'nun 
üretici başına azami alım miktarını belirleyerek toplamdaki alım miktarını düşürmeyi ve 
kota fazlası ürünün piyasadaki diğer aktörlere gitmesi amaçlanmıştır. Ancak, bu durum, 
tüccarda kendisine yönelecek ürün arzının fazla olacağı, üreticinin TMO'ya satamadığı 
ürünü mecburen kendisine satacağı ve dolayısıyla fiyatı belirlemede daha etkin olacağı 
beklentisi yaratmıştır. Bu durumun, üreticinin de ürününün elinde kalması endişesiyle 
birleşmesi sonucu tüccar ve sanayici istediği fiyattan alım yapabilmiştir. Bu yönüyle 
uygulanan politikanın daha ziyade tüccar ve sanayici açısından olumlu olduğu, üreticinin 
belirli bir süre istediği fiyattan satış yapamadığı ve uygulamanın daha sonra 
kaldırılmasıyla birlikte, TMO'nun ulaşmak istediği amacın aksine, 4,2 milyon ton gibi 
rekor düzeyde buğday alımı gerçekleştirdiği görülmektedir. 

TMO'nun alım politikalarında yıllar itibarıyla yaptığı değişikliklerden birisi de 
alımlarda peşin ödeme yapması ya da bunun yerine vadeli ödemelere gitmesidir. TMO, 
1988 ve 1991 yılları haricinde, 1999 yılına kadar alımlarda peşin ödemede bulunmuş; 
ancak 1999 yılından itibaren ödemelerin yüzde 50'sinin peşin; kalanının ise 30-45 gün 
içerisinde ödeneceğini ilan etmiştir. Üreticiyi, TMO dışındaki diğer piyasa aktörlerine 
yöneltmeyi amaçlayan vadeli ödeme politikası, peşin ödeme politikasına göre piyasanın 
işleyişi açısından daha faydalı olmaktadır. Nitekim, anket sorularından “Ürününüzü 
neden tüccara satıyorsunuz” sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde, yüzde 47 ile 
“Ürün bedelini erken ödemesi” cevabı |. sırada yer almaktadır. Uygulama, ödemelerin 
kısa bir süre için de olsa zamana yayılması nedeniyle, DİR ve ihracat nedeniyle görev 
zararı alacağı oldukça fazla olan TMO'nun finansal durumu bakımından iyileştirici 
olmaktadır. Ayrıca, peşin paraya acilen ihtiyacı olan üreticinin o tüccara 
yönlendirilmesiyle TMO alımlarının azalmasında etkili olabilmektedir. Ancak, söz 
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konusu politika, acil para ihtiyacı olan üreticiyi tüccara bağımlı kılması nedeniyle 
tüccara, alım fiyatlarını daha düşük tutma imkanı verebilecek ve dolayısıyla da üretici 
gelirlerini düşürebilecek olması nedeniyle risk taşımaktadır. 

Üçüncü bölümde belirtildiği gibi, 2003-2005 döneminde, ÇKS'ye kayıtlı 
üreticilerin son 3 yıl ortalamasının yüzde 66'sını buğday üreticileri oluşturmaktadır. 
2005 yılından itibaren alımlarda ÇKS kaydı şartının konulması, alımların kayıt altına 
alınmasını sağlamaktadır. Bu politikayla kalan kayıtdışı üretimin de kayıt altına girmesi 
sağlanabilecek ve sadece kayıtlı olmayan kesim tüccara yönelmek zorunda kalacaktır. 

DİR kapsamında yapılan satışların ne kadarının tam olarak sanayii mamulü 
olarak kullanıldığının kesin olarak tespit edilememesi nedeniyle TMO, ayrıca, 2005 
yılından itibaren hasat zamanı DİR kapsamında yapılan satışları durdurmakta ve bu 
kapsamdaki satışlara hasat sonrası devam etmektedir. Hasat zamanında, diğer dönemlere 
göre, çok daha fazla ürünün piyasaya arzı ve bu döneme borçlanarak giren üreticinin 
ivedi finansman gereksiniminin de etkisiyle fiyatlar düşmektedir. Denetimin yeterli 
olmaması nedeniyle, stoklama imkanı olan sanayicilerin hasat döneminde DİR 
kapsamında dünya fiyatlarından alım yapması ve fiyatların yükseldiği hasat dönemi 
sonrasında, dünya fiyatlarından aldığı buğdayın bir kısmını piyasaya sürmesi ihtimali 
göz önüne alınarak bu politikanın hasat döneminde piyasanın daha sağlıklı işlemesi hem 
de TMO'nun DİR kapsamındaki satışları, fiyatların daha yüksek olduğu ve yurtiçi 
piyasaya buğday satmakta zorlandığı dönemde yaparak stoklarını eritebilmesi açısından 
faydalı olmaktadır. 

42.11.22 Fiyat Politikaları 

Türkiye'de buğday piyasasının baş aktörü olan TMO'nun fiyat politikasının 
temelini, söz konusu yıla ait yapacağı alımların fiyatını, hasat döneminin başında yani 
Haziran ayında açıklamak oluşturmaktadır. Fiyatların hasat dönemi başında açıklanması 
o yıla ait üretimini gerçekleştirmiş olan üreticiyi üretim açısından yönlendirmediği gibi 
üreticinin elde edeceği gelir konusunda da belirsizlik oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 
üreticinin ürününü hangi fiyattan satacağını ve ne kadar gelir elde edeceğini, ürünü hasat 
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ederken değil, ürünü ekmeden önce bilmesi hem üretim planlamasının ve hem de piyasa 
işleyişinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

TMO, 1980 yılından itibaren Haziran ayında alım fiyatı açıklamış ve Aralık 
ayına kadar aynı fiyattan alım yapmıştır. Ancak, daha sonraki yıllarda aylık olarak ya da 
haftalık olarak fiyat artışları yaparak kademeli fiyat uygulamıştır. İlk kez 1986 yılında 
uygulanan kademeli fiyat uygulaması, daha sonra, 1989 ve 1990 yıllarına haftalık olarak 
artırılan alım fiyatları ve bu dönemden 2005 yılına kadar da aylık kademeli olarak 
artırılan fiyatlar yoluyla hayata geçmiştir. Söz konusu uygulama ile, hasadın 
başlamasıyla, Haziran ayında açıklanan alım fiyatları Aralık ayına kadar farklı oranlarda 
arttırılarak alımlar farklı fiyatlardan yapılmaktadır. Asıl amacı, alımları zamana yayarak 
belirli bir döneme sıkıştırmamak olan kademeli fiyat uygulaması, tüccar gibi diğer 

piyasa aktörlerini, alım için piyasaya girmedikleri takdirde bir sonraki ayda daha yüksek 
bir fiyattan buğday almak zorunda kalacakları beklentisini oluşturarak, piyasaya girmeye 
teşvik edebilmektedir. Bu şekilde acil nakit sıkıntısı içerisinde olmayan ve depolama 
imkanı olan üreticiler de daha yüksek fiyattan ürünlerini satma beklentisiyle ürünlerini 
hemen satmamaktadırlar. Kademeli fiyat uygulaması TMO dışındaki diğer piyasa 
aktörlerini sisteme daha çok dahil etmekte ve alımları zamana yayması nedeniyle 
piyasanın işleyişine katkı sağlamaktadır. 

1993-1997 döneminde ve 2006 yılında TMO tarafından alım ve satım fiyatları 

aynı zamanda ilan edilmiştir. Alım ve satım fiyatları arasında belirli bir marjın olması, 
alım için piyasaya girmediği takdirde, alımın büyük bir kısmını gerçekleştirmiş olan 
TMO'dan daha sonra ne kadar yüksek bir fiyatla buğday almak zorunda kalacağını 
önceden bilen tüccarın buğday alımları için piyasaya girmesini sağlayabilmektedir. 
Uygulamanın risk teşkil edebilecek yönü ise satış fiyatlarının değişmesini gerektirecek 
beklenmedik bir gelişme karşısında esnekliği azaltıyor olmasıdır. 

İlk defa 2005 ve 2006 yıllarında uygulanan prim sistemiyle, yurtiçi alım ve satış 
fiyatlarının düşürülmesi, piyasa fiyatlarının dünya fiyatlarına yaklaştırılması, üretimin 
kayıt altına alınması ve TMO'nun finansman yükünün bir kısmının tarımsal destekleme 
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bütçesine kaydırılması amaçlanmıştır. Üretici prim ödemesinden TMO dışında, tüccara 
ve diğer kesimlere satış yaptığında da faydalanmakta, dolayısıyla bu politika üreticilerin 

tüccara yönelmesinde bir parça etkili olabilecektir. Ancak ankette yer alan “Ürününüzü 
neden TMO'ya satıyorsunuz” sorusuna “Alım fiyatını açıklaması” cevabını verenlerin 

sadece yüzde 20'yi oluşturmasının yanı sıra; açıklanan prim tutarının açıklanan fiyatın 
yüzde 10'undan daha az olması, mevcut uygulanan haliyle prim sisteminin üreticinin 
tüccara yönlendirilmesi için istenilen ölçüde etkili olmadığını göstermektedir. Açıklanan 

prim tutarının alım fiyatına göre cüzi bir oran teşkil etmesi, piyasa fiyatlarının dünya 
fiyatlarına yaklaşması konusunda da bir fayda sağlamamaktadır. Uygulamayla 
TMO'nun finansman yükünün primin alım fiyatına oranında azaltılması sağlanmışsa da 

alımların maliyetinin prim kadarlık kısmına tüketiciler yerine vergi mükellefleri 
katlanmaya başlamıştır. Bütçeye maliyeti 2005 yılında 209 milyon YTL ve 2006 yılında 
315 milyon YTL olan bu uygulama, 2005 yılı alım fiyatlarıyla 2005 yılında 600 bin ton 

alıma ve 2006 yılında da 2006 yılı fiyatlarıyla 840 bin ton alıma denk gelmektedir. 
Ayrıca kilogram başına ödeme yapılarak her çeşit buğdaya verilmesi yerine, sadece 

kaliteye prim verilmesi ve fiyatların buna göre ayarlanması sonucu kaliteli buğday 
üretiminin teşvik edilmesi ithalata neden olan kaliteli buğday ihtiyacını azaltarak 
piyasanın daha düzenli işlemesini sağlayacaktır. 

Yıllara has küçük değişiklikler olmakla birlikte genel olarak TMO'nun 
politikalarının temelini alım fiyatlarını hasat döneminin başında açıklaması, alım dönemi 

boyunca piyasayı yönlendirecek esnek alım ve fiyat politikaları uygulayamaması ve 
üreticiye alım garantisi vermesi oluşturmaktadır. Bu politiklar da TMO'nun uzun 
yıllardan beri piyasada önemli bir aktör olarak algılanmasına ve piyasanın AB ve diğer 
gelişmiş buğday piyasaları gibi regüle edilememesine neden olmaktadır. 

4.2.1.2 TMO'nun Müdahale Kurumu Olması Halinde Uygulanması Öngörülen Alım 
ve Fiyat Politikaları 

Uzun yıllardan beri süregelen politikalar ve buğday piyasasının mevcut durumu 
göz önüne alındığında, buğday piyasasının gelişmiş ülkelerdeki gibi daha etkin işlemesi 
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ve AB müktesebatına uyum süreci nedeniyle TMO'nun piyasada sadece düzenleyici rol 
üstlenen bir ödeme kurumu olarak faaliyet göstermesinin zorunlu hale geldiği 

görülmektedir. Nitekim Tarım Kanununda da tarım politikasının öncelikleri arasında 
“Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek 

şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması” 
ifadesi yer almaktadır.” Bu duruma paralel olarak ilgili kuruluşlar çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Bu çalışmanın kapsamı buğday piyasasının genel olarak işleyişi ve 

regülasyonu olduğu için TMO'nun ödeme kuruluşu olması için kuruluş bünyesinde ve 
idari yapısında yapılması gerekenler çalışma kapsamı dışında tutulmuş, kuruluşun 
piyasayı etkin bir şekilde regüle etmesi için bir müdahale kuruluşu olarak neden ve nasıl 
faaliyet göstermesi gerektiği ve ödeme kuruluşlarının belirtilen fonksiyonlarından 
“müdahale alımları”nın nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

42.1.2.1 Fiyat Politikası 

Türkiye'de müdahale alımları ile ilgili sorunların en önemlisi piyasada oluşması 
istenen fiyatların önceden ilan edilmemesi nedeniyle, piyasa aktörlerinin uzun vadeli 
planlar yapamamış olmaları ve ürün arzının minimum ve maksimum olduğu dönemlerde 
aşırı spekülatif etkilere maruz kalınmasıdır. 176 

TMO'nun yeni dönemde bir müdahale kurumu olarak sadece belirlenecek 
müdahale döneminde piyasaya girmesi gerekmektedir. Müdahale kurumları piyasada 
fiyat oluşturmak yerine piyasada fiyatların oluşmasından sonra, gerekirse piyasaya 
müdahale etmektedir. Bu nedenle, söz konusu dönemin bir önceki yılın hasat döneminde 

başlaması ve bir sonraki yılın hasat döneminden önce sona ermesi gerekmektedir. 

Mevcut durumda, piyasada fiyat oluşmasını beklemeden, alım fiyatlarını hasat 
dönemi başında açıklayan TMO'nun AB'ye uyum sürecinde, piyasa regülasyonunu daha 

iyi bir şekilde yapabilmesi, geçiş sürecinde mevcut fiyat politikasından “kademeli” bir 
şekilde vazgeçerek alım fiyatlarının AB'deki müdahale fiyatlarına yaklaştırılmasıyla 
  

175 Tarım Kanunu, No: 5488, 6. madde 
176 Ti. Tarım Şurası Sonuç Raporu, 2004, s. 344 
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mümkün olabilecektir. Üreticilerin üretim planlamalarını yapabilmeleri ve fiyatın 
müdahale edilmediği dönemde, tam rekabet piyasasındaki gibi arz ve talebe göre 
belirlenebilmesi için ilk yıldan başlanarak orta vadeli müdahale fiyatlarının belirlenmesi 
ve piyasa fiyatı müdahale fiyatının altına indiği zaman TMO'nun piyasaya girerek alım 

yapması gerekmektedir. AB'deki gibi müdahale fiyatlarının 5 yıllık dönemler için 
açıklanması nihai bir amaç olsa da uygulamanın ilk yılının bir geçiş dönemi olarak 
değerlendirilmesi ve dolayısıyla ilk yılın müdahale fiyatlarının bir yıl öncesinden 
açıklanması, sistemin daha iyi anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. 

TMO'nun müdahale alımları yapacağı ilk dönemde, buğday maliyetleri de göz 

önüne alınarak belirlenecek müdahale fiyatı, ekim döneminin başında ilan edilmelidir. 
Üreticilerin TMO'nun sadece piyasa fiyatı müdahale fiyatının altına düştüğünde alım 
yapacağını bilmeleri piyasada, hasat döneminin başında TMO dışında diğer aktörlerin 
fiyat belirlemesini sağlayacaktır. Dolayısıyla, mevcut durumdaki gibi siyasi baskılar 
sonucu dünya fiyatlarının oldukça üzerinde açıklanan TMO alım fiyatları nedeniyle 

yüksek seviyelerde oluşan piyasa fiyatları, daha düşük olarak gerçekleşebilecektir. 
TMO'nun fiyatları hasat başı yerine, buğday ekim zamanından önce açıklamasıyla, Şekil 
1.1 deki ürün arz eğrisinin daha kısa sürede esnek hale gelmesini sağlayacaktır. 

Fiyatların kamunun en az müdahalesi sonucunda kamuya en az maliyet getirecek 
şekilde piyasanın işleyişiyle oluşmasının yanında nihai olarak yurtiçi fiyatların dünya 

fiyatları seviyesine yaklaşmasının sağlanacağı bu sistemde, müdahale fiyatlarının 
kademeli olarak düşürülmesi hem üreticinin ani fiyat düşüşleri nedeniyle mağdur 
olmamasını hem de aradaki farkın tarımsal destekleme bütçesindeki kısıtları zorlamadan 

telafi edilebilmesini sağlayacaktır. Zamanla üretim maliyetlerinin de düşürülmesi 
gerektiği göz önüne alındığında, nihai olarak müdahale fiyatları üretim maliyetlerinin de 
altında, dünya fiyatları seviyesinde belirlenebilecektir. 

42.1.2.2 Alım Politikası 

Fiyatla birlikte piyasa regülasyonundaki diğer bir önemli etmen de müdahale 

kurumunun müdahale ettiği dönemlerdeki asgari alım miktarıdır. Bu nedenle AB'ye 
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uyum açısından uygulamaya geçirilebilecek diğer bir politika da, Türkiye'de olduğu 
gibi, üretici başına azami alım miktarını belirlemek yerine, asgari alım miktarlarının 
belirlenmesidir. Nitekim, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, AB'de asgari alım miktarı 
ekmeklik buğday için 80 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, Türkiye ortalama işletme 
büyüklüğünün, AB ortalamasının yaklaşık üçte biri kadar altında olduğu göz önüne 
alındığında, asgari alım miktarını buğday üreticileri için 80 ton olarak belirlemek yerine; 
AB ile Türkiye'deki ortalama işletme büyüklüğü oranında 80 tondan indirim yapılarak 
nihai asgari alım miktarının bu şekilde belirlenmesi Türkiye şartları açısından çok daha 
uygun olacaktır. 

2003-2005 döneminde, TMO'ya buğday satan üreticilerin ortalama yüzde 
66'sının 0-20 ton arası buğday sattığı görülmektedir. Dolayısıyla, sayıca küçük ölçekli 
üreticilerin çoğunluğu oluşturduğu buğday piyasasında bu politikanın da fiyat politikası 
gibi kademeli olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. İlk yıl asgari bir sınır 
getirilmesi, üreticinin bu alt sınırın yıllar itibarıyla kademeli olarak artırılacağı 
konusunda bilgilendirilmesi ve üreticinin bu duruma adapte olabileceği nakliye 
şartlarının sağlanması, uygulamanın ilk etapta başarıya ulaşması açısından önem 
taşımaktadır. 

Bu politikayla, müdahale dönemlerinde, üreticilerin her yıl belirlenecek olan 
asgari alım miktarına göre birleşerek ürünlerini TMO'ya getirmesi ve böylece çiftçilerin 
örgütlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, uygulamanın ilerleyen yıllarında, asgari alım 
miktarının da artırılmasıyla, buğday üreticileri sadece hasat sonrasında değil, ekim 
zamanında üretim yerlerini birleştirerek tarlalarının büyüklükleri ölçüsünde üretime 
ortak olabilecektir. Söz konusu uygulama, üretimde homojenliğin artırılmasının yanında 
sulu tarımın yapıldığı alanlarda arazi toplulaştırmasında da önemli bir rol oynayacaktır. 
Ayrıca, uygulama TMO'nun alım hızını artırmasıyla alım maliyetinin düşmesinde de 
etkili olabilecektir. 

Sadece müdahale dönemlerinde belirli kalite ve miktar kısıtlamasına göre arz 

fazlası ürün alımı yapacak olan TMO, piyasanın en etkin aktörü olmaktan çıkarak diğer 
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aktörlerin de piyasada belirleyici olmasını sağlayacaktır. Öte yandan, müdahale 
döneminde alım miktarının fazla gerçekleşmesinin stok maliyetlerini ve nakliye 
masraflarının bir kısmının karşılanması gibi görev zararı doğurucu faaliyetleri artırması 
mümkün olabilecektir. Ancak piyasayı daha etkin regüle edecek şekilde alım yaparak 
satış ve stok politikalarının uygulanması hem buğday piyasasına hem de ülke 
ekonomisine katlanılan maliyetlerin üzerinde bir getiri sağlayacaktır. 

4.2.2 Buğday Piyasası Regülasyonu İçin Diğer Mekanizmaların Etkin Hale 
Getirilmesi 

422.1 Lisanslı Depoculuk 

TMO'nun AB'deki kuruluşlara benzer bir müdahale kurumu olması halinde, 
müdahale fiyat ve alım politikası uygulamasına dayalı piyasa regülasyonunun tam olarak 

uygulanabilmesi için lisanslı depoculuk uygulaması, sistemin önemli bir parçası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yılın dokuz ayını kapsayacak olan müdahale döneminde 
fiyatların düşmesi halinde, müdahale fiyatlarından TMO'ya satış yapabilecek olan 
buğday üreticileri, TMO'nun müdahale etmediği hasat döneminde fiyatların düşmesi 
halinde ürününü satmayıp lisanslı depolara götürebilecektir. 

Türkiye'de yaklaşık iki yıldır yürürlükte olan lisanslı depoculuk uygulamasından 
faydalanmak isteyen üreticiler, bir taraftan ürettikleri buğdayı tüccarın verdiği ucuz 
fiyatlara satmayarak, düşük bir maliyetle depolama imkanı bulabilecek diğer taraftan 
teslim ettikleri buğday ile alacakları makbuz senetlerinin karşılığında finansal 
kuruluşlardan kredi temin ederek bu süreçte geçimleri için gerekli finansmanı temin 
edebileceklerdir. Aldığı kredi ile ihtiyaçlarını karşılayan üretici piyasa fiyatı kendisini 
tatmin edecek düzeye yükseldiğinde makbuz senedini satabilecek ya da karşılığında 
ürününü geri alarak piyasada pazarlayabilecektir. 

Anket çalışmasındaki, “Buğdayı satarken bir sorunla karşılaşıyor musunuz?” 
sorusuna evet diyenlerden, “İstenilen fiyattan satamama”, yüzde 89 ile 1. sorun olarak 
değerlendirilirken; “Ürünümü depolamakta güçlük çekiyorum” cevabı yüzde 2 ile en son 
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sırada yer almaktadır. Buradan üreticilerin, buğdayın depolama sorununun üretici 
gelirleri açısından diğer faktörlere göre çok daha önemli bir sorun olduğunun tam olarak 
farkında olmadıkları anlaşılmaktadır. Kesin gösterge olmamakla birlikte ankete katılan 
buğday üreticilerinin yüzde 5l'inin ilkokul mezunu olduğu göz önüne alındığında, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TMO Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kurulmuş ya 
da kurulacak özel lisanslı depoculuk şirketlerince, üreticilerin özellikle lisanslı 
depoculuk konusundaki bilgi düzeylerini artıracak tanıtıcı ve eğitici programların 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ankette, lisanslı depoculuğu kullanmadığını ifade eden buğday üreticilerine 
sorulan “Lisanslı Depoculuğu kullanmama nedenleriniz nelerdir?” sorusuna cevap 
verenlerin yüzde 61'i “Yeterli Bilgi Sahibi Değilim” cevabını vermiştir. Katılımcıların 
yüzde 13*ünün kullanıyorum dediği sistemi, aslında üreticilerin TMO'nun uyguladığı 
“Emanet Alım” uygulaması ile karıştırdıkları düşünülmektedir. Nitekim, TMO ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, lisanslı depoculuk 
sisteminin halen oturtulmaya çalışıldığı ve bugüne dek herhangi bir kullanımın olmadığı 
belirtilmiştir. Bu nedenle sistemle ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları anlaşılan 
üreticilerin bir an önce sistemin faydaları ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve hatta 
ilgili kuruluşların işbirliğiyle eğitim programlarının düzenlenmesi teşvik edilmelidir. Bu 
konuda yerel medya araçlarının kullanımı da etkili olabilecektir. 

Lisanslı o depoculuk (uygulamasında, sistemden faydalanan o üreticilerin, 
düzenlenecek senetleri teminat olarak gösterip kredi alabilecekleri finansal kurumların 

yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Nitekim, ankette lisanslı depoculuk sisteminden 
faydalanmama nedeniyle ilgili soruya verilen cevapların, yüzde 9'u da ürün bedelini 
hemen oalamamayı, lisanslı odepoculuğu kullanmanın önündeki engel olarak 
nitelendirmiştir. Bu cevabı işaretleyenlerin, sistemi anladıkları varsayımı altında, sisteme 
güvenmedikleri ve ürün senetlerinin beklenildiği gibi para kazandırmayacağını 
düşündükleri görülmektedir. 
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Lisanslı depoculuk sistemi ile tarımsal ürün piyasalarında depoculuğun öneminin 

anlaşılmasının yanı sıra piyasadaki aktörlerin, ürünlerini piyasaya arz etmelerinde 
spekülatif talebi de göz önünde bulundurmalarını sağlayacaktır. 

4.2.2.2 Borsalar 

Türkiye'de buğday açısından ticaret borsaları istenilen düzeyde işlememekte, 
vadeli işlemler borsasında ise buğday hemen hiç işlem görmemektedir. TMO'nun bir 

çok ticaret borsasında alım yapması piyasanın borsadaki işleyişini de engellemektedir. 
Bununla birlikte depolama sorunu nedeniyle çoğunluğu oluşturan küçük üreticinin 

ürününü hasattan hemen sonra elinden çıkarması ürün borsalarında sadece az sayıdaki 
büyük üreticilerin girmesine neden olmakta, bu durum borsalarda fiyat o üzerinde 

istenilen düzeyde spekülasyon yapılmasına engel olmaktadır. Borsaların buğday 
piyasasının regülasyonunda önemli bir araç olmalarını sağlamak ve dolayısıyla 
üreticileri sisteme girmelerini teşvik edebilmek için vergi avantajları getirilmelidir. 

Nitekim Tarım Stratejisinde (2006-2010) ürün borsalarının geliştirilmesi gereği 
“Tarımsal pazarlama altyapısının güçlendirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun 
sağlanması” stratejik amacı kapsamında sektörel önceliklerden birisi olarak yer 
almıştır."7” 

Ürün borsalarındaki buğday arz ve talebinin dolayısıyla rekabetin istenilen 
düzeyde gerçekleşmesi halinde buğday piyasalarının işleyişi daha da derinleşebilecek ve 

böylece piyasada büyük tüccarın manipülasyonundan arınmış sağlıklı ve çoğu zaman 
üretici için karlı bir yapı ortaya çıkabilecektir. Benzer şekilde vadeli işlemler borsasının 

kullanılmasıyla, ileriki dönemlerde oluşabilecek fiyatlar belirlenecek, böylece üreticinin 
üretim planlaması yapmasında da fiyat daha sağlıklı bir gösterge olabilecektir. 

Ayrıca öngörülen sistemde, TMO'nun müdahale kurumu olarak, piyasada sadece 

düzenleyici bir rol oynamasının sağlanmasıyla da, borsalar piyasanın işleyişine katkı 
sağlamaları açısından daha işlevsel bir hale gelecektir. 

  

'7 Tarım Stratejisi (2006-2010), 30.11.2004 tarih ve 2004/92 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
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423 Yurtiçi Buğday Fiyatlarının Dünya Fiyatlarına Yaklaştırılması 

4.2.3.1 Fiyat Politikası 

Buğday piyasasının daha iyi regüle edilebilmesi, piyasadaki ilgili tüm kesimlerin 
beklentilerinin eş zamanlı olarak karşılanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
Türkiye'de iyi işleyen bir buğday piyasası, mümkün olduğunca üretici gelirlerinde 
mağduriyete neden olmayan, fiyat istikrarını sağlamış; vergi mükellefleri, tüketiciler ve 
TMO üzerindeki mali yükün hafiflediği, ithalatın yurtiçi üretime zarar vermediği, başka 
bir deyişle piyasada optimizasyonun sağlandığı bir sistem olarak işlemelidir. 

Uluslararası taahhütlerimiz ve AB'ye uyum göz önüne alındığında ve piyasa 
şartları değerlendirildiğinde, buğdayda fiyat sisteminin artık piyasanın kendi kendine 
işlemesini güçleştirmeyecek bir mekanizmaya oturtulması gerekmektedir. Üretim 
maliyetlerinin son derece yüksek olduğu Türkiye'de buğdayın dünya fiyatlarından bir 
anda işlem görmesi üreticilerin mağdur olmasına neden olabilecektir. Dolayısıyla orta 
vadede nihai hedef olarak; 

Dünya ort. buğday fiyatları—Piyasa fiyatı 
Piyasa fiyatı *primzÜretici fiyatı 

şeklinde belirlenecek bir fiyat politikasıyla, buğdayın piyasa fiyatı, dünya piyasalarında 
işlem gören buğdayın ortalama fiyatına kademeli olarak eşitlenebilecektir. Bu fiyatın 
maliyetleri karşılayamayacak kadar düşük olduğu göz önüne alındığında, üreticilere, 
ürünlerini TMO ya da tüccar gibi diğer kesimlere sattıklarında gelir kaybına 
uğramamaları için aradaki fark kadar prim ödemesi yapılması gerekmektedir. 
Tablo 4.2 Yurtiçi Fiyatların Dünya Fiyatlarına İndirilmesinin Maliyet Senaryosu   

  

  

          Miktar (Bin Ton) | Birim Fiyat (Ykr) | Toplam Tutar (YTL) 
Dünya Fiyatları 11.000 19,0 2.094.699.827 
Yurtiçi Satış 11.000 34,2 3.762.000.000 

Prim Ödemesi 11.000 152 1.667.300.173 
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Tablo 4.2*den 2005 yılı ekmeklik buğdayın ortalama yurtiçi satış fiyatı 34,2 YKr 

iken, dünya ekmeklik buğday fiyatının 19 YKr olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
durumda her iki fiyat arasındaki fark 15,2 YKr ve 2005 yılında Türkiye'de prime esas 

buğday miktarı 11 milyon ton civarındadır. Yurtiçi fiyatlar dünya fiyatlarına eşitlenerek 
aradaki fiyat farkının üreticilere prim ödemesi olarak verilmesi halinde Tablo 4.2'den de 

görüldüğü gibi bütçeye yaklaşık 1,7 milyar YTL yük oluşturacaktır. Türkiye tarımsal 
destekleme bütçesinin 2005 yılında 3,9 milyon YTL olarak gerçekleştiği gözönüne 

alındığında sadece buğday için bu tutarda bir fark ödemesinin | yılda 
karşılanabilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, TMO'nun müdahale 
kuruluşu olarak piyasada faaliyet gösterdiği takdirde, ilk yıldan başlayarak bir önceki yıl 

piyasada gerçekleşen satış fiyatından belirli bir oranda daha az belirlenecek müdahale 
fiyatları, yıllar boyu kademeli olarak düşürülerek piyasa fiyatlarının da aşağıya 

çekilmesi  sağlanabilecektir. Müdahale fiyatı kademeli olarak azaltılırken prim 
ödemelerinin bütçeye yükü artabilecektir. Zaman içerisinde bütçeden destekleme 
imkanlarının daha da iyileşmesiyle müdahale fiyatları dünya fiyatlarının altına 

çekilebilecek ve yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına eşitlenmesi sağlanacaktır. Bu süreçte 
üretim maliyetlerindeki azalışlar ve verimlilik artışları gerçekleştiği takdirde, prim 
olarak verilmesi gereken fark da azaltılabilecektir. 

Sistemde, üretici gelirleri korunurken; tüketicilerin dünya fiyatlarından buğday 
temin etmesi sağlanacaktır. Ancak, prim ödemelerinin bütçeden karşılanacak ve mevcut 

duruma göre artacak olması, destekleme ve fiyat politikasının maliyetinin tüketicilerden 
vergi mükelleflerine kaydırılacağı anlamına gelmektedir. 

Önerilen sistem ile buğdayın orta vadede dünya fiyatlarından işlem görecek 

olması, DTÖ kurallarına uyum için indirilecek olan gümrük tarifeleri ya da ithalatın 
daha fazla serbestleşmesi durumlarında buğday piyasasının çok daha az etkilenmesini 
sağlayacaktır. Nitekim, yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına yaklaşması ithalata olan talebi 
artırmayacaktır. 
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Ancak, fiyat cazibesi azaltılsa bile kaliteli buğday ihtiyacı sürdüğü sürece ithalat 

talebinin devam edecek olması nedeniyle ithalat kısıtlarının yurtiçindeki üretimin, verim 

ve kalite bakımından diğer buğday üreticisi ülkelerle rekabet edebilir hale gelene kadar 

devam etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda ithalatın serbestleşmesi ancak kaliteli 

buğday üretiminin artırılması kaydıyla mümkün olabilecektir. 

4.2.3.2 Dahilde İşleme Rejimi 

423.2.1 İşleyişi 

DİR, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası 

önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. 
İmalatçı/ihracatçıların ya da ihracatçıların, ihraç edecekleri her türlü mamulün 
yapımında kullandıkları girdi ve ara malların gümrük vergisi ödemeden ve herhangi dış 
ticaret politikası önlemlerine maruz kalmadan ithal edebilmelerine imkan veren bu 
sistemde, yurtiçinde üretilen malın, belirli bir zaman sonra ihraç edilmesi zorunludur. 

Sistemin ana amacı, ihracatçıların yurtiçi fiyatlarına göre daha düşük olan dünya 
fiyatlarından girdi temin etmelerini sağlayarak söz konusu kesime rekabet gücü 

kazandırmaktır. Bunun yanında, ülkenin ihraç pazarlarını genişletmek, ölçek ekonomisi 

oluşturmak, kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası 

standartlara uyumlarını teşvik etmek gibi amaçları da bulunmaktadır. Türkiye'de AB 

mevzatına uyum amacıyla yapılan hazırlıklar çerçevesinde, İhracat Teşvik Sistemi 
kaldırılarak 1 Ocak 1996'da, 95/7615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla DİR yürürlüğe 
konulmuştur. Mevcut durumda ise, DİR 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 

2005/1 sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanmaktadır. 

DİR ile sağlanan imkanlar, ithalatta gümrük vergisi ve KDV muafiyeti; Kaynak 

Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) istisnası; vergi, resim ve harç istisnası; ticaret 
politikası önlemlerine tabi olmama; TMO”dan ve Türkiye Şeker Fabrikalarınca (TŞFAŞ) 

tespit edilen şeker fabrikalarından alım; yurt içi alımlarda KDV tecil-terkin uygulaması; 

yurt içi satış ve teslimlere müsaade edilmesi ve ithalat sırasında alınması gereken 
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vergilere ilişkin teminat indirimi şeklindedir. Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, Maliye Bakanlığı, TMO, TŞFAŞ 
sistemde yer alan kuruluşlardır. 7* 2005 yılı itibarıyla, rejim kapsamında yapılan 
ihracatın genel ihracatımız içerisinde payı yaklaşık yüzde 51,5 iken bu kapsamda 
yapılan ithalatın genel ithalatımız içerisindeki payı yüzde 14,7'dir. AB'de ise ihracatın 
yaklaşık yüzde 5'i DİR kapsamında yapılmaktadır.'”? 

Türkiye'deki DİR, AB'deki uygulamadan bazı farklılıklar göstermektedir. 
Bunlardan ilki TMO tarafından, buğdayı girdi olarak kullanan imalatçı/ihracatçılara 

dünya fiyatlarından girdi temin edilmesinin sağlanması ve böylece yurtiçi stoklarının 

azaltılmasını sağlamaktır. Söz konusu uygulamayla, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip 
imalatçı/ihracatçılar ve ihracatçılar, hammaddesi buğday olan mamulü ihraç etmeleri 

kaydıyla, dünya fiyatlarıyla TMO'dan buğday temin edebilmektedir. Dolayısıyla 
ihracatçılar, buğdayı ithal etmek yerine, yurtiçinden daha düşük fiyatlardan temin 

ettikleri buğdayı işleyip un, bisküvi, makarna, bulgur ve hayvan yemi gibi ürünlere 
dönüştürüp ihraç edebilmektedir. Dahilde İşleme Rejiminin bu şekilde kullanılmasıyla 
yerli kaynaklar daha etkin kullanılmakta, hammadde yurtiçinde işlendiği için katma 
değeri Türkiye'de kalmakta ve de ülkenin ekonomik dengelerini gözeterek bu 
uygulamaya aracı olan TMO sayesinde, ihracat teşvik edilmektedir. 

Bu imkan ihracatçılara ilk defa, 98/10661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
verilmiş olup söz konusu Kararla TMO'nun, un, makarna, irmik, bulgur ve bisküvi 
ihracatı yapan ve Türkiye'de yerleşik, dahilde işleme izin belgesine sahip kişi ve 

kuruluşlara, ihracat yapmak kaydıyla, dünya piyasa fiyatları esas alınarak TMO 
tarafından belirlenecek fiyat ve şartlarla buğday satışı yapmak için Tarım ve Köyişleri 

  

3 ÖZDEMİR Şaban, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “Dahilde ve 
Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulama Usul ve Esasları” sunumu, 
27.02.2006 

'? ÖZDEMİR Şaban, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “Dahilde 
İşleme Rejimine İlişkin Ülkemiz Uygulaması ve Bu Rejimin Ülkemiz Uygulaması İle Avrupa Birliği 
Uygulamasının Karşılaştırılması”, sunumu, 09.03.2006 
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Bakanlığı'nca görevlendirileceği ve TMO'nun bu satışlarından doğacak zararları, görev 

zararı sayılacağı ve Hazine tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.'** 

Yıllar itibarıyla, TMO'nun ihracatçılara DİR kapsamında, buğday satacağı 
zaman dilimi değişikliğe uğramıştır. 1998 yılı düzenlemesinde TMO'nun DİR 
kapsamında buğdayı, ihracatçılara, ihraç etmeleri kaydıyla satması düzenlenmişken; 

1999-2002 yılları arasında ise DİR hükümlerine uygun olarak mamul madde şeklinde 
yaptığı ihracatı belgelemek kaydıyla TMO'nun dünya fiyatlarından ihracatçılara buğday 
satış: yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu şekilde, ihracatçıların daha düşük fiyatlardan 

hububat temin etmelerine yönelik ihracat taahhütleri garanti altına alınmış ve 
ihracatçıların yurtiçine ürün satmalarının önüne geçilmiştir. Ancak, bu uygulamaya 
2004-2005 döneminde yeni bir düzenlemeyle son verilerek TMO'nun DİR Belgesine 
sahip Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara, DİR hükümlerine uygun olan ve 
belgelerinde yer alan un, makarna, bisküvi, gofret, kek, bulgur, irmik, şehriye, buğday 

nişastası ve bünyesinde un ihtiva eden diğer gıda ürünleri ile sanayi yemi şeklinde 
yapmış oldukları veya yapacaklarını taahhüt ettikleri ihracatlarının karşılığında buğday 
satışı yapabileceği düzenlenmiştir.'*! Bu dönemden itibaren ihracat öncesi ve ihracat 
sonrası şeklinde uygulanmaya başlayan DİR ile, ihracat öncesindeki uygulamada DİR 
Belgesine sahip ihracatçılar, ihracat amaçlı hammadde temini için TMO'ya başvurarak 
gerekli hububatı uluslararası piyasalardaki satış fiyatlarından satın alıp işleyerek mamul 
madde şeklinde ihraç etmektedirler. İhracat yapıldıktan sonra İhracatçı Birlikleri ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla ihracatı gerçekleştirdiklerine dair belgeleri TMO'ya 

ulaşmakta ve işlem sona ermektedir. İhracat sonrası uygulamada ihracatçıların, ihracat 
amaçlı olarak talep ettikleri hammaddeyi iç piyasadan temin edip işleyip ihraç ettikten 

sonra İhracatçı Birlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla ihracatı 
gerçekleştirdiklerine dair belgeleri TMO'ya ulaşmaktadır. Daha sonra bu belgelerde 
belirtilen oranlarda kullandıkları hammadde miktarınca buğdayı TMO'dan uluslararası 

piyasalardaki satış fiyatlarından satın almaktadırlar. 

  

19 1997-1998 Dönemi Karar'a Ek BKK 
"1 2004/7743 sayılı BKK 
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2005-2006 döneminde de'9” devam eden ihracat öncesi ve sonrasında da 

yapılabilen DİR uygulaması ile, söz konusu sistem istismara daha açık hale gelmiş ve 
daha sıkı kontrol gereksinimi artmıştır. Sadece ihracat sonrası biçimindeki uygulama ile, 
dünya fiyatlarından ürün tedariki için, ihracatçılar yapmış oldukları ihracatı belgelemek 
zorunda oldukları için sistem düzenli işlemektedir. Ancak, ihracat öncesi uygulama ile, 

sıkı bir kontrol mekanizması bulunmadığı takdirde, buğdayı düşük fiyatlardan temin 
eden ihracatçılardan sistemi kötüye kullanmak isteyenlerin, ihracat yapmak yerine, daha 

yüksek kazanç sağlamak için, aldıkları buğdayı daha yüksek fiyatlardan yurtiçine satma 

riski bulunmaktadır. Dolayısıyla, denetim ve kontrol mekanizmalarının çok iyi işlemesi 
gerekmektedir. 

29 Mayıs 2006 tarih ve 2006/10506 sayılı “Hububat Ürünü Alım ve Satımı 
Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararıyla, Dahilde İşleme Rejimi ifadesi kaldırılmış ve 
ihracattan sonra hububat satışı uygulaması başlamıştır. 

Tablo 4.33 TMO Tarafından DİR Kapsamında Yapılan Buğday Satışları (ton) 
  

  

  

  

SEKTÖR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UN 200.612 | 27.064 | 90.527 | 154.747 | 53.365 518 | 586.901 (2.453.390 

BİSKÜVİ 30.233 | 5.092 5 5 E 432 16.611 | 32.237 

BULGUR 5.210 | 3.720 - 363 6.278 3.297 | 29.546 | 49.259   

MAKARNA 55.874 | 14.000 | 7.051 22.465 | 77.727 | 19.737 | 274.351 | 316.612                     
TOPLAM 291.929 | 49.876 | 97.578 | 177.575 | 137.370 | 23.984 | 907.409 (2.851.498 

  
  

Kaynak: TMO 

Tablo 4.3'ten TMO tarafından DİR kapsamında yapılan buğday satışlarının 
özellikle 2004 yılında artmaya başladığı ve 2005 yılında bir önceki yıla göre 3,14 kat 

daha fazla arttığı görülmektedir. Önceki yıllarda düşük düzeylerde gerçekleşen DİR 
satışları ile 2004 ve ve 2005 yıllarındaki yüksek TMO alımları gözönünde 

  

"3 2005/8871 sayılı BKK 
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bulundurulduğunda 2004 ve 2005 yıllarında DİR kapsamındaki satışlar, TMO'nun artan 
stoklarının dengelenmesinde son derece önemli rol oynamıştır. 99 

Tablo 4.4 DİR Kapsamında Yapılan Buğday Satışları ve İthalat Değerleri 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
BİR Kapmarnind | tiki İthalat Ort.DİR | DirDeğeri Satılan Buğday Fiyatı ($/ton) Değeri($) Fiyatı (8) YIL Miktarı (ton) y g ($/ton) 

1998 291.929 134,9 39.381.222 122 35.586.145 
1999 49.876 115,2 5.745.715 118 5.899.618 
2000 97.578 130,9 12.772.960 104 10.139.981 
2001 177.575 143,1 25.410.983 110 19.459.260 
2002 137.370 134,8 18.517.476 122 16.770.588 
2003 23.984 150,3 3.604.795 154 3.685.541 
2004 907.409 208,3 189.013.295 159 144.656.118 
2005 2.851.498 183,7 523.820.183 142 404.675.091 

Toplam 4.537.219 - 818.266.629 - 640.872.342 
  

  

Kaynak: TMO, 2005 yılı Hububat raporu 

Tablo 4.4'ten, son sekiz yılda, DİR kapsamında TMO tarafından ihracatçılara 
satılan 4,5 milyon ton buğdayın, 818 milyon dolarlık ithalat yerine, TMO'dan temin 
edildiği görülmektedir. Yıllar itibarıyla TMO, DİR fiyatlarıyla ihracatçılardan, sattığı 
buğday karşılığında, 641 milyon dolar temin-etmiştir. Başka bir ifadeyle. ihracatçılar, 
ithalat yapmak yerine; vergi kolaylıklarıyla birlikte daha uygun fiyatlarla DİR'den 
faydalanmışlar ve söz konusu dönemde bütçeden 177 milyon dolar tutarında 
desteklenmişlerdir. 

DİR”'in iyi işlemesi, iyi bir denetim mekanizmasının olmasına bağlıdır. Nitekim, 
söz konusu rejimin sorunlarından bir tanesi Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapatma 
süresinin uzun olması ve bu nedenle bu kapsamda dünya fiyatlarından ithal edilen tarım 

ürünlerinin iç piyasaya verilmesi ve bu durumun da fiyatları düşürerek yerli üretimi 
olumsuz yönde etkilemesidir. Söz konusu kapatma işlemi için verilen ek süreler ile 
tarımsal ürünlerde iki üretim dönemini kapsadığından ihracatı artırma amacına 

ulaşılamamaktadır. 

  

'$ TBMM KİT Komisyonu Alt Komisyon Raporu, TMO 2004 yılı Hesap ve İşlemleri 
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42.3.2.2 Dahilde İşleme Rejiminin AB ve DTÖ ile Uyumlu Hale Getirilmesi 

Mevcut durumda buğday stoklarını eritmek ve ihracatçılarımıza yurtdışı 
piyasalarda rekabet gücü kazandırmak için uygulanan DİR”de, dünya fiyatlarından 
imalatçı/ihracatçılara buğday verilmekte, ancak buğday alım maliyetinin daha yüksek 
olması nedeniyle, TMO'ya aradaki fark kadar görev zararı tahakkuk ettirilmektedir. 
Nitekim, buğdayın maliyeti sadece alım maliyeti üzerinden hesaplanmamakta; stok 
maliyetine, pazarlama ve genel yönetim giderleri eklenerek satış maliyetine ulaşılmakta 
ve bu tutarın da üzerine yıllara göre değişen belirli yüzdelerdeki kar marjları eklenerek 

buğdayın maliyetlerini karşılayacak toplam yurtiçi satış fiyatına ulaşılmaktadır. Nihai 
olarak ulaşılan bu tutar ile de dünya fiyatları arasındaki fark kadar birim görev zararı 

tahakkuk ettirilmektedir. Yurtiçi satış fiyatlarının, dünya fiyatlarına yaklaştığı yıllarda 
tahakkuk eden görev zararı ve dolayısıyla bütçedeki yük de azalmaktadır. TMO, mevcut 
durumda tahakkuk ettirilen görev zararı ödemelerini bütçe kısıtları nedeniyle Hazine'den 
düzenli olarak alamadığı için alım dönemlerinden önce yurt dışındaki bankalardan kredi 
almak zorunda kalmaktadır. 

Türkiye'de, TMO özelindeki DİR uygulaması ülke şartlarına göre düzenlenmiş 
bir yapıdır ve AB'ye uyum sürecinde bazı uygulamalarından vazgeçilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu gereklilikle birlikte, önerilen müdahale sistemiyle zaman 

içerisinde yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına yaklaşması gerçekleştirilirse, DİR'in 
mevcut işleyişteki hacmi yıllar itibarıyla kademeli olarak azalarak sona erecektir. 
Sanayiciler mevcut durumdaki gibi, TMO'dan buğday satın almak yerine, dünya 
fiyatlarıyla yurtiçinden temin edecekleri buğday konusunda, sadece kalite için ithalata 

gerek duyacaklar, böylece TMO'nun üzerindeki finansal yük de azalmış olacaktır. 

Görev zararı tahakkuklarının azaltılmasıyla bütçeden sağlanacak tasarruf, yurtiçi 
fiyatlar, dünya fiyatlarına kademeli olarak yaklaştırılırken üreticinin gelir kaybını telafi 
edecek ödemelerde kullanılabilecektir. Dolayısıyla, prim ödemelerinin artması halinde 

vergi mükelleflerinin katlanacağı maliyet, bütçeden yapılan görev zararı ödemelerinin 
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azaltılmasıyla hafifleyecektir. Böylece hem bütçeye yük olan görev zararı uygulaması 

azalırken hem de yurtiçi buğday fiyatları dünya fiyatlarına yaklaştırılmış olacaktır. 

Tablo 4.5 2005 Yılı İçin Buğday Prim Tutarı ve DİR ile Tahakkuk Eden Görev 

  

  

  

  

  

  

    
Zararı 

2005 Yılı Uygulaması 
Miktar Birim Fiyat Toplam Tutar 
(Bin Ton) (Kg/Ykr) (YTL) 

Mey elm 11.000 3 330.000.000 
Sistemi 

DİR Satışları 2.851 19,0 542.908.110 
TMO Yurtiçi Satış 2.851 43,5 1.240.185.000 

Görev Zararı 
Tahakkuku 2.851 24,5 697.276.890 
Bütçeye Yük 14.851 1.027.276.890 

        
  
Kaynak: DPT, Hazine Müsteşarlığı ve TMO verileri 

Tablo 4.5*te görüldüğü gibi 2005 yılında prime esas üretim miktarı 11 milyon 
ton, DİR satışları 2.851 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Buna, göre, 2005 yılında buğday 
için DİR ve prim sisteminin bütçeye toplam maliyeti yaklaşık I milyar YTL olarak 
hesaplanmıştır. DİR uygulamasının kademeli olarak azalacak olması ve prim ödemesi 
sisteminin kg başına kademeli olarak artırılacak olması, eski sisteme göre bütçeye olan 
toplam yükü değiştirmemekle birlikte, görev zararı ödemeleri için ayrılan ödeneğin 
üreticiye prim ödemesi olarak verilmesi ve yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına 
yaklaştırılmasını sağlayacaktır. 

DİR kapsamındaki buğday temininin yurt içinden değil de ithalat yapılarak 
karşılanması halinde 2005 yılı verilerinin yeni duruma göre simülasyonu Tablo 4.6'da 
gösterilmektedir. 
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Tablo 4.6 TMO Aracılığıyla Uygulanan DİR Sisteminin Kaldırılması Senaryosu 
  

  

  

  

  

  

  

2005 Yılı Ürünü Uygulaması 
Miktar Birim Fiyat Toplam Tutar 
(Bin Ton) (Kg/Ykr) (YTL) 

Meyer Erim 11.000 9,3 1.027.276.890 istemi 

DİR Satışları 2.851 19,0 0 
TMO Yurtiçi Satış 2.851 37,2 1.059.463.508 
GZ Tahakkuku 2.851 0 
Bütçeye Yük 14.851 1.027.276.890 

          
  

Kaynak: DPT, Hazine Müsteşarlığı ve TMO verileri 

Tablo 4.6'dan da görüldüğü gibi aynı miktarda satışların yurtiçine yapılması ve 
DİR talebinin ithalatla karşılanması durumunda, Tablo 4.5'teki bütçeden DİR 
kapsamında tahakkuk eden 698 milyon YTL'lik görev zararının üreticiye prim olarak 
verilmesi halinde, birim prim fiyatı 3,5 YKr'den 9,8 YKr'ye çıkarken, yurtiçi satış 
fiyatları aradaki 6,3 YKr'lik birim artışlık fark kadar düştüğü ya da dünya fiyatlarına 

yaklaştığı görülmektedir. Ancak DİR kapsamında ithal girdi yerine yerli girdi 
kullanılmasının nedeni sadece yurtiçindeki stokların eritilmesi değil aynı zamanda 
denetim güçlüğünden dolayı ithal girdilerin bir kısmının yurtiçi piyasaya sürülmesi 

ihtimalidir. Denetimler çok daha sıkı yapılsa bile Türkiye'de buğday için son yıllarda 
yüksek bir DİR talebi olduğu gözönüne alındığında ithalatın riskli olduğu ve 
uygulamanın en sağlıklı biçimde yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına kademeli bir 
biçimde indirileceği politikalar çerçevesinde ele alınması gerektiği görülmektedir. 

4.2.3.3 İhracat ve İthalat Politikaları 

Yıllar itibarıyla, TMO ithalat ve ihracatının hacmi, fiyat desteklerinin 
düzeyinden, dünya fiyatlarından ve ihracat sübvansiyonlarından etkilenmiştir.'8* Tablo 
4.7den, Türkiye buğday piyasasında üretim fazlası olduğu yıllarda dahi ithalatın 
  

1 SCHMİTZ Andrew, Erol Çakmak, Troy Schmitz, Richard Gray, Türk Tarımında Ekonomik Politika, 
Devlet Ticareti ve Kooperatifler, Ankara, Şubat 1999, s.32 
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yapıldığı görülmektedir. 1998 yılından itibaren DİR kapsamında, dünya fiyatları 
düzeyindeki düşük fiyatlardan ürün alabilen imalatçı/ihracatçılar ithalat yapmak yerine, 
uygun fiyatla DİR'den faydalanmakta ve sadece kaliteli buğday ihtiyacını karşılamak 

için ithalat yapmaktadırlar. Özellikle 2002 yılından itibaren, buğday ithalatımız ihracatın 
oldukça üzerinde seyretmektedir. 

Tablo 4.7 Türkiye Buğday İthalat ve İhracatı (1998-2005) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
BUĞDAY İTHALATI BUĞDAY İHRACATI TÜRKİYE 

Ort. İthal Ort. İhraç| Tarım Tarım 
Miktar Değer Fiyatı Miktar Değer Fiyatı İthalatı İhracatı 
(Ton) (Bin $) ($/ton) (Ton) (Bin $) ($/ton) | (Milyon S) | (Milyon $ 

1998 | 1.721.506) 232.206) 1349 |ı013.085| 127.556 | 125,8 2.125 2.357 
1999 | 1.613.025) 185.897) 1152 | 1.600.520) 149.420 | 934 1.649 2.058 
2000 | 963.668) 126.143) 130.9 | o64.883 | 95.294 98,8 2.123 1.659 
2001 | 346827) 49621) 14311 | 706242 | 76909 108,9 1.409 1.976 
2002 | 1.116.575) 150472) 134.8 67 200 297,6 1.703 1.754 
2003 | 1.846.284) 277.543) 150,3 790 346 438 2.535 2.121 
2004 | 1.065.389) 221.868) 208.3 740 313 423 2.757 2.541 
2005 | 135.596) (o 25.031) 184.6 | 74789 | 10392 139 2.801 3.329 

                  
  

Kaynak: Buğday İthalatı: DTM, Buğday İhracatı : TMO, 2005 yılı Hububat Raporu, Tarım İthalatı: TÜİK, 
Tarım İhracatı: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004) 

Buğday ithalatının genel tarım ürünleri ithalatı içerisindeki payı son 6 yıllık 

dönemde ortalama yüzde 6 iken; buğday ihracatının genel tarım ürünleri ihracatı 
içerisindeki payı ise söz konusu dönem için ortalama yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

1995 yılına kadar sadece TMO'ya verilen ihracat yapma hakkı, bu tarihten sonra 
özel sektöre de verilmiştir. Yurtiçi satış fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması, 

zararına satış yapmak istenmediğinden, ihracatın sadece stokları azaltmak amacıyla 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. TMO'nun yaptığı ihracatta yurtiçi ve dünya fiyatları 
arasındaki fark ise görev zararı kapsamında bütçeden kuruluşa ödenmektedir. 

Yurtiçi fiyatlar yüksek seyrettiği sürece buğday ihracatının yapılması 

Türkiye'nin aleyhine olacağından arzın daha iyi yönlendirilerek stok artışının ve 
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dolayısıyla zararına yapılan ihracatın önlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde 

yurtiçinde toplamda tüketimden fazla üretim yapıldığı halde kaliteli buğday üretiminin 
yetersizliğine binaen yapılan ithalatın da azaltılması için kaliteli üretimin artırılması 
yurtiçi piyasanın ithalatın bozucu etkilerinden kurtulmasını sağlayacaktır. 

4.2.3.4 Buğday Politikalarının Vergi Mükelleflerine ve Tüketicilere Maliyeti 

42.3.4.1 o Vergi Mükelleflerine Maliyeti 

4.2.3.4.1.1 DİR ve İhracat Politikalarının Bütçeye Yükü (Görev Zararı Uygulaması) 

Son yıllarda üretimin belirli ölçüde artması piyasadaki belirleyici aktör olan 
TMO'nun stoklarının da artmasına neden olmuştur. TMO daha önceki yıllarda 

stoklarının eritilmesi amacıyla ihracat yapmakta iken son yıllarda artan DİR talebini 
karşılama yoluna gitmektedir. Bu durum piyasanın regüle edilmesinde ve dolayısıyla 

sektörün kamuya olan maliyetinin azaltılmasında engel oluşturmaktadır. TMO'nun 
yurtiçinde yüksek fiyatlarla aldığı buğdayı, ihracat ya da DİR yoluyla dış piyasalara ya 
da imalatçı ihracatçılara daha düşük fiyata satması, kuruluşu zarara uğratmakta ve söz 

konusu zarar da bütçeden transfer edilen görev zararı ödemeleri ile kapatılmaya 

çalışılmaktadır. 

Yıllar itibarıyla verilen görevlendirmeler sonucunda, TMO tarafından tahakkuk 
ettirilen görev zararı çok fazla artmış ve çok az bir kısmının ödenmesi nedeniyle de 
kuruluşun Hazineden alacak stoku henüz eritilememiştir. 

Tablo 4.8'ten de görüldüğü gibi, sadece 2005 yılı görev zararı tahakkuku 956 
milyon YTL'dir. Bu durum, görev zararının son yıllarda çok fazla yükseldiğini; görev 

zararının bütçeden ödenmesi nedeniyle tahakkuk eden zararların, vergi mükelleflerine 
olan maliyetini de göstermektedir. 
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ve Hazineden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
Yıllar Tahakkuk Tahkuk İptal e n Alacağı 
1997 20.907 147 0 0 32.612 
1998 206.049 455 0 0 239.117 
1999 37175:5172 1.569 2.059 1.281 612.919 
2000 351.404 2.515 34.406 446.682 485.749 
2001 529,437 344 43 484.909 530.578 
2002 497.257 11.376 0 541.174 498.037 

2003 313.695 50 0 268.826 542.956 
2004 268.078 2.422 170 150.000 663.287 
2005 956.417 313 0 663.402 956.615 

    
  

Kaynak: TMO verileri 

Stokları azaltmak için bütçeden transfer edilen bu kaynakların, araştırma¬ 

geliştirme, eğitim, teknoloji yatırımları, ürün geliştirme gibi projelere aktarılması uzun 
vadede sorunların da çözülmesi açısından üreticilere daha fazla fayda sağlayacaktır. 

Nitekim, piyasadaki stokların azalması ile görev zararının düşmesi bütçeden üreticilere 
daha fazla yapılacak kaynak aktarımı anlamına gelmektedir. Bu kaynağın stokların 

eritilmesi yerine verimin artırılmasında kullanılması üretim maliyetlerinin düşmesinde 
ve fiyatların dünya seviyesine yaklaşmasında etkili olacaktır. 

TMO'nun görev zararı doğuran ihracat ve DİR satışlarına ek olarak 2005 
yılından itibaren üreticilere verilen buğday primi de bütçeden ödendiği için vergi 
mükelleflerine maliyet oluşturmaktadır. 2005 yılındaki ilk uygulamasında TMO sert 

ekmeklik buğdayın alım fiyatını kg başına 38 YKr olarak değil de 35 YKr olarak 
açıklamış, bütçeden 3 YKr'lik prim ödemesi yapılmıştır. Böylece tüketici dünya buğday 
fiyatlarıyla yurtiçi fiyatlar arasındaki fark kadar üreticiyi desteklerken; bu farkın bir 
kısmı bütçeden karşılanmaya başlandığı için desteğin bir kısmının mali yükü 
tüketicilerden vergi mükelleflerine kaymıştır. 

  

8 Tablodaki yıl sonu görev zararı alacağı cari yıl ve önceki yıllar toplamıdır. 
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4.2.3.4.1.2 Türkiyenin Mali Kısıtları 

Uzun yıllardan beri, artarak tahakkuk eden görev zararını, mali kısıtlar nedeniyle 

alamayan TMO'nun görev zararı alacağı da aynı hızda artmaktadır. 2005 yılı itibarıyla 
956 milyon YTL görev zararı alacağı olan TMO'nun, bu durum nedeniyle finansal 
durumu da kötüleşmiştir. 

Tablo 4.9 1997-2005 Dönemi TMO Finansman Kaynakları (Bin YTL) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
YILLAR GOR ARI İKRA ZI BANKALAR TMO KAYNAKLAR 

TAHSİLATI KREDİLER (KREDİ) (KAYNAKLARI| TOPLAMI 

1997 - 10.069 129.347 73.946 213.362 
1998 - 198.545 254.038 452.583 
1999 - 217.681 - 320.259 537.940 
2000 - 288.958 - 546.298 835.256 
2001 - 120.774 191.526 507.601 819.901 
2002 125.000 - - 583.900 708.900 
2003 268.826 - - 527.563 796.389 
2004 150.000 - 222.073 710.974 1.083.047 

2005 100.000 916.982 532.665 861.000 2.410.647 

            
  

Kaynak: TMO verileri 

TMO, yıllar itibarıyla finansmanını sağlamak için banka ve Hazine ikrazlı 

kredileri kullanmış ya da özkaynaklarından faydalanmıştır. Bazı yıllarda ise, Tablo 
4.9'dan görüldüğü gibi, Hazine?den görev zararı avansı tahsil edebilmiştir. 

Buğday priminin ilk uygulama yılı olan 2005 yılında yaklaşık 330 milyon YTL 
prim tahakkuk etmiş ve bunun ancak yüzde 57'si ilgili yılda üreticiye ödenebilmiş, kalan 
tutarın ödenmesi ise bir sonraki yılda tamamlanmıştır. 

Gerek görev zararı ödemeleri, gerekse destekleme primi ödemeleri açısından 
bakıldığında buğday politikalarının vergi mükelleflerine yükü 2005 yılı itibarıyla 

toplamda yaklaşık 1,3 milyar YTL'ye ulaşmıştır. Ancak aynı yıl içerisinde çok küçük bir 
kısmı ödenebildiği göz önüne alındığında Türkiye'deki buğday politikalarının yüksek 
mali kısıtlar altında yürütüldüğü görülmektedir. 
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4.23.4.2 Tüketicilere Maliyeti 

Tablo 4.10*da, 2000-2005 dönemindeki dünya fiyatları ile Türkiye borsa fiyatları 
karşılaştırılarak tüketicilere olan yük hesaplanmıştır. Buna göre söz konusu dönemde, 

tüketiciler toplamda 6,7 milyar YTL, yıllık ortalamada ise 1.119 milyon YTL ekstra 
maliyete katlanmak durumunda kalmıştır. 

Tablo 4.10 Türkiye'de Uygulanan Buğday Politikalarının Tüketicilere Maliyeti 
  

  

  

  

  

  

  

  

          
Türkiye 

y Tüketim (Bin | Pünya Buğday Kim Sen Tüketicilere ıllar ton) Ort. Fiyatı Buğday Borsa Yük (YKr/KG) ii (Bin YTL) Fiyatı 
(YKr/KG) 

2000 14.368 8,0 10,3 330.464 
2001 14.570 16,7 16,9 29.140 
2002 14.771 20,1 28,0 1.166.909 
2003 14.969 21,6 36,7 2.260.319 
2004 15.400 29,7 37,9 1.262.800 

2005 15.840 23,8 34,3 1.663.200 
Toplam 89.919 - - 6.712.832 

  
  

Kaynak: Dünya buğday fiyatları: OECD Referans fiyatları; Borsa Fiyatları: TMO 

Türkiye'de, Eskişehir, Konya, Polatlı ve Çorum borsalarında oluşan fiyatların 
ortalaması alınarak hazırlanan Tablo 4.11 incelendiğinde, gerek Anadolu kırmızı sert 

buğdayın ve gerekse de Anadolu makarnalık buğdayının fiyat artış hızlarında 2002 

yılından itibaren düşme olduğu ve hatta 2005 yılında her iki cins buğdayın fiyatlarında 
düşüş olduğu görülmektedir. Tablodan görülecek diğer bir olgu ise, dünyada her yıl, 
makarnalık buğdayın fiyatının ekmeklik buğdaydan daha yüksek olmasına rağmen; 

Türkiye'de 2001 ve 2002 yıllarında söz konusu farkın azaldığı ve hatta 2002 yılından 
itibaren, borsalarda işlem gören ekmeklik ve makarnalık buğdaylar arasındaki fiyat 

farkının ekmeklik buğday lehine yükseldiği görülmektedir. Bu durum da, borsa 
fiyatlarının piyasa ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, makarnalık buğdaya ihtiyaç duyan 
ve talep eden kesimin stoklarının, taleplerini karşılamada yeterli olduğunu ve dolayısyla 

ekmeklik buğdaya olan talebin daha fazla artması sonucunda ekmeklik buğday fiyatının 
yükseldiğini göstermektedir. 
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Kalitesi itibarıyla ABD HRW buğday ile eşdeğer olarak kabul edilen Anadolu 

kırmızı sert buğdayın borsa fiyatları, ABD buğday fiyatları ile karşılaştırıldığında, 2000¬ 
2005 döneminde, her yıl, Türkiye'deki piyasa fiyatlarının daha yüksek gerçekleştiği 

görülmektedir. Özellikle 2002 yılından itibaren, söz konusu fark, ortalamada, ton başına 

100 dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle, son 6 yılık süreçte, piyasa 
fiyatlarımız, ABD HRW buğday fiyatlarının ortalamada, yüzde 43 üzerinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 4.11 2000-2005 Dönemi Türkiye Buğday Borsa Fiyatları" 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

BORSA FİYATLARI 
Anadolu Kırmızı Sert Anadolu Durum 

Buğday Yıllık Buğday Buğday Yıllık Bığday 
Fiyatı Değişim | Endeks Fiyatı Fiyatı Değişim | Endeks Fiyatı 

Yıllar | (YKr/Kg) (o) ($/ton) | (YKr/Kg) (<p) (S/ton) 
2000 10,3 - 100 166 10,5 - 100 168 

2001 16,9 63 163,43 138 16,9 6I 161,26 138 
2002 28,0 66 271,01 186 21,9 65 266,10 185 
2003 36,7 31 355,85 246 35,1 26 334,60 235 
2004 37,9 3 367,06 266 35.2 0 336,04 248 
2005 34,3 -10 331,76 256 32,0 -9Y0 305,52 239 

                  
  

Kaynak: TMO ve DPT verileri 

Kalite itibarıyla Kanada durum buğdayı ile eşdeğer olarak kabul edilen Anadolu 

durum buğdayının Türkiye'deki borsa fiyatları, Kanada durum buğdayı fiyatları ile 
karşılaştırıldığında ise, 2002 yılına kadar, makarnalık buğday borsa fiyatlarının Kanada 

buğday fiyatının altında gerçekleştiği, 2003 yılından itibaren ise üzerinde seyrettiği 
görülmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta, Türkiye'deki borsalarda 2002 
yılından itibaren, makarnalık buğday fiyatlarının, ekmeklik buğday fiyatlarının altında 

kalmasına rağmen; yani kalitesine göre fiyatları daha düşük gerçekleşmesine karşın, 
makarnalık buğday fiyatlarının dünya fiyatlarının üzerinde seyretmeye devam edişidir. 

Bu durum, Türkiye yurtiçi buğday satış fiyatlarının dünya fiyatlarının oldukça üzerinde 

gerçekleştiğini göstermektedir. 

  

'* Borsa fiyatları, Anadolu Kırmızı Sert Buğdayda Eskişehir, Konya, Polatlı ve Çorum borsalarının; 
Anadolu Durum Buğdayında Konya, Polatlı ve Çorum borsalarının ortalamasıdır. 
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Tablo 4.12 2000-2005 Dönemi TMO İç Satış Fiyatları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

TMO İÇ SATIŞ FİYATLARI 
Anadolu Kırmızı Sert Anadolu Durum 

Buğday Yıllık Buğday | Buğday Yıllık Buğday 
Fiyatı Değişim | Endeks Fiyatı Fiyatı Değişim | Endeks Fiyatı 

Yıllar | (YKr/Kg) o) ($/ton) |(YKr/Kg) o) (S/ton) 
2000 11,3 - 100 181 12,8 - 100 205 
2001 18,3 62 162,3 150 2 il 65 165,0 172 
2002 27,4 49 242,3 182 31,6 50 247,1 210 
2003 38,3 40 338,8 256 42,8 36 335,3 287 
2004 44,0 15 389,3 309 49,0 14 383,5 344 
2005 43,5 -1 385,6 325 46,5 -5 364,3 347 

                  
  

Kaynak: TMO ve DPT 

2000-2005 dönemi TMO yurtiçi satış fiyatları incelendiğinde, borsa fiyatlarının 

aksine, makarnalık (anadolu durum) buğday fiyatlarının her yıl, ekmeklik (anadolu sert) 
buğday fiyatlarının üzerinde seyrettiği görülmektedir. Bu durum da, TMO'nun satış 

fiyatlarının piyasaya göre biraz daha kalite farkını yansıttığı; piyasada oluşan fiyatlarda 

ise cari durumdaki arz ve talep dengesinin daha etkili oluğunu göstermektedir. Ayrıca, 
borsa fiyatlarında olduğu gibi, TMO satış fiyatlarında 2005 yılında düşme 

gerçekleşmiştir. 

TMO yurtiçi satış fiyatları ile dünya fiyatları karşılaştırıldığında, 2000-2005 
döneminde, Anadolu kırmızı sert buğdayda, TMO fiyatlarının her yıl eşdeğeri olan ABD 

fiyatlarının üzerinde gerçekleştiği, söz konusu farkın 2002 yılından itibaren hızla arttığı, 
nitekim TMO fiyatlarının, dünya fiyatlarının, 2004 yılında yüzde 91 ve 2005 yılında 

yüzde 104 üzerinde gerçekleştiği hesaplanmıştır. Durum buğdayı fiyatları ise, eşdeğeri 

olan Kanada durum buğdayı fiyatlarının 2000 yılında ve 2003 yılından itibaren üzerinde 

yer almış olup; 2004 yılında yüzde 59 ve 2005 yılında yüzde 65 fazla gerçekleşmiştir. 

4.2.4 Buğday Piyasasında Üretim-Tüketim Dengesinin Sağlanması 

Tablo 4.13.'ten yıllar itibarıyla buğday talep bileşenleri incelendiğinde, yıllık 

buğday tüketiminin yaklaşık yüzde 65 ila yüzde 75'i arasında değişen oranlarda insan 

tüketiminden oluştuğu; Türkiye'de ekmek tüketiminin dışında makarna, bulgur, irmik, 

pasta gibi buğday kökenli mamullerin tüketimi de dikkate alındığında kişi başına buğday 
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tüketiminin 200 kg'ın üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin yaklaşık yüzde 
10'u hayvan yemi olarak ayrılırken, ortalama üç yılda bir değiştirildiği varsayımıyla 
Türkiye'nin yıllık tohumluk talebi 600 bin ton civarında gerçekleşmektedir. 

Tablo 4.13 Türkiye Buğday Piyasasındaki Üretim Tüketim Dengesi"? (Bin Ton) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
7 rz Sürndi ei Tüketin 

i e .., Hayvan İnsan |; BR ; Dönem Yıllar | İthalat | Üretim | Zayiat Yemi Tohumluk Tüketimi İhracat| Kapsamındaki) Sonu emi ü Satışlar Stoku 
1998 | 1.722 (21.000| 2.310 | 2.100 627 13.959 | 1.014 292 2.656 
1999 | 1.613 (18.000| 1.980 | 1.800 625 14.165 | 1.601 50 2.049 

2000 964 (21.000 2.310 | 2.100 627 14.368 965 98 3.545 
2001 347 (19.000) 2.090 | 1.900 623 14.570 706 178 2.824 
2002 | 1.117 | 19.500| 2.145 | 1.950 620 14.771 0,7 137 3.817 
2003 | 1.846 (19.000) 2.090 | 1.900 607 14.969 0,8 24 5.072 
2004 | 1.065 |(21.000| 2.310 | 2.100 627 15.400 0,7 907 5.793 
2005 136 |(21.500| 2.365 | 2.150 627 15.840 75 2.851 3.922 

    
  

Kaynak: TMO Hububat Raporu, s.57-59, TMO verileri. 

Son sekiz yılın verileri değerlendirildiğinde Türkiye'de buğday üretiminin iç 
tüketimi karşıladığı ve son yıllarda dönem sonu stok artışı, ihracat miktarları ve DİR 

kapsamında yapılan satış miktarları toplamı kadar üretim-tüketim dengesizliğinin 
mevcut olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen, Türkiye'de bazı yıllarda, üretilen 

buğdayın kalitesinin, kaliteli buğday talebini karşılayamaması nedeniyle buğday ithalatı 
yapılmakta ve bu da piyasa dengesini olumsuz etkilemektedir. Üretim fazlası buğdayın 
bir kısmı, ihracat ve DİR kapsamında imalatçı-ihracatçılara satış yapılarak 
azaltılmaktadır. Son yıllarda buğday ihracatı azalmakta ancak DİR kapsamında satılan 
buğday miktarı ve dolayısıyla buğdayın hammadde olarak kullanılması sonucu elde 
edilen un ve unlu mamüller ile makarna ihracatı artmaktadır. 

  

872005 yıl sonu itibarıyla özel sektörün elinde stok olmadığı varsayımıyla Türkiye toplam stoku, 
TMO'daki 3,5 milyon tonluk stok miktarına eşit olarak alınarak dönem sonu stok miktarları 
hesaplanmıştır. Dönem sonu stokları bir sonraki yılır dönem başı stoklarına eşittir. Üretim, ithalat, ihracat, 
DİR kapsamında yapılan satışlara ait rakamlar TÜİK ve TMO'nun resmi istatistiklerinden alınmıştır. 
Tüketime ait veriler olmadığı için insan tüketimi, hayvan yemi, tohumluk rakamları ve zaiyat miktarları 
oransal hesaplamalarla tahmin edilmiştir. 

119 



  

Türkiye buğday piyasasının etkin bir şekilde regüle edilmesi için üretim tüketim 
dengesinin sağlanması gerekmektedir. Tarımsal ürünlerde mevsimselliğe bağlı olarak 
belirli yıllarda arz fazlası ürünün oluşması normal olmakla birlikte, özellikle son yıllarda 
sürekli iç talebin çok ötesinde üretim fazlası olması piyasanın işleyişini olumsuz 
etkilemektedir. 

Üretim maliyetlerinin düşük, yurtiçi fiyatların dünya fiyatları seviyesinde ve 
üretim kalitesinin yüksek olduğu ülkelerde üretim fazlası, ülkenin ihracat gücünü 

artırmaktadır. Türkiye'de ise, mevcut durumda, söz konusu şartların sağlanamaması, arz 
fazlası üretimin her yıl hem kamuya büyük bir maliyet oluşturmasına hem de piyasanın 
işleyişini güçleştirmesine neden olmaktadır. 

Piyasadaki söz konusu fazlalık sadece üretim-tüketim dengesizliğinden değil, 
bazı yıllarda kaliteli buğdayın yetersiz oluşu nedeniyle söz konusu kaliteli buğday 
ihtiyacının üretim fazlasıyla değil; ithalat ile karşılanmak zorunda kalmasından 
kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla, kısa vadede elverişli alanlarda ekim sınırlamasına 
gidilerek gerekirse alternatif ürün desteği verilmesi ve orta vadede kaliteli ürünün teşvik 
edilerek ithalat talebinin azaltılması, buğday piyasasında üretim tüketim dengesinin 

sağlanması için uygulanması gereken kısa ve orta vadeli politikalar arasındadır. 

42.4.1 Elverişli Alanlarda Ekim Sınırlamasına Gidilerek Alternatif Ürün Desteği 
Verilmesi 

Arz sınırlamasına yönelik tarım politikaları uygulanırken, çiftçilerin gelir 

kayıplarının telafi edilmesi başta olmak üzere, bulundukları bölgede üretebilecekleri 
alternatif ürünlerin yetişmesi ve sınırlandırılan ürünün ortalama veriminin düşmemesine 
dikkat edilmesi gibi bir çok kısıt bulunmaktadır. 

Ortalama verim düzeyi ve alternatif ürün yetişme imkanı gibi temel iki kısıt 
açısından bakıldığında, Türkiye'deki buğday üretim alanları; 

1. Verimin yüksek ve alternatif ürün imkanının olduğu ekim sahaları, 
II. Verimin düşük ve alternatif ürün imkanının güç olduğu ekim sahaları, 
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HI. Verimin düşük ve alternatif ürün imkanının olduğu ekim sahaları 
olarak sınıflandırılabilir. 

Tablo 4.14 Buğday Ortalama Veriminde İlk Yirmide Yer Alıp Üretim Miktarı 
Yüksek Olan İller 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Sıra İller Verim (kg/ha) Üretim (ton) 
l Tekirdağ 4.282 826.376 
2 Kırklareli 3.262 453.402 
3 Edirne 3.208 629.379 
d Amasya 3.142 383.422 
5 Mardin 3.110 432.028 
6 Hatay 3.051 253.548 
7 Çanakkale 3.044 348.690 
8 Balıkesir 2.771 489.212 
9 Antalya 2.711 333.316 
10 Adana 2.694 836.922 

Ort./Toplam - 3.128 4.986.255 

  
  

Kaynak: TÜİK, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), 2004 
Tablo 4.14'te Türkiye'de buğdayın en verimli olduğu ilk 20 ilden üretim 

miktarları yüksek olanlar görülmektedir. TÜİK'in söz konusu iller bazında tarla ürünleri 

incelendiğinde buğdaya göre fiyat açısından daha yüksek getirisi olan alternatif 
ürünlerin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca bu çalışma için yapılan anket sorularından 
“Yeterli destek verilse hangi ürünü yetiştirmek istersiniz?” sorusuna bu illerde verilen 

cevaplar değerlendirildiğinde; Tekirdağ'da mısır, ayçiçeği ve kanolanın; Kırklareli'nde 
mısır, yulaf ve ayçiçeğinin; Edirne'de kanola ve ayçiçeğinin; Amasya'da ayçiçeğinin; 

Mardin'de pamuğun; Hatay'da pamuk, kanola ve ayçiçeğinin; Çanakkale'de ayçiçeği ve 
kanolanın; Balıkesir, Antalya ve Adana'da pamuk, mısır ve ayçiçeğinin alternatif ürün 

desteği verilmesi durumunda yetiştirilebileceği görülmektedir. Tablodan, 2004 yılı 
itibarıyla toplam 4,986 bin ton üretimin yapıldığı bu illerdeki buğday üretiminin arz 

fazlasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu iller gibi, 1. grup kapsamında 
değerlendirilebilecek verimi yüksek ve alternatif ürün imkanının olduğu tüm diğer 
illerde buğday arzının kısıtlanması, buğday ortalama veriminin düşmesine neden 
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olacağından bu alanlarda buğday arzının sınırlandırılmasına ancak, Türkiye buğday 
verim ortalaması orta vadede belirli bir düzeye geldiğinde geçilmelidir. Tablo 4.14'te 

yer alan iller içerisinde buğday üretiminin en fazla yapıldığı illerin Çukurova ve Trakya 
bölgelerinde yer aldığı görülmektedir. Türkiye'de pamuk ve ayçiçeği ürünlerinde arz 

açığı bulunduğu göz önüne alındığında, orta vadedeki uygulamanın pamuk ve ayçiçeği 
üretiminin en yoğun olduğu bölgeler olan Çukurova ve Trakya'daki buğday üretim 
alanlarından başlaması, ikame edilecek ürünlerin tarımsal üretim içerisindeki 

dengelerinin de bozulmamasını sağlayacaktır. 

Tablo 4.15 Buğday Ekim Alanlarının Fazla ve Verimin Düşük Olduğu İller 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Buğday Ekili Alan / 

İLLER e Ek Verim (Kg/ha) Üretim (ton) 
Alanı (0) 

Hakkari 90 1.282 27.343 
Bitlis 85 1.199 70.893 
Van 76 1.013 108.405 
Sivas 75 1.503 517.780 
Muş 74 1.196 181.862 
Tunceli 73 1.129 29.107 
Malatya 72 1.999 194.726 
Ağrı 71 1.075 168.413 

Ort./Toplam 77 1.244 1.298.529 
    
  

Kaynak: TÜİK, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), 2004 
Tablo 4.15 incelendiğinde, belirtilen illerde verim düzeyinin Türkiye 

ortalamasının oldukça altında kaldığı, ancak aynı zamanda da buğdayın toplam ürünler 

içerisinde oldukça fazla ekim alanına sahip olduğu görülmektedir. Il. grup kapsamında 
değerlendirilebilecek bu iller ve benzeri buğday ekim alanlarında, verim düşük olmasına 

rağmen buğday arzının sınırlandırılması, buğday ekim alanlarının fazla olmasından 
dolayı kolay olmayacaktır. TÜİK'in iller bazında tarla ürünleri incelendiğinde, 
Hakkari'de baklagiller ve ayçiçeğinin; Van'da baklagillerin, Tunceli'de mısır ve 

baklagillerin; Malatya ve Ağrı'da ayçiçeğinin yetiştiği ayrıca anket sonuçlarından 
Bitlis'te mısır ve patatesin; Sivas'ta ayçiçeğinin ve Muş'ta mısır ve patatesin alternatif 
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ürünler olarak yetiştiği görülmektedir. Bu sonuçlardan, sınırlı da olsa, bu alanlarda 
alternatif ürün yetiştiği görülmektedir. 

Grafik 4.1 Üreticinin Buğday Ekme Kararını 1. Derecede Etkileyen Faktörler 
  

Fiyat 
304    

  
  

Tarımsal destek 
beklentisi 

Alışkanlık 1400 
23 Pazarın talebi 

5 
    
  

Kaynak: Anket Sonuçları 

Grafik 4.1'de görüldüğü gibi, ankette “Buğday ekme kararınızı etkileyen en 
önemli faktör nedir?” sorusuna verilen cevaplar arasında yüzde 30 ile |. sırada fiyatın; 
yüzde 23 ile buğday ekme bilgi ve alışkanlığının; yüzde 19 ile iklim şartları ve arazinin 

durumunun; yüzde 14 ile tarımsal destek beklentisinin; yüzde 10 ile buğday ürününün 
maliyetinin düşük olmasının ve yüzde 5 ile pazarın talebinin etkili olduğu 

görülmektedir. Ekim kararında “fiyat”tan sonra, “alışkanlık” faktörünün 2. sırada yer 
aldığı göz önüne alındığında, 2. grup kapsamındaki illerin ekim alanlarında buğdayın bu 
kadar geniş bir yere sahip olmasında, iklim ve ürün yetiştirme koşulları dışında, 

üreticilerin alışkanlıklarının da önemli rol oynayabileceği görülmektedir. Alışkanlıkların 
kısa vadede değişmesi güç olacağından ve alternatif ürüne geçiş için çok daha cazip 
destekleme ödemeleri verilmesi gerekebileceğinden, bu özellikleri taşıyan alanlarda 

alternatif ürüne geçilebileceği ancak bunun kısa vadede sınırlı olacağı tahmin 
edilmektedir. 
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Tablo 4.16 Buğday Ekim Alanlarının Az ve Verimin Düşük Olduğu İller 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Buğday Ekili Alan / 
İldeki Toplam . 

Tarla Ürünlerinin Verim Üretim 
İLLER Ekili Alanı (0) (Kg/ha) (ton) 
Kilis 41 1.802 39.431 
Kars dd 1.047 106.531 
Kırşehir 47 2.191 261.800 
Niğde 49 1.665 134.361 

Adıyaman 49 1.397 166.324 
Nevşehir 51 1.954 247.705 
Samsun 52 2.136 300.742 

Ort./Top. 48 1.742 1.256.894 

  
  

Kaynak: TÜİK, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), 2004 
Tablo 4.16*da, buğday verimin Türkiye ortalamasının altında ve ekim alanlarının 

da nispeten daha düşük olduğu iller görülmektedir. Bu illerde ve benzer durumdaki diğer 
bölgelerde ekim alanlarının az olması, buğday ürün arzının sınırlandırılıp alternatif 
ürüne (o geçilebilme ihtimalini (o kuvvetlendirmektedir. . Nitekim, TÜİK verileri 
incelendiğinde, tarla bitkileri olarak Kilis'te mısır, pamuk, mercimek ve nohutun; 
Kars'ta ayçiçeği ve patatesin; Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Samsun'da mısır, ayçiçeği, 
mercimek ve nohutun; Adıyaman'da pirinç, pamuk, baklagiller, susam ve patatesin 
yetiştiği ve sözkonusu ürünlerin buğdaya göre getirilerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla 111. Grup kapsamındaki alanlarda alternatif ürüne geçişin 
diğer bölgelere göre daha kolay uygulanabileceği görülmektedir. Söz konusu alanlarda, 
alternatif ürüne geçilmesi kaynakların daha etkin kullanımını sağlarken hem ortalama 
buğday veriminin artmasını sağlayacak hem de geçiş sürecinde arz fazlalığının 
azaltılmasında belirleyici bir önlem olabilecektir. 

Nitekim, ABD'de 1990 yılı Gıda Tarım, Muhafaza ve Ticaret Kanunu ile buğday 
ve yemlik tahıllar gibi ürünler için ekilişlerin azaltılması programı uygulanmıştır. 
Buğday, ekimi azaltılacak ürünler kapsamında olduğu için, bir buğday üreticisi ancak 
ekilişlerin azaltılması programını uyguladığı taktirde diğer tarımsal desteklerden 
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faydalanabilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye'de de tarımsal desteklerden yararlanma şartına 

alışkanlıklarından dolayı buğday ekiminden vazgeçmeyen üreticiler üzerinde etkili 
olabilecektir. 

Yukarıda verilen TÜİK verileri ve anket çalışmasının sonuçlarının yanı sıra 
belirli varsayımlar altında yapılan önerilerin daha sağlıklı olabilmesi için ekim 
sınırlamasına gitmeye elverişli alanların tesbiti için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığın 
tarafından iller düzeyinde verim, kalite ve alternatif ürün gibi hususların ayrıntılı olarak 
belirlendiği bir çalışma yapılmasının gerekli olduğu görülmektedir. 

Buğday arzının sınırlandırılması değerlendirilirken de, 1. Bölümde bahsedildiği 
gibi, buğdayır. stratejik bir ürün olmasının yanında; Türkiye tarımsal ürün deseni, arz 
talep dengesi gibi ülke koşulları göz önüne alınmalı ve diğer ürünlerin ikamesine, 
ortalama verimlerini düşürme gibi tarımsal yapı içerisindeki dengelerini bozucu etkileri 
olmayan belirli kriterler doğrultusunda izin verilmesi önem taşımaktadır. 

Anket sonuçlarına göre fiyatın en önemli faktör olarak buğday ekimini 
etkilemesi, alternatif ürüne geçilmesine karar verilecek yerlerde teşvik edilecek ürünün 
fiyatının alternatif ürün desteğiyle birlikte, buğday fiyatlarının getirisinden daha yüksek 
olmasını gerekli kılmaktadır. 

Ayrıca, ankete cevap veren buğday üreticilerinin eğitim durumları 
değerlendirildiğinde, yüzde 53'ünün ilkokul mezunu ve sadece yüzde 7'sinin üniversite 
mezunu olması, buğday ekme bilgisi ve alışkanlığının, buğday ekme kararını etkileyen 
en önemli 2. faktör olarak karşımıza çıkmasında çiftçinin eğitim düzeyinin ve teknik 
olarak bilinçlenmesinin ekim kararında önemli rol oynadığını düşündürmektedir. 

4.2.4.2 Buğday Veriminin Artırılması 

Tablo 4.17'den, buğdayda AB üyesi ülkelerin verim ortalamasının Dünya 
ortalamasının 2 katına yaklaştığı, ABD'nin verim ortalamasının dünya ortalamasının 
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biraz üzerinde, Türkiye'nin ise dünyanın, dekar başına 50 kg altında seyrettiği 

görülmektedir. 

Tablo 4.17 ABD, AB, Türkiye ve Dünya Buğday Verimleri (kg/da) 
  

  

  

  

              Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 
ABD 282,5 270,6 237,1 291,2 289,9 
AB 528,7 510,3 535,2 484,3 577 
Türkiye 223,4 203,2 209,7 225,8 222,8 
Dünya Ort. 271,8 265,1 264,5 287,4 283,9   
  

Kaynak: DİE Tarım İstatistikleri Özeti, 1985-2004, Ziraat Odaları Birliği, 2005. 

Türkiye'de verim düzeyinin düşük olması, buğday üretimi konusunda bölgesel 
üretim planlaması yapılması ve üreticilerin bölgesel olarak alternatif ürüne 

yönlendirilmesinde bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Buğday üretim tüketim 
dengesinin sağlanması kapsamında, verimin düşük olduğu yerlerde verimin artırılması, 
verimin yüksek olduğu yerlerde ekim sınırlamasına gidilebilmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca, verimin düşük gerçekleşmesi üretim maliyetlerini artırmakta, artan 
maliyetler de hem yurtiçi satış fiyatları aracılığıyla tüketicilere yansımakta hem de 
üreticinin kamu tarafından daha çok sübvanse edilmesi için baskı oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, veriminin artırılmasında, tohumluk ve gübre kullanımının uygun şartlarda 

yapılması, uygun toprak işleme sisteminin seçimi, zirai mücadele ile tarımsal 

mekanizasyon ve eğitim konuları önem arz etmektedir. 

4.2.4.2.1 o Tohumluk Kullanımı 

Buğday üretiminde verimi etkileyen en önemli girdi, iyi ve kaliteli tohumluktur. 
Tohumun genetik potansiyeli verimliliği belirleyen en önemli faktörlerden birisi olup 
yapılan araştırmalara göre, genetik ilerlemenin verim artışına katkısı yüzde 50 
civarındadır. 

Türkiye'de, istenilen düzeyde tohumluk kullanılmamasının nedenlerinin başında 
safiyet ve biyolojik değeri yüksek tohumluk kullanmanın öneminin üretici tarafından 
yeterince bilinmemesi ve tohum yetiştirme tekniklerindeki noksanlıklardır. Bu nedenle, 
Türkiye'de yaygın olan tohum yenilemenin 5 yılda bir yapılmasının yeterli olacağı 

126 



  

görüşüne karşılık, özellikle makarnalık buğdayda olmak üzere Kaliteli bir üretim için, 

tohum yenilemenin en fazla 3 yılda bir yapılması gerektiği'"* üreticilere çok iyi 
aktarılmalıdır. 

Türkiye'de yıllık tohumluk talebi 1,8 milyon tondur ve buğdayın kendine 
döllenen bir bitki olması sonucu sertifikalı tohumluk değişiminin üç yılda bir yapılmâsı 
gereği nedeniyle yıllık sertifikalı buğday tohumluk ihtiyacı 600 bin ton civarındadır:'** 

Tohumluk ve damızlık üretimi alanında faaliyet gösteren bir iktisadi devlet 
teşekkülü olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yıllık tohumluk 
programları yaparak çiftçilere tohum dağıtmaktadır. Tablo 4.18 incelendiğinde, yıllar 

itibarıyla TİGEM tarafından dağıtılan buğday tohumluğu miktarında dalgalanmalar 
olduğu, özellikle 2000 yılından itibaren düşmeye başlayan tohumluk dağıtım miktarının 
2004 yılından itibaren 1998 yılı ve öncesindeki seviyelere yaklaştığı görülmektedir. 
Üreticiler tarafından sertifikalı hububat (buğday-arpa) tohumu kullanım oranı ise 2005 
yılında yüzde 22,9 olarak gerçekleşmiştir." 

Tablo 4.18 TİGEM”in Sertifikalı Tohumluk Dağıtımı (Bin Ton) © 
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (2004 | 2005'| 

Buğday 108 108 162 159 133 91 53 72 89 163 152 
Hububat 123 125 180 178 155 108 58 76 100 | 180 169 
Kaynak: TİGEM Cip â 

  

  

                          
  

  
Son yıllarda yüksek verimli ve kaliteli buğday - çeşitlerinin “sertifikalı 

tohumluğunun kullanılmasına önem verilmekte ve sertifikalı tohumi kullanan çiftçilere 

destek sağlanmaktadır. Nitekim, bu amaçla dekar başına, 2004 yılında | YıL” ve 2005 
yılında 3 YTL destek uygulanmıştır. Ayrıca, Ziraat Banilası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri, sertifikalı buğday ve arpa tohumluğu satın alan çiftçilere düşük faizli 
kredi uygulaması yapmakta ancak bu uygulama buğday üreticileri tarafından yeterince 
kullanılmamaktadır.'?? 

  

' AYDOĞUŞ Osman, Gülten NEVRUZ, 1998, s.32 
' Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s.8, 
99 2007 Yılı Programı 
191 2004-2005 Dönemi BKK 
' Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s.8 
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Türkiye'de tohumculuğun diğer bir sorunu ise, özel sektörün tohumlukta çok az 

pay sahibi olmasıdır. TİGEM özel sektörle birlikte yıllık sertifikalı tohum ihtiyacının 
ancak dörtte birini karşılamakta, kalan ihtiyacın sertifikalı tohumlukla karşılanmaması 
ortalama verimi düşürmektedir. 

Tablo 4.19 TİGEM ve Özel Sektörün Sertifikalı Buğday Tohumluğu Dağıtımı 
  

  

  

    (Bin Ton) 2002 2003 2004 2005 
TİGEM 7 89 163 152 
Özel Sektör — 11 67 25 
TOPLAM 7 100 230 177           
  

Kaynak: DPT verileri 

Tablo 4.19*dan da görüldüğü gibi, sertifikalı buğday tohumluğu dağıtımında özel 

sektörün payı 2003, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla yüzde 11, yüzde 29 ve yüzde 14 
olarak gerçekleşmiştir. Özel sektörün 2004 yılından itibaren sertifikalı tohum üretimini 
artırmasında bu yıldan itibaren sertifikalı tohumluğa verilen desteklerin etkili olduğu 
düşünülmektedir. 

42.4.22 Gübre Kullanımı 

Gübrenin verimlilik üzerindeki etkisinin üst düzeyde olabilmesi için toprak 

analizi ile birlikte belirlenecek gübre cinsi, miktarı, gübreleme yöntem ve zamanının iyi 
ayarlanması, ayrıca gübre kullanımında yağışların ve sulamanın zaman ve miktarına da 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çiftçilerimiz gübre kullanımı konusunda 
yeterince bilinçlendirilmelidirler. 

Türkiye'de gübre kullanımında yıllar itibarıyla şiddetli dalgalanmaların 
yaşanması üretimi de etkilemektedir." Tablo 4.20'de 10'ar yıl arayla gübre kullanan 
buğday üreticilerinin sayısı verilmektedir. Buğday işletmelerinin sayısı düşmekle birlikte 
her iki dönemde de kimyasal gübre kullanan işletmelerin toplam işletmeler içindeki 
oranının yüzde 92 seviyesinde olduğu görülmektedir. 

Türkiye'de mevcut gübre kullanım düzeyi önemli artışlara rağmen tarımı 
gelişmiş ülkelerde kullanılan miktarlara göre çok düşüktür. Türkiye'ye göre, İngitere'de 
  

'3 AYDOĞUŞ Osman, Gülten NEVRUZ, 1998, 5.40 
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      1991 2001 

i Kimyasal Gübre | Zirai Mücadele | ; Kimyasal Gübre | Zirai Mücadele İşletme i i İşletme i i 
Kullanan İşletme | Yapan İşletme Kullanan İşletme | Yapan İşletme Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

2.796.573 2.599.154 1.459.639 1.783.314 1.642.762 994.194         
  

  
Kaynak: 11. Tarım Şurası Sonuç Raporu, 2004, s. 91 

Tohumluk kullanımı ve gübrelemenin yanında, buğdayda verimi etkileyen diğer 
faktörler uygun toprak işleme sisteminin seçimi, zirai mücadele, tarımsal mekanizasyon 
ve eğitimdir. Tablo 4.20'den zirai mücadele yapan işletme sayısının toplam işletmeler 

içindeki oranının 1991 yılındaki yüzde 52 seviyesinden, 2001 yılında yüzde 56 
seviyesine yükseldiği görülmektedir. Küçük çaplı artışa rağmen, buğday üretiminde süne 

ve kımıl zararlılarının, verim ve kalite yönünden üretimi en çok tehdit eden olguların 
başında geldiği göz önüne alındığında; tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımının, 
uygun olarak ve zamanında yapılabilmesi, alet ve ekipmanlarının bakım ve onarım gibi 

kontrollerinin hasat öncesinde yapılması gibi konularda ilgili kuruluşların işbirliği 
yapması, çiftçilerin ( bilinçlendirilmesi Oiçin eğitim faaliyetlerinin — artırılması 

gerekmektedir."** Nitekim Orta Vadeli Program 2007-2009'da tarımsal üretimde 
iyileştirme verimlilik ve kalitenin artırılması için eğitim-yayım hizmetlerinde 

ş için tarım alet ve sağlanacağı belirtilmiştir.” Ayrıca, verimin artırılabilmesi 
makinalarının ekonomik kullanımının sağlanabilmesi amacıyla orta vadede küçük 
işletmelerin bir araya gelmesi ve mekanizasyonun iyi çalışmasını sağlayan girdi 

maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. 

  

** “Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s.8-9, 34 
"5 Orta Vadeli Program 2007-2009 
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4.2.4.3 Üretim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Politikalar 

42.43.1 Üretilen Buğdayın Kalitesi 

Buğdayın kalitesine etki eden belirleyici faktörler fiziksel ve kalıtsal 

özellikleridir. Buğdayın fiziksel özelliklerini etkileyen faktörler tohumluk kullanımı, 
iklim koşulları, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılar, hasat-harman ve depolamadır. 
Bu faktörlerden iklim koşulları kontrol edilemezken, hastalık ve zararlılar da iklime 
bağlı olarak ortaya çıkmakta ve kalite üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.'” 

Buğdayın kalıtsal özellikleri ise buğdayın türünden kaynaklanan öz kalitesidir. 

Buğday türleri arasındaki kalite farkı yapılan sınıflama ve konulan standartlarla 
belirlenmektedir. Buğday üretiminin Türkiye'nin her bölgesinde gerçekleştiriliyor 
olması ve gelenekselliğin aşılamaması, buğdayda tüm kuruluşların benimsemiş oldukları 

ortak bir buğday standardının oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. 

Kaliteli ve istenilen özellikte ekmek üretimi için buğdayın sahip olması gereken 
protein oranı ekmek üretimi için yüzde 11 iken makarna üretimi için bu oran daha da 
yüksektir. Gelişmiş ülkelerin standartlarında ve depolamada protein miktarı esas 
alınmaktadır. Bu şekilde, yüksek ve düşük protein miktarına sahip buğdaylar birbiri ile 

karışmamakta ve kalite düşmemektedir. Türkiye'de çiftçi açısından protein miktarı 
fiyata etki etmediği için kalitenin önemi azalmaktadır. Protein miktarına prim vererek 
alım yapıldığında çiftçi de yüksek proteinli ürün yetiştirmek için teşvik edilecektir. 7 

42.4.3.2 Kaliteli Üretimin Teşvik Edilmesi 

Buğday arzının sınırlandırılması için uygulanması gereken politikalardan bir 
diğeri de kaliteli üretimin teşvik edilmesidir. Arzın talepten daha yüksek olduğu yıllarda 
dahi kaliteli buğday ihtiyacına istinaden ithalat yapılması piyasada üretim tüketim 

dengesinin sağlanması açısından kaliteli üretimin artırılmasını gerekli kılmaktadır. 

  

199 AYDOĞUŞ Osman, Gülten NEVRUZ, 1998, 5.28 
© a:g.e., 5.28,29 
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Kaliteli buğday üretimi için öncelikle sertifikalı tohumluk kullanımının ülke 

genelinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. İlgili kuruluşların işbirliğiyle üreticilere 
sertifikalı tohumluk kullanmanın Türkiye açısından ve kendi gelirleri açısından önemi 
üzerinde duran eğitim programlarının verilmesi üreticinin bu konudaki bilincinin 
artmasını sağlayacaktır. Sertifikalı tohumluk kullanımının üretici açısından daha 

maliyetli olduğu göz önüne alındığında, satış fiyatlarının düşürülmesine ve payı düşük 
olan özel sektörün tohumluk üretimini teşvik etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. 

Buğday üretiminde başlıca iller arasında yer alan Konya ili özelinde yapılan bir 
araştırmada, üreticilerin yaklaşık yüzde 41'lik kısmının sertifikalı tohumluk konusunda 

bilgi sahibi olmadığı gözlemlenmiştir. Üreticilerin yüzde 55'i fiyatların yüksek olması 
nedeniyle sertifikalı tohumluk kullanmadıklarını beyan ederken, yüzde 18'i bu konudaki 
bilgi eksiklikleri nedeniyle kullanmadıklarını, yüzde 13'ü de sertifikalı tohum temininde 
zorlandıkları için kullanmadıklarını ifade etmişlerdir."?8 

Tablo 4.21 2004 Yılı İtibarıyla Makarnalık Buğdayı Üretimi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

Sıra İller Üretim Türkiye Makarnalık Buğday Verimi 
(Bin Ton) | Oranı(“) (kg/ha) 

I | Konya 623 12 2.480 
2 | Şanlıurfa 494 10 2.196 
3 | Kahramanmaraş 406 8 3.031 
4 | Diyarbakır 377 8 2.7171 
5 | Mardin 352 7 3.368 
6 | Afyon 178 4 2.440 
7 | Karaman 174 3 2.525 
8 | Çorum 155 3 2.456 
9 | Yozgat 153 3 2.071 
10 | Malatya 148 3 1.537 

Kaynak: TÜİK, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), 2004 

Tablo 4.21'de görüldüğü gibi, kaliteli buğdayın göstergesi olan makarnalık 

buğday üretiminin en fazla olduğu iller İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindedir. Bu alanlarda uygulanan yanlış politikalar sonucu makarnalık buğday 
  

ARISOY Hasan, Cennet Oğuz, Tarımsal Aaştırma Ensitütüleri Tarafhdan Yeni Geiştirilen Buğday 
Çeşitlerinin Tarım İşletmelerinde Kullanım Düzeyi ve Geleneksel Çeşitleri ile Karşılaştırmalı Ekonomik 
Analiz-Konya ili Örneği,Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:130, Mart 2005, Ankara, s.100 
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üretimi azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi ekmeklik buğday ile makarnalık buğday 

fiyat paritesinin iki tür arasındaki kalite farkını yansıtmamasıdır. 1994-1998 döneminde, 
makarnalık buğday fiyatı ekmeklik buğday fiyatının ortalama yüzde 40 üzerinde 
gerçekleşmiş ancak son yıllarda bu oran azalmıştır. 2000 yılından sonra yüzde 15 
civarında olan söz konusu oran, 2005 ve 2006 yıllarında yüzde 3 seviyelerine 
gerilemiştir. Avrupa'da ise bu oran zaman zaman yüzde 70'lere ulaşmaktadır"? 
Makarnalık buğdayla ilgili daha titiz çalışmalar yapılması ve ülke ihtiyacının 

belirlenerek fiyat politikasının buna göre oluşturulması gerekmektedir. 

Ankette yer alan sorulardan “Ürününüzü neden tüccara satıyorsunuz?” sorusuna 
verilen cevaplarda, 2. sırada yüzde 10 ile tüccarın kaliteye daha az önem vermesi 
nedeniyle her kalitedeki ürünü alması cevabı yer almıştır. Dolayısıyla, üretici her 
durumda, keskin ölçülerde standartlaşmış kalite ve miktar şartı aramayan TMO ve 

tüccara satabileceğinin bilincindedir. 

Bölgelere göre yapılacak ayrıntılı bir çalışmayla hangi bölgenin hangi kaliteli 

tohuma yatkın olduğu belirlenmeli ve araştırmacı kuruluşlar, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaparak dünyadaki kaliteli buğday 

çeşitlerinin Türkiye?de de yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye'de uygulanan diğer bir çok tarımsal destekleme politikası gibi buğday 

priminde de kaliteye göre farklılaştırma yapılmamaktadır. Bölgelerarası coğrafi 
farklılıklar ve dolayısıyla ekim yöntemlerindeki farklılıklar, üreticilerin kaliteli üretim 
konsundaki bilgi eksikliği ile de birleştirildiğinde buğdayda, verim ve kalitesi farklı olan 

alanlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, primin kaliteyi yansıtması hem üreticilerin daha 
yüksek gelir elde edebilmeleri için kaliteden ödün vermemelerini sağlayacak hem de 

kaliteli buğday üretimi, ithalatı azaltmasının yanı sıra Türkiye'nin dış piyasalarda 
rekabet gücünü artırarak tarım sektörünün gelişmesine de katkı verecektir. 

  

!9 AYDOĞUŞ Osman, Gülten NEVRUZ, 1998,5.22 

132 



  

42.5 Buğday Üreticilerinin Gelirlerinin İyileştirilmesi ve İstikrarının Sağlanması 

Buğday piyasasının regülasyonunda uygulanan fiyat, dış ticaret ve arz 
politikalarıyla üretim tüketim dengesinin sağlanması ve bu dengenin gerçekleştiği fiyatın 

istikrarlı bir biçimde tüketicilere ve vergi mükelleflerine en az maliyet yüklemesinin 
yanı sıra üreticilere de tatmin edici ve istikrarlı bir gelir düzeyi sunması gerekmektedir. 

Zira ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 1,8 milyon çiftçinin üretim yaptığı Türkiye buğday 
piyasasında, hem sayıca hem de siyasileri etkileme potansiyeli itibarıyla en büyük baskı 
grubunun üreticiler olduğu görülmektedir. Ayrıca hanehalklarıyla birlikte büyük bir 

sosyal grup olan buğday çiftçisinin geçimini sağlayamaması halinde şehirlere göçünün 
kaçınılmaz olması, tarımsal üretiminin devamının ve toplumsal huzurun sağlanması 
açısından da üretici gelirlerinin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

4.2.5.1 Buğday Üretiminin Çiftçiye Ortalama Maliyeti 

Türkiye buğday piyasasının en büyük sorunlarından olan yüksek üretim 

maliyetleri konusunda uzun yıllardır, girdi fiyatlarındaki artışlar, ürün fiyatlarına 
yansıtılamamakta ve üreticinin mağdur olmasının yanı sıra yurtiçi fiyatlar dünya 

fiyatlarının üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Üretim maliyetlerinin yüksek 
olmasının nedenlerinden biri Türkiye'deki işletmelerin küçük ve parçalı olmasıdır. 
Nitekim teknolojinin ve girdilerin ekonomik kullanımını etkileyen bu olgunun arazi 

toplulaştırma çalışmalarıyla önüne geçilebilmekte, verim artışıyla ve gelişmiş 
teknolojilerin kullanılmasıyla da üretim maliyetleri düşebilmektedir. Bunların yanında 
maliyetlerin düşürülebilmesi için, sertifikalı tohumluk kullanımının artırılması başta 
olmak üzere verimi artırıcı tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. 

Buğday üretiminin temel maliyet bileşenleri mazot, ilaç, gübre, tohum, işçilik 

masrafları ve tarla kirasıdır. Girdi maliyetleri içerisinde en büyük maliyet kalemi olan 
mazot, en çok birinci sürüm ile hasatta kullanılmakta olup dekar başına toplam 14 It 
tüketilmekte ve bu tüketimin yüzde 21'i hasatta gerçekleşmektedir.>” 

  

9 Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s.32 
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Tablo 4.22 1995-2005 Anadolu Kırmızı Sert Buğday Maliyeti ve TMO Alım Fiyatı 
Karşılaştırması 
  

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 
  

1 Kg. Dane * 
Maliyeti 1,0 1,5 2,6 5,0 | 10,9|(11,51(236|293|(296|29,7) 31,6 

(VKr/Kg)” 
TMO Buğday 
Alım Fiyatı 0,7 1,8 3,3 53 8,0 | 10,2 | 16,4 23 32,5 | 37,1 38 
(YKr/Kg.)* 

  

  

Maliyet-Fiyat 7 (YKr) 0,3 -0,3 | -0,7 | -03 | 29 1,3 72 63 | -29 | -74 | -6,4 
Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMO 
* 2005 yılı alım fiyatına prim dahildir. 

                        
  

TMO, her yıl buğday fiyatlarını; piyasa fiyatları, dünya fiyatları, ithal fiyatları, 
üretim maliyetleri ile enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak belirlemektedir.” 
Ancak, üretim maliyetleri TMO buğday alım fiyatları ile karşılaştırıldığında, Tablo 
422'den görüldüğü gibi Türkiye ekonomik dengelerinde genel olarak bozulmanın 
yaşandığı 1999-2002 yılları arasında maliyetlerin alım fiyatlarının üzerinde seyrettiği, bu 
yıldan itibaren TMO'nun açıkladığı fiyatların maliyetlerin üzerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Yıllar itibarıyla buğday maliyetleri incelendiğinde 2001 yılına kadar maliyetlerin 
daha yüksek oranlarda arttığı; 2002 yılından itibaren enflasyon oranındaki düşüşe paralel 
olarak maliyet artışının yavaşladığı görülmektedir. 

1998-2005 dönemi buğday alım fiyatları değerlendirildiğinde, ekmeklik 
buğdaylardan Anadolu kırmızı sert buğday fiyatında en fazla artışın yüzde 6l ile 2001 
yılında, en düşük artışın ise yüzde 3 ile 2005 yılında gerçekleştiği, makarnalık 
buğdaylardan Anadolu durum buğdayın fiyatında en fazla artışın da yüzde 6l ile 2001 
yılında gerçekleştiği ve 2005 yılında ise düşüş yaşandığı görülmektedir. 2003 yılından 
itibaren, her üç çeşit buğday fiyatında artış hızı oldukça yavaşlamıştır. 

  

2! Üretim maliyetlerine buğday çiftçisi hanehalkı işgücü maliyetleri dahil değildir. 
202 Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s 23 
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Anadolu Kırmızı Sert Anadolu Kırmızı Yarı Sert Anadolu Durum 

Buğday | Yıllık | 1998 Yılı| Buğday | Yıllık Fiyatları Buğday | Yıllık | 1998 Yılı Yıllar) Fiyatı | Değişim | Fiyatları | Fiyatı | Değişim Fiyatı | Değişim | Fiyatları (YKr/Kg)) (©) (KYKrKg)(YKr/Kg) (e) Ge) (YKr/Kg)| (©) KYKrKg) 
1998| 5,30 - 5,30 5,04 - 5,0 7,16 - 7,2 
1999) 8,00 5I 532 7,20 43 4,8 9,20 29 6,I 

2000| 10,20 28 4,33 9,18 28 39 11,73 28 5,0 

2001) 16,40 61 4,30 14,76 6I 3,9 18,86 6l 4,9 
2002| 23,00 40 4,ll 21,16 43 3,8 25,99 38 4,6 

2003| 32,50 41 4,48 31,00 47 4,3 36,70 41 5,l 
2004| 37,05 14 4,62 35,20 14 4,4 39,20 7 4,9 

20054) 38,00 3 4,54 36,20 -6 4,3 39,00 -1 4,7 
Kaynak: TMO, 2006 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
Tohumluk Gübre Gübre Traktör 

(2. Grup Ekmeklik) |(9526 A. Nitrat) (DAP) Mazot (1000 TL/Adet) 
Yıllar 

Fiyat e Fiyat 0) Fiyat Ye Fiyat o Fiyat e 
(YKr/Kg) | Artış İ((YKr/Kgj)| Artış |(Y Kr/Kg)| Artış| (YTL/L6) |Artış|(YTL/L09) | Artış 

1998 9 43 4,l 34 8,7 40 0,12 32 3,075 |65,9 
1999 12.5 39 5,65 38 12,7 46 0,23 85 4,489 46 
2000 18,1 45 8,95 58 16,1 21 0,45 95 7,082 58 
2001 21,5 92 23 157 38,4 139 0,78 74 12,963 | 83 
2002 41 49 18,5 -20 38,5 |0,30 1,3 67,1 | 17,003 (31,2 
2003 48,15 17 27 46 45 17 1,36 4 21,322 | 25 
2004 47,47 -1 30 1 52,5 17 1,796 33 | 25,517 | 20 
2005 47,47 0 31 3 53 l 1,92 7 26,511 4 
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Tablo 4.23'teki TMO alım fiyatları ile de karşılaştırıldığında, girdi fiyatlarının, 
en fazla artış gösterdiği yıl olan 2001 yılında, alım fiyatlarının yüzde 61 oranında arttığı; 
ancak bu oranın söz konusu yılda yüzde 157 oranında artan W26'liık Amonyum Nitrat 
gübrenin; yüzde 139 oranında artan DAP gübresinin; yüzde 74 oranında artan mazot 
fiyatlarının ve yüzde 83 oranında artan traktör fiyatlarının artış oranının altında kaldığı 
görülmektedir. 2004 yılında bir önceki yıla göre azalsa da mazot fiyatlarındaki artış 
oranı, TMO alım fiyatındaki artış oranının üzerinde gerçekleşmeye devam etmiştir. 2005 
yılında TMO alım fiyatlarındaki artış oranı genel olarak girdi maliyetlerinin artış 
oranının altında kalmıştır. 

Buğday üretim maliyetleri içerisinde yüzde 11'lik pay sahibi olan tohumluk 

fiyatındaki artış oranının, 2000 ve 2002 yıllarında Anadolu Kırmızı Sert buğday alım 
fiyatlarının artış oranlarınının üzerinde olduğu görülmektedir. Tohumluk fiyatları 
özellikle 2003'ten itibaren artış oranları itibarıyla TMO alım fiyatlarının gerisinde 
kalmakla birlikte söz konusu dönem için her yıl mutlak fiyat olarak, çok daha üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

Buğday maliyetleri içerisinde yüzde 18'lik bir payı olan ve buğday üretiminde 
yoğun olarak kullanılan DAP ve A. Nitrat (9426) gübre fiyatlarındaki artış hızının 
özellikle 2002 yılında alım fiyatının oldukça altında kaldığı ancak 2005 yılında söz 
konusu oranların birbirine yaklaştığı görülmektedir. 

Buğday maliyetleri içerisinde yüzde 26 payı olan mazot fiyatlarının artış hızının 

ise hemen hemen her yıl Anadolu Kırmızı Sert buğdayın alım fiyatı artış hızının 
üzerinde seyrettiği, 2003 yılında ise mazot fiyatlarında çok küçük bir artış olması 
nedeniyle alım fiyatlarındaki artış hızının daha yüksek olduğu görülmektedir. ”* 

Buğday üretiminde önemli diğer bir girdi olan traktör fiyatlarındaki artış oranı 
ise 2002 ve 2003 yıllarında alım fiyatlarındaki artış oranının altında kalmış; ancak son 
iki yılda tekrar üzerine çıkmıştır. 

  

? Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2005, s. 28 
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4.2.5.2 Buğday Çiftçisinin Eline Geçen Tarımsal Destekleme Ödemeleri ve Net 
Kazancı 

1998 ile 2005 yılları arasında, buğday üreticisinin yararlandığı tarımsal 
destekleme araçları incelendiğinde, üreticinin destekleme priminden sadece 2005 yılında 

yararlandığı; girdi desteklerinden olan gübre desteğinin üreticiye 1998 ile 2001 yılları 
arasında verildiği, sertifikalı tohum desteğinin ise 2004 yılından itibaren verilmeye 

başlandığı görülmektedir. 2001 yılında temel DGD ödemeleri uygulamaya konulmuş ve 
ayrıca 2003 ve 2005 yıllarında verilen mazot desteği ile sadece 2005 yılında verilen 
gübre desteği DGD ödemelerinin bir çeşidi olarak alan bazlı ödenmiştir. 

Tablo 4.25 Buğday Üreticisinin Yıllık Net Kazancı (YTL) 
  

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Piyasa Fiyat Desteği (PFD) 223 314 326 50 48 1.052 | 1.623 | 1.660 
2. Destekleme Primi 0 0 0 0 o 0 0 398 

3. Girdi Desteği 36 36 36 36 0 0 5I 153 
Gübre 36 36 36 36 0 0 0 0 
Sertifikalı Tohum 0 0 0 0 0 0 SI 153 

4. DGD 0 0 0 510 689 1.015 816 204 

Temel DGD 0 0 0 510 689 816 816 0 

Mazot 0 0 0 0 0 199 0 122 
Gübre 0 0 0 0 0 0 0 82   

Toplam Destekleme Ödemesi 259 350 362 597 736 | 2.067 | 2.490 | 2.415 
PFD Hariç Buğday Satış Geliri | 381 469 836 1.649 | 2.412 | 2.408 | 2.644 | 2.981 
  

  

  

  

                  
  

Toplam Üretici Geliri 640 819 | 1.198 | 2.246 (3.148 | 4.476 | 5.134 | 5.396 
Toplam Üretim Maliyeti 565 1.068 | 1.314 | 2.449 (3.129 | 3.147 | 3.424 | 4.187 
Üreticinin Net Kazancı 75 -249 | -116 | -203 19 1.329 | 1.710 | 1.209 

Kaynak: DPT 

Buğday ekilen toplam arazi büyüklüğünün ÇKS'ye kayıtlı toplam buğday çiftçisi 
sayısına bölündüğünde Türkiye'deki buğday üreticisinin ortalama 51 dekar arazide 
buğday ürettiği görülmektedir. Yıllara göre ortalama dekar başına verim ve ortalama 

buğday ekim alanı göz önüne alındığında buğday çiftçisi başına ortalama ürün miktarı 
hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara bağlı olarak ortalama buğday çiftçisinin kendisine 

verilen alan ve miktar bazlı tarımsal destekleme ödemeleri kalemlerinden elde ettiği 

toplam gelirler, toplam ürün satış gelirleri ve toplam üretim maliyetleri hesaplanarak 
Tablo 4.25'te görüldüğü gibi, bir buğday çiftçisinin yıllar itibarıyla yıllık ortalama net 
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kazancı hesaplanmıştır. Çiftçinin ürün satışlarından ve destekleme ödemeleri aracılığıyla 
elde edeceği gelir tahakkuk bazlıdır. 

Anadolu Kırmızı Sert Buğday için oluşturulan Tablo 4.25'te, piyasa fiyat 

desteğinin belirlenmesinde referans fiyat olarak gerek dünyadaki buğday fiyatlarının 

belirlenmesinde son derece etkili olduğu için, gerekse de kalite itibarıyla Türkiye'deki 

Anadolu Kırmızı Sert Buğday ile eşdeğer olarak kabul edildiği için, ABD HRW 
buğdayının 1998-2005 dönemi için ortalama fiyatları kullanılmıştır. Birim piyasa fiyat 

desteği, söz konusu dönem için, TMO alım fiyatlarıyla dünya buğday fiyatları arasındaki 

fark alınarak hesaplanmıştır. 

Grafik 4.2 Destekleme Ödemeleri ve PFD Hariç Buğday Satış Gelirinin Toplam 
Gelir İçerisindeki Payları (0) 
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Kaynak: DPT 

Grafik 4.2'de destekleme ödemelerinin buğday üreticisinin toplam geliri 

içerisindeki payının yıllar itibarıyla değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Bunun başlıca 
sebebi döviz kuru ve dünya fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle piyasa fiyat 

desteğinin değişkenlik göstermesidir. Piyasa fiyat desteğinin, 2000 yılından itibaren 
düşmeye başladığı ve özellikle 2001 ve 2002'de, döviz fiyatlarının artmasının etkisiyle, 

diğer yıllara göre oldukça azaldığı görülmektedir. 
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Yıllar itibarıyla, üreticinin buğday satışından elde ettiği gelirden piyasa fiyat 

desteğinin çıkarılmasıyla elde edilen destekleme harici toplam satış gelirinin, 2002 yılına 
kadar destekleme ödemelerinden elde edilen gelirlere göre daha yüksek oranlarda aldığı 
payın bu yıldan itibaren düşmeye başladığı ve 2004 yılında hemen hemen her iki gelir 

kaynağının birbirine eşit tutarlarda gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun başlıca 
nedeni Türkiye ekonomisinin güç bir süreçten geçtiği 1999-2002 döneminde başta 

piyasa fiyat desteği olmak üzere destekleme ödemelerinin azalması, 2002 yılından 
itibaren ise üretici gelirlerinin artırılması amacıyla girdi desteklerinin yerine verilmeye 

başlanan alan bazlı DGD ödemelerinin kullanım miktarına bağlı olarak elde edilen girdi 
desteklerine göre daha yüksek tutarlara ulaşmasıdır. 

Tablo 4.25, grafik 4.2 ile birlikte değerlendirildiğinde üretici gelirleri içerisindeki 

destekleme ödemelerinin payının düştüğü 1999-2001 yıllarında üreticinin elde ettiği 
gelirin maliyetlerin altında kaldığı ya da 2002 yılında olduğu gibi ancak maliyeti 
karşıladığı; bu payın arttığı hatta hemen hemen destekleme dışındaki buğday satış 

gelirine eşitlendiği 2003-2005 yıllarında ise maliyetlerin üzerinde bir gelir elde edildiği 
görülmektedir. Ancak yine de elde edilen net kazancın yıllık gelir olduğu göz önüne 

alındığında maliyetlerin çok yüksek olduğu ve destekleme ödemelerinin yeterli 
düzeylerde olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Tarımsal destekleme ödemelerinde ve dolayısıyla üretici gelirlerinde son 

yıllardaki nispi iyileşmeye rağmen Tablo 4.26'da görüldüğü gibi buğday üreticilerinin 
aylık net kazancı, asgari ücretin çok daha altında kalmaktadır. Buğday üreticisinin net 

kazancına dair yapılan hesaplamaların çiftçi başına düşen ortalama buğday ekim alanı 

üzerinden yapılması ve bu hesaplamalarda hanehalkı işgücü maliyetlerinin düşürülmesi, 
üreticinin buğday üretiminden kazancının mensubu olduğu hanehalkının toplam kazancı 

olarak kabul edilmesini sağlamaktadir. Buradan yola çıkılarak asgari ücretle yapılan 
kıyaslamayla, üreticinin net kazancın en fazla olduğu yıl olan 2004 yılında dahi, asgari 
ücretin üreticinin net kazancın 1,7 kat üzerinde, 2005 yılında ise 2,5 kat üzerinde olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 4.26 Buğday Üreticisinin Aylık Net Kazancının Asgari Ücret ile 
Karşılaştırılması?"* 
  

YTL 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 

  

AylıkAsgari 29 68,6 | 86,9 | 122,2 | 184,3 | 226,0) 318,2 1( 350,2 
Ücret (net) 
  

, Buğday 
Üreticisinin Aylık 6 -21 -10 -17 2 ll 142 101 

Net Kazancı 
                    
  

Kaynak: DPT 
Tablo 4.26'da görüldüğü gibi, 2005 yılı itibarıyla buğday üreticisinin aylık net 

kazancı, tarımsal destekleme ödemeleri dahil 101 YTL”'dir. Hesaplamaların Türkiye'de 

buğday üreticisinin ortalama 51 dekarlık bir alanda üretim yapmasından yola çıkılarak 

yapıldığı ve Türkiye'de tarımsal üretimin ortalama 61 dekarlık bir alanda yapıldığı göz 
önüne alındığında, buğday üreticisi ortalama 10 dekarlık bir alanda daha, başka bir ürün 

üretebilecektir. Bu üretimin getirisi alan bazlı destekleme ödemelerinde birim fiyat sabit 
olduğu için değişmeyecek, ancak üretilen farklı ürünün fiyatı, maliyeti ile o ürüne 
(veriliyorsa) ait birim piyasa fiyat desteği ve prim desteği değişecektir. Buğday 

üreticisinin ekstra gelir elde edeceği 10 dekarlık alan buğdaydan gelir elde ettiği 51 
dekarlık alanın yaklaşık yüzde 20'sidir. Bu nedenle buğday üreticisi kalan 10 dekarlık 

alanda üreteceği tarımsal üründen, buğday üretimine göre ekstradan 7,5 kat daha fazla 
net birim gelir elde ettiği takdirde 250 YTL daha fazla kazanabilecek ve hanehalkına 
aylık asgari ücret kadar gelir sunabilecektir. Türkiye şartlarında mevcut tarımsal yapıda 

bunun pek mümkün olmaması buğday çiftçisini ve hanehalkının diğer fertlerini tarımsal 
faaliyet dışında gelir elde etmeye itebilmektedir. 

Buğday piyasasında faaliyet gösteren üreticilerin gelirlerinin son derece düşük 
olması, üreticinin çoğu zaman üretim maliyetlerini karşılayamayarak borçlanmasına 
neden olmakta ancak temin ettiği finansman da mazot gibi maliyeti sürekli artan 

girdilerin temini için maliyet dalgalanmalarına karşı da yetersiz kalabilmektedir. 

  

”“ Yil sonunda geçerli olan asgari ücret rakamları alınmıştır. 
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Türkiye'deki buğday fiyatlarının yıllar itibarıyla istikrarlı bir seyir izlemesini 

dolayısıyla piyasa regülasyonunu önemli ölçüde etkileyen üretici gelirlerinin yeterli 
düzeylere ulaşabilmesi için, ülkenin genel ekonomisindeki iyileşmelere bağlı olarak orta 
vadede üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla verim ve kalitenin artırılmasının 
yanı sıra bütçe imkanları ölçüsünde başta prim ödemeleri olmak üzere destekleme 

ödemelerinde, önerilen fiyat sistemine paralel olarak kademeli olarak iyileştirme 

yapılması gerekmektedir. Böylece yıllara göre değişkenlik gösteren üretici gelirlerinde 
tatmin edici bir gelir düzeyi ve istikrar sağlanabilecektir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye'de temel besin maddeleri arasında ilk sırada yer alan ekmeğin 

hammaddesi olan buğday üretimi; bitkisel üretim, tüketim ve tarımsal istihdam 
içerisindeki yüksek payının sağladığı ekonomik değerinin yanı sıra hanehalklarıyla 
birlikte üreticilerin ve girdi olarak kullanıldığı sektördeki sanayici, ihracatçı ve 

çalışanların da dahil olduğu çok geniş bir sosyal kesimi ilgilendirmektedir. Dünya 

buğday üretiminde 8. sırada, tüketiminde ise 7. sırada yer almasına rağmen Türkiye, 
verim ve kalite düzeyi ile işletme büyüklüğü bakımından gelişmiş ülkelerin gerisinde 
kalmaktadır. 

Dünya buğday ticaretinde önde gelen ABD, AB, Kanada ve Avustralya gibi 

gelişmiş ülke ve ülke grupları özellikle son 15 yılda uyguladıkları düzenleyici ve 
destekleyici fiyat, alım ve dış ticaret politikalarına paralel olarak verimin, kalitenin ve 

rekabet gücünün artmasını sağlayıcı yapısal politikaları uygularak hem dış piyasalarda 
söz Sahibi olmayı hem de iç piyasalarında istikrarlı bir işleyişi sağlamışlardır. 

Piyasaların oldukça gelişmiş olduğu ABD ve AB'de piyasanın etkin işleyişine yönelik 
bir fiyat sistemine ve tarımsal destekleme ödemelerine ek olarak ABDde lisanslı 
depoculuk ve borsa sisteminin, AB'de ise kooperatifçiliğin gelişmiş olması piyasaların 

regülasyonunu kolaylaştırmaktadır. 

Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, buğday üretim alanlarının parçalı ve 

işletmelerin küçük ölçekli olduğu Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre daha yoğun bir 
tarım ve dolayısıyla üretici nüfusunun barınması, üretim maliyetlerinin yüksek ve 
fiyatların dünya seviyesinin çok üzerinde olması buğday piyasasında uygulanan 
politikaların da farklılaşmasını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye buğday piyasasında 2002 yılına kadar fiyat istikrarının sağlanması temel 
amaç olarak belirlenmiş ve özellikle 1980'li yılların başından itibaren 20 yıl boyunca 

fiyat mekanizması dışında farklı alım ve ödeme yöntemleriyle uygulama 
zenginleştirilmeye çalışılmışsa da, piyasanın işleyişinde en belirleyici politika Bakanlar 
Kurulu kararıyla belirlenen fiyatlarla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) destekleme 
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alımları yapması olmuştur. Fiyat sübvansiyonlarının yanı sıra, girdi sübvansiyonları da 

temel tarımsal destekleme politikası olarak uygulanmış ancak üretimde yapısal 
dönüşümü sağlayıcı politikaların uygulanamamasına paralel olarak, bu dönemde 

buğdayın ekim, üretim ve verim rakamlarında önemli bir değişme ya da iyileşme 
gözlenmemiştir. TMO aracılığıyla dünya fiyatlarının üzerinde destekleme alımları 
yapılmasıyla ve dış ticaret mekanizmalarıyla yurt içi fiyatların seviyesinin korunmasıyla 

üreticiler rekabet gücü kazanmazken; tüketiciler piyasa fiyat desteklerinin, vergi 
mükellefleri ise TMO stoklarının eritilmesi amacıyla alım fiyatlarının altında yapılan 
ihracatın yüksek maliyetlerine katlanmak zorunda kalmışlardır. 

Yaşanan ekonomik krizlerin ardından, 2002 yılından sonraki dönemde, 
uluslararası kuruluşların ve kısıtların da etkisiyle buğday piyasasının serbestleşmesine 

yönelik politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikalar aracılığıyla, piyasanın daha 
etkin işleyişi ve uluslararası piyasalara entegrasyonunun sağlanması ve bu bağlamda 
TMO'nun piyasada bir aktör olmasından ziyade, daha düzenleyici bir rol üstlenmesi 
amaçlanmıştır. Önceki dönemlerde Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan hububat alım 

fiyatları, 2002 yılından itibaren TMO tarafından ilan edilmeye başlanmış; alımlarda 
çiftçi kayıt sistemi şartı gibi farklı yıllarda getirilen farklı kısıtlarla piyasadaki alım satım 
işlemlerinde TMO dışındaki aktörlerin de aktif olmasına çalışılmıştır. 

2002 yılından itibaren buğday piyasasının regülasyonuna yönelik, alım miktarı 

ve fiyatı ile piyasalarda aşırı dalgalanmaları önleyecek satış fiyatı ve politikalarını 
belirleme yetkisinin TMO'ya verilmesiyle, karar alıcıların buğday piyasasını daha fazla 
serbestleştirme eğiliminde olduğu görülmektedir. Fakat TMO'nun halen hükümetlerden 
bağımsız olarak fiyat belirleyememesi; alım kısıtı ve kriterleri'belirleyerek piyasaya 

yalnızca fiyat istikrarını sağlayan müdahale alımları yapmaktan ziyade, genel olarak 
alım ve satım faaliyetlerine piyasadaki bir aktör gibi devam etmesi, piyasada bir çok 
aktör bulunmasına rağmen piyasa fiyatlarının TMO'nun açıkladığı fiyatlara yakın bir 

düzeyde oluşması; destekleme alımlarından tam olarak vazgeçilmediğini ve piyasanın 
işleyişinde serbestleşme adına köklü bir değişiklik olmadığını göstermektedir. 

Dolayısıyla, destekleme alım politikasının özünün korunarak, başka bir isim altında 
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sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Piyasada oluşması beklenmeden ilan edilen fiyatlar, hem 

TMO'nun alım garantisi olduğu sinyalini vermekte hem de hasat başında açıklanan 
fiyatların üreticiyi, dolayısıyla buğday arzını yönlendirici etkisi olmamaktadır. Bu 

çalışma için yapılan ankete katılan çiftçilerin yüzde 45'inin ürünlerini TMO'ya getirme 
nedeni olarak “alım garantisini” vermesi; yüzde 32'sinin ise “devlet kuruluşu” olmasını 
göstermesi, üreticinin TMO'ya yönelmesinde yüzde 80”lere yakın bir nispette, kuruluşun 

yıllardır alım garantisini vermesinin ve güven veren bir aktör gibi davranmasının etkili 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle piyasa regülasyonu açısından hala en etkili 

kuruluşun TMO olduğu ve serbest piyasa koşulları çerçevesinde diğer aktör ve araçların 
yeteri kadar etkin olmadıkları, dolayısıyla son yıllarda şekli değişiklikler gerçekleşse de 

yapısal dönüşüme yönelik politikaların henüz hayata geçirilemediği görülmektedir. 

Piyasa kurallarının iyi işlemediği tarımsal ürün piyasalarında devlet, bir taraftan 
piyasa mekanizmaları oluşturmaya çalışırken, diğer taraftan bu mekanizmaların 

işlemesini sağlayana kadar müdahale yoluyla piyasayı regüle etmektedir. Bu anlamda 
regülasyon müdahaleci, piyasacı ya da piyasa mekanizmaları tam olarak işleyene kadar 
her ikisinin karması olabilmektedir. 

Türkiye buğday piyasasında piyasacı regülasyonun sağlanabilmesi için son 
yıllarda piyasayı serbestleştirme eğilimi çerçevesinde uygulanan lisanslı depoculuğun, 
ürün borsaları ve vadeli işlemler borsalarının piyasanın regüle edilmesine beklenilen 

düzeyde katkı sağlayamadıkları görülmektedir. Alıcı ve satıcıların sürekli olduğu ancak 
yoğun fiyat hareketliliğinin yaşandığı buğday piyasasında, gerek üretici ve gerekse de 

tüketiciler açısından fiyat istikrarını sağlamak için son derece önemli olan söz konusu 
araçlar, yeterli altyapıların oluşturulamaması ve önemleri konusunda üreticilerin yeteri 
kadar bilgilendirilmemelerinin etkisiyle istenilen düzeyde kullanılamamaktadırlar. Bu 

durum, öngörülen piyasa mekanizmalarının sağlıklı işlemesi sağlanana kadar 
müdahaleci yönü daha ağır basan karma bir regülasyon yaklaşımını zorunlu kılmaktadır. 

DTÖ ve AB taahhütleri çerçevesinde DİR'in mevcut uygulamasının 
değiştirilmesine ve dış ticaret mekanizmaları aracılığıyla korunan yüksek yurtiçi 
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fiyatların düşürülmesine yönelik adımlar atılmadığı takdirde üretim fazlası buğdayın 
eritilmesi ve sağlıklı işleyen bir piyasanın oluşması daha güç olabilecektir. Bunun 

sonucunda ise üretici gelirlerinin düşmesi ve buna bağlı olarak orta ve uzun vadede 

buğday üretiminin azalması riskiyle karşı karşıya kalınabilecektir. 

Uluslararası kısıtıların oluşturduğu baskıya ek olarak yapısal sorunların sürdüğü 

Türkiye buğday piyasası; üreticiye tatmin edici bir gelir düzeyinin, tüketiciye de dünya 
fiyatlarına yakın düzeylerden tüketim imkanının sunulduğu bir fiyat seviyesinde 
istikrarın sağlanması, piyasadaki üretim tüketim dengesizliğinin ortadan kaldırılarak 

üretim fazlası ürünün kamuya ve dolayısıyla vergi mükelleflerine maliyetinin azaltılması 
gibi temel gerekliliklerden dolayı etkin bir biçimde regüle edilmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye buğday piyasasının daha etkin işlemesinin ve 
regüle edilmesinin önündeki engeller ortaya konulmuş ve piyasa sistemi bütüncül bir 

yaklaşımla analiz edilerek, engellerin ortadan kaldırılması ve piyasanın sağlıklı bir 

biçimde işlemesi için orta ve uzun vadede uygulanmasının yararlı olacağı düşünülen 
fiyat, alım, arz, dış ticaret ve desteklemeye yönelik politika önerileri sunulmuştur. 

Fiyatların herhangi bir devlet müdahalesi olmaksızın buğday piyasasında 
belirlenmesi ve buna bağlı olarak piyasanın daha etkin bir biçimde işleyebilmesi, alım ve 

fiyat garantisine dayalı politikalarıyla piyasanın işleyişinde büyük bir etkisi olan 
TMO'nun gelecekteki rolüne bağlıdır. Fiyatları hasat döneminin başında açıklamasıyla 
üreticinin istenilen düzeyde yönlendirilmesini sağlayamayan TMO'nun, fiyatların 

yalnızca piyasada oluşması ile üretici ve tüketicinin zarar görmemesi amacıyla önceden 
belirlediği müdahale fiyatlarıyla piyasaya girmesinin ve piyasada sadece düzenleyici rol 
üstleneceği bir müdahale kurumu olarak faaliyet göstermesinin gerekli hale geldiği 

görülmektedir. Piyasada, önceden belirlenecek olan müdahale fiyatları ile sadece 
müdahale döneminde faaliyet göstermesi beklenen kuruluşun, geçiş sürecinde mevcut 

fiyat politikasından “kademeli” bir şekilde vazgeçerek alım fiyatlarını dünya fiyatlarına 
yaklaştırması daha uygun olacaktır. 
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Uluslararası kısıtlar da gözönüne alındığında uzun vadede piyasa işleyişinin daha 
sağlam bir şekilde sürdürülebilmesi ve dış piyasalarda rekabet gücü kazanılabilmesi için, 
yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına yaklaştırılmasının nihai bir hedef olarak 
değerlendirilebilmesi amacıyla müdahale fiyatlarının kademeli olarak düşürülmesi hem 
üreticinin ani fiyat düşüşleri nedeniyle mağdur olmamasını hem de aradaki farkın 
tarımsal destekleme bütçesindeki kısıtları zorlamadan telafi edilebilmesini sağlayacaktır. 

Kademeli geçiş sonrası yurtiçi buğday fiyatlarının nihai olarak dünya fiyatlarıyla 
aynı düzeylerde seyredeceği sistemde, üretici gelirleri korunurken; tüketicilerin dünya 
fiyatlarından buğday temin etmesi sağlanacaktır. Ancak, kısıtlı bütçe imkanlarının 
zorlanmaması için kademeli fiyat ve prim politikasına paralel olarak orta vadede verimi 
artırıcı ve maliyet düşürücü yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması gerekmektedir. 
Böylece DTÖ kurallarına uyum için gümrük tarifelerinin indirilmesi durumunda buğday 
piyasasının çok daha az etkilenmesi sağlanacaktır. 

Piyasada fiyat istikrarının sağlanması için müdahale dönemlerinde yapılacak 
müdahale alımlarının önceden belirlenecek olan asgari alım miktarı kriterine göre 

yapılması, küçük ölçekli üreticilerin ürünlerini birleşerek TMO'ya getirmelerini ve 
böylece çiftçilerin örgütlenmesini de sağlayacaktır. Uygulamanın ilerleyen yıllarında, 
asgari alım miktarının da artırılmasıyla, buğday üreticileri sadece hasat sonrasında 
ürünlerini değil, ekim zamanında da arazilerini birleştirerek tarlalarının büyüklükleri 
ölçüsünde üretime ortak olabilecektir. Söz konusu uygulama, üretimde homojenliğin 
artırılması ve sulu tarımın yapıldığı alanlarda arazi toplulaştırmasının yanı sıra 
TMO'nun alım hızını artırmasıyla alım maliyetinin düşmesinde de etkili olabilecektir. 
Asgari alım miktarının AB'deki gibi ekmeklik buğday asgari alım miktarı olan 80 ton 
olarak belirlenmesi yerine, Türkiye'nin ortalama işletme büyüklüğünün AB'nin üçte biri 
seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, nihai olarak 80 tonun üçte biri seviyesinde 
olması Türkiye'nin şartlarına göre daha uygun olacaktır. 

Anket sonuçlarına göre acil finansman ihtiyacını üreticinin tüccara yönelmesinde 
en önemli neden olarak gösteren üreticilerden birçoğu fiyatı da buğday ekme kararında 
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en önemli faktör olarak görmektedir. Bu anlamda müdahale sisteminin önemli bir 

parçası olan lisanslı depoculuk uygulaması üretici gelirlerinin korunması ve TMO 

dışındaki piyasa aktörlerinin faaliyetlerinin artırılması açısından önem arz etmektedir. 
Yılın 9 ayını kapsayacak olan müdahale döneminde fiyatların düşmesi halinde, 

müdahale fiyatlarından TMO'ya satış yapabilecek ya da lisanslı depolara ürünlerini 
teslim edebilecek olan buğday üreticileri, TMO'nun müdahale etmediği hasat 

döneminde ise fiyatların düşmesi halinde ürününü satmayıp lisanslı depolara 
götürebilecek, karşılığında kredi alarak acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ürünün 
değeri uygun fiyatlara yükseldiğinde satış yapabilecektir. Ancak anket sonuçlarına göre 

üreticinin lisanslı depoculuk konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, uygulamanın 
yerleştirilebilmesi için yerel medyanın kullanılması başta olmak üzere yoğun bir 

bilinçlendirme kampanyasının uygulanmasını gerektirmektedir. 

Piyasa düzenlenmesinde kullanılabilecek diğer bir araç olan ürün ve vadeli 
işlemler borsalarını sistem içerisinde daha etkin hale getirebilmek için buğday 

üreticilerini teşvik edici vergi avantajları getirilerek buğday piyasalarının işleyişinin 
daha da derinleşmesi sağlanmalıdır. Bu sayede, piyasada büyük tüccarın 

manipülasyonundan arınmış sağlıklı ve çoğu zaman üretici için karlı bir yapı ortaya 
çıkabilecektir. 

İhracat ve DİR kapsamındaki satışlar sonucu oluşan TMO görev zararının ve 
2005 yılından itibaren uyulamada olan ve bütçeden ödenen buğday priminin maliyetine 

vergi mükellefleri katlanmaktadır. Bu maliyet 2005 yılında 1 milyar YTL'yi aşmıştır. 
Buğday politikalarının tüketicilere maliyeti ise, yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarının 

üzerinde olması nedeniyle aradaki fiyat farkının tüketicilerden üreticilere transfer 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. 2000-2005 döneminde tüketicilerin toplam 5,7 milyar 
YTL'lik maliyete katlandığı görülmektedir. Denetimlerin sıklaştırılması, müdahale 

sistemiyle zaman içerisinde yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarına yaklaştırılması; üretim 
fazlasının azaltılması ve AB'ye uyum sürecinde DİR satışlarının azaltılmasıyla bütçe 
açısından önemli boyutlara ulaşan görev zararı ödemeleri de azalacaktır. Bu şekilde 
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bütçeden sağlanacak tasarruf, yurtiçi fiyatlar, dünya fiyatlarına kademeli olarak 
yaklaştırılırken üreticinin gelir kaybını telafi edecek ödemelerde kullanılabilecektir. 

1998-2005 dönemi incelendiğinde, buğday piyasasında etkin işleyişin önündeki 

engellerden birisinin, özellikle son yıllarda dönem sonu stokları, ihracat miktarları ve 
DİR kapsamında yapılan satış miktarları toplamı kadar üretim-tüketim dengesizliği 
olduğu görülmektedir. Piyasadaki söz konusu fazlalık sadece üretim-tüketim 
dengesizliğinden değil, bazı yıllarda kaliteli buğdayın yetersiz oluşu nedeniyle söz 
konusu kaliteli buğday ihtiyacının üretim fazlasıyla değil; ithalat ile karşılanmak 
zorunda kalmasından kaynaklanabilmektedir. Üretim fazlası buğdayın bir kısmı, ihracat 
yoluyla ve DİR kapsamında imalatçı-ihracatçılara satış yapılarak azaltılmaktadır. Üretim 
maliyetlerinin düşük, yurtiçi fiyatların dünya fiyatları seviyesinde ve üretim kalitesinin 
yüksek olduğu ülkelerde üretim fazlası, ülkenin ihracat gücünü artırmakta iken; 
Türkiye'de ise, mevcut durumda, söz konusu şartların sağlanamaması, arz fazlası 
üretimin her yıl hem kamuya büyük bir maliyet oluşturmasına hem de piyasanın 
işleyişinin güçleşmesine neden olmaktadır. 

Üretim fazlasının giderilmesi için uygulanması gereken orta vadeli politika 

seçeneklerinden birisi elverişli alanlarda ekim sınırlamasına gidilerek gerekirse alternatif 
ürün desteği verilmesidir. Verimin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu ve alternatif 
ürün imkanının bulunduğu alanlarda buğday ekiminin kısıtlanması, buğday ortalama 
veriminin Oodüşmesine neden olacağından bu bölgelerde buğday arzının 
sınırlandırılmasına ancak, Türkiye buğday verim ortalaması orta vadede belirli bir 
düzeye geldiğinde geçilebilir. Uygulama, belirtilen şart sağlanandığında, hem buğday 
üretiminin fazla miktarda olduğu hem de pamuk ve ayçiçeği gibi arz açığı olan alternatif 
ürünlere (geçiş imkanının bulunduğu Çukurova ve Trakya Bölgelerinden 
başlatılabilecektir. 

Verimin Türkiye ortalamasının altında ve alternatif ürüne geçiş imkanı olmasına 
rağmen buğday ekim alanlarının tarla ürünleri içerisindeki payının fazla olduğu yerlerde 
ise, üreticilerin özellikle alışkanlıklarını değiştirmelerinin zor olmasından dolayı 
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alternatif ürüne geçiş için çok daha cazip destekleme ödemeleri verilmesi 

gerekebileceğinden, bu özellikleri taşıyan alanlarda alternatif ürüne geçilebileceği ancak 
bunun kısa vadede sınırlı olacağı tahmin edilmektedir. Verimin Türkiye ortalamasının 
altında ve buğday ekim alanlarının da nispeten daha düşük olduğu alanlarda ise alternatif 

ürüne geçişin diğer bölgelere göre daha kolay uygulanabileceği görülmektedir. 

Buğdayda üretim tüketim dengesini sağlamaya yönelik yapılan bu 

değerlendirmelerin, TÜİK verileri ve anket çalışmasının sonuçlarının yanı sıra belirli 

varsayımlar altında yapıldığı göz önüne alındığında ekim sınırlamasına gitmeye elverişli 
alanların tespitinde yapılan önerilerin daha sağlıklı olabilmesi için, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından iller düzeyinde verim, kalite ve alternatif ürün gibi hususların 
ayrıntılı olarak belirlendiği bir çalışma yapılmasının gerekli olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, buğday arzının sınırlandırılması değerlendirilirken de, buğdayın dünyada ve 
Türkiye açısından önemli bir ürün olmasının yanında; tarımsal ürün deseni, arz talep 
dengesi gibi ülke koşullarının göz önüne alınması ve diğer ürünlerin ikamesine, ortalama 

verimlerini düşürme gibi tarımsal yapı içerisindeki dengelerini bozucu etkileri olmayan 
belirli kriterler doğrultusunda izin verilmesi önem taşımaktadır. 

Üretim tüketim dengesinin sağlanabilmesi için uygulanması gereken diğer 

politikalar verim ve kalitenin artırılmasıdır. Ekim sınırlamasına gidilirken Türkiye 
ortalama verim düzeyi önem arz ettiğinden verimin düşük olduğu yerlerde orta vadede 

verimin artırılması, verimin yüksek olduğu yerlerde ekim sınırlamasına gidilebilmesini 
sağlayacaktır. Kalitenin artırılmasıyla da ithal buğday talebinin kısılması sağlanacaktır. 
Bu çerçevede, tohumluk ve gübre kullanımının uygun şartlarda yapılması, uygun toprak 

işleme sisteminin seçimi, zirai mücadele ile tarımsal mekanizasyon ve eğitim 
faaliyetlerinin teşvik edilmesi dünya ortalamasının altında seyreden birim verim miktarı 

artıracaktır. Sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli önlemlerin 

alınması ve bu konuda üreticilerin bilinçlendirilmeleri söz konusu iki amacın 
gerçekleştirilmesine hizmet edebilecektir. Ankete katılan buğday üreticilerinin yüzde 

23'ünün buğday ekme sebebi olarak “buğday ekme bilgi ve alışkanlığını”göstermesi ve 
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katılan üreticilerin yüzde 53'ünün ilkokul mezunu olması üreticinin yönlendirilme ve 
eğitilmesi konusunda daha fazla çaba gerektiğini göstermektedir. 

Buğday piyasasında fiyat ve destekleme ödemeleri üzerinde baskı oluşturan ve 
hanehalklarıyla birlikte büyük bir sosyal grup olan buğday çiftçisine, tarımsal üretiminin 
devamının sağlanması ve sosyal dengelerin bozulmaması açısından tatmin edici ve 
istikrarlı bir gelir düzeyi sunulması gerekmektedir. Gerek alım fiyatlarının gerekse de 
buğday maliyetlerinin dünya ortalamasına göre son derece yüksek olduğu Türkiye 
buğday piyasasının en büyük sorunlarından birisi de yüksek üretim maliyetleri 
konusunda uzun yıllardır girdi fiyatlarındaki (artışların, ürün fiyatlarına 
yansıtılamamasıdır. Destekleme ödemelerinin üretici gelirleri içerisindeki payının 
azaldığı yıllarda üretim maliyetleri üretici gelirlerinin üzerinde seyretmektedir. 
Üreticinin net kazancının pozitif olduğu yıllarda dahi aylık geliri son derece düşük 
gerçekleşmekte ve asgari ücretin çok altında kalmaktadır. 

Buğday fiyatlarının yıllar itibarıyla istikrarlı bir seyir izlemesi ve dolayısıyla 
piyasa regülasyonunu önemli ölçüde etkileyen üretici gelirlerinin yeterli düzeylere 
ulaşabilmesi için, orta vadede üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla verim ve 
kalitenin artırılmasının yanı sıra ülkenin genel ekonomisindeki iyileşmelere bağlı olarak 
bütçe imkanları ölçüsünde başta prim ödemeleri olmak üzere destekleme ödemelerinde, 
önerilen fiyat sistemine paralel olarak kademeli olarak iyileştirme yapılması 
gerekmektedir. Böylece yıllara göre değişkenlik gösteren üretici gelirlerinde tatmin edici 
bir gelir düzeyi ve fiyat istikrarı sağlanabilecektir. 

Türkiye buğday piyasasının regülasyonunun etkin bir biçimde sağlanabilmesi 
amacıyla orta vadede ulaşılması gereken sonuçlar için kısa vadede kademeli geçiş 
politkalarının uygulanması gerekmektedir. Piyasadaki temel belirleyici aktör olan 
TMO'nun AB'ye uyumla paralel olarak müdahale kurumu olması, yurtiçi fiyatların 
dünya fiyatlarına yaklaştırılması sağlanarak dahilde işleme rejiminin AB ve DTÖ ile 
uyumlu hale getirilmesi, piyasada üretim tüketim dengesinin sağlanması ve buğday 
üreticilerinin gelirlerine istikrar kazandırılmasının orta vadede gerçekleştirilebilmesi 
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piyasanın etkin bir biçimde regüle edilebilmesini sağlayacaktır. Bu sonuçlara 

ulaşabilmesi için, TMO'nun alım ve fiyat politikalarını önerilen müdahale sistemine 
kademeli olarak uyumlaştırması, müdahale fiyatlarının seviyesi yıllar itibarıyla 

düşürülerek piyasa fiyatlarının dünya fiyatlarına yaklaştırılması ve tarımsal destekleme 

politikalarının buna paralel olarak üretici gelirlerinde istikrarı sağlayacak şekilde 
uygulanması, yapılacak kapsamlı fizibilite çalışmasından sonra bazı bölgelerde kısa 

vadede bazı bölgelerde orta vadede olmak üzere elverişli alanlarda ekim sınırlamasına 
gidilmesi, kısa vadede buğday verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik politikaların 
uygulanması yeni sisteme kademeli bir şekilde geçilmesini sağlayacaktır. 
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ÜLKELER 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 
AB (25) 121.115 | 124.197 | 113.553 | 124.829 | 106.878 | 136.774 | 122.590 
ÇİN 113.880 99.640 93.873 90.290 86.490 91.950 97.450 
HİNDİSTAN 70.780 76.369 69.680 71.810 65.100 72.150 72.000 
ABD 62.569 60.758 53.001 43.705 63.814 58.738 57.280 
RUSYA 31.000 34.450 46.900 50.550 34.100 45.400 47.700 
KANADA 26.900 26.804 20.568 16.198 23.552 25.860 26.800 
AVUSTRALYA | 24.757 23.766 24.299 10.132 26.132 22.600 24.500 
UKRAYNA 13.585 10.197 21.300 20.556 3.600 17.500 18.700 
TÜRKİYE 18.000 21.000 19.000 19.500 19.000 21.000 21.000 
DİĞER 103.433 106.816 | 117.298 | 120.073 | 125929 | 136.883 | 130438 
TOPLAM 586.019 | 583.997 | 579.472 | 567.643 | 554.595 | 628.855 | 618.458 

Kaynak: FAS, DİE, “Tarım İstatistikleri” Özeti 1985-2004 

Buğday Üreticisi Başlıca Ülkelerde Verim (Ton/ha) 
ÜLKELER 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
AB (25) 5,l 5,4 4,8 5,9 5,4 
ÇİN 3,8 3,8 3,9 4,3 4,3 
ABD 251 2,4 3,0 2,9 2,8 
HİNDİSTAN 2,7 2,8 2,6 Dil 2,7 
ARJANTİN 2,3 2,1 2,5 2,6 2,5 
KANADA 1,9 1,8 23 2,6 2.1 
AVUSTRALYA 2,1 0,9 2,0 1,6 2,0 
TÜRKİYE 2,0 2,0 2,0 22 dl 
DÜNYA 2,71 2,65 2,64 2,87 2,84 

Kaynak: FAS. 

Dünya Toplam Buğday İhracatı ve Başlıca İhracatçı Ülkeler (Bin Ton) 

ÜLKELER 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
ABD 28.027 26.270 22.834 32.295 28.464 27.500 
AVUSTRALYA 16.682 16.494 10.946 15.096 15.826 16.500 

KANADA 17.351 16.758 9393 15.526 15.142 16.500 
AB (25) 16.792 14.232 19.940 10.931 14.367 14.500 
ARJANTİN 11.396 11.671 6.276 7.346 13.502 7.000 
DİĞER 13.789 25.324 40.516 23.325 25.679 28.575 
TOPLAM 104.037 110.749 109.905 104.519 112.980 110.575 
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ÜLKELER 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
AB 4,7 10,7 11,9 5,6 7,3 7,7 
MISIR 6,l 6,9 6,4 72 7,9 7,5 
BREZİLYA 75 7,2 6,8 5:1 5,5 5,1 
JAPONYA 5,9 5,8 5,4 5.7 5,6 5,6 
CEZAYİR 5,6 4,6 5,7 4 5,l 5,9 
INDENOZYA 4,l 37 4 4,8 4,7 4,7 
G. KORE 3,1 4 3,6 3,6 3,8 4 
ÇİN 0,2 LI 0,4 3,7 6,8 3 
FAS 3,6 3,1 2,8 2,4 2.3 3 
İRAN 6,2 5,6 1,6 0,2 0,2 0,2 
DİĞER 57,l 58,1 57,3 59,4 59,8 62 
TOPLAM 104,1 110,8 105,9 102,3 109 108,9 
Kaynak: TMO 2005 yılı Hububat Raporu 

1998-2005 Dünya Buğday Fiyatları 

ABD HRW (GULF) Fransız Buğdayı Kanada Durum 

Buğday Yıllık Buğday Yıllık Buğday Yıllık 
Yıllar Fiyatı Değişim Fiyatı Değişim Fiyatı Değişim 

(Fob/$/ton) | (Yüzde) | (Fob/$/ton) | (Yüzde) | (Fob/$/ton) | (Yüzde) 

1998 128,47 - 110,5 - 197,56 ¬ 
1999 114,17 -11,I 94,5 -14,5 170,05 -13,9 
2000 117,7 3,1 97,71 3,4 170,63 0,3 
2001 129,86 10,3 113,34 16 199,82 17,1 
2002 149,76 15,3 110,5 -2,5 214,97 7,6 
2003 151,49 1,2 146,11 322 222,44 3,5 
2004 161,5 6,6 162,94 11,5 216,16 -2,8 
2005 159,03 -1,53 136,22 -16,4 209,83 -2,9 
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EK 2: TÜİK'İN İLLERE GÖRE TARIMSAL BÖLGE SINIFLANDIRMASI 

Ortadoğu Bölgesi Adıyaman, Amasya, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Tunceli. 

Ortagüney Bölgesi Afyonkarahisar, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray, 
Karamarı. 

Karadeniz2 Bölgesi Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, 

Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın ve Karabük. 
Ege Bölgesi Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, İzmir, Isparta, Manisa ve 
Muğla. 
Marmara Bölgesi Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve 
Yalova. 

Orta Kuzey Bölgesi Ankara Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırşehir, 
Kütahya, Uşak, Yozgat, Kırıkkale ve Düzce. 

Güneydoğu Bölgesi Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 
Van, Batman ve Şırnak. 

Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Gazintep, Hatay, İçel, Kahramanmaraş, Kilis ve 
Osmaniye. 
Kuzeydoğu Bölgesi Ağrı, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır. 
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Yıllar Buğday Ekmeklik Buğday Toplam 
1980 41.263 1.612.077 1.653.340 
1981 35.467 1.014.873 1.050.340 
1982 76.205 2.446.437 2.522.642 
1983 81.324 1.999.185 2.080.509 
1984 41.436 1.882.635 1.924.071 
1985 125.785 1.581.954 1.707.739 
1986 315.692 2.650.856 2.966.548 
1987 574.378 3.069.656 3.644.034 
1988 287.320 2.517.072 2.804.392 
1989 4.201 568.228 572.429 
1990 422.842 4.736.021 5.158.863 
1991 200.727 4.234.178 4.434.905 
1992 71.095 2.375.594 2.452.689 
1993 68.185 2.602.562 2.670.747 
1994 26.460 1.329.003 1.355.463 
1995 4.126 36.555 40.681 
1996 457.501 174.960 632.461 
1997 559.000 2.876.128 3.435.128 
1998 982.681 4.229.215 5.211.896 
1999 751.797 3.456.087 4.207.884 
2000 388.581 2.570.524 2.959.105 
2001 302.416 1.157.018 1.459.434 
2002 84.695 248.117 332.812 
2003 367.314 177.194 544.508 
2004 597.000 1.426.401 2.023.401 
2005 472.804 3.698.499 4.171.303 

Kaynak: TMO 
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1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ort. 

I- Tarla Kirası 300 | 796 | 650 |1.153(1.650/1.000/1.500|( 1.800) 1.106 
2- İlk sürüm 95 163 231 439 | 630 | 400 800 | 1.238 | 499 
3- İkileme 80 125 146 | 317 | 400 | 375 600 | 839 | 360 

4- Üçleme 60 80 105 190 | 300 | 375 400 | 687 215 
5- Tohum Bedeli 150 | 220 | 279 | 428 | 730 | 975 (1350lJ1.110| 655 
6- Ekim 50 115 138 | 289 | 350 | 250 | 600 | 862 332 

7- Gübre ve işçiliği 221 335 285 | 657 |(1.135(1.300|1.700(1.951 | 948 
8- İlaç ve işçiliği 72 150 101 217 | 400 | 600 450 | 737 341 
9- Hasat 65 105 157 | 245 | 450 | 500 | 650 (1.219| 424 

10- Diğer Masraflar 55 150 | 677 |1.105| 500 | 500 | 250 | 738 | 497 
Masraflar Toplamı 1.148 | 2.239 | 2.768 | 5.039 | 6.545 ( 6.275 (8.300J11.181| 5.437 
11- Mas. Top. Faizi 925 | 436 | 672 830 | 1.512 (2.291 (1.883 (2.211 (1.789 | 1.453 
12- Genel İdare 943 34 67 83 ISI 196 188 249 | 335 163 
13- Yan gelir saman, 200 298 383 557 | 1.180|/ 450 (2.170|J2.800| 1.005 
(Genel Toplam 1.419 | 2.680 | 3.298 | 6.145 | 7.852 | 7.896 | 8.590 (10.505| 6.048 
14- H.halkı İşgücü Mal. 310 586 721 |1.343|(1.716(1.725|(1.877(2.295|1.322 
Üreticiye Net Maliyet 1.109 | 2.095 | 2.577 | 4.802 | 6.136 | 6.171 | 6.713 | 8.210 | 4.727 
15- Verim (Kg/ha) 220 | 301 270 | 300 | 300 | 250 250 | 260 269 
16- 1 Kg. Dane Maliyeti 5,0 10,9 | 11,5 | 23,66 | 293 | 29,6 | 29,77 (31,66 | 21,4 
Kaynak: Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

BUĞDAY ÜRETİM MALİYETİNİN UNSURLARI (9) 

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ort. 

I- Tarla Kirası 264 | 36 | 234 | 2340 | 250 | 160 | 18 | 16 | 209p 

2- İlk sürüm 80 Te 80 9 | 104 | 6 100 | 11 | 9 
B- İkileme 7 6 5 64 6 6 Te 80 Ta 

4- Üçleme 5 4Yo 40 4 5 6h 5 6 5 
5- Tohum Bedeli 139 | 106 | 10 | 87 | 11 | 166 | 16 | 104 | 12 

6- Ekim 4 5 SY 6 5 4 Te 80 6 

7- Gübre ve işçiliği 196 | 156 | 106 | 137 | 17 | 21 | 206 ( 17 | 17 
8- İlaç ve işçiliği 6 7 40 4 6 1004 | 5 7 6 
9- Hasat 6h SY 6 5 MW 8 80 II | 8 
10- Diğer Masıaflar 5 MW | 244 | 224 | 8 8 30 TW 9 
Masraflar Toplamı 1000 | 10094 | 1004 | 1000 | 1006 | 1006 | 1004 | 100 4 | 100 
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EK 5: BUĞDAY ÜRETİCİLERİNE UYGULANAN ANKET 

Buğday Üreticisi Anketi 

Tarih: .../.../2006 

I. Hangi bölgede üretim yapıyorsunuz? (İl/İlçe/Köy) 

Sulutarımile.......................... eee dönüm 
Kurutarımile...................... eee dönüm 
Toplam............................... dönüm 

Sulutarımile............................. kg/da 
Kurutarmile.............................. kg/da 

4. Kaç yıldır buğday üretiyorsunuz? 

5 yıldan az 
5-9 yıl 
10-14 yıl 
15-19 
20'den fazla PAS SP 

5. Buğday üretim alanınızda başka hangi ürünleri yetiştiriyorsunuz? 
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7. Aşağıda belirtilen buğday ekme kararınızı etkileyen faktörleri önem derecesine 
göresıralayınız(I—enetkili,............................... , 6-en az etkili) 

Satabileceğim fiyat ( ) 

Prim, mazot ve gübre gibi tarımsal destek beklentim ( ) 

Pazarın talebi ( ) 

Buğday ekme bilgim ve alışkanlığım ( ) 

İklim şartları ve arazinin durumu ( ) 

Buğday ürününün maliyetinin düşük olması ( ) 

8. Ürününüzü öncelikle aşağıdakilerden hangisine satıyorsunuz? 

a. Tüccara satıyorum 
b. Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satıyorum 
c. Hem tüccara hem TMO'ya satıyorum 
d. Ürünümün büyük bir kısmını satmıyorum ve hanemde tüketiyorum 

9. Ürününüzü neden tüccara satıyorsunuz? (Tüccara satmıyorsanız boş bırakın) 

a. Tüccarın ürün bedelini daha erken ödemesi 
b. Tüccarın kaliteye daha az önem vermesi ve böylece her kalitede ürünümü 

alması 
c. Tüccarın ürünümü depolama imkanının olması 
d. Tüccarın arazime yakın olması nedeniyle; ürünümü satarken nakliye 

masrafımın azalması 

e, Diğer. eee 

10. Ürününüzü neden Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satıyorsunuz? (TMO'ya 
satmıyorsanız boş bırakın) 

TMO'nun alım fiyatını açıklaması 
TMO'nun alım garantisinin olması 
TMO'nun devlet kuruluşu olması PAFSP 
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11. Ürettiğiniz buğdayı satarken bir sorunla karşılaşıyor musunuz? 

a. Evet b. Hayır 

Cevabınız Evet ise; 

Buğdayı satarken aşağıda belirtilen karşılaşabileceğiniz sorunları önem derecesine 
göre sıralayınız? (Izenetkili,............................... , 4zen az etkili) 

İstediğim fiyattan satamıyorum ( ) 

İstediğim zaman satamıyorum ( ) 

Ürettiğim yerde satamıyorum ( ) 

Ürünümü depolamakta güçlük çekiyorum ( ) 

12. Lisanslı Depoculuğu (ürünü makbuz karşılığı depolama ve böylece daha elverişli 
koşullarda satabilme ve kredi kullanabilme imkanı) kullanmama nedenleriniz nedir? 

Lisanslı depoculuk hakkında yeterince bilgi sahibi değilim 
Lisanslı depoculukta ürünümün bedelini hemen alamıyorum 
Lisanslı depoculuğa yeterince güvenmiyorum 
Bölgemde lisanslı depoculuk yapan kuruluş yok 
Lisanslı depoculuğu kullanıyorum 

ERSE 
13. Sadece buğday üreticilerine yönelik bir kooperatifin olmasını ister misiniz? 

a. Evet b. Hayır 

Cevabınız Evet ise; 

Buğday üreticilerinin bir kooperatifi olmasının size sağlayacağı aşağıdaki sonuçları 
önem derecesine göre sıralayınız? (Izen etkili, ................ ,4en az etkili) 

Daha yüksek fiyat almamı sağlar. ( ) 

Ürünümü daha kolay ve hızlı satmamı sağlar. ( ) 

Tarımsal üretim konusunda bilinçlenmemi sağlar. ( ) 

Bir şey sağlamazdı. ( ) 

TEŞEKKÜRLER! 
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EK 6: ANKET SONUÇLARI 

1- Ankete Katılan Buğday Çiftçilerinin Eğitim Durumu 
  

Üniversite 
7 

    Lise 

20 
İlkokul 
524 

Ortaokul 
170     
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2- Buğday Çiftçisinin Ürününü Tüccara Satma Nedenleri 
  

  Satmayanlar 
290 

    TMO'ya Göre Ürün Bedelini 
Daha İyi Fiyat Erken 
Vermesi Ödemesi 
3 48”b 

Ulaşımın Kolay 

Olimsa Depolama ve 9 Pazarlık Kaliteye Daha 
İmkanının AZ Önem 
Olması Vermesi 
19, 10   
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3- Buğday Çiftçisinin Ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) Satma Nedenleri 
  

Alım Fiyatını 
Açıklaması Satmayanlar 1594, 

     
  

    
   
  

249 

Fiyatların 
Tüccara Göre 

Daha İyi 
Olması 

Ulaşımın Kolay 
Olması 
ö Alım 2 nl. 

Garantisinin 
Olması 

336 
Devlet 

Kuruluşu 
Olması     
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4- Çiftçinin Ürettiği Buğdayı Satarken Karşılaştığı Sorunlar 
  

Depolamakta 
Güçlük 
ekiyorum ç ci Hayır 

9 
Yer 
30 

Zaman 
6       
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5- Çiftçinin Lisanslı Depoculuğu (LD) Kullanmama Nedenleri 
  

Kullanıyorum 
13 

     
   

Bölgemde LD 
Yapan Kuruluş 

Yok 
13 

Ürünümün 
Bedelini 
Hemen 

Alamıyorum 
9 

Yeterince Bilgi 
Sahibi Değilim 

61 

Yeterince 
Güvenmiyorum 

40     
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6- Çiftçinin Buğday Üreticilerine Yönelik Kooperatif Kurulmasına Bakışı 
  

Bir şey 
sağlamaz 

2 Hayır 
7 Tarımsal . 

Üretim 
Konusunda 

Bilinçlenmemi 
Sağlar 
120 Daha Yüksek 

Fiyat Sağlar 
636 

Daha Kolay ve 
Hızlı Satmamı 

Sağlar 
169 
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