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BÖLÜM î I > 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Türkiyenin ekonomik kalkınmasında tarım kesiminin milli gelir içinde¬ 

ki payı sürekli olarak düşmüştür; Nitekim gayrisafi milli hasıla içinde 
carım sektörünün payi 1963 ta $ 35,7 ikön İÇİ7i yılında °jo 26,2 ye inmiştir. 
(l),Buna karşılık 9,7 milyon kişi tarımda Şalişihaktadır. (2).Bu tüm 
Türkiye'deki 15 + yaşta ekonomik aktif nüfusta bulunanların i» 67,0 sidir. 
Türkiyenin en büyük iş sahası olan tarımın milli gelir içindeki payının 
azalması sektörün kalkınmada önemini ihmal edecek yargılara yol açmamalı¬ 

dır. ıjj B.Y.K.P. göre tarımsal üretimin mutlak değeri 1995 lerde üç katı* 
na çıkacağı tahmin edilerek sanayileşme amacının gerçekleşmesinde en 
büyük yardımcı olacağı anlaşılmaktadır. 

Tarım alanlarının ekilebilirlik sınırlarına ulaştığı kabul edilirse 
üretimdeki artışları sağlamak ancak verim arttırıcı girdilerden kullanılma¬ 
sıyla mümkün olacaktır. Bunlar kimyasal gübre, ilâç, kaliteli tohumluk 

modern araç gereçler, sulu tarıma dönük öteki girdilerin kullanımlarının 
genişlemesidir. Beş Yıllık plân dönemlerinde bu girdilerin tarımda kulla¬ 

nılması hızla artmıştır. 

Son yıllarda kullanımlarda hızlı artışlar olan gübre, ilâç, tohum 

gibi ara girdilerle modern araç gereçlerin ve temel girdilerin işgücü ve ara 
arazinin bitkisel üretimi etkilemedeki rollerini 1967-1970 yılları arası- 

Türkiyesin'de ve tarımsal bölgelerinde fonksiyonel bir ilişki içinde in¬ 
celemek ve bundan elde edilecek sonuçlarla kaynakların gerek Türkiye'de 

gerek bölgeleriçi ve bölgelerarasmda etkin bir dağılıma sahip olup alma¬ 
dığını araştırmak bu çalışmanın temel amacıdır. 

1- Yeni Strateji ve Kalkınma Planı 
Üçüncü Beş YU 1973-1977 
Sf. 208 

2- Genel Nüfus Sayımı 
Örnekleme Sonuçları 
DİE. Yayın No. 659 
Sf. 10 
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Türkiye ve tarımsal bölgelerinde kullanılan kaynaklarla yaratılan 
bitkisel üretim değeri arasındaki fonksiyonel bağıntıyı ortaya koyabilmek 

için üretim fonksiyonlarından yararlanılmıştır. Bu bağıntının katsayıla¬ 
rının talimin edilmesiyle kaynakların marjinal verimlilik değerine ulaşıl¬ 

mak istenmiştir. Marjinal verimlilik değeri girdijre jtelpiıiaeak ntkbjinal 
ilavelerin üründe meydana getireceği ek artışlardır. Ancak bunlar tek 
başlarına kaynakların dağılımında etkinliği açıklıyabilmekte yetersizdir. 

İşgücünün marjinal verimlilik değeri modern araç gereçlerden büyük ola¬ 
bilir. Fakat bu, girdilerin fiyatıyla karşılaştırıldığı zaman işgücünün 
marjinal verimlilik değeri modern araç gereçlerden büyük olma**nö • rağ¬ 
men kaynakların etkin dağılımı için işgücünün kullanımının azaltılması 

modern araç gereçlerin ise Çoğaltılmasını gerektirebilir. 0 halde kaynak¬ 
ların dağılımındaki etkinlik açısından girdilerin marjinal verimlilik değai 
üe gir-dilerin ^irim fiatını karşılaştırmak ön esi i dm akta dır. Marjinal verim¬ 
lilik değerinin fiat ma*-eşit olması durumunda etkin bir kullanışı söz konu¬ 
sudur . Gir din in marjinal verimlilik değeri fiatından büyükse o girdinin üre tim¬ 
de fazla kullanılması; küçükse az kullanılmadı kayrakların dağılımında etkin¬ 
liği arttıracaktır. 

Ancak bütün bu sonuçlara a) kâr azamileştirmesi; b) girdi kullanı¬ 
mında sınırlamanın olmadığı varsayımları altında ulaşılmaktadır. Konumuz 

bu varsayımların geçerliliğini araştırmak değildir, Bu nedenle çalışma, 
varsayımlardan ayrılmaların ortaya çıkaracağı hata paylarını içerecektir. 

• Bu amacı gerçekleştirmek için 1967-1970 yıllarında Türkiye ve dokuz tarım 

tarımsal bölgede bitkisel üretimin ve onu oluşturan belli başlı faktörle¬ 

ri rin nasıl dağıldığını; faktörler ile bitkisel üpün ve faktörlerarası bazı 

oranlara bakarak böl gel er ar ası ^farkları görmek gerekmiştir. (J 3) • Böylece 
gerek bölgeler çeşitli özelliklerine göre yakından tanmabilmekte gerek 
fonksiyonel ilişkiden elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olun¬ 

maktadır. 

(3) Tarımsal Bölgeleri Oluşturan İl Grupları İle İlgili Liste 
gK s 1 de verilmiştir. 



Bu çalışmada ayrıca bölgelerarasmda yağış, ısı, toprak farklılığı 
gibi doğa ve çevre koşullarının bitkisel üretimi etkilemedeki rollerini 
incelemek ve 1967- 1970 döneminde bitkisel üretimde teknolojik gelişme¬ 
nin varlığını ölçmek amaçlanmıştır» 

Telııel faktörlerle birlikte modern girdilerin üretimi nasıl etkile¬ 
diğini inceleyen m&kro tipte çalışmalar sayılıdır. 

Bunlardan foif kiömi determihisiik (4) bir yaklaşımla faktör pay¬ 
larından hareketle Cobb-Douglas üretim forkfeiyonunu aracılığı ile tarim» 
daki verimlilik ilişkilerini; üretim faktörleriyle aç ıklanaöiiyAh "Artık 

değerin*’ ktakısım ölçmeğe çalışmışlardır. (5,6), Zaman serilerine daya¬ 
nan bu çalışmalarda hiçbir marjinal verimlilik analizi yapılmamıştır. 
Çünkü bu çalışmalar stokastik bir yaklaşım içermediğinden istatistiki 
anlamlılık testi yapılmamaktadır. 

Öte yandan stokostik bir yaklaşımla üretim fonksiyonunu elde eden 
diğer çalışmalarda verim arttırıcı modern girdileri tam olarak ölçUlr - 
wa»iştir.(7.Ö) 

Araştırma tüm tarımın $ 70,0 ni kapsayan bitkisel üretim ile ilgili 
olarak yapılmıştır, Stakostik yaklaşımla üretim fonksiyonu katsayıları 
tahmin edilmiştir, Böylece herbir faktörün istatistiki anlamlılık tesit 

yapılabilmiştir. Gübre, ilâç, tohum gibi modern girdiler çalışmaya 
sokulmuştur. Çoğu kez sermaye girdisini temsil etmek üzere kullanılan 
traktör sayıları bu değişkeni açıklamaktan uşaktır. Bunun yerine sermaye 

(4) Doç# Dr# Korum, Uğur. "Matematiksel İstatistiğe Giriş" 
Sh, 320, SBF, Yayınları, Ankara 

(5) Dr, Demir# Nazmi "Türkiye Tarımında Makro-Prodüktivite" (1950-1969) 
TC# Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı 
Yayın »o* DHTs 1292-IPD* 351 Ocak 1973 

/6) Develier# Hakkı- Türkel, Turgut "Tarım Sektöründe Verimlilik” 
Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 1973 

(7) Varlier# Oktay "An Analysis of Interregional Efficiency in the 
Allocation of Resourees in Turkish Agriculture" 
Pub. Not SPDt 533-EPD: 206 December 1967 

(8) Uras# Nuran "Tarım Sektöründe Üretim ve Verimlilik İlişkileri ” 
OOAK , 1973 

1 
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girdisini daha iyi beliriiyebilmek için modern ve geleneksel tepteki 

araç gereçlerin değeri 1963-1971 yılları arasında illere dağılmış ola¬ 
rak hesaplanmıştır. Çalışmadaki gözlemler4 çoğunlukla kesit tipte-il bi- 
rimleri»olduğundan daha çok zaman serile^ihde görülmesi muhtemel ekono- 
metrik sorunlar azalmıştır. Otokorelasyon gibi. 

Çalışmada birinci bölüm giriş Ve amacın açıklanmasına ayrılmıştır. 
Yöntem ve verilerin açıklandığı ikinci bölümde üretim fonksiyonu kohu- 
sunda bazı kuramsal bilgiler, üretim fonksiyonunun ekonomik belirlenme¬ 

si ile bitkisel ürün değeri ve üretim faktörlerinin ölçülmesi ve sınıf! — 
landırılması ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

v s . t v«. -1 j • * y* • ■■ - > *.•*- * 

Üçüncü bölümde tarımsal bölgeler itibariyle ürün ve girdilerin 
dağılımı yer almaktadır. Ayrıca tarımsal bölgeler itibariyle bazı girdi- 
çıktı ve bazı girdiler arası oranlar ve bunların 1957-1970 yıllarındaki 
gelişimler vardır. 

Dördüncü bölüm uygulanan üretim fonksiyonunun 1967, 1970, 19<>1»1970 
yılları için alınan uygulama sonuçları tüm Türkiye ve bölgeler İtibariyle 
verilmektedir, 

a- *> Js,< ' /p.- in v&r t 

Beşinci bölümde bulgular özetlenmiştir. 
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BÖLÜM II- 

YÖNTEM VE VERİLER 

A- ÜRETİM PONKS İYONUNUN EKONOMİK BELİRLENMESİ 

Ürettin fonksiyonu çalışmasının-....plfelamaş^da bu. fenJçr, 
siyon ekonomik anlamda belirlenmesidir. Bu konuda başlıca üç soru Uaerin- 

dc durulmalıdır* Birincisi, katsayıların elde edilmesinde tek veya bir¬ 
den çok denklemdendi yararlanarak üretim fonksiyonu elde edilecektir. 
Tahminde hangi tip üretim fonksiyonundan faydalanılacak; yani Üretim 

fonksiyonunun cebirsel şekli ne olacaktır? İkincisi, üretim fonksiyonuna 
uygun en anlamlı değişkenler neler olmalıdır? Üçüncüsü; seçilen cebirsel 
şekil içinde saptanan değişkenleri® katsayılarını talimin etmede yarar¬ 
lanılacak yöntem sorularına cevap aranmalıdır. Uygulama sonuçlarının 

elde edilmesinde bu sorulara kasin cevaplar vermek kolay değildir. 

Üretim fonksiyonunun değişkenleri saptanırken veri sınırlılığı dikkate 
alınmalıdır. Ayrıca üretim fonksiyonunun gerek tahmin gerek teat edil¬ 

me açısından istatistik kullanılabilirliği olmalıdır. Bu çalışma açı¬ 
sından daha önce açıkladığımız üç soruya cevap verelim. 

İr Tek Denklem Yaklaşımı ve Cebirsel Şekil: 

Üretim fonksiyonları tahmininde iki temel yaklaşım vardır* 
Birincisi* üretim fonksiyonunu üzerinde çalışılan ekonomik durusu soyda¬ 
na getiren birbiriyle bağımlı ilişkilenden bir tanesidir. Bunu u$f anlı 
denklemler" yaklaşımı olarak belirliyebiliriz. İkincisi, lek denklen 
yaklaşımdır. Burada üretim fonksiyonunu ekonomik süreci kapsayan 

diğer ilişkilerden bağımsız olarak ele alınır. Bu çalışmada tek denklem 
yaklaşımı denenmiştir. Bunun nedeni, zaman sınırlaması dikkate alınarak 

hesn£lSRfU.ard& kolaylık ve zaman tasarrufusmRktxr. 



Üretim fonksiyonlarının birçok cebirsel şekli içeren tipleri vardır. 
(9), Bu farklılıkların en önemli nedeni girdiler arası varsayılanı ikame 
esnekliklerinin buyüklüleri olmaktadır. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu 

faktörlerai*ası ikame esnekliği bire eşit kabul etmektedir, (10),Bire 
eşit olmayan ikamfe feshöklikleri dürurauftcl& bu fonksiybnun küllaniimasi 
sakıncalıdır. Bti kdîiüdti daha dHdö ydjriiistn çstlişraada tarım sektöründe 
işgüeii sermaye arasındaki ikame esnekliği bit* bülünmU^ttb4* (ll)*İ3u 
noktadan hareketle çalışmamızda Cobb-dauglas tipi üretim fonksiyonu 

tahminlere esas alınmıştır. 

2, Değişkenlerin Seçimi : 

Üretimi açıklayacak değişkenlerin seçiminde bunların sayılaş- 
tırılobilir nitelikte olmalarına dikkat edilmiştir. Veri elde edilmesi 

mümkün olan bütün girdiler içerilmeğe çalışılmıştır. 

Bitkisel üretim değeri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 
Hayvancılığın da bitkisel üretime eklenmesiyle bulunacak brüt tan» 
üretim değeri bağımlı değişken olduğunda gerek girdilerin gerek çıktının 
ölçülmesi ve sınıflandırılmasında bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır* 

Bu sorunların çözülmüş şekilde verilerin toplanması daha uzun zaman 
cağı ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle bitkisel üretim değeri bağımlı 
değişken olarak seçilmiştir. 

T İT ' f|"‘; 

Bağımsız değişken olarak işgücü, arazi, araç gereç stoku* gübre, 
ilaç ve devlet eliyle dağıtılan İslah edilmiş tohumluk kullanılmıştır. 
Arazi değişkeni tarla ve bağbahçe alanları şeklinde ikiye ayrılmış ve 
çoğu kez ayrı ayrı değişken olarak ele alınmışlardır. Aynı şekilde 

(9) Heady, 1,1. Dillon "Agricultural Production Function* 
Iowa State University Press, May i960 Ch. 3 

<*•) Dr# Srsel# Hasan "Neoklasik Üretim Fonksiyonları” 
Doktora Tezi, SBF Ankara, 1971 

(ll| Törüner, Mete "İmalat Sanayiinde İnsangücü Faktörü"1967 yılı için 
Ktsit Analiz Çalışması 
f*C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Yoyin No» DHTî 1138-SPD: 245, Kasım 1971 Sf. 10 
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araç gereç stokuda modern ve geleneksel özelliğine > ere ikiye .ayrılarak 
kullanılmıştır, Esas üzerinde durulmak istenen sermaye girdisi ve meka- 
nizasyonun bir göstergesi olan modern araç gereç değişkenidir. Uzun 

yıllar Türk tanımında önemli bir yer tutan geleneksel tipteki raakina 

ve ekipmanın 1967-1970 döneminde bitkisel üretimi nasıl etkilediğini 
yorumluyabilmek amacıyla geleneksel araçlar ayrı bir değişken niteliği 
almışlardır. 

Verim arttırıcı ara girdiler* öiâttüc gübre, ilâç ve İslah edilmiş 
tohum ayrı ayrı ahlatalı katsayılar vermediği durumlarda üçünün topla»! 
ayrı bir tek değişken olmuştur. 

Bu değişkenler matematiksel igadeyle Cobb-Douglas üretim fonksiyo¬ 
nunda aşağıda gösterildiği gibidir. 

bib2b3b4b5b6b7b8 

V = ^VaYsY/s (1) 

burada t bitkisel üretim değerini; işgücü; tarla; bağbahçe; 
gübre| ilâç; Xg tohum; Xy modem araç gereç ve Xg geleneksel araç 

gereç değişkenleridir. 

Her iki tarafın logaritması alındığında fonksiyon doğrusal tİrak¬ 
tadır, 

_a_ 
InY m InA *> bjln Xj   (2) 

İZ 

Açıklayıcı değişken olarak meyve ağaçları, araç gereçlerin işlemesiy¬ 
le ilgili akaryakıt, tamir bakım ve parça giderleri çalışmayaelinamamaştr, 
Bunda bilgi bulma güçlüğü roloynamıştır. Doğal olarak herhangi bir 
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anlamlı değişkenin medele sokulmaması tahminde bir takım sapmalara neden 
olmaktadır» Bu muhtemel sapmalar konusunda uygulama sonuçları değerlen¬ 

dirilirken açıklama yapılacaktır. 

3i ^ahalinde Kullanılan Yöntem 

Belirlenen cebirsel şekil ve değişkenlere &ore fonksiyonun par*- 
metlerini tahmin etmede yararlanılacak yöntem cevap veriliafeii gerekli 
üçüncü soru olmaktadır i Ancak bunu Cobb-Douglas üretim fonksiyonun 
bazı kuj-umsal özelliklerini ve çalışmada kullanılan verilerin açıklan*» 

sini yaptıktan sonra cevaplandırmayı daha uygun görüyoruz. 

B. COBB-^DUGLAS ÜRETİM PONKSİYONU: BAZI KURUMSAL BİLGİLER 

Üretim fonksiyonu "üretim faktörleri seti ile azami ürün arasın¬ 
daki teknolojik ilişkileri göstermek ve uzun dönem koşullarında üretim 
faktörlerinin göreli fiatları ile göreli kullanıra miktarları orasındaki 
ilişkiyi vermek üzere kurulmuş bir bağlantıdır. (12). Bu ilişki aatsma- 
tik olarak böyle ifade edilebilir. 

Y e f(XlfX2,   ,Xn) 
Burada Y bağımlı değişken olarak üretimi; X’ler bağımsız değişken 

Olarak girdileri göstermektedir. 

Neoklasik üretim fonksiyonunun dayandığı başlıca üç temel ilk* 

vardır. (13)• 
1. İkame İlkesi:Aynı bir üretim düzeyi birçok değişik faktör 

bileşinierinde elde edilebilir. Fonksiyonun sürekli oluşu bu ilkeyi 
sağlanak tadır • 

2. Azalan Verimler Yasası : Diğer faktörler sabitken bir faktö¬ 

rün miktarı arttırıldıkça üretimin azalan oranda artacağıdır. Sanayide 

varlığı 

12. Dr. JETsel, Haşan a.g.e sf. 2 
13. Dr. Ersel, Haşan a.g.e sf. 10 



şüpheli olsa hile tarım için geçerliliği kabul edilmektedir. 

3. Ölçeğe Göre Getiri İlkesi î Üretim faktörlerinin göreli dağılı¬ 
mı değişraeksizin miktarları arttırıldığında ürM de meydana gelecek 
değişmedir. Ürün artışı aynı oransal artıştan- fazla ise ölçeğe göre irt» 
getiri, aynı ise ölçeğe gere sabit getiri, az ise ölçeğe göre azalan 
getiri böz konusudur* 

Neoklaöik üretim fonksiyonlhrıhin üç temel ilkesini içereri bir 
üretim fonksiyonu tipi Cobb-Douglas üretim fonksiyonudur* Üsfcel bir 
fonksiyon olan Cobb-Douglas üretim fonksiyonu logaritmatik ’©Lşfcak " • .•* 
doğrusal ifade edilebilmektedir. -fiu-f«nksiyen "genel-şekliyle şeyle-.^.^ 
y%fc*labilir-i - v-'^d . • l.. n • '> • . .1 • 
**— > , • 

b B bn 
•'*=A\ X2 Xn (4) 

burada Y çıktığı; "X" 1er kullanılan kaynakları, A sabit terimli Vler 
kaynakların üretim esnekliklerini göstermektedir. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun ezelliklerine kısaca değlaelİA# 

a* Diğer faktörler sabitken herhangi bir faktörün birİAOİ kısmî 
ft faktörün marjinal verimliliğini verecektir. 



burada f _*ler üretim fonksiyonunun o faktöre göre birinci kısmı türevini 
X 

gösterir. Marjinal verimlilikler o faktörün üstünde yer alan katsayı 

İle o faktörün ortalama verimliliğinin çarpımına eşit olmaktadır. Fak¬ 
törlerin katsayıları artı ise marjinal verimliliklerde artı olmaktadır, 

ti Fkİctöi*lbrin ikinci kısmî türevleri artan azalan veya sabit 
getirinin olup olmadığını Verir4 

\*ı - bı (V vp 

txtxi = b2 (b2 -1) —i-j 
X2 

Vn . b (b - 1) -L a n ' 

(6) 

x 
n 

Azalan verim kanununun geçerli olabilmesi için faktörlerin üretim olâs- 
tiksyetlerinin sıfır ile bir arasında olması gereklidir. Ancak bu kaide 
ikinci kısmi türevler eksi olmaktadır. 

s. Tek bir faktördeki değişmenin çıktıdaki değişmeye etkisi 

•çıktı esmekliği ile tanımlanır. Çıktı esnekliği her faktörün ho* <tl£s~ 
tikiyet katsayısına eşittir. 
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d. Üretim esnekliği çıktı esnekliklerinin toplamına eşittir. Bu 
da faktörlerin katsayılarının toplamı olmaktadır. Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonunu ile artan, sabit veya azalan getiri ölçeği bulunabil»ekte- 
dir. Bu ilişki aşağıda gösterilmiştir. 

Vbi *      bn < 1 (8) 

Esneklik katsayıları toplamının büyük olması halinde ölçeğe göre artanı 

bire eşit olması halinde ölçeğe göre sabitf birden küçük elması halini* 
ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur. 

C. ÇIKTI ve GİRDİLERİN ÖLÇÜLMESİ ve SINIFLANDIRILMASI : 

Üretim fonksiyonlarında ideal olan girdi ve çıktı değişkenlikleri» 
nin her birinin kendi içinde homojen olması ve fiziksel ünitelerce 

ölçülaeleridir. Fakat durum makro tipte zaman serisi veya kesit analiz 
çalışmalarında farklı olmaktadır. Bu tip çalışmalarda gerekli değişken** 
leri oluştururken toplulaştırma yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır» 
Bu da ancak en basit olarak parasal değere çevirerek yapılmaktadır* 8* 

çalışmada işgücü ve arazi dışındaki bütün diğer değişkenler parasal da- 
ğerle ifade edilmiştir. Bu "oğlşkenlerin ölçülmesi ve sınıflandırılması 
konusunda biraz daha açıklama yapmak gereklidir. 

a. Bitkisel Ürün : 

Çalışmada bitkisel üretim değeri bağımlı değişken alarak ele 
alınmıştır. Bitkisel üretim değeri içinde hububat, nakliyat, sşn&t bit¬ 
kiler v® meyveler ürün değerleri cari fiyatlarıyla değerlendirilmiş 
olarak bulunmaktadır. 
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Bütün bu değerler illere göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası¬ 

nın her yıl hazırladığı "Türkiye Tarımsal Üretim Değeri" yayınların¬ 
dan elde edilmiştir. (14). Bu üretim değerlerine orman ve su ürünleri; 
ot «aman ve kendi yetişen bitkiler dahil değildir. 

Verimlilik çalışmalarında değişkenleri fiat hareketlerinden aran¬ 
dırarak reel anlamda ifade edebilmek için çeşitli deflatörler kullanıl¬ 
mıştır. Bitkisel üretim değerlerini 1967 fiyatlarıyla ifade edebilmek 
amacıyla 1968 yılı için 102,8; 1969 yılı için 112,9 ve 1970 yılı için 
114*8 deflatörleri kullanılmıştır. Bunların elde edilmesinde Ticaret 

Bakanlığı Konjonktür Dairesinin Yeni Toptan Tşya Fiatları çalışmasının 
bitkisel ürünler ile ilgili endeks değerleri 1967 yılı baz alınarak 

düzeltilmiş ve yukardaki deflatöı IjEŞfe* elde edilmiştir. 

Çalışmada hem zaman serisi hem kesit verileri kullanıldığından 
ve özellikle kesit verileri oluşturan il birimleri ağırlık kazandığın- 
dan bitkiler üretim değerleri ayrıca, "hava koşullarına göre" düzelti- 

lemeroiştir. Ayrıca modelde hava koşullarının etkisini başka bir yol 

ile araştırmağa çalıştığımızdan bağımlı değişken olarak ele alman 
bitkisel üretim değerleri zaman treûdi aracılığı ile düzeltilmemiştir. 

b. Arazi 

Bitkisel üretimde kullanılan arazı değişkeni Köy îşleri 
Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de iller itibariyle yapmış 

yapçiş olduğu Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası Etüdü çalışmaların¬ 
dan yararlanılarak bulunmuştur. Toprak Haritası çalışmalarında arazi 
kullanma kabiliyetine göre yedi sınıfa ayrılmıştır* Her kabiliyet 
flftlfl Jc.uru nadasl 1* kuru nadas sız, sulu, bağ-bağ£e, özel mahsul, 

(14) Türkiye Tarımsal Üretim Değeri 
T,C, Ziraat Bankası Müşavirler Kurulu Başkanlığı 
İstatistik Yayınları No: 11,12,12,14 
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çayır -mera ve orman-funda ayırımın içermektedir. Bunlardan kuru nadaslı, 

kuru jıadassız, sulu, bağ-bahçe ve önel mahsuller tarım arazisi olarak 

kendi çalışmamızda kullanılmıştır. Bitkisel üretiri değeri bağımlı değiş*- 
ken olarak ele alındığından çayır-mer'a ve orman funda olanları dışarıda 

r bırakılmıştır, îdeal olarak ilk dört kabiliyet sınıfına ait tirıra arazi¬ 
sinin ekilmesi gerekmektedir. Ancak ilgililerle yapılan konuşmalardan 

* Türkiye'de daha az kabiliyet arazilerin de ekildiği görüşünün hakim olması 
ilk dört kabiliyeti sınıfına ek olarak altı ve yedinci kabiliyet sınıfın¬ 

da bulunan tarım arazilerimin de dikkate dlınmaöina neden olmuştur. 
Arazi toplulaştırması yapılırken kuru nadaslı tarım arazileri bir yıl 
ekilip öteki yıl nadasa bırakıldığından yarısı, kuru nadassız ve sulu 

tarım arazileri ile birleştirilerek ekilen tarla arazisi miktarına ula¬ 
şılmıştır, Bağ bahçe ve özel mahsul arazileri toplanarak bağ-bahçe arazi¬ 

leri adı altında çalışmaya sokulmuştur. 

Böyleee arazi girdisi tarla arazisi, bağ-bahçe ve ikisinin tapla- 

mı toplam ekilen arazi olarak ele alınmıştır. ;'■& girdide birim hektardır. 

Çeşitli arazi kabiliyet sınıflarında bulunan tarla ve bağ-bahçe 

arazilerinin toplulaştırılması yapılırken kabiliyet sınıflarının iferdi- 
ği kalite^)farkını içermek mümkün olamamıştır. 

Çalışma kısa bir dönemi kapsadığından ve arazinin yapısında 

önemli bir değişme olmıyaeağı varsayımından hareketle bu değişkenin 
döneminde farklılık göstermediği düşünülmüştür. 

t* Tarımsal îşgücü 

Tarım sektöründe çalışan, geçimini b% sektörden sağlayan 

kişilerin miktarını gösteren tek kaynak nüfus sayımları olmaktadır. Bu 
çalışmada da tarımdaki emek değişkeni belirlenirken aynı kaynaktan yarar¬ 
lanılmıştır. Bilindiği gibi nüfus sayımlarındaki bu rakkamlar tarım 
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kesimindeki toplam işgücü arzını göstermektedir. Çalışmada bütün bu 

kişiler tarımsal emeği oluşturmuştur. 

1970 nüfus sayım sonuçları henüz yayınlanmamış olduğundan 
1955-1960-1965 nüfus sayımlarından yararlanılarak her il için tarımda 
erkek ve kadın olarak çalışanlar 1970 yılma uzatılmış ve ara yıllar 
d oldurulmuş tur» 

Bu şekilde elde edilen thtımda çalışanların homojen biçimde ifade 

edilebilmesi için bunların "yetişkin erkek bij£iıriine^' dönüştürmek gerekmiş¬ 
tir. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan ayrı bir yol izlenmiştir* 
(l5).Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin dosyalarından yararlanılarak ürün 
çeşidine göre 25 ildeki erkek ve kadın ücretleri, mekân unsuruda dikkate 
alınarak tarımsal üretimdeki paylar ile ağırlıklardırilmiş, erkek ve kadın 

için tarımsal ücretler elde edilmiştir. Erkek ve kadın arasındaki ücret 
oranı her ildeki kadın sayısına uygulanarak tarımda çalışanlar "yetişkin 
erkek birimine" çevrilmiştir. Böylece PAO nun çevirme katsayılarından 
ayrılarak Türkiye için her ilde uygulanan ayrı katsayılar elde edilmiş ve 
kendi yapımıza daha elverişli bir yetişkin ferkek birimi serisi elde edil¬ 

meğe çalışılmıştır. Meselâ ücret farkında da görüldüğü gibi Çukurova, 
Karadeniz ve kısmen Ege bölgesinde yetişen ürün biçimi dolayısıyle kadın 
ve erkekler aynı verimlilikte çalışabilmektedir. Dolayısıyla kadın işgücü 
burada haksız olarak fazla küçültülmemiştir. 

Nüfus sayımlarında bitkisel üretim ve hayvancılıkta çalışanların 
sayıları birlikte verilmediğinden "Yetişkin Erkek Birimi" olarak işgücü 
tahminlerinde hayvancılıkta çalışanlarda bulunmaktadır. İkisi arasında 
kesin bir ayrım yapmanın zorluğuna rağmen bitkisel üretimde çalışanları 

hesaplıyabilmek için her ildeki toplam tarımda çalışan yetişkin erkek 
birimi o ilde yaratılan bitkisel üretimin toplam üretim değeri içindeki 

oranı ile çarpılmıştır, Onmancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde çalışanlar 

(15) pr ş Demir,' Nazmi a.g.e. Sf. 50 
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tüm tarımda çalışanların az bir yüzdesini kapsadığından tarımsal işgücü 

tahminlerinin içinde yer almıştır. 

it**' 

rüfus sayımlarında bitkisel ürünj ve hayvancılıkta çöl-i^'teıü- b" 
Jlar:u\.*.aayilari . binlikte. verildiğinden ''Yetişkin îjrkek Birimi.1*;v 
sayıları içinde tüm tarımda çalışanlar bulunmaktadır. Bitkisel üründe 
çalışanlar bulabilmek için, her ildeki toplam tabimda çâlışan yetişkin 
erkek birimini o İlde yaratılan bitkisel üretimin toplam üretim değefri 
içindeki oranı ile çarparak tahmin edilmiştir. 

Böylece çalışmada iki tür emek elde edilmiştir. Birincisinde tüm 

tarımda çalışan yetişkin erkek birimi olarak işgücü; İkincisinde ise 
bitkisel üretimde çalışan yetişkin erkek birimi bulunmaktadır. 

İşgücünün marjinal verimliliğini ücretler ile karşılaştırabil- 
mek için, tarımsal bölgelere göre yıllık ücret gelirini elde etmek gerek¬ 
mektedir. Bu amaçla günlük ücret hadleri bu bölgelerde ortalama yılda 
çalışanlar gün sayısı ile çarpılmış ve yıllık ücret geliri bulunmuştur. 

Bu tahmini, kiralık emeğe (tarım işçisi) yapılan doğradan ödemeler ile 
fiilen aile işgücüne ödenmemiş olsa dahi buna yapılan izafi ödenek ola¬ 
rak düşünmek gerekir. 

Tarımdaki kadın ve erkek ücretleri; "yetişkin erkek birimiM el¬ 
de etmek için gerekli oranlar Ek: 2; bölgelerde yıllık ortalama -ç&T: ışı¬ 

lan gün sayıları ve yıllık ücretler Ekt 3 de gösterilmiştir. 
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d. Tarımsal Araç Gereç : 

Daha öncede belirtildiği gibi önceki çalışmalarda araç 
gereç girdisi olarak ya traktör ya da bazı varsayımlar altiiıda milli 
gelir hesaplarından tahmin edilen makina ve ekipmanın ylllik faiz ve 
amortismanı kullanılmıştı. Çalışmamız kesit verileri içerdiğinden araç 

gereçlerin faiz ve amortismanlarının illere dağılımı bulunamamıştır. 
Yalnız traktör sayılarının da araç gereç değişkenini iyi temsil edeaeye* 

ceği düşüncesiyle tarımsal araç ve gereçlerin stok değeri illere göre 
hesaplanmıştır. 

Bu amaçla DİE Tarım Şubesi Kayıtlarından araç gereç kalem¬ 
lerinin 1964-1971 yılları arasında illere dağılımı çıkarılmıştır. Parklı 
nitelikte olan kalemlerin toplulaştırılabilmef*! için her bir kalemin 
çiftçiye satılan ortalama fiatı bulunmuştur. Her hangi bir kalemde bir¬ 
den çok marka bulunduğu durumda Türkiye'de en yaygın kullanılan markanın 

fiatı dikkate alınmıştır. Elde edilen eart fiatlar bütün illerde aynı 
kabul edilmiştir. Bu fiatların bulunmasında < başlıca üç kaynaktan 

yararlanılmıştır* 

1, Ziraî Donatım Kurumu Ticaret Şubesi 

2, Tarım Bakanlığı Alet ve Makina Şubesi 
3# İllerdeki Ziraat Teknik Müdürlüklerine gönderilen anketler. 

Bu anketlerle özellikle karasaban, döğen gibi merkezden saptanması güç 
olan kalemlerin fiatları saptanmıştır. 

I 



- 19 -

Her il için bulunan tarım alet ve aakinalarmın her bir par

çası modern veya geleneksel niteliğine göre ayırıma tabi tutulmuş
tur. G-eleneksel araç gereç kalemlerini karasaban, döğen, hayvanla 
çekilen pulluklar, hayvan mibzerleri, at, öküz v4 manda Öküzü gibi 
çeki gücü olan Hayvanlar dluştürmtıştur. liddern araç gereç kalemle
ri de şunlardan meydana gelmektedir» 

1. Traktörler 

Tarımda doğrudan kullanımı dolayısıyla yalnız iki teker

lekli traktörler dikkate alınmıştır. Tırtıl tekerlekli traktörler 

daha çok toprak hafriyatında kullanıldığı için değerlendirmeye alın
mamışlardır. 

İki tekerlekli traktörler üç sınıfta ele alınmıştı?1# birin
ci Sınıfta 25 ten küçük; ikinci sınıfta 25-5*; üçüncü sınıfta ise 
5* den daha yukarı beygir gücüne sahip traktörler bulunmaktadır* Her-

bir sınıftaki traktör fiatları ayrı olarak saptanmıştır. En yaygın 
kullanılan tipteki traktörlerin fiatları ağırlık kazanmıştır* 

2. Toprak İşleme Aletleri 

- Traktör Pulluğu (Soklu) 
- Traktör Pulluğu (Diskli) 
-• Traktör ICültüvatörleri 

- Hububat Tırmığı 
- Eıskaro 

- Vanvey 

- Herdane 

- Çayır Tırmığa 
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Tohum Ekme ve Gübreleme Makinalan 

Traktörle Çekilen Mibzer 
pamuk kibzeri 

Pancar Mibzeri 

Bakım ve Mücadele Makinaları 

Tek Sıralı Çapa Llakinası 

Çift Sıralı Çapa Llakinası 
Sıvı İlâç Serpme Llakinaları 
Toz İlâç Serpme Makinalan 
Santrifüj Tulumba 

Motopomp 

Kaçat ve Karman îJakinaları 

Biçer Orak Llakinası 
Biçer Bağlar Orak Llakinası 

Harman Lîakinaları (Batös) 

Çayır Biçme Llakinaları 

Balya Llakinaları (el ile ) 
Balya Llakinaları (hayvanla) 
Balya Llakinaları (motorlu) 
Balya Llakinaları (pikaplı) 

Temizleme ve Tasnif Llakinaları 

Triyörler 
Selektörler 

Tınaz Llakinaları 

Mısır Dane 1 e me Makinalan 

Yem Kırma Llakinası 
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7. Diğer Tarım Yakinaları 

- Kuluçka Î.Iakinaları 

- Krema Hakinası (SkremÖz) 
- Malaksör 

- kla kinalı Ağaç Yayık 
- üadenî Ağaç Yayık 
- Trayler 

Bir hasat ve harman ma kınası olan biçer değerler çok geniş 
bir alanda faaliyet gösterdiklerinden her bir il için hesaplanan 

araç gereç değerlerine katılmamıştır. 

Böylece modem araç gereçlerin ayırımı ile tarımda melcanizaa- 

yonun etkisini ölçmek ve gelişimini görmek imkânı ortaya çıkıtıştir» 
1,1ekanizaeyon tarımda geri bir teknikle çalışan araçlar yerine dah* 

yeni buluşları içeren makinaların kullanılmasıdır. Bu gelişim işin 
daha kaliteli, az zamanda ve daha az emek ile yapılmasını sağlar. 

Araç gereç değişkenini reel değerlere çevirebilmek içia uygu¬ 
lanan ûeflatörler 196u 3u.l1 için 192,1; 1969 yılı için 1^6*5 ve 
197^ yıl* için 1*9,5 tir. Bu suretle bütün değerler 1967 fir.tlnra.y~ 
la ifade edilmiştir. Deflatörlerin bulunuşunda IIPLI nin hiç çalışma¬ 

cından yararlanılmıştır. (16) 

(l«i. Develier, Hakkı ve Türkel, Turgut a.g.e. sft 34 
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e. Gübre 

Bu çalışm&Ga kimyevi gübreler diğer bir girdi olarak 

bitkisel üretim, ile ilişkilendirilcıiştir. Tarımda sınni gübre ola- 
rak en çok kullanılan azotlu ve fosforlu,gübrelerin fizik miktar¬ 

ları fiatlan ile çarpılarak değer olarak ifade edilmiştir» Azot 
(fi 21 N) ve fosforlu (fi 16-1Ö P 2â5) gübrelerin illerdeki tüketimi 
Tarım Bakanlığı kayıtlarından» fiatlan ise aynı bakanlığın BfconO-* 

mik Araştırmalar Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış bir yayından 
alınmıştır. (l7,)# 

Gübre tüketimini 1967 yılı fiatlarıyla açıklayabilmek İÇta 
1968» 1969 Yâ 1ST* vın kullanılan deflatihslar sırasıyla 99#4; 
95.0 ve 12>,7 dir. (18). 

f. Tarımsal Mücadele İlâçları 

İllerde kullanılan ilâç miktarları Türkiye Zirai Donatım 
Kurusyf Devlet Üretme Çiftlikleri ve Türkiye Şeker Fabrikaları A*Ş» 
kayıtlarından yararlanılarak bulunmuştur. 3u fiziki miktarlar Cf.rî 

t 

fiatları ile çarpılarak değerlendirilmiştir. 
3tjylece çeşitli tipte kullanılan ilâçların carı fiatlarıyla toylu-* 

laştırması yapılmıştır. 

(İT)* Tarımsal Girdiler ve Fiatlan 1963-197* 
Tarım Bakanlığı 

Plânlama Araştırma ve Koordinasyon Gn.Md. 
Yayın No. 52 Sf : 13 

(!«)• A.g.e. Sf: 30 
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Mücadele ilâçlarını reel şekilde ifade edebilmek için 

1568 yılı cari delerlerine 89,7; 1969 yılı değerlerine 64,1 ve 
197* değerle^ine 120,4 defİntörleri uygulanmıştır. (19> 

g. Tohumluk 

Bu girdinin içinde dağıtılan buğday, arpa, pancar ve 
pa*auk tohualukları bulunmaktadır. Hububat ile ilgili tohumluk 

miktarları Tarım Bakanlığı Ziraat _.şleri Genel Müdürlüğü Hububat 

Şubesinden; pamuk tohumluğu Pamuk işleri Müdürlüğünden; pancar 
tohumluğu ise Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı kayıtla¬ 

rından yararlanarak alınmıştır. Cari fiatlarmm bulunmalından . V 

daha 3nçe belirtilen yayından faydalanılmıştır. (^). 

Tohumluk verileri fiilen devletin çiftçiye dağıttığı to¬ 
humlukları içermektedir. Çiftçinin kendi yetiştirdiği tohunluk 
buluna ma bu. ş tı r. 

Ayrıca çeşitli tipteki tohumlukların etkisini saptamak# 
çalışmanın amacına uygun olarak değişkenlerde geniş çapta toplu¬ 
laştırma yapılması gerektiğinden mümkün olmamıştır. 

<L$. A*g.e. Sf : 32 

*t A«g.e. Sf s 8-9 
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k s 
* 

D~ TAHlî$îD3 KüLlAJTILAN YOITÎIYJ 

Üretin fonksiyonun ekonomik belirlenmesinde üçüncü soraı 
olarak cevaplanması gerekli tahminde kullanılan yöntem şöylec* 
özetlenebilir ; 

Cohb »Douglas üretim fonksiyonun tahmin edilmesini* çoklu 
regresyen tekniğinden yararlanılmıştır. Bilindiği gibi bu t«ta&ik 

stok astik ilişkilerin tahmininde uygulanmaktadır. yani açıklayıcı 
değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişmenin tamamını açıklıyamu» 
dığı ve fonksiyonel bağıntıda bir hats, teriminin bulunduğu durumla:** 

de. uygulanan tekniktir. 3u suretle elde edilen tahminlerin iotatis-

tik testlerini yapmak mümkün olmaktadır. Cobb-Douglas üretim fonksi¬ 

yonundan hareketle faktör payları yöntemiyle elc.e edilen katsayılara 
oranla ietatietik test olanağı ortaya çıkmaktadır. 

Sabit geliri ölçeği varsayımını yapma zorunluluğu da orta¬ 
dan kalkmaktadır. Ayrıca faktör payları ile hesaplanacak artık (r*«l* 
duel) serilerindeki verimlilik endeksinin içinde bulunan bası hatala¬ 
rı içermeyecek şekilde teknolojik değişmeyi ve bölgelerarası etkinlik 

farkını ölçmek olanağını re^resyon aracılığı ile tahmin edil*a*k t»**— 
tim fonksiyonunda bulmak mümkündür. 

Tek yıllar (1967 ve 1970) ve 1967*197# arası tUa Türkly* 
il* bölgelerdeki üretim fonksiyonu katsayılarını tahmin eİmed* farklı 
yöntemler kullanılmıştır. 

1. 1967 ve 1970 Yılları üretim ponksiyonu TahnitUftd* 
Yararlanılan Yöntem 

Gerek 1967 de gerek 197# yılında katsayıları tahîtti* 

ederken iki şekil denenmiştir. Birincisinde tarımsal bölge f&sMLfc» 
llklani**ril»eaekte, İkincisinde ise bölge farklarını gösterecek 
"kukla değişken" lere yer verilmektedir. lüukla değişkenler sabit terim 
üstüne konulmaktadır. 
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Kesit .Analiz Üretim ponksiyonu 
Bölge Kukla Değişkenleri Olduğu Durum : 

Kukla değişken sunnî olarak yaratılan bir değişkendir. Hangi 

bölge için kullanılıyorsa o bölge için (Bir) değeri butun diğer böl- 
gler için sıfır değeri almaktadır. Ifdkla değişkenleri ilişkilendi- 
rildikleri olayın sayısının bir eksiği kadar dikkate alınır. (21). 

Modelde dokuz tarımsal bölge olduğuna göre sekiz kukla değişken 
kullanılmıştır. Birinci bölge olan Orta kuzeye göre uiğer bölgelerin 

kukla değişken katsayıları yorumlanmaktadır. Sabit terime kat sayılar 
ekleneceği veya kapılacağı- •"dürün&lörek' QJ?tâkusoyt»ölgöjriBebgSç»lti« 
rin etkinlikleri konusunda açıklamalar yapılır. Bu kat zayıfa? 
geler arası teknik etkinlik düzeylerini yansıtır. Etkinlik farkları 
toprağın farklı kalitesinden, yağış» güneş, ısı ve coğrafî şartlas*- 
daki farklarından doğduğu varsayılmıştır. 

' » ! y _• ;4. * ' • . 

En geniş durumuyla çalışmada kullanılan bütün değişkenleri gös¬ 

teren Cobb-Douglas üretim fonksiyonu (l) nolu bağıntıda ele almoıştı. 
Bölgelerarası teknik etkinliği de tahmin etmede yararlanılacak model 
aşağıdadır : 

in H - k2 B. |2 , B1(3 . . l:6 Ri(8. fc9 Bit, % 

Bl* *2 In Xi,2+ B3In^‘i|3'f * 3k'In '"i,!: * Ui,î**(9) 

H. - 1 (i) bölgesine giren iller için 
i*** 

R.- • (i) bölgesine girmeyen bütün iller için i — 1,....9 ı~ —* 

(21). Jthns ton, J "Econometric Methods" 
Birst Edition, lîev/york I960 
p p î 221 
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Burada Yf bitkisel üre ti ta değerini; X, 1er bağımsız değişkenle 
ri; , sabit terimi, B ... girdilerin elastikiyetlerini; P.♦ 

ler iaölge kukla değişkenlerini; k , ♦ k kukla değişkenlerin katsa- <t y 

yılarını; U_. ise hata terimini ifade etmektedir. Normal regresyon 

modelinde hata terimi için yakılmış varsayımlar geçerlirlir. (22) 

Bağımsız değişkenler tek tek ele alındığı gibi bazı durumlarda 

gübre, ilâç, tohum ara girdiler ; tarla ve bağ-bahçe alanları toplam 

ekili alan; geleneksel ve modern araç gereçler toplam araç gereçler 
olarak modele sokulmuştur. Sn iyi uyun veren değişken bileşim sonuç¬ 
ları çalışmaya alınmıştır. 

Kesit inal iz üretim ponksiyonu 
Kukla Değişkeni Olmadığı Durum s 

'Bu durumda tahmin edilen üretim fonksiyonun genel doğru::'.1 şekli 
şöyledir : 

In Y. - 3. + B In X. + B In X. ♦ ♦ 3, In I. , + ü. (10> ı “ 1 2 ıf2 3 ı,3 k ı,k ı 

i - 1, 67 

Burada daha önceki gibi Y, bitkisel üretimi; x ler girdileri; 

B^, sabiti ; U ise hata terimini ifade etmektedirler, 

2. Saman Derisi ve Kesit Verilerin Birlikte Uygulanması. 
(ICovaryans Yöntemi) 1967-1970 

Bu yöntemin altında yatan fikir her bir kesit birimi (ii) 
ve zaman, döneminin (yıl) özel bir sabit terim içinde belirler::csidir. 
BU ,#odel aşağıda gösterilmiştir. 

(22) Johnston,İ a,g,e bölüm : 1 
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In "it — Bi iZ2 E2t * "3 gt4  + lc9 Rqt + 

Z2 Z12 + zi3 + V» + 

B2 In Xit,2 + ®3 In Xit,3   Bfe In xit,k ♦ '‘if-'Cll) 

burada R - 1 (i) bölgesine giren iller için 

E. - O (i) bölgesi dışındaki iller için 
1 Tr-

İ —* 

ve Zit- 1 (t) samanı için 
2it- (t) zamanı dışındaki yıllar için 

t - 1968, 1969, 137^ 

r.j. hata terimlerinin klasik normal doğrusal modelin varsayımlarını 

taşıdığı düşünü1müş tür. (23). 

Zaman İrakla değişkeni Z ile gösterilmektedir. Bölge değişken¬ 
lerinde olduğu gibi hangi yıla kukla değişkeni konuyorsa o yıl "bir" 
değeri, diğer yıllar "sıfır" değeri almaktadır. Başlangıç samanı 
olarak 1967 yılı alındığına göre yıl İrakla değişkeninin (Z) katsayı¬ 

ları (l) 1967 yılma göre "tarafsız teknolojik gelişmenin" tahmin 
edicileri olacaktır. (24). 

Zaman serisi ve kesit verilerini birlikte de alındığı bu şekil¬ 

de kesit verileri içindeki illerin tek tek özellikleri ve zaman 

içindeki değişmeleri de regresyon analizine sokulmaktadır. Bu yönte¬ 

min bazı üstünlük ve sakıncaları vardııî Üstünlükleri şöyle özetle¬ 
nebilir : Zaman serisi ve kesit verileri birlikte ele alınarak mev¬ 

cut bilginin tümünü kullanır; bölgelerarası etkenlik farklarını gös¬ 
terecek imkân sağlıyabilir; bu yöntem çoğu kez zaman serilerinde 

(23)» Kmenta, Jan "Elements of Econometrics" 
Sf: 516 

(24). Doç.Di1. Buluta:/, îuncer "İktisadî Büyüme Modelleri Üzerine 
Açıklamalar ve Eleştirmeler" 

Ankara Üniversitesi SEP Yayınları îîö : 341, Ankar*-, - ‘ 72 * 
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ortaya çıkan çoklu bağıntı ^ ^ununun lcararsı alığını ana Itır. Öte 
yandan hem kesit bilgiler he ra zaraa» bilgisi gerektirdiğinden tek 
taraflı bilgi bulunan durumlara uygulanamaz. Kukla değişkenlerin 
kullanılması bağımsız değişkenlerdeki mevcut değişmeyi azaltaca¬ 
ğından kntamuların istntistiken güvenilir tahminler Vermesini 
engelleyebilir. (25İ 

3. Bölgesel Üretim Fonksiyonlarında Yöîıtem 

Bölgelerdeki üretim fonksiyonlarını tahmin etmede zaman 
serisi ve kesit verileri birlikte ele alan fakat içinde kukla de¬ 

ğişkenlerinin kullanılmadığı model olmuştur: 

In Y 
it - B, ♦ B„ In X. 

it, 2 
♦ B, In X., , 4 ıt, k U- + ıt ..(12) 

t - i960, 1969, 1970 

(2 5İ Varlıer, Oktay "İşletmeci Kamu Teşebbüslerinde Üretim 
Fonksiyonları" 194-0-1963 

T.C. Başbakanlık Levlet Planlama Teşkilâtı 
Yayın No : DPT 1092 - IPD : 320 

Sf: 90 
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GİRDİ VS ÇIKTININ BÖLGESEL DAĞILIRI VE 3AZI 

ORANSAL İLİŞKİLER 

A. . TARII.IS.AL BÖLGELER İTİBARIYLA BİTKİSEL ÜRÜN İLE 
G İKT) İLER İIT GÖRÜNÜMÜ 

p. Bitkisel ürün 

Bitkisel ürün değeri cari fiyatlarla 1967 yılında 20,5 
milyar 1970 to ise 39.2 milyar TL. değerinde olmuştur. 1967 yılında 

toplam bitkisel üretim değerinin İ 19.3 ü Ege Bölgesinde elde edil¬ 
miştir. Orta Güney Bölgesinde fo 16.8 i yaratılmıştır. Bunu i 15.0 
ve i 14.1 ile sırasıyla Akdeniz ve Orta Kuzey Bö]gt&eri takip etmiş¬ 
tir. Marmara Bölgesinde toplam üretimin i 10 u eltle ^edilmiştir. 
Büyleee adı geçen üölgelerden yaratılan toplam ürün değerinin dörtte 

üçü elde edilmiştir. ($ 75.2). Sn düşük tarımsal üretim değeri İ 3»2 
ile Kuzey doğu Bölgesinde bulunmaktadır. 

1970 yılınla gene en çok üretim değeri Ege bölgesinde yara¬ 
tılmaktadır. H 20,1),.Akdeniz bölgesinde üretim değeri i 17»3tür. 
Karadeniz ve Orta kuzey bölgeleri i» 13,2 ve i 13fl ile toplam ürün 
değeri içinde aynı paya sahip olmuşlardır. Orta güney bölgesi topla¬ 
mın °/o 12,4 ünü Akdeniz i> 10,6 sını yaratmıştır. 1970 yılında 1967 ye 
oranla Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin payları çoğalmış, Orta Güney, 

grtadoğu ve Kuzeydoğu bölgelerinin payı azalırken diğer bölgelerin 
hemen hemen aynı kalmıştır. Endüstriyel bitkiler tarımının hakin ol¬ 

duğu bölgelerde artış olmuştur. Genellikle hububat tarımının yapıldığı 

bölgelerde üretim değerinin payları ya aynı kalmış ya da azalmıştır. 

(Tablo 1). 
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TABLO : 1 BÖLC-ELER İTİBARIYLA BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ 

Bölgeler 1967 19 7 0 

Üretim Değeri TL. 
Cari Biat1arla * Üretim Değeri 

Cari Eiatlarla * Üretioı Değeri 
Sabit Yiatlar 

l.Orta Kuzey 4.034.320,1 14.1 5.153.588,1 13,1 4,489•l8G,2 
2.Ege 5.497.138,3 19.3 7.832.911,3 20.1 6,855.647,4 
3.Marmara 2.056,620,2 10.0 4.141.254,9 10,6 3.607.354,8 
4.Akdeniz 4.273.694,7 15.0 6.731,720,1 17.3 5,907,421,6 
5.Kuzeydoğu 007.549,4 3-2 1.094^04,6 2.3 953.366,3 

6.Güneydoğu 1.625.632,0 5,7 2.043.651,3 5.2 1.760.134,0 
7.Karadeniz 2.707.395,7 9.5 5.174.309,3 13.2 4.507.233,0 
8.Ortadoğu 1.812.703,8 6,4 2.269.717,1 5.8 1.977.105,4 
9.0rtagüney 4.780.384,9 16.3 4.693.707,0 12,4 4.088.594,9 

T O P L A II 20.475.694jl 100.0 39.235.323,7 100,0 34.177.711,1 
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b. Ekili Alanlar 

Halen Türkiye'de 17.2 milyon tarla arazisi her yıl ekile¬ 
bilmektedir. Bu rakkanı kuru nadaslı arazilerin yarısı (bir yıl ekilip 
öteki yıl nadasa bırakıldığı için), kuru nadassız ve sulu arazilerin 

tümünün toplamından meydana elemektedir. Toplam tarla arazilerinin 
1* 16.6 si Orta Kuzey, <fo 13,7 si Orta güney; °/o 13,4 ü Ege; A 12,5 i 
Marmara; $> 10.7 si Akdeniz Bölgelerinde bulunmaktadır.Güne,r doğu, 
Karadeniz ve Orta Doğu Şölgeleri sırasıyla f 9,7; fi 9,1 ve fi 9,0 
oranları ile hemen hemen aynı düzeyde bulunmaktadırlar. Kuze~T doğu 
bölgesi ise tarla alanlarının fi 5,3 üne sahip olmaktadır. 

Bağ-bahçe alanlarının en geniş olduğu bölgeler fi 28,0 ile Ege; 
fi 21.6 ile Karadenizûir. Bunu fi* 14.4 ile Akdeniz Bölgesi takip et¬ 
mektedir. Bu üç bölge tapl a m bağ bahçe arazilerinin fio 64.0 mı kapla¬ 
maktadır". 

Toplam ekilen arazilerin fi 15,9 u Orta Kuzey fi 15.0 i Ege; 
fi 13.0 1 Ortagüney - ki bu bölgenin toplam ekilen arazisinin 7o 46.5 i 
yalnız Konya'dan gelmektedir; fi> 11.7 ve fi 11.1 i Marmara ve Akdeniz 

Bölgelerinde bulunmaktadır, Karadeniz Bölgesinin payı fi> 10.5 olurken; 
Güneydoğu fi 9.4; Ortadoğu ^3,5 ve Kuzeydoğu fi 4.9 luk bir paya salıip 
olmaktadırlar (Tablo :2). 

Türkiye'de yılda toplam ekilen arazilerinin fi 8*9.0 1 tarla 
arazisi olmaktadır. Bağ-bahçe arazileri fi 11.0 lnl meydana getirmek¬ 
tedir. Bölgelerden en yüksek tarla arazi oranı Kuzeydoğuda bulunhdk- 

dir . (fi 97.2) En düşük pay ise Emdenizdedir. Buna mukahil'""ara¬ 
deniz bölgesinde b'ağ-bahçe oranı fi> 22,5 ile bölgeler içinde en yüksek 
paya sahip olmaktadır. 

Orta kuzey bölgesinde toplam ekilen arazilerin fio 93.61 ü tarla 
arazisidir. Toplam ekilen arazilerin fio 78,5 i kuru; fio 14,5 i ise , 
suludur. 



y 4 
4 

Bitkisel Üretimde Kullanılan Tarım Arazileri 

(v ) Tablo 2 ; V'V 

Bölgeler TARLA fo BAÖ-BAHÇE * SULU 1° KURU 1 
Toplam 

(Tarla + Bağ-Bahçe) 1c 

lo Orta Kuzey 2.852.142 164 210.732 10.0 444.473 14.8 2.407.664 17.0 3.062.374 -5.9 

2 6 Ege 2.295.354 13.4 591.201 28.0 541.105 18,1 1.754.249 12.4 2.886.555 15*0 

3. Marmara 2.148.958 12.5 110.184 5.2 103.710 3,5 2.045.248 14.4 2.259.142 11.7 

4. Akdeniz I.83I.44I 10.7 303.200 14.4 504.07i 16.8 1.327.370 9.4 2.134.64i 11.1 

5. Kuzey Doğu 909.188 5.3 26.203 1.3 285.014 9-5 624.174 4.4 935.391 4.9 

60 Güney Doğu 1.657.245 9.7 148.544 7.1 245.529 8.2 1.411.716 10.0 1.805,789 9o4 

7o Karadeniz I.568.I5O 9.1 455.182 21.6 135.625 4«5 1 <*432.525 10.1 2.023.332 i0c5 

8. Orta Doğu 1.551.343 9.0 .£9.137 4.2 340.553 11.4 1.210.790 8.5 I.640.48O 8n5 

9» Orta Güney 2.353.228 13.7 173.901 8.2 394.052 13.2 1.959.176 13.8 2.527.189 13a0 

T 0 F L A M 17.167.049 100.0 2.108.344 100.0 2.994.137 .100„0 14.172.912 100.0 19.275.393 100.0 
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suludur. Bag-bahçe alanı ise fi 7.0'sini oluşturmaktadır. Ege bölge¬ 
sinde ise toplanı tarla arazileri fi> 79.5'ini meydana getirmektedir. 
Ekilen alanların fi> 60,8* i kuru; cfi l8«7'si suludur. Bağ-bahçe alanı 

ise fi 20.5 ile Karadeniz Bölgesinden sonra ikinci gelmektedir. Mar¬ 
mara bölgesinde tarla alanı büyük bir yer kaplamaktadırf (fi> 95.1). 
Kuru tamcı arazisinin oranı da yüksektir (fi 90,5). Akdeniz bölgesine* 
tarla arazi alanı fi 85«3 1 dir. Sulu alanlar ise ekilen alanın fi 23.‘5’ 
sını kaplamaktadır, Bag-bahçe arazisi fi 14,2 olmaktadır. Kuzeydoğu 

bölgesinde bag-bahçe alanı fi 2.8 »dir. Kuru tarım tarla almı fi 66.7' 
sini; sulu tarla alanı fi 30.5’ini kaplamaktadır. Güneydoğu bölgesine 

ekilen toplam alanın fi 91.8*i tarlaj fi 8.21 si ise bag-bahçe arazisi 
bulunmaktadır, Ortadoğu bölgesinde kuru tarla alanı fi 73. ; ulu 

tarla alanı ise fi 20.8 olmaktadır, Bağ-Bahçe arazisinin p::."i ise 
fit 5.4'tür. Türkiye'nin hububat üretiminin büyük bir kısmını kapsayan 
Orta Güney bölgesinde tarla alanı ekili toplam alanının fio 93.1'ini 
tenkil etmektedir. Bağ-bahçe arazisi ise fi> 6,9'udur,(Tabin 

Tablo : 3 Çe şitli _razi Tiplerinin Böl gelerdeki Toplan 1 

tpv ilen Arazi İçindeki Oranları 

y 

Bölgeler Tarla Bağ-Bahçe Sulu Kuru Toplam 

1. Ortalruzey 93.0 7.0 14.5 78.5 100.0 

2. Ege 79.5 20.5 18.7 60.8 100.0 

3. Marmara 95 -1 4.9 4.6 90.5 100.0 

4. Akdeniz 85.8 14.2 23.6 62.2 100.0 

5. Kuzeydoğu 97.2 2.8 30.5 66.7 100.0 

6. Güneydoğu 91.8 8.2 13-6 78.2 100.0 

7. Karadeniz 77.5 22,5 6.7 70.7 M 0.0 

0. Ortadoğu 94.6 5.4 20.8 73.0 100.0 

9. Ortagüney 93.1 6.9 15.6 77.5 110.0 

Türkiye 89.0 11.0 15.5 73.5 100.0 
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c. Tarımsal işgücii 

Tarımda çalışan tüm işgücü yetişkin eukek birimine göre 
ifade edildiğinde Türkiye toplamanın 1970 yılında f* 16.1*i Sge 

bölgesinde bulunmaktadır. Bunu $ 15.9 ile Karadeniz Bölgesi izle¬ 
mektedir. Orta kuzey ve Akdeniz bölgesinde talimin edilen işgücü¬ 

nün yüzdeler 13.° ve 11,4*tür. Ortacıoğu bölgesinde toplam yetişkin 
erkek biriminin e/o 9.7* si; Güneydoğu ve Ortagüney’de $ 9.0'u; Har me¬ 
ra da f» 8,8 ve Kuzeydoğu da fo 7,7’si çalışmaktadır, İşgücünün bu 
dağılımı 1967 yılında da fazla değişiklik göstermemektedir, yetiş¬ 

kin erkek birimi olarak tüm tarımda çalışanlar 1967-1970 dönenin¬ 
de c/o 11.6*lık bir artış göstermiştir. 

Bitkisel üretimde çalışanların tahminine göre Ortalruzey, 

Sge, Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Crtagüney bölgelerinde çalışanla¬ 
rın oranlarında tüm tarımda çalışanlara göre hesaplanmış yüzdelere 

göre bir miktar artışlar görülmektedir. Bu bölgelerin tarım yapısı 

bitkisel ürünlere ağırlık ver iğinden normaldir. Buna karşılık ICuzcy 

doğu, Güneydoğu, ve Ortadoğu gibi hayvancılık faaliyetlerinin faal:1, 
olduğu bölgelerde bitkisel üretimde çalışanların oranı tüm tarıma 
göre elde edilmiş oranlardan daha düşüktür. 

1967-1970 yılları arasında bitkisel üretimde çalışan ye¬ 

tişkin erkek birimi olarak işgücü 5.5 milyondan 5.6 milyona çıkmış 
yani fo 24 çoğalmıştır. Bölgelere ait emek sayılanı ve yüzde oranla¬ 
rı Tablo 4'te görülmektedir. 
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Tablo 4 : TÜM TARIMDA ve BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇALIŞANLAR TAHMİNİ 

Yetişkin Erkek Birimi 15 

TÜM TARIMDA ÇALIŞANLAR BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇALIŞ anl;. 

1967 * 1970 * 1967 * 1970 * 

1. Orta Kuzey 1.108.024 13.3 1.087.137 13.0 727.730 13.3 724.032 13.0 

2. Ego 1.332.207 15.9 1.353.198 16.1 972.425 17*8 1.020.236 18.3 

3. Marmara 748.721 9.0 737.600 8.8 547.739 10.0 552.974 9.9 

4. Akdeniz 942.706 11.3 955.887 11.4 734.440 .13.5 780.635 14.0 

5. Kuzey Doğu 599.271 7.2 598.568 7.1 210.778 3.9 223.232 4,0 

6. Güney Doğu 734.504 8.8 759.562 9.0 356.569 6.5 358.191 6.4 

T. Karadeniz 1.334.663 16,0 1.334.342 15.9 907.507 16.6 928.505 16.7 

8, Orta Doğu 803.755 9.6 810.954 9.7 458.402 8.4 459.431 8.2 

9. Orta Güney 750.924 8.9 758.800 9.0 544.689 10.0 525.320 9.5 

TOPLAM 8.354.805 100.0 8.396.048 100.0 5.460,281 100.0 5.572.556 10C.0 

- Yar 
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d. Tarımsal Araç Gereçler : 

Tarımda mekanizasyonun bir göstergesi olan modern araç 

gereçler 1967 de cari fiatlarla 5.3 milyar TL» dan 1970 yılında 
cari fiatlarla 9.7 milyor TL. 'na ulaşmıştır. 1967 fiatlarıyla 197° 
yılındaki toplam modem araç gereçler stok değeri 8,9 milyar TL.'dır, 

Sabit fiyatlarla 1967-1970 dönerıiinin de modern, araç gereçlerde fj 

66.6 lık bir artış olmuştur. 

Geleneksel araç gereçler cari fiatlarla 1967 yılında 5.. mil¬ 

yar TL, iken 1970 yılında cari fiatlarla 6.3 milyar TL, 'na yüke e İniş¬ 
tir. Geleneksel araç-gereçler 1967 fiatlarıyla 1970 yılında 5.7 mil¬ 
yar TL. olmaktadır. Fiat hareketleri ortadan kaldırıldığında gelenek¬ 

sel tipteki araç gereçlerin değeri bir miktar azalmaktadır. 

Toplam araç gereçler 1967 yılında 11.1, 1970 yılında ise cari 
fiatlarla 16.0 milyar TL.'dır. Bu miktar sabit fiatlarla 14.6 cıiljrar 
TL. olmaktadır. Toplam araç gereçlerde 1967-1970 döneminde artış J> 
31.6 dır. 

Orta kuzey bölgesi 1967 ve 1970 yıllarında cari fiatlarla top¬ 

lam modern araç gereçlerin $ 16.0 ile $ 17,7 sine sahip olmaktadır. 
Geleneksel araç gereçlerin yüzdesi ise 1967 yılında $ 15,7; 1970 
yılında ise fo 16,5 Gir. 1967-1970 döneminde sabit fiatlarla modern 
araç gereçlerdeki artış fo 84,3 tür. Türkiye'de bu dönemde en yüksek 
modem araç gereç artışı olan kamara bölgesi ile hemen hemen aynı 

hızdadır. Sabit fiatlarla geleneksel araç gereçlerin diğerin o bir 

artış olduğu söylenemez; üç yılda % 0.5. 3u bölgede toplam araç 
gereçlerin üç yıldaki artışı ^ 14*3 tür. 
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Ege bölgesi 1967 yılında fi 22*6 ve 1970 yılında fi 21.7 ile 

toplam araç gereçlerin en yüksek payını almaktadır. Buna karşılık 

1967-1970 döneminde modern araç gereçler en düşük artışı sağla¬ 
mıştır: fi 16*0. Geleneksel araç gereçler 1967 yılında toplamın fi 
12.0 si, 1970 yılında ise fi 10.8 dir. Sabit fiatlarla bu bölgede 
üç yılda fi 11.2 lık bir azalış olmuştur. Toplam araç gereçler 
Türkiye toplamının 1967 ve 1970 yıllarında fi 17.5 i kadarıyla böl¬ 
geler arasında en yüksek paya sahip olmaktadır. Sabit fiatlarla 

1967-1970 döneminde artış fi> 34.2 dir, 

Harmsra Bölgesinde modem araç gereçler 1967 yılında fi 13.6 
geleneksel araç gereçler fio 6.6 toplamı ise fi 10. l ini, 1970 yılında 
ise modemler 'fi 15.3* geleneksel araç gereçler fio 6.5 toplam ise fi 
11.5 na almaktadır. 1967-1970 döneminde modem araç gereçlerin artı¬ 

şı sabit fiatlarla fi 84.7 ile en yüksek düzeye sahip olmuştur. Gele¬ 
neksel araç gereçler aynı düzeyde kalmıştır. Toplamındaki artı-;: ta 

fi 55*1 dir. 

Akdeniz bölgesi geleneksel araç gereçlerin en düşük olduğu 
bölgedir. 1967 yılında fio 6.4 1970 yılında fio 5.9. Hodem araç gereç 
lerdeki artış sabit fiatlarla fio 58.7 dir. Geleneksel araç gereçler 
üç yılda fio0,9 azalmıştır. Toplam araç gereçlerin artışı fio 36*6 dır. 
îlodem araç gereçlerin bu bölgeye düşen payı Türkiye toplamının fi 
14.0 i kadardır. 

Kuzeydoğu bölgesi toplanı modem araç gereçlerin 1967 yılında 
fio 3.3 ine; 1970 yılında fi 3.5 ine sahip olurken diğer bölgelere 
oranla en düşük yüzmeler olmaktadır. Buna karşılık geleneksel araç 

gereçlerin yüzdesi fi 12,9 ve fio 12,4 tür. Sabit fiatlarla ifade 
edildiğinde bu bölgede 1967-1970 döneninde modem araç gereçler 

fio 54.1 çoğalırken geleneksel araç gereçler fio 33.2 £1 SS.1 ülH. Ş "U3.T* • O 
lam araç gereçlerdeki artış sabit fiatlarla fio 0.08 dir. 
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Güneydoğu bölgesinde kuzeydoğuya yakın bir yapı göstermektedir• 
jûu bölgede modem araç gereçler sabit fiatlarla 1967-1970 döneminde 

f 71.7 lik bir artış göstermiştir. Geleneksel araç gereçlerde ise 
kuzeydoğu‘daki azalmaya karşılık bu bölgede f> 22.1 lık bir yükselme 
görülmüştür. Güneydoğuda toplam araç gereçlerde islenen artış f 36.2 
dir. 1967 '"'e Karadeniz bölgesinde modem araç gereçler f 5.1; 1970 

yılında f 4*6 dır. Geleneksel araç gereçler ise aynı yıllarda fo 14.2 
ve f 15.7 dir. Sabit fiatlarla modem araç gereçlerdeki üç yıllık 
artış f> 49, 5 iken; geleneksel araç gereçler aynı düzeyde kalmıştır. 

Orta doğu bölgesi de Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölge¬ 

lerine benzer bir yapı göstermektedir. Modem araç gereçlerin payı 
1967 yılında fo 6,5 iken; 1970 yılında f> 7.1dir. Geleneksel araç ge¬ 
reçler ise f> 13.° ve fo 11.4 tür. Üç yıllık dönemdeki gelişme yönün¬ 
den modern araç gereçler fo 80.2 artarken geleneksel araç gereçler 

de fo 15.0 lık bir azalış izlenmiş tir. 

Orta güney bölgesi modem araç gereçler yönünden oldukça yüksek 

bir paya sahip olmaktadır. 1967 yılında f 13.9 ve 1970 yılında f> 12.3 

Geleneksel araç gereçler ise fo 9 civarındadır. 1967-1970 döneminde 
sabit fiatlarla modem araç gereçler f> 43.5 artmış; geleneksel araç 
gereçler değerinde önemli bir değişme olmamıştır, (Tablo 5, 6, 7). 
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1967 
Cari fiatlarla (1000(1». 

Modern Araç 
Gereçler 

36 Geleneksel Araç 
Gereçler 

* TOPLAM * 

1. Orta kuzey 851.569,6 16.0 905.693,3 15.7 1.757.262,9 15.8 

2. Ege 1.205.546,1 22.6 693.677,4 12.0 1.899.223,5 17.1 

3, Marmara 736.831,9 13,8 382.362,2 6.6 1.119.194,1 10.1 

4. Akdeniz 756.341,5 14.2 370.228,8 6.4 1.126.570,3 10.2 

5. Kuzeydoğu 202.335,0 3.8 746.556,7 12.9 948.891,7 8.5 

6. Güneydoğu 220.900,1 4.1 556.287,9 9.6 777.188,0 7.0 

7. Karadeniz 271.161*4 5.1 822.231,7 14.2 1.093.393,1 9.8 

8. Ortadoğu 348.862,1 6.5 750.953,8 13.0 1.099.815,9 9.9 

g. Orta güney 739.931,4 13.9 548.644,7 9.6 1.288.575,6 11.6 

TOPLAM 5.333.479,1 100.0 5.776.636,0 100.0 11.110.115,1 100.0 
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1970 
Tablo 6 : TARIMSAL ARAÇ GEREÇLER STOK DEĞERİ Cari fiatlarla (1000 TL. ) 

Modern Araç 
Gereçler 

1* Geleneksel Araç 
Gereçler İi TOPLAM * 

1. Orta kuzey 1.718.372,7 17.7 1.036.408,9 16.5 2.754.781,6 17.2 

2. Ege 2.111.535,8 21.7 679.111,4 10.8 2.790.647,2 17.4 

3. Marmara 1.489.870,3 15.3 410.354,7 6.5 1.900.225,0 11.9 

4. Akdeniz 1.314.611,1 13.5 370.889,4 5.9 1.685.500,5 10.5 

5. Kuzeydoğu 341.514,0 3.5 779.879,5 12.4 1.121.393,5 7.0 

6. Güneydoğu 415.333,7 4.3 743.505,3 11.8 1.158.839,0 7.2 

7. Karadeniz 443.801,7 4.6 987.390,1 15,7 1.431.191,8 8.9 

8. Ortadoğu 688.704,8 7.1 714.621,2 11.4 1.403.326,0 8.8 

9. Ortagüney 1.203.176,2 12.3 563.639,7 9.0 1.766.815,9 11.1 

TOPLAM 9.726.920,3 100.0 6.285.800,2 100.0 16.012.720,5 100.0 
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Tablo 7 î TARIMSAL ARAÇ GEREÇ STOK DEĞERİ 1967 Fiatlarıyla (İOOO TL.) 

Bölgeler 
Modern Araç 

Gereçler 
1967-1970 
$ artışı 

Geleneksel Araç 
Gereçler 

1967-1970 
$ artışı 

Toplam 
Araç Gereç. 

1967-1970 
İ° artışı 

1. Orta kuzey 1.569.290,1 84.3 946.492,1 0.05 2.515.782,2 14.3 

2. Ege 1.928.343,1 16.0 620.193,1 - 11.9 2.548.536,2 34,2 

3. Marmara 1.350.612,1 84.7 374.753,2 - 0.02 1.735.365,2 55.1 

4. Akdeniz 1.200.558,0 58.7 338.711,5 - 0.09 1.539.269,8 36. I 

5. Kuzeydoğu 311.884,9 54.1 712.218,8 - 33.2 1.024.103,6 0.08 

6. Güneydoğu 379.300,2 71.7 679.000,3 22.1 1.058.300,4 36.2 

7. Karadeniz 405.298,4 49.5 901.726,1 10.0 1.307.024,4 11. ) 

8. Ortadoğu 628.954,2 80.2 652.622,1 - 15.0 1.281.576,7 16.;, 

9. Ortagüney 1.098.791,0 48.5 514.739,5 - 0,07 1.613.530,5 25 < 2 

TOPLAM 8.883.032,2 66.6 5.740.456,8 - 0,05 14.623.489,0 31. S 
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e. Gübre Tüketimi 

Türkiye'de cari fiatlarla 1967 yılında 734,8 milyon. TL.lık 

kimyasal gübre kullanılmıştır. Bu değerin bölgelere dağılımı incelen¬ 
diğinde Akdeniz bölgesi en yüksek payı almıştır: $ 28.2,Bunu sırasıyla 
Ege, Ortakuzey, Ortagüney bölgeleri $ 17,3 $ 15,2 ve 12.0 lik oranla 
takip etmiştir. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kullanma oranı $ 11.2 

dir. Ortadoğu $ 2,5. Güneydoğu $ 1.7'lik oranlara Sahip olmuştur. Kuzey¬ 
doğu bölgesi en düşük oranda'dır; $.07, 

Cari fiatlarla Türkiye'de tüketilen gübre değiri 1970 yılında 
1.3 milyar TL'na yükselmiştir. Sabit fiatlarla (1967 yılı fiatlarıyl:--)ifa¬ 

de edildiğinde bu değer 1,1 milyar TL.'sı etmektedir. Bu dönemde toplan 
artış 1967 ftatlarıyla $ 52,3 tür. Akdeniz bölgesi 1970 yılında gübrenin 
$ 31.2'ü ile en çok kısmını tüketen bölge olma niteliğini, korı makta¬ 
dır. Ortakuzey bölgesinin oranı $ 10.3 olmaktadır, 1967'ye oranla 1970 

yılında sabit fiatlarla bu bölgeye daha az gübre değeri düşmektedir. 

Eğe bölgesinin gübre kullanma oranı 1970 yılında $ 19.5 
olmaktadır. 1967-1970 döneminde sabit fiatlarla toplam $ 61.7'lık bir 
artış olmuştur. 

Marmara bölgesinde cari fiatlarla 1970 yılında toplam güb¬ 

renin $ 14,O'si tüketilmiştir. Sabit fiatlarla üç yıllık artış $ 68.1 
dir. 
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Kuzeydoğu bölgesinde üç yılda sabit fiatlarla iki katlık 

bir artış olmuştur. Toplam gübrenin 197Û yılında c/o 1,1* i bu bölgede 
kullanılmıştır. 

Güneydoğu bölgesinin payı 1970 yılında şS 2.3 olmaktadır. 
Üç yıllık dönemde sabit fiatlarla 1967 yılının üç katı bir artış 
görülmüştür. 

Karadeniz bölgesi toplam gübre kullanımının 11.2*sine 

eaMp olmaktadır. 1967-1970 yıllarında $ 45,4'lük yükselme izlenmiş¬ 
tir. 

Ortadoğu bölgesinde üç yıllık sürede gübre tüketiminde iki 

kat artış olurken Orta güney bölgesinde az alma olmuştur. 1970 yılında 
Ortadoğunun payı ^ 3»65 Orta güneyin payı ise İ° 6,7 dir: Tablo î 3 

♦ 
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Tablo 3 : Bölgeler itibariyle C-übre Tüketimi 
(Azot + Fosfor) 

1967-1970 

(1.000 TL.) 

Bölgeler 1967 
Carî Fiatlarla İ° 

1970 
Cari Fiatlar 

1970 
sabit Pi&tlar /° 

1. Orta Kuzey 111.363,1 15,2 134.469,8 103,705,3 10,3 

2. Ege 127.096,6 17,3 254.146,1 205.453,6 19,5 

3. Marmara 87.722,0 11,3 182.424,8 147.473,6 14,0 

4. Akdeniz 207.334,3 23,2 407.225,0 329.203,7 31,2 

5. Kuzey Doğu 5.096,2 0.7 14.764,8 11.935,9 1,1 

6. Güney Doğu 8.232,4 1.7 31.283,5 25.289,9 2,4 

7. Karadeniz 31.259,6 u,ı 146.160,9 113.157,6 11,2 

3. Orta Doğu 18.192,3 2,5 46.772,9 37.811,6 3,6 

9. Orta Güney 88.443,7 12,0 89.625,2 72.453,7 5,7 

TOPLAM 734.790,7 100,0 1.306.873,0 1.056.485,9 100,0 

f. Mücadele İlaçları 

Türkiye’de kullanılan toplam ilaç miktarının değeri 1967 
yılında 120.5 milyon TL.sı olmaktadır. Ctıri fiatlarla bu değer 1970 
yılında 191.5 milyon TL.na yükselmiştir. 1967 fiatlarıyla bu değer 
159.1 milyon olmaktadır. Üç yıllık dönemde sabit fiatlarla toplam 
İ* 32.0'lik yükselme olmuştur. 

Orta kuzey bölgesinde 1967 fiatlarıyla üç yıllık dönemde 
İ° 60,6’lık yükselme görülmüştür. 1967 yılında toplara ilaç değerinin 

5.6'sı bu bölgede tüketilirken 1970 yılında 7.2’ye çıkmıştır. 
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Ege bölgesinde sewi 19^7 ««rek 1970 yıllarında toplara tüke¬ 
tilen ilaçların on büyük oranı kullanılmıştır. Bu oran. l957T(5e , 1.>.Ü, 
1970 yılında i 28,2 dir Bu dönaminde artış sabit fiatlarla toplam 

23.5 tir. 

Marmara bölgesinde tüketilen j.laç oranı 1967*de 13.6, 1970'te 
i 12.5’tir. Sabit fiatlarla üç yıllık dönemde fo 22.2'lik fazlalık gö¬ 
rülmüştür. 

Akdeniz bölgesi 1967 yılında Ege bölgesi ile birlikte ençok; 

1970 yılında ise Ege bölgesinden sonra ilacı en çok tüketen bölge ol¬ 

muştur: i 23»O Üç yıllık sürede toplam ilaç artışı sabit fiatlarla 
i 0.5*dir. 

Kuzeydoğu bölgesi zirai ilaçları kullanma açısında çok kü¬ 
çük bir paya sahiptir. Bu oran 1967 yılında i 0.6 iken 1970 yılıı.ia 
i 0.5 olmuştur. Sabit fiatlarla 1967'ye oranla 1970 yılında ilaç tüke¬ 
timinde çok düşük bir artış görülmüştür: i 0,2. 

Oüney doğu bölgesinde 1967 yılında toplam ilaç tüketiminin 

i 4.0'ü kullanılırken bu oran 1970 yılında. $ 11.4'e yükselmiştir. Üç 
yıllık dönemde 1967 yılına oranla sabit fiatlarla üç katına varan bir 

çoğalma sağlanmıştır. 

Karadeniz bölgesi 1967 yılında güneydoğu bölgesi gibi top¬ 
lam ilacın i 4.0'ünü tüketirken 1970 yılında i 5.3'ini tüketmiştir. 
Üç Yıllık dönemdeki artış i 89,5’tir 

Orta doğu bölgesinde Türkiye toplam ilaç tüketiminin 1957 

yılında i 2.6'sı, 1370 yılında i 3,2’si kullanılmıştır. 1967-1970 
döneminde i 73.3’lîk bir artış izlenmiştir. 

Orta güney bölgesinin ilaç kullanımındaki payı 197C't : i 8.2 
ye düşmüştür. Bu oran 1967 yılında İ 11.6*idi. Sabit fiatlarla. ü; yıl¬ 

lık dönemde 1967 yılma oranla bir gerileme olmuştur; Tablo : 
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Tablo : 9 İLAÇ TÜKETİMİ 

Cari Fiatlarla (1000 TL.) 

BÖLGELER 196? Cari 
Hatlarla fi 

1970 Gari 
S' j£fd.a rla 

iq70 .Aahi-h 
Fiatlarla / * 

1. Orta kuzey 7.179,0- 5*6 13,3^1,7 11.529,6 7,2 

2. Ege 34.9S6a4 29,0 54.110,4 41.942,2 23,2 
3. Marmara 16.234,9 13,6 23*975,4 19.913,1 12,5 
4. Akdeniz 34.922,3 29,0 44.127,4 36.550,7 23,0 

5. Kuzey doğu 750,6 0,6 918,2 762,6 0, 5 

6. Güney doğu 4.345,9 4 0 ■+ , u 21.732,5 13.050,2. 11,4 

7. Karadeniz 4.365,7 4,0 11.100,4 9.219,6 5.8 
8. Orta doğu 2.927,8 2,6 6.125,0 5.037,2 3,2 

9. Orta güney 13.736,5 11,6 15.573,4 12.934,7 3,2 

T 0 P L A M 120.499,1 100,0 191,544,4 159*039,9 100,0 

g. Dağıtılan Tohumluk 

Türkiye'de 1967 yılında buğday, arpa, pancar ve pamuk to¬ 
humluğu olarak toplam 272,2 milyon TL.lık tohumluk dağıtılmıştır. Bu 
miktar 1970 yılında 155*8 milyon Ti,.sı olmuştur. Orta güney, G-üney doğu 
ve arta kuzey bölgeleri 1967 yılında tüm dağıtılan tohumluğun fi> 66.7 
s ini alrnı şl ar d ır. 

Orta kuzey bölgesinin payı 1967*de fi 21.5 dan 1970'de fi* 13.1 
düşmüştür. Marmara, Karadeniz, kısmen güneydoğumun payı aynı kalırken- 
7“ 3*8; 1.3 ve fi 22.0 olarak-Egenin payı fi 8.7'deıı fi> 10.6'ya; Akdeniz in 
payı / 12.8'den fi 15.01 e; Kuzeydoğunun payı fi 2,6'dan fi 7.0'ye yüksel¬ 
miştir. Orta güney ’ in'payn ise 1967'de fi 22.8'den 1970'de fi 14.4'e 
inmiştir. Tablo : 10 
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Tablo : 10 DA GUI LAİ < TOHUMLUK 

Buğday + Arpa + Pancar + Pamuk 

Cari Piatlarla (1 .000 TL.) 

BÖLGELER 19 5 7 7° 1 9 7 ^ 7C 

1. Orta Ku*ey 55.^33,3 21,5 28.035,0 18,0 

2. Ege 23.579,7 3,7 16, 505,6 10,6 
3. Marmara 10.068,3 D rf 3» / 6.072,5 3,9 
4. Akdeniz 34.933,t 12,8 23*343*4 15,0 

5. Kuzey Doğu 7.017,7 2*6 10.337,2 7,0 

6, Güney Doğu 60.917*3 22,4 33.555,6 21,5 
7. Kahadehiz 4.591,5 1,7 2.950,0 -i. 1 > 

8. Orta Doğu 10.346,0 3,8 11.967,7 ■ 9 İ 

9. Orta Güney 62.157,1 22,3 22.456,9 ■ ,\ 1 

ü-v J 

i 0 P L A M 272.194,6 100,0 155.773,9 100,0 

B- TARIMSAL BÖLGELER İTİBARİYLE BAZI GİRDİ-ÇIKTI ORANLARI 

Üretimin yaratılmasında rolleri olan çeşitli faktörler İçin üretim 
değeri/üretim faktörleri oranları hesaplanabilir. Bunlara "kısmî verim¬ 
lilik" oranları da denilmektedir. Hangi üretim faktörü için bu oranlar 
bulunuyarso, o üretim faktörünün kısmî verimlilik oranı olarak adlan¬ 
dırılırlar. 

Çalışmada arazi, işgücü ve araç gereçlerin kısmî verimlilik oran¬ 
ları bulunmuştur. Araç gereçler için "marjinal kısmî verimlilik" oran¬ 

ları hesaplanmıştır. Bu oranda üretimdeki artışlar araç gereçlerdeki ar¬ 
tışlara bölünmektedir, Bu kısmî verimlilik oranları incelenirken şu nok¬ 
talara dikkat edilmelidir: 



1. Ela alınan girdinin üretim maliyetinde payının yüksek? bununla 

2. Aynı girdi ile birlikte kullanılan girdi, miktarlarının sabit 
kalmış olması (Ceterisparibus) gereklidir, Aşağıdalfii açıklamalar bu 
varsayım altında yapılmıştır. 

a- ÜRÜN-ARAZİ İLİŞKİSİ (ARAZİLİN KISMÎ VERİMLİLİĞİ) 

Birim arazi (hektar) başına düşeri bitkisel üretim değeri 
tablo 11'de gömülmektedir. 1967 yılında Akdeniz vd Ege- bölgelerinde 

ekilen alanın ürün değerleri en yüksektir* G-üneydöğu Anadolu böl asinde 
ise bu oran en düşük olmaktadır. Türkiye ortalaması 1.477i- TLisı clH- 
ğuna göre Akdeniz, Ege ve orta güîıey bölgeleri bunun üstünde kalmakta¬ 
dır* Diğer bölgeler Türkiye ortalamasının altındadır. 

Tablo : 11 BÖLC-ELSR .t TİBARIYLE EKİLEN 

ALANLARIN KISMÎ VERİMLİLİĞİ 

Birim î 1000 TL/HA 

BÖLGELER 1967 Cari 
Hatlarla 

1970 Cari 
Piatiarla 

1970 Sabit 
î'iatlarla 

1. Orta Kuzey 1.317 1.583 1.466 

2. Ege 1.904 2.731 2.379 

3. Marmara 1.265 1.833 1.597 

4. Akdeniz 2.002 3.177 2.767 

5. Kuzey doğu .949 1.170 1.019 

5. Güney doğu .900 1.132 or : 
• -İ ■*.' 

7 * Karadeniz 1.333 2.557 2.227 

3. Orta doğu 1.105 1.384 1.206 

9. Orta Güney 1.892 1.857 1.618 

TÜRKİYE ORTALAMASI 1.477 2.036 1.774 
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1970 Yılında Türkiye ortalamasını Akdeniz, Ege ve Karadeniz 
bölgeleri aşmaktadır. Diğer bölgeler cari notlarla 2.036 TL.sı olan 
Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Sn düşük ar&ai verimliliği 
gene Güneydoğu anadolu bölgesinde bulunmaktadır. 

Üç yıllık dönemde orta kuzey bölgesinde arazi verimliliği % 11,3 
artmıştır. Eğenin % 30.0, Marmarftnın % 26,3? Akdeniz bölgesinin ise 
% 33*2*lik bir çoğalma göstermiştir. Kuzeydoğu^ Güneydoğu ve orta değu 
bölgelerinde üç yıllık arazi Verimliliği artışı sırasıyla % 0,74; 
% 0,95 ve % 0,91 dir. Ortagüney bölgesihdte ise 197Ö yılı betkisel üre» 
tim değerinin düşük olması nedeniyle 1967 yıliüa or&nla gerileme ol¬ 
muştur. Adı geçen dönemde Türkiye toplamiiidaki arazi verimliliği ar¬ 
tışı % 20,1 dir. 

b- ÜRÜN-İŞGÜCÜ İLİŞKİSİ (İŞGÜCÜNÜN KISMÎ VERİMLİLİĞİ) 

Orta güney bölgesi 1967 yılında en yüküek işgücü kısmı 
verimliliğine sahiptir» 6.366 TL. Bü o yılki hububat üretimindeki faz¬ 
lalıktan ileri gelebilir. Zira bu bölge Türkiyenin hububat ambarını 
oluşturur. 1970 yılında ise yerini -k deniz bölgesine bırakmaktadır. 
1967 yılmdtJt Orta kuzey, Ege, Marmara, Ak deniz ve orta güney bölgeleri 
ortalama Türkiye işgücü verimliliğini aşmaktadırlar; tablo 12 : Diğer 
bölgeler bu ortalamanın altındadır, en düşük işgücü kısmî verimliliği 
ise Kuzey doğu da görülmektedir. Aynı yapı, 1970 yılı içinde söskonu- 
sudur. 

İşgücü verimliliğinde 1967-1970 döneminde Orta Kuzeyde 
% 13*4, Ege'de % 23.0; Marmarada % 28,1; Akdenizde % 61.9 ve Kara-

denizde % 66.5’1 k bir artış olmuştur. Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Orta doğu 
bölgelerinde artış çok düşüktür. Orta Güneyde bir miktar düşme olmuştur. 
Türkiye ortalamasındaki artış ise % 19.5 dir. 



Tablo : 12 BÖLGELER İTİBARÎYLE 

İŞGÜCÜ KISMÎ VERİMLİLİĞİ 

Birim : 1000 TL/Tarımsal Yetişkin Erkek 
Birim 

1967 Cari 1970 Cari 1970 Sabit 
Eiatlarla Eiatlarla Eiatlarla 

1. Orta Kuzey 3.641 4.741 4.130 
2. Ege 4.126 , 5.825 5.074 
3. Marmara 3.816 5.614 4.890 
A. Akdeniz 4.555 7.095 6.180 

5. Kuzey Doğu 1.481 1.829 1.593 
6. Güney Doğu 2.213 2.691 2.344 

7. Karadeniz 2.029 3.878 3.378 
8. Orta Doğu 2.255 2.799 2.438 
9. Orta Güney 6.366 6,186 5.389 

Türkiye ortalamasi 3.408 4.675 4.071 

c- ÜRÜN-ARAÇ GEREÇ ORANSAL İLİŞKİSİ (ARAÇ GEREÇLERİN 
MARJİNAL KISMÎ VERİMLİLİĞİ) 

Sabit Hatlarla (1967 Yılı Matlarıyla) modern ve toplam 
araçlar stokuna 1967-1970 döneminde yapılan her 1000 TL.lık ilavenin 
bitkisel ürün değerinde sağladığı artışlar tablo 15'te görülmektedir. 

Modern araç gereç kısmı verimliliği orta Kuzey bölgesi için 
0,634-; Ege için 1.894; Marmara için 1.203; Akdeniz için 3.678; Kuzey¬ 
doğu için 0,692, Güney doğu için 0,975; Karadeniz için 13»4-17; Ortadoğu 
için 0,56? E.sı hesaplanmıştır. Orta güney bölgesi için bitkisel üreti¬ 
min değerinde 1967 Matlarıyla bir düşme olduğundan bu bölge için hesap- 
lanmamıştır, Türkiye toplamı için bulunan değer 1.606 TL,dır. 



- 51 

Tablo : 15 BÖLGELER İTİBARIYLA MODERN VE TOPLAM 
TARIMSAL ARAÇ GEREÇLERİN MARJİNAL KISMİ 
VERÎMLJtKLER1 (1967 - 1970) 

Sabit fiatlarla Birin TL, 

BÖLGELER Üretim Değeri Artışı/ 
Modern Araç Gereç 

Artışı 

Üretim Değeji -^L . ;ı/ 
Toplam Araç Gereç 

Artışı 

1. Orta Kuzey 0.634- 0.599 
2. Ege 1.894- 1.970 

5. Marmara 1.203 1.218 

4-, Akdeniz 3.67p 3.958 

5. Kuzey doğu 0.692 1.008 

6. Güney doğu 0.975 0,550 

7. Karadeniz 13.4-17 8.4-24-

8. Orta doğu 0.587 0.904-

9. Orta güney - -

TÜRKİYE ORTALAMASI 1.606 1.623 

Toplam araç gereç stokuna ilavelere göre yapılan hesapla¬ 
malarda en yüksek değer Karadeniz, bölgesinde görülmüştür. Bunu Ak¬ 
deniz, Bge ve Marmara bölgeleri takip etmektedir. Kuzeydoğu bölgesinde 
toplam araç gereç marjinal kısmî verimliliği 1.008 TL,dır. Toplara araç 
gereçlerin marjinal kısmî verimliliği en düşük olan bölge Güney doğu¬ 
dur. Orta doğunun ki 0.904- TL.sı olmuştur. 

t 



Türkiye ortalaması 1.623 TL.dır Modern araç gereçlerin verimli 
liginle karşılaştırıldığında bir miktar fazlanır «.•- 
Bunun nedaai gol«uekae.'l ara^ garezlerin değerinde bir düşme olması 
dolayısıyla üretimdeki artışın toplam araç gereç stoku olarak daha 
kü^ük bir sayıya bölünmesidir. 

C- TARIMSAL BÖLGELER ÎTIBARIYLA BAZI ÜRETÎM RAKTÖRLERİ 

ARASINDAKİ ÎLÎŞKÎLER 

Çeşitli üretim faktörlerinin tek tek açıklanmaları ve adı 
geçen dönemde gösterdiği artışlar önceki bölümde ele alınmıştı. 

Bu bölümde işgücü başına düşen modern, geleneksel ve toplam 
araç gereçler; ayrıca ekili alanlara düşen ara girdiler-gübre-ilaç- 
tohum-aynı yıllar ve dönem için incelenecektir. Bu oranlar hem bit¬ 
kisel üretimde kullanılan faktörler arasındaki yapının hem de başka 
olayların yorumlanmasında yardımcı olacaktır. 

a- ARAÇ - GEREÇ İŞGÜCÜ ORAKLARI 

Tarımda yetişkin erkek birimi başına düşen modern araç 
gereçler 1967 yılında Orta güney ve Marmara bölgelerinde hemen A-ıe 
aynı değerdir; 0rta güney 985 TL; Marmara 98^ TL.sı 1970 yılında I ar¬ 
mam bölgesinde sabit fiatlarla 1.845 Orta güneyde 1.448 TL.ne yük¬ 

seliş vardır. Bu dönemde Marmarada olan artış % 87.5 Orta Güneyde 
ise % 47.1 dir. 
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Ege bölgesin'de 1967 yılında çalışan başına düşen modem 
araç 905 TL. olmuştur, 1970 yılında ise % 57»5 lik bir artış” o 3 . ”5 
TL.na ulaşmıştır. 

Akdeniz bölgesi 802 İL. ile 1967 yılında dördüncü büyük 
değere sahip olmaktadır. Sabit fiatlarla 1970 yılında 1.259 TL.na 
artış olmuştur, 

Orta kuzey bölgesinde 796 TL. olan oran 1970 yılında 
Marmara ile en yüksek artısı sağlamış (% 87«7) ve 1.4-41- TL.na yük¬ 
selmiştir. 

Çalışan başına düşen modern araç gereçlerin diğer böl¬ 
gelerdeki değerleri Türkiye ortalaması 659 TL.nm altındadır. Bu 

değerler sırasıyla Kuzey doğu' da 558 TL; Güney Doğuda 501 TL; Karade- 
nizde 203 TL; Orta doğuda 4-34- TL.dir Aynı bölgeler üç yılda ortalama 
% 50 artış sağlıyarak 1970 yılında Kuzey doğu 521 TL; Güneydoğu 500 TL; 
Kara deniz 306 TL; Orta doğu 775 TL.na artış sağlanmıştır. Oerek 1967 
gerek 1970 yılında en düşük çalışan başına modern araç gereçler ia¬ 
denizde bulunmaktadır. Tablo İh : 

Çalışan başına düşen geleneksel araç gereç oranları 1067- 

1970 yılında Orta-kuzey, T.fermara. ve Akdenizds aşağı yukarı değişmemiştir. 
Orta kuzey 1967 de 817 TL. 1970 te 870 TL; karmara~1967 de 511 TL. 197Ö te . 
508 TL; Ak deniz 1967 de 393 TL. 1970 de 34-5 TL.dır, Ak deniz bölgesi 
çalışan başına geleneksel araç gereçlerin en düşük değerine sahiptir 
diğer bölgelere oranla. 

Ege bölgesinde bu oran 1967 yılında 521 Tl. dan 1970 yılın¬ 
da % 13.7 bir azalışla 4-58 TL.na düşmüştür. 
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Tablo 14 î BÖLGELER İTİBARİYLE TARIMSAL .ARAÇ GEREÇLER ve İŞGÜCÜ ORANLARI ( 1000 TL. ) 

1967 Sabit Piatlarla 1970 Sabit Piatlarla 
* ' ’ ' 

Bölgeler 

Modern Araç 

Gereç/İşgücü 
Geleneksel Araç 

Gereç/İşgücü 
Toplam/ 
İşgücü 

Modern Araç 

Gereç/İşgücü 
Geleneksel Araç 

Gereç/İşgücü 
Toplam 
Araç; Ger*/ 
işgücü 

1. Orta kuzey .769 .817 1.586 1.444 .870 2.3:4 

2. Ege .905 .521 1.426 1.425 .458 1.883 

3. Marmara .984 .511 1.495 1.845 .508 2.353 

4. Akdeniz .802 .393 1.195 1.259 .354 1.610 

5. Kuzeydoğu .338 1.245 1.583 .521 1.190 1.712 

6. Güneydoğu .301 .757 1.058 .500 .894 1.394 

7. Karadeniz .203 . 616 .819 .304 .676 .980 

8. Ortadoğu .434 .934 1.368 .775 .805 1.580 

9. Ortagüney .985 .731 1.716 1.448 ♦ 679 2.126 

TÜRKİYE 
ORTALAMASI .639 .692 1.330 1.058 .684 1.742 
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Kuzeydoğu bölgesi gerek 1967 gerek 1970 te en yüksek orana sahip¬ 

tir: 1957 yılında 1.2 46; 1970 yılında ise 1190 TL. dır.Üç yılda önemsiz 
bir azalış olmuştur. 

Oün ey ioğü tttiigöâifidö bu oran üç yi İddi 797 ^.dan 894 ^.na şıket-* 
ken Orta doğU 934 *■ .dfert 809 Tma inmiştir. 

Karadeniz bölgesinde çalışan başına geleneksel ataç gdriç 19 
de 616 ”T. iken 1970 de 676 TL. olmaktadır. Orta Oüney de İ3e 7}1 ıi«4aÜ 
679 *l,na iniş vardır. 

Türkiye ortalaması çalışan başına modem araç gereçler onutiaie 

iiç yılda ch lik bir çoğalış gösterirken çalışan başına g«lenek»«l 
araç goroçlerie bir değişme olmamıştır. 

Çalışan başına modem sermaye oranları 1967 yılında Ege, Ma ma re, 
Akdeniz ve Çrte güney bölgelerinde çalışan başına geleneksel eraç gereç 

oranlarından daha büyüktür. Yeni bu bölgeler de çalışan başına daha çok 

modem araç gereç düşmektedir. 

Orts kuzey bölgesi 1970 yılında adı geçen bölgelere katı İme \||pA>r* 

V. GÜBRE-İLAÇ-TOHUM ve ALAN ORANLARI 

Ekili olanlara atılan gübre, mücadele ilaçları vş l?lâh 

e dilmiş tohumun üretimi arttırma yönünden önemi vardır. Bu ara girdile¬ 
rin bölgelerin ekili alanları ile bulunmuş oranları tablo 15 %• ötçt- 

lanni#tir. 
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Ekili slaıı oaşına düşen gübre Türkiye ortalaması 1967 yılında 

38.1 ^,sı olmuştur. Ege, Jgarmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri ortala¬ 
manın üstende kalmışlardır. Orta kuzey ve Orta Güney bölgeleri ise Tux'- 
ki.ye ortalamasına yakındır. orta Döğu de 9*4; Oün ay Doğuda i3e 4.6 Tl. 
dır. İ970 Vliiılda Kiıieyioğuda 2 kai-12.8 ^.Sı-Güney Doğu da üç kat- 14.0 
n - artış oimadina t'Sğmeh bölğeler arasında dn düşük pay bunlarda buluıl»- 
maktMar. 

Sabit fietlerla olan başına ortalama Türkiye gübre tüketimi İ9*/Ö 
yılında 58.1 Tt.ns yükselmiştir. Orta Kuzey bölgesi aynı oranı korurken 
Orte güney de düşme izlenmiştir. Diğer bölgeler üç yılda ortalama i* 50 
oranında bir artış göstermiştir. 

Akdeniz ve Ege bölgeleri 1967 de alan başına ençok ilaç tüketen 
bölge olmuşlardır: Akdeniz 16.4 "1. Ege 12.1 TL, Marmara ise 7.2 ü.Iık 

ilaç tüketmiştir. Diğer bütün bölgeler Türkiye ortalaması 6.3 TL.nın al» 
tındadır, Kuzey doğu bölgesinde alan başına kullanılan ilaç tutarı 60 
kuruştur, 

Türkiye ortalaması 1970 yılında 8.3 TL. ne yükselmiştir. G&ıoyloğu 
bölgesinde beş kata yakın bir artış ile alan başına ilaç oranı 10.0 71. 

na çıkmıştır. Diğer bölgeler 1967 yılına oranla bir değişme göstnrnontf» 

tir» Teiniz Crta güney bölgesi oranı bir miktar azalırken Kuzey doğu 
bölgesin da dsj bir artış olmamıştır. 

Hteğıtılan tohumluklar yıldan yıla büyük değişiklikler göatarmişlarw 

Hr. '»üney doğu bölgesi gerek 1967 gerek 1970 yıllarında alan başına en 
büyük tohumluk oranına sahiptir. 1967 yılında 33.7 71,.31, 1970 yılında 
18»S *.3l dır. 3undan devlet eliyle dağıtılan tohumlukların daha çok 
3osyal ç.maçlı kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 15 t BÖLGELER İTİBARİYLE GÜBRE-İLAÇ-TOHÜH ALAN ORANLARI 

• 1967 Cari Fİatlarla 1970 Sabit F'iatlarla 

Bölgeler Gübre /Al an İlâç/Alan Tohum/Alan Gübre/Alan İlâç/Alan Tohum/Alan 

1. Orta kuzey 36.4 2.3 19.1 35.6 3.8 9.2 

2. Ege 44.0 12.1 8.2 71.3 15.6 5.7 

3• Marmara 38.8 7.2 4.5 65.4 8.8 2.7 

4. Akdeniz 97.2 16.4 16.4 154.5 17.2 10.9 

5* Kuzeydoğu 5.4 .80 7.5 12.8 CM CO • 11.Ğ 

6. Güneydoğu 4.6 2.7 33.7 14.0 10.0 18.6 

7. Karadeniz 40.2 2.4 2.3 58.5 4.6 1.5 

8. Ortadoğu 11.1 1.8 6.3 23.1 3.1 7.3 

9. Ortagüney 34.9 5.4 24.5 28.7 5.1 8-9 

TÜRKİYE 
ORTALAMASI 38.1 6.3 14.1 58.1 8.3 8.0 
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BİTKÎ33L İÎHETtMDE ÜRETİM FONKSİYONU UYGULAMA SONUÇLARI 

* Üretim fonksiyonları uygulama sonuçlarına geçmeden önce üretim 
fftİW*U*î ile ilgili blarek bulunsa çeşitli tahminlerin yorumlanma*ı%» 

* i« ftlâ|idhki höki&iorıri goiönüîide tutulması gerekir* 

Daha on«a belirtildiği gibi bu çalışmada Cobb-Douglad üre ti» ftnk» 
siyomuıun katsa yılarının tahminde çoklu regresyon yönteminden yarutlâıiil» 

roıştır* Bu tahminlerin sapmağız vo doğruya en yakın tahminler olotilneei 
için kullanılan uersayımların geçerli olmaeı gerekmektedir. Bunlardan 

ayrılmalar olda edilecek tahminlerin doğruluğunu zayıflatacaktır, 
mamı* ile ilgili bu tip sorunlara kısaca değinmekte yarar vardır. 

Normal regre3yon modelinde değişkenlere ait verilerin hiçbir hat* 

İÇerifdiği var sayımı vardır. Yani girdiler ve çıktı ölçülürken bir heta 
yaailmamş olması gereklidir. Gerek çıktı gerek girdiler vorilarla ilgi» 
li bülümde açıklandığı gibi çeşitli kaynaklardan alınmıştır. Çtşüli br- 

gütler Va kişiler verileri toplarken bazı girdiler için mutlak bir U&. 

ruluk *Tğliyf mszlar. Örneğin, araç gereç stokunda, insangücu . 
olduğu gibi, Bezan da bilgiler toplanırken veya başka bir yera "V** Till Tır 
kem hm ta yapabilir. 

* 

Verilerin gözlenmesi ile ilgili diğer bir hata çeşiti 

i mB«*gg»çgsıtı*n- sorunudur. Bu sorun en çok arazi, işgücü, sawaayg gtbi 
girdilerin ölçülmesi sırasında ortaya çıkar. Çalışmada kullblAlfMit 
rrtıl girdilini ele alalım. Hemekadar topraklar çeşitli kabiltpft *hnif» 

lsrw. ayrılmışlarsa da bu sınıflar arası dönüştürme ket tıanun 

biliıırksn kalite farkını dikkate almak mümkün olamamıştır. Aynı tip sorun¬ 

lar işgUcii ve araç gereç değişkenlerini hesaplarken de ortay* çıVmftır. 
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Arazi değişkeninde kolite 'arkının etkİ3ini bir miktar ortalan kaldırmak 

için tarla ve bağ bahçe alanları ayrı girdiler olarak modele sokulmuş

tur. İşgücü değişkeni için yetişkin erkek birimine çevirme yapılırken 
kadın erkek ücret farkını dikkate ölarak birleştirme yapılmıştır. Böyle-

. ce kalite farkmirt aâaltilmasina çalışılmıştır. 

* Çfctişnirtdh akaryakıt, yağlar, tamir Ve bakim raasrt^İÂri alılan» ve 
meyvelikler bitlfiddl Übaitiniin öçiklbnmbŞitıda illarbazınde bilgi bulürla-
mayışi nedeniyle girdi olarak külldniimbmişlnrdir« Meyvelikldlfift ve s<u* 
lamanın di çarda kalışı yakıt ve bakım masıfcflarinin değişkett 4jUma/i$<4 
lan modeldeki girdiler ila aralarında bir ilişki (CorrelationJ bUitth* 
ma 3?. y dı elde edilecek değişkenlerin ks t sayılarını etkilemeyecekti. Fakat 

gerçek hayatta bu durumun varlığı söylenemez, Meyvelikler ila gübre, ilaç 
ve beğ-bahçe alanları arasında; yakıt ve tamir giderleriyle modern ma

kin» va ekipman stoku arasında artı yönde bir ilişki mevcuttur. Bu Oluru» 

gübre, ilaç bc'ğ-bahçe ve modem araç-gereç katsayılarında yukan doğru 
sap»» İl tahminler ortaya, çıkartabilir, 

Sulanan elanlar konusunda il bazında doğru bilgi yetersizliği 

ayrıca halk sulamalarının bilinmemesi bu değişkenin modelin dışında 
kalma sına neden olmuştur. Bunun sonunda tarla alanlarının içindîı •ule

manın yülciek pay işgal ettiği bölgelerde sulama değişkenin dışayAc keU 

«asi tarla alanları için elde edilen katsayılarda aşağı doğru bir sap
ma »aylana getirmiştir. Bu bölgeler tablo 3'ün yardımıyla görüleceği gi
bi Sge, Akdeniz, Kuzeydoğu Ortadoğu ve Orta Güney Bölgeleridir. Bu böl-, 

gelsrda tahmin edilen tarla alanları esneklik katsayıları aşağı 3spmalı-
t 

dır, ■ •.* ^ nV.. ** ■* •• 

Sulanan alanlarla bağ-bahçe ve ara girdiler gübre, ilaç, tohum, 
ers***ia artı yönde bir ilişki olduğu düşünülürse bu değişkenlerin 
katsayılarının tahmininde yukarı doğru 3apma bulunacağı sonucu ortşye 
çıkar. 
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Zemon serial ile ilgili gözlemlerde otokorelasyon 
bulunması bir geya birkaç değişkende veya hata terimleri arasında iliş¬ 

kiden il eri gelmektedir* Çalışmada uzun bir zaman serisi kul lan ılıtın d ı- 
ğmlsn bu durunun meydana getireceği sorüalara değinilmemiş tir, 

* 

ı ÇbkİU bağirtli da genellikle zaman serileri ile kurulan regre3yon 
ilişkiterinde açiklayioi değişkehlarin birbirinden bağımsız olmayişı 
sonucu ortaya çlkar. Ç^lişmade ara gibdilai* araainda çoklu bfcğlhtı var¬ 
lığı söylenebilir. Genellikle gübhaj ildç# tohüm tek bh^lsı*iha yiiksek 
3tandart hatalı tahminler verirken, üçünün to£İsıtıl rfleydanâ getiren 
tak bir değişken de 3tandart hata daha düşük olmaktadır. 

Faktörlerin elastikiyet katsayıları çeşitli biçimlerde tahaiıı edi¬ 

len üretim fonksiyonları için tek tak tablolarda gösterilmiştir, Bobs 

öncede değinildiği gibi bu katsayılar girdideki her yüzdebirlik artışın 
üretin değerinde sağlayacağı yüzde artışı belirtir. Eğer girdideki yüz¬ 

de artış üründe daha çok yüzde artış sağlıyorsa katsayı birden büyük? 
aynı miktar artış sağlıyorsa bire eşit, daha az artış meydana getiriyor¬ 

sa birden küçüktür. Meyvelikler, yakıt ve tarım giderlerinin ihmal edil¬ 

mezi bağbahçs, ara girdiler, ve modern araç gereçler değişkenlerinde 
yukarı sapmalı tahminler meydana getirmektedir* Kalite farkının dikkate 
almsmayışı tarla, bnğbahçe alanları ve işgücünde yukarı sapmall tahmin¬ 

lere yol açacaktır. 
♦ 

Çobb-Bouglas üretim fonksiyonunda girdilerin elastikiyet katsayı- 

* ları toplamı getiri ölçeğini belirlemektedir. Bunun birden büyük olması 
«rte.ı%,bire eşitliği sabit, birden küçüklüğü azalan getiri ölçeğini ver- 
maktoiir. Yani bütün girdilerdeki ufsk bir artış ya daha büyük ya aynı 

vçys daha küçük üretim artışına neden olacaktır. 
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Çalışmada getiri ölçeğinin 0.05 life olaşılık düzeyinde birden 
anlamlı olarak farklı olup olmadığının testi yapılmıştır. Bununlabir- 
likte ölçek getiri tahminleri üretim fonksiyonuna bütün girdiler dahil 
edilmedikçe bir dapma yarötabilmektedir. Getiri ölçeği eğer dışarda bı- 
Nakilsin girdiier bütün gözlemlerde dahil edilen girdilerdeki ieğişmeler- 

i den oraristti otamak daha az değişiyorsa aşağı doğru sapmalı bir tahmin 
sazkofüisudvU*. lüiğaf tersi doğrUysa. getiri ölçeği olduğundan, fazla, tahmin 
edilmiş olacaktır. Çalışmada iberemediğimlZ girdilerden, yakıt ve bdkim 
giderlerindeki 'Jeğişrneler oransal olarak icerilebilen değişmelerden 
daha fasla olduğu düşünülürse getiri ölçeği tahmininde yukarı doğru sap¬ 
ma olduğu söylenebilir. 

İstatistik olarak anlamlı katsayıları tahmin edilen üretim fak¬ 

törlerinin marjinal verimlilik değerleri (5) nolu formüle göre tek tak 
hesaplanmıştır. Belirtildiği gibi marjinal verimlilik değerleri- diğer 
girdiler sabitken- heirhangıbir girdide bir birimlik artışın bitkİ3el 

üretim değerinle meydana getireceği artıştır. Bazı girdilerin mod*la 
sokuVarçajnası özellikle bağ bahçe alanları, ara .girdiler, modem araç 
gereçlerin marjinal verimlilik değerlerinde bir miktar fazla tohmino ne- 
ian olmuştur. 

Üreticinin kâr azamileştirmesi ilkesi altında önemli olan faktör- 
lariıt marjinal verimlilik değerinden öte girdi fiatlarıyla marjinal v#- 

* rimlilik de ğe rlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu oranların bire eşit 
olmayışı tam rakabet koşullarında kaynakların doğru kullanılmadığını 

v göstaraesktir. Fayda masraf olarakta ifade edilen bu oranlardan birden 
büyük olanlara kaynakların yöneltilmesi kârı daha çoğaltarak kaynakla¬ 
rın atken dağılımını sağlıyncaktır. Birin altında olduğu durumlarda ise 

o girdinin kullanımını azaltmak gerekir. 
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Çalışmada hesaplanan marjinal verimlilik değerleriyle karşılaştırı¬ 

lacak faktör fiatlerı şöyle özetlenebilir; 

İşgücün ücreti 1967 yılı için 2247 "T.3i tarla alanları kirası hek¬ 
tar başına 422 ™ .; ara girdilerin kilogram olarak fiatı 1.9 TL ve 1 TL. 

lık modern araç gerecin fintı D. 159 7"'.. olarak hesaplanmıştır. 

İşgücünün ücreti 1970 yılında 3253 ’1. olmuştur. Kimyasal gübrenin 
kilogram olarak fiatı 0.70 U ,dır. Tarla kirası 491 U,. sı, modam araç 
gereçlerin fiatı 0.144 "l,sı olmuştur. 

1967-1970 dönemi Türkiye ve bölgeler itibariyle incelenirken Tür¬ 

kiye için işgücünün fiatı 2782 '’"..sı bulunmuştur. Her bölgedeki ücretler 
Ek: 3 ta gösterilmiştir. Ara girdilerin gübre, ilaç, tohum- kilogram 
fistı olarak 1.8 I. sı hesaplanmıştır. Hektar başına yıllık tarla kirası 
458 M,,dır. Bir'*.lık modem araç gereçlerin fiatı olarak 0.15 *..31 aynı 

yıllarda girdilerin marjinal verimlilik değerleri ile karşılaştırılırı ş- 
tır. 

İşgücü f İp tının elde edilmesine Bölüm II. C de değinilmişti. Ar?, 
girdilerin fiatı hesaplanırken Tarım Bakanlığı Plânlama, Araştırma, 

Koordinasyon Genel Müdürlüğünün Tarımsal Girdiler ve Fietları çalışma¬ 
sından yararlanılmıştır. Araç gereçlerin fiatı MPM'nin Terimde Variaü- 
lik yayınından va tarafımızdan hesaplanan araç gereç stok değerinden 
feyinlanılarak tahmin edilmiştir. 

A. UYGULANAN ÜRETİM PONKSİYONUNUN 1967 YILI SONUÇLARI 

1, Bölge kukla değişkenlerini içermiyen bir şekilde (Bölüm 
III holu bağıntı) emek değişkeni olarakta tüm tarım dn çalışanlar 
ele alındığında yalnız geleneksel araç gereçler eksi değerli istatis¬ 

tik olarakta anlamsız bir nitelik taşıyan katsayı vermiştir. İ3tatis^ 
tik; olarak güvenilir şekilde elde edilen katsayılara göre tarımda 
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çalışanlarda har fi» 10 luk artış bitkisel üretimde $4,1; her fi 10 luk 
gübre-ilaç-tohum artışı bitkisel üretimde fi 2.2 ; tarla arazisinin 
alanında her fi 10 luk artış bitkisel üretimde fi 3.5; bağbahçe alanında- 

* 

ki fi 10 luk artışı bitkisel üretimle fi0,6 ve modern tarımsal ara; ç-ereç 
değerlerine eklenecek her fio 10 luk artış bitkisel üretim değerin’3 .1,1 
lik yükselmeye neden olacaktır. 

İş,gücü, gübre-ilaç-tohum, tarla ve bağbahçe alanlarının ve modern 
araç gereklerin elastikiyet katsayıları artı değerler vermektedir. 

Elastikiyet katsayılarının toplamı bire çok yakın çıkmaktadır. 
1,06.Bu 1967 yılında bitkisel üretimde sabit ^etiri Ölçeğinin sürdüğünü 
gösterir. 

İşgücünün marjinal verimlilik değeri bir yılda 1103,9 TL.dır. Gübre 
ilaç-tohumun 9,4 '7.31 olmaktadır. Tarla alanların marjinal verimlilik 

değeri 509.5 v • olurken bağ-bahçe alanlarının 2366.0 dır. Modern tarım¬ 

sal araçların marjinal verimlilik değeri 0,73 TL. dır. 

Kaynakların dağılımı açısından önemli olan faktörlerin marjinal 
verimlilik değerleriyle fiatlarının karşılaştırılmasıdır. İşgücünün mar¬ 
jinal verimliliği modern araçlarınkinden kat kat fazla görülebilir. 

♦ Paka t bu. karşılaştırma girdi fiatları bilinmedikçe anlamsız olmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi ideal olan üretimde kullanılan harbi,o 

» girdinin marjinal verimlilik değerinin fiatlarina bölümünün birbirine 

eşit bir olmasıdır. 3u karşılaştırma yapıldığın 

İşgücünün marjinal verimliliği/ücret = 1103.9/2247=0.50 
Gübre-ilaç-1oh um marjinal verimliliği/fiat = 9.4/1.9 = 4.5 
Tarla Marjinal Verimliliği/kira = 2366.0/422=5.6 
Modem Araç gereç marjinal Perimliliği/^jat = 0,727/0.159=4.6 
olmaktadır. 
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Görüldüğü gibi bu oranların birbirine aş-it olması söz konusu de¬ 
ğildir. O halde tam rekabet şartlarına göre kaynakların dağılımında 

uygun bir biçim olmamaktadır. Gübre- ilaç-tohum, bağ-bahçe alanları ve 
modern araç gereçler için herbirim fiatlık harcama üründe daha çok 

artışlar meydana getirmektedir. 0 halde kaynaklar daha çok gübre ilaç- 
tohum ve modem araç gereçler yönünde kullanı liralı dır, Ekilen alanlardan 

bağ-bahçe tipindeki arazilere dönmek anlamlı olmaktadır. Bu re gres.yon 
analizinin sonuçları tablo 16 da görülmektedir. 

Keşişme 

Tablo: 15 1967 Yılı Üretim Ponksiyonu Uygulaması (1) 

Değişken Regresyon Katsayısı Değeri 

Emek 0.41156 3.25 

Gübre-İla ç-Tohum 0.22443 3.99 

Tarla Arazisi 0.35063 3.10 

Bağ bahçe 0.05836 3.26 

Modem Araç Gereç 0.11055 1.67 

Geleneksel Araç-Gereç -0.09087 -0,98 

Çoklu Korelasyon Katsayısı: 0,953 

Tahminin Standart Hatası : 0,09383 
Serbestlik Derecesi : 60 

6.07454 

T oh Jji5 

MVP (Ta rla ) 
WP (Bağbahçe) 

: 509.5 

: 2366,0 

MV? (Modem araç : 0.727 
gereç) 

Değişkenlerin Marjinal Verimlilik Değerleri 

MVP (Emek : 1103,9 7 . 
MVP (Gübre) : 9.383 TL. 

İlaç 

TL 

TT. 
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2. Emek değişkeni olarak bitkisel üretimde çalışanlar (10) ııolu 
bağıntı içinde modele konduğunda sonuçlar tablo İT. de görülmektedir. 

Bu biçim regresyon ilişkisinde üretim değeri bağımlı değişken olurken, 
bitkisel üretimde çalışanlar; gübre-ilaç-1 oh um, toplam arazi, modem 
araç gereçler ve geleneksel araç gereçler bağımsız değişken olarak ele 

alınmaktadır. Geleneksel araç gereç değişkeni dışında bütün diğerleri 

artı ve istatistik olarak anlamlı katsayılar vermektedir. 

Üretim elastikiyetleri toplamı 1.11 olmaktadır, yüzde 

yetmişüttöş olasıkla artan getiri ölçeği kabul edilirken 0,95 olasılıkla 
sabit geliri Ölçeği kabul edilmektedir. 

Tablo: 17 1967 Yılı Üretim Fonksiyonu Uygulaması (II) 

Değişken Regresyon Katsayısı (t) Değeri 
Emek 
(Bitkisol Üretimde 
çalışan) 0,60710 6.77 

Gübre-İlaç-Tohum 0,lS06l 3.71 
Toplam Arazi 0,26137 2.32 

Modern Araç Gereç 0,12603 2.34 

Geleneksel Araç-Gereç 0,06ll8 - 0,82 

Çoklu Korelasyon Katsayısı : 0,965 

Tahminin Standart Hatası : 0,069-30 
Serbestlik Derecesi i 61 

Kesişme : 5.53313 

Değişkenlerin Marjinal Verimlilik Değeri 

MVP (bitkisel üretimdeki emek) i 2776 "L. 

MVP (Gübre-i İs ç-Tohum) : TL. 
MVP (Modern Sermaye) : 0,83 TL. 
MVP (Toplam Arazi) î 331 TL. 
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Elde edilen Üretim esnekliklerine göre bitkisel üretimde çalışan¬ 
larda her fo 10 luk artış bitkisel üretim değerini / 6.1; gübre-ileç-tohum 

tüketiminde fo 10 luk artış bitkisel üretim değerini $ 1,3 toplam arazi 
alanlarımda her $ 10 luk genişleme bitkisel üretim değerini / 2,8 ; 
modem araç gereçlerin stokuhda her $ 10 luk artış bitkisel üretim değe¬ 
rinde / 1,3 lük artışlara neden olmaktadır. 

Bitkisel üretimde çalışan işgücünün marjinal verimliliği 2776,3 
"T. olmaktadır. Bir önceki amek değişkenine göre verimlilikte bir kata 

yekin görülen fazlalık bazı varsayımlarla hayvancılık ormancılık gibi 

faaliyetlerde çalışanların çıkarılması ile daha az bir işgücü miktarının 
analize girmesidir. 

Gübre-ilaç-tohum gibi girdilerin marjinal verimlilik değeri 
7*5 . ”l.dır. toplam alanların marjinal verimliliği 331.2 %. olurken mo¬ 

dern araç gereçlerinki. 0,33 '".dır. 

Marjinal verimlilik değerleri ile girdilerin birim fiatları karşı¬ 

laştırıldığında modem araç gereçler için 'arcanan herbir Tl..sı diğerle¬ 
rinden fazla hasıla yaratmaktadır. 5.7 T. Aynı şekilde gübre-ilaç-tohum 

içinle harcanan her TL.sının hasılası 4.1TL. olmaktadır. İşgücünün mar¬ 
jinal verimliliği/ ücret oranı 1.2 1..dır. Bitkisel üretimde çalışanların 
marjinsi verimlilik değeri ücretten bir miktar fazla olmaktadır. Tüm 
tarımda çalışanlar dikkate alındığı durumda üretim fonksiyonundan elde 
edilen sonuca ter3 düşen bir durum ortaya çıkmaktadır. Toplam arazinin 

de marjinal verimlilik değeri kirasından daha düşük olmaktadır. Bu lire¬ 
tim fonksiyonu ile ilgili marjinal verimlilik değeri/ fiat oranları 

aşağıda görülmektedir. 
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Molam Amç Gereç Marjinal Verimlilik Değeri/fiat = 

Gübre-ilaç-tohum marjinal verimlilik Değeri/fiat - 

İşgücü marjinal verimlilik değeri/üdret = 

Arazi marjinal Verimlilik Değeri/Kira 

3una. göre kaynaklar eğer bitkisel üretimde çalışanlar aşağı yuka¬ 

rı dengele .sayılırsa modern araç gereçler ve gübre-ilaç-tohuma yönel¬ 
tilmelidir. 

3. ©rtakuzey bölgesine göre bölgelere ra. sı etkinliği ölçebilmek 
için koyulan bölge kukla değişkenleri 1967 yılında Orta güney bölgesi 
dişinde anlamlı sonuç vermemişlerdir. Orta, güney bölge değişkeni anlamlı 

olarak sıfırdan farklıdır* Bu sonuca göre orta güney bölgesindeki aynı 

girdilerin ortalama verimliliği diğer bölgelere oranla daha yüksek ola¬ 
caktır. 

Bu tip model ile elde edilen üretim fonksiyonu 3onuçları 

tabla 18 da özetlenmiştir. 
katsayıları 

Bağbahçe, modern ve geleneksel araç gereçlerin 0,25 anlamlılık 

düşeyinde sıfırdan farklıdır. Emele, gübre-i la ç-1 oh ucı katsayıları ve tarla 
arazisi katsayı tahminleri 0,1 anlamlılıkla sıfırdan farklı olmaktadır. 

Elastikiyet toplamları 1.04 bulunmaktadır. Bu değer hiçbir 
anlamlılık düzeyinde birden ayırt edilememektedir. Bu sabit getiri öl¬ 

çeğinin varlığını göstermektedir. 

0,629 
0,159 

7.551 

1.9 

2 .776 
2.247 

331.2. 
422 

=•- 5,7 TL. 

= 4.1 TL. 

1.2 TL, 

0,78 Tl. 
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Tobio: 13 1967 Yılı Üretim Ponksiyonu Uygulaması (III) 

De gişfcen 

îttoek (BitlHslel üretimde 
1Üb^îk$^ihum Tarla aroâioi 
Boğ bahçe 
Modern Araç Gereç 

Geleneksel Araç Gereç 

Bölge Kukla Değişkenleri 

Orta Kuzey 

Ege 
Marmara 

Akdeniz 

Kuzeydoğu 

Güneydoğu 

Karadeniz 

Orta doğu 
Orta Güney 

Represyen Katsayısı 

0,55787 
0.16259 
0.29775 
C.02477 

0,10881 
- 0,11059 

1Ü 

0,07714 

0,12423 

0,01437 

0,03958 

-0,07036 

0,00316 

0,10623 
0,33236 

Çoklu Korelasyon katsayısı 
Tahmin n Standart Hata3i 
Serbestlik Derecesi 
Kesişme 

0,974 
0,06150 
52 
6.95053 

» V ı 

Değişkeni e cin Marginal Verimlilik Değerleri ^ raıaFf *■ — ■J" —  
MVP (Gübre-tlaç-Tohum : 6.798 TL. 
MVP (tarle) : 432.7 TL. 
MVP ( bag-tı&h ç e) : 100 4.2 TJ. 
MVP («od em araç gereç) :0,716 Tl. 

Marjinal Verimlilik Değerleri/giat Oranları 
MVP Bitkisel Üretimde Çalışanlar/ücret 
MVP Gübre-İlaç-T ohum/pi at 

2247 
6.792 
1.9 

1,1 

3.6 

değeri 
5.51 
3.01 
*.93 
1.48 

1.53 

1.35 

0,62 

0.94 

0,10 

0,23 
0.53 

0,02 
0,32 
2,40 
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Tabloî lo'in Devamı 

MVP Tarla Alanı-/Kira 432.7 
* ‘422 = 1.03 

MVP Bağ-Bahçe/Kira ; 1004.2, = 2*4 
422 

MVP Modem Araç Gereç/piat . 0.716 = 4.5 
0.159 

Bölge kukla değişkenlerini kullanarak ve kullanmıyarak 1967 yill 
için "tahmin edilen Cobb-Douglas üretim fonksiyonlarından en iyi uyu& 
veren üç tanesi çalışmaya konulmuştur. Bunlardan hepsinin çoklu kore*» 

2 
lasyo» katsayısı (R') 0,95 in üzerindedir. En yüksek olan bölge kukla 

değişkenlerinin kullanıldığı model ile yapılan tahmindir. 

Tüm tarımda çalışan işgücü, açıklayıcı değişken olduğunda kâr eea- 
mileştirmesi varsayımı altında miktarı azaltılması gereken bir üretia 
faktörü olmaktadır. Tarla alanlarının kullanımında aşağı yukarı etkin 

bir kullanım olduğu söylenebilir. Ancak arazideki kalite farkının içe* 
rilmeyişi, sulamanın dışarda kalışı bu değişkende yukarı sapmaya neden 

olduğu kabul edilirse kullanımı azaltılması gereken girdiler arasına 
girer. Bağbahçe alanları için kullanılan kira bu alanların gerçek fia» 
tim göstermekten uzaktır. Bu yüzden bağ bahçe alalılarının fayda maarif 

oranlarında gerçek olmayan büyük bir fazlalık ortaya çıkmaktadır^ VeyJjK* 
lilik arttırıcı ara girdiler ij gübre-ilaç-tohum) ve modem araç f*rtçler 
en yiikssk orana sahip olmaktadırlar. Buna göre ara girdiler ve medeni 

arıç gereçlere ayrılacak yatırımların çoğaltılması kaynak dağılımıma 
etkin kullanılmasına neden olacaktır. 

Aynı yıl için bitkisel üretimde çalışan işgücü tahmini enjek {afif¬ 
ken! olarak ele alındığında işgücünün katsayısı bir miktar büytiaelcte 
dolayısıyla marjinal verimlilik değeri artmaktadır. İşgücü marjinal vtris» 
HUt * böl<i .-*• ücret oranı •’•erek bölge kukla değişkenli gerek dt» 
gişkiKi kullanılmadan birden biraz fazla olmaktadır. Bu değişken yukari 
sapnalı katsayı tahmini verdiğine göre bitkisel üretim ile uğraşan 
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işgücünde etkin kullanım olduğu veya kullanımının bir miktar azaltıl¬ 
ması gereği ortaya çıkmaktadır. Tüm ekili alanlar dikkate alındığında 
ek arazi kullanımı bitkisel üretimi çoğaltma açısında kârlı olmamakta¬ 

dır. Ancak bağ bahçe tipi alanlar için aynı şey söylenemez. Modem araç 
gereçler için yapılacak her Tl.lık harcama ençok üretim artışı sağla¬ 
maktadır» İkinci olarak gübre-ilaç-tohum gelmektedir. 

Geleneksel tipteki araç gereçlerin 1967 yılında, bitkisel üretime 
katkısı ya hiç olmamış veya eksi değerli olmuştur. 

Bu yıl için elde edilen Cobb-Douglas üretim fonksiyonlarına göre 

genel olarak bitkisel üretimde sabit getiri ölçeğinin varlığı söz konu¬ 
sudur. Ancak daha öncede belirtildiği gibi getiri ölçeği tahmininde 
yukarı doğru sapma olduğu nedeniyle azalan getiri ölçeğinin bulunabile¬ 

ceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

E. UYGULANAN ÜRETİM FONKSİYONUNUN 1970 YILI SONUÇLARI 

1. Tüm tarımda çalışanlar, gübre, ilaç, tohum, tarla arazisi^ 
bağ bahçe arazisi, modem ve geleneksel araç gereçlerin bağım3is değiş*» 

ken olduğu bölge kulda değişkeni erininde kullanıldığı modelle ((9) uplift 
danklew)üretim fonksiyonu elde edildiğinde şu sonuçlar bulunmuştur: 
Tüm işgücü, gübre, ilaç, arazi ve araç gereç değişkenleri istatistik 
olarak anlamlı katsayılar vermişlerdir. 1970 yılında Karadeniz 

nin diğar bölgelere oranla daha çok etkinliğe sahip olduğu görUlmuştu* î 
Tablo 19. 

Anlamlı üretim esnekliklerine göre emek gübre, ilaç, taylş, 

bağ bahçe alanı ve modern araç gereç stokunda her $ 10 luk artış çıra¬ 
sıyla bitkisel üretim değerinde ,'6,0; $ 1.0; $0,8, $13»4; $0,6 ve $21.6 
İlk artışlar meydana getirmektedir. Geleneksel araç gereç artışı İsa 
bitkiaol üretim 
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Tablo: 19 1970 Yılı Üretim Fonksiyonu Uygulaması (I) 

Değişken Regresyon Kat sayısı . (t), değeri 
Emek 0,60377 4.67 

Gübre 0,09995 1.98 

İlaçlama 0,08124 2.21 

Tohum 0,00098 0*07 

Tarla Arazisi 0,13408 1.27 

Bağ bahçe 0,06198 3.14 

Modem Araç Gereç 0,21614 5.49 

Geleneksel Sermaye 0,13872 1,81 

Bölge Kukla Değişkeni eri 

Orta Kuzey - -

Ege Bölgesi - 0.01881 -0.15 

Marmara 3ölges i - 0.02527 -0,19 

Akdeniz 3ölgesi 0.08338 0.53 

Kuzeydoğu Bölgesi 0.01177 0,07 

Güneydoğu Bölgesi 0,13442 -0,96 

Kandenir Bölgesi 0,45001 2,63 
Ortadoğu Bölgesii -0,0587 -0, 65 

Orta güney Bölgesi 0,15203 1,06 

Çoklu Korelasyon katsayısı : 0,975 
Tahminin Standart Hatası : 0,05135 
Şerbetlik Derecesi : 50 

Kesişme : 6.32878 

değerinde azalmalara neden olmaktadır, 

Getiri ölçeğini veren üretim esneklikleri toplamı 1.05 tir* Bunun 
bire eğit olup olmadığının tesbiti yapıldığında anlamlı fark olsfcâığı 
yani sabit getiri ölçeğinin kabulü ortaya çıkmaktadır. 



Girdilerin marjinal verimlilik değerleri şöyledir : 

Tüm İş gücü 1978 TL. 

Guore 5.4 Tl. 

İlaç 30.4 Tl. 

Tarla Alanı 237 TL. 

Bağ Bahçe Alanı 3025 T!. 

Modem Araç Gereç 1.012 Tî. 

Geleneksel Araç Gereç - 0, 734 Tl 

TUm işgücünün 1967 deki marjinal verimliliğine oranla Uç yılda $ 79,2 
lik bir artış olmuştur. 1967 yılında 509 TL.sı olan tarla alanı marji¬ 
nal verimi 1970 te 237 TL.na düşmüştür. Bağ bahçede ise üç yı'lda 

$ 27.9 luk bir yükseliş izlenmiştir. Modern araç gereçlerin marjinal 

verimliliğinde artış ise $39.2 dir. 

Kaynakların dağılımı açısından faktör marjinal verimli liği^ftieret 
oranlarına bakıldığında şu oranlar bulunmuştur. 

İşgücü Marjinal Verimlilik ücret 

Gübre Marjinal Verimlilik Değeri/ fiat 

Tarla Marjinal Verimlilik Değeri/Kira 
Ü ' v •- ' •• -4 • •' <• ' 

Modern Araş.Gereç Marjinal Verimliliği/fiat 

Görüldüğü gibi kaynak dağılımında etkinlik söz konusu değildir. 
1967 yılında taâa alanı oldukça etkin kullanılırken bu ilişki 1970 

yılında bozulmuştur. Kaynakların gübre ve modem araç gereçlrre yönel- 
meal gerekmektedir. 

™ 

* 237 = 0,48 
491 

1.012 
= 7,0 

0.144 
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2. Bağımsız değişken olarak bitkisel üretimde çalışanlar, güb¬ 
re ilaç, tohum, tarla arazisi, bah bahçe alanı, modem ve geleneksel 
araç gereçler bölge değişkenlerini de içeren modelde (9) nolu bağıntı 
ele alındığında Karadeniz Bölgesi diğer bölgelerden farklı bir etkinlik 
göstermektedir. Orta güney bölgesi de orta değerlibir katsayıya sahip¬ 
tir, Bu iki ttSLge Karadeniz daha fazla olmak üzere en etkin tclgeler ol¬ 
maktadır: Tablo 20 

Bitkisel üretimde çalışanlarda $ 10 luk artış üretim değe¬ 

rinde $5.5; gübre-ilaç-tohum kullanım değerlerindeki $ 10 artış ürün 
değerinde $ 1.7 ; Tarla ve bağbahçe arazisinde $ 10 luk artışlar ürün 

değerinde $ 1,2 ve $ 0,5; Modern araç gereç stok değerindeki her $ 10 
luk artış ise bitkisel ürün değerinde $ 16 lık çoğalma sağlamaktadır* 

Girdilerin üretim esneklikleri toplamı bire eşit olmakta-* 

dır* Bu da sabit getiri ölçeğinin varlığını göstermektedir. 

İşgücünün marjinal verimlilik değeri 2963 Tî. sı olmuştur. 
Gübre-üaç tohumun marjinal verimlilik değeri 5.5 T!.dır 

1970 Yılı Üretim Ponksiyonu Uygulaması (II) 

Tablo: 20 

Defti^kcn Regresyon Katsayısı (t) Değeri 
Emek (Eitkisel üre. 

ve Çalışanlar) 0.55245 5*38 
Gübre,ilaç,tohum 0,^6675 3*51 
Tarla Arazisi 0,12015 1,34 
Bağ Bahçe 0,05331 3.14 
Modem Araç Gereç 0,15662 11.6 
Geleneksel Araç Gereç -0,05929 -0,84 
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Bölgesel Kukla Değişkenler 
Orta Kuzey 
Ege 0,05870 0,52 
Marmara -0, 02 504 -0.21 

Akdeniz \ 0,10303 0.74 
Kuzeydoğu -0,00125 0.01 

Güneydoğu -0,03471 0.29 
Karadeniz 0,29874 1,91 
Ortadoğu -0,05863 -0,50 
Orta Güney 0,17550 1,34 

Çoklu Korelasyon Katsayısı 0, 978 
Tahminin Standart Hatası 0,05226 
Serbestlik Derecesi 52 
Kesişme 7.08736 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Değeri : 

MVP ( İşgüeü) : 2963 TT. 
MVP (Gübre-ilaç-tohum : 5.5 T). 
MVP (tarla alanları) : 211 Tî. 
r.TVP (Modern araç gereçler) : 0,73 Tl. 

Aynı tip modelle 1967 için tahmin edilen gübre-ilaç-tohum marjinal 
verimliliği 6.8 idi. 1970 yılında işgücünün marjinal verimlilik değe¬ 
rinde artış olurken gübre ilaç-tohumda azalma olmuştur. Tarla arazisi¬ 

nin marjinal verimliliğinde de 1970 de yarıyarıya bir düşüş vardır: 
211 T!. Bir kattan fazla artış ise bağbahçe alanlarının marjinal verim¬ 
liliğin de izlenmiştir. Modem araç gereçlerin marjinal verimlilik de¬ 
ğeri 0,73 TJ .oı olmuştur. 3u 1967 değeri ile hemen hemen aynı düzeydir. 

İşgücü, tarla alanı, gübre-ilaç-tohum ve modern araç gereçler ara¬ 
sında kaynakların etkin dağılıp dağılmadığına bakabilmek için gerekli 
faktör marjinal verimliliği ; ı.bölü ." fiat oranları şöyledir. 
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M o deril Araç Gereç Marjinal Verimlilik Değeri/fiat 

İşgücü Marjinal Verimlilik Değeri/ ücret 
Tarla Marjinal Verimlilik Değeri/kira 

Gübre-ilaç-tohum Marjinal Verimliük/fiat 

3u dört üretim faktörüne ödenen her T!.sı aynı hasılayı yaratmamak¬ 

tadır. Kendi varsayımları altında kaynakların etkin bir şekilde dağıl¬ 

dığı söylenemez. 

1970 yılında bitkisel ürün, gübre, ilaç, tohum, araç gereç dtoktt 
reel ifadeli olarak işgücü, ekili alan değişkenleri ile birlikte Coteb** 

Douglas üretim fonksiyonu tahmininde kullanılmıştır. 

Bu yıl için elde edilen üretim fonksiyonları daha iyi uyum vermiş¬ 
lerdir. Çoklu korelasyon katsayısı 0,97 nin üstündedir. 

Tüm tarımdaki işgücü kullanıldığında, hem işgücünün hem tarlanın 

fayda/ masraf oranları birim altında olmaktadır. Bu duruma göre 1967 ye 
oranla kaynakların etkin kullanımı yönünden işgücü ve tarla alanlarının 

daha azaltılmaları gerekecektir. Gübre faktörü 1970 yılında kullanımı¬ 
nın en fazla çoğaltılması gereken bir girdi olmaktadır. Bunu biraz fark¬ 

la modem araçlar izlemektedir. Modern araç gereç fayda/ masraf oranı 
1967 da 4.7 Tî . iken 1970 yılında 7.0 Tl .na yükselmiştir. İşgücünün marji¬ 
nal verimliliğindeki artış nedeniyle 1967 de 0.50T!. olan fayda/masraf 
oranı 1970 de 0,61 'D. na yükselmiştir. Tarla alanlarının marjinal verim¬ 
lilik/ kira oranı 0.48 Tl. na inmiştir. 

Bitkisel üretimde çalışan işgücü ile tahmin yapıldığında işgücünün 
marjinal verimlilik değeri daha büyümektedir. Buna rağmen tarımda çalı¬ 
şan işgücünün fayda masraf oranı birden küçük olmaktadır: 0.91 Tî. Aynı 
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şekilde tarlanın oranı da birin altındadır, İşgücünün her iki varsayımı 
altında elde edilen Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna göre gerek tarla 
alanları gerek işgücü girdisinin azaltılması kâr azamileştirmesi duru¬ 
munda miktarının azaltılması gereken faktörler olmaktadırlar. Aynı özel¬ 

lik bağ bahçe alanları için söz konusu değildir. Modern araç gereçler 
ve gübre-ilaç-tohum gibi ara girdiler fayda/masraf oranları birim çok 

üzerinde bulunmaktadır, kaynakların bu girdileri arttırıcı yönde kulla¬ 
nılması gerek kârlılık gerek etkin kaynak dağılımı açısından gereklidir. 

Orta güney EBLgesiyle birlikte Karadeniz bölgesi 1970 yılında 

Orta Kuzey Bölgesine göre daha fazla etkin olmaktadır. Yani bu bölge¬ 
lerde yağış, ısı v.s. gibi etkenler bitkisel üretimi etkilemede olumlu, 
istatistik anlamlı rol almaktadır. 

Sabit getiri ölçeğinin 1970 Türkiyesi bitkisel iietiminin de hüküm 
sürdüğü kabul edilmektedir. Ancak tahminde yukarı doğru sapma nedeniyle 
azalan getiri ölçeğinin varlığıda ifade edilebilir. 

Fayda/masraf oralıları 1967 yılına oranla 1970 yılında özetle şöyle 
değişmeler gösterroiştir: Tüm tarımsal işgücünün oranı 1967 de 0,50 T!.dan 
1970 yılında 0,61 Tl.na artmıştır. Tarlanın fayda/masraf oranı ise 
1967 de 1,2 Tl.dan 0,48 Ti .na inmiştir. Öte yandan bitkisel üretimde ça¬ 
lışan işgücünün oranı 1967 de 1,1 Tl.dan 1970 yılında 0,91 T;. tarla 

alanları fayda/masraf oranı İ3e İTİ. dolaylarından 0,43 Tl «acı; " 
ara girdiler oranı ise 3.5 Tl. dan 2.5 Tî.na inmiştir. Modern araç gereç¬ 
lerin fayda/masraf oranında önemli bir değişme olmamış 5.0 Tl. dolayla¬ 
rında kalmıştır. 
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C. ZAMAN ve KESİT VERİLERLE ELDE EDİLEN ÜRETİM PONKSİYONU 

(KOVARYAN'S YÖNTEMİ) 1967-1970 

1, Belge ve zaman kukla değişkenleri ile tüm tarımda çalışanlar, 

gübre-ilaç-tohum, tarla, bağ bahçe alanı, modern ve geleneksel araç gd- 
reçler bağımsız değişken olarak bitkisel üretim değeri ile İ3.işkilen- 

dirildiğinde(( 11) nolu denklem)bütün elastikiyet katsayıları istatistik 
anlamlı tahmin edilmiştir. TSLnız geleneksel araç gereçlerin işareti 
eksi olmaktadır, 

İstatistiki olarak anlamlı olan bölge değişkenlerine göre 
Güneydoğu Bölgesi ve Kuzeydoğu Bölgesi katsayıları eksi değerlidir. 
Bölgeler arasında en az etkin Güneydoğu Bölgesi olmaktadır. Bunun arka¬ 

sından Kuzeydoğu Bölgesi gelmektedir. Orta güney Bölgesi bölgelererarası 
en etkin bölge niteliği göstermektedir. Bunu Akdeniz ve Karadeniz Böl¬ 

geleri kovalamaktadır. Ege, Marmara ve Orta doğu Bölgeleri için bulunan 
kat sayılar istatistik olarak anlamlı değildir. 

Zaman değişkenlerinden yalnız 1969 yılının katsayısı 0,25 
anlamlılık düzeyinde güvenilebilir. Bu katsayı eksi işaretlidir. Yüzde 

beş anlamlılık düzeyinde güvenilir değildir. Bu yılda teknolojik bir 
ilerleme söz konusu olmamıştır. Diğer yıllar güvenilir olmayan katsayı¬ 
lar vermiştir. 

Emeğin üretim elastikiyeti 0.50; gübre-ilaç-tohumun 0,21; t 
tarla alanlarının 0,20; bağ bahçe alanlarının 0,’C6 modern araç gereçle¬ 
rin 0,13; geleneksel araç gereçlerin ise -0,10 dur. Bütün elastikiyet 
katsayılarının ( ) değerleri yüksektir: Tablo 21. 
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Üretim faktörlerinin elastikiyetlerinin toplamı bire eşit olmakta¬ 

dır. Buna göre bitkisel üretimde sabit getiri ölçeğinden bahsedilebilir, 

İşgücünün marjinal verimlilik değeri 1502 TJ. olarak hesaplanmıştır, 
Gübremilaç-tohumun marjinal verimliliği 6.8 Tl. dır. Tarla alanlarının 
373 Tl. sı olurken bağ bahçe alanlarının 2751 Tl .dır. Modern araç gereçle¬ 

rin marjinal verimlilik değeri 0,74 Tl. bulunmuştur. Geleneksel araç 
gereçlerin marjinal verimliliği eksi olmaktadır. 

Faktörlerin marjinal verimlilik değeri/ fiat oranları şöyledir: 

İşgücü Marjinal verimlilik Değeri/ücret : = 0,58 TL. 

6 8 Gübre-İlaç-Tohum marjinal verimlilik değeri/fiat : —— = 1.8 TL. 

Tarla âanları marjinal Verimlilik değeri/kira : 375 ^ *T 
~458~ = T * 

Tablo: 21 1967-1970 YILLARI ARASI ÜRETİM FONKSİYONU UYGULAMASI (I) 

Değişken  Represyon Katsayısı (**) değeri 
Emek 0,50369 8.03 

Gübre-İaç-Tohum 0,20800 8.44 
Tarla Arazisi 0,19508 3.72 

Bağ-Bahçe 0,06112 7.50 
Modem Araç-Gereç 0,12710 4,07 
Geleneksel Araç-Gereç -0,10250 2,59 

Bölge Kukla Değişkenleri 
Orta Kuzey 
Ege Bölgesi 0,06276 0,79 
Marmara _ 0,05552 ’ 
Akdeniz 0,16805 
Kuzeydoğu - 0,17439 
Güneydoğu - 0,26676 
Karadeniz 0,11668 
Orta Doğu -0,01665 0*25 
Orta Güney 0,30825 4İ28 

0,82 
2.26 
2.24 
3.96 
1.50 
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Tablo 21'in Devamı 
Zaman Kukla Değişkenleri 
1968 Yılı 
1969 Yılı 
1970 Yılı 

0,01256 
-0,05509 

0,02993 

Çoklu Korelasyon Katsayısı 
Tahminin Standart Hatası 
Serbestlik Derecesi 

Kesilme 

0,28 
-1,17 
0,62 

0,965 
0,0665 
250 
7.05702 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Değerleri 

MVP (İşgücü) 
MVP (Gübre-İlaç-Tohum) 
MVP fTarla Alanları) 
MVP (Bag bahçe alanları) 
MVP (Modem araç gereçler) 

1502 Tl . 
6,8 II. 
375 TL. 
2751 Tl. 
0, 74 Tî. 

0,74 
Modern Araç gereçler Marjinal Verimlilik Değeri/fiat 0,150 =4.9 Tî 

Kaynakların etkin kullanımı açısından modern araç .• ereçler stoku 

ve giibre-ilaç-tohum gibi ara girdiler kullanımı arttırılmalıdır, 

2. Bağımsız değişken olarak bitkisel üretimde çalışan işgücü, 
gübre, ilaç, tohum, tarla ve bağbahçe alanları, modem ve geleneksel 

araç gereçler bölge ve zaman değişkenleri ile alındığında^11) nolu 
denklem) şu sonuçlarla karşılaşılmıştı! : Tablo 22. 

Girdilerin elâstikiyet tahminlerinin hepei istatistik olarak anlam

lıdır. Geleneksel araç gereçler dışında bütün diğer girdilerin işareti 
artıdır. Buna göre işgücündeki fi 10 luk artış bitkisel üretim değerinde 
cğ 6.9; gübre deki fi* 10 artış üretim değerinde fi* 0,8; ilaçtaki cfi 10 artış 
üretim değerinde fi* 0.5; tohumlukta fi 10 lük artış üretim değerinde fi* 0,3 
lük bir çoğalma meydana getirecektir. Tarla alanlarındaki fi 10 luk artış 
üretimde fi 2,4, bağ bahçe alanlarındaki fi 10 luk artış ise fi 0,2 lik 
bir artış sağlayacaktır. 



Tablo 22 : 1967 “ 1970 Yılları Arası Üretim Fonksiyonu 
Uy gulaması (II) 

Değişken Regr4şyon Katsayısı ' t * değeiri 

Emek (Bitkisel Tarımda 
Çalışan) 

0,69145 14,48 

Gübre 0,08101 5,01 
îlaç £♦05024 2,77 
Tohumluk 0,02913 4,15 
Tarla arazisi §,24078 5,40 
Bağ-bahçe 0,02451 2,93 
Modern Araç Gereç 0,04714 1,65 
Geleneksel Araç Gereç - 0,18150 - 5,42 

Bölge Kukla Değişkenleri 

Orta Kuzey - -

Ege 0,01217 0,21 
Marmara - 0,11691 - 0,92 
Akdeniz 0,01115 §,16 
Kuzey doğu 0,06782 lt»3 
Güney doğu - 0,10744 ~ 1,76 
Kara deniz 0,06680 0,96 
Orta doğu - 0,02979 - 0,53 
Orta Güney 0,24871 3,90 

Zaman Kukla Değişkenler 

1968 Yılı 0,02080 0,52 
1969 Yılı - 0,05526 - 0,84 
1970 Yılı 0,08740 2,01 

Çeklu Regresyon Katsayısı : 0,974 
Tahminin Standart Hatası : 0,04-999 
Serbeslik Derecesi : 248 

Kesişme : 8.85465 
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Üretim esneklikleri toplam 0,93 olmaktadır o Birden farklı olup 
olmadığı test edildiğinde bu hipotez reddedilmektedir. Sabit getiri 
ölçeği kabul edilmektedir. Eksi elastikiyet dikkate alınmadığında artan 

getiri ölçeği hesaplanmaktadır. 

Üretim fonksiyonuna giren girdilerin marjinal verimlilik değerleri 
aşağıda verilmiştir : 

Bitkisel üretimde çalışan işgücü marjinal verimlilik Değeri 

Gübre marjinal verimlilik değeri 

İlaç marjinal verimlilik değeri 
Tohumluk marjinal verimlilik değeri 
Tarla marjinal verimlilik değeri 

Bağbahçe marjinal verimlilik değeri 

Modern araç gereç marjinal verimlilik değeri ' 
olmaktadır* 

Verimlilik / Fiat oranlarına gelince 
İşgücü verimliliği / ücret 

Gübre verimliliği / ^iat 

jm. ^! 2 
2732 > 

Tarla verimliliği / kira 

Modern Araç gerç verimliliği / fiat 

Tl. 

7,2 TL. 

"458 1,01 Tl' 
0 . 275- 1.8 Tl. 

4.7 = 
0.655 
462 

3433 

4.7 

17.4 

13.9 

462 

1094 

0.26 

.Tl. 

TL. 

TL. 

TL. 

Tl. 

TL. 

0.150 

Bu modele göre tarla alanları marjinal verimlilik değeri fiatma 

eşit bir değere sahip olabilmektedir. İşgücünün marjinal verimlilik 
değeri fiatmın bir miktar üstünde verimliliğe sahiptir. Gübre, ilaç, 

modern araç-gereçlerde ise marjinal verimlilikler fiatlarını çok aşmak¬ 

tadır. Bu oranlar arasında eşitlik olmayışı kaynakların kullanımında 

etkinbir dağılım olmadığını göstermektedir. 
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Bölgeler arası farklılıkları gos Lorecek değişkenlerden yalnız 

güneydoğu ve orta güney istatistiki olarak güvenilebilir katsayılar 
vermiştir. Güney doğunun katsayısı eksi, orta güneyin artı değerlidir. 

Teknolojik değişmeyi biçebilmek amacıyla konulan zaman değişken¬ 
lerinden yalnız 1970 yılı anlamlı ve artı işaretli bir katsayı vermiş¬ 
tir. 1969 yılı işareti eksidir. Fakat istatistik olarak güvenilir de¬ 

ğildir. 1970 yılında 1967'ye oranla meydana gelen teknoloji artışı 
0,087'dir. 

Üretim fonk3iyorv>rı‘,r J'''1 —, ViRmında (11) nolu 

bağıntı içinde gerek tüm tarımsal işgücü gerek bitkisel üretimde çalı¬ 

şan işgücü zaman serisi ve kesit verilerin birlikte ele alınmasıyla 

bulunan üretim fonksiyonları beklediğimiz gibi geleneksel araç gereç¬ 
lerin dışında bütün girdilerde artı ve istatistik anlamlı katsayılar 
vermişlerdir. 

Faktörlerin etkin kullanımı açısından 1967 ve 1970 yılları için 

elde edilen sonuçlardan farklı bulgular getirmemiştir. Bitkisel üre¬ 
timde çalışan işgücü tahmini emek değişkeni olarak kullanıldığında 

bütün fayda/masraf v. • - ,• s-/iı~„„v+«,q, - '---»ak işgücü 
ve tarla alanlarının değeri bire çok yakındır. Çoğu kez belirtiğimiz 
gibi özellikle bu girdilerde kalite farkının içerilemeyişi yukarı sap- 

malı katsayı tahminlerine neden olmuştur. Bu nedenle gerek bitkisel 

üründe çalışan işgücü gerek tarla alanlarının katsayıları yukan sap- 

malı kabul edilirse bu oranların kolaylıkla birin altına düşmesi müm¬ 
kün olmaktadır. Bu ise kâr az amileştirmesi ve girdilerde sınırlılık 
olmaması durumunda daha önce elde ettiğimiz işgücü ve tarla alanları 
girdilerinin miktarının azaltılması; modern araç gereçler ve verim art- 
tırıcı-girdilerin gübre, •« V»r*. ■*— -> tılması so¬ 
nucunu bir kez daha kanıtlamaktadır. 
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Zaman serisi ve kesit verilerini birlikte ele alan yöntemde bölge 

ve yıl kukla değişkenleri anlamlı katsayılar vermişlerdir. Akdeniz, 
Karadeniz ve Orta güney Bölgeleri 1967-1970 döneminde Orta kuzey Bölge¬ 

sine oranla daha etkin olmuşlardır. Ege bölgesi artı değerli katsayı 

vermiştir,.fakat güvenilirliği azdır. Bu sonuçların ışığı altında aynı 
girdilerin ortalama verimliliğinin bu bölgelerde daha yüksek olması ge- 

I 

rekir. Gerçekten bölüm III'de görüleceği gibi Akdeniz, Karadeniz ve Orta 

güney en yüksek ortalama arazi verimliliği sahip olmaktadır. Keza işgücü 
ortalama verimliliği bu bölgelerde claha yüksektir. Gerek işgücü gerek 
arhzi kısmî verimliliğinde 1967 - 1970 döneminde en hızlı artışlar Ak¬ 
deniz ve Karadenizde olmuştur: üç yılda i* 65.0 dolaylarında. Keza üç 
yıldaki rnakina ve ekipmanın bu bölgelerdeki marjinal kısmî verimlilik¬ 

leri özellikle modern araç gerek stokunda en fazla olmuştur. ( Tablo 
11, 12, 13 ) 

Buna karşılık Güney doğu ve Kuzey doğu Bölgeleri tarımsal açıdan 
enaz etkin bölgeler olmuşlardır. Güney doğu bölgesi Türkiye'de 1967-1970 

döneminde enaz teknik yönden etkin bölgedir. 

Tarafsız teknolojik gelişme katsayısı.1970 yılında artı ve istatis- 

tiki anlamlı bir değere sahip olmuştur. 1967 yılma oranla 1968 ve 1969 

yıllarında tarafsız teknolojik gelişme ölçülememiştir. Buna göre 1968, 
1969 yıllarında bitkisel üretimde teknolojik gelişme olmamış; 1970 yı¬ 
lında ise üretim fonksiyonunu yukarı doğru kaydıran teknolojik bir et¬ 
ken görülmüştür. 
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D- TARIMSAL BÖLGELER İTİBARİYLE ÜRETİM FONKSİYONU 

SONUÇLARI 

BÖLGE 1. ORTAKUZEY 
t 

Bitkisel üretimde, çalışanlar, gübre-ilaç-tohum, toplam arazi, 
modem ve geleneksel araç gereçler üretim faktörleri olarak kullanıl¬ 

dığında geleneksel araç gereçler dışındaki üretim elâstikiyetleri 
artı işaretli bulunmuştur. Gübre-ilaç-tohum ve modern araç gereçlerin 
çift taraflı 't* testi yapıldığında fi> 12,5 olasılıkla katsayıları an¬ 
lamlı çıkmaktadır. Toplam arazi ve geleneksel araç gereçlerin katsa¬ 

yıları istatistik olarak güvenilir değildir*; Tablo 23 i 

Üretim elastikiyetleri toplamı 1,01 olmaktadır. Yüzde doksando- 

kuz olasılıkla birden ayırt edilememektedir. 0 halde ölçeğe göre 
sabit getiri söz konusudur. 

İşgücünün marjinal verimlilik değeri 3716 TL.dır. gübre-ilaç-to- 
humunki 4.0 TL. olmaktadır. Modern araç gereçlerin marjinal verimli 
değeri 0.40 TL.dır. Arazi ve geleneksel araç gereçlerin marjinal ve¬ 

rimlilik diğerleri sıfır olmaktadır. 

•V 
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Tablo 23 : Orta Kuzey Bölgesi Üretim Fonksiyonu 

Uygülaması 

Değişken Regrasyon Katsayısı 't1 Değeri 

Emek (Bitkisel Üretimde 0,66928 2,42 
Çalışanlar) 

C-übre-İlaç-T ohum 0,13153 1,39 
Toplam Arazi 0,19605 0,83 
Modern Araç Gereç 0,08859 1*43 
Geleneksel Araç Gereç - 0,08352 - 0,49 

Çoklu Kerelasyon Katsayısı : 0,962 

Tahminin Standart Hatası s 0,03907 
SötfhesilifcDerecesi : 34 

Kesişme : 7,60920 

Girdilerin Marjinal Verimlilikleri : 

M7P (İşgücü ) ; 3716 

• MYP (gübre ) : 4,0 
İlaç 
tohum 

-V 

MVP (modern) : 0,40 
araç 
gereç 
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Üretim faktörleri marjinal verimlilik değeri/fiat oranları şöy- 
ledir : 

İşgücü Marjinal Verimlilik Değeri / Ücret : ~ = 1.4 Tl. 

Gübre-ilaç-tohum Marjinal Verimlilik Değeri/Fiat : =12 TL. 
1.8 

Modern Araç Gereçler Marjinal Verimlilik Değeri/Biatî =2,7 TL. 
U • x 5 

Bu bölgede kaynaklar etkin kullanılamamaktadır. Moderm araç gereç 

ve ara girdilerin bir miktar bitk* sel üretimde çalışanların miktarının 
artırılması bölge içi etkin kaynak dağılımına yol açacaktır. 

BÖLGE 2 î EGE 

Bu bölge için bulunan fîretim fonksiyonundaki girdiler bitkisel 

üretimde çalışan işgücü, gübre, ilaç, tohum, toplam arazi, modern ve 

geleneksel araç gereçlerdir. İstatistik olarak güvenilir tahmin edi¬ 
len elastikiyet katsayılarına göre işgücündeki fi 10 artış üretim değe¬ 
rinde fi 7,1 ; gübre kullanımındaki fi 10 artış üretimde fi° 0,6; toplam 
arazide fi 10'luk artış oretimde fi 2,0 ve modern araç gereçlerdeki her 

fi 10'luk artış üretim değerinde fi 2,8’lik üretim artışına neden ola¬ 
caktır. İlaç'taki fi 10'luk artış üretimde fi> 0,5'lik azalış göstermekte¬ 
dir.' Tablo 24 . 



Tablo 24 î Ege Bölgesi üretim FöÜksijronu 
Uygulaması 

DeMşkeh , . i kegrasyon Katsayısı ’t* Deleri 
Emek (Bitkisel Üre¬ 

timde Çalışanlar) 0,70379 6,85 
Gübre 0,05848 1,25 

ilaçlama - 0,05356 - 2,16 
Tohum - 0,02770 - 0,72 
Toplam Arazi 0,20320 2,99 

Modern Araç Gereç 0,28117 3»36 
Geleneksel Araç Gereç - 0,04052 - 0,44 

Çoklu Keralasyon Katsayısı 
Tahminin Standart Hatası 

Serbestlik Derecesi 

Kesişme 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Değerleri 

MVP (emek) : 4091 TL. 
MVP ibre) î 2,4 TL. 

MVP (arazi) s 386 TL. 
MVP (modern): 1,3 TL. 

Araç 
Gereç 

0,994 

0,00713 
28 

5,17113 
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Üretim faktörlerinin üretim elastikiyetleri toplamı eksi katsayı¬ 

larında içerildiği dürümda 1.13 olmaktadır * Bu birden anlamla, ölçüde 
larklı olmaktadır4 Ege bölgesinde artan gefcl'Pİ ölçeğinden bahsetmek 
rftiimküıı olmaktadır. 

Bitlcisel üretimde çalışan işgücünün marjinal verimliliği 4011 TL. 
sı olmaktadır. Gübrenin ise 2.4 Tl, dır. Toplam arazinin marjinal veri»* 

liliği 386 TL,; modem araç gereçlerin marjinal verimliliği ise 1,3 Tl. 
dır. 

İşgücünün Marjinal Verimliliği/Ücret 

Gübre Marjinal Verimliliği/Fiat 

Toplam Arazi Marjinal Verimliliği/Kira 

Modern Araç Gereçler Verimliliği/fiat 

olarak bulunmuştur. Bu oralara göre kaynakların dağılımında bir doKgc 
söz konusu değildir. 

Verimliliği arttırıcı araç girdilerden ilaç tüketimi bu bölged» 
olumsuz- bir ilişki vermektedir. Gerek 1967 yılında gerek 1970 yılında, 
bu bölgede ekili alan başına tüketilen ilaç ukdenizden sonra ikinci 

gelmektedir. Bu sonuca göre ilacın gereğinden fazla, kullanıldığı dola¬ 
yısıyla. bitkisel üretimde kullanımının azaltılması durumu ortaya çık- 
maktadır. Öte yandan gübrenin fayda/masraf oranı birimi çok üstünde 
bulunmaktadır : 3.4 Tî . 

: 4091 : 1*7 V-
2468 

: 2»4 : 3.6 TL. 
0f 65 

: 386 : 0,84 H 
458 

: 3,3 î 8.4 Tî 
0,15 
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Toplam arazi fayda/masraf oranı Ege bölgesinde birin altında de¬ 

ğer vermektedir. Bu bölge bağ bahçe ve sulu alanların toplam ekilen 
arazi içinde yüksek bir yer işgal ettiği bölgedir. (Tablo 3)« Sulama¬ 
nın üretimdeki etkisini gösterecek değişkenin ölçülmemesi nedeniyle li¬ 
sanda kalması toplam arazi katsayısında aşağı sapmalı bir tahmin elde 
edilmesi sonucu doğurmaktadır. Bu bakımdan toplam arazi fayda masraf 
oranında olduğundan düşük bir değerin varlığı söz konuşuluru. 

Modem araç gereçlerin fayda/masraf oranı diğer bütün girdilerden 
daha büyük bulunmaktadır, 

bölge : 3 marmara 

Bu bölge için üretim fonksiyonunda bitkisel üretimde çalışan 

işgücü, gübre, ilaç, tohum ara girdiler olarak, tarla ve be„ğ-bahçe 
alanları ile modem ve geleneksel araç gereçler bitkisel ürün değeri¬ 
nin açıklayıcı değişkenleri olarak ilişkilendirilmiştir. Ara girdilerin 
ve arazi değişkenlerinin lıerbiri için istatistik anlamlı katsayılar elde 
edilememiştir, işgücü ve araç gereçler için hesaplanan katsayılar anla»- 

İşgücünün elastikiyeti 0.97 olmaktadır. Emekteki her fi? 10 luk 

artış üretimde 9,7 lik artış Bağlıyacaktır. Modam araç gereçlerin 
elastikiyeti 0,21 dir. Yani modem a„raç ve gereçlerin fii 10 luk çoğalışı 
üretim değerinde fi, 2,1 lik artışa neden olacaktır. Geleneksel araç gereç¬ 
ler için elde edilen elastikiyetin işareti eksi çıkmaktadır. Tablo 25* 
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Gübre, ilaç ve tohumluk arasında çoklu bağıntı olması nedeniyle 
bunların katsayılarının standart hatları çok yüksek olmaktadır. Gerek 

gübre, gerek ilaç tüketimi yönünden oldukça büyük değerler olan bu 
bölgede arazi girdisinin anlamlı katsayılar verneyişi tarla ve bağ-bah¬ 

çe alanlarının ekilibilir sınırlarına dayandığı sonucunu ortaya çıkar¬ 
maktadır, Bu bölgede bitkisel üretimi etkilemede en önemli iki etmen iş¬ 
gücü ve modam araç gereçler olmaktadır. 

Elâstikiyetlerin toplamı 0,95 olmaktadır. Bu değer istatistik: 

olarak /' 5 anlamlılık düzeyinde birden farklıdır. 0 halde bu bölgede 
azalan getiri ölçeği mevcuttur denebilir, Aneak özellikle ara girdi¬ 

lerle ilgili iyi tahminler elde edilemeyişi bu eonucu dikkatli yorumla¬ 
maya şevketmelidir. 

İşgücünün marjinal verimliliği 5511 Tl. dır. Modem araç gereçle- 
rinki 0,72 Tl. dır. Geleneksel araç gereçlerinki ise eksidir. 

Tablo : 25 Marmara Bölgesi Üretim Fonksiyonu 
Uygulaması 

Değişken Regresyon Katsayısı •t* Değ 

Emek (Bitkisel 

Üretimde Çalışan) 0,96883 3*92 
Gübre 0,03425 0f 35 

îlaç - 0,06002 - 0,77 
Tohum - 0,03233 - 0,69 
Tarla - 0,01931 - 0.16 

Bağ-Bahçe 0,03375 0,39 
Modem Araç Gereç 0,21283 2,39 

Geleneksel Araç -

Gereç - 0,18756 - 1,91 
Çoklu Korelasyon Katsayısı : 0,971 
Tahminin Stardart Hatası 
Serbestlik Derecesi 
Kesişme 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Değerleri 
MVP (emek) : 5511 TL. 
Myp (modem araç 

• gereç) : 0, 72 !J, 

0,01698 
19 
9,05812 
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İşgücünün marjinal verimliliği/ücret : 5511 s 1,7 TL. 
3222 

Modern araç gereçlerin verimli liği/fiat ; 0,72 : 4,8 TL, 

olmaktadır. Kâr azamileştirmesi varsayımı altında yapılması gerekli 
olan ’ou bölgede modern araç gereçlerin ve bir miktar işgücü kullanıl¬ 

masına. ağırlık verilmesidir. 

BÖLGE : 4 AKDENİZ 

Bağımsız değişken olarak bitkisel üretimde ça.lışan işgücü, gübre, 

ilaç, tohum, tarla ve bağ—bahçe arazisi toplam araç gereç stoku ile 
birlikte bitkisel üretim değeri ile ilişkilendirildiğiııde işgücünün 
elâ3tikiyeti 2.19 gibi yüksek bir sayı çıkmıştır. Bunun en büyük nedeni 

bitkİ3el üretim değerininin yaratılmasında sadece o bölgede çalışan. 
işgücünün analizlere katılmasıdır. Halbuki bilindiği gibi Akdeniz 

bölgesi mevsimlik olarak birçok insanın istihdam edildiği yer almakta¬ 
dır. Bu yüzden işgücü elâstikiyet katsayısı yüksek tahmin edilmiştir; 

Tablo 26.Ara girdilerden yalnız ilaç istatistik anlamlı bir katsayı 
vermiştir. Gübre ve tohumun sıfırdan ayırtedilememektedir. Tarla olan¬ 

larının elâstikiyet katsayısı 0,25 anlamlılık düzeyinde güvenilebilir 

katsayı verebilmektedir. Toplam sermaye için de elde edilen katsayı ay¬ 

nı anlamlılık düzeyinde güvenilebilir. Tarla, alanlarının işareti eksi 

olurken bağ-bahçenin artı olmaktadır. Toplam araç gereçlerin elâstiki¬ 

yet i 0.41 tahmin edilmiştir. 

Elâstikiyetler toplamı birin, çok üzerinde bulunmaktadır. Bu böl¬ 

gede artan getiri ölçeğinden söz edilebilir. Bu konuda işgücünün çok 
yüksek elâstikiyet katsayısının rolü büyük olmaktadır. 



Tablo 25 Akdeniz Bölgesi üretim Ponksiyonu 

Uygulaması 

Değişken 

Emek (Bitkisel Üre¬ 

timde Çalışanlar) 
Gübre 

İlaç 
Tohumluk 

Tarla Arazisi 

Bağ-Bahçe 
Toplara Sermaye 

Regresyon Katsayısı 't' Değeri 

2,18727 3,48 

- 0,02266 - 0,24 
0,11369 1,80 
0,01422 0,26 

- 0,57308 - 1,39 

0,19806 3,81 
0,40873 1,34 

Çoklu korelasyon Katsayısı : 0,975 
Tahminin Standart Hatası : 0,01392 
Serbestlik Derecesi : 16 

Kesişme :-9,38153 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Defteri 

MVP (enek) ; 14259 TL. 

MVP (i Ip.ç ) : 14.4 Tl. 
MVP (Bag-bahçe) : 4.840 TL. 
MVP (toplam araç 

gereçler) ". ji 1.9 TL. 
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İşgücünün marjinal verimlilik değeri 14259 Tl. sı olmaktadır. 
İlâçm marjinal verimliliği 14.3 Tl. dır. Tarla alanlarının marjinal 
verimliliği eksi olurken bağbahçe alanlarının 4840 TL, na ulaşmaktadır. 

Toplam araç gereçlerin marjinal verimliliği 1.9 Tl. olarak bulunmuştur. 

Faktörlerin verimlilik/fiat değerleri aşağıda gösterilmiştir : 

İşgücü marjinal verimlilik değeri/ücret : 14259 : 4.4 Ti, 
3379 

Bağbahçe alanları marjinal verimliliğj/fiat:4840 :10,6 TL. 
458 ' . 

Toplam araç gereç marjinal verimliliği/fiat: 1,9 :12.6 Tl. 
0,15 

Elde edilen oranlardan da anlaşılacağı üzere kaynaklar arasında 
uygun bir kullanma biçimi yoktur. 

BÖLGE : 5 KUZEYDOĞU 

Bitkisel üretimde çalışan işgücü, gübre, ilâç, tohum, tarla ve 
bağbahçe alanları, toplam araç gereç stoku açıklayıcı değişken olarak 
ele alınmıştır. Bütün girdiler için tahmin edilen elâstilciyet katsayıla¬ 
rı artı değerlidir. İşgücünün katsayısına 0.25 anlamlılık düzeyinde gü- 
venilibilir. Tarla, alanının katsayısı sıfırdan ayırtedilemenektedi, Di¬ 

ğer girdiler için bulunan katsayılar 0.05 anlamlılık düzeyinde istatis¬ 
tik güvenilebilirdir, 

İşgücünün elâstilciyet katsayısı 0,28; gabre-ilâç-tohuraun 0,17; 
bağbahçenin0.05; toplam araç gereçlerin ise 0,14 dir ; Tablo : 27 

Elâstilciyet katsayıları toplamı 0.92 olmaktadır. Bunun bire eşit 
olup olmadığının testi yapıldığında reddedilmekte: azalan getiri ölçeğinin 
hüküm sürdüğü kabul edilmektedir. 



Tablo 27 : Kuzeydoğu Bölgesi Üretim Fonksiyonu 
Uygulaması 

Değişken Regresyon Katsayı »t1 Değeri 

Emek (Bitkisel üretim¬ 
de Çalışan) 0,27753 1,20 
Gübre-İlâç-Tohum 0,15626 1,69 
Tarla Arazisi 0,02822 0,22 
Bağbahçe 0,050545 2,27 
Toplam Araç Gereç 0,40963 2,22 

Çokluk korelasyon katsayısı : 0,963 
Tahminin Standart Katası : 0, 02515 
Serbestlik Derecesi : 14 

Kesişme : 5.24844 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Değerleri 

IvîVP (Emek) : 1126 Tl. 
MVP (C-übre-îlâç- 

Tohum) : 6,6 II. 

MVP (Bağ-bahçe) : 8771 Tl.. 
MVP (Toplam Araç 

Gereç) : 2,6 TU 



İşgücünün marjinal verimliliği 1126 T, dır, Gübre-İlâç-Tohuraun 
marjinal verimlilik değeri 6,6 TL. sı olmaktadır. Toplam araç gereçle¬ 

rin marjinal verimlilik değeri 2.6 Tl, sidir. 

Marjinal verimlilik/fiat oranları aşağıdadır : 

İşgücü Marjinal Verimli liği/ücr et : 1126 
1 * * "* î 0*58 Tl. * 
1938 

Gübre-İlâç-Tohum Marjinal Verimliliği/fiat : 6,6 ^ ^ ^ __ . 

Toplam Araç Gereç Marjinal Verimliliği/fiat: 2,6 
0,15 

î 17» 5 

Bu bölgede de belli başla girdiler arasında dengeli bir kaynak 

dağılımı olduğu söylenemez. Kaynakların daha dengeli dağılması için 
araç gereç stoku ve ara girdilerde daha çok kullanma gereklidir, 

BÖLGE 6 : GÜNEYDOĞU 

3u bölge için elde edilen en uygun üretim fonksiyonu bitkisel 

üretimde çalışan işgücü, gübre, ilâç, tohum, tarla, bağ-bagçe arazisi, 
modem ve geleneksel araç gereç bağımsız değişkenleriniiçermektedir. 
Gübre, İlâç ve geleneksel araç gereçler istatistik anlamsız katsayılar 
vermektedir. Diğerleri 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistik olarak gü¬ 
venilir katsayılardır : Tablo :28 
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Emekte % 10 artış üretim değerinde p 5,2; tohumda p 10 artış 

üretim değerinde P 0,8; tarla ve bağ-bahçe alanlarında p 10 lulc geniş¬ 
lemeler üretim değeritıde sırasında p 1,7 ve /' 0,6 lık artışlar meydana 
getirmektedir. Modem araç gereçlerdeki her % 10‘luk çoğalmanın üretime 
3ağladığı artış p 1,7'dir. 

Üretim faktörlerinin toplamı 0,99 olmaktadır. Bunun bire eşitliği 
istatistik olarak 0,05 anlamlılık düzeyinde kabul edilebilmektedir. 

O halde bu bölgede sabit getiri ölçeği hüküm sürmektedir. 

Faktörlerin marjinal verimlilik değerleri aşağıda görülmektedir : 

İşgücü : 1837 7!,. 
Tohum : 21.3 Tl. 

Tarla : 133 Tl. 

Modem Araç 
Gereçler : 0,82 TL. 

Üretim faktörleri marjinal verimlilikleri/fiat oranları i«e 
şeyledir ; 

İşgücünün Marjinal Verimliliği/ücret : 1Q37 - 
2743*^ -m u.bTı.l* 

Tarla Alanları Marjinal Verimliliği/kira : 133 . ^ 
458 

Modem Araç Gereç Marjinal Verimliliği/fiat î O,82 . r ——j 14 ÎT • 
0,15 

Görüldüğü gibi kaynakların etkin kullanımı için tarla alanları 

ve bitkisel üretimde çalışan işgücünün azaltılması modem araç gereç 
stokunun çoğaltılması gereklidir. 
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Tablo 

â 

k 

Güneydoğu Bölgesi Üretim Fonksiyonu 
Uygulaması 

Değilşken R e gr e ay on Kat say ı s ı 't1 Değeri 

(Emek (Bitkisel üretimde 

Çalışan) 0,52234 5,96 
Gübre 0,01624 0,70 
İlâç 0,03791 0,81 
Tohum 0,08374 5,77 
Tarla Arazi 0,16559 1,63 

Bağ-bahçe 0,05575 3,69 
Modem Araç Gereç 0,16540 2,79 
Geleneksel Araç Gereç - 0,05961 - 0,45 

Çoklu korelasyon katsayısı : 0,991 

Tahminin Standart Hatası : 0,04974 
Serbestlik Derecesi : 27 

Kesişme : 7,11316 

Girdilerin Marjinal Verimlilik Değeri : 

MV? (emek) : 1837 TL. 
MVP (tohum) : 21,3 TL. 
MVP (tarla) : 133 TL. 

MVP (modem araç gereç: 0,82 Tl. 
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BÖLGÖ : 7 KARADENİZ 

Bitkisel Üretim değerini en uygun açıklayan girdiler işgücü, 
gübre, ilâç, tohum, toplam arazi, tnödern ve geleneksel araç gereçler 
ölamktadir* toplam arazi Ve ilâcın elâstikiyet tahminleri istatistik 
güvenilir değildir. Diğerlerinin elâstikiyet katsayıları istatistik! 
anlamlıdır. Tohum ve geleneksel araç gereçlet* eksi değerli el&3tild.y#t- 
ler vermektedir, 

İşgücünün katsayısı 0,38 ; gübrenin 0,17; ilâcın 0,03; tohumun 
- 0,03; toplam arazinin 0,17; modern araç gereçlerin 0,41; geleneksel 
araç gereçlerin - 0,30 olmaktadır : Tablo 29. 

Elâstikiyet katsayıları toplamı 0,82 dir. Bölgede azalan getiri 
ölçeği vardır. 

İşgücünün marjinal verimliliği 1477 TL. dır. Gübrenin 6,8 lt*j 
modern araç gereçlerin 7,9 TL. olarak bulunmuştur. ; 

İşgücü marjinal verimliliği/ücret : 1477 ^ 
— : U,-to TL* 

3062 

Gübrenin marjinal verimi/fiat : 6*8 . 
u 1 ■ • 3 ** * 
0,66 

Modem araç gereç marjinal verira/fiat : 7,9 . co 'A „ 
'r" ~'T 111 • 4 Ti • 

0,15 

dir* Kaynakların uygun kullanımı için modern araç gereçler ve gübrt kul¬ 
lanımı çoğaltmak gerekir. 
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Tablo 29 : Karadeniz Bölgesi Üretim Fonksiyonu 
Uygulaması 

egresyon Kalsayısı 't* Değeri 

3mek 0,37862 2,21 

Ğübre 0,16727 1,86 
İlâç 0,03167 0,88 
Tohum - 0,03033 - 2,27 
Toplam Arazi 0,17365 0,80 

Modern Araç Gereç 0,40867 4»33 
Geleneksel Araç Gereç - 0,30485 - 3,60 

Çoklu korelasyon katsayısı * 0,937 
Tahminin Standart Hatası : 0,04035 
Serbestlik Derecesi ; 28 

Kesişme : 9,02052 

Giderlerin Marjinal Verimlilik Değeri : 

MVP (emek) : 1477 TL. 
MVP (gübre) : 6.8 TL. 
lift? (Modern araç 

gereç) : 7.9 TL.. 
j) 
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BÖLGE 8 : ORTADOĞU 

Bağımsız değişken olarak kullanılan girdiler şunlardır : 
İşgücü, gübre, ilâç, tohum, tarla, bağ-bahçe, toplam araç gereçler 
stoku. 

İşgücünün elastikiyet katsayısı 0,87 dir ve istatistik olarak 
anlamlıdır. Gübre-İl&ç-tohumununki 0,05 dir, Bununda 't* değeri yük¬ 
sektir. Tarla arazisinin elastikiyeti - 0,11 olmaktadır. Bağbahçe ve 
toplam .araç gereçler istatistik güvenilirliği olmayan katsayılar 
vermişlerdir. Tablo :30 

Elastikiyet katsayıları toplamı 0.81 dir. Bölgede azalan jbti- 
ri ölçeği vardır, 

İşgücünün marjinal verimliliği 3789 Tl. dır. 

t 
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TA3LC : 30- Ortadoğu Bölgesi Üretim Fonksiyon Sonuçları 

Değişken Regresyon Katsayısı (t) Değeri 

Emek 0,87023 7,94 
Gübre-İla ç-Tohum 0,09014 1,72 
Tarla -0,11372 >1,95 

Bağbahçe 0,01244 0,67 
Toplam Araç, Gereç -0,05073 -0,37 

Çoklu Kolerasyon Katsayısı : 0,981 
Tahminin Standart Hatası : 0,01170 

Serbestlik Derecesi : 22 

Kesişme :10,62123 

Girdilerin Marjinal Verimlilik. Değeri 

MVP (emek) : 3789 TL. 

MVp (Gübre-İlaç) : 4,3 
t ohum 

Gübre-ilaç-tohumun ise 4,3 TL.- dır. Tarla olanlarının eksi olmak¬ 

tadır. 

İşgücü marjinal verimi/ücret i"" 59 1,7 
/ 4 ^ 

Gübre-ilaç-1 ohum marjinal verimi/f iat : *2,4 

olarak, bulunmuştur. Bu duruma göre kaynaklar ara girdilere daha çok 
yöneltilmelidir. 

Bu bölgede arazi ve araç gereçler gibi girdiler bitkisel üreti¬ 

min yaratılmasında etkin olmamaktadır. Üretim daha çok işgücü ve ara 
girdilerin rolleriyle yaratılmaktadır. 

Orta güney bölgesiyle ilgili elde edilen Cabb-Denglas üretim fonk¬ 
siyonu anlamsız sonuçlar verdiğinden çalışmaya konulmamıştır. 
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E. BÖLGELERARASI KAYNAK DAĞILIMINDA ETKİNLİK 

Her bölge içindeki kullanımlar girdiler ile bitkisel üretim ara¬ 
sındaki üretim fonksiyonu ilişkisi sonucu bulunan marjinal verimlilik, 
değeri girdilerin faktör fiatlanyla karşılaştırıldığında etkin bir 

kaynak dağılımının olmadığı görülmüştür. 

Bölgeler içindeki dengesiz kaynak, dağılımı bölgeler arası karşı¬ 
laştırma yapıldığında nasıl bir durum almaktadır? Özellikle bitkisel 
üretimde çalışanlar etkin biçimde kullanılmakta mıdır? Bu soruların 
cevabını verebilmek için berbir bölgede tahmin edilen marjinal verim¬ 
lilik değeri/faktör fiat lan oranlarının herbir girdi için karşılaş¬ 

tırılması geıekir. E ir faktörün bölg ılerarasında, kâr azamileştirme¬ 
si varsayımı altında etkin bir biçimde dağılması bölgeler arasında 
marjinal verimlilik değori/fiat oranının birbirine eşit olmasını ge¬ 
rektirecektir. Bu oranın büyük, olduğu bölgelerde o faktöre ödenen her 

TL. 1: k. harcar üreti mde daha cob artış sağladığından o bölgelerde kul¬ 

lanımın arttırılması gerekecektir. Bana karşılık, bu oranın birden kü¬ 
çük. olduğu o girdinin kullanımının azaltılması zorunlu ola¬ 
caktır. 

1. İŞGÜCÜ 

Bitkisel üret imde çalışan işgücünün fayda/masraf oranı Orta- 
ICuzcy, Ege, Marmara, iddeniz ve Or da doğu bölgelerinde birin üstün¬ 

de değer vermektedir» En düşük oran Orta Kuzey'de bulunmaktadır. 1,4 
TL. Buna karşılık en yüksek oran Akdeniz bölgesindedir i 4,4 TL. Ege, 
Marmara ve Ortadoğu Bölgelerinde işgücünün fayada/masraf oranı 1,7 TL, 
dır. Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Karadeniz Bölgelerindeki oran birir al¬ 

tındadır : Sırasıyla 0,67; 0,58 ve 0,48 TL. 



Bu duruma göre işgücü kullanımının en kârlı olduğu bölge 

Akdeniz; er " lıl_. olduğu bölge ize Karadeniz bölgesi olmaktadır* 
İşgücünün bölgelerarasında etkin kullanımı için bitkisel üretimde 

çalışan işgücünün en fazla Akdeniz bölgesinde çoğaltmak, gerekir,'» Bu 
olay zaten gerçekte görülmektedir. Analizlerde yalnız o bölgedeki iş¬ 
gücünü dikkate aldığımızdan bu sonuç ortaya çıkmaktadır. Bilindiği 

gibi Çukurova bölgesi mevsimlik bir çok kişinin çalıştığı alan olmak¬ 
tadır. Bu bölgede işgücünün verimliliği/ücret oranı Ege, Marmara ve 
Ortadoğu bölgesinden 2,5; Orta Kuzey Bölgesinden 3,2; Kuzeydoğu Böl¬ 

gesinden 7,6; Güneydoğu Bölgesinden 6,5 ve Karadeniz Bölgesinden 9,2 
kat daha fazla olmaktadır. 

Ege, Marmara, Ortadoğu ve Ortak.uzey Bölgelerinde bitkisel 

üretimde çalışanlar bir miktar çoğaldığında daha etkin bir dağılım 
söz konusu olacaktır. 

Kuzeydoğu, Güneydoğu ve r,. nadiriz bölgelerinde bitkisel üre¬ 

timde işgücü kullanımı kârlı değildir* Buna göre adı geçen bölgelerde 
işgücü kullanımının azaltılması gerekir. İşe işgücünün hareketliliği 
acısından bakıldığından Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgeleri 

gö'ç veren; Akdeniz. Ege, Marmara, Orda loğu ve Ortak.uzey Bölgeleri göç 
ala.ı bölgeler olmaktadır. 

İşgücünün kadit <- farkının tam olarak ölçülemenesi nedeniyle 
marjinal vor-?mlilik doğerk de yukarı sapmadı tahminler olduğu kabul 

edildiğinde Ege, Marmara, Ortadoğu ve Orta Kuzeyde bitkisel üretimde 

çalışan işgücünün etkin kullanıldığı söylenebilir. Bu durumda işgücü 
göçü veren bölgeler Karadeniz, Kuzeydoğu vc Güzeydoğu Bölgeleri cl^n 

ise yalnız Akdeniz Bölgesi olmaktadır. 



- 104 -

2„ Ara Girdiler - Gübre, İlaç, Tohum 

Gübre, ilaç, tohum gibi verim arttınoa girdilerin birlikte 

bitkisel üretimi olumlu etkilediği bölgeler Ortgkuzey, Kuzeydoğu ve 
Ortadoğu Bölgeleri olmaktadır* Bu bölgelerin tümünde gübre-ilaç-tohum 

tüketimi arttırılması kârlıdır. Çünkü hepsinde fayda/masraf oranları 
ikinin üzerindedir. 

Kimyasal gübrenin kârlılığının en fazla olduğu bölgeler 'a- 
radeniz ve Ege’dir. Buna karşılık mücadele ilaçları tüketimin kârlı¬ 

lığı söz konusu değildir. Çünkü ilaç bu bölgelerde eksi değerli \c„:- 
sayılar vermektedir. İlaç kullanımı fayda/masraf oranının yükse', ol¬ 
duğu bölge Akdeniz olmaktadır. 

Bölgedeki bitki dokusunun genellikle yeknasak olduğu bölge¬ 
ler için ara girdiler değişkeni daha iyi sonuç vermektedir. Mesela 

Ortadoğu, Ortakuzey ve kuzeydoğu gibi. Bitki dokusunun çeşitli oldu¬ 
ğa bölgelerde gübre, ilaç gibi girdilerin kullanımının gösterdiği 
farklılık toplulaştırılmış bitkisel üretimdeki değişmeleri açıklama¬ 
da yeteri ölçüde yararlı olamamaktadır. Bu nedenle ara girdilerle il¬ 
gili olarak bölğelerarası kaynak dağılımı konusundaki sonuçlarda bu 

özelliği dikkate almak gerekir* 

3. Modern Araç Gereçler 

Ordadoğu bölgesi dişinda bütün bölgelerde modern ara o ve 
gereçlerin fayda/masraf oranlan birin üstündedir, ve birbirini.e:_ e ok 

farklılıklar göstermektedir. Karadeniz bölgöBİ en yüksek orana calip¬ 
tir. Modern araç gereç kullanımının en fazla kârlılık gösterdiği böl¬ 
ge olmaktadır. Bunu Kuzeydoğu bölgesi takip etmektedir. Ancak bu böl¬ 

ge için bulunan fayda/masraf oranı toplam araç gereçlerle ilgiliair. 
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Toplam araç gereçler içinde geleneksellerin payı yüksektir, (Tablo 
5,6,7) Bu nedenle Kuzeydoğuda görülen toplam araç- gereç fay ela/Masraf 
oranının büyük bir kısmı geleneksel araç gereçlerin katkısına atfe¬ 
dilebilir. Aynı yolla fakat zıt argümanlarla Akdeniz bölgesi için 

elde edilen toplam araç gereç fayda/masraf oranının daha çok modern 
araç gereç verimlilik, değer/fiat oranını yansıttığı söylenebilir. 

Bu duruma göre Ortadoğu bölgesinde dışında bütün bölgeler¬ 
de modern araç kullanımının çoğaltılması etkin kaynak dağılımı için 

gerekli olmaktadır. 

Bu artışlardan ençok pay alması gereken bölgeler ise sıra¬ 
sıyla Karadeniz, Akdeniz, Egs, Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortakuzeydir. 

£ 
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3ÖLÜM IV : BULGULARIM ÖZETİ VE SONUÇ 

» Gübre, mücadele ilaçları, islâh edilmiş tohumluk, gibi ara girdi¬ 
lerle makinalaşmanın bir göstergesi olan modern araç gereç storunun 

« ve temel faktörlerden işgücü araainia 1967t1970 yılları arası Tür¬ 
kiye'sinde ve tarımsal bölgeleri itibarıyla bitkisel üretimi yaratma¬ 

daki rollerini fonksiyonel bir bağıntı içinde incelemek ve bxcr=^n 

»İde edilecek sonuçlarla adı geçen kaynakların gerek tüm Türkiye'de 
gerek, bölgeleriçi ve bölgelerarasmda etkin bir dağılıma sahip olup 

olmadığını araştırmak, bu çalışmanın ana amacı olmuştur. 

Kâr azamileştirmesi ve kaynaklarda bir sınırlılık, olmadığı var¬ 
sayımları altında faktörlerin etkin dağılımının olup olmadığının araş¬ 

tırılmasında gerekli marjinal verimlilik değerlerini tahmin edebilmek¬ 

te tarımda daha çok uygulanabilirliği olan Cobb-Douglas tipi üretim 
fonksiyonundan yararlanılmıştır. Bu ilişkinin deneysel sonuçlarının 

alınmasında regresyon yöntemi kullanılmıştır. Böylelikle elde edilen 
tahminlerin istatistik, olarak güvenilirliklerini test etmek, müml.ün 

olmuştur, 

Türkiye ve bölgeler itibarıyla bulgular şöyle özetlenebilir : 

0 

Bitkisel üretim 1967 Türkiye'sinde 28,5 milyar TL. olmuştur. Bu 
üretimin elde edilmesinde ekilen alanlar toplam olarak 19,3 milyon 

hektardır. Bunun 17,1 milyon hektarı tarla; 2,1 milyon hektarı bağ- 

bahçe ve özel mahsul alanlarıdır. Aynı yıl tüm tarımda çalışan yetiş¬ 

kin erkek birim 8,4 milyon; bitkisel üretimde çalıştığı tahmin edilen 
emek 5,5 milyon kişidir. Toplam araç gereç stoku değeri 11,1 milyar 
TL. hesaplanmıştır. Bunun 5,3 milyarı modern, 5,7 milyarı geleneksel 
araç gereçlerdir. Ara girdilerden 1967 yılında cari fiatlarla tüketi¬ 
len kimyasal gübre 735 milyon TL,; mücadelede kullanılan ilaç 121 mil¬ 
yon TL, ve Devlet eliyle dağıtılan İslah edilmiş tohumluk 272 milyon TL.diı . 

Toplam olarak 1,1 milyar TL. lık ara girdi kullanılmıştır. 



Ekilen alanların ortalama vericili -i ği lnC7 Türkiye' sinde (kısmî 

verimlilik.) 1477 TL. olurken işgücün340.; TL. dır. İşgücü başına düşen mo¬ 
dern araç gereç 639 TL.; geleneksel araç gereç ise 692 TL. dır. Toplam 

araç gereç ise 1330 TL. olmuştur. Aynı yılda ekilen alan başına hektar 
olarak düşen gübre 3^,1; mücadele ilacı 6,3 ve İslah edilmiş t olumlu¬ 
luk. 14,1 TL. dır. 

1967 yılında tüm Türkiye için elde edilen Cobb-Do.ü^las üretim fonk¬ 
siyonlarında geleneksel araç gereçler dışında kaynaklar artı ve güveni¬ 

lir katsayılar vermişlerdir. Bitkisel üretimdeki işgücünün marjinal ve¬ 
rimlilik. değeri ücret ile karşılaştırıldığında bire yakın bir değer ver¬ 
miştir. Bu faktörde etkin bir kullanım varlığı söylenebilir. 

Eğer yukarı sapmalı işgücü verimlilik değeri kabul edilirse işgücü 

kullanımının bir miktar azaltılması gereği ortaya çıkacaktır. Tüm ekili 
alanlar dikkate alındığında ek. arazi kullanımını bitkisel üretimi çoğalt¬ 
ma açısından kârlı olmamaktadır. Zira fayda/masraf oranı birin altında 
çıkmaktadır. Tarla ve bağ bahçe ayırım yapıldığında aynı şey bağ-bahçe 
alanları için söylenememektedir. Modern araç gereçlere yapılacak her 
TL. lık. harcama bitkisel üretimde en çok. artış sağlamaktadır. Bunu gübre- 
ilaç-tohum girdilerine yapılacak, harcama takip etmektedir. 

Azalan verimler yasası geleneksel araç gereçler dışında bütün girdi¬ 
ler için geçerli olmaktadır. Geleneksel araç gereçlerdeki artış bil i- 
sel üretimde mutlak, azalmalara yol açtığı sonucu ortaya çıkmak.tadıı . 

1967 Türkiye'si bitkisel üretiminde sabit geliri Ölçeğinin varlığı gö¬ 
rülmektedir. Ancak, bunun yukarı sapmalı tahmin olabileceği gözönüne alı¬ 
nırsa azalan getiri ölçeğinden de bahsedilebilir. 



Bitkisel üretim 1970 yılında 1967 fiatlarıyla 34,2 milyar Tl. nc, 
ulaşmıştır. Tüm tarımda çalışan yetişkin erkek, birimi 8,4 milyonu 

İşgücü 1967 yo oranla hemen hemen aynı kalmıştır. Modern araç gereçler 
sabit fiatlarla 8,8 milyar TL. çıkmış: geleneksel araç gereçler 5,8 mil¬ 
yar TL. ile 1967 yılındaki düzeyini korumuştur. Toplam araç gereçleri:, 
değeri 1970 de 14,6 milyar TL. dır. Sabit fiatlarla gübre tüketimi 1,1 

milyara, ilaç 159 milyona yükselmiştir. Dağıtılan tohumlukta 1970 de 
bir düşme görülmüştür : 156 milyon TL. sı. 

Ekilen alanların kısmî verimliliği sabit fiatlarla 1774 TL, na çık¬ 

mıştır; üç yılda i* 20,1 lik artma göstermiştir. İşgücünün kısmî verirm- 
liliği ise üç yılda $ 19 artarak 4071 TL. na ulaşmıştır. Bu dönemde reel 
ifadeyle modern araç gereçlerde1'i her 1000 TL, lık. çoğalma 1606 TL, İlk 
üretim artışına neden olmuştur, 

.İşgücü başına düşen modern araç gereçler sabit fiatlarla 1058 ÎL.na, 
1967 ye oranla bir katma yakın bir artış göstermiştir* İşgücü başlna 
geleneksel araç gereç ise 1970 yılında 684 TL. na inmiştir. Bu zıt olgu 
Türkiye'de mekanizasyon açısından olumlu adımlar atıldığını belirt :v- 

tedir. 1970 yılında ekilen hektar başına gübre 58,1; ilaç 8,3 TL. nr. 
yükselirken tohum 8,0 TL. düşmüştür. Gübre kullanımındaki artış dara kız¬ 
lı olmuştur, 

8eel ifadeli Cobb-Do uglas üretim fonksiyonu sonuçlarına göre 7967 

yılında üretim ilişkisinden çok farklı bir durum ortaya çıkmamaktadır. 
birin 

1970 yılında da gerek işgücü gerek tarla alanları fayda masraf oram.• al¬ 

tında kalmaktadır. Fakat bu oranlar 1967 ye oranla daha da azalmışlar¬ 
dır. Yani bu faktörlerin marjinal verimlilik değerindeki artış fiatma 

oranla daha az olduğundan kârlılık açısından daha pahalı girdiler olmuş¬ 
lardır. Diğer taraftan verimlilik arttırıcı ara girdiler ve mo¬ 
dern araç gereçlerin fayda / masraf oranları - - 
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birin oldukça üstünde kalmışlardır. 1967 yılında olduğu gibi 1970 yı¬ 
lında da Türkiye'de kaynakların etkin dağıldığı söylenemez. Ara girdi¬ 

ler ve modern araç gereçlere yapılacak yatırımlar kârlı olurken işgü¬ 
cünde yapılacak, azalma ve tarla kulla.ninn.nin azaltılması veya baş' a 
tip alanlara çevrilmesi -bağ-bahçe alanları gibi- kârlılığı çoğaltan 
etken olacaktır. 

1970 yılında da bitkisel üretimde sabit getiri ölçeği varlığı ka¬ 

nı tlanmakt adır. 

Bitkisel üretimde bolgelerarası teknik, etkinliği (ısı, yağış, top¬ 
rak. farklılığı gibi) "re tarafsız teknolojik, gelişmeyi ölçebilmek, ama¬ 
cıyla zaman serisi ve kesit verilerini birlikte ele alan yöntemle 

(kQvaryans yöntemi) talimin edilen Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kay¬ 
nak dağılımında etkinlikle ilgili 196" ve 1970 sonuçlarından farklı¬ 
lıklar getirmemektedir,. Orta kuz oy bölgesine oranla Akdeniz, Karadeniz 
ve Orta güney Bilgeler.' bitkisel ib t imle teknik yönden en etkin bölge¬ 

ler olmuştur. Buna karşılık Kuzeydoğu ve Güneydoğu Bölgeleri en az et¬ 
kin bölgeler nıieıiği taşımaktanız*. 

Bitkisel üretimde 1968 ve 1969 y~ 1' nda teknolojik gelişmeden söz edi¬ 
lememektedir. 1970 y: b ise üretim 1 caksiyonunu yukarı kaydır? n olumlu 
bir teknolojik gelişme ölçülmüştür. 

Ortakuzey Bölgesinde 1967 yılında yaratılan bitkisel üretimi- de¬ 
ğeri 4,0 milyar TL. dır. Tvm yaratılan üretim değerinin $ 14,1 dir. Bu 
pay 1970 yılında biraz düşmüştür; 19,1. Ekilen tarla alanları 2,9 
milyon hektardır. Tüm Türkiye'deki tarla alanlarının en büyük kızma bu 

bölgede bulunmaktadır» $ 16,6, Buna karrıiık bağ bahçe alanlarının pa¬ 

yı fo 10,0 olmaktadır. Yetişkin erkek birimi olarak tüm tarımda çalışan¬ 

lar 1,1 milyon kişidir. Tüm işgücünün 1967 yılında tfo 13,3 ü bu bölgede 
görülerken bu oran 1910 yi2.1.nda çek az bir azalma göstermiştir. # 13,0» 
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Mcflcrr praç gereç stoku 1967 yılında 852 milyon Ti. dan 1970 yılında 
sabit fiatlarla 1,6 milyar TL., na ulaşmıştır. Yaklaşık, olarak bir katı¬ 
na yakın artış ou dönemde yalnız Ege ve Ortakuzey Bölgelerinde görüle- 
bilmiştir. Geleneksel araç gereç stoku da az bir yükselme göstermiştir. 
Bunun sonucu 1967 yılında tüm Türkiye mbdern araç gereçlerin payı i 16,0 
dan 1970 de $> 17,7 ye; geleneksel araç gereçlerin payı i* 15,7 de.. 16,5e 
artmıştır. Kimyevi gübrenin payında 1970 yılında bir Mik.tâi' azalma 

"İ» 15,2 den i» 10,3' e mücadele ilaçların payında ise $ 9İ 6 dan 7,2 ye 
yükselme olmuştur. 

Ekilen alanların ortalama verimliliği 1317 TL, dan 1970 de sabit 

fiatlarla 1466 TL. na; işgücününkti 3641 TL. dan 4130 TL. na çıkmıştır. Mo¬ 
dern vu geleneksel araç gereç.stokunun artma sonucu kişi başına düşen mo¬ 
dern araç gereç sabit fiatlarla 769 TL. dan 1444 TL. na; geleneksel araç 

gereç 817 TL. den 870 TL. na yükselmiştir. 

Ortakuzey bölgesinde kaynakların etkin dağılımı girdi verimlilik 

değori/fiat oranları karşılaştırıldığında görülmemiştir. Geleneksel araç 
gereçler ve toplam ekili alanlardaki değişmenin bitkisel üretime etki¬ 

si olmamıştır. Modern araç gereçler kullanımı en kârlı olan girdidir. 
Bu bölgede ölçeğe göre sabit getiri bulunmuştur, 

Ege bölgesinde bitkisel üretim değeri 1967 yılında 5,5; 1970 ılın- 
da sabit fiatlarla 6,7 milyar TL. olarak en fazla bitkisel üretim e lı- 

yan bölge olmaktadır. Toplam tarla alanlarının $• 13,4 ü, bağ ba., u -lan¬ 

lar mı n % 28.0 i bu bölgede bulunmaktadır. Diğer bölgelerle karşılaş¬ 
tırıldığında cn yüksek oranlar olmaktadır. Bu bölgede ekilen alanların 

yarısına yakın bir bölümü bağ bahçe ve sulu tarla alanlarından oluşmak¬ 
tadır. Yetişkin erkek birimi olarak işgücü 1967 yılında 1,3 milyondan 
1970 de 1,4 milyona çıkmıştır. Tüm işgücünün en büyük, kısmı bu bölgede¬ 
dir; fo 9o Modern araç gereç stoku 1,2 milyar TL. den 1970 de sabit 
fkütlarla 1,9 milyar TL, na yükselmiştir. Modern araç gereçlerin en fazla 
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yığıldığı bölge Ege'dir. Tüm modern araç gereçlerin fi 22,0 si hu böl¬ 

gede bulunmaktadır. Geleneksel araç gereçler 694 milyon TL. dan 620 mil- 
* 

yon TL. ne inmiştir. Kimyevi gübreyi Akdenizden sonra en çok kullanan 
bölgedir. Payı 1967 de fi> 17,3 den fi 19,5 e çıkmıştır. Mücadele ilaçla- 
rının tüketimi 35 milyon TL. dan sabit fiatlarla 45,0 milyon TL. na yük¬ 

selerek. 1970 yılında en çok ilaç kullanan bölge olmuştur. 

Arazinin kısmî verimliliği Ege bölgesinde 1967 yılında 1904 'L. 
1970 yılında sabit fiatlarla 2379 TL. dır. İşgücünün ise 4126 TL. dan 
5074 TL. na çıkmıştır. 

Ege bölgesindeki üretim fınksiyonu sonuçlarına göre ara girdiler¬ 

den gübre için artı ilaç için eksi elâstikiyet bulunmuştur. En fazla 
ilaç tüketen bölge olarak, ilacın eksi üretim esnekliği vermesi düşün¬ 

dürücüdür. Fayda masraf oranı en yüksek olan faktörler sırasıyla modern 

araç gereçler, gübre- ve işgücüdür Toplam arazinin fayda/masraf oranı 
birin altındadır. Bu nedenle modern araç gereçler, gübre ve bir mik¬ 
tar işgücünün urLİ-rılması; toplam arazinin bitkisel üretimde azaltıl¬ 
ması ile kaynakların kullanımından daha etkin yararlanılacaktır. Ege 
bölgesinde bitkisel üretimde artan getiri ölçeği bulunmuştur. 

Marmara bölgesinde 1967 yılında 2,9 milyar olan bitkisel üretim 
1970 yılında sabit fiatlarla 4,1 milyar TL. na ulaşmıştır. 3u ür uı 

% 2,3 milyon hektar alandan elde edilmiştir. Bunun fi 10 kadarı bağ bah¬ 

çe ve sulu tarla alanlarından oluşmaktad: r. Yetişkin erkek birimi ola¬ 
rak. işgücü 1967 de 749 binden 1970 de 738 - bine inmiştir. Tüm iş¬ 
gücünün fio 9.0 u bu belgededir. Modern araç gereçler 1967 yılında, 737 
milyon TL. dan sabit fiatlarla 1,4 milyar TL. na çıkmış geleneksel araç 

gereçler stokunda bir miktar azalma görülmüştür. Gübre tüketimi 88 mil¬ 
yon TL. de.n 148 milyon TL. na yükselerek, tüm gübre tüketiminin fi 14,0 ü 
bu bölgeye ayrılmıştır. Mücadele ilaçlarının payı fi 13,5 dan fi 12,5 
e düşmüştür* 
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Ekili alan başına düşen ürün 1265 TL. dan sabit fiatlarla 1597 TL. 
na; işgücü başına ürün 3816 TL. dan 4890 TL. na yükselmiştir. Çalışan 
başına modern araç gereç stoku 1967 yılında 984 TL. iken 1970 yılında 
sabit fiatlarla bir katına yakın artışla 1845 TL. na çıkmıştır. Gelenek¬ 
sel araç gereçler 510 TL. dolaylarında kalmıştır. Alan başına gübre tü¬ 

ketimi 1967 de 38,8 TL. iken 1970 yılında sabit fiatlarla 65,4 TL, sı 

olmuştur. Mücadele ilaçları ise 7,2 TL. dan 8,8 TL, na yükselmiştir. 

Marmara bölgesinde faktörlerarası kaynakların etkin dağılımı söz 

konusu değildir. Ara girdiler, ekili alanların ve geleneksel araç ger 

reçlerin elastikiyet katsayıları sıfırdan ayırt edilememiştir. Modern 

araç gereçler en yüksek fayda/masraf oranına sahip olmaktadır. Bölgede 

azalan getiri ölçeği tahmin edilmiştir. 

Akdeniz bölgesinde bitkisel üretim değeri 1967 yılında 4,3 milyar 
TL. sı, 1970 yılında sabit fiatlarla 5,9 milyar TL. sı olmuştur, 'itim üre¬ 
timin İ* 17,3 ü olarak Ege Bölgesinden sonra ikinci gelmektedir, narla 
alanları 1,8 mı*İyon hektar bağ bahçe alanları 303 bin hektardır. Böl¬ 
gedeki ekili alanların 2/5 sini sulu tarla ve bağ bahçe alanları oluş¬ 
turmaktadır. Yetişkin erkek, birimi olarak, çalışanlar 1967 yılında 943 
bin; 1970 yılında 956 bindir. Tüm çalışanların İ» 11,0 i bu bölgede bu-r 
lunmaktadır. Bu sayılara mevsimlik olarak gelenler dahil değildir. Mo¬ 
dern araç gereçler 1967 yılında 756 milyar TL. dan 1970 yılında sabit 
fiatlarla 1,2 milyar TL. ıa ulaşmıştır. Geleneksel araç gereçlerde ise 
370 milyon TL. dan 339 milyon TL. na düşüş vardır. Kimyasal gübrenin en 
çok tüketildiği bölge olarak 1967 yılında 207 milyon TL. dan 1970 yılın¬ 

da sabit fiatlarla 329 milyona artış olmuştur. Bu bölge tüm gübre tü¬ 
ketiminin l/3 ni almaktadır. İlaç tüketiminin payında 1967 ye oranla 
azalma olmuştur; ($ 29,0 dan 23,0). Bu değer 1970 yılında sabit fi¬ 
atlarla 37 milyondur; 1967 de ise 35 milyon TL. idi. 
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Ekili alanların kısmî verimliliğinin en yüksek olduğu lbölme Ak¬ 

deniz dir* 1967 yılında 2002 TL. dan 1970 yılında sabit fiatlarla 2767 
TL. na, işgücünün kısmî verimliliği ise 4533 TL. dan 6180 TL. na çıkmış¬ 
tır. 

Marjinal verimlilik, değeri Akdeniz Bölgesinde işgücü, ilaç, bağ 
bahçe ve toplam araçlar için artı hesaplanmıştır. Ara gidilerden büyük 
pay alan bu bölgede yalnız ilacın oluımka etkisi bulunabilmiş tir. Bütün 
girdilerin fayda/masraf oranı birin üstündedir. En çok kârlı olan fak¬ 
tör modern araç gereçler olmaktadır. Akdeniz Bölgesinde kaynakların 
etkin dağılımı yoktur. Bölgede artan getiri ölçeği bulunmuştur. 

Kuzeydoğu Bölgesinde yaratılan bitkisel üretim değeri diğer bütün 

bölgelere oranla en düşük, olmaktadır : 1967 yılında 888 milyon 1,.; 
1970 yılında sabit fiatlarla 1,1 miîyar TL. sı. Tarla alanları 909 bin, 

bağ bahçe alanları ?6 bin hektar olarak, tüm Türkiye'de en as ekim ala¬ 

nına sahiptir. Bölge içinde ekilen alanlarla bağ bahçenin payı ?c 3,0 
tür. Sulu tarım alanları oldukça ger iş yer kaplamaktadır. # 30,5. Ye¬ 
tişkin erkek birimi olarak, insangücü gerek. 1967 gerek. 1970 yıllarında 
559 bin dolayında kalmıştır. Bu tün çalışanların $ 7,0 sidir. Modern 
araç gereç stoku 196? yılında 202 milyon TL.; geleneksel araç gereç sto¬ 
ku ise 747 milyon TL. dır. Modern araç gereç stokunda 1970 yılında sa¬ 
bit fiatlarla hızlı artış olmuş ve 312 milyon TL. na ulaşmıştır. Fakat 
bu bölge tüm modern araç, gereçlerin $ 3,5 ğu ile en az kısmına sahip¬ 
tir. Buna karşılık geleneksel araç gereçler 1970 yılında 712 milyon 
TL. na inmesine rağmen tüm geleneksel araç gereçlerin İ° 13,0 ü bu böl¬ 
gede bulunmaktadır. Gerek gübre gerek ilacın Türkiye'de en az tüketil¬ 

diği bölge kuzeydoğu olmuştur, Kimyevi gübre tüketimi 1967 yılında 5,1 
milyon TL. dan 1970 te sabit fiatlarla 11,9 milyon TL. na; ilaç tüketi¬ 
mi 751 bin TL. dan 763 bin TL. na çıkmıştır. 
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Arazinin, kısmî verimliliği 1967 de 949 TL. dır, Sabit fiatlarla 

1970 yılında çok az bir artışla 1019 TL. olmuştur. İşgücünü» kıt-î v3- 
rimliliği 1967 yılında 1481 TL, sı; 197Ö yılında 1593 TL. ile en düşük¬ 

tür. Çalışan başına modern araç gereçler Î3Ö TL, dan 1970 te sabit fi¬ 
atlarla 521 TL. na yükselmiş, geleneksel araç gereçler ise 1246 TL. lan 
1190 TL. na inmiştir. Çalışan başına geleneksel araç gereçlerin en yük¬ 
sek olduğu bölge kuzeydoğudur. Alan başına gübre tüketimi 1967 da 5,4 
Tl. dan 13 TL. na yükselmiş; alan başına ilaçta bir değişme olmamıştır : 
0,82 TL. 

Kuzeydoğu bölgesi Cobb-Douglas ilişkisine göre bölge içinde kay¬ 
nakların etkin dağıldığı söylenemez. Tarla alanlarının üretim esnekli¬ 
ği sıfır olmaktadır. Toplam araç gereçlerin fayda/masraf oranı çok yük¬ 
sektir. Geleneksel araç gereçlerin payı bu bölgede fazla olduğundan 
modem araç gereçler kadar geleneksel araç gereçlerin de kârlılığı or- 

% 

taya çıkmaktadır. Ara girdilerin etkin kaynak dağılımı açısından çoğal¬ 
tılması gerekirken işgücü miktarı azaltılması gereken bir faktördür. 
Bölgede azalan getiri ölçeği hesaplanmıştır. 

Güneydoğu bölgesi üretim değeri 1967 yılında 1,6 milyar TL.; 1970 
yılında sabit fiatlarla 1,8 milyar TL. ile Kuzeydoğudan sonra en az bit¬ 
kisel Liretimin yaratıldığı bölgedir. Bu değerin oluşmasında 1,7 bilyon 
hektar tarla alanı; 149 bin hektar bağ bahçe alanı kullanılmıştır. Ye¬ 

tişkin erkek, birimi olarak 1967 de çalışan 735 bin kişi 1970 yılında 
760 bin kişiye çıkmıştır. 

Modern araç gereç stoku 1967 yılında 221 milyon TL. gelene! e-jl 

araç gereç stoku bir katı kadar fazlasıyla 556 milyon TL. sı olmaktadır, 

1970 yılında sabit fiatlarla modern ve geleneksel araç gereç stoku 379 
ve 679 milyon TL. na yükselmiştir. Gübre tüketimi 1967 de 8,2 milyon TL,si; 
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1970 de 25 milyon TL. sidir. Diğer bölgelere oranla Kuzeydoğudan sonra 

en düşük pay bu bölgededir. İlaç tüketimi ise 1967 de 5»O milyondan 

1970 de sabit fiatlarla üç katından fazla bir artışla 18,1 milyona 
çıkmıştır. Öte yandan bu bölge Devlet eliyle dağıtılan İslah edilmiş 
tohumluğun 1/5 ni almaktadır. 1967 de 61 milyon; 1970 te 34 milyon TL. 

lık. tohumluk, bu bölgeye tahsis edilmiştir. 

Güneydoğu bölgesinde arazinin ortalama verimliliği diğer bölgele¬ 

re oranla en düşüktür. 1967 yılında 90û> TL,; 1970 yılında «abit fiat lar- 
V i, 

la 986 TL, sidir. îşgücü ortalama verimliliği 1967 yilx*da 2£13 TL. sın- 
dan 1970 yılında az bir artışla 2344 TL, na yükselmiştir. Çalışan başı- 
• 1 

na modern araç gereçler 1967 yılında 301 TL. ile en düşüktür. Gelenek¬ 
sel araç gereçler 757 TL. sını V’-» "-aktadır. Sabit fiat lar la 1970 yılın¬ 

da gerek çalışan başına modem araç gereçler gerek geleneksel araç ge¬ 
reçler çoğalmıştır î 500 TL. ve 894 TL, Fakat modern araç gereçlerdeki 
artış oranı daha fazladır. Alan başına gübre ve ilaç tüketiminde 1367 

ye oranla 1970 yılında hızlı artışlar olmuştur : Gübre 4,6 TL. dan 14,0 
TL, na; ilaç 2,-7 dan 10 TL. na ulaşmıştır. 

Ara girdilerdeki artışlara rağmen üretim fonksiyonu ilişkisi için¬ 

de gübre ve ilacın üretimi etkilemedeki olumlu rolü saptanamamıştır, 

yalnız islah edilmiş tohumun olumlu katkısı olmuştur. Bölge içinde kay- 
i! \ 

nak.lar etk.in dağılmamıştır. İşgücü ve tarla alanlarının fayda/masraf 
oranı birin çok altındadır. Buna karşılık, medern araç gereçlerin birin 

* üstündedir. O halde işgücü ve tarla alanları da azaltma; modern araç 
gereç kullanımında çoğalma kaynak dağılımındaki etkinliği arttıracak¬ 

tır. Güneydoğu Bölgesi için sabit getiri ölçeği bulunmuştur. 
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Kara deni 7, 'bölgesinde bitkisel üretim değeri 1967 yılında 2,7 

milyar TL,; 1970 yılanda sabit fiatlarla 5,2 milyar TL. sidir, Bu artış 

nedeniyle bölgenin tüm üretim değeri içindeki payı # 9» 5 «lan # 13» 2 ye 
• çoğalmıştır. Tarla alanları 1,6 milyon hektar; bağ bahçe alanları 455 

bin hektardır. Ege Bölgesinden sonra en yüksek bağ bahçe alanı bu böl- 
-ı gededir. Ege ve Karadeniz birlikte tüm bağ bahçe alanlarının yarısına 

sahip olmaktadır. Yetişkin erkek birimi olarak, ti® tarımda çalışan iş¬ 
gücü 1967 ve 1970 yıllarında 1,3 milyondur* Tarımsal modern araç gereç¬ 
ler 271 milyon TL. dan 1970 yılında sabit fiatlarla 405 milyon TU naj 

geleneksel araç gereç stoku ise 822 milyon TL. dan 901 milyon TL. na 

yükselmiştir. Böylece geleneksel araçların arttığı üçüncü bölge Orta- 
kuzey ve Güneydoğudan sonra Karadeniz Bölgesidir. Kimyevi gübro t ülfe¬ 

timi 1967 de 81 milyon TL. dan 1970 de sabit fiatlarla 118 milyon TL. na; 

ilaç tüketimi 4,9 milyon TL. dan 9, 2 TL. na çıkmıştır. Tüm gübreni 

# 11,0 e tüm ilacın f» 5,0 e varan bölümleri bu bölgelere tahsis edilmiş¬ 
tir. 

Arazinin kısmî verimliliği 1967 de 1338 TL. dan 1970 de sabit fi¬ 

atlarla 2227 TL. na; işgücünün ortalama verimliliği ise 2029 TL. dan 
3378 TL. na artış göstermiştir. 

Çalışan başına modern araç gereçlerin en az olduğu bölge Karade¬ 
niz dir. Bu oran 203 TL. dan 304 TL. na; çalışan başına geleneksel araç 

j gereçler ise 616 TL. dar 676 TL. na artmıştır. Bu bölgede alan başına 
gübre oldukça yüksektirc 1967 yılında 40,2; 1970 yılında 58,5 TL. sidir. 
İlaç tüketimi ise 2,4 ve 4,6 TL. sı olmuştur. 

* 

Kaynak dağılımında etkinlik, açısından faktörlerin marjinal verim¬ 

lilik değeri fiatlarıyla karşılaştırıldığında bir uyum elde edilememiş¬ 
tir. Bu oranlara göre gübre ve modern araç gereçlerin kullanımında artış* 
işgücü kullanımında azalış Karadeniz Bölgesinde etkinliği art t:, rı ba¬ 

caktır. İlacın ve toplam ekibi alanların üretim esnekliği sıf*. n 
farklı değildir. Geleneksel araç gereçler ve tohum eksi katsayı! r ver¬ 
miştir, Bölgede azalan getiri ölçeği hesaplanmıştır. 
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Ortadoğu bölgesinde bitkisel üretim değeri 1967 yılında 1,8 mil¬ 

yar TL., 1970 yılında sabit fiatlarla 2,0 milyar TL. dır. Kuzeydoğu ve 
Güneydoğu Bölgesinden sonra en az bitkisel üretim yaratan bölgedir. 
Bölgede 1,6 milyon hektar tarla arazisi, 89,1 bin hektar bağ bahçe 
arazisi bulunmaktadır. Bölgenin büyük bir bölümünü kapsayan tarla alan¬ 
larının 1/5 i sulu tarla arazisi niteliğindedir. Yetişkin erkek biri¬ 

mi olarak, işgücü 1967 yılında 804 bin; 1970 yılında 811 bin kişidir. 
Bu tüm işgücünün $ 9,6 sidir. Bölgede 1967 yalında 349 milyon TL, değe¬ 

rinde modern araç gereç 751 milyon TL. değerinde geleneksel araç gereç 
vardır. Modern araç gereçler bir katına yakın bir artışla 1970 yılın¬ 
da sabit fiatlarla 629 milyon TL. na yükselmiş; geleneksel araç gereç¬ 
ler ise 653 milyon TL. na düşmüştür. Ortadoğu bölgesi ara girdilerin, 
az mik-tarda kullanıldığı bölgelerdendir. Gübre tüketimi 1967 yılında 

18,1 milyon, 1970 yılında sabit fiatlarla 37,8 milyon TL. sı; aynı yıl¬ 
larda ilaç tüketimi 2,9 ve 5,0 milyon TL. sı olmuştur. 

Ekilen alanların ortalama verimliliği 1967 yılında 1105 TL. dan 

1970 yılında az bir artışla 1206 TL. na; aynı şekilde işgücünün ortala¬ 
ma verimliliği 2255 TL. dan 2438 TL. na çıkmıştır. 

Çalışan başına modern araç gereçler 1967 de 434 TL. dan 1970 de 
sabit fiatlarla 775 TL. na yükselirken geleneksel araç gereçler 934 TL. 
dan 805 TL. na inmiştir. Ekilen alan başına gübre 1967 yılında 11,1 
TL. sı 1970 yılında 23,1 -1, sidir. İlaç ise 1,8 ve 3»1 TL. eı olmuştur. 

Ara girdilerin tüm Türkiye oranla payı az olmasına rağmen üretim 

fonksiyonu ilişkisinde bitkisel üretimi etkileyen önemli bir faktör 

niteliği almıştır. Toplam araç gereçler ve bağ bahçenin üretime olum¬ 
lu katkısı bulunmamıştır. Tarla alanlarının üretim elastikiyeti eksi 
olmaktadır. Bölge içinde kaynakların etkin dağılımı görülmemiştir. 
Ara girdilerde bir miktar bitkisel üretimde çalışan işgücünün artması 

etkinliği çoğaltacaktır. Eölgede azalan getiri ölçeği bulunmuştur. 
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Ortagümy völgesi Türkiye'nin hububat ambarı olarak nitelenmek¬ 

tedir. Konya'nın bölge de önemli ağırlığı vardır. Bitkisel üretim 
değeri 1967 yılında 4,8 milyar !L„; .*.970 yılında sabit: flaşlar— ’ 
milyar TL. dır. Bitkisel üretim değerinde azalma görülmüştür. Cı ta ku¬ 

zeyden sonra en geniş tarla alanları Or tag tine v bölgesindedir : 
milyon hektar. Bağ bahçe alanları ise 174 bin hektardır. İşgücü yetiş¬ 
kin erkek birimi olarak. 1967 de 751 binden 1970 de 759 bine çıkmıştır. 
Modern araç gereçler stoku 1967 yılında 740 milyon TL, geleneksel araç 
gereç stoku ise 549 milyon TL. dır. Sabit fiatlarla 1970 yılında 1,1 
milyar TL. na yükse] en modern araç gereçlere karşılık geleneksel araç 

gereçler 515 milyon. TL. na inmiştir. Gerek gübre gerek, ilaç tüketimin¬ 
de 1967 ye oranla sabit fiatlarla azalma olmuştur. Gübre 88 milyon 
TL. dan 72 milyon TL. na; ilaç 14 milyon TL. dan 13 milyon TL. na azalmış¬ 
tır. Ekilen alanları ortalama verimliliği 1967 de 1982 TL. sı 1970 yı¬ 

lında 161.8 TL. sı olmuştur. İşgücünün ortalama verimliliği ise 6366 
TL. dan 5389 Tl, na düşmüştüre Or’ güney Bölgesi işgücü gerek, arazi or¬ 
talama verimliliğindeki azalmaya rağmen Türkiye ortalamasının üstün¬ 
de değeri o'J. U sahiptir. 

Çalışan bay? ~ modem araç gereçler 1967 de 985 TL. , 
1970 yılında 1448 TL. sidir. Geleneksel araç gereçler ise aynı yıllar 
73i ve 679 TL. sı olmuştur. Ara girdilerdeki azalma sonucu al.: v .şi- 

na düşen gübre 34,9 TL. dan 28, ^ TL.ua düşmüştür. İlaç ise heme.. T• emen 
aynı düzeyde kalmıştır; 5,4 ve 5,1 TL. 

Ortagüncy bölgesi için elde edilen üretim fonksiyonu güvenilir 

görülmediğinden bölge içindeki kaynakların etkinlik, dağılımı ’Trşılaş- 
ması yapılmamıştır. 
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Bölgeler içi kaynakların etkin dağılımı olmadığı sonucuna vardık

tan sonra bölge lerarasıiıda işgücü ve modern araç gereçlerin etkin da
ğılıp dağılmadığına bakıldığında şu bulgulara ulaşılmıştır: İşgücü 
kullanımının en kârlı olduğu bölge Ak.denizdir. Ege, Marmara, Ordadoğu, 
ve Ortakıızey Bölgelerinde işgücü fayda/masraf oranı birin biraz üzerin
dedir. Öte yandan Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgelerinle bu 

oran birin altındadır. Bu duruma göre işgücünün bölgelerarasıet
kin dağılımını sağlıyabilmek. için Karadeniz, Kuzeydoğu ve Güney loğu 
Bölgelerinde bitkisel üretimde çalışan işgücünün azaltılması en faz
la Akdenizde olmak üzere Ege, Marmara, Ortakuzey ve Ortadoğu Bölgele

rinde bir miktar çoğaltılması gereklidir. 

Modern araç gereçlerin kârlılığı açısından Ortadoğu bölgesi dı

şında bütün bölgelerde modern araç gereçlerin artışı etkin dağılıma 

yol açacaktır. Artışın en fazla olacağı bölgeler ise sırasıyla Karade
niz, Akdeniz, Ege, Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortak.uzeydir. 

Yu' arıda tüm Türkiye, tarımsal bölgaleriçi ve bölgeler arasında 

kaynakların etkin dağılımında varılan sonuçlar kâr azamileştirmesi, 
faktörlerde bir sınırlama olmadığı gibi tam rekabet koşullarını yan
sıtan varsayımları içermektedir. Bunların gerçek, hayata ne kadar uyup 

uymadığı tartışılabilir. Ancak, bu çalışmamızın dışında kalmaktadır. 
Mak.ro tipte üretim fonksiyonları çalışmalarında gerek toplulaştırma 
gerek tahminde kullanılan yöntemin bir takım sorunlar çıkaracağı açık

tır. Çalışmamızda bu sorunların yaratacağı sapmanın yönleri gösteril

meğe çalışılmasına rağmen sonuçların dikkatle ele alınması ge* j-ir. 
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EK : 1 TARIMSAL BÖLGELERİ GÖSTERİR İLLER 

i- ı Dr t a Kuzey II- Ege 

06. Ankara 09. Aydın 

11. Bilecik 10. Balıkesir 

14. Bolu 15. Burdur 

18. Çankırı 17. Çanakkale 
19. Çorum 20. Denizli 

26. Eskişehir 32. İsparta 

40. Kırşehir 35. İzmir 

43. Kütahya 45. Manisa 

64. Uşak. 48. Muğla 
66, Yozgat 

m-- Marmara IV- Akdeniz 

16. Bur sa 01. Adana 

22. Edirne 07. Antalya 

34. İstanbul 27. Gaziantep 

39. Kırklareli 31. Hatay 

41. Kocaeli 33. İçel 
54. Sakarya 46. Maraş 

59. Tekirdağ 

V- Kuzeydoğu VI- Güneydoğu 

04. Ağrı 12. Bingöl 

08. Artvin 13. Bitlis 

24. Erzincan 21. Diyorbakıı 

25. Erzurum 30. Hakkari 

36. Kars 47. Mardin 

49. Muş 

63. Urfa 

65. Van 

56. Siirt 
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VII- Karadeniz VIII- Ortadoğu 

28. Giresun r\ + 
• Adıyaman 

29. Gümüşhane 05. Amasya 

37. Kastamonu 23. Elazığ 
52. Ox-'JUa. 44. Malatya 
53. Rize 58, Sivfti 

55. Samsun 60. Tokat 

57. Sinop 62. SU&C4İİ 
61. Trabzon 

67. Zonguldak 

IX- Orta Güney 

03. Afyon 

38. Kayseri 
42. Konya 

50. Nevşehir 

51. Niğde 



i-. ;':u,rİyle tarimsal günlük İşgücü ücretlerİ ve 
ERKEK/KADIN İŞGÜCÜ ÜCRET ORANLARI - 1970 

(TL.) 

'pr>kc k^îTeritom 
^»kek ücreti Kaim Ücs-m ücreti 

İLLER (D (2) (3) 

ADANA 15.6 15.1 I.O33I 
ADIYAMAN 9.8 1-0 1.3929 
AFYON 19.5 10.9 1.7844 

AĞRI 15.5 10.4 1.4904 

AMASYA 16.6 11.5 1.4434 

ANKARA 14.6 9.4 1.5615 

ANTALYA 15.7 15.8 .9937 
ARTVİN 20.0 16.0 1.2500 
AYDIN 16.1 10.8 1.6759 

BALIKESİR 20.2 13.3 1.5188 

BİLECİK 15.0 10.0 1.5000 

BİNGÖL 15.0 10,0 1.5000 

BİTLİS 16.5 11.0 1.5000 

BOLU 16.4 11.1 1.4775 

BURDUR 11.5 10.1 1.1386 
BURSA 17.3 15.3 1.1307 

ÇANAKKALE 20.0 12.2 1.6394 

ÇANKIRI 25.0 14.0 1.7857 

ÇORUM 20.3 11.7 1.7350 
DENİZLİ 22.2 11.6 1.9138 
DİYARBAKIR 18.1 9.8 1.84 6 9 

EDİRNE 24.8 18.7 1.3262 
ELAZIĞ 20.0 10.0 2.0000 

ERZİNCAN 22.3 11.0 2.0273 
ERZURUM 15.5 10.5 1.4762 

ESKİŞEHİR 25.0 20.0 1.2500 

GAZİANTEP 16.2 15.7 I.O3I8 
GİRESUN 16.5 16.0 1.0313 

GÜMÜŞHANE 18.0 12.0 1.5000 
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U) (2) (3) 

HAKKARİ 16*5 11.0 1.5000 

HATAY 16.5 15.6 1.0256 

İSPARTA 12.0 11.0 1.0909 

İÇEL 15.4 15.7 .9809 

İSTANBUL 12.9 10.5 1.2286 

İZMİR 20.0 15.0 1.3333 
KARS 15.4 10.2 1.5098 

KASTAMONU 25.4 ıo.o 2.5400 

KAYSERİ 25.2 18,3 1.3771 
KIRKLARELİ 25.0 17.5 1.4286 

KIRŞEHİR 15.0 10.0 1.5000 

KOCAELİ 25.0 20.0 1.2500 

KONYA 22.6 14.2 1.5912 

KÜTAHYA 22.9 14.1 1.6241 

MALATYA 20.0 10.0 2.0000 

MANİSA 20.0 15.0 1.3333 

MARAŞ 15.3 14.6 1.0479 

MARDİN 18.0 15.0 1.2000 

MUĞLA 11.1 10.0 1.1100 

MUŞ 15.6 10.6 1.4717 

NEVŞEHİR 28.4 17.7 1.6045 

NİĞDE 26.3 18.6 1.4140 

ORDU 16.2 14.1 1.1489 

RİZE 16, 5 16.0 1.0313 
SAKARYA 18.1 12.7 1.4252 

SAMSUN 18.1 13.0 1.3929 

SİİRT 25.8 9.5 I.0632 

SİNOP 18.1 13.0 1.3923 
SİVAS 15.8 12.0 1.3167 
TEKİRDAĞ 27.0 20,5 I.317I 



T O A — -I*.: 4 — 

(1) (2) (3> 

TOKAT 15.8 1.4364 
TRABZON 16.0 13.4 1.1940 

TUNCELİ 19.1 10.3 1.8544 

TJP.FA 18.0 15.0 1.2000 

UŞAK 21.2 12.5 1.6960 

VAH 16.2 10.s 1.5000 

YOZGAT 15.9 İO.S 1.4722 

ZONGULDAK 20.9 10.5 1.9905 

TOPLAM İS.4 12.9 1.4264 
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EK : 3 BÖLGELER İTİBARÎYLE ÇALIŞILAN GÜN SAYISI va ÜCRETLER 

Böl e» 1er Çalışılan Gün Sayı8i tier e tier 

I. Ortakuzay 
.... 

2. Ege 242 2468 

3. Marmara 231 3222 

4. Akdeniz 256 3379 

5. Kuzeydoğu 155 1938 

6, Güneydoğu 223 2743 
7• Karadeniz 232 3062 

8. Ortadoğu 197 2187 

9. Ortagtiney 187 3403 

10. Türkiye 214 2782 
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S U M MARY 

The major aim of this study is to test the efficiency 

of resource allocation in crop production between the period, 

of 1967-1970 in Turkey.At the sane tine efficiency of inter¬ 

regional and intraregional resource allocation is also con¬ 

sidered in the sane period.In addition to this,it is also 

ained to neasur* tooh.ni.enl. change in the crop production. 

The nethod to be used in this study is to estimate 

production functions.Before determining algebratic form of 

production functions,it is necessary to know the elasticity 

of substition among the factors of productions.Since the 

elasticity of substition between labor and capital in Turkish 

agriculture was calculated previously from the cross-section 

data of 1967 and the outcome was equal to one,Cobb-Douglas 

type of production function is therefore adopted to esti*ate 

the elasticity of production parameters. 

as both cross sectional and time series data are 

available either cross-section regression or pooling crce#-

section and tine series data by neans of carrying out 

covariance matrix method is used to estimate the parameters 

of Cobb-Douglas production function. 

In order to test the efficiency of resource allocation 

it is necessary to compare factor prices with the marginal 

value products of the sane factors.In other words in the 

efficient resource allocation narginal value product over 

factor price ratios of factors of production should be equal 

to each other.If this is not the case it neans that there 



exists inefficient use anong factors of product ion, under 

the assunptions of profit narinization and unlimited use 

of inputs.This disequilibriun is also attributed to- state 

price controls of the inputs. 

The variablesconsidered in the study are as follows: 

Value of crop production is taken as dependent variable. 

Land,labor,artificial fertilizer pesticide»cultured seed 
» 

and capital stock are considered as explanatory variables. 

Value of capital stock (equipment and nachinery)is calcula¬ 

ted according to their charecteristics;that is,whether it 

is of modern or traditional type.For example while wooden 

piows,threshing sled,etc are considered as traditional 

equipment;tractors,disk-harrows,one-way,tractor drawn etc, 

have been the items of modern nachinery and equipment, 

which is an indicator of mechanization in agriculture. 

Intemediatary inputs(fertilizer»pesticide»cultured seed), 

machinery and equipment and crop production have been 

calculated, in value terns.Land variable is measured in 

hectares.Male and female labor force employed in agriculture 

is converted to a single unit by using wage differentials 

between then in every provinces. 

The data was collected for each provinces for the 

period of 1967-1970. 

Parameters of the Cobb-Douglas production function 

were estimated for the entire economy as well as for nine 

different regions.These regions are:Central Anatolia,Aegean, 

Marmara,Mediterranean,Forth East,South East,Black Sea, Oe~tr?l 
East and Central South. 

In part three and four this study distribution of crop 

production and resources;some input-input and input-output 



128 

proportions are investigated in nine different regions.In 

part four ,empirical results of the fitted production 

functions are indicated.The summary of sone findings are 

as follows: 

'When we compare the marginal value product cfer price 

ratios of factors of production for the entire economy 

and each region we find differences among these ratios in 

the period of 1967-1970.bliile the utilization of land and 

labor inputs should be reduced in some regions to maninize 

crop production,the use of internediatary inputs and modern 

type of machinery and equipment should be increased almost 

in all regions. 

The divergence between the region dummy coefficients 

indicates difference efficiency levels.Three Of the region 

dunny coefficients are significantly different from zero 

at 90% and 95% confidecoe levels.These are Mediterranean, 

Black Sea and Central South.On the basis of these results 

the avarage productivities of identical inputs are expected 

to be higher in Mediterranean,Black Sea and Central South 

Regions relative to the rest of the regions.On the other 

hand Southeast and Northeast are the least technically 

efficient regions. 

Only the coefficient of year dunny of 1970 has heen 

estimated as positive and statistically significant; 

indicating the existenae of technical change during the 

reference period in crop production.Other coefficients of 

year dunny variables (1968-1969)are statistically insig¬ 

nificant indicating the absence of any technical change. 

Constant returns to scale has been found in the crop 

production of Turkey in 1967 and 1970.As trr regional 

analysis,in Central Anatolia and Southeast constant returns 

to scale have also been found in the crop production.While 



Aegean and. Mediterrenean are the regions where increasing 

returns to scale prevails;in Centre 1 East,Black Sea,Marma¬ 

ra,Northeast there are decreasing returns to scale. 

To investigate interregional efficiency of resaurce 

allocation we need to conpare the narginal value product 

ovğr price ratios of the identical factors of production 

in one region with the other regions,The differences in the 

narginal value product over price ratios of the sane factor 

anong the regions indicate that there are disequilibriun 

in the reference period.The benefit/cost ratio of labor 

have been found greater than unity in Central Anatolia, 

Agean,Marnara,Mediterrenean_and Central East regions.Thus 

to increase the amount of labor will be profitable in 

these regions in crop production.On the other hand Southeast 

Northeast and Black Sea are the regions where to enploy 

additional labor unit is not going to be rational or 

profitable under the assumption of profit maninization. 

In all regions the use of modern type of raachiaery 
/profitable 

and equipment has been found'in the crop production emcept 

Central East.Most of the increase in the modern tj’pe of 

machinery and equipment should be maintained in Black Sea, 

Mediterrenean,Aegean 'rr-^ or,/,+- ^ Ann-hot ia regions 

respectively. 
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