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Bu gaztda tarrmsa7 fi!üat politikası,

üıün_ler

itibarigle detaq.lı bir ana]ize gidilneden, qenef hat larJ-'it ibar i 9Le jncelenrrjstjİ. Fi,]at
destek7ene poJitikası ; anaca uggun].uk, taban
fjgat].ar7n7n sapta.]ıı.ı tekniği,jsJetme organizasgonu ve kararfar açısından, aqrı agıı deRugünkii uggulananın sakınğetlenclirilnistir.
ca].ı qönleri i7e bun7ara j_lis.kjn öneriler de
be 1irt i ]nişt i r.
Türkiye'nin bir tarım pol

sı oluP olnadığı,

zaman zaman
tı.şEe konusu olrnustur. Kanrmca

ikatarülke-

it

nin, geniq anlamiyle bir tarıın poli-

tikasından yoksun o].duğunu iddj.a etnek, belli iilçüde gerçeklcrle bağdaşaoaz. Nitekin tar]-rnln türlü yol1ardan }ıorunup geliştirilrn, sine yönelik
tedb İrlerİn alı.nlp uygu],aııdığına Cuınhuri],etiır kuruluşıınu izleyen ilk vı11ardır rastlanmaktadır. Örneğ in, vı.ııt
tarlmlnı. çekio çevirecek tedvir edecek sorı.ıınlu bir bakınlrğın kurulusu
(1931)(1); Tarrmsa1 t:ğitim ı,e iiğre-

tine iliskin yeni girişiınler (l9331943) (2>; Tarımsal iiretimi artırmayı, öngören, iiretici.ıe doğrudan ıirdİ saJılaııa;ıı ve bazı girdilerde
vergi ınuafiyctini içercn po 1i t ika
tedbirleri (1.931-1948) (3); her tiirlii f İdıın ve tohumların bedelsiz olarak çiftçiye dağltlmlna iliskin
yasa (1925) (4) ı Tarıınsa]. üretiıni
teşvik, PaZar ve pazarlama düzenini
kontrol aınaciyle Ziraat Bankas ı n rn
rcor6,,an i z ı svonu ve tarırna ili şkiu
hiaınei1,:r bpkımından giirevl er in iıı
gcni 1e t i 1mi s o}ması (19]7); Toprak
Xahsııtleı,i ilf isi (1938), ve Zirai
Donatıın Kıırurnu (1944) gibi önenli
hizııet üni t.elerinirı kıırııltısu; Çift.s

çinin örgüt 1enrnes ine, Kooperatifçi1iğin kuruluş ve teşvikine iliskin
girişimler (1935) (5), ve Tarımsal
araştırına hizınetlerİne

yer

verme

(1934-r936) (6), gibi girisim ve çabalar hep bu dijneme rastlar.
(1)

Z

iraat ııekileti

kanun.

Teşkiline dair

Orta Ziraat Vektepleri Mual l imleri kanunu 1933. Teknik Ziraat ve
Teknik Bahcevanlık Okulları kanunu 1943.
(3) Pulluk kanunu 1931, Ziraatte kullanı.lan bazı rnaddelerin günritk
resrnindcn ııuaf iveti hakkında ka(2)

nun 1931, rnuhtaç çiftciye ödünç
tohurnluk verilınesi hakkrnda kanun ( 1o 48)
(4) Ht r neı,i fidan ve tohumların meccıııen tevzii, ve devlet uhtesinde
bııLunan arazinin fidanlık ihdası

icin ziraıt vekileti ve tdaresi
iyelere bil6bede1 tevzii hak-

hıısus
k r

ııda kanun (l341)

Satrş Kooperatifleri ve Tarrnı Kredi Kooperatifleri kanunu

(5) Tarım
(

1!l35 )

(6) Mı,r i nos koyunu yetistirilmesi ve
rslah edilınis pamuk lohuınu iiretil-

rnesi hakk:-ndaki 2582 savrlı yasa
19'-}4,parnuk ıslahı hakkında 1936 da
ç ı. kar r laır 2903 savrlı yasa.
1

Yukarıda sayılan bu g iris im1er tarrrnrn yaplsın]. iyilestirmeğİ, fiyat drşr ve fiyat volu ile
üretimi tesvik, tarrml ve dolayr-

s iyle üreticivi
koruınavı arnaclayan, öze1 vasalara baPlr po].itika tedbirleridir. Bununla bera ber, tarlm kesirnini gelistirmavi

ve korumavı aınaçlayan bütün bu calışrnaların b irb irin i temanlaya cak bİr bütünlük, bir slra ve
diizen İçinde ele alı.nmrs o1duğunu kanltlayacak bir kay:.t, bir
belİrtİ ve hatta bir uygulama
mevcut değildir. Ülkenin bir tarım po 1i t ikas rnı-n olmadığını ilerİ sürenler, belkide bu dağrnrk 1ı ğı İfade etmek iştenislerdir.
Daha önce de değinildijıi gibi fiyat politikası, Tarım Politikası.nın sadece bir bölürnünii olus-

turmaktadlr. Amacl, tarlmsa1 iire-

timi fiyat volu ile ayarlamak,
tesvik e tınek ve korurnaktır.

Tarıınsa1 fiyat po 1i t ikarnr z rn
da oldukça uzun bir geçmisi var-

r. Cuınhuriyetin kurulusundan
sonra ilk ,ygulrr", dünya ekonomisindeki bunalımrn s onucı.ı çok
dr

güç durumlara düşen buğday

iireti-

korurnak üzere 1932' yrlında cıkarl].an 2056 sayılı yasa ile
başlar (7.). Hiikiiınet Ziraat Banka-

cisini

sı kanalivle, o devirde ülke tarıml ve ekonomisi bakıınından biiyük öneın taslyan buğday iiriinünii
ve üreticisini korunıayı, destek 1emeyi bu yasa ile öngörrniistür.
Bir yı.1 sonra cıkarılan 2303 sayılı bir yasa ile de destekleı,ıe
polit ikasını t aınarrıl anak ve guc2

I

1endirmek amaciyle üreticiden miibavaa edilen buğdavln denolanmasr ve
muhafazasr için gerekli depo ve si1o1arln insası konusunda Zİraat Ban-

kasına yetki tanlnmlstlr (8)
Bas 1ang]-cta

.

valnrz bu6dav iiriii

niinii desteklemekle başlavan

t ar

ımsa

1

fivat politikamrz 1938 yılrnda Toprak rnahsulleri Ofisinin kurulrnas iyle
daha etkin bir sekle sokulııus ve kapsarı itibariyle her vr1 bir kaç yeni
tarımsal üriinü icine almak_ suretiyle
genisletilmistir. Bugiin yirınivi askın
bitkise1 üriin icin fiyat destekleme
uygulaı:ıas :. yaD]. lmaktadlr.

Fiyat yolu ile desteklemede, amaca giire birbirinden farklı yönternler
kul lanılmaktadır. Bunlardan bir kısmı iiretimi tesvik, iiretimi artlrmayı
anaçlamaktadır. Garanti fiyatları üretim döneminden veya döııemlerinden
önce il5n edilir. Hükürnetler, arz edi]-en üriinün tiimiinü garantİ edilen
f İvat üzerınden satlnalnak duruınundadlr. \Ieva garanti fivatı ile serbest
pivasa fiyatı arasındaki fark iireticiye doğrudan ödenir. Garanti fiyatı
uvgularnas:.nda coğu zaman arz ve talebi dengeye getirınek, fiyat ve ge-

1ir istikrarı sağlanak aınac:.vle, is
arı fiyat veya yön verici fiyat yönternlerine de yer verilmekted ir.
(7)
(8)

l'Hükümetce

Ziraat Ban}-asına

bayaa ettiri ].ecek
da kanun".

mü-

ın-

I
'

.
Fiyat yolu ile desteklemenin
bİr dİğer sekli de destekleme alım1arı ve destekleme fİyatlarr vöntemidir. Destekleıne fiyatlarl arz ln
normal talebi aşmas1, serbest oiyasa fiyatrnrn üretimin rnah iye t inin
altına düsmes i veya enflasyonist
baskl sonucu tarlm üreticisinin
ree1 gelirinin düşmesi h al le r inde
uygulanan bir politika tedbiridir.
Destekleme fivatları yetkili mercilere (bizde Bakanlar kurulunca, hasat döneıni basrnda, örneğin bizde,
tahl]. icin haziran ayrnrn ilk varrsı içinde) ilin edilir. Hiikürnet,görevlİ kuruın veya kuruluşlar vasltasiyle destekleme konusu ürünün piyasasına doğrudan

ıniidaha

1e etmek,

suretiyle destekleme alrrnları ile
arz fazlasını masederek üretici
1ehİne denge kurmak ister. Bövlece
serbest piyasa fiyatı saptanan destekleme fİvatı düzeyine ul aş rncaya
kadar destekleme alımlarına devam
edilir. Denge kurulduktan yani serbest piyasa fiyatr destekleme fivatına ulaşt]"ktan sonra devlet, destekleme alrmlarına son vererek piyasadan çekilir. Şu halde destekleme fiyat politikasında d evaınl ı 1lk
bahİs konusu değildir. Hasattan ön-

ce yap:-lan üretim tahminlerinde destekleme konusu iirünün arzr talebi
asmıvacak seviyede görülürse o yr1
o ürünün desteklenmesi bahis konusu olalıaz, Böyle bir dururnda arz
talebi kars r layamad 1ğınd an serbest
pivasa fiyatı yüksek olacaktlr. Ancak serbest piyasa fiyatrn],n aslr1
derecede artınası karşrsı-nda da hiikümetler bu defada tüketıcıvı korumak arnaciyle piyasaya miidaha l,ey i
gerekl i görürler. Tüketicivi korumak üzere: Tavan fiyatr uygulamasr_
!lretlmı. clıısul( olan urunler1 dls |ııkelerden satrnalınak veya daha iince
mahsülün bo1 olduğu yrllarda rnübayaa edİlerek muhafaza edilen ürii-

nün piyasaya siirülrıes i suretiyle
fiyat ayarlamasrna çalrsılrr. Şu
halde tarrmda fİvat ve gelİr İstİkrarı bakrmından destekleme fiyat ve

stok politikalarr
]"

ayan

b irbirini
tamampolitika tedbirleridir.

Tarrmsa1 fiyat po 1i t ikamı z ın
gene1
değerlendirnıesine gecı"ebir
den önce, konuya aç:.klık kazandırırak bakı_rundan, bu yazıda kullanı1an |'politika" teriminin ınana ve
kapsamrnr belirtrneyi yararlı görmekteyim. Gene1 bir deyimle "politika" : belli,hedef veya arnaçlara
ulaşmak için karar alma rnercilerince, htikiirnetce, girişilen şuurlu dav-

ranls ve çallsrnalar1 ifade eder.Suurlu davranrs, burada aksivon anlaınrnda değil bir isi sebeo ve sonuçlarr itibariyJ.e bilerek yapmak ve
vapmamak hususundaki hareketi be-

irtmek üzere kullanrlrnrstır.önemo1an konunun bilinmesi ve dü siinülmüs olrıası.drr. Biı iilkede ekononinin bazr kesimlerine, bir kesim
ieinde belli isletne gruolarına veya bir krsı.rn iirünlere teşvik ted b irlerini
rıygulavrp, destekleme kapsamına alırken diğer bir krsm:-nı bunun drsında tutrıak, tiinii itibariyle
stıurlu bir harekete davand]'ğl tak tirde bir politika sayrlabilir. Türkiye l de havvancılığrn, genellikle,
destekleııe fivaE po 1i t İkas ı- d:_şrnda
1

li

bırakrlmış o1ması bonun, yani suur].u bir hareketin tipik bir ijrneği dir. Konunun diisünülmüş, karar alma
siirecinde yer almrs o1masrna rağmen
kasten veya açrklanmayan bir nedene
davanr larak aksiyon asamasına geçi-

rilnediğini, oasif kalrndrğrnı ifair.

de etmekted

Hükiirnet].erin fİvat volu ile ekonomik hayata niidahalesi, ö ze 11ik 1e
tarırn kesiminde norrna1 ve hatta zorunIu görü 1rnekted ir. Bütün diinya
3

ülkelerinde rastlanan bu müdahale
tarımrn öze1 yap]-sln].n bir gereğidir. Tarımsa1 faal iyet İn tabiat
şartlarlna bağlılığı l tarımsal üretimin zamanla krsıtldnmıs o1masr,
Tarımsa1 ürünlerde arz ve talebin
fiyata karşı esnekliğinin düşük o1mas1, tar].msal ürünlerİn çabuk bozulabİlİr karakterde olmasr, .stok
ve muhafazalarrnın üretici o1anaklarını aşacak düzcyde giiç ve paha1ı olmasr, Tarrm işletmelerinin genellikle küçük ve dağln:-k bu].unma1arı sonucu piyasayr tek baş]'na ctkilemekten uzak bulunmaları.,ve ka1kınan ekonomİlerde tar:.mı.n gelisme
hızrna ve tcmposuna uyumda güçlük
çekmesi devlet müdahalesini ve himayesini gerektiren önemli neden -

lerdir.

Tarlmın fİyat yolıı İle desteklenmesi, müdahalenin şeki1 ve dozıı

ülkcler itibariyle o1farklıdır. Baz:- ülkcler hükümetlerin taramsal f iyatlara müdahalesini scrbest piyasanrn yapamadrğı-bakrm:.ndan,

dukça

n]. tanamlayacak kadar, baz:-larr ise

serbest Pivasanrn yerine l tamamen
geçecek kadar geniş kabu1 lctmekte-

dirler.

İllkernizde de tarımrn fiyat yolu ile desteklenmesi yerinde ve yararlı bir tedbir olarak niiitalaa e-

dilmektedir. Ancak her ekonomi po-

litikası gibi, fiyat po 1it ikas ı.
tedbirlerinin de uygırlaııada bazı
sorunlar yaratt]-ğl b ilinmekted ir.
Doğacak sorunlarr daha önceden srnırlamak bakımından amaç veya amaçların çok iyi belirtilmiş olınasr, bu aınaçlarr gerçekleş t irmede
kullan:-1acak politika tedbirlerinin
isabetle seçilmis o1ması 6nemli iki
husus

tur.

Bu genel acrklamalarrn
4

ışığı

alt],nda Tarrmsal fiyat oolit ikamı z
krsaca gözden geçirilirse, kökeni
1932 yrlına kadar uzanan ve buğday

üreticisini korumayı öngören 2055
savılr yasava dayanan üriinler itibariyle farketmekle beraber bir bakınıa destekleıne fiyatr, bir bakrma
da garanti fivatl niteliği taşr.yan
karrna tir politika tedbiri o1duğu

görülür. Destcklemeye esas 01an taban fiyatlarıtrln hasat döneminden
cok krsa bir siire önce il3n er]ilrnesi, bunun bir destekleme fiyat politikasr olduğunui talebi aştığr halde
iiretiınin son kilosqna kadar devlct
tarafrndan satln alınması ise garan-

ti fiyatı izlenimini verrnckted ir.Ayraca , bu politika tedbiri globa1
açıdan ele allnlp uygulandrğından
tarlmsa1 bölgelcr ve iiriiıı tiirlerİ

öneınli o1an iiretirn hacim
ve kalite sorunlarını <la hesaba
katmamaktadlr. Br.ı nedenle bazr üriin1erde kalite bozulmakta (tiittin vc
çay da olduğtı gibi), bazılarrnda ise
üretim talebi astlğlndan s tokl ar
birikınektedir (son iki yl1 Damuk da
olduğu gibi). D:-ş pazar konusu olan
iiriinlerde dcstekleme fiyatı ilc drş
pazar fiyatları arasrnda seviyc farkı-nrn gözetilmesi de fiyat politikasr açrsından önemli bir husustur.
bak:-mrndan

Tarrmsal fiyat destelıleıne pol itikasrnr cleğerlendirirken tar 1ms al

ile
politi-

üriinlerin nisbi fiyat iliskileri

kiiçiik ve büyiik çiftçilcrin
ka tedbirinden nc orancla etkilendiklerinin saptanmas1 da iizerinde durulmast son derece önemlı bir konudur.
bu

Yukarrda açıklanan hususları kapsayacak biçiınde tar].nısal fiyat destekleme politikaınızı birbirleriyle ode dikkate alarak üç
1"an ilişkilerini
ayrı açıdan incelemek ıniimkündür.

1. Amaca uygunluk açıslndan Fiyat
Destekleme Politikarnız :

,

Ekonomi poli tikası tedbirleri
saptanlrken: bı.ınların amaca uv8unluğu, diier bir deyiınle hedef ve nmaÇlarr gerceklestirecek niteliktc
o1rnaları 1 yan etkilcrinİn
çözümü
gü c s orunlar varatmamas 1 i kaynak 1ar 1 n d eğe r lend ir i lmes ini ters yöndc
et k 1 1 emernesi ve sektijr içinde sosya 1 a daleti bozmarıas 1 önemle gözetti 1 ı r

Bu değer ö 1çii 1er i bakımrndan
tarlmsa1 fiyat des t ek 1eme politjkamız pekte ivi not alacak gibi görülmeme](tğdir. Özel l ikle son yı1larda ekononıik görüs arka plana itilmis, iiretim hacmi ve kalite sorunlarr giizetilıneden uygulama al anı, genisletilmiştir. Bu dururn her
Şeyden önce kavnaklarrn s öııürü 1rne slne vc ters yönde dı,ğerleıidİri1mesine vol acml§tlr. 1960 yılla rrndan önce tabii nıerlalarrıı pıı11uk altına alrnnus1 toprak eı,ozyontına yol actlğ1 gibi havvanctlr-

İında aleyhine bir durum varatnlştlr. Sulrı Zi]:aat].ır yaplldrğ1 bij1gelcrde pamuğun hcr yr1 dcıvaınlr
ş elt i 1de, a}rn1 topraklar iizcriııde
vetİstirilmesi sorrııcu t op rağ t]r
fiziksel ve kimvasal yapısr bozuInıus, toDraklar çorakl;ısmaya
Yüz tutmustur. Pamuğa zarar veren hastalık ve haşereler çoğa1m]'§t]-r. Mevcut isgiicü genisleyen
parnuk ekilis alanı karsrı;rnda vcters]-z kalın].s ve iirünün bir krsıırnl hasat edememek veya zamanındiı
hasat vapamamak, ürünün tarlada
yağmur yeınes i sı.ırel:iyle randıma,ıı
ve

kalite

düşmesine

yol

açrnakta-

dı-r. Bu durum kaynak rsrafınr yarattı.ğ1 gibi üretİm maliyetİnİ de
yükseltmektedir. Tütünde ekil i.s
alanrnın son yıllarda taban a.Ta-

zilere kayması,
1ama

ve

gübreleme

su-

uygulamalarına, az da o1sa,

yer verilmesi kalitenin bozu lınaslna ve üretimin talebi asmasına
neden olmaktadrr. Benzer

§

o

runl ar

çny ürünii için de bahis konusudur.
Dİğer taraftan fiyat desteklerne nolitikası mali ve ekonomik yapı
itibarivle güclii o1an, pazar ekonomis ine vijnelmİs tarlm isletııeleri

için önerilecek bir politika tedbiridir. Kaynak vetersizliği ııedeniyLe dıts(ıl( Pellrl1

cuce ve klıc,ık ls-

letmelerin, orman içi ve orman kenar1 ve verimsiz topraklar iizerinde

bulunan marjina1 isletrıelerin sorun1arlna tek başı.na köklü çiiziiın geti-

recek bir tedbir değildir.
Marjina1 isletııelerde üret im
maliyeti norrıa 1 işletmelere nazaran
viiksek, satlŞa arz edilen ma1 miktarr ise düsüktiir. Bu iki neden,fi-

yat desteklerne polit ikasrndan, bu
i.s 1e tıne 1er in yararlanmasrnı genis
ö 1çüde sınrrlamaktadrr. tistelik fi]rat des tek 1erne oo1itikasr, enflasvonist baskı-nrn var o1masr halinde
kiiçiik ve marjinal İsletınelerin ree1
gelirlerini ters yönde etkiler, bu
işletmeler üzerinde çalrsan ai 1e leri daha da giiç durumlara siiriikler.
Röylece de tarr'm kesiıninde sosya1
adalet ilkes ini zedelemis o1ur.
Fiyat destekleme politikası.,
belirli sartlar altlnda gecici bir
siire için uvgulanacak bir politika
aracı olmasına rağrnen bizde uzun
yrllardan beri kullanıla gelmektediı:. Bu duruın, tedbirin krsmen isabetsiz veya hata11 kullanrldığı.nı_
kr snıen yetersiz o1duğunu vevahut
yurt tarı.rn:.nln bu politika tedbirinden etkilenmevecek derecede bozuk
bir vapıya sahin olduğunu ifade eder.

Yııkar:.da

belirtilen bu s akın-

calarrna rağrnen desteklerne politikasınrn, bazr iirünleriıı pazarlaına
sorunları açı-sından yararlr sonuç-

lar verdiği de inkir edilemez.
2. Taban fiyatJ_arının s aP tanma tekniği açrslndan Fivat Destek1eıne Pol

it ikarnrz:

5

I

-

Fiyat degtekleıne po li t ikalarından taban fiyatlarının isabetle saptannası son derece ö-

neuli bir konudur. Taban fiyatı
üretici. rtüccar, ihracatç1 ve
tüketici gibi çok geniş, farl<lı"
nenfaat gruplarını etkilevcn bir
değer ölçüsü nitel ipini taş1r.
Bİr grubun nenfaatleri korrrnurken diperlerinin bundan zar at
görrneınes ine de dikkat etmek gerekir. Hiç şğphesiz eğer bıı menfaat ğruplarlnı-n ekonomik f aa 1iyet sürecİnde olumlu foııks iyonları, yararlı katkıları varsa
f i]{at ın isabetle saptanması daha çok öncm arzetmektedir,
Taban fiyatı yönteminde a-

amaç, verimli bir yıl,ta iirctim fazlası sonucı,ı serbcst pi-

sıl

fiyatr düşen bir malın üreticisiııi zarardan korumıık ve

yasada

piyasaya miidahalc edere'k bozulan
al,z ve talep dcngcsini 1,cnidcn

fiyatl iire t in
ınaliyetinin altlnda kalrrsa üretici zarar etrıis o1rır. iirctim
ınal İvct İııin çok üstünde tıtıılursa üretimi teşvilı etnıiş olrır ki
bu duruında arz talep dengesi daha çok boztılmuş olacağı- gjbi dikurmoktır. Taban

ğer menfaat gruplarr da bundan

zarar

olurlar.
fiyatr yalnız arz

görmüş

Taban

ve

talep dengesi vc menfaat grı-ıplarının çıkarları- bakrmrnrlan cle|, i 1
kaynakların en uygun yolda ku11anılması, nisbi fiyat i 1i şlti le-

ri, f.rkll ürün yetiştiren üretici gelirleri, diğer biı., deyimle gelİr dağı 1ırnr bakrmlarrııdan
da etkili olabilen bir araçt:,r.
Bu İtibarla taban fiyat 1ar:,nın
saPtıın].p kararlaştrrr lrnas ında
cok ciddi ve objektif ,.]avranr1-

ııalıd:.r.
6

Taban f iyatlarlnln saptanmas:.nda genellikle üretirn maliyetleri baz temel olarak kul l anr ]-ııaktadrr. Akla ilk gelen soru: bu mali-

yetlerin hangi iiretim

ivetleri
yrlına ait

mal

o1duğudur. Geçen üretİm

olan iiretim maliyetleri mi? yoksa

son 3 veya 5 yıla aİt ortalama ma1iyetler mi? diğer taraftan biiyük
işletınelere, küçük işletııelere ait
maliyetler; her büvük].ijk grubu içinde başarılı veya basarrsrz olan
isletınelere ait ııaliyetler de fark11ı-k göstermektedir. Üretiın malivetleri tarımsal bölgelere, top]-

rak karekteri ve teknolojik sevi-

veve göre de

farklr

olnak-tadar.Bu

ülkenin tümü için geçerli
güvenilir bir ortalama maliyet saptamak giiçtür. Tarlmda muhasebe ka-

durumda

yıtlarlnln tutulmadığ1 bir iilkede
ise brı konu, bir kat daha zorlaş maktad]'r.

üretim

ınal

iyetlerini

gecmis

b,ir ı.ıretlm dair,ıemı veva donenler1nin sonuçlarrna dayanarak saDta bir konudur .
m3k, lartlsllıbilir
Gelecek ürctiın döneminde girdi fivatlarln]-n ve iirün randımanının
ne olacağrnr kesinlikle bilmck o1anaksrzdır. O haldc geçmisc ait
veri lerin geleceği temsil edebi1-

olasrlrPı zayıftır.
Dİğer taraftan üretim mal iyetleri hesaplanrrken, b irden faz1a iiretiıı dalını ilgilendiren ortak ve sabit giderler subjektif

me

yöntemlerle iirctim dallar:-na dağıtı'lmaktadlr. Esasen bu amacla kul1anrlabilecel< objektif bir yönteın
de ncvcut değildir, Bu nedenle, ürotim maliyetlerine fazla i t ibar
etmemek ve ihtivatla kul lanrıak gerek l ld

1İ, .

Türlriyelde taban fiyatları

tesbiti amaciyle yapllan üre t im
maliyetleri standart veya gerçek

maliyet yönteınleriyle deği1 a1ternatif maliyet esasr ü ze r inden

saptanmaktadı"r. Alternatif mal iyet tekniğinden işletınede ne varsa hepsi kira ile iutulr,uş,sevk
ve idare, yönetim dahil bütün is-

1er ve hizmetler ücret karşılığ:.
başkalarına yaptırrlııış varsayımından hareket edi lmektedir.
Böylece hesaplanacak mal ivet in
gerçek üret iın maliyetlerinin üstünde o).acağr bir gercektir.Ekstansif tar:.m sistemlerinden maliyeti viikselten iki önemli frktörden biri arazi kirası, ikincisi ise sabit isgücü ücret lcırşılı,klarrdı.r. (aile isgücii dahi1)
Standart ve gerçek malivet yöntemlerinden bu iki maliyet unsu-

runu kontro1 etme o].anağ1 mevcuttur. Arazi için gider o1arak:
vergi değerinin normal fai.z karşılıjrr ile fiilen iidenen arazi
vergis i toplaıı]]. alındığında kiraya nazaran çok daha dÜşÜk bir
maliyet saptanrnlş o lac akt r r. Asr1 önemli o1an husus üreticinin, bu voldan saptanan malivet-

te arazi kirasınrn önenıli bir
kısmınr (arazi vergis ini) ayni
oranda vergi yolu ile toplurna
geri vermesidir. Alternatif ma-

yönteminde ise durum tarnamen törs yönde oluşmaktadrr. Üreticinin iidediği arazi vergi s i
ile rayic değer üzerinden saptanan kira miktarr arasrnda ilişki grnırlarrnı aşan büyük bir
fark vardı-r. Bu durumda sosya1
fayda, hakketınedikleri halde ge-

liyet

nis arazi sahibi bulunan ciftailere aktarr lrnakt adr r.
Üretim maliyet i yönteıni işletme biivüklüğü açısrndan da eleştirilebilir. İş]"etne büyiiklüve
ğü, kaynakların yeterliliği
kompozisyonu ve teknoloi ik seıiye gibi faktörler nedeniyle büyük tarım İsletmelerinde iire

tİm

maliveti daha diisüktür (X). Esit
Şartlara sahio olmayan bir grup

İsletmenİn ortalama malivetine gö-

re saptanacak taban fivatından büyiik İşletmeler ikİ yönden yarar elde etmis o1acaklardrr: 1. üretim
maliyetlerinin daha diisiik o lııas r
nedeniyle yiiksek fivat marj ından
ve 2. piyasava faz7a miktarda ma1
siirmek suretiyle gelir farkından.
Üreticinin k5rr: Birim başr
na elde edilen üriin ıniktarr (ran ]
drmanr) üretİm rnalİyeti ve iiriin
fivatı üç 1üsiiniin karsrlrklr iliskilerine bağlrdır. iirün fivatı sabit kalmak şartivle çiftçi randr rnanı artrrmak veya malivet gider 1erini belirli Alçiide k:,smak veyahut her ikisi iizerinde gerekli is1emleri vaprıak suretivle de kArını
arttlrabil ir. Potansİveli e lve r is1i o1duğu halde kavnaklarınl gereği gibi değerlendirmeven, onları.
israf eden bir iireticiyi viiksek
fivat politikas iyle desteklemek
hatalı. bir yoldur. !öyle bir po1itika her seyden önce, iireticinin
kendine çeki diizen verrnesini en geller ve üretici_.ıi daha eok ata1e te sevkeder.
3. İşletıne organizasvonu ve
kararları açrsrndan Fİyat Destekleme politikamız:

Tarı.m işletmeleri organik bir
vapıya sahiptir. Üretim dallarr ara

s

ı-nda

bütünlevici, destekleyici

ve rekabet iliskilerİ

mevcuttur.

be1irli
bir sınıra kadar art].rı,ld],ğı.nda üretim maliyetini diişürdüğü
teorik ve ampirik olarak bilin-

(X) .1sletme büyüklüğünün

mektedir. Diğer taraftan büyük
İsletıneler genellikle daha yüksek düzevde bir iiretiın tekniği
uygulamak durumundad ı r lar, Varlıklarr ve olanak].arı daha geniştir. ilretim artrrıcı girdileri optiınuın düzevde kullana -

bil irler.
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Uygun üretim dallarına belirli oran veya kornpozisyon içinde yer

verildiğinde işletmenin kaynakları İyi şekilde değe rl end ir i ld i ğ i
ve verimliliklerinin korunduğu
bilinmektedir, Bunun en giivenilir
kanıtı münavebeli tarım düzenidir.

Münavebe düzeninde üretim dal].arıkarşılıkl:. birbirinin ve riııft i 1iğ i-

nİ artırrcı etki yaratı.rlar, Önem1i olan, işletmenin ekonomik bir
birim o1arak uzun vade itibariyle en yüksek kir:- sağlanıasrdır.
Tek basrna karlr görü).meyen bir
ureElm dal1 nunavebe d\lzenı ıcIn

yararlı görülebilir. Pamuk münavebesinde baklagil yem bitkilerine bu arnaçla yer verilmesi gibi.
Tabii ve ekonomik riskler konusunda koruyucu bİr tedbir olaak

kabul edilen rnünavebeli tarlmrn ,
fiyat ve gelir istikrarr bakımı.ndan da yararr büyüktür.
Teknik ve ekonomik açıdan kabu1 edilebilir münavebe dtizen Ierinde yer alan ürünlerin nisbi fiyatları arasında bir denge mevcuttur.
Bu dengenin bozulmasr, iiretim tekniğini ileriye deği1 gerive götii rür. Üretim maliyetine davalr taban fiyatı politikasrnrn.en önemli sakıncası bu konuda ortava cıkmaktadlr.
Ciinkü, belirli üriinlerde
iirünl er ' aras ındaki nisbi fivat i1iskis ine özen gösterilmeden sap-

fiyatlar1 be1irli bölgelerde her yı-1 ayni iirünlerin arkasr arkasrna el<ilmes i
tanan yüksek taban

sonucunu doğurmaktad:.r. Bu nedenle de Tiirkiye tarlm1 tarlnsal yönden ileri durumda say:_1an bölgele-

riınizde bile ınonokültilr sisterıe

dolrru kayan bir durum göstermektedir. Kaynaklar1 krt o1an küçük
8

isletme sahiplerinin monokültiir
tarıma kaymas:-, b ir bakrma zorunlu olmaktadır. tş letıne sermayesi
ve kredi o1anaklarr son derece
sınırlr oLan kiicük işletme sahip1er i randıııan artırı-c1 girdileri
gereği kadar kul l anamad:.klarr icin ailenin yasantlsına yetecekgeliri d.de etmek düsiince s ivle mevcut topraklaı,lnln türniinü f iyat1
nisbeten yiiksek görülen iiriine tahsis etmeyi tercih edeceklerdir.
Bövlece toDrak kavnağr zorlanm:-s
ve tahrip edilni.s o1acaktır. Bu
durum Egelde pamuk üretim alan1ar].nda kolavca ,gö rü 1eb i 1i r. Btiyük işletmeler 1,i5niinden de durum bundan pek- f a;,:klr

değildir.

Teşvik ve korırytıcu amaca yö-

1ik fiyat politikas,ında, isletmenin organik yapı s ı özelliPi.96zönünde bulundurrılınas ı gerekli olan önemli bir nokta,;1ır. Birbirini taınaml ayan desteki.eyen üretim
dallarından biri destt:klerne kapsamına alınır, diğeri- bu uygularnanrn drsrnda brrakı]_rrsa islerne

menin organik vapı s:. zedelenınis

1ur. Ülkemizde toPr;tk iiriinlerirıin iinemli biı: krsrrn destekleme
kaosamrna alrndrğr halde, t ift ik
ve yapağr haric, havvans,a1 üriin1t,ır bu uygulamanın drşınri:ı bırakı lrııstrr. Bu durum, havvqncılığrı işletme içinde, tarla ziraatr ),anlnda dengeli biçinıde yer
al n;ısını engellediği gibi gelİr
da} rlımr bakrmı-ndan da hawancı1rlt isletmelerinin aleyhine bir
(]

ge

1.

ı'-şmeyii neden olınustur.

Son yrllarda kimyasa1 gübre f iyatlarrnı-n artmas1 kar s 1s :.nda i ircok iilkeler gübre ihtiyacrn1 :i s 1e trnede hayvancı,lrğa yer

suretiyle karŞ]-lamaya ça1ışırken'ayni zamanda hayvans al
protein açığı bulunan ii lkemi zde

vermek

hayvancılığın bu derece ihmal edilmesine bir mana vermek gerçekten güçtür. Esasen et fiyatlar:,nda son yılda görülen aşırr yükselme].ör ve gerekli önlemeler alınmadrğr taktirde önünıüzdeki yı 1lardakİ muhteme1 et ftvat1 artlşları bu ihmalin bir kanrtr savrlabrlrr.

Bu cok krsa genel değerlendirme ile tarlmsal fiyat politikamızın iyi ve sakrncalı yönlerini belirtmeye çal]'ş tlk. Daha
önce de değinildiği gibi f ilıat
pol itikasr tarım po l it ikas rnrn
sadece bir bölümünü teşki1 etrnektedir. Amacr; fiyat de ğ isıneleri karsrsrnda üreticinin zarar etınesini önlemek, gerekti ğinde üretirni teşvik etmek ve
pazarlarna o rgan i z a s yonund a mev-

cut düzensİzlikleri giderrnek,böylece fiyat ve gelir istikrarını
sağlamaktrr. Ancak fivat ve ge-

lir istikrarrndan önce düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi gereken önemli husus, çiftçi ailelerinin yeterli bir gelire kavusturulmas1, ve üzerinde calı.ştı.kları. isletmelerin rekabet ortamı.nda. ve ekonoıninin güÇ dönemlerİnde az bir desteklerne ile ayakta durabilecek, ii re t ime devam edeb ilecek şekilde Biiclüduruııa getirilmeleridir. Bu ise ,
ancak bir bütün olarak :r'urt tarı'mın:.n ve tarım i s le trne 1er in in
yaplsı.nl iyilestirmeyi hedef a]-an bir s tiirüktür politikası;
pazar ve pazarlama politikasr;
tarımsal kredi ve faiz ooliti -

kasli tarlmla ilgili vergi
gürnrük tarife uygulaınalarr

ve
ve

politikasr; öğretim, eğitim aras:tlrna ve teknik vardıın oo1itikasr;
fiyat ve gelir politikas:_; ciftçinin örgütlenme ve

koope rat i f

1e şrne

politikasr; z iraat alet-nıak inalarr kimyasa1 gübre, kimyasa1 rrıücadele il6ç ve vasrtalarr gibi tar:,ınla doğrudan ilgili sanayi po1itikas:- gibi birbirini tamamla van, biri diğerinin etkinliğini artlran Dol it ika tedbirleri dizisisİni içeren genis kapsarn11, tutar
1ı uzun vadeli bir tarı,rn politikas rlz 1e gerçekleşebilir. Yurt tar1nlnın ve dolavrsivle tarlın İsletmelerinin yaprİr ekonomik, mal i ve
teknik yönden sağlam, giiçlü bir

irildikten sonra fiyat
nolitikalarr daha etkin ve kolav
durunıa get

icimde yii rii tü leh i 1i r.
Bizde uygulanan şekli itibariyle Tarımsa1 fiyat pol it ikas1, Çiftçinin refahınr deği1, ekonominin gelismesini ön p landa
b

ir. Bu durumda,tarrm diğer kesiıılerin gelisrnesine
hizmet etmek iizere zorlanan, bir
bak:'rna sömıliriilen bİr faalivet aamac

ed

inrnekted

1anr pozisyonundadrr.

Ekonomik gelisne

aş anıas

ında

beklenen katkrlarda
bulunabilrnesi ve gelismeye ayak
uydurabilrnesi bakımından tarrmlnda İeşvik edilmek ve desteklenınek
iht iyacında o1duğu unutu 1rıama 1ıdır. Tarrmrn geleneksel yaprdan
s rvrı 1rp pazar ekonomisine kavnıakend is İnden

sı ve modernlesebilmes i: modern
alet-makina, giib re , ııücadele il5ç-

1arr, İyİ vasrflr tohurn, viiksek
i damrzlrk, sulama suyu,ge1istirilrnis iiretim t ekn ikl er in i
ku 11anab i 1me s ine bağlıdı.r. İyi vaverinıl

slf1]- tohurn aravrp bularnayan veva satan alrna olanağrna sahip o1mayan

cifçinin fiyat

po 1i t

ikas

ıy9

le hatta yüksek fiyat poJ.İtikası
ile desteklenmesi, ürnit edildiği
kadar vararlı olamaz. Bununla beraber etkisini derha1 göstermesi,
politik yatlrıma aracı olması, oratİk ve kolayca uvgul anab i lınes İ
bakımlarından f iyat politikasrnrn
özel bir yeri ve önemi kabş1 edilerek, hükümetlerce tercih edilmektedir. Ancak fiyat politikasrnın global bir yaklasımla, madde
sorunları gözetilmeden tarlma uygulannası halinde öneınli bazr sakıncaların meydana geldiği de
bir gerçektir. Bu s akrnca 1ar rn
neler olduğu, daha 6nce açlklandığı icin, burada tekrar edilmeyecektir. Ancak bu s ak rnca 1arın

i ya da etkilerinin hafifletilmesi bakrmrndan aş ağ ldaki önerilerde bulunmayı yarar 1r
ön].enrnes

gö

rınektey im.

a) Herseyden önce üre t imi
teşvik amacı için ku 11anr 1ac ak
garanti fiyatr (ve yön verici fiyat tedbirleri) ile üretinı fazlasr karsrsında uygulanrnası varar1r olan destekleme po 1it ikas ınr
birbirinden ayırrnak ve bunları- amaca uygun o1arak yerinde ve zamanında kullanmak zorunludur.

b) Tarımsal ürünlerin isabet-

1i talep tahminlerine davalr nadde politikalarr saptannıalr ve her
birinin durumuna uyacak fivat po1itikasr yöntemleri seçilmelidir.
c) Destekleme po 1i t ika s ına
parale1 bir stok politikasr gelist iri 1mel id ir.
d) Hiikümetlerin dısrnda, fakat hükümet tensilcilerinin de katılacağı, tarafsı-z bir fiyat tesbit
kornitesi ilkesi kabu1 edilıneli ve

gerçekleştirilınelidir. Koordinaskola"lığı .rc tarımın organik

yOn

yapıslnln

l0

}ıo rııı-ıııııı

ı:,ı bakımından

fiyat politikasr

konusunda kamu,

kesimini temsil etmek üzere bütün

vetkiler Glda-Tarlm ve

Havvancıl ık
Bakanlığına d evred i lıne 1id i r.
e) Destekleıne pol itikaslnda tarı.rnsal bijlgeler ve İsletme gruplarr
arasrnda mevcut o1an farklı1:-k g&eti]rıelidir. Küclik isletmeler için
doğrudan vardlrı, ucuz girdi temİni
gibi yöntem ve vasıtalar tercih edilmelidir. Yarjina1 ve vetersiz isletrıeler de zarnanla tasfi_,ıe edilmelidir. Bu uygulama fiyat dış:" des -

tekleme politikası,ile
husustur.

ilgili

bir

f) Fiyat vo]_u ile destekleıne
politikas ından küçük iş 1e toe ler in
belirlı oranda nisbeten daha fazla

fayda sağlamalarr açısrndan ise degressif bir fiyat sistemi tavsiye edilebilir. Örneğin satr sa arzedilen
nalrn ilk beş tonlr için fiyat kg.baslna 5 T1. ve beş tonu asan ürün
miktarlarr için fiyat 4 TL.seklinde uygulaıabilir. Ancak bu yöntorrin
pratil., yönii zavıftıt. İİreticiyi hi1e 1i yol1ara sevkedebilir. Bunun
yerİne satrş tutarından belİrli oranda (Z1 gibi) bir pav ayırıp bir
fonda biriktirmek ve serbest piyasa fiyatlnln üretim rnaliyetinin altına diiştüğü yı-l1ar üreticiye, fiyat farkrnl ödemek üzere bu fondan
vararlanmaktrr. Biiylece oazara ma1
siiren üretici bir bakıma nrogressif

bir sekilde vergilendirilmis

hemde

hazinenin zarara katlanmansınrn öniine gec i lrni s olur.
g) Desteklerne politikasında
taban fiyat1 yöntemi yerine fiyat
veva gelir paritesi yöntemleri ter-

cih edilınelidir. Bununla beraber
çiftcinin eline geçen fi.yatla, ödediği fivatlar aras ındaki
oranlar, basit dc o1sa, bir fikir
verebilir. örneğin, zaman serisi
bu konuda

itibariyle karşılaştırmalr o1a :
rak: Traktör fiyatları ile buğ day fiyatlarr oran1, yen fiyat 1arı ile süt fiyatları oran],,tiitün fiyatl ile tarımda isçi ücretleri oranı gibi. Bu oranlar dan vararlanarak destekleme fi-

vatlar1 saptanılmalldrr.
h) Tarlmda uzun dönem orta1aııa malivet eğris ini etkileyen

önerrıli bir faktör de risk ve
belirsizliktir. Tabiat o]_av].a-'
rlndan doğan risk ve belirsiz1iği destek fivatlarr yolu ile
deği1 tarınsa1 sigorta ile kar-

srlamak gerekir. Tarrmsal s igortanln t zalnan kaybetneden tarrrtl

pol

itikasrndaki verini almas r
yararlar sağlayacaktrr.

büvük

ll

