TüRKtYE'DE TARIMDA DEsTEKLEME POi.lTlKAsI vE
TABAN FlYATLARI liYGULAi,lASI

Doç. Dr. Eııin ISIl:1,I
yazıda, kısaca, Sürkiye'
de güncelliğini her zaman koru Bu

bir konu, tarrmda desteklL.rnc
polİtİkası ve taban fİvat 1arı
uygulamasr ile ilgili bazr hıı yan

suslar be].İrtilmeye
t].r.

ça 1ı ş r 1:ıc

aii-

Gerçekten, t a]:1ml n destı:k i konusu iilkemizde vetis-,
olanağl bulan çeşitli iiriinleriıı
hasat ve pazarlama dijneml eı: iıı..
bağl1 olarak,bülün yı1 boyunc;ı
fiyatların ilanr ve düzevi, alr:,ı
şekilleri ve amaçlanan aLr,ınlarr ı;
gerçekleştirilip gcrçckl cşt iri
lemeyeceğİ, destekleme a 1rml aı: r 1enmes

nr yapacak kuruluşların tipi nitel iği ve başarı dıırıımu, v. s. ç,
bi çeşitli faktörlere bağlr o 1arak herne n herkesjn (iiretici,
Pazarlamada etl(iIi ir,ı.r ,,-c t': ketici) ilgi ve dikkariııi qek mektedir. Bu derece i 19 i 1eni

1en

bir konu olmas]-na rağmen, gene11ikle, .ekonoınik veriler, ge rçek^
ler ve bilinen ekonomik kaidc

1erden çok bazr siyasa'l gilriis ı,.
düşüncelere bağlr o1aralı ele i}1ı,ndığr için de denilebilir lri
daha uzun bir süre önenıini korı -

maya devam

edecektjr. HJtt3, il-

gilil,eri çeşitli sosyo -ekonornik
gruplar itibariyle f aı:k 1ı l rk 11i;steren tedbirleri almaya zorlay:icakt]'r.

Destekleme politikasr

!2

ve ta-

ban f jyatlai:]. ı.ıvgulaması, hakk:.nda

!-,e
yeterlİ ve avdl.nlatlcr bilgi
göriişle:,iıı uzıtn araştlrma ve incelcmelere ıla.,,a 1r o1arak verilmesi gerckJ i i,. ,ic, dahı iince yaprlmrs i rrcclı:ı.:eler ı,e son yıllar-

,i.1.]

ilgili

gözlem

-

1erıı dal,anar.ı}ı da b:,zı gcn:1 nitelikteki htlsus'] ırın ort.i]/ii kon rıas r ıi]ııkiindij;. t,,i, bura,la,gene1
o1iırak, ii<i ilııen1 i lıııstısı değİnilccek ve on]arla ilqili görüş ve
öııcriler },c1:. l i ' .. ..I<t.ir. Önce ,
Tiirki.ıe'de taL;ı" iivatlarr uyg1_1 1amas rna nedoıi ı
ardlr Ve
lıır t]J ı"i :rııailıır neler be].,1tl nınekted iı: sorusrı cevaplandrrrli:ıaya çaT r,srlacaktrr. Datıa sonrıı <la,Tarrm
§ C|lt(irl ıntlll
ii Lkcıni

i,i. t:ilıarı
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Tiirkiye'de taban fiyat larr

tıygı.ılamasrna neden ihtiyaç duyu1ıı:ılitııdrr ve taban fİvatlarr uygu1anıasrndan neı lııi beklenmektedİr?
Ge 1i.smi.

ş veya gelişmekte o-

1an iilkelı-ırdı: tarrıı sekt6rünün ekonomik ıre sosya1 sorunlarının, e-

lıonorniniıı d iğer sckrörlerine oriıirla daha Iazla ve kıırrşık(komp1eks) bir d,_ırrırnda o1duğu bilinen
bir gerçektir. Bit nederı'le tarlm
selitörü iLe ilgili sorrınların çö-

zümlennesİ ve tarı'n:-n ülkelerin ekonomİsİne önemli ölçüde katklda

tarlm aşağrda srralanan ö zel l ik1eri nedeniyle geniş ölçüde desteğe ihtiyaç göstermektedir:

tedİr.

1. Tarım sektörü ekonomlnln
en önemli sektörü o1makla bera ber tarlmsal Üretim, toPrak, za-

tarlmla ilgİlİ
politikalarrn -tarlrnsal politika nrn- isabetlİ saptanmas1 gerekmekbulunabİlınesİ İçİn

Ancak, tar:.mln özelliği icab r
olarak bu politİka saptan].rken de
farklr alanlarda ve yön_lerde bir tabiriyle tutar11 ve birbirini
mamlar hedef ve yöntemlerİn kullanı lmas ı gerektiğinden genellikle
çözümü güç bir sorunla karşrlaşr1-

maktad1.r. Gerçekten, üreticilere
istedigi düzeyde bir fiyat ve ge 1ir ternin etıneye yönelik amaçlarrn
tüketicilerin alrm gücii ve geçirn
düzeyi ile dengeli (bağdaşrr) o1mas:.nı sağlamak her zaman kolay
o1mamaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde tahakim bir sektör olmasrna karşın üretim daha çok geçim temini
ve üreticilerin kendi iht iyaç larr
için yapılmaktadır. Aş:.rr bir nüfus yoğunluğu ve bunrrn ortaya koyduğu bazr sosyo-ekonomik sorunlar,
iiretim faktijrlerının düsiik düzev deki prodüktivitesi bu U lt. i
".al
göze çarpan en belirgin özellik
1erdir. Bunlar:.n yan]- sıra,pazar lama sistemi ve kanalları.n:.n etkin
şekild.e çal:.şmadı.ğr da dikkate a1ınırsa tarırnda strüktür, fiyat ve
pazarlaına pol it ikalarrnrn iyi saptanmasr ve işletilmesine duyulan
ihtiyaç kendiliğinden bel irrnekte dir. Genellikle bu şekilde iyi isJ.et ilıne, devletİn veya görevlendİreceği bazı_ kuruluşlarrn tarlm
sektijrünü desteklernesiyle sağlan r:-m

mak tad].

r.

Gerçekten az gelişıniş ülke
lerde olduğu gibi Türkiye 'de de

ve doğal koşullara geniş ijlçüde bağlıdır, verim ve üretim
istikrarsrzlrğı vardrr.

ınan

2. Tarırnda üretim periyodu
uzundur ve üretimi talebe uydur-

ııak kolay değildir.
nunu

3. Tarrında azalan verirn kadiğer sektörlere göre daha

erken e tki

1i

olrnaktadrr.

4. Üret ic iler pazarlama bi1gileri ve piyasa haberlerinden
genellikle yoksundurlar, tarı'm sal ürünler genellikle çabuk bozulabilen niteliktedir.
5. Tüketicinin tarımsa1 ürünleri satln alnak için bütçe sinden ayrrdı,ğ:. pay gelire oranla nisbi olarak azalrş göstermektedİr.

6. Tarrmsal ürünlerİn arz ve
taleP elastikiyetleri düşüktür .
Bir başka deyiınle, iirünlerin arz
ve taleplerinde meydana gelen küçük d eğ i s i_k 1ik ler bu ürünlerin
fiyatlarrnıia önerıl i dalgalanına 1ara (ist ikrars:.z1:.ğa) sebep o1maktad].r.

7. Ayrrca tar:"msal gelir de
düşük ve kararl1 değ i ldir. Yı 1dan
yıl,a önemli farklılrklar göstermektedir. Bu arada sanayi ınalla-

rr fiyatlarrndaki artış}ar ta rrmda üretici gelirinin azaLma sına sebep olmaktadlr.
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8.

bir

ürünler

ikle etkin olınavan
sistemi içerisi,ıİe

Genel l

pazarlaına

paz ar 1anmak

9.

Tarı,m

r

ad r

r.

ürünleri fivatlarr

konjonktüre1 dalgalanmalara da o1dukça duyarlrdrr.

10. Tarrmda kaynak transferi
zordur ve sabit masraf oranı r,iiksekt

ir.

11. Üreticiler kiiçük üretiıı
ünİtelerine sahiptir ve etken şekİlde teşkilatlanamam:,şlardrr.
Bütün bu say].1an faktöIler
tarımln desteklenmeye iht iyaç gösterdiğini ortaya koyacak nite 1ik-

tedir. Yalnız heınen belirteliı,r ki,
taban fİyatlar1 tarlmln destekleıımesinde kullanrlan çeş it 1i yöntenılerden sadece birisidir. Ayrlca ,
taban fiyatları ile destekleme a1ımlarınrn da birbiriırden önenıl i
derecede farklr uygıılarrayr iç,.r dİğİ ve fakat Türkiye'de bu fark1rlrğa yeterince önern verilınediği
de

özellikle belirtilmesi

bir husustur.

g

ereken

Kanımlzca taban fiyatlarl uvgulaması öncelikle tarım politi -

kasrnın aşağ].da slralanan gene 1
nitelikteki amaçlarlnl ge rçek 1eş -

tirrneli tre daha sonra da bunun
bir devamr olarak tarrmın desteklenmesiyle ilgili amaçlarln rea 1ize edilmesine o1anak sağlanralrdır.
Kısaca ifade etınek gerekirse
tarım politikasının gene1 nite

1ikteki amaçlarl:

a) Tarrmsal üre t iıni yeterli
düzeye yükseltmek ve bunun beslent4

me, harnmadde, ihracat

ve gelir

poli tikasr ile uvurnlu düzeyde
ve karar11 şekilde seyrini saği anıak ,

b) tret icinin ürününü iyi
iyatla değerlendirİrken tüke ticiye de uygun fiyat ve ka].i f

tede

ına

1 teınİn etmek,

c) Tarım alanlnda çallşangel irini yükseltmek ve
fiyat ve gelirl erde karar1r1rğ:.
( is t ikrarı ) sağlamak,
1arın

d) Gelişim düzeyine para 1el olarak tarlmLn ülke ekono ııi s indel< i önemiııi diğer sektijrlere giderek kaydrrmak şeklinde
özetlenebilir.
tekleme pol it ikasrnrn
anıaçlarr isc; gene1 tarlm politikasr çerçeves inde, üreticilere kararlr fivatlar yoluyla daha yiiksek ve kararlı bİr gelir
temİn etü]]e, tiiketİc İ fİyatlarınDes

daki asrrr dalgalanrnaları azal!arak tüket ic i kesimi koruma,

bir bütiin o1arak tar:,mda strükt iire 1 iyj 1estirmeler yoluyla
üretimi artrrma(ıe iiretımı tüketici taleplerinde meydana gelen
değişikliğe uygun ge rçekl eş t irme, ürünler arasındaki nisbi
fiyat dengesini sağlama, üret iciler arasrnda daha bir gelir
l lml nl n gerçekleştirİlınesi
ve iireticinin teşvik ve himayesi şekl inde s rralanabilir.
dağl ı

Bu bakrmdan, taban fiyat uygulamasrnrn yukarrda ifadeı edilen amaçlara ulaşacak
şeki1 ve biçimde o1mas1 hen,ü tarım sektörii ve hern de ülke ekonomisi için oldukça yararla sonuç lar sağlayacaktlr. Şimdi de

ları

Ülkeınizde uygrılanan taban

fiyatları politİkasr tarlm sektörünün ihtiyaçlarınrn karşı.lannıası açı.sından yeterlimidir ve

eğer değİ 1se tarlm sektörünün
geliştirilmesi açrsrndan ne gibi
tedbirlerle desteklenmelidir konusu üzerinde dural rm.

ilgili organlarrn konuları. kendi
yönlerinden ve değişik açrlardan
görmelerinden dolayı zaten açık
olarak belirtilmerniş o1an hedeflere bile yönelme olanağl bulamadıkları, koordinasyon yetersizli-

ği içerisinde o1dukları-n:.,
e) tarlmda kaynaklarrn dağıtım ve kullanımında kaynağın en

Her ne kadar konuru her ü. rün için ayr]. ayrı' düşünerek ele
almak yararlı ise de genellikle
Türkiye'de uygulanan taban f iya tlarr politikasının yukarrda ifade
edilen arnaçlarr gerçekleştirdiğini ifade etmek zordur. Çünkü, bu
konudaki yüzeysel bir inceleıne
blLe;

fazla geli-r sağlayacak sahaya
tahsis ed ilmes inin sağlanamadığr
ve dolayrsiyle kaynakların israf
edildiği veya rasyone1 kullanılamadrğr, gelir politikasr ile i]. gili amaçlara.ulaşı-lamadlğı-nı- gös
termekted ir.

a) bazı ürünlerin üret iminde
genellikle yetersiz kalrndrğı ha1

nrn ülke tarlmlna yararlı o1masr
için bazr tedbirlerin alrnmasr
zorunlu görülnektedir. Bunlar da
aşağlda s 1ra 1anrnr ş t 1r:

de (örneğin, buğday) bazr ürüırleı:
de üretim fazlalıklarr ve stok
1arda aş r rı. biriknıeler (örneğin,
son yıllara kadar tütünde ve bu
yr1 pamukta olduğu gibi) olduğu İılı ı

b) üreticiye yaprlan ödeme zaman zaman devlet hazine sine büyük külfetler yüklediğini,

lerin

c)

taram ürünleri .aras ında
üretim yönünden bir denge sağlanmadı-ğl4r ve ülke yararlna o1mayan

ürünlerin üretiminin gerektigin den fazla teşvik edildiği ve do 1ayısıyle bazr öneınli ürünlerde
kaliteyi artlrma yönünden üreti ciyi teşvik edemediğini (örneğin,
tütün, çay) ,

d) taban fiyatr ııygulavan
teşkilat ve ünitelerin farkl r

kuruluş ve teşekküllerin bünye sinde yer aldrğı, diğer taraftan

Bu nedenle taban

fiyatları -

1. Tarrnda fİyat ve destek politikası,
leme
esasları ve a maçlarr önceden belirlenmiş bir
tarım politikasr ile uyıım halinde
o1nıalr ve taran politikası da gene1 ekonomi politikasına uygunluk
arzetmelidir.

2. Öncel ikle, taban fiyat],arı yoluyla gerçekleştirilınek istenen amaçlar ğok iyi saptanmalr

ve bu amaçlarr gerçekleştirilecek
araçlar ve yöntenler iyi seçilme1idir. Bir başka deyimle, hangi
ürünler, niçin, nekadar! ne zalnaın
ve ne şekilde ve kimler için des-

teklenecektir hususu obj ektif ve
bilimse1 esaslarla be 1ir lenme 1i
ve çabalar bu amacı gerçekleştir-

meye yöne 1Ei lme

3. ikinci

amaca yardrrnc1

1idir.

naddede bel irlenen

olacak şekilde ü15

rünler teker teker Madde Politika1arı çerçevesinde ele allnmalr ,
üretim, pazarlama ve değe r lend irme
ile tüketim yönleri ayrt ayr1 be1irlenmeli ve bu ınadde politikalarrndan giderek tar

ı-ın'da

destekleme

politikasına ulaşmaya ça1:-şılmalıd]"r. Desteklemeye konu olan ürün
sayrları azaltılma11 ve memleke t

ekonomisi yönünden daha çok. önem
arzeden ürünler üzerinde durulına -

l:.dlr. Bİlimsel veri ve esaslara
göre saptanmlş madde politikalarr
da her türlü baskı ve etkilere rağmen gerçekleştirilmeye ça}r şllrnal1dı,r.
4, Desteklerne ile ilgili amaç1arrn sadece fiyatlar yolu ile gerçekleştirilmesi yerine tarı-nda biinyesel ve strüktüre1 (yaprsa1) iyi leştirmeleri ve tekno1o_,i ik gelişme1eri sağlayacak yöntemlerle (örne ğin ucuz ve kolay girdi sağlama gibi) tarrmrn desteklenmesine öncelik
verİlmeli ve fiyatlar bunu tanıarnlhyıcı bir unsur olarak düşiinülnıeli dir. Bu sayede uzun dönernde verirn
artacak ve üreticinin geliri yiikse-

6. Taban fiyatlarr ve destekalrmlarr ile ilgili bütün hususlarr saptayan, uygul aınayı yürüten ve doğrudan doğruya hükiimet e
karşr sorumlu olacak şekilde 'yetkilendirilınis, üniversitelerin i1gili birimlerinin ve konu i].e i.1gili biitün kuruluşlarrn temsilci lerne

1eriııden meydana gelen günlük po1itik davranıslardan uzak ve tamamen objektif ve bilimse1 esaslara
dayalı çalrşan ve mali o1anakları
olan bİr Destekleme Alımları Kuru1,rx teşki1 ed i 1me 1id ir. Böylece des
te-ek1 emenin tek merkezden yürütü1 ınesi olanağrna kavuşulınuş olacak -

tlr.

be 1irt il en
gtirevleri yapacağı düşünülmek tedİr,
Destekleme fiyat pol it ikas r
1
amaçlarının saptanmas1, desteklemeye tabi o1acak ürünlerin seçiıni ve uygulamaya
alınacakların be 1ir lenmes i ,
2
Liriinler için des tekleme ölçü

Bu kurulun aşağlda

ve kriterleri ile bunlardan
en uygun olanlarrnrn saptan-

1ecektir.

5. Destekleme po 1i t ika 1ar r
saptanrrken küçük üretici durumun da olan ve bugün Türkiye''de tarlnı
kesiminin öneınli bir bölümiinü oluşturan küçük çiftçilerin s orun lar rn r
çözümleyecek farklı politika ted -

birleri, büyük iireticiler için de
farklr politika tedbirleri uygtıla ması yararlı olacaktrr. Hatta bö1gese1 düzeyde ve işletme tipleri
ve büyüklükleri it ibariyle esnekliği olan tedbirlerin alınrnasrnrn daha etken sonuçlar sağlayacağr ifade
edilebilir. Bu tedbirler de aşağrda
belirtilen Destekleme Alrmları Ku -

rulu tarafından
16

be 1i r 1enıııe

1İd lr.

masl,
3

fiyatlarrnı be 1irli esaslara göre forrıü1 1er ve araştlrnalarla ortaya

Destekleme
konınas r ,

4

Destekleme ile ilgili olarak
ihtiyaç duyulacak finansmanı
he

5

s

ap lama ,

Uygulayı-cı-kuruluşlar ile
bunlar:,n ca 1r şrıa esaslarınr
saptama ve bu esaslara göre
çal rsılması için gerekl i
program ve hazırlrkları yapma (T,M.M.o.B., ziraat Müh.
Odasr 21. Dijneın Genel Kurul
Ça

s.

1ı şrna Raporu, Ankara 1975,
49-53) .

Politikalarr çer gidişine göre
yrlrn
ve
çevesinde
üret icinin kendi kendini destek1emesine olanak verecek ve gene
üreticinin kendi kaynakl arından
meydana gelen bir Garanti ve İs7.

Madde

tikrar Fonu teşkiline g id i lme 1idir. Bu fonun da nas:-l kuru].acağı ve İşleyeceğİ Destekleme A l:.mları Kurulu tarafrndan sap
tanmalldır. Ayrlca, ürürller itibariyle bir stok müessesine ih t iyaç vardır. Vakit geçirilmeden
kurulması yararlr o 1acak t rr.
8. Desteklemenin isabetli
r için ürünler itibariyle
üretim, tüketin, gelir ve fiyatlar arasındaki ilişkileri belir1eyen biliınse1 araştlrrnalar yaprlmalr veya bu tİp araştlrmaların teşviki sağlanarak hangi iirünün ne miktarda ve hangi for o

lınas

nü1 ve yöntemle destekleneceği
bilimsel olarak ortaya konmalı drr. Bu arada tarlmsa1 istatis tikler özellikle bu amaçla özenle toplanmalr ve yukarrda isim
belirtilen kurulun bunlardan yararlanması- sağlanmal ı.d r r.

9. Üreticilerin kooperat if
örgütler ha linde
birleşmeleri teşvik ed ilmel i ve
veya benzeri

bu sayede de desteklemenin dev let Çaraflndan her yı1 yaprlnıası
zorunlu bir uygulama olmaktan
çıkarılarak, gerektiğinde yapı -

labileceği bilincine varr lmaya
çalışılınalıdrr. Dolayısiyle, bugüne kadar olduğu gibi her y1I
genellikle yüksek fiyat politi kası uygulamaktan vazgeçerek bu
konunun bir siyasal istismar(sömürü) vasrtası olmaktan kurtarl1mas:- gerekl i gö rü lmekted i r.

10. Destekleme ve taban fi finansmanın nerelerden ve ne şekİlde sağlanacağı
da önceden belirlenıneli ve bu yüzden ortaya çıkan çeşitli sorunlara
da mani olunınalı.dır. Kı.sa dönemde
geçerli bir tedbir o1arak destek lemeyi yapan kuruluşlarrn masraf 1arr ürünlerin sat:.ş f iya t 1ar:.na
yansltllmal1 ve böyLece de kuruluşlarrn zararlarrnr karşrlamak üzere
her yı1 hazineden yüksek sayrlacak
miktarlardaki bu kabi1 ödemelere
mani olunmalıdır.

yatlarl ile ilgili

11. Taban fiyatlar]- ve destekalrmlarr ile ilgili fiyatları.n
ilanr ürünlere göre iki aşamada yaprlınalr ve öncelikle (ekimden önce)
işari fiyatlar belirlenmeli ve ha sat zamanl da gerçekleştirilecek
fiyatlar ilan edilmelidir. Bu sayede de kaynaklarrn üretim kolları
arasında daha iyi dağ:-t].m]- sağlan mı.ş o1acaktrr. Hatta fiyatlar ara srnda ürünlerin çeşidi, varyetesi
ve yetiş tirildiği bölgeler itibariy
1e farklrlıklar olmasrna da çalışr1
1eme

mal]'d].r.

12. Bütün bu tedbirlerİn başarıya ulaşabilmesi için de tarımsa].
sigorta sisteminin ge 1iş t iri lıne s i

gibi, kontrollu tar].İnsal kredi uygulamasrnın arttırllması gibi tedbirlerle birlikte bünye, strüktü rel yapı ve pazarlarna sistemindeki
iyileştİrmeleri kapsayan dİğer tedbirlerin de alınmasr gerekli görü1-

mektedir. Çünkü, sadece f iyat 1arı.n
ve onlarla ilgili tedb irl erin, bugün

karşılaşrlan sorunları çözmesi beklenemeyeceği gibi bunlarrn i 1er ide
çözümü daha da zor yeni ekonomik
ve sosyal sorunlar çrkarmas rndan
endişe ed i 1rne 1id i r.
I7

