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Türkiye'de Tarım Politikaları: 

Buday Üzerinden Bir Deerlendirme

1 

Perihan SAY GIN 

Q 

›R›fi 

FAO ba˛kanı Jacques Diouf, 14 Eylül 2006'da yaptıı açıklamada, artan 

dünya nüfusunu besleyebilmek için ikinci bir "Ye˛il Devrim"e ihtiyacımız 

olacaını bildirdi ve kötüye giden iklimsel ko˛ullara ve su kaynakları ile 

ekilebilir arazilerin azalı˛ına ramen, 2050'li yıllara kadar dünyadaki birçok 

ülkenin tarımsal üretimlerini artırmaları gerekeceini ekledi. Buradan 

hareketle Diouf ula˛ılabilir kaynaklanıl rasyonel ve etkin bir biçimde kul-

lanılmasının önemini vurguladı. 

Diouf un sözleri ile uyumlu olarak, gıda güvenlii ve kendine yeterlik üzer-

ine yapılan çalı˛malar, yakla˛ık 1984'ten bu yana dünya nüfusunun tahıl üre-

timinden daha hızlı bir artı˛ gösterdiini ve birçok ülkede ki˛i ba˛ına dü˛en 

tahıl üretiminin kaygı verici bir hızla azaldıını göstermektedir. (Brovvn 1997; 

Dyson 1997) Benzer ˛ekilde, Türkiye'deki tahıl üretiminin zaman içindeki 

dei˛imini gözlemlediimizde de, ki˛i ba˛ına dü˛en tahıl üretiminin 1980'lerin 

ba˛ından bu yana dü˛ü˛ eilimine girdiini söyleyebiliriz. 

Bu genel dü˛ü˛ün en önemli nedeni olarak uygulanan politikalar öne 

sürülmektedir. (Dyson 1997) Bu yakla˛ıma göre, uygulanan politikalar sonu-

cu sanayide girdi olarak kullanılan pamuk, ayçiçei vb. gibi tahıl dı˛ı tarımsal 

* Bu çalı˛ma yazarın Paris I Pantheon Sorbonne Üniversitesinde 2006 yılında tamamladıı "Estimation de la 

Reponse de l'Offre du Ble: Evaluation des Polititjues Agricoles a l'Egard de la Diminution Forte de la Produrtion" 

ba˛lıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmı˛tır. 
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üretim, tahıl üretimine oranla göreceli olarak artı˛a geçmi˛tir. Bu çerçevede 
literatürdeki birçok çalı˛mada tarımsal üretimi artımak için çiftçilere doru 
te˛viklerin verilmesinin önemi vurgulanmı˛tır. (Behrman, 1968; 
Thamarajakshi. 1977; Nevvbery et Stiglitz, 1981; Stevens et Jabbara, 1988; 
Tsakok. 1990; Sadoulet et deJanvry, 1995) Dolayısıyla bu dü˛ü˛e kar˛ı önlem 
alabilmek için uygulanacak politikalardaki en önemli nokta, çiftçilerin bu 
te˛viklere verdikleri kar˛ılıın derecesini bilmektir.q 

1980"li yıllardan bu yana, IMF'nin ekonomideki rekabet ortamını 
iyile˛tirmeyi hedefleyen Yapısal Uyum Programları birçok geli˛mekte olan 
ülkede uygulanmaktadır. Türkiye'de de bu politikalar 1980'li yılların 
ba˛ından beri fiyat üzerindeki müdahelelerinin tarımsal piyasalarda yarattıı 
aksaklıkları ve bu müdahelelerin devlet bütçesi üzerindeki yükü hafifletmek 
amacıyla uygulanmaktadır. Son olarak 2000 yılında alınan kararla, 
Türkiye'deki tüm tarımsal desteklerin kaldırılıp yerine Dorudan Gelir 
Destei Sistemi'nin uygulanması hedef olarak belirlenmi˛tir. 

I. Türk Tarımının Genel Durumu 

Ünlü tarihçi Eric Hobsbawının deyi˛iyle "Orta Dou ve Avrupa'da kahin 
son köylü kalesi" olan Türkiye'de tarım, gerek gayri safi milli hasıladaki gerek 
ihracat gelirlerindeki payı bakımından önemini 1970'lere kadar korumu˛tur. 
Dolayısıyla tarım sektörü hükümetlerin büyük ölçüde destekledii ve 
koruduu bir sektör olagelmi˛tir. Bu desteklemeler sayesinde sektör II. Dünya 
Sava˛ı yılları dı˛ında önemli geli˛meler kaydetmi˛tir. 

II. Dünya Sava˛ı yıllarından sonra Türk tarımı 1980'li yılların ba˛ında 
ya˛anan yapısal dei˛im sürecinde ikinci kez duraksama dönemine girmi˛tir. 
Bu dönemde, teknik geli˛meler neredeyse tamamen durmu˛ ve birçok 
tarımsal ürünün üretimi önemli ölçüde azalmı˛tır. Bu durumda, tarımsal üre-
timin artı˛ hızı, nüfus artı˛ hızının altına düsmüs ve tarımsal ihracat azalı˛a 
geçerken, kimi ürünler için bazı dönemlerde ithalat seviyeleri de artı˛ göster-
mi˛tir. 1990'lı yılların ba˛ında, tarımda ya˛anan gerilemeye kar˛ı bir 
mücadele ba˛latılmı˛tır. Ancak bu dönemde uygulanan politikalar bu gerile-
meyi önleyememi˛tir. Ayrıca politikaların üzerindeki bazı iç ve dı˛ kısıtlar 
problemleri daha da derinle˛tirmi˛ ve çözümlerini zorla˛tırmı˛tır. 

Tarımsal üretimde son yirmi yılda gözlenen dei˛imleri ele aldıımızda, 
üretiminde artı˛ kaydeden tek tarımsal ürün grubu meyve ve sebzeler 
olmu˛tur. Özellikle tahıllar, ˛eker pancarı, tütün ve pamuk gibi temel tarım 
ürünleri cok dü˛ük artı˛lar kaydetmi˛tir. 
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1980'lerden sonra dünya tarım piyasalarında ya˛anan durgunluun ve 

geli˛mi˛ ülkeler arasındaki tarımsal destek rekabetinin yarattıı fiyatlardaki 

genel dü˛ü˛ eiliminin Türkiye'de tarımsal üretim üzerinde olumsuz bir etk-

isi olduu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Ancak bunun yanı sıra, ulus-

lararası rekabetten önemli ölçüde korunan Türk tarımında ya˛anan önemli 

gerilemeyi açıklayan sebepleri biraz da ülke sınırları içinde aramak gereke-

cektir. Bu durumda Türk tarımının yapısal problemlerine kısaca deinmek 

gerekecektir. 

Tarımsal üretim artı˛ının salanması öncelikle bir verimlilik sorunudur. 

Türk tarımı ekilebilir tarım arazilerinin sınırına uzun zaman önce ula˛mı˛ 

olduu için tarımsal üretimi artırmanın tek yolu verimlilii artırmaktan 

geçmektedir. 

Tarımsal kalkınma hareketi 1923'tc Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte 

ba˛lamasına ramen Türk tarımında modern tekniklerin kullanılmaya 

ba˛laması 1960'lı yılları bulmu˛tur. Dolayısıyla tarımsal verimlilikteki önem-

li artı˛lar bu dönemden itibaren gözlcmlenmeye ba˛lamı˛tır. 1960'larda 

devlet, ithalata dayalı endüstrile˛me politikaları ile uyumlu olarak modern 

girdi kullanımını desteklemi˛tir. Keza bu dönemden önce 107 bin ton olan 

kimyasal gübre tüketimi artı˛ göstermeye ba˛lamı˛ ve 1980'lerc 

yakla˛ılırken, 4 milyon tona ula˛mı˛tır. Ancak 1980'den itibaren devletin 

destekleme gücü azalmaya ba˛lamı˛ ve tarımdaki teknolojik geli˛me de 

yava˛lamaya ba˛lamı˛tır. 1980'dc uygulamaya konan yapısal uyum pro-

gramlarının tarımı derinden etkileyen ilk uygulaması kimyasal gübre fıyat-

larınaki önemli artı˛ olmu˛tur. Fiyat müdahaleleri kaldırılınca, 1980 yılında 

ortalama gübre fiyatı geçen yıla oranla be˛ kat artmı˛ ve gübrenin tarımsal 

üretim maliyetlerindeki payı %7'den %17'ye artmı˛tır (Tekeli, Ergim, 1983). 

Dolayısıyla kimyasal gübre kullanımı bu dönemden itibaren ciddi bir azalı˛a 

geçmi˛tir. Bu azalı˛ büyük ölçüde tarımsal ürünlerin verimliliklerinin de 

azalı˛ına yol açmı˛tır. 

Türkiye'de tarımsal üretimin neredeyse tamamını olu˛turan birkaç ürünün 

verimliliklerini ele aldıımızda, genel portrenin hiç de iç açıcı olmadıı 

ortadadır. Örnein en önemli ürün olan budayın verimlilii 1960-1980 yılları 

arasında %66 iken, 1980-2005 yılları arasında ortalama %15'lere kadar 

dü˛mü˛tür (TÜ›K). Genel olarak, Türkiye'nin verimlilik rakamları dünya 

ortalamalarının altında kalmaktadır. Yine buday için, Türkiye'de hektar 

ba˛ına buday üretimi (2002-2003 yılları ortalaması) 2100 kg iken, dünyada-
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ki ortalama hektar ba˛ına 2.680 kg'dır ve bu rakam Avrupa Birlii için 6.000 

kg'a kadar ula˛maktadır (FAOSTAT). 

2. Çiftçilerin Politikalara Duyarlılıı ve Türkiye'de Tarımsal Politikalar 

Tarım sektörü, iklim ko˛ullarına balılıı ve hem ekonomik hem de sosyal 

açıdan büyük önem ta˛ıması nedeniyle, her zaman dünyada hükümetlerce 

belli ölçülerde desteklenmi˛ ve korunmu˛tur. Gerek fiyat müdaheleleri 

gerekse fıyatdı˛ı destekler yalnızca geli˛mekte olan ülkelerde benimsenme-

mi˛tir. Aksine tarım sektöründe en korumacı ve müdaheleci olan ülkeler 

geli˛mi˛ ülkeler olmu˛lardır (Kazgan, 2003). 

Tarım politikalarındaki en önemli nokta çiftçilerin verilen te˛viklere 

duyarlılıı konusudur. 1950 ve 1960'ların kalkınma ekonomisi literatüründe 

genel yakla˛ım çiftçilerin ekonomik te˛viklere kar˛ı tamamen duyarsız olduk-

ları yönündeydi. Ancak Schultz'un (1964) ünlü çalı˛ması ile ba˛layarak 

geli˛mekte olan ülkeler üzerine yapılan birçok çalı˛ma, çiftçilerin politika 

dei˛ikliklerine anında ve tam bir kar˛ılık vermeyi˛lerinin nedeninin 

dei˛ikliklere uyum gösterme kapasitelerinin zayıflıı deil, kar˛ıla˛tıkları 

kimi kısıtlar olduunu gösterdi. Yine aynı çalı˛malar bu kısıtlar 

kaldırıldıında çiftçilerin politika dei˛ikliklerine kar˛ı önemli ölçüde 

duyarlılık gösterdiklerinin altını çizdi. 

Tarım politikaları olu˛turulurken göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli noktalardan biri tarım sektörünün bazı tipik özellikleridir. Geli˛mekte 

olan ülkelerdeki çiftçilerin büyük bir çounluu piyasadan baımsız olma özel-

lii gösterir. (Ellis, 1988) Bu çiftçiler, ürettikleri tarımsal ürünün bir kısmını 

piyasaya sunmak yerine kendileri tüketirler. Bu durumda bazı ürünlerin ya 

da girdilerin piyasası olu˛mayabilir ya da birçok çiftçi kulladıkları girdileri 

tedarik etmede ve ürettikleri ürünleri satmada aksak piyasalarla kar˛ı 

kar˛ıya kalırlar. (De Janvry, Sadoulet, Fafchamps: 1991). 

Tarımsal hanehalkı farklı amaçlar arasında tercih yapmak durumunda 

olan üretim ve tüketimin içice geçtii bir birimdir. Örnein aynı anda gerçek-

le˛tirilmesi imkansız olan birçok amaç saymak mümkündür: Üretim düzey-

lerinin daha yüksek olması, daha çok tüketim ürünü satınalabilmek için gelir-

lerinin daha yüksek olması, gıda güvenlii seviyelerinin daha yüksek bir 

seviyede olması, üretim için ayırdıkları aile i˛gücü zamanının daha dü˛ük 

olması vb. 
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Burada saydıımız son amaç ile ilk amacın aynı anda gerçekle˛ebilmesi 

yalnızca bir i˛ gücü piyasasının varlıı ile mümkündür. ›˛ gücü piyasası olu˛tuu 

takdirde çiftçi, aile i˛ gücünü piyasadan i˛çi bularak ikame edebilecektir. 

Bu tür örneklerin çoaltılması mümkündür ve iktisatçılar tarafından bu 

seçimlerin tarımsal hanehalkınm karar alma sürecine katılmasını salamak 

için bir çok farklı model geli˛tirilmi˛tir. Bu çalı˛maların vardıı genel sonuç 

a˛aıdaki gibi özetlenebilir: 

Hanehalkınm dı˛sal bir dei˛iklie -örnein bir ürünün fiyatındaki artı˛a-

duyarhlıı, çiftçilerin piyasaya entegre olma derecelerine balıdır (Ellis: 1992; 

De Janvry Sadoulet: 1995). Ayrıca çiftçilerin duyarlılıı, ele alınan bölgenin 

farklı yerel özelliklerine de balı olabileceinden, çiftçilerin politika dei˛iklik-

lerine verecei cevaplar üzerinde genelle˛tirilmi˛ çıkarımlar yapmak pek 

salıklı sonuçlar dourmayacaktır (Ellis: 1992). 

Daha önce de belirttiimiz gibi tarımsal politika kararları alınırken çiftçi-

lerin duyarlılıkları göz önünde bulundurulması politikaların etkinlii 

açısından büyük önem ta˛ır. Ayrıca tarım politikaları, çiftçiyi doru yönde ve 

istenilen ölçüde te˛vik edebilmek için uygulandıı bölgenin özellikleri ve yerel 

ko˛ullarıyla da uyum içinde olmalıdır. Örnein bir bölgede i˛gücü, toprak ya 

da kredi piyasaları etkin i˛lemiyorsa, bu bölgedeki çiftçilerin politikalara karsı 

daha az duyarlı olmalarını beklemek gerekir. Tarım politikalarının bu genel 

zorluklarının yanı sıra Türkiye için aynı zamanda bazı iç ve dı˛ kısıtlar söz 

konusudur. Enflasyon ve artan nüfus baskısı iç kısıtları olu˛turuken, ulus-

lararası piyasalardaki geli˛meler de ılı˛ kısıtları olu˛turmaktadır (Sahinoz, 

Çaatay, Teoman, Kıymaz: 2005). 

Tarımla ilgili uluslararası geli˛melerden biri 1995 yılında yürürlüe konan 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anla˛masıdır. Bu anla˛ma tarım piyasalarındaki 

devlet müdahelelerini en az seviyeye indirerek piyasa ko˛ullarının tarımsal 

üretimin gidi˛atını belirleyip yönlendirmesini salamak amacıyla olu˛turul-

mu˛tur. Türkiye de DTÖ'nün bir üyesi olduu için, Türk tarımı da bu 

anla˛manın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. Ayrıca, Avrupa 

Birlii'ne üyeliin kabulü çerçevesinde, tarım politikalarının uyum gösterme-

si gerekmektedir. Esasen, AB üyelii ve DTÖ anla˛ması benzer sonuçlar 

ta˛ımaktadır. Her iki durumda da tarım sektörünü korumakta olan destek-

lerin kaldırılması gündeme gelmektedir. Bu durumda tarımsal fiyatlarda bir 

dü˛ü˛ ya˛anması kaçınılmazdır. Zira gümrükteki engellerin kaldırılmasından 

sonra olu˛an fiyatlardan daha yüksek bir destek fiyatı belirlemek devlet 

bütçesine aır bir yük olu˛turmaktan öteye gidemeyecektir. 
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Dü˛en fiyatlar kar˛ısında çiftçilerin azalan geliri için önlem alma amacı 

ta˛ıyan ve Türkiye'de 2000 yılından beri uygulanmakta olan Dorudan Gelir 

Destei Sistemi'nin etkinlii oldukça tartı˛malı bir konudur. Birçok iktisatçı 

böyle bir destein fiyatların dü˛mesinden kaynaklanan tarımsal gelirdeki 

azalı˛ı telafi edemeyeceini dü˛ünüyor. Bu durumda ise tek çare fiyat 

azalı˛larına kar˛ı ayakta kalabilmek için maliyetlerin dü˛ürülmesinden 

geçiyor. (Akder: 2005) 

1980 yıllarda büyük ölçüde azalan destekler sonucu dü˛en tarımsal üre-

time kar˛ı önlem almak için ve aynı zamanda dönemin siyasetini yansıtan 

popülist bir yakla˛ımla 1990'lı yılların ba˛larında tarımsal destekler yeniden 

artırıldı. Ancak bu artı˛ tarımsal üretimde farkedilir bir artı˛ salamadı. 

Daha önce de bahsettiimiz iç ve dı˛ kısıtların etkileri ile 1990'h yılların 

sonuna gelindiinde, tarım destekleri tartı˛maya açıldı ve sonuç olarak uzun 

dönemli bir stratejik plan kapsamında desteklerin yeniden gözden geçirilmesi 

yerine tüm desteklerin kaldırılmasına ve Dorudan Gelir Destei'ne geçilme-

sine karar verildi (Kazgan: 2003). 

Desteklerin tamamen kaldırılması iktisatçılar tarafından youn ele˛tiriler 

almı˛tır. Bu ele˛tirilerin temelinde Türk çiftçisinin yapısal sorunlara sahi)) 

"politikasız" bir tarım sektörü ile ba˛ba˛a bırakılmı˛ olması yer almaktadır. 

Nitekim çiftçilerin verilen te˛vik ve desteklere bölgesel ve ürün bazında 

verdikleri kar˛ılıklar göz önünde bulundurularak verimlilii artırmaya ve 

yapısal problemleri çözmeye yönelik etkin bir destekleme sistemi yerine 

çiftçiyi bütçe kısıtının elverdii ölçüde "dorudan" desteklemek Türk 

tarımında gözlemlenen (aslında tüm dünyada tehdit olu˛turan) üretim 

azalı˛ını önleyebilecek bir politika izlenimi vermemektedir. 

Youn ele˛tirilere ramen 1999 yılında ilk kez IMF'ye verilen niyet mek-

tubunda tüm desteklerin 2002'ye kadar a˛amalı olarak kaldırılıp Dorudan 

Gelir Destei Sistemi'ne geçilecei açıklanmı˛tır. Akabinde desteklerin 

kaldırılması için belirlenen tarih IMF ile 2001 yılında yenilenen stand-by 

tarafından uzatılmı˛tır. Bakanlar Kurulunun Dorudan Gelir Destei Sistemi 

ile ilgili kararı 14 Mart 2000 tarihli resmi gazetede yayınlanmı˛tır. Böylece 

Türkiye'deki tüm tarımsal destek politikalarının yerini tek ba˛ına Dorudan 

Gelir Destei Sistemi almı˛tır. Esasen bu sistem birçok ülkede dier destek-

leme politikaları ile birlikte uygulanılmaktadır. Örnein Avrupa Birlii 

ülkelerinde bu sistemin tarımsal destekleme bütçesindeki payı %30'dur 
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(Oyan: 2004). Ne var ki, bugün Türk tarımının kar˛ı kar˛ıya olduu durum 

endi˛e verici görünse de tarım politikalarında önemli bir dei˛ikliin sinyal-

leri verilmemektedir. 

3. Buday Üretimi Üzerinden Bir Deerlendirme 

3.1. Türk Tarımında Budayın Yeri 

Türkiye'de tarımsal üretim temel olarak bitkisel üretime dayanır ve bu 

bitkisel üretimin büyük kısmını tahıl üretimi olu˛turur. Üretimin bu yapısı 

Cumhuriyet'in kurulu˛unda bu yana önemli bir dei˛iklik göstermemi˛tir. 

2005 yılı istatsitiklerine göre tahıl üretimine (özellikle buday üretimine) 

ayrılan ekili alanların toplam ekili alanlar içindeki oranı %63 civarındadır. 

Biliyoruz ki tüm ülkeler artan nüfuslarını beslemeye yetecek bir üretimi 

garanti altına almak durumundadır. Bu durum ödemeler dengesi açıı ve 

döviz sorunu ya˛ayan geli˛mekte olan ülkelerde daha da önemli bir hale gelir. 

Türkiye'de son yıllarda kendine yeterli bakımından artan nüfus bu konuda 

önemli bir baskı yaratmaktadır. Zira Türkiye'de beslenme tüketimi özellikle 

tahıllar üzerinde younla˛maktadır. (fiekil 1) 

Tahıllar 
50 

Bakliyat ve dierleri 

Ulusal 

Geli˛mi˛ Ülkeler 

Meyveler ve Sebzeler 

Yalar 

fieker & Tatlı 

Hayvansal Ürünler 

Kaynak : FAOSTAT (Ülke Profili Verileri) 
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Budayı, ekili alan, beslenme ve buday üreten çiftçi sayısı bakımından göz 

önüne aldıımızda, budayın Türkiye'deki en önemli tarımsal ürün olduunu 

söylemek doru olacaktır. Nitekim 4 milyon çiftçinin %75'i buday üretmekte-

dir ve ekili alanların %70'i budaya tahsis edilmi˛tir. Aynı zamanda 2005 yılı 

verileri ile yıllık 21 milyon ton üretimle dünyadaki buday üreticileri arasında 

Türkiye onuncu sırada yer almaktadır. (FAOSTAT: Ülke Profili Verileri) 

Gerek besin tüketimindeki gerekse tarımsal üretimdeki önemli payı göz 

önüne alındıında buday üzerinden yapılan deerlendirmelerin Türk 

tarımının kaderini belirleyen politikaları deerlendirmek adına önemli 

ipuçlan vereceini söylemek mümkündür. 

3.2. Buday Arzının Duyarlılıı Üzerine Yapılan Çalı˛malar 

1983 ve 2003 yılları arasında tahıl üretimi %20'lik bir artı˛ kaydetmi˛tir. 

Bu dönemin ba˛ında 24-25 milyon ton olan yıllık tahıl üretimi, 2003 yılında 30 

milyon tona ula˛mı˛tır ki bu rakam bugün de yakla˛ık olarak aynıdır (TÜ›K). 

Buday üretimi de buna paralel bir geli˛im göstermi˛tir. Ki˛i ba˛ına dü˛en 

buday üretimi ise 1927'den bu yana zaman zaman önemli artı˛lar kaydet-

mi˛se de a˛aıdaki ˛ekilde görüldüü gibi 1990'lı yılların sonlarından itibaren 

dü˛ü˛e geçmi˛tir ve bugün bu dü˛ü˛ endi˛e verici hızla devam etmektedir. 

Grafik 1: Türkiye'de ki˛i ba˛ına dü˛en buday üretimin zaman 
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Ki˛i ba˛ına dü˛en buday üretiminin bu hızlı azalı˛ı kar˛ısında üretimi 

artırmak için alınabilecek önlemleri belirlemek için buday arzının fiyat ve 

fîyatdı˛ı faktörlerdeki dei˛ikliklere kar˛ı ne kadar duyarlı olduunu ölçmek 

bu önlemlerin etkinliinde önemli rol oynar. Zira çiftçilerin çe˛itli dı˛sal 

dei˛ikliklere duyarlılıkları farklı nedenlerle (piyasa aksaklıkları gibi) dü˛ük 

olabilir. Ama çiftçinin en duyarlı olduu ve tarımın yapısal problemlerini 

çözmede en etkin olan politikayı uygulayabilmek için bu bilgi vazgeçilmez 

olmalıdır. 

Buday Türkiye için ta˛ıdıı önem bakımından birçok çalı˛maya konu 

olmu˛tur. Biz burada budayın arz esneklii üzerine yapılan çalı˛malara poli-

tika deerlendirmelerine ı˛ık tutması için kısaca deineceiz. 

Esasen çiftçilerin duyarlılıı üzerinden politika belirlemeye çalı˛ırken 

ba˛vurulması gereken tarımsal arz duyarlılıı tahminleri birçok farklı methot-

la yapılmaktadır."' Ama biz daha etkin sonuç vermesi açısından tek bir ürün 

üzerinden budayı ele alarak yapılan deerlendirmeler üzerinde duracaız. 

Tablo 1: Türkiye'de Buday Arzı Esneklii Üzerine Yapılan Çalı˛malar 

Buday Arzının Fiyat Esneklii 

Yazar Kısa Dönem 

Kip(1972) 

Soral(1973) 

Ekmekçiolu et Kasnakolu (1979) 0.093-0,129 

Somel(1979) 0,108 

AFC/GAP (1992) 

Albayrak (1997) 0,183 

Kaynak: Albayrak (2000) 

Uzun Dönem 

0,376 

0,108 

0,211-0,255 

0,521 

0,3 

0,23 

Yukarıdaki tabloda sonuçları verilen çalı˛maları kar˛ıla˛tırdıımızda, 

Türkiye'de buday arzının fiyat esneklii tahminlerinin çalı˛madan çalı˛maya 

farklılık gösterdiini söylemek mümkündür. Bu çe˛itlilik a˛aıda sıralanan 

sebeplerden kaynaklanabilir: 

" Bahsedilen duyarlılık tahminleri bireysel ürün bazında yapıldıı gibi toplam tarımsal ürün üzerinden de 

yapılabilmektedir. Ancak yapılan çalı˛malar ürün bazında yapılan çalı˛maların daha anlamlı tahminler 

saladıını ortaya koymu˛tur. Zira en anlamlı sonuçlara ülke düzeyinde toplam üretim üzerinden deil, bölge-

sel farklılıkları da göz önüne alan her bölge için ayrı ürün bazında tahminler ile ula˛ılmaktadır. 
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- Fiyat beklentilerinin olu˛umunda farklı metotlar kullanılması 

- Farklı çalı˛maların farklı dönemleri ele alması 

- Farklı arz esneklii tahmin metotlarının kullanılması 

Bu çe˛itlilie ramen yine de kimi çıkarımlar yapmak mümkündür. Tablo-

dan da anla˛ılacaı gibi kaydadeer bir arz esnekliinden bahsetmek müm-

kündür. Kısa dönem esneklikleri 0,093 ile 0,183 arasında dei˛mektedir. Kısa 

dönem esnekliklerinin dü˛ük olması, temel üretim faktörlerinin (toprak ve 

sermaye gibi) kullanımının kısa dönemde ani dı˛sal dei˛meler kar˛ısında bir-

den dei˛tirilememesi ile açıklanır. Kısa dönemde arz, fiyat dei˛ikliklerinden 

büyük ölçüde etkilenmez. Kısa dönemde üretimde gözlemlenen dalgalanmalar 

genelde iklim ko˛ullarından kaynaklanır. 

Arzın uzun dönemli fiyat esnekliklerinin tahminleri görüldüü gibi bir çe-

˛itlilik göstermekte ve kesin bir tablo çizmemektedir. Bununla birlikte az ön-

ce açıkladıımızı dorulayacak biçimde kısa dönem esnekliklerinden daha 

yüksektirler. Çünkü kısa dönemde sabit olan üretim faktörleri uzun dönemde 

daha dei˛ken hale gelirler. 

Burada adı geçen çalı˛maların çou, yalnızca buday arzının fiyat esnek-

liini tahmin eden çalı˛malardır. Oysa tarımsal üretimi etkileyen birçok fi-

yatdı˛ı faktör olduu açıktır. Üretim fonksiyonunda yer alan fiyat ve fiyat-

dı˛ı faktörlerin belirlenmesi bu noktada büyük önem arz eder. Kaldı ki po-

litikaların etkinliini kar˛ıla˛tırma amacıyla bir tahmin yapılırken yalnız-

ca fiyatı tahmin etmek bu balamda yetersiz kalacaı gibi yapılan tahminin 

teorik temeli de zayıf kalacaktır. Zira tara yapılmı˛ bir üretim fonksiyonu 

tanımı bu bakımdan bize daha anlamlı ve daha gerçekçi sonuçlar verecek-

tir. 

Saygın (2006), bu görü˛ten hareketle yaptıı buday arzının esneklii tah-

mininden' a˛aıdaki sonuçları elde etmi˛tir. 

1 Bu çalı˛mada arz esnekliini tahmin etmek için Nerlove modelin farklıla˛tırılmı˛ bir versiyonu yıllık veriler 
kullanılarak uygulanmı˛tır. Çalı˛mada ele alman donemde buday piyasasında sürekli bir hükümet raüdahe-
lesi bulunduundan fiyat beklentilerinin geçen yılın fiyatlarına bakılarak olu˛turulduu varsayılmı˛tır. Tüm 
dei˛kenler için duraanlık testleri uygulanmı˛tır. Buday fiyatı ve pamuk fiyatı serilerinin enflasyon etkisin-
den kurtulmaları için buday üretiminde önemli bir gübre olan amonyum sülfatın fiyatı deflntör olarak kul-
lanılmı˛tır. 
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-0,056 

1,373 

-0.008 

-0,074 

isi 

0,319 

-0,275 

2,184 

-0.039 

-0,363 

-0,637 
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Tablo 2: Buday Arzının Kısa ve Uzun Dönemli Esneklikleri 

... Esneklii Kısa Dönem Uzun Dönem 

Buday Fiyat 

Pamuk Fiyatı 

Teknoloji Dei˛keni 

1967 Pamua Uygulanan Destek 

1980 Dönü˛üm Politikaları 

1980 Dönü˛üm Politikaları Fiyat Etkisi -0,637 -3,123 

Kaynak: Saygın (2006) 

Buday arzının budayın göreli fiyatına göre esneklii kısa dönemde 0,065, 

uzun dönemde ise 0.319 olarak tahmin edilmi˛tir. Bu, budayın amonyum sül-

fata göre göreli fiyatındaki %10'luk bir artı˛ın buday üretiminde kısa 

dönemde yalnızca %.0,65 oranında bîr artı˛a yol açacaı anlamına gelir. Bu 

artı˛ uzun dönemde ise %3,19'dur. 

Buday arzının pamuun göreli fiyatına göre esneklii kısa dönemde -

0,056, uzun dönemde ise -0,275 olarak tahmin edilmi˛tir. Bu pamuun 

amonyum sülfata göre göreli fiyatındaki %10'luk bir artı˛ın buday üreti-

minde kısa dönemde yalnızca %0,56 oranında bir azalı˛a yol açacaı anlamına 

gelir. Bu azalı˛ uzun dönemde ise %2,75'tir. 

Bununla birlikte, buday arzının teknoloji dei˛kenine göre esneklii 

oldukça yüksek ve istatiksel olarak da anlamlı bulunmu˛tur. Yapılan tahmin 

sonuçlarına göre, teknolojik dei˛kenin %10'luk bir iyile˛me göstermesi, 

buday üretiminde kısa dönemde %13,73'lük uzun dönemde ise % 21.84'lük 

bir artı˛ salamaktadır. Dolayısıyla, daha önce de deindiimiz gibi Türk 

tarımında üretimin dü˛ü˛üne karsı alınacak önlemlerin verimlilii artırmak-

tan geçtii bu sonuçlarda açıkça görülmektedir. 

Dier dei˛kenler ise buday üretiminin tarım politikalarına kar˛ı 

duyarlılıını ölçmek için modele eklenmi˛tir. Buday üretimi, 1967 yılında 

ba˛latılan pamuk fiyatı destekleme politikasına kar˛ı çok dü˛ük bir duyarlılık 

göstermekle birlikte, bulgular buday üretimi üzerinde ters yönlü bir ili˛kiye 

i˛aret etmektedir. 1980 yılında uygulamaya konan yapısal dönü˛üm poli-

tikaları da buday üretimi üzerinde negatif ama oldukça küçük bir etkiye 

sahiptir. 1980 yılında uygulamaya konan politikaların budayın göreli fiyatı 
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üzerinden buday üretimi üzerindeki etkisi ise kısa dönemde bile oldukça 

önemli düzeydedir ki bu etki uzun dönemde daha ciddi boyutlara ula˛mak-

tadır. 

Bu esneklik tahminlerinden yola çıkarak buday arzının bu dei˛kenler 

kar˛ısındaki duyarlılıklarını da hesaplamak mümkündür. Böylece daha 

somut sonuçlar elde ederek farklı politikaların maliyetlerini ve getirilerini 

kar˛ıla˛tırmayı da mümkün kılabiliriz. Örnein; 

Eer buday arzının budayın göreli fiyatına göre esnekliinin kısa 

dönemde 0,065 ise 2005 yılında 21 milyon ton olan buday üretimi, budayın 

amonyum sülfata göre göreli fiyatının %10 azalması kar˛ısında, 136.500 ton-

luk bir azalı˛ gösterecektir. Bu sonuçtan hareketle, buday arzının tahmin 

edilen fiyat esneklii çok dü˛ük gibi görünsede buday arzının duyarlılıının 

mutlak deeri kaydadeer olabilir. Bu hesaplamayı tüm esneklikler için yap-

mak mümkündür. Böylece farklı politikaların buday üretimi üzerindeki 

somut etkilerini görerek maliyetlerini kar˛ıla˛tırabiliriz. 

4. Genel Deerlendirme 

Bu sonuçlara göre tarımsal fiyat destekleri en azından uzun dönemde üre-

tim artı˛ı için önemli olduunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla fiyat 

desteklerinin çekilmesi, üretim üzerinde uzun dönemde olumsuz bir etkiye 

sahip olabilir. Ancak göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalar-

dan biri Türk tarımında temel problemin büyük ölçüde yapısal olduudur. Bir 

ba˛ka deyi˛le, fiyat politikaları geleneksel yapıdan kurtulamayan i˛gücü ve 

kredi piyasası ve toprak mülkiyeti sistemi söz konusuyken etkin bir ˛ekilde 

çiftçiyi yönlendirememekle birlikte hükümet bütçesine de önemli ölçüde yük 

olmaktadır. Dolayısıyla "optimum" tarım politikaları hem verimlilii 

artırmaya yönelik teknoloji yatırımlarını ve desteklerini hem de kırsal yok-

sulluu azaltmaya yönelik (kır-kent gelirleri arasındaki farkı telafi edebilmek 

için- uygulanan dorudan gelir sisteminden geçmelidir. Keza birçok geli˛mi˛ 

ülkede tarım politikaları böylesi bir çerçevede uygulanmaktadır. 

Yapılan ampirik çalı˛maların bulgularmında gösterdii gibi tarımsal arzın 

fiyat duyarlılıının çok yüksek olmadıı bir gerçektir. Büyük ölçüde i˛gücü 

toprak ve kredi piyasalarındaki aksaklıklardan kaynaklanan bu dü˛ük 

duyarlılık, fiyat politikalarının ba˛arısız olmasına neden olmaktadır. Ancak 

bu sorun yalnızca fiyat politikalarından vazgeçerek, tarımsal piyasaların lib-

eralle˛mesi ile çözülemez. Türkiye'de tüm tarımsal desteklerin kaldırılarak 
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yerine yalnızca Dorudan Gelir Destei Sistemi uygulanması tam da bu 

nedenle kaygı vericidir. Esasında Dorudan Gelir Destei Sistemi tarımsal 

üretimi artırmak amaçlı bir politika deil tarımsal yoksulluu azaltmaya 

yönelik bir politikadır. Bu politika tarım sektöründeki gelirin dier sektörlere 

göre dü˛ük olması ve doal ko˛ullara balı olarak dei˛mesi nedeniyle 

çiftçinin gelirini artırmayı amaçlayan bir politikadır. Türk tarımmdaki 

yapısal problemler ve kırsal yoksulluk sorunu kar˛ısında çiftçilerin, ellerine 

geçen bu destei rasyonel bir biçimde tarımsal üretime yönelik rasyonel bir 

biçimde kullanmalarını beklemek bir yanılgı olur. Zira tarım sektörü 

Türkiye'ye giren sıcak paranın Türk Lira'sımn deerini artırması ve tarıma 

yapılan yatırımların karlı olmaktan çıkması gibi bir sorunla kar˛ı kar˛ıyadır. 

Aynı zamanda uluslararası rekabet kar˛ısında küçük ölçekli tarım üreticileri 

yüksek maliyet sorunu tarafından kısıtlanmaktadır. Bu nedenlerle, hem 

kırsal yoksulluk, hem uluslararası rekabet hem de maliyet yükseklii gibi 

sorunlar kar˛ısında çiftçinin devletten aldıı gelir desteini yeniden üretime 

yatırması çok da rasyonel görünmemektedir. Dolayısıyla ˛u an Türk çiftçisi 

tüm bu problemlerle ba˛ba˛a kaderine bırakılmı˛ gibi görünmektedir. Oysa 

Akder'in (2006) yazısında belirttii gibi küreselle˛me ˛u an tehdit gibi görünse 

de bir fırsata dönü˛türülebilir. Ancak bunun için daha önce de söylediimiz 

gibi toprak, i˛gücü ve sermaye piyasalarına i˛lerlik kazandırmak gerekmekte-

dir. Küreselle˛me kar˛ısında Türk tarımının bu dönü˛ümü göüsleyebilmesi 

için tarım sektörü açısından kredi piyasalarının kurumsalla˛ması, etkin 

çalı˛an bir toprak ve i˛gücü piyasasının olu˛ması ve en önemlisi dördüncü üre-

tim faktörü olarak "bilginin üretim fonksiyonuna katılabilmesi için AR-GE 

çalı˛malarının desteklenmesi gerekmektedir. 
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Özet: Tüm dünyada olduu gibi, Türkiye'de de ki˛i ba˛ına dü˛en tarımsal üretimin, özel-

likle tahıl üretiminin, ciddi bir dü˛ü˛ içinde olduu gözlemlenmektedir. Artan nüfus kar˛ı-

sında üretimin yeterli artı˛ göstermemesi, kendine yeterlik ve gıda güvenlii sorununu ge-

tirdii gibi, etkin olmaması nedeniyle kaldırılan fiyat destekleri de çiftçinin dayanaını or-

tadan kaldırmaktadır. Bu balamda politikaların çiftçilerin verilen çe˛itli desteklere göster-

dikleri duyarlılık kapsamında deerlendirilmesi gerekmektedir. Zira politikaların etkin ola-

mayı˛ı, yani çiftçilerin fiyat destekleri kar˛ısında tarımsal üretimi yeterince artıramayısla-

rı büyük ölçüde piyasa aksaklıklarından kaynaklandıı için tarımsal politikalar uzun dö-

nemde bu çerçevede ˛ekillenmelidir. Bu çalı˛mada, belirlenen sınır ve amaçlarla tarımsal 

politikaların Türkiye'de buday üretimi üzerinden deerlendirilmesi ve bulgular dorultu-

sunda bazı önerilerin öne sürülmesi amaçlanmı˛tır. 

Anahtar Sözcükler: Tarımsal Arz Duyarlılıı, Türkiye'de Tarım Politikaları, Ki˛i Ba˛ına 

Dü˛en Buday Üretimi, Gıda Güvenlii, Kendine Yeterlik, Arz Esneklii, Piyasa Aksaklıı, 
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Abstract: it is observed that the agricultural production per capita especially production 

of cereals is decreasing with a serious rate in Turkey, as is the case ali around the world. In-

sufficient increase in production vvhich can not go parallel with population gro\vth causes the 

problems of self-sufficiency and lack of food security. Furthermore, cancellation of price sub-

ventions has removed the support of the agricultural producers and aggravated the effect˛ 

of the problem. ›n regard to this problem, the present article proposes that agricultural po-

licies should be evaluated by considering the agricultural supply response of producers to va-

rious subventions. Actually as the reason of inefficient agricultural policies, in other words, 

insufficient supply response of producers to the subvenitons (vvhich is mainly a result of mar-

ket failures), agricultural policies should be organized in this frame. Therefore, \vith it s lı-

mits and goals, the study also aims to evaluate recent agricultural policies in Turkey by con-

sidering wheat production in Turkey and to propose certain recommendations in the light of 

findings. 

Keywords: Agricultural Supply Response, Agricultural Policies in Turkey, Wheat Pro-

duction per capita, Food Security, fielf Suffıciency, Supply Elasticity, Market Failure, 

Stabilization Policies. 
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