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Gtnt~:; 

Bknnonıik faa1iyetler Uretinı, tliketirn ve ticaret ol

ma k (ihracat ve i ttı...ala t) Uze re; ba r-;ılı ca üç ana etkenden o-

1u:?mHktad1T~ EY.:o:nornik faal:iyetlerin sürdlirLilmesinde en önem

li etken i~3e fiyrıtlB.rdı.r. Çeşitli ulusal ve uluslararası 

piyRsalarda ki fJya t farlclıl ık la rı ticaret yaprrr:1nı n nedenle

ri arrısır:ıdsd ır v 

'J\irJd.ye p;ibi geli~Jmekte olan ülkelerin kalkınma ça

baları milli gelirinin her ~eçen gUn daha fazlasını yatırım-

1.ars yi:)neltmesi gerekmektedir. Kallnnma yolu da sanayileşme 

ile m;hüci.indltr· .. Sanayileşme için gerekl-L ithal giderlerinin 

k'ırt::ıılanrrınsı. c5nern kazanmaleta, ihracat bu giderleri karşı.la·

,yacak en sa?;lıl::lı döviz kayna[kı olm:'1sı: nedeniyle ayrı bir 
· · · ı. k t 1 n'· t · · ı · k t ·ı ····ı k 1 " ı d " onern ·t:~::ı::;;J.ma .: ·a( ı_r .. l:lu un ge J.şrne e o _._an u .. :e erae o. _ugu 

rd1ü non yJ.~.lardn nzalm:'1ıcıa birlikte T\:i:ck:i.ye 'de de ihraca

t :ın ai':ırl ı?:;J. tarntso.ı kökenli dir. 

TarJ.::ısaJ. f.lrlinlerin en önemli ihraç iirLtcılerind~n olan 

tın k1:< r:i.lle:r:in de ihra ca ttak:l c) nemi b iiyU.kt th"'. Baklagiller 

'l'1irkiye ekoncınini nde önemi gidor ek r:ırtan üriinlerdir. Bakla

g:ille:ı:·in b,c;uin de [':erinin yi.ikse kJ.i(ı;i, c::ize llikle r;e li şme kte 

olan UJ.kele-ecleki dUşilk p:eıir grubundaki kimselerin et, süt 
"' e:ibi hayvni1~381 gıda maddeleri.ni tiJketme imkanı bulamayan-

..., ~ t " A V- •• •• •• de 
1::ırn bu açJ.~c_ı:~r:ınJ. Kapacma :urıksnı sr:ıg.Lamaktadı:c. Gtınumuz 

tHiG;,radn ac:]ıl:la kı::n·=;:;ı ln:=-;ı·:ytya bulunan ve yetersiz beslenen 



pekr;ok inf:ınrnn bcı:ıi:n ihtiyacının ka:rqı.lanmasında baklagil

ler e n ()nem l:L ·;i:i y, UrnU se (~ln y:::ı bi le ce k Ur iinlerdi r. Bak1a gille

:ein hos:in dcor;e·ci yaınnda toprnk verimlili(s;ini arttırması, 

b:i.rç ok iirU.tı iin yr.:~ti:iıne di(!;:~ topraklar da yetif] tirilebilme si, 

do[~n lcoc~uLLarı..ndan daha az etkilenir olımsı. ve ekilebilir 

1 l . . .1 1 d . 
1 
Li ~i uc i .. n .uıı...rırın marJı.na. sunra ı.ı .. a;;ması ne erny .e urun ve mu-

navehe Liriinli olarak baklagillerin öne mini arttırma ktadı:r., 

'BUt iln tarJın sal i.irü:cı.Jer de olduğu r:i bi fiyat Uretim

:Uırucnt etld loEdcılerinin fa:"ıla olduF$u baklagillerde mer

cüne ;~, nchut, femüye ve r)s.kla tirünlerinde ayrı ayrı in

ce lenrn:L:;d:i r. 

Bu ç [Ü :ı;:;mrı.n:ı.n biri. rı ci be)] iirnün de baklagiller tanı tJ.-

1uruk, dLüıyadnlc:i txık1cıg:1.1 durumunu ortaya koymak amacıyla 

üretlr:lilo.Vl~ır ve i5rh::ınli Uretici Ulkeler itibariyle, ihra

ent ve .i.trıalE;t:L k:Lüı.lar, (-)nemli ihracatçı ve :ithalatçı 

U.ll(ele~L' o1.Dr~::tk irıee1.eı1ere k '.l~Ii1~lci;re 'rri rı yeri belir·lenmeye 

İk:i.nci böltirnde TU.rki.ye'de baklagillerin üretimi, tü

ket:L mi ve n ;;n·1t1fU'J. :Lncel emeye alınan Mercimek, nohut, fa

sulye ·'le lınk:~.rı ~_ıa Eyr:L nyrJ. incelenrrı:irJ tir. Ure.tirrı, tilketim 

ve f:L,ı'<~tJur:cbki gelişmeler-in trendleri ve konjonktiirü hesap

lnn·ıı~-:ık :;;t~kil ynrd.1.m:tyla deE>teklenmiştir .. 

Üc;Linci.i bi-:ilümde geli:;imleri ayrı ayrı incelenen mer

cimıak, nohut} fasulye vc-: bal-::lsnın fiyat- Llretim,üretim-ih

raeat ve ihrocat-f:i yat n iş ld.leri regresyon ve korelasyon 

anal i :üeri Ilr: nyrJ. ay:n i ncelerımiş ti.r .. 
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BİRtNCİ BÖLÜM 

BAKLAGİLLERİN DÜNYA 'DA 

ÜRE~·İM VE TİCARETİ 

Türkiye'de ihracat açısından önem taşıyan baklagil

ler yemeklik dane (kuru) baklagillerdire Buruar da mercimek, 

nohut, fasulye, bakla, bezelye ve börülce olmak üzere altı 
. ' 

tür ü:r·Unden oluşmaktadıro Bunların dışında hayvan yemi ola

rak kullarulan fiğ ve burçak ile yağ ve yem bi tkisi olan 

soya da botani.k baklllldan baklagiller grubuna dahildir. Bun

lardan yemeklik baklagil . oları mercimek, nohut. fasulye ve 
bakla üre tim, tüket:inı ve ihracat yönünden bUyük önem taşıdı

ğından ince1eme kapsamına alınmış, bunlarla ilgili bi lgiler 

aşağıda verilmiştir" 

A- BAKI;AGİLIJERİN TAN'IMI VE SINil!'LANDIRILMASI 

Baklagiller Leguminose familyasırıda yer alan kUltür 

bitkileridir .. Baklagiller yemeklik ve yemlik olarak kulla

nıldı_klaı·ından, yemeklik baklagiller Mercimek (Lens), No

hut (Ci c er)., fi1asulye (Phasedus), Bakla (Vicia), Bezelye 

Ctıisurn) ve Böriilce (Vigna) tliı""lerine ayrılmaktadır" 

Yenılik baklagiller ise fiğ (V·icia Sativa), Burçak 

(Vie:i.a Ervil1a) ve baklanın büyük bö1Umünden oluşıooktadır. 
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Mercimek; (Lens) Bakla cinsinden olup baklaların 

iki taneli olmasıyla ayırd edilen (1) mercimeğin lens len

ticula, lens nigricans, lens kotschyana, lens orientalis 

ve lens esculenta rnoench olmak Uzere 5 türü vardır. Tarı

m:ırnn tarihi rvı: .. ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Neola

ti.k çağlardan beri Anadolu, :Mezopotamya, l!1 ilistin, Eski 

~hsırj Yunanistan ve Roma 'da tahıllarla birlikte insan bes

lenmesinde lrullaınl dığı anlaşılmaktadır. Mercimek türleri 

tek yıllık olarak üretilehilmektedir. Mercimek türlerinin 

hemen tUrnü Türk:Lye wnin bütün bölgelerinde üretilebilmekte

dir. 

Mercimek pazarda kı:rmızı ve yeşil olmak üzere ö~'lce

likle ikiye ayrılmakta, sonra sul tani ve sıra olım.k üzere 

de iki. alt gruba ayrılmaktadır. 

Nohut (Ci c er); çok veya tek yıllık almasına ve mor

folojik özelliklerine göre 2 alt cinse 4 bölüm ve 14 alt 

bölüm olarak 31 adedi. çok yıllık, 9 adedi de tek yıllık ol

mak üzere 40 türe ayrılmaktadır. 

Nohutun kökeninin Doğu-Batı olarak Himalaya 'lar ile 

Yunanistan arası, Kuzey-CHlııey olarak da kırım ile Etyopya 

arası olduğu sanılmaktad J.r ... Nohut özelli ıa.e Orta Asya, Uzak 

ve Yakın Doğu 'da kültürü yapılan en eski ve en yaygın bit

kilerden biridir. Di.inya 'da ilk kül türe alındığı yer 

Tiirkiye 'elir ( 2) ... 

Nohut pa:;r..arda şekillerine göre ayrıca Koçbaşı ve 
Eezelyemsi olarak gruplara ayrılmaktadır. Bunlardan Koç

başı en iyi kal:i.Le olm.aktaclır .. 
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l!'asulye (Phaseolus); Bu türün Dünya 'da 150-200 türü

nün bulunduğu bu.rılardan 20 tanesinin insan beslenmesinde (3) 

diğer tUrlerinin ise hayvan beslenmesinde kullanıld:ı2;1. bi

limneJçtedir .. li'asulye hem kuru hem de taze olarak insan bes

lenmesinde kı:ı.11aınlmaktad:ır .. En çok tanınan ttirü Phaseblus 

Vulga:eis L., in 5 alt veya Çalı tipinde olanlar, yarı sırık 

veya sarı.lıc:L tipte olanlar ve sırık tipte olanlar olmak 

üzere J grupta toplanmaktadır. Kuru fasulye için bu grup

lardan bodur tipler en idealidir. 

Jı'asulyen:Ln kc5keninin Güney Amerika olduğu, buradan 

Avrupa. Af'rika ve Hindistan'a yayıldı.ğı sanılmaktadır.., 

'rürkiye 'de ise halkı.n biiyük bir kısmının tüketimini oluş

turan fasulyenin ne zaman ve kimin tarafından üretildiği 

b il inme me k te dir .. 

Bakla (Vicia); tane iri li. ği gözönüne alınarak küçük 

ve iri tohumlular olmak üzere iki alt ttire, bazen de küçük 

taneliler; iri taneliler ve çok iri taneliler olmak üzere 

üç alt tU:r·t~ ayrı.lmaktadır., Bu alt tü:eler tane şekli ve ren

gi, bitı-d boyu, dallarıma gibi özelliklere göre varyetle..:"e 

ayrılmaktadır ( 4). 

Baklanın insanlar tarafından yemeklik olarak kulla

nılmaya baglanrnas:L Eski M:ı.sır, Yunanistan, Romalılar ve 

İbranilere kadar uzanmaktadır. Türkiye 'de ise kesin bir ta

rih tespit edilememiştir.,. 

Diğer baklagil türleri olan bezelye, börülce ve hay

van yemi olarak kullanı lan burçak ve fiğ haklanda ayrıntı

ya girilmemiştir (5). 

(J) 

(4) 

(5) 



Baldagil türlerinin bu sınıflaması belirtildikten 

sonra yapısal özel liklerinin de belirtilmesi gerekmektedir,. 

B- ÖZE IJLIKLERİ VE ÖNEMİ 

Baklagil ürünlerinin özellikleri ve önemi birbirine 

ba{1ımlı oJ. d uğundan <5:nce, öze Ilikleri belirti le re k önemini buna 

bağlJ olarak beltrtmek ;ı;erekrnektedir .. 

ı~ Özellikleri 

Baklagi.llerin hepsinde kök, kazık tür ve bu kazık 

kök bi.r:ço.k yan köklere sahip tir. Kökler çevre koşullarına 

ve yetiştirme tekniğine göre farklılıklar göstermekle be

raber incet kalın, az veya çok olabilmektedir .. 

Baklagillerin tümünün köklerinde nadasi te denilen 

yumrulı:n~ bu1w-ırrıuktadn· .. Bu yumrularda oluşan bakteriler 

bi tkileri n km:·boi1hi.dratlar:ı.ndan faydalanarak toprak hava
sırıda bulunan azotu bitki köklerinde yumrular halinde de

po etmektedirler .. Depo edilen azotun bir kısmı bi tki ta

rafından kuJlanJJ. J.r.. EtiyUk 1:ı.ir kısmı da toprağa geçmekte

elir. Baklagiller eki_lcli.kleri bir dekar alana, bakla l8-20kg, 

mercimek 10-·1.'5 kg, nohut, bezelye; böriilce 5-8 kg ve fa

sulye 3-5 kg; :3c:.f azot bırak:maktadJ.rlar (6). 

Baklagillerin tümLtnde gövde yumuşak ve otsu olup 

odunıa~Jrrıamo.ktadır .. Baklagil türlerinde boy, kalınlık, dal

lanma miktarı değişik şekillerde alınaktadır (7). Gövde, 

Nohut, bakla, mercimek ve beze lyede dört köşe li, fasulye 

ve börülcede ise alt kısı.m yuvarlak, list kısmı :i. se altı 

köşeli.dir. Gi::i:r.'Uni.iş itibariyle d:i.k, y·atJ.k ve yar1. yatık gi

bi şekiller alabilmektedirler.., 

(6) 

(7) 
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Yapraklar 3 veya daha fazla yaprakçıktan meydana 

gelen bileşi k yaprak f.?eklindedir .. Çiçekleri sap üzerinde 

sapç.ıkla esas çiçek sapına bağlanan bir veya daha çok sa

yıda bulunur .. Çiçekler cins, tür ve çeşide göre beyaz, ma

vi, k:ı.rrcnzı, menekşe ve pembe renkte olabilmektedir .. Ürün 

taneleri genel olarak bir fasulye bi.çiminde olmakla bir

likte çok çeşitli tanelerde görülebilmektedir .. Bakla, be

zelye, börülce ve fasulyede taneler uzun ve genellikle 

3-5 ya da daha fazla sayıda bulunurken, mercimek ve nohut

ta taneler küçük ve içlerinde bir veya iki tane b-ulunur. 

Taneler içersinde kabuğuna göbek bağı ile bağlı bulunur. 

Taneler şekil. itibariyle cins, tür ve çeşitlere göre bü

yük farklılıklar göstermektedir. Tane şekilleri bezelyede 

küçük yuvarlak, fasulye ve börülce de böbrek şeklinde, mer

cimekte küçtik yassı ve yuvarlak, nohutta ise çıkıntılı 

şekildedir. 

Baklagillerin bu özellikleri belirtildikten sonra 

öneminin de ay:ı::·ıca belirtilmesi gerekınektedir. 

2- Önemi 

Baklagiller gerek insan gerekse hayvanların gıda 

maddesi olarak milat <:Sncesine kadar uzanan zaman içerisin

de lrullanJ.lagelen ürünlerdir. Temel olarak insan beslen

mesinde kullanılan bu ürünlerin bir kısmı ile sap, saman 

şekltnde ki a:!:'tıkları hayvan yemi olarak vazgeçilmez öneme 

sahiptirler. Bu öneminin yarusıra gerek ikinci Urün uygu

laması, nadas alanlarının daraltılması çalışmalarında ge

gerekse topt:'ak verimliliğini koruma ve arttırmadaki önemi 

önem derecesini arttırmaktad ll". 

Yak1aşı.k 500 milyon insanın açlıkla karşı karşıya 

bulunduğu dünyamızda yaklaşık 1 milyar insanda yete:r.•siz 

beslenme ile karı;;ıı karşıya buluo.maktad1r .. Türkiye açlık 
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çekmeyen ve kendi gıda maddelerini kendisi sağlayabilen 

şanslı i.Ukelerdendir. Ancak insanların yeterli gıda mad

de::ü alahildi{!,i söylenemez .. Dengeli. beslenmede tUm p:r.•ote

:i.nin% 60'ının bitkisel, % 40'ının hayvansal ürün kaynak

lJ. olması gerekL:eken, TUrkiye 'de bu oranlar sırasıyla 

'/o 73~') ve% 26,5 dolayındadır (8). Bu da TUrk insanının 

elinde k.1 imkanlardan yararlanamadığını göstermektedir. 

Dünya nüfusunun be Blenme sinde karşı la ş ılan protein 

yete:ı::·sizliğini gidermede baklagillerin ayrıcalıklJ.. bir 

yeri olduğu bilinmektedir .. Çünkü; hayvansal proteinli gı

dala:rJ.n Uretim maliyetleri. yüksek olduğu gibi bu üriinle

:cin çabuk bozulmaları nedeniyle taşınması, işlenmesi ve 

depolanmalar1. da zordur .. Buna karşılık özellikle kuru 

baklagiller kısa zamanda bozulmadıkla:cı için taşınmaları 

ve depolnruı1aları ko1aydJ.r. Bunun yanında baklagiLler in

san vU.cu.dunda sentezlenemedikleri için besinler yoluyla 

alınması gereken ve proteinlerin yapı taşları olan amino 

asitleri bakımından zengindirler. Tane baklagillerin bi

leşiminde % 18-32 oranında protein bulunmakta ve özellik

le A~ B, C ve D vitaminleri ihtiva etmekte dirler (9). J3u 

bakundan gelir düzeyi dilşUk olan ve protein açı~ı ile 

karşJ. karşıya bu1 unan ülkelerde baklagiller protein açı

ğının kapatılmas ında büyiik öneme sahiptirler. 

(8) A~Fethi AÇILt Tarım Ekonomisi, A.tl.Ziraat Fak.Yay. 
No: 721, Ders Kitabı 213, Ankara, 1980, s.51 

(9) Sezen şmüHALİ~ Ye_!]~jl(li)f ~ane Baklagiller, J,II,III, 
~!-'f,V, T .. C .. Gıda Tarım ve Hayvancılık Iraiffinlıgı, Zirai 
isl~Gen.lViiid .. lüf~ü Ynyın1a:n.,?, Ankara, 1979, s.l3,14, 
24' ~!8 .. 
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Baklagil tarımJ.nda elde edilen taneden daha fazla 

mildaeda sap üretilmektedir .. 'rane/sap oranı 1/1,5 kadardır. 

1.91.35 y:t.l:uıda Türkiye 'de yemeklik ve yemlik baklagil üreti-

mi 1468 bin ton olduğu dii<.;ıiinülürse 2, 2 milyon ton civarın-

da cla b:.:ıklagi.l samanının üretildiğini gösteL"'!nektedir. Bak

lagil sapları protein bakımından tahıl sapıarına göre yak

laşık iki kat daha zengindir (10). Hayvan besleme açısın-

dan diğer hususlarda dikkate alındığında 1 ton baklagil 

sapı:rnn 8 ton tahıl sapına eşdeğer olduğu görülmektedir (ll). 

TUrkiye g:i.hi, hayvan beslemede tahıl saplarının çok kulla

ınldığı ülkelerde bu durumını ortaya koyduğu gerçek açık 

olarak gUrUlebilmektedir. 

Baklagiller toprak verimlili~ini artırıcı özelliğe 

sahiptirler .. Diğer bitkilerden farklı olarak, baklagil 

kökle:ı:-inde bi tkl ile ortak yaşayan Rhizobium bakterileri 

havaden aldıkları azotu bitki kUklarinde depo ederek bu

lundukları toprakları besin maddeler,i ve organik madde

lerce zenginleştirmektedir·ler .. Bu yoldan baklagillerin 

topraN;a verdikleri azot. dekara 5-19 kg arasında değişmek

tediJ:-. Bu da ortalama % 20 'lik amonyum sülfat gübresinden 

50 krt demektir (12). Bu nedenledir ki, Dünya 'da baklagil 

tarımı. yapılmayan bölgelerde bi tkisel üretimde verim düş

mesi olduğu, buna karş:L1.ı.k baklagillerin mUı:::avebeye da

hil edilmesi ile verim düşmesinin önüne geçilebildiği gö

rülmektedir (13). 

(10) ~auf ARIKAN - Hasan ~RDEM. "Türkiye' de Bak1~ler 
Uret:i.m ~k9.~2!lL~§.i v_~-çhraf_§t ~.KaQasi te si, YAŞ ~:Ş VI(. 
SEBZE ILE :BAKI,AGILLER IHRACATI VE SORUNLARI SEMINERI 
ı..,rıvı\r: va,r l\Tc)• 0 6·r::. ~-rıırc.pa 198') <.• 251 

1 _._ tJ. l J_ - ..; ~ - J • C. j ' .ll .. .ı:l...,.:-A- ? ,__ ' U • _ • 

(ll) Di.dar ESER, _x-c~ı}_ıe;l)::~ik _ _J}§.Il.C:. __ 'Ş§!kl~gillEiE, A. Ü. Ziraat Fak. 
Ders Notları, Ankarc-ı, 1974, s.4. 

(12) ESEH, s.7. 

(13) ARIKAN-ERDE.M, s.252. 
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13aklagil köklerinde karbon azot oranı yüksek oldu

ğundan çabuk ayrışar:ak toprakların organik maddelerden 

ileri gelen canlılık özelli~i ile topra~ın biyolojik ya

p:un.nı tyiler.;ıtirebilmelctedir. Baklagil köklerinin ayrış-

ması ortaya çıkan artıklarla toprağın yapıs:ını fi.ziksel 

olarak nitki Uratimine uygun hale getirerek toprağın fi

ziksel yap ısı.nı da iyileştiı~ebilmelcte dir .. 

Baklagillerin. münavebeye dahil edilmesi özellikle 

TUrkiyt:; gibi kuru tarımın yaygın olduğu yerlerde, nadas 

alanl.~I'J.nın daraltılması, i.şgüeü ve makina parkının da

ha et;,:in kullanılarak ver:i.mliliğin yükseltilmesi olanağı 

yaratılmış olabilmektedir. 

II- DÜNYA BAKLAG :i:L ÜRE~~İMt 

Baklagiller herşeyden önce tarım ürünüdürler .. Ta

rım ürünü olmaJarı nedeniyledir ki, tarımsal özellikleri 

taş :ı.maktadJ:r lar.. Bu nedenle temel özelliklerin belirtile

rek üretimdeki gelişmenin izlenmesi yoluna gidilmiştir. 

A- TARI!v'ISAL ÜRETİfvfÜI özgLLİKLERİ 

Üretim öncelikle doğaya bağlıdır .. Ürün miktarının 

belirlenmesi &adece kullarnlan girdi miktarına bağlı ol
mayıp9 ya[%1_ş, ı.sı, çeşitli hastalıklar vb. gibi koşulla-

ra sıkı sıkıya bazlı bulunmaktadır .. Üretici bu doğal et
kenler.i tUmliyle yok edemez, ancak teknoloji düzeyi ileri 

i.se etkileri sınırlanclırabilir (14) .. Örnef1;in, iiL'et:i.mi art
tırmak amacıyla üretici daha fazla girdi kullansada, do-

ğal koşuLLar elverişsiz giderse) üı"etim azalJ.r .. Aksi yön-

de yani üı··eti mi azaltmak aınaeJ.yla girdi miktar1nı aza1 t

tığı halde do;'·ta koşu1larJ.nın uygun gitmesi sonucu beklenenin 
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aksine Liretlm artabilir. ~'arım ih·ünlerinin bu doğaya bağ

lJ.lJ.f~:L piyasadaki fiyatlara intibakını da gecikmeli ola

rak sağlamnktadır. Piyasada oluşan fiyatlara göre üretimi

ni yönlendirmek isteyen liretici bu isteğini ancak bir yıl 

sonra gerçekleştirebilmekte o anda da piyasa koşulları de

ği.şebiJ.mektedJ:c. Böylece üretici piyasaya intibakını sağ

layamamakta ancak onu geeikmali olarak takip etmektedir. 

Tarımsal üretim özellikle, bi tkisel üretim genel

likle rrıevs.imlikti:r.• (15) .. Bu üriinler yılın ancak belli 

bir döneminde elde edilir, devamlı olarak elde edilemez. 

Elde edilen gelecek dönen~ kadar ekonomi için veri olan 

stok miktarını da ifade etmektedir. Piyasa oluşacak fiyat 

bu stok miktarının biiyüklüğürıe bağlı olarak belirlenecek

tir. Üretimin mevsimlik olması, faaliyet hacmini de mev

simlere göre değiştirmektedir. I~' aaliyet hacminin azaldığı 

kış aylarında emek ve diğer üretim faktörlerinin kullarıı

mı azalır, buna karşılık faaliyet hacminin yükseldiği yaz 

aylar.ı.ı."ldı:ı. ise gerek emek gerekse diğer üretim faktörleri 

kullanımı artrnaktad 1r. Kullanılan üretim faktörlerine bağ

lı olm•ak maliyetler de belirlenmektedir. Maliyetin belir

lenınesi doğal ko:=ıullara da bağlıdır .. Böylece uygun doğa 

şartlo.ı.rında daha az Li.retim faktörU kuı:Lanılarak daha fazla 

ürürı ı; lde edilebilmektc, doğa koşullarının daha az uygun 

o1du(1;<ı yerlerele i se aynı ürLinü e lde e de bilme k için daha 

fazla üre tim .t:aktörii kullanmak dolayJ.sJ.yla daha fazla ma

liye te katlanmak gerekmektedir. 

'l1arıınsal Lirünler insanların doğal ihtiyaçlarım 

karçJ"ladığından tüketimi evrenseldiro Bu ürünlerin tüke

timinden vazgeçJlemeyeceği gibi, doğal ihtiyaçtan fazla da · 

----------------
( 15 )G ü1 ten Ki\.ZGAN~ ~earım y~ ".c.Le1i ŞJ11E!., Der Yayınları, İstanbul, 

l9f33, s .. 6. · 



tüketilemez .. Böylece tarırrsal Uriinlerin üretim ve arz 

fonksiyonlar1. gibi tüketim fonksiyonlarında da doğa ko

şullarının etkisi vardır (16)e 

IJ.' ] •• •• ı . t ı b t tl a:c·ı.ınsa ... urun .er pıyasası am re ca e şar arına 

çok uygun olan bir piyasadır. Arz ve talep piyasaya göre 

belirlendilfinden piyasa şartlar·ının çoğu gerçekleşmektedir. 

Özellikle üretimin küçük ölçekli işletmeler tarafından ya

pılması küçük bi.rjrnlerin toplam arza etkisi fazla olmamak

ta, fiyat her ü:cetici için veri olmaktadır. Tarımsal ürün

ler homojendir. Özellikle üreticinin direkt olarak piya

saya siirdüğü UrUnler belli standarttadırlar. Ancak bu ürün

lerin nihcıi tLiketiciye yaklaştıkça homojenliğin kaybolmak

ta oldu~u, işleme, ambalaj, rekl~m vb. etkenlerle farklı

laştığı r;cjrUlmektedir (17) .. 

Uzun dönemde fiyatın ortalama maliyet eğrisine eşit

leme ej;:i.lirni olmakla birlikte arz ve talep fonksiyonların

daki lc9ymalar tarımdn s üre k li olduğundan dengeye ulaşmak 

mUnıkün değ:i.ldir., Piyasaya giriş çık:ı.şlarla teorik olarak 

mi_imkün o1du.Cf;u halde toprak yapısı gibi doğal koşullar ile 

üretinün piyasD. :fiyatına int:lbr:~kının gecikmeli olması ne

deniyle gerçekleşememektedir. 

Tarımsal üretim ve arz piyasadaki fiyatların istik

rarsızlı.ğı, fiyatJ.n, ürünün piyasaya çıktıktan sonra belir

lenmesi g:i.bi nedenlerle belirli olmamakta tahminlere göre 

belirlerunektedir. 

(16) KAZGAN~ .~ .. s.7. 

(17) Daha geniş bilgi için bkz. Necat ljEHBERoGLU, Tli.!_!f 

Ekoncmts·i,"1.d:) i'pr·ım Sektöı .. U ve 11':h·> T,,T'Jııı:ı:nrı. Önemli 
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Ureti.m faaliye.ti olarak tarım1.n ekonomideki nisbi 

önemi gelişme dU.zeyine göre farklılı:klar göstermektedir. 

Gelişmtş sanayi tilleelerinde, tarım milli gelir, faal nü

fus (18), dJ_ş ticaretteki önemi az ve giderek te azalmakta 

olduğu halde, azgelişmiş Lilkele:ede milli gelir, faal nü

fus ve dış ticarette büyük önem tasnmaktadır. Azgelişmiş 

veya gelişmekte olan ülke.ıer gelişme hızlarını arttırabil

mek için ı:ıanayiye yönelmek tedirJer. Çünkü gelişmiş sanayi 

iilkeJ eri karşJ.s:mda tcu:r•şıla'? tırmalı olarak sürek.ıi geri

leyen eıwnoıni /c) Lt~rrıma dayaLL ülke ler bunu telafi için 

sanayiye y<5nelmeyi gerekli görmektedirler. Ayrıca azge

lişmiş ya da gelişmek te olan ülkelerde tar :un sal ürünler 

pazara gelmemekte veya az bir miktarda gelmektedir. Yani 
tiretim pa?.a:r iç,:in değil geçimlik için y13.pılmaktadır. 

'_i:arırndn örgütlenme biçimleri hem diğer üretim faa-

1iyetler:i. ne hem de tilke den ülkeye büyük farklar göster

mektedir .. Tarım dışındaki üretim faaliyetleri Anonim Şir

ket, Lünited Şirket gibi sermaye şirketi şeklinde örgüt

lerıdj_ıb. halde tarım kesiminde bu tUr şirketleşme hemen he

men hiç yoktur, olarılar da gelişmiı.? sanayi ülkelerinde

dir (19) .. Mevcut örgütlenme ise üretim ve pazarlama koope

ratifleri şeklindedir ... Toprak: mülkiyeti genellikle üreti

ci birjmleriı1 kendi topraklarıdır. Ancak, bu merkezi 

planla yönetilen sosyalj.st ülkelerde olmadığı veya sınırlı 

oldu2;u görülmektedir. 

B- BAKLAGİL ÜRETİMİ 

Dünya baklagil iiretimi genel olarak az da olsa art

ma e[~;Jlimindedir. Ekim alanlarındaki artış ise iiretime gö

re dahl:i azdır., Gerek üretim, gerekse ekim alanlarında kü

çük de olsa dalg13.lanmal13.r gc5rülmektedir .. Bu da tLim tarım

sal U.rün1erin üretiminde görülen kaçJ.nılmaz bir durumdur. 

( 18) Ekonomik olarale .faal nüfus 16-65 yaş larını kapsamaktadll'. 
(19) KAZGAN, .. " .. s. 12--13 .. 
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Yani doğa koşullarındaki de.ğişme ler ve fiyatlarda meydana 

gele:n dalgalanmalar üre tinünde dalgalanmas ı:na neden olmak

tadı:e .. 

Aşa{gıda tablo .. l 'de baklagillerin Dünya ekim alanı 

UretimL ve verimlerindeki gelişmeler verilmiştir. 

Tablo : 1 

Baklagillerin Dtinya Ekim Alanı Üretimi ve V eı•irni 

Ekim Alanı Üretim Verim 

Yıllar (1000 hektar) (1000 ton) (kg/h.) 

1976 63 576 42 234 664 
1977 71 503 49 400 691 
1978 71 808 50 759 70'1 
1979 72 524 51 873 715 
1980 62 679 40 429 645 
1981 63 813 42 421 665 
19B2 65 774 45 235 688 
1983 65 137 46 368 712 
1984 67 140 47 940 714 
1985 67 508 49 226 729 

Kaynak:: FAO, Production Yearbook 1979 - 1982 - 1984 - 1985 
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Dünya baklagil ekim alanı 1979 yılına kadar artış 

göatermiş ve 1976 yılına g<5re % 14 oram_nda artarak 72 

524 bin hektara ulaşmıştır~ 19BO'de 1979 yılına göre % 4 

azalarak 62 679 bin hektara düşmüştUr,. Bu y1.ldan sonra 

yılda ortalama % 3 'lük artış göstererek 1985 yılında 

67 508 bin hektara ulaşmıştır8 İnceleme dönemi içinde en 

yüksek ekim alanı 1979 yılında görülmüş diğer yıllarda 

özellikle 1980 sonrasında ulaşılan bu maksimum noktadan 

oldukça uzak kalmıştır. 

Üretimde ekim alarnndaki gelişffi?}ye paralel bir ge

lişme göstermiş tir. 1976 yJ.lında 42 234 bin ton olan dünya 

baklagil üretimi % 23 artarak 1979 yılında 51 759 bin tona 

yükselmiştir. 1980 yılında dlinya konjonktüründe göriilen 

dtişme baklagil üretiminde de görülmUş ve 19'19 yJ.lım~ göre 

% 28 gibi yüksek bir oranda düşerek ~O 429 bin ton olarak 

e;erçekleşmiştir. Bu yıldan sonra önce % 6, sonra % 3 lük 

artışlar göstererek 1985 yılında 49 226 bin tona ulaşmış

tJ..r. Dönemin maksimum üretimi 51 873 bin tonla 1979 yılJ.n

da gerçekle~.?miştir. Dönem sonu itibariyle top lmn artış 

% 16'dır. 

Verimdeki eelişmelerde ekim alanı ve üretimdeki 

gelişmelere paralel bir seyir izlemek te dir e 1976 yıl J.nda 

664 kg/h. olan verim 1979 yılına kadar % 7 artarak 715 kg/h. 

a yükselmiş. Ancnk 19130 yı1 ında ekin alanların ın daralma-

sı ve genel olarak doğa kor;ın1lar:uıın uye;un olmEııw=ı::n neden

leriyle % ll azalarak 645 l;!;/h. gi. bi d(inemin c n rliiş Lik ve-

rim miktarına ulaşmıştJ.r .. Bu yıldan itibaren veı:imde de 

yaklaşık% 3 pibi istikrarlı bir artJş v~zlenmekte ve 1985 

yılında 729 kg/h olarak gerçekleşmiştir~ 

Kıtalar itibaı ... iyle baklagil üretim:L D\Jnyn bak1agJ1 

·· t · · · k kJ ı · · · 1 · ·ı , u , ·r bJ ure ırm.nın a.ynR~ .arı aç:ı.s:ıno.an oııem J. o .. üU!~unc.,tJH a .o: 

2'de kıtalar iti~ariyle baklagil üretimi verilmiştir. 



Tablo:2 

Kıtalar İtibariyle Baklagil Üretimi 
(1000 ton) 

Kuzey Güney 
Yıllar Asya Afrika Avrupa Amerika Amerika 

1976 20 970 5 291 2 638 2 737 2 874 

1977 28 874 4 864 2 456 2 434 3 164 

1978 29 216 5 086 2 623 2 861 3 101 

1979 31 057 5 103 2 545 3 004 3 195 

1980 19 729 5 303 2 645 3 425 2 741 

1981 21 229 5 332 2 570 4 206 3 217 

1982 22 208 5 980 2 904 3 A90 3 825 

1983 23 603 5 555 3 168 3 142 2 368 

1984 23 74.3 5 455 4 163 3 387 3 493 

1985 23 ııo 5 862 4 678 ~ ~5., 
/ ) ..L 3 436 

F : i 1 AO Tanmini 
K ' '-" 1 • ''·ıl i\ o '?..,... ' "+ ~ ,.., V;::> o 1"' -:-.o o k l 9 7 9 l 9 R 2 19 8 4. ı o 8 5 • aJn,_.K. ~ •• -~-'- oa.u..__ ... ..ı. o~ • .ı.~·-·-~ ., - , - ~- , .. , :;; • 

Okyanusya. SSCB 

162 7 562 

130 7 476 

148 7 724 

169 6 800 

224 6 362 

240 5 627 

320 6 508 

327 8 205 r::-

615 7 079r 

860 7 929F 

Toplam 

42 234 

49 400 

50 759 

51 873 

40 429 

42 421 

45 235 

46 368 

47 940 

49 226 

i-' 
(J\ 
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Tablo:2'den de görüleceği gibi baklagil üretiminin 

yarıdan fazlası Asya kıtasında yapıldı~ı,di~er kıtalarda 

Afrika'da% ll'i, Avrupa'da% 9'u, Kuzey Amerika'da% 7'si 

Güney AmerikaYda% 7'si, Okyarrusya'da% 2'si, SSCB'de 

% 16'sı yapıldığı görülmektedir. 

Baklagil üretimi ekonomik olarak azgelişmiş ya da 

gelişmekte olan lilkelerin yoğun olduğu Asya kı tasında ge

lir düzeyi düşük kesimin baklagillere yöneldiği anlaşıl

maktad1.r. Coğrafi koşulların yanısıra halkın talebinin 

baklagil üretiminin bu bölgede yoğun olmasına neden oldu

ğu sijylenebilir. Zira hayvansal gıda maddelerini yeterin

ce tüketerneyen kimseler bu açığını besin değeri yüksek o

lan baklagillerle ikame etmektedirler .. 

Baklagil üretimi Ass·a kı tasında 1976 yılında 20 970 

bin ton iken 1979 yıluı.d.a % 48 artarak 31 057 bin tona 

çıkmışt:n·. 1980 yılında bir önceki yıla göre % 57 azalarak 

19 729 bin tona inmiş bu yıldan sonra küçük artışlar gös

tererek 1985 yılında 23 110 bin tona ulaşmıştır .. Asya kı

tasında görülen bu istikrarsızlığa azgelişmiş ülkeler ol

malarJ. nedeniyle doğa koşullarına daha fazla bağlJ. kalma

larına neden ol maleta dır. 

Baklagil iireti m inde Af rj. ka ki tas ında görülen dal

galarunalar dışında di.ğer kı ta üretimlerinin istikrarlı 

bir artJ.ş gösterdi~~i görülmektedir. 

Tablo:3'de de görüleceği üzere Di.inya baklagil üre

timinin biiyük böl fimü gelişmekte olan ülke ler ce gerçekle ş

t:i.rildiği görülmekte dir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin 

üretimdeki payları l976'da% 51 olduğu halde 1985 de% 58'e 

kadar yükseldi{~i görUlmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin 
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i. çinde en fazla tiretim i Hi ndi s tan yapmakta, Hindistan • ın 

gelişmekte olan ülkeler üretimine oranı 1985 yılında 

';:~ 4'~, dlinya üretimine oranJ_ ise % 25 'dir. Bu da göster

mektedir lci. dünya iiretim:i.nin yaklaşık 1/4 'ü Hindistan ta

rafı.ndan gerçekleştirilmektedir. 

Dünya baklagil üretiminde ge1işrıriş ülkelerin 1985 

yılında pay:ı ~~ 12 'dir .. 13u ülkeler içerisinde en önemli 

tireticile:t· baş ta AED, İspanya, İtalya gelmektedir. Geliş

mekte olan LiJfr.:ler içerisinde önemli üretici ülkeler ise 

Afrikaida Etyopya~ :!!'as ve Nijerya, Latin Amerika'da 

Brezilya, Meksika ve Arjantin, Yakın Doğu'da Türkiye, 

Uzak Doğu' da Hindistan ve Pak1stan, Merkezi l)lanla yöne

tilen ülkelerde ise SSCB ve Çi.n en c5nemli baklagil üreti

cisi ülkeler durumundadırlar. 

Bu ülkelerin Dünyn baklagil üretimi içindeki p"ly1a

rı ise 1985 yılında şöyledir; ABD% 2,4, İspanya% 07, 

İtelya % 06, Etyopya % 19, Fas % 04, Nijerya % 1,8, 

Brezi.J.ya % 5, Meksilca % 2,6, Arjantin % 04, Tlirkiye % 2, 7, 

Hindistan % 24,5, Pakistan % 1,6, SSCB% 16, Çin% 11,8 

orana sahiptirler. 

Gelişmekte olan ülkeler baklagil üretimi içersinde 

oldu k:ça önemli bir yere sahip olan Hindistan' ın üretimi

nin L-1tikrarsızlık göstermesi dünya baklagil üretimini 

büyUk ölçLide etkilemekte ve dalgalanmalara neden olmakta

dJ.r ~ Hindistan' daki baklagil tiretiminin ilkel yöntemlerle 

yapılması istikrarsızlığın başlıca nedenini oluşturrnakta-



Tablo:3 
Önemli Miktarda Baklagil Üreten Ülkeler (1000 Ton) 

t" Jlkeler 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Gelişmiş Ülkeler 3476 3084 3449 3367 3982 4129 4145 3807 5057 5939 
Kuzey Amerika 1188 986 1296 1287 1673 1920 1717 1178 1395 1518 

ABD 1050 881 1140 1141 1488 1690 1421 957 1164 1202 
Bat+ Avrupa 1841 1707 1754 1687 1875 1748 1938 2179 2846 3342 

+talya 405 332 367 341 328 313 287 264 287 300 
Ispanya 477 402 471 434 430 248 290 314 370 373 

Okyarrusya .. 15·3 106 123 144 218 235 315 305 580 854 
..,j X.e..,., rı e ı i ~m-;~ UJ k 285 285 276 249 216 227 265 146 236 226 u.~~~ ~-~-'-9 ~ • 
Ge1iş~ekte Olan Ulk. 23955 24632 .24929 25747 .22150 ~4973 26763 26989 27882 27706 

ı\...fr:.ka 4922 4329 4586 4630 4815 4862 5454 5399 5050 5861 
Et>rouva 635 661 1""31 644 915 978 1027 1053 791 944 o '+ " ~ ... 162 296 299 Fa :s 543 248 92 232 283 228 231 
N"ijerya 835 800 852 903 903 903 940 840 900 900 

Letin J\.r:ıeri ka 4422 4613 4665 4912 4495 5503 5599 4335 5~71 5270 . . ~ . 176 2~., 265 2q7 189 218 28ıl 247 263 228 _(\::~ J a ::ı.-r: :ı. n ....,, _,, 
~ ' 

B:rezil~ra '2193 2-.-- 2~"R 2271 2005 2389 2945 1620 2656 2592 .)')c:. .:::t;..._. 
?;le ksi ka 1129 1082 1146 1311 1294 1818 1324 1501 1488 1288 

Y s. t:ı rı. D o~.ı 1734 1895 1805 1757 1845 1829 2282 2473 2314 2476 
i'f1 i ~.r 1~çi .. .,. :0 6qq 813 814 794 815 871 1230 1370 1326 1368 ..ı..~, J. -.j...., ..-'./ 

:.;za:{: Do~o. 12873 1377:1. 13849 14423 10990 12775 13422 1LL777 15041 14682 
··· a: t 10938 11618 ll648 12279 9167 10819 11341 12524 12620 12085 11ı -ct~ ı ~-' an 
?a1:istarı 781 ~.117 

~.' 808 743 511 578 499 70:. 74-J 82L~ 
~., (;.p.~ (~ç:ı li orn.P1r (';l (T~ ~{ A 2:..;. ?ı:: 2.::: 5 5 6 

,.. ,... 
6 :·1-~:-::::, • .~~ı.. ....... ._........,_X ....... ~-.... , ~--to ..J..ı.- tt , ·- .J j o b 

::Ierkezi ·rıarıl:ı. Tik,. 14989 2l68A 22380 22759 14297 13318 14239 1.--7~7 14968 's~-,., J ) .... JÖ.ı. 
r:• 6277 l -:ı,ı,::c 13392 14700 6752 6451 6346 6045 6193 5840 'jlD.. ..... _;J/~-' 

SSCB r-; r- :-.? 7478 7724 6800 ""'"::~'? 5627 6508 8205 7079 7929 1J...JL- b__.-Ot.... 
T\ ~ " .»- .,..'"'!'il .. ~ r- '70 ~ 75() 869 858 769 823 966 1051 1237 1336 ~JO::,t ..... d ... 11 ..ı.. u.pc:. ı ../ ..... 

.D fJl'·~~{ .A. 'J~1 C"E-· =Jı'~?~·II r:{.223 :.~ 4-9~-JO 
r-- .--.. ... -'""' 
~\)'t ~)'j 5JM373 40429 42421 45235 46534 47307 49226 

"'.1''~--:r~~-:.r.r. ·~-,."Of'"':~n~t:r\"("1 'l:=.~'?"=t--...nr:l{: f·~r;q :-·>::""" jOR,J. lOR~ -':-.C1,_;Jv.ı.•.,_. ___ ,. ...... ..._._.ı....:..._....v ...;.,.\..,~ . ..ı. ........ ,__,..._ .. _,..., . ...,._,J:. -"Jf..-:e ..J...J:._ıC:.) ___ .... ,.,,, -./-'../<t 

}---! 

'.:._, 
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1- Mereimek ---
Mercimek dünya baklagil üretiminde önemli bir y~re 

sahiptir,. Mercimek üretiminde yavaşta olsa bir artış göz

lenmektedir .. 1976 'da 1 127 bin ton olan Dünya mercimek üre

timi Jiı 46 artarak 1985 yılında 1 650 bin tona ulaşm:ıştır. 

Tablo: 4 'den de görUleceği üzere ekim alanlarının 

genişledi~i verimin ise önemli bir artış göstermedi~i gö

rülmektedir .. 

Dünya mercimek üretiminin büyük bir böl ürrü Asya 

kı tasında yapılmaktadır. Dünya mercimek tiretiminin 1976 

yılında %73'ü, l980'de% 69'u, 1983'de% 82'si ve 1985'de 

% 78'i Asya kıtasında gerçekleştirilmiştir. Di1er kıtala

rın payları ise Afrika kıtasının 1976'da% ll, 1980'de %5, 

1983 tde % 5 1 1935 'de % 6, Kuzey ve Orta Amerika 'nın 1976 'da 

7'& 4, 1980'de% 12, 1983'de ~6 7, l985'de 9b 7, Güney Amerika'nın 

1976'da% 4, 1980'de% 5, l983'de% 2, 1985'de% 3, Avrupa'nın 

1976'da% 6, 1980'de% 7j l983'de% 4, 1985'de% 5'dir. 

Önemli miktarda mercimek üreten iilke ler ise Asya 'da 

Hindistan? Afrika'da Etyopya, Kuw.ey ve Orta Amerika'da 
1"1eksika, GUney Amt~rika 'da Arjantin, Avrupa 'da İspanya baş

ı :LCa ülkeleri oluş turmak ta dır lar. 

Bu Ulke lerden Hindistan azalma göstermekle birlikte 

gerek Asya kı tasının gerekse Dünya üretiminin % 50 'ye ya

kın bir ıc·ısmını oluşturduğundan en önemli ülke olup Dünya 

kon;i onkt Lirü bu lilke iiretinündeki gelişmelere göre belir

lenmektedir .. 
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Hindistan 'ın bu denli etkin olması yanında verimli

liği. oldukça dilşU.ktür. Üretimdeki büyükliik ekim alanları

nın genişlii-';i.nden kaynaklanmaktadır. Üretim tamamen ilkel 

şartl~rda yapıldı~ından, do~a koşullarının etkisi oldukça 

fazla clmn.kta, bu da Uretim ve verimdeki istikrarsızlığın 

kayna?i;:ın:ı oluş tu.rmaktad1.r .. 

Diinya iillceler:i :Lçcrisinde Hindistan 1982 yılında 

498 bin ton1n(% Jb)birinci~ 236 bin tonla (% 18) Türkiye 

ilünci, 8B bin to:ıla (~{ı 7) A13D üçüncü sırada yer almakta 

jken, ou durum 1935 yılında cleğişmif}tir. 

l9C35 yılında Dünya rrıercirrc::~k iiretiminde ülkeler ara

sında Türkiye 570 bin tonla (% 34,5) birinci sıraya yük

selirken, Hindistan 544 bin tonla (% 33) ikincili!:te inmiş

tir. UçUncUlU~e ise 65 bin tonla (% 4) Etyopya yükselmiş-

tir. 

Mercimek üretiminde en istikrarlı ülkenin Türkiye 

olduğu görLilmelctedir .. Zira diğer ilikeler üretirnlerinde 

(verime ba/tlı olarak) büyük dalgalanmalar olduğu halde 

TUr ki ye' de ki de.lgalanmalar1n Dünya konj onkt üriine g<:5re kü

çük dalgalanma olduğu anlaşılmaktadır. 

Mercimek veriminin en yüksek Kuzey ve Orta 

Arner.i.lca'da olduğu görLilmektedir., Kuzey ve Orta Amerika'da 

bu ver5m yüksekliğine rağmen ekim alanını ve tiretimin çok 

az olması Dünya iiretimine fazla etki ya~Jmamaktadır. Kuzey 

ve 0L"ta Amc:rika 1 da üretimin büyük: çoğunluğu ABD'de yap.ıl

dığ:uıdan Kuzey ve Orta Amerika üretimini bu ülke beli.rle

mektedir. Verim itibariyle kıtalar karşılaştırıldı~ında 

Kuzey ve Or:'ta Ameri.ka 'dan sonra A'lrupa, Giiney Amerika, 

Asya ve Afrjka rıeklinde sJ.raJ.aıımaktRdu~ıar .. Sıralamanın 
~ 1 

gösterdi.ği şekilde verim s:u·alamasl '1li"taıardaki gelişmiş-
lik dUzeylerini yansıttığı görUlmektedir .. 



Ülke bazJ.nda birim alana verim 1985 yılında en 

yüksek IhsJ.r 1625 k,c<jh Etyopya (1300 kg/h), Meksika 

(925 kg/h), TUrki.ye (919 kg/h) ve AJ3D (911 kg/h)'de 

gerçekleşmiştir. Dünya 'nın en büyük üreticilerinden bi

risi olan H.indisto.n 'da ise verim 510 kg/h gibi oldukça dü

ş üktüro 
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2- Nohut 

Nohut Dlinya baklagil üretimi içerisinde fasulye ve 

bezelyeden sonra on fazla üretimi yapılan baklagildir. 

Dünya nohut liretim:i. inceleme dönemi içeri s inde zaman za

man ai·trna göstermiş ancak bu artışlar sürekli olmayıp kon

j onkl:i~r·~ bağlı küçük artışlar şeklinde olmuştur. Nohutun 

Dünya baklagil iiretimi içerisindeki payı 1976'da% 15, 

l982'de% 14, l985'de ise% 13 olmuştur. Oranlardan da gö

rüldliğü üzere nohutun Dünya baklagil üretimi içerisindeki 

nisbi önemi çok az da olsa azalma göstermektedir. KıtLlar 

ve önemli üretici ülkeler i tibariyle dünya üretim mileta

rı tablo:5'te verilmiştir~ 

Tablo:5'ten görüldüğü üzere nohut ekim alanlarının 

azalma gösterdiği, üretimin ve verimin az da olsa bir ar

tış gösterdiği görülmektedir .. 1976 yıl Jnda 6 246 bin ton 

olan dünya nohut üretiminin zaman zaman dalgalanma göste

rerek 1983tde 6 965 bin tona, l985'de ise küçük bir azal

ma ile (% 8) 6 416 bin tona ulaştığı görülmektedir. 

Dünya nohut üretiminin büyük bölümünün Asya kı ta

sında gerçekleştirildiği görülmekteQir. Bu l976'da% 91 

1980 'de % 86, 1983 'de % 92 ve 1985 'de % 92 gibi çok yük

sek oranlar olmuştur~ Diğer kı ta larm payları ise, Afrika 

kıtasının l976'da% 4, 1980'de% 6, 1983'de% 4, 1985'de 

% 4, Kuzey ve Orta Amerika'nın 1976'da% 3, 1980'de% 5, 

1983 'de % 2, 1985 'de % 2, Güney Amerika 'nın 1976 'da % 04, 

1980 'de 'f~ 06, 1983 'de % 03, 1985 'de % 04-, Avrupa 'nın ise 

1976'da% 2, 1980'de% 2, 1983'de% 1 ve 1985'de %1 ol
muştur .. 
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Önemli miktarda nohut üreten ülkeler Asya 'da baş

ta H:i.ndistan, l)akistan, Türldye ve Beneladeş, Kuzey ve 

Orta Aıne:d.ka 'da Ivleksika, Güney Amerika 'da Arjantin, 

Avrupa •aa ise İspanya başlıcalarını oluşturmaktadırlar. 

Hindistan gerek Asya kıtasında gerekse Dünya üre

timinde oldukça etkin bir yere sahiptir .. Bu ülkedeki kon

j onktü:e DLinya konjonktürünü oluşturınakta, nohut üretimi

nin bu lUko Uretimiyle paralel gelişmesine neden olmakta

dır. 

Hindistan üre tim miktarı açısından Dünya ülkeleri 

içeri.si.nde 1982 yılında 4 567 bin ton ile birinci (% 74), 
290 bin ton1a (% 5) Türkiye iki.nci, 275 bin tonla ( % 4 ) 

ile Pakistan Uçi.incLi durvJ1ıda iken, bu durum 1985 yılında 

4 547 bin tonla ( % 71) Hindistan birinci, 519 bin ton 

ile (% B) Pakistan ikinci duruma ylikselmiş, J80 bin tonla 
(% 6) 1'ü.rkiye ise Pakistan'la yer değiştirerek üçüncti du-

ru.ma düşmüş tür., 

Üretimin isti lerarı yönünden en fazla üretim yap il. ma

sına rağmen Hindistan 'da istikrarın görülmediği konjonktür 

dalgalanma sı.nı:r·ı.nın geniş olduğu görlilmektedir. Aynı şe

kilde Pakistan' ı.nda istikrarlı bir Uretici durumunda olma

dı.ğı, Tlirk:i.ye 'nin ise bu ülkelere göre daha istikrarlı ü

retim gerçekleştirdiği görülmektedir .. 

Birim alana verim açısından Kuzey ve Orta Amerika 'nın 

b:i.:rinci, Avrupa tnın iküwi, Asya 'nın üçiincü, Afrika 'nın 

dörd.üncU ve Kuzey ve Orta Am2:cika üretiminin tamamı Meksika 

tarafı.ndan yapılmaktadır .. Meksika' da verimli liğin yüksek 

olması.na rağmen ekim ala:nl~rın1n az oluşu üretiminde az 

olmasına neden olmakta, mevcut ltcetimi de Dünya üret'i.mi 
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içerisinde önemli bir bü,yUklüğü teşkil etmc::ıdi/i:inden verim 

yiiksekliği diinya üretimine çok fazla katkıda bulunmamak

tadır .. 

Ülkeler itibariyle birim alana verimde i.se 1985 

yılJ.nda MJ.sJ.r 1737 kg/h ile en yüksek verime ulaşmış bu-

nu 10<36 lq:;;/h ile TU.rkiye, 1000 kg/h ile Arjanb.n ve Meksika 

808 kg/h ile de B~ngladeş izlemektedir. Eu yılda en büyük 

üretici d·Lu ... umundaki Hindistan 'da ise 663 kg/h gibi düşük 

bir oı'anda gerçekleşmiştir .. 
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li'asulye Dünya baklagil üretiminde en büy·ük paya 

sahip ürtin dururnundadJr .. Dünya fasulye üretimi baklagiller 

:içerisinde:: en istikrarlı gelişmeyi göstermiş, inceleme dö

ne mi. i çerisinde zaman zamarı çok küçük dalgalanmalar gös

te:ı:-m:Lştir., Ancak bu dalgalanmE.üar diğer baklagil türlerin

de olduğu gibi biiyUk olnınyıp, çok kUçiik olarak ni telendi

r·ilelıilecek d.a1galanmalaı,dır .. l~'asulyenin Dünya baklagil 

Ureb.ıni içindeki pay1. 1976'da% 28, 198l'de% 34 ve 1985' 

te % 30 olmu~:,;tur .. Bu gelif;;melerden de görüldüğü gibi fa

sulye Diinya baklagil üret:l.minin 1/3 ünü oluşturmaktadır. 

Kı talac ve önemli üre tf. efilkeler i tibariyle fasulye üreti

mi ırablo:6'da veri:Lmiştir. 

ıra blo: 6 'dan da görüleceği gibi fasulye ekim alan

ları sabit sayılabilecek gelişme göstermektedir. tiretirnde 

ise önernli bir gelişme olmayıp, küçük artışlar şeklinde 

istikrarlı bi:c gelişme seyri görülmektedir .. 1976 'da 11999 

bin ton olan dUnya fasulye üretimi 1979 yılına kada:e ar

tarak 14 7ül bin tona ylikso1miş, bu yıldan sonra ise 1980 

de % 17 azalma t.;ös tererek 12 646 bin tona düşmüş, bundan 

sonra i.stlkrarl:ı. bir artış eğilimi göstererek 1983 'de 

14 078 bin tona ve 1985 'te 14 615 bin tona ulaşmıştır. 

Pasulye Uret.iminin en fazla Asya kı tasında yap ı1-

d:ı.ğı görUlmektedir .. Asya kıtası, Diinya fasulye üretiminin 

1976'da% 43tünli, l983'de% 50'sin:L, 1985'de ise% 43'ünü 

oluşturarak, yaklaşık yarısını sağlamıştır .. 

Diğer k1.talar1n payları ise Güney Ameri.ka 'nın 1976 1 

da% 21, 1983'de% 15, 1985'de% 21, Kuzey A'merika'nın 

l976•da% 18, 1983'de% 17, 1985'te% 18, Afrika'nın 1976' 

da% 11, 1983'de% 12, 1985'te% 12, Avrupa'n:ı.n ise 1976'da 

'}~ 6, l98J r de ~~ 4 1 1985 'te ise % 5 olmuştur. 
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Dünya ülkeleri içerisinde en fazla fasulye üreten 

ülkeler Asya kı tasında Hindistan, Çi.n, Tayland ve 'J~iirldye. 

Güney Amerika 'da Brezilya, Kuzey Amerika •da Meksj_ka ve 

ABD, Afrika'da Uganda, Rwanda, Birundi ve Tanzarrya, 

Avrupa'da ise Yugoslavya ve İspanya'dJ~. 

Hindistan gerek ekim alanı gerekse li.retim a çısın

dan Dünya ülkeleri içinde birjnci sırG.yı almakla birlikte, 

verimin düşük olması nedeniyle ekim alanı oranı ile, ü

retim oranı oldukça farklılıklar göstermektedir. Dünya 

ekim alanı oranı 1985 yılır.Lda % 35 iken, üretime oranı 

ancak% 20'dir. Hindistan'da verim düşüklüğü nedeniyle 

istikrarlı bir üretimde sağlanamamaktad ır. Üretim açı

sından dünya ülkeleri içerisinde 1985 yılJ.nda Hindistan 

2900 bin tonla C % 20 ) birinci, 2547 bin toıua (% 17) 

Brezilya ikinci, 1640 bin tonla ( %11) Çin üçüncü sıra-

yı almaktadır lar. Türldye ise 170 bin tonla % 1, 2 'lik bir 

paya sahip bulunmaktadır .. 

Birim alana verim açJ.sındmı Kuzey ve O.eta .Amerika'

nın birinci, Afrika'n-ın ikinci., Avrupa'nın üçUrıcü, diğer 

kıtalar ise Güney Amerika ve Asya o larak s:ı.ralamnaktadır. 

tlıkeler i ti bariyl(eı birim alana veriii"l'l 1985. yılında 

1679 kg/h ile ABD en yilksek verime ular_;;mJ.ş, lıuna 1478 Kg/h 

ile Türkiye, 1153 Kg/h ile Çin ve 1000 Kg/h :Lir::ı Rwanda iz

lemektedir. Verimleri diğer ülkelere göre oldHkça yüksek 

olan bu ülkelerde üretim az olduğundan Dtinya üretiminde 

fazla etki yapmamaktadı:e .. Bunun aksine en büylik fasulye 

üreticisi durumundaki Hindistan 'da verim 1935 y:tlJ.nda 

133 Kg/h olmuş ve aynı zamanda önemli Uretic:i. LiJ.ke1.or i

çerisinde en düşük verirıri oluşturmaktad1.r. 
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4- Bakla 

Bakla, Dünya baklae;il üretiminde incelenen ü:riinler 

içerisinde en az üretilen tiründür. Dünya bakla iireti.mi 

genel olarak azalma eğilimi göstermektedir,. Bu da Dünya 

baklagil üretimi içerisindeki payının zaman içinde azal

dığını, 1976'da% 10, 198l'de% 9, 1984'te% 8,5 ve 1985'te 

% 8 'e düştüğünü göstermektedir. Bu durum baklanın Dünya 

baklagil üretimi. içerisinde gerek mutlak, eerekse nisbi 

olarak öneminin. azaldığını ifade etmektedir. Kıtalar ve 

önemli üretici ülkeler itibariyle bakla üretimi. tablo:7'de 

verilmiştir. 

Tablo: 7 'den görüleceği üzere üretim, ekim alenlarJ.

na bağlı olarak dalgalanmal ar r;östermekte, ancak genel eği

limin azalma yönünde olduğu görülmektedir .. 1976 yılında 

4156 bin ton olan Dünya bakla üretimi. 197 9 yılına kadar 

artarak 7 376 bin tona ulaşmış, bu yıldan sonra azalma eği

linline girmiş ve 1980 yı.lında % 68 gibi büyük bir oranda 

azalarak 4 373 bin ton düşmüştür. Düşme devam e derek 1985 

yılında 4 170 bin tona ulaşmıştır. 

Bakla U.retiminin diğer bakJ.ag:i.J. iiriinlerin de olduğu 

gibi en fazla Asya kı ta sJrıda yapıldığı. gör til me ktedj_r.. Asya 

kı tası, Dünya bakla ü.utimin.i.n 1976 yı1nıda % 61, 1983 'te 

% 61 ve 1985'te% 57 gibi DUnya üretiminin yar~Lsından faz

lasını sağladığı göri.ilmektedir. Diğer Jntoların payları 

ise 1985 yılında Afrika 'nJ.n % 25, Avrupa 'nın % 13, Gilney 

Amerika 'nın % 3, Kuzey ve Orta Amerika 'nın % 2 olmuştur .. 

Ülkeler i tibariyle Dünya' da en fazla bakla i.iret en 

Asya kı tas nıda Çin ve Ti.irld.ye, Af ri ka kı tn s J_ndn Etyopya 

ve Mısır, Avrupa kı tas·ında İta1y.r:~ veİspanya, GUney Amerika 'da 

ise Brezilya 'dır. DUnya tnın en biiyUk bakla üreticisi Çin 

üre tim miktarının mutlak o larak olduğu kador verimde de 
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büyük farklar sağlamıştır.. 1985 de Çin'in Dü..11.ya bakla ekim 

alanına oranı% 54, tiretirnde ise Dünya üretimine oranı% 55' 
tir. Bu durumda göstermektedir ki; Çin ekim alanındaki bü

yLik1 üğtüıü Jyi kullanıp kendi sine iyi. bir avantaj sağlamak

tadır.. Üre ti ın aç1.sından l98:i yılında Çin 2 300 bi.n ton 

(~0 55) i lo bir:in ci, 500 bin tonla (~;.jl2), Etyopya ikinci, 
·..ı: 307 bin tonla (%7) lVhsır Uç lincil sırayı almaktadır. ürkiye 

ise 73 bin tonla Diinya bakla Ltretiminde % 1,7 gibi kiiçük 

bir paya sahiptir. 

Birim alana verim açısından Avrupa kıtası ilk sıra

yJ. all. rken, Asya i kinci, Afrika is e üç Cin cü sırayı almakta

dır. thkeler i tibariyle birim alana verim 1985 yılında 
2 19J i{g/h ile Mısır en yUksek verimi sağlamış f bunu, 1698 

:\:g/h :Lle ~:urld.ye, 1429 K:.:;/h ile Etyopya, 1395 Kg/h ile 

İtalya, 1353 ICg/h ile Çin ve 1132 Kg/h ile İspanya izle

me lde dir .. 

Bu ülkelerden gerek mutlak olarak üretim, gerekse 

verim olarak önemli olan ülke ler anca k Çin, Etyopya ve 

Mısırdır. Diğer Ulkelerin üretimleri çok küçlik miktarda 

olduğundan DU.nya ür eti min de fazla et ld li olanıa maktadırlar. 



Tablo:7 

Dü_nya Baklagil Eki:n, Alanı, Üretimi ve Verimi 
Üretim 

Eldm Ala 

Verim 

1000 ton 
ıooo Hek .. 

Kg/ha. 

le'J76 1977 1976 l9T1 1·?80 1981 1982 195'3 :.os4 ::es::; 

L~L~·;2e:- ~f;~.: ~):-~:~.~ ~ ~;~:. D:-eti~ "r'erim t.~~ı Ü;-~ti~ "1~::!.~ ~1;~1 Ure::::ı '/~:;-!~~~~ı u~:bı ~ fi~~l !!:-etim Ve:-i:n ~r~~:. !Jre:i:;ı 'le:-:.m ;~~1 U:-eti::; •Je:::.;: ~f;~:. :.'::':?::.::-: '1·::-:.::: ~.t~~..:. ~~~etim ~re:-:."'!: 
J~~:;.'IP. ıssG .:.:so ıo7a 6824. 61a9 995 69cs 76ıı ::..oıs 1006 7J76 ıosJ J7V5 ,n7J ııao Js.ıo 4028 ııJa J6g9 4224 1142 3311 J966 ı:sa 3258 !JC:·2 ı;:ıı :n.55 1!::.. 7o ı;21 
.t.~:-!:ı;:e . (.U .SJl 1199 706 726 1026 752 755 1005 758 754 995 716 904 126) 670 775 1157 750 368 1157 781 9•\5 121J 770 :?-?6 12~2 793 '!062 l;A-0 

~l.:.n:.:- ı..:ıE. 2·1.1 2267 123 2}') 2202 ıvc 231 2JOJ ıos 2;6 2250 ııo 22!. 2016 99 2-ıı 1989 ıoo 200 2000 128 295 2J05 129 297 2302 ı.ıo 307 219J 
::;~·:..:;;·J"'l 2J8 ;:.~37 998 282 282 1)00 296 265 896 )09 272 330 306 .ı69 1531 )lO 450 l-152 310 45:1 1452 350 389 ll'J9 34 3 !)0 1""1

? ));) SJO 14~ 9 
?:~; 2:3 2~3 1234 190 94 49J 221 161 7JO 200 ı.ıa 710 136 104. 670 lJO 39 )00 214 106 495 171 142 834 160 l22 76J l60 l:?:: 7o3 

:.~~~~~.:~::-~~:1\Jrt::ı 1) 49 fı76 34 .;7 557 32 6: 7~J 86 66 769 7J 72 986 75 97 1285 77 SJ 1073 78 73 94-2 80 7.! 929 8.! 7 7 922 

:Jti::<)·t .'~x•.::-::-:!.! ~'\2 127 5·";·6 2·ı5 l2J ·ı92 2'57 lJJ 517 276 lV3 5.!1 191 39 .t67 218 l•)Ö 439 229 119 520 · 138 77 560 lS9 103 :;.!t lSo? lC:S 53~ 
~ .. :-~::.~:·:1 :9:.: 72 J79 179 &2 3-!7 20·J ao .t'J-J 2')9 35 .ı-J.ı lJJ J7 276 ı_6o 50 JlJ ı;o 6o J5J as 22 261 135 .!t :21 lt2 ~5 Jl1 

:·,;_,eye ~;1~ ~:~~ m ~5~~ ~~~~ Ji~ §~~~ ~?g~ ~H~ § 1·~~ ~+~~ m~ ~s3g ~i~~ ~m ~~s~ ~§~~ ıHH ~~~~ ~~H m i§~~ ~~~-~ m~ ~~1~ ~~~i un i+~~ ;;~~ m 
-~--?~=~~, ~;~ m = ~ iH im t~~ m m tH ~~·~ tm ?U ~,~~ m iH ~:!~ im i ~ ~~~ ~~ ~n ~~ im ?t~ , " ~~ ?~~ ':: m \;J 

. vJ 

K~y~~k: ~A~. i'rcdıJ~::~~ ~~n=b~0k, 1976-1335 
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III. DÜNYA BAKLAC~İL TİCAllETI 

Dı.ş ticaret günümüz toplumlarının en önemli sorun

JarınJ. teşkil etmektedir~ D1.ş ticaret öncelikle çeşitli 

ulusal ekonomiler arası.ndaki mal değişimlerini içermekte

d.i:ı• ( 20) ~ .Ancak u1usl8rarası ekonomik ilişkilerin sadece 

m8l dDi?;işiınlerinden olınadı~;ı da açıktır. Uluslararası hiz

met, uermaye ve işgüeti akımları da dış ticaret kapsamına 

girmektedir .. 

:Bizim burada inceledii'f;imiz baklagil ticareti ise 

mal değişimini ifade eden dış ticaret türüdür. Bu nedenle 

()ncelikle Dünya baklagil ihracatını, ithalatını ve bu iş

lem1e:cin yap1.l ması.nda geçerli olan fiyatlar ayrı ayrı in

celenmiştir. İhracat ve ithalatın üriin bazında veri bulun

madığından bunlar toplam baklagil ihracat ve ithalatı ola

rak incelenmiş tir. 

A- İHRACAT 

DJş ticaretin ulusal ekonomi açısından en önemli 

kalenı' olması, dış ticarı~t p ol i tilcas ı amaçları olan kendi 

kendirıe yeterlik, ekonomilc refah, tam istihdamı sağlama, 

ödemeler dengesini sağlaıııa ve ekonomik kalkınımnın ( 21) 

gerçek1eştl.:ei1nıt=:~ıinde en önemli et.ld.yi yapmaktad:ır. 

Dış ticaret politikasının amaçlarını gerçekleştirme

de 1D:ı.1landı[b" araçlar ise~ tarifeler, tarife dışı k:ı.sıtla

malar, nıracat1. teşvik :için mali yardımlar ve döviz kontro

l üd itc ( 2 2 ) ., 

-----------~---

(20) 

( 21) 

(22) 

Halil SEYİDOGLU, Uluslararası İktisat, Teori-Politik:a
Uygula:rrıEl, 5.13., Ankara, 198b, s .. 288. 

llıdvan KARLUK,. ~~Lirkiye 'd~e İJ.}racata Yönelik ~1.§ Ticaret 
Poli t1.k~..§_±.__y~ Ihracat ~n ~HPJ~sal Anal :i. zi, E. 'T.. T. l. A. 
Yay.ıNo: 2.37/158, E?k:L§ehir~ 1981o s .. ).Daha Geniş Bilgi 
.i.çin Bkz.I-Ial:i.l SEYIDOGLU, Uluslararas?-- s .. 288-291 .. 
Rıdvan KAHiıUK, Ulusl.~~:.ıg:_~1s:ı ~ko.g.smi:i. t Istanbul, 1984, 
s .. 217-22c~. 
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Bu. araçlarda ihracat 1 çin en fazla kullanılan ihra

cutı te:;rvil-ç için yapılan mali yardımlar başta olmak üzere 

diğer araçlardc:t kullanılm.aktadn .... 

Baklagil ihracatı ürünün özelliği dolayıs:ı.yla yay

gJ.n olup~ birçok ülkeyi ilgilendirmektedir .. İhracatın bu 

lmdı.:n~ çok ülkeyi ilgilendirdiği ve üretiminin büyük ölçüde 

yapıldıF};:ı hn.lde :i.hracat hacmi; üretimin çok küçük kısmını 

oluşturmaktadır.. Dünya baklagil ihracatı Tablo:8'de ve-

r il mJ ;_;;tir .. 



·~::.ı:Lar 

1976 
ı a~7 
~-..) 1 f 

1978 
-ı 9'""'9 .L ! 

~· 9Rr· j_ '-u 
19B1 
-ı ap, r, 
-~·-c_ 

1983 
1984 
19·35 

As va Afrika 

..ı... c u..L\.1 • ç__,..~ 

Kıtalar İtibariyle 

Kuzey ve 

Avruna Ort~ Amerı a 
- ------ ------~~~- ---· -------- ---~-

~a~~"~41 t·n~p~n+ı ~ ~ıc0~- ~~~~~c~-

,.. .. 
v LL.'Yl eJi 

~)>-@~J?i ka O }ç:\ra !1 ,~.ıs_::l a 

Miktar! 1000 
Değer :1000 

tor1 
c1ola 

SSCB Tor:ı1am 

1'ıt7-: t 4- n ı..:.. ".rı.;, .,J.. r~ ::::.. T;r· .l- ....... ~-) ..... ..._, i·r:·. \,..! :· . ..-~ \J .r-~. . ......, r.... . . .. 
• UL..!__: ver ı..er:S§~ l\LLl-: ı...Elr .ue:_:~ er --~.ı.ılc \.._·ş_:r_ ______ ~s::;~~ _ _!~~~t=--a __ r De_g_E;K _ _!_~-~;_1~~! er :pe ger 1:ı:ı.l:te.~ Der-:er ı~~ıJ-:"tar De ger f;ıi:L.:.:tar Det?: 

384 }_26 353 c.::_ 312 146 481 ?14 25l rr r:' 32 o 37 
ı ,. 1858 "~ 
-~b ,.. ·-

,/ . 1 .J ~·' '~~ 

425 182 ~.?~ 106 376 162 561 0·- . .-.. 23·(1 85 40 12 43 19 2G04 rro 
../ ~~· _..; 

c_. C:.. b 1 ...... 

549 200 176 77 
1 • 435 188 523 2.3B 306 120 36 16 52 30 2077 86: 

639 248 161 73 535 244 580 296 283 122 44 17 54 30 2295 103\ 

682 "'9" c:.. t.ı 191 80 548 2'7"') 
ı ...ı 1004 603 254 147 . 72 22 32 12 2783 143· 

947 470 120 53 524 2o:;ı:: 
..1./ 1211 796 209 124 64 24 44 19 3120 174: 

1043 1~49 129 58 498 228 892 4-61 '"'l r" ,:_o 88 so 26 -:ı o 
.--..1 13 2897 132· 

1109 405 ı 7~ ,) 58 676 268 799 321 235 72 106 28 47 12 3148 ıı6. 

1107 444 68 26 930 315 816 336 228 86 72. 28 61 16 3289 125 

1067 468 60 29 1377 412 695 323 316 124 ıoo 30 64 17 3680 140. 

Kaynak: FAO, Trade Yearbook, Rome, 1979, 1982, 1984, 1985. 

· ....... ı 
0"'-ı 
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Tablo:S'de görUldli~li gibi baklagil ihracatı gerek 

miktnr olarak, c;erel::se de.';;er olarak artma e~iliminde ol

duff;u {~(.5rUlrnektedir. Miktar· olarak baklagil ihracatı 1981 
yJ.l 1. lwriç genel olarale a rtmı§ tıı:·. 1976 yıl ında 1 850 bin 

ton o·lan Diinya buklagil Uı.racatı '}'; 99 artarak 1985 yılında 

3630 bin tona ulaşrnş tır .. De~;er olarak da zaman zamaiı dal

galnnrna g'5Dtererek 1977 yılJ.nda 794 bin dolar olan Dünya 

bak1nc:L1 i.hraeatı %77 artarak 1985 yılında 1403 bin dolara 

ulaşmıştı.ı·. İhracatJ.n Uretl.me oranı ise 1976 'da % 4, 1983 'te 

% 7 ve 1985 1 de ise 7 olmuştur., Baklagil tiretiminin giderek 

daha biiyUk kı.smının ticurete konu olduğu görülmekte dir. 

DLLnya baklagil ihracatının bliytik bölümUnUn Asya ve 

Kuzey Amerikf:-ı kıtalar·ı tarafındaıyapıldığı göriilmektedir. 

İhracatta kıtalar i ti.bariyle Asya birinci, Kuzey ve Orta 

Arneri ka i kinci, Avrupa ür,:Uncü, bunlarJ. Güney Arneri ka, 

Afrika ve 01·::;-anusya tald.rı etmektedir .. SSCB ise hem Asya 'da 

hem d(~ Avrupa 1 da bulunduğundan ayrı olarak belirtilmiş tir. 

Asya lntasJ. ihracatı 1976 yılında 384 bin ton iken 

1983 yılına kadar artmış bu yılda 1 109 bin tona yüksel

miş, bu yıldan sonra küçtik de olsa r~ 4 oranında azalarak 

1985 y:Llında 1067 bi.n tona ulaşmıştır. Asya kıtasJ.nın in

celeme dönemi boyu11ca artJ.şı ise % 277 gibi oldukça büyük 

bir urtıçtır& Değer olarak ise, miktaı·a bai:f;lı olarak ar

tır;ılar gö::r·Lilmiiş., ancak 1983 y1.lına kadar birim fiyatlarda 

d ü::.;ımoye rubnen ( fiya t1ar il eri de ince1enecekti r) artmış 

ve 198"5 yılında 468 bin dolara ulaşmıştır. Kuzey ve Orta 

Amerika ise en ilginç gelişmeyi. göstermiştir .. 1981 yılına 
kadar gerek miktar, gerekse der;er olarak hızlı artışlarla 

b:ir:Lnci li{te kadın" yükselmiş mi. k tar 1211 bin tona, değeri 

ise 796 bin dcJlt:3.ra yükselmiştir. Ancak bu yildan sonra 

sLi.reldi oir f:\Zalrna göstererek 1985 y:Ll ında miktar 695 bin 

tona, delter :tse 323 bin dolara düşmüş tür. Afrika kıtası 



ihracatı sürekli azalmakta veı 1976 yılında ihracat içindeki 

pa,y-ı % 19 iken, 1985 yılında 60 bin tona kadar düşmüş, ih

rac:attaki payı. da% 1,6'ya kadar inmiştir. Avrupa kı.tası 

ise liretJrn:inclen daha fazle ihracat yaparak reeksport tica

retinden laydalanmaktadır .. İhracatı zaman zaman küçük düş

meler• göstermekte ise de c;enel olarak artmaktadır .. 1985 

y~LJ. :J.nda 1 377 bin ton ihracat ile en fazla ihracat yapan 

kıta olmuştur .. 



ÜJ.keler 1976 

Unya 1850 
.--·~cc..: 'Ül,ı::."1..,... 671 . .:; .lJ .. ,.ntı. ş ı K·~ """e_,_ 
' .. ıze-:.r 1\merika 3t1·1 .'+ 
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2004 
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1075 
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~JO 
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2.29 
91 
2-:ı 
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Önemli Miktarda Baklagil İ.hraç Eden Uıkeler 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

2077 2295 2783 3120 2897 3148 
789 968 1451 1664 1360 1391 
390 470 913 1141 853 679 
329 366 750 979 679 447 

62 37 163. 161 174 232 
353 447 458 448 422 606 

78 144 169 155 219 363 
70 70 70 67 74 69 

139 147 125 132 51 54 
36 44 '72 64 80 106 

9 7 7 ll 4 ı 
1081 lll? 1139 1225 1318 1498 

164 153 182 108 123 167 
~ ı 

24 33 28 19 20 36 ,.,.., 
o~ 40 40 10 20 9 

437 393 345 279 255 355 
1""\ ""ı'"': 180 l,...,q l ':\l ı~~ 169 ~).1. 1-" ~...-"'- .... J _) 
128 :2.05 ~,.. 

67 36 114 bO 

549 639 682 947 1043 1109 
26 19 /'/' 80 co. .-.n o" 1 1 u "'""' 

~"''"' 124 57 18 Ll.l 29 ..l..U':J . -~ 

lqn -..-V 220 209 204 220 203 
i j q ___ ,.._~ ., 5~ 

.l. ') 2l o 
~./ 448 502 6CJ7 
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1984 1~85 

3289 3680 
1530 1983 
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428 665 

93 82 
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~ 3 -' 
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66 58 
16 ı o 
12 16 
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1107 1067 
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151 202. 
178 2·"'7 U/ 

1985 ihracatı 
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Oranı 
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17,5 
.., '""" , .l.c., .... 
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2~7 
0,008 
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1 '" ... ,b 
0,3 
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ıo,o 
~~ 'l V'/ 
1~2 
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O,J. 
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5,5 
5,6 

'· J 
<0 
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Tablo:9•un incelenmesinden de görUlece~i lizere 1979 
yılına kadar baklıi.gil ihracn.t :ı.nın yaklaşık % 50 'sini. ge

lişmekte olnn lUkelerden yapılırken, 1980'den som•a bu o

ran de:~işııüş 19El5 y1lına kadar· artarak bu yılda ihracatın 

>:i 54 1 Li rr.e1:Lşmi.s; Lllkalerden yapJ.lır ha1e gelmiştir .. Geliş

mekte olan iilL:elerüı 1985 yılJ.nda ihracat içindeki payı 

ise% 34-,l'dir .. Aynı Jılda Çin'in payı% 5,5, Doğu Avrupa 

ve SSCB 'nin p1::1y:ı. ise ~··~ 5 1 6 olmuştur~ 

BaLı. Avru~.)a Du.nya baklagil Uratiminin % 7'sine 

nrılüt; o :ı du{j;u h1:1l.de 1985 y ı.J. J.nda 1234 bin ton baklagil ih

rac; ederf.:k Di.inycı. ihracatının % 33,5 1ini oluşturmuştur. Bu 

ihraeat:uı% ~)4rü B1ransa'dan yapılmışt1.r .. l1'ranfJa 1 Hollanda, 

tngLJ.tere gib:i. Eat.ı Avrupa ülkelerinin ihracatta bu kadar 

bliylik pay oluştucma1ar:ı. Ureti.nileriı1den olmayıp, reelesport 

yoluyla Auyn ve Afı-j_ka ülkelerinden aldıkları baklagili 

uygun z::wı:m vt:" fiyı-:üla ihı·aç etmektedirler .. Bu lilkeler pa-

znr1.'!lııc=t a~{ :ı.~J uıd8.i:l ileri olduklarxrıdan tiretim maliyetlerüıe 
lra+l f1"1'1·ıc· ·'ın·r· 1-.;hriik· ı--;:ı'"T•ıa·n s·alrla··-~b1'1melrtecı' ·ı~ıey k' C v. , c •' 1 -~ \, ·• 1 ) c.cJ l < ,, ~. • .L • ::_, . y Cl . , , l. ' :ı , .o.' .. 

Kuzey Amerika Dünya baklagil ihracatının 1985 yı

l J.nrla ~'lv 17, 5 'unu ger çe kle ş tir di ği halde üre timi.n ancak 

~b 3'Une nc:hiptir. Bu ihrucatın %'P'i A13D'den,% 30'u ise 
1\.1nc'H1a 'dan yap:ı.J.nıekta du•. ABD' ni. n 1985 yıl ı ihracat ı, Dün

yc.ı :l.lı.r·acatının 5~ J.2's:Lne, Kanada'nın ise% 5,4'line esdt,

t:Lr .. Bu. Ulkele:ede; U:eetici kı..n:·uluşları tiı .. eticilere. pa,

zaJ:• ej);:i.:Umle:e:L, teknik yeni likler, hiikiime t yardımı arı ve 

EırcırıF.ırı ka1iteleı• konusunda bilgi vermekte, ka1i te kont

rolunun (~.a ;_, :ı.lcı. bi ı• şeld.~i. de yap :ıld1.ğından fiyat primide 

saı't1eynbi.l fl1(~kted:Lrler .. 

Asya'da 0n bUyUk ihrHcetçı 1985 yılı itibariyle 

361 büı tunL.ı. '.!';ü·kiye 1 dü· ... 'liti!..'kiy<3 r yi 283 bin tonla rrayland 

izleıncddecU:C'., r_tıüekiyc iL:cucatJ.nın Dl.tnya ihracat:Lna ora:rn 
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9·~ 9,8, Tnyland'ı.n ise% 7,7'di.r. Tayland daha küçük artış

larla :Lhro.catın1. arttırırken, Türkiye 'nin hızlı bir şekil

de arttJ.{~ını ()zellikle 1980 ve sonrası 1.983 yılına kadar 

biiyülc ı:n:·tTş f':ö~~-U.o;rdJ.{~i ~ ancak bu yı.ldan sonra azalmaya baş

ladı{f;ı e;ö~efUmektedir· .. 

Iıat:i.n Amerika 'da A:ejant:i.n 'in baklagil ihracatı üre

timine bat>;:L ı olaTak dalgalanma göstermekte, yine de Latin 

Amerika' da en i' azla ihracat 1. yapmaktadır. Arjantin' in ih

raccıtuıın DUnya baklagil ihracatındald.. payı% 6,3•dür, f'a

kat bel:i.rt:i.1di2;i gibi bu oran de[~işmektedir .. Arjarıtin'i 

% 1,2 oran1a Meksika izlemektedir .. Latin Amerika'da Brezilya 

ve Jılleksika iireb.nıde büyük bir oran te ş kil etme lerine rağ

men jç tUketim nedeniyle üret:i.mini"'l çok az bir kı.smı ihra

ca ta konu elmaktadır .. 

Afrika 'da üretim artması.na rağmen ekonomik yönd'3n 

zayıf olan LLl ke ler, üretimlerini ihracata .yönel tmeyip iç 

talebe cevap 'rermeye çalıF}maktadırlar. 13u da doğal olarak 

ihra cu. t iç1nr:leki o:ı:•an:uı oldukça dlü;; ük olma s ı:na neden ol

nıuldadı:c. 1985 y.ıJ.ında Dünya bakla~~i1 ihracatı içinde 

Etyopya'nın payı% 03~ Fas'ın ise% 04'dUr. 

DU:nya bakla,c~i.l ihra c at ı i çin önemli ülkeler Iı'ra:nsa, 

Ai m, Kı:.mada, 1l'ürk:iye, Teylı::;nd, Arjantin, SSCB ve Çin • dir. 

13- İ.1'HAiıAT 

Dış ticaretin di~er bir y5:nü olan, ithalat ekonomik 

faaliyet1c.;rin yerine get:Lrj_lmesinde önemli bir yere sahip

tire Ekonom:Lnin iç dinamizmini kazanabilrnesi, ekonomide ye

ter~üz ynda hiç üretilmeyen ürlinlerirı temini, ekonomik 

kalkın~nnnın 

miş LU kel::;r_• 

sui~lanması_nda ithaJ.at gerekmektedir. Bu geliş

içi::.ı daha ucu.za gelen (kar~ılcıştırmalı üstün

maddelerin ithali, genellikle tarım ürünü ve 
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ma den r_;;c-1kli.nde olurken; e;elişmekte olan til kel er :i. çi n daha 

çok ekonomik kallnnmayı hı.z1andı.racak sanayi ürü:rıleri şek

linde olmaktadır .. 

Baklagil ithalatı özellik gösteren b:i.r ithalattır. 

Hem üreticisi olduğu halde ithalat yapan ülkeler bulunmak

ta, heın de reeltsport ticareti amacıyla ithalat yapan ülke

ler bulunrnaktadır .. Üreticisi olduğu halde ithE:ılat yapan ül

keler iç trıJ.ebi karşılayamadığı için i thalat yapmakta, bu 

ülkelnr geneilikle geniş nüfusa sahip az gelişmiş ve geri 

lmlmlf} ülkelerdir .. 



~ Af:-:.ks Av:-·.ıne 

_l:L'..ar ~i ~:t::ı.:.. .. ~~_:!.._ ı.~:.:~:n:- ~ ~ ~ ~ _L_ 

1976 4 39 212 22,8 214 5) :::,2. 878 355 1.!.5,6 

1977 4./? 2J8 23, J 184 75 9,0 922 339 45,0 

2.97S 5 25 2J4 26' J 177 S!. ..:: = 9.:'.t 45J 47,3 ~.-

2:?79 6<:2 27J 26,8 .ı92 3-Z 3,5 ....... ~·-.. '5.35 .19,1 

19'30 6C2 29! 21, ·') 2S7 165 ,,, . 
_ ..... 1 .... l:)67 556 )7,2 

1981 7J4 4!1 24,'J }80 n; 12 .~ 9':4 575 32. s 
1:•82 .S•!? 46S 25, 6 390 l ?! ı;,2 :ı0S 56? J?. 4 

ı '?2 3 91') 3JS .~sı,e J55 2.2? ı:. ı ·5 :' "" s;ç ''·' ') 
2.JE•l '?')!) .!.:) 22, S· )···· :_e:.: -"'. ~ - -·-. ~y; .::.; 
19e.5 95·) : •. ~6 :::5.3 353 -- ::.- :.'335 ::.;o ')')' 2 

Kn:rr:P.k: :'AQ. ~rde Y<:>rı:-to:;:-::, ~·:::ı~. ls··~.:,, 1?79~ 1952, 195.:., l'J2S. 

ırablC':lO 

Kı ta lar İtibariyle Bakla r;il İthalat ı 

K\.:.z.ey- ,,. e O:- ta GUn~y 
Ame:-ika Ar.ıe:-ika O~t:R!lUSV!'l 

ıc. kte.::- ~ 2._ ~ ~ ....L ~ :·e -;.~r ...:2._ ~ 
172 74 5,9 198 85 lO, J 24 ll 1,2 

232 182 ll,4 218 96 lO, 6 15 9 0,7 
221 :o ı ll' l lll 49 5,5 17 12 0,3 
227 ııo 10, ı 108 57 4,8 15 12 0,7 
064 J29 23,2 209 131 7,3 19 14. 0,6 2 
7:)} 521 24,Q 183 ll O 6,0 17 l~ :), 6 ı.ı 

y::; 2!.? 13.0 192 107 6,5 24 ı o :ı.a :.5 
lS:J ::ı' 6,3 2:?4 103 7. 4 22 -· :), 7 

}5~ ı ~ "7' ı:.J 204 100 o,.:ı 27 l3 '),:3 59 

372 :. 76 lO,'J 167 86 .!,·ı 1" -1 ı.: 0,-1 D 

SSC:3 

~_j_ ~ 
192-!. 

2'.:-tg 

19<Ja 
22·!3 

3 0,2 2S6S 
; ·J,..ı )::.).! 

,, r;' 5 2'35.; 
J'~.!~ 

... .., .. 
1 ' ' ·.J,' 3753 

:'r:;o;.ı:!.~:Hn 

~ 
8J5 
920 

928 

1070 

15-~3 

:s-:n 
lÔ l2. 

t ;~ı 

1-~-!? 

1562 

Yi :;:tar: 1000 ton 
D~ı;er : ıoco dole::-

% : nı~yP. i~:--~cs
tı.~ Or"~!'"',.:ı. 

(r.ıi :ct?..-= :~c:::ek) 

_.ze_ 

_;:,. 
\..,..) 
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Kıtalar itibariyle baklagil ihracatı tablo:lO'da 

verilmiştir. Tablo:lO'da izleneceği üzere baklagiller i

çin en büyük pazar Avrupa kıtasıdır .. Avrupa kıtasının 
Dünya baklugi.l ithalatı içindeki payı% 32 ile% 50 ara
sında değişmektedir. 

Dünya ithalatının sürekli bir artış içinde olduğu 
ve baklagillerin her geçe11 gün daha fazla dış ticaret e 

konu oldu[~u görülmekte elir. Ni te kim 1976 yılında 19 24 bin 
ton olan baklagil i thalatı dönem içinde % 95 artarak 3753 
bin tona ulaşmıştır. İthalat miktarının artmasının yanısı

ra paralel değen.nin de artması, ihracatçı ülkeleri teşvik 
edici bir etki olmaktadır. Böylece baklagil Dünya ticaret 
hacmi genişlemekted:ir. 

Avrupa kı tasından sonra en fazla ithalat Asya kı
tasınca yapılmaktadır. Asya kıtasının ithalat hacmi devam

lı bir genişleme gösterrnBkte 1976 yılında 439 bin ton o
lan J thalat 1985 yılında 950 bin tona yükselmiştir o Asya 
1000 bin tona yaklaşan bu ithalat hacmiyle Dünya baklagil 

i thalatının % 25 'ini teşkil etmektedir. Kuzey Amerika 'da 
oldukça ilginç bir i thalat gelişimi görülmektedir. 1981 

yılına kadar artan ithalat bu yılda Dünya ithalatının %24'e 
ulaştıitı halde, bu yıldan sonra çok hızlı bir şekilde düş

ıneye başlamış, 1983'de 193 bin tona (% 6,3) ve 1985 yılın
da 372 bin tona (%D) düşerek istikrarsız bir seyir izle
miştir .. Kuzey ve Orta Amerika 'yı Afrika kı tası takip et
mektedir. Afrika kıtasının ithalat hacmi de genel olarak 
genişiernekte zaman zaman dalgalanmalar göstermektedir. 
Afrika kıtasının ithalatı.. 1976 yılında 214 bin ton iken 

1985 yılında 353 bin tona yükselmiştiro Afrika kıtasının 
Dünya baklagil i thalatı içindeki payı % 10 dolayındadır. 



Bu zaman zaman dalgalanmalara ba~lı olarak de~işmektedir. 

G tiney Jınıer:Lka ve Okyanusya kıtaları toplam i thalat içinde 

r; ıık D z bil· yer :i.şgal etme k te dirler. Bunlardan Güney Amerika 

~~ C-7 rlolay111da ~ Okyanusya ise % 07 dolayında küçiik bir pa

ya sah:Lptirler·o 

Ülkeler itibariyle baklagil ithalatı ise Tablo:ll' 

de verilrniçt.ir., 

Tablo:ll'Jn incelenmesinden de görüleceği gibi 

Dünya 'nın en lıUylik/bb.sklagil pazarı geliş mi ş ülke lerdir. 
·J.n 

1985 yılında 2 ıoc ton baklagil i thalatı ile Dünya bakla-

gil :i. thalatuıın % 56,2 oluşturduğu görülmektedir. Geliş

melde olan Ulkelerin ithalatı ise 1985 yılında 1520 bin 

ton ile Dünya baklagil ithalatının% 40,5'ini, merkezi 

planla yönetilen ülkeler ise 125 bin tonla% 3,3'ünü kar

şılaınaktadır .. 

Gelişmiş ülkeler içerisinde aynı zamanda Dünya 'da 

en bUyük baklagil pazarı Bati Avrupa tilkeleri.dir. Bu ül

kel.e:d.n ithalat:L 1985 yJ.lında 1853 bin ton olmuş ve Dünya 

bak1agil i thalatının yaklaşık yaruııdır., BatJ. Avrupa ül

lceleri içe·ris:Lnde en bUyük ithalatçılar Hollanda ve Batı 

Almanya'dır .. Bu ülkelerin 1985 yJ.lında Dünya ithalatına 

oranı% 1~),3 ve% ll,B'di.r. İngiltere, İtalya gibi ihra

catçı oldu[;u halde, bu kadar büyük oranlarda i thalat yap

rnaıa·rJ. bu iilkolerin reeksport ticareti yaptığını göstf:~r

mektedi.r" AdJ. geçen ve benzeri LUkeler pazarlama imkanla

rı gclişmemÜ? cizellikle gelişmekte olan Asya ve Afr·ika ül

kele:r1nde:n aldıklar-ı baklagilleri, gelişmiş pazarlama sis

temleri yc)luyla kolayca pazarlayab:i.lnıektedirle:r. Böylece 

üretici Ulkelerden daha fazla kazanmaktadırlar. 



Afrjka k:ıtasmda, Cezayir ve Mısır'ın ithalatı is

tikrarlı bir seyir izlemekteelir. Cezayir ithalatı 1976 'da 

2~ bin ton iken, sürekli art:Lş göstererek 1985 yılında 83 

bin tona yükselrniqtir. Bu yılda Dünya baklagil i thalatı o

:r•anı% 2 9 2 olmuştur .. Mısır ise Cezayir'e oranla daha is

tikrarsJ.z bir seyir izlemiştir. 1976 yılında 131 bin ton 

olan baklagil ithalatı 1982 yılında 140 bin tona yükselmiş, 

bu yıldan sonra hızlı bir inişe geçerek l983'de 57 bin tona, 

1985 yıluıcla i se 45 bin ton dlişmüştiic. Son yılda Dünya it

halatına oranı% 1,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Asya ülkeleri içerisinde Hindistan üretimde Dlinya 'nın 

en biiyü.k tireticisi olduğu halde~ kalabalık nüfusu nedeniyle 

:iç talebe eevap verememek te, dolayısıyla i thalatı gerekli 

kıln1L:ı.ktadn· .. HLndistan • ın Dünya baklagil ithalatına oranı 

% 5,3 gibi kLiçlirıısenmeyecek bir' orandJ.r., H:indistan'ı 1985 

yJ.lında 53 bin ton ithalatla Irak izleme:::tedir. Irak'ın 

Dt.inya baklagil ithalatı içindeki payı ~ı 1,4'dür. Irak 

ithalatının büyülc bölümiinü Türkiye 'den yaptığından Türkiye 
' için en canJ.ı pazarlardan biridir. Lübnan özellikle iç 

savaş çıktıktan sonra ithalatında büyük azalma olmu7tur. 

Liibnan ithalatı iç savaş öncesi ve sonrası tüketime yöne

li k olmayıp reeksp ort ticaret i şeklindedir. Sımeli Arabistan 

j.thaJat:ı. istikrarlı bir artış göstermektedir. 1985 yılında 

J8 bin ton ithalat yapan Suudi Arabistan'ın Diinya baklagil 

:i thalatJ.rıa oranı %1 dolayında d Jr. Asya' da özellikle Türkiye 'ye 

kom~u olan Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi islam ülkele-

ri son yıllarda gösterdikleri canlı ithalat artışları 
'1' ürkiye için son derece önemli pazar ni. teliğindedirler. Ha-

len :eurkiye 'elen ithalat yapmakta olan bu ülkeler potansi

yel olDrak gelecek vadeden iilkelerdir. 



Te.b1o:11 (lO,~:C tm1) 
• • .. ,, ~. .ı... ... - ~ • ..:.. • "1 .......,_ri .;.+, i , Onerr:lJ. ı\:.:.1_1-:ı...a·r-r...La. Da.Klagıl l. t.nel l!.ıut2r1 1...Ji.LCe-L81"7. 

1985 ihra· 
cetını:r. D 

ttıi:ı:_~le~ 1976 1977 
ys. i_hrcıca· 

1978 ıq.-,9 "'~CCQ ı~~ 1982 1983 1984 1985 Oranı % --=:.:_! _ _ ..±.~ 

~-;.~l:;-s .. 1924 2049 -ı --:,... r"'ı 224-8 2U65 3054 2956 y:)~5 ';L':L --:,rr~":: ı.:;::;o -· . L, ···"' ' _,~· . ./ 

Gsli0miş U1ke1er 1106 1185 1165 1294 1285 1248 1362 1653 ]_737 2109 ss ? - '~ 
ICL:zey· .A.:nerika 45 52 L1 ':ı 39 43 61 47 4-8 55 r::, ı~ L';-r_.. __ :...!... 

·-,"'r\ 19 38 21~ 24 24 37 26 '?f"'\ ~-i 34 0~9 .....U ... ..:_·;_.! _.;'v _, __, 

ı:ezıada lO 14 19 15 ıs 22 17 !O 23 21 ('ı 6 
k,./ J' 

Iıst:.. .A_;rrupa 698 889 907 1054 1013 923 1061 1806 lL29 1853 49~4 
?:?arısa "1 lo 

-'--../ 125 lOO 99 102 105 105 112 103 108 2.9 
t. -~ rr·anv.P. ( 3a t..., ) 87 80 77 102 119 103 108 164 229 444 11,8 -:-~~t -.._. :_.c, ...ı... 

I_ talya 99 124 114 134 127 102 126 143 144 223 5,9 
Hollanda 164 189 "'4~ 271 286 210 285 460 525 574 15,3 c:. l. 

İnr:i1tere 158 156 140 173 145 145 160 170 175 176 4~7 
.7a~oı:ya 209 208 177 170 195 229 207 208 176 ı ı::; ı:; 4,1 .l....;J 

(!l_:;yan1ıs;ra 12 12 1 '? ~ ? 14 13 19 16 22 12 o, 4-
~--

..L~ 

7'1-:FT.o-rı r:c1-lro ·-; ÜJ.l• 014 232 2"" ..... 190 215 251 235 283 231 '103 5,1 D~~~- uv ~~m~s ~.L- uc:: ..:....; 
r· :;- ~ ' .ı.. · "" .:..:...., , r 783 726 827 1235 1248 1362 1269 1520 1520 40,5 ..if.J...lşmeKı.,e 01anU..LI.:. 72o 

Af:::-ika 207 184 177 192 297 380 390 355 344 353 9,4 
Cezayir 22 43 47 52 74 79 85 121 88 83 2,2 
Mısır 131 69 67 79 88 135 140 57 57 45 1,2 -;:.::,. 

-<1 
Asya 439 220 280 355 J':l, r 414 542 615 723 712 19,0 _...0 

Hindistan 25 21 79 104 . 52 75 75 120 170 200 5,3 
Irak 32 21 24 28 24 46 47 63 72 53 1,4 
Lübnan 14 20 20 51 50 53 53 45 38 30 0,8 
Suudi Arabistan 10 14 15 20 23 27 33 38 39 38 1,0 

Merkezi ~1an1amaya 
Yönelik Ulke1er 92 31 107 127 134 176 158 123 167 125 3,3 

Çin. 43 49 68 77 71 91 98 87 91 83 2,2 
Doğu Avrupa ve 
SSCB 30 33 39 50 62 85 60 35 77 42 1,.1 

Kaynak: FAJ, Trade Yearbook, Rome, 1977, 1979, 1982, 1984, 1985. 



Çin fu•etici bir iüke olduğu halde ithalatı küçük 

dnlgalanma1ar gö:Jte:cmekle birli .te artmaktadır. Çin 1985 

yılJ.ndn 83 bi(ıtmiıdagil i thal etmiş, bu Dünya baklagil it

halJ.tının 5~ 2,2'sine eşit bir miktardır. 

·b':iyat d1.0 ticaretin yapilmasında temel amaçlardan 

birisidir .. Ekonomilerde öz ellikle serbest rekabeti esas 

alan Libes·al ekonomil erd(;.. kayna.lcların dağılımı ile ilgili 

kaı·ac"Jı:u· fiyat sistemi Lle verilir (23) .. Üretici ve tüke

tic:iJeı· kerıdileri.ne en fazla gelir ve faydayı sağlayacak 

yerden, nıa1 satınr-ı. ve alma serbestliğine sahip olduğunda 

pj_yeı:Jo.d.a L3tenilen anda Ü3tenilen rn.slın bulunabilmesi o 

malJ.n piya::;a f iy·atının ol U:] una hai~l ıd :rr ( 24).. Dış ticaret 

faaliyetleri ile istenil en yerde istenil en malın buluna

bi1rrıo:Ti. b:ir piyasa .fiyat1. i le sağlana bilmek te, böylece 

gerek üretici, gerekse tUbı~tici çıkarlurını maksimize et

me iınkan:L b ula bilmektedirler. 

Serbest rekabeti esas aJan liberal ekonomilerde 

.hangi malların ne mi.ktarda üretileceU;i, özellikle tarım 

tirünleri üretimleri. piyasadaki talep, yani tUketicilerin 

kararları belirlemektedir (25). Bu etki tarım ürünleri 

piyasasında üretim döneminin bir önceki piyasa dönemidir. 

( 23) R .. G .. L"İJ)SEY - P .. o .. STEIREH., Eeonom:i.cs, NewYork, 1980, s .ı o. 
( 24) Sencer DİVİTÇİOG:[JU, Mikro İktisat L Fiyat ve Refap 

1reoı·üd.ne G:i.riş,Ikt .. ]\ak .. Yay .. !stanbul~ l965,s .. l3. 

( 25) ı)-rırr· rnr"t O''"' I u· .. , .LV . 1. '1 ..._ <X J J • " • 
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Tiumı c;ekil olarak açıklamak istersek; 

FİYAT Tl/Kg 

100 

50 

o 
100 200 MİKTAR(Ton) 

Şekilde T1 ve T2 talep eğrileri uzun dönem talep 

eğrilerini ve AA'da uzun dönem arz eğrisini belirlesin. 

Kısa dönemde arz arttıralElmadığından arz eğrileri o dö

nemde arz ıni.ktarından çıkılan dikmelerle yani 100 ve 200' 

den çıkılan dikrnelerle hlirlenir,. 

Talep hayvansal ürünlerin (et, süt, yumurta vb.gibi) 

:fiyatlarının artmasıyla talep T1 •cten artarak T2 •ye gelmek

tedir .. Kısa dönem arz eğrisi esnek olmadığJ.ndant arz milda

rı ai·tmaın<J.kta 100 bin tonda ka1maktadır .. Bu fiyat,üretici

leri uyararak gelecek dönem arzJ. artırmalarına ne den ol

makta ve arz 200 bin tona yükselmektedir. 

Böylece başlatılan arz artışı ikinci dönemde piya

sada görül Ur. Arz miktarı 200 bin ton olmuş, ancak bu mik

tarı yalnızca 50 TL/kg da alıcı bulabilmektedir,. Böylece 

p:i.yasr1dnki fiy::ü yiiksekli.{tlne bakıp arzı arttıran ÜI'ı:3 ti

eiler daha di.işük fi.yR.ta raz·ı. olmak zorlmda kalmaktadır. 



'I'arım ürUnleri fiyatlarJ. diğer mal ve hizmet fiyat

larından farklJ. bir özellik taşımaktadır. tlrun elde edil

dikten sonr·a o yılın fiyatı, var olan tiretim miktarı ve ta

lep tararından belirlenmektedir (26). 

Sanayi Uriliılerinin fiyatı maliyetierin gelişimine 

bağlı. olartı.k bel.irlendiği halde, tarın1 ürünlerinin fiy~t

ları ters çalışarak tüketiciden başlar, perakendeci, top

tancı ve aracı olarak üreticiye veri fiyat olarak ulaşır. 

'l1urımsal ürLinlerin fiyutlarun .... vı oluşumunda üreticilerin 

dolay:Lsıyla mal.iyetleı·in rolü genellikle sınırlı kalmak

tadır· ( 27), Bu da fiya tları.n mt:ı.li ye tlere göre değil o yıl 

piyasayu sürUlen ürUn arz:uıca belirlenmesine neden olmak

tadır (28) .. 

rrarım ürünleri fiyatıarı hem arz, hem de talep es

nekliklerini.n dLişük olması (29) ve tarımın kendine özgü 

rekabet:i. bulım:H·n. nedeniyle diğer mallara göre daha fazla 

dalga1anma gösterir (JO). 

rparıın üriinleri fiyatları. Örümcek ağı teoremi ile 

üretüııin ycinlendir:i.lme.sinde etkili olmaktadır. Tarım U

rtinlerinde dolayısıyla bakJagillerde arz ve talep esnek

likle:r-:i.n:Ln eşit oldu{iundan fiyat oluşumunun be1irlenmesin

de arz, talep değ;işmelerine bir dönem sonra uymaktadll' (31). 

(26) 
(27) 

( 28) 

' .· .) 
\29 

(30) 

(_31) 

KAZGAN , ... s" 306 o 

Halil ÇİVİ,, Tarımsal Ü..E,.ünlerd~ Taban PiyatlarJ. Vf2. 
_Türt:ye 'de '1-ı-aban. Fiyat _Rol i tilcas ı., Atat tir k Univ. Yay .485 
Erzı:ırum, 1977 ~ n~ 7 .. 
~li _gzcüvBr~. '11arım ~konomisi ve Pol_itikası, Bursa Üniv. 

ay .w_,: 3-0.J) -005; Bur~1e ~ 1977, s. 121 .. 

Halil DİPİMTEKİN, Mitcı:·o İktis~ İstanbul~ 1981, s .. 136. 
İbraJ:~:i.m AY..SÖZ, Air_§.l_ . .Eko_!ıom:Iye Girilı..:. 2.B- Atatilı .. k Ün:i.v. 
Yay.J.':;2grzurüm, 1972, s.22. 
ntpr··ı··rrı'i'-,.I· ·r.r 136 ~, ... , \. ıl.L ul\ .. J\, S,. ~ 



Sonraki dönemde fiyo.ttaki düşüklüğii gözönilne alan üreti

cLler a:czı. kısarnk 100 bin tona düş tirrnek te ve bu Uretim 

periyodu böyle devanı etmektedir (32). 

Bu varsayırnlar,piyasaya müdahale edilmediğinde 

devam edip gidecektir. Aneale hemen bütün Dünya ülkeleri 

tar1.m i5.rUrı1eri:ndc wiidahalede bulunarak fiyatların belir

LL bir· ormıda tutulmasına ça1ışmaktadırlar. Müdahale sa

deee iç~ piyasa fiyatlarını değil, dış ticarete konu olan 

ü:Pün1er:i.n fiyatlarııı.da da ~özkonusu olmaktadır .. 

Dış ticarete konu olan Urün fiyatları. her ne kadar 

müdahuleye maruz kalmakta ise de genel özelli~i dolayısıy

la tnm bir :istikrar sağlanamsmakta, dolayıs:Jyla dalgalan

ınal ar g(-irLilme ktedir. Dış fiyatlarda sadece ürün ka li tes i 

etk:i.LL olmay:ı.p organize bi:e paz.arlama sistemlerine bağlı 

olaral<: da deği.şebilrnektedir .. 

Baklagillerin ürün bazında fiyatlarla ilgili ay:ı.•ın

tıl:L ver.i o1madığından, fiyatlardaki gelişmeyi ortalama 

baklagil fiyatı olarale incelemekteyiz. 

(32) Daha Geniş Bilgi İçin Bkz. DİRİMTEICİN, s.l36-l40. 
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Tablo :12 

'$/Ton 
DUnya Baklagil .Wiyatlar•ı 

Kuzey Güney ve Orta 
J.11ar ~ Afrika ,A.vrupa Amerika Amerika Okyanusya ~ Ortalama j 

·-.-.---~---

1976 48J 374 404 4 30 429 458 414 434 
1977 499 413 433 440 44-0 600 422 449 
197e 44G 4~)8 476 457 441 706 577 464 
1979 453 438 485 485 528 800 5:>5 476 
1980 4B3 555 521 586 627 737 375 540 
1981 601 ~566 578 711 601 824 429 617 
19G2 5?3 497 515 645 557 792 400 545 
1983 4J7 :> ~3 2 396 451 460 636 255 434 
1984 454 1529 j'f2 418 490 6GG 254 423 
198:5 427 530 366 473 t::}5 _) ' 824 300 416 

Ka;tnak: PAO~ rrr·ade Yearbook, 1977, 1979, 1982, 1984 ve 1985 'den 

yararlanılarak olu .. ] turul mu .. ;{ tuı·., 

1'ab1o:l2'derı de görüleceği gibi baklagil fiyatları 

Dünya 'rnn çe:}itl:i. kıtalarında farkl1.lıklar göstermektedir. 

DU.nya baklagil fiyatları 1981 yılına kadar artış göstermiş, 

bu yılda G17 i /torl o. ulaşarak en yilksek de(f,er fiyat gerçek

leşmiştir .. Bu yJ ldun sonra fiyatlarda düşme başlamış ve 1985 
yılında 416 </ı/torfu dUşmü.<_?tüı-- • 

.B'iyatların ytiksekliı";i açısından en cazip pazar 

Okyamwya 'dır.. Zira mevcut fiyatlar Dünya fiyatlarının ü

ı.er.üıde seyretınektedir., 1976 yılında 458 $/ton olan baklagil 
fiyatları 1981 yı.l ında 824, Z/ton 'a ulaşmış, bu yılda Dünya 
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fiyatından yaklaşık% 34 daha fazla olmuştur .. Burada fiyat

lıırın bu lmdar yüksek olrnas:ın:m nedeni üretici ülkelere u

zaklığı nedeniyle navlun g:iderleri ~ sürekli mal sevk edile

meyü;ı5_nden, edilse bile zaır.an aralığının uzun olması gibi 

nedenlerle fiyatlar yüksek olmaktadir .. 1981 yıl1.ndan son

ra DLinya konjonktürüne bağlı olarak baklagil fiyatları a

znlmaya bt:L}lam:q, 1983 yılında 636 ~/ton' a düşmüş tür. Bu 

yıldan sonra Dünya konjonktürLinün aksine artmaya bar,;lamış 

ve 19E3'5 yıJuıda tekrar yUkselere k 824 $/ton :ilere kor fiyat 

d(.izeyine ulaşınışt1.r. Pi.yatlarLn en düşük olduğu kıta ise 

öze1li~(le ::ıon yJ.llnrda .Avrupa olmuştur .. Avrupa' daki reeles

port ticareti y-apan ülkelerin bulunıro.sJ., geleneksel pazar 

olması nedeRüeriyle buraya daha fazla ürün yönelmelde bu 

da f'iyatlar1.n dUş ük olması sonucunu doj~urmalctadır. 

Diğer kıtalarda, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta 

Amerika ile Güney Amerika 'da fiyatlar birbirine yakın ve 

DU.nya o:r·talan1DlarJ. civar111da seyretmektedir. 
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İKİ NCİ BÖLÜM 

'.BAJGJAG İLLERt ~T Tt.tmct yg 'DE Kİ tffiE'rİM 

VE ı:ı:tcARETİ 

I- BAKLA(ÜJ~ ÜRETİMİ 

Baklagiller üretiminin diğer tarJinsal ürünlerin ü

retiminde o1duğu gibi, toprak ve doğa koşullarına sıkı 

bir ~ıekilde bağlı o lm..::ı. sı kullanJ.lan üretim faktörlerinin 

di{~e:c sektörlere göre farklı lık gösterme si gibi kendine 

özgü b:i.rçok özel ıHti bulunmakta d ır. 

En önemli özelliklerinden üretimin doğa koşulları

na bağlı ve· üretim süre~Jinin çok uzun olmasıdır. Her ne 

kada:ı:- seracılık gibi .çalışmalGrla doğa koşullarınin el

verrnediğ:i durum larda üretim yapıl1.yorsa da bu ancak ken-

dine özgü özelli ği olan çok küçük bir yörede ve çok kü

çük 1ü.ro ıniktı::ırda yapıla bi lınek tedir. Genel olarak doğa ko

şullarının izin verdiği li:cünle:e üretilebilmekte ve bu ü

retim J.ç{in genellikle bir yıl1ık süre gere~cmektedir (33). 

Üretimde diğer sektörlerin tiretiminde olduğu gibi 

sabit ve de~;:i~;ken rnaliy et1er mevcut olup bunlar:ın karşı-

1amne:un verekmel:tedi.r .. .fi'akat bu üretimlerde diğerlerinden 

( 33) Necat J3EHHEROGLU, Tiirk Ekonomisinde Tarım Sektörü 
ve Tü.rk 'rarımının Onemli Ekonomi k S oru:iıları, ESADER, 
C~ XIIİ-;-s~·-2, Ha zira ri" l 9 77, s. 315.. -
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farklı olarale üretimin yapıl rnadığı zamanlarda da sabit ma-

liyetlere ks tlanmnk gerekrnek tedir. Tarımsal ürünlerin 

tUmUnUn rm:ıliyetleri açısından diğer liretim çeşitlerinden 

f'nrklı1J.p::L 11 sabit Trr'Jliyetlerin toplam maliyetler içindeki 

payınJn %m gibi çok ylikse,lc bir oranda olmasıdır (34). 

'I'ar J.msal Ur ünlerin arz ı diğer se ktörler·in ür linleri 

LLe kc:;c::;ıılac;tırJ.ldı{l;J.nda esnek olmsooktadır (35) .. Bunun 

senucu Liret:Lm ın:ik tur ların da dalgalanma lar meydana p:elmek

ted:Lr~ Şciyle ki.; Üriin fiyatlarJ. diiştüğii zamanlarda tarım 

Urii.ı1lf~T'i nin a~ezı aza1 tılanık fiyatların teıa~ar yüksel til-
. . .... T . . . . .. - . ". 

ın:.; sı m: J mknn bulunamuz.. ers:tne fıyat.Ların yuks eJ. d-ı. gı za-

ıne:mlB:cdt:ı da lireti c:Ller kısa dönemde arz miktarm ı arttıra

mazlaru Ürr:::tirn miktarJ.arının arttırılabilmesi için ya üre

tim aJmnn:uı e:en"i.~?letilmesi, ya da aynı alandaki sermaye 

miktar 1a rJ.rnn, yani i ş Ç'Jl iğin artt ı:rılması gerekir. li1aka t 

tarımduki ı=ı;;;almı verünler kanunu nedeniyle buna çok zaman 

imkBn hu1umım::ımaktadır (36). 

Tar:ımsal Ur ün lerin ta le bi de arz ı gibi es ne k değil

d:i r CH). Bunun ne d eni de tarım sal ürtlnlerin genelli kle 

güia mucldele:ci o1uşudur. Üretimi.n arttırılması duı•umunda 

bunlar1n to.lebi, fiyat dU::;ıürtilse bile arttırılamaz .. Bu du

rum hem iç ticarette, hem de dJ.ş ticaret te sözkonusu ol

ma ktnclır. 

ilretiırı fakteSrleri miükiyeti açısından da diğer sek

törlerden farkl J.l ık gösterme k te elir.. 'Jlarımda kullanılan bü

t Lin ilreti m fakUir•lerini:n nah:i bi gene Ilikle sadece üretici 

olmaktadır ( 38)... 

( 34) 
(35) 

(36) 

(37) 
(::ss) 

•. ı • TT '• •• C7 fJ • .. R . '1 .. .. r? 

I orahun. A;\.ı.SOZı, . .!:!.J_raı_.:~Jwngll}_~~QırJ.Ş, Erzurum, 19 r 2, s. ll. 
I fc·l·'ıl ·r)Tr•·J-ı'·;lrfı;.;ITriN ('c,n··l_,...,J ktJ• ~'at rul· lcro) }i'ski ehı·r 1976 

-.1 d - --. .:. - lL - \. - u _i\ ' 1 c. t; - - D lYL - ' ,:.ı ş ~ ' ' 
.J r• -3 .. ,., A 

Sf .•.J. , .L<.'t.. -~ 

Neea t BRHl3F:i.1.0Cl:L"U, ~·Ur k Ekonomi sinde Tarua Se ktc5rü ve 
•r;:-.~ı- rn" , ... ·· r ')·- c..,.,,-· Rl -.· ·. l S ····. · J -,-,'"ADWR C X~T I .•. u.c C _l,,,J. ..ıfı1l.ll.l.l \ DLI.,..ı .. L __ , (tJJ10Tiıl \: OllllL.Elrl,.ı:h) • w\.~ • -

"iJ t··2-;l:ğ~ s. jfb· .. -. -----
DllUMTEKT N~ s.., 107 ~ 
.,...,,J.,BT.'RC)f:·r·u· Jl6-· J~-L1ı; )l'l. ~--.C 1 'i S.,_.-- · • 
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Be li:cti 1 en bu özellikler yanJXıda enflasyon oranla-

:r.~-ında. ii1:ettm nıjJrtnrın:ı.rı be1.ir]_enmesinde ()nernli rol oynadı-

B;ı gi5rEüebilmektedir. 

Özell:L klr: 24 Ocak öncesi yüksek enflasyon dönemle

ı·:indt":: taban i'l.yatlae üretJciyi korumak için (mercimek, no

hut g;i bi) ylilcsek, tüke t:Lc iyi korumak i çinde diişiik tutma 

gibi 1ıu:Jsa3 bil ... dengenin sağlanması sözkonusu iken; gere

f?;irıdt:n yük~;ek oranda saptE1nmı taban fiyatlar üretim alanı

rnn genü~ıleme si ni sağlayanıa mış ~ dolayısıyla arz artışı 

ı:-JaiJ~lcı.n~:mıacl:ığ:ı:ndnn fiyatlardaki artışlar enflasyon ora:i:ıla

rınJ.n artınasJ.na önemli etkilerde bu.lunü.tı[J,u söylenebi].ir. 

Tüketiciyi korumak için saptanan fiyatlar ise arz 

yetersiz ollluğundan, yükselmiq ve fiyatlar geçersiz hale 

gelere:k lmraborsada oluşan fiyatlar enflasyonun biraz da

ha hJ.zlanrrıasına neden olmuştur .. 

Üretimde faktörlerin verimli li ğe etki sini ölçme de, 

kullanJ.lan faktllilerin üretme oranı, o faktörün verimliliği

ni, d(ılayısıyla ınaliye te et ld sini belirle ITBktedir ( 39). 

Genel olarak w.~liyetlerin dağılJ.mı şöyledir (40). 

Tohumluk 
Giibre 
İla c: 

Tablo: 13 

Toplam Maliyet İçinde ki 
--~%-o_Oran~ı~---------

10,4 
9,1 
1,6 t- ;' ] • L ..... 8 Çl .. _:Lt{ 

Gei1cü Üretim G:i derleri 
Teı.ı<La l\ir·as ı 

11,5 
36,8 
30 6 .,~.·-

100~0 

( 39) Yhi-mnı li O~ s, · 60 .. 
(40) Salih ÖZEI,, .!§:cımd:: __ Ma-~L;yet, Mali Sorunlara Ç<5züm, 

s.B, 1935, s.50a 
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Tablodan görüleceği üzere üretim maliyetlerinin ö

nemli. bir k:ı.sımnı. (%36,8), Genel üretim giderleri dediği

miz; Endj.ı\:~kt malzeme, Endirekt i şçili.k, Amortismanlar, Ta

şıma r';iderlEn·:i, Enerji giderleri t vergi, resim ve harçlar, 

sigorta gider·ler:i, kiralar, Pai.z giderleri vb .. oluşturmakta

dı_r. 

Hundan sonra en fazla tarla kirası. gelmektedir ki, 

C%30,6) bn nnliyetler:i.n c;ok önemli bir bölümünü teşkil et

mektecH:e. Diğer maliyet unsurları olan tohumluk (%10,4), 

gUb2e (9j9,l), ilaç (%1~6); işçilik (%11,5) maliyetler içe

:C'üıinde çok önemli olmadı.(f;1ndan, bu değişir maliyetle rin 

miktaı.·ları arttJ.rılarekt üretimi aynı oranda arttırarak müın

kün cjlrrıamal~tadrc .. Ancak ilk arttırma anında üretimde önern

:u ölçüde ert :ı_~~ sap;lanr:bi J ir., sorıra ar tıs azalan verimler 

bmunu gerc<!;inee rnn1iy etler de ki artJ.şltı.:e kadar ol!TI9 ma kta-

drr .. 

Sahit nıali.yetlerdeki yUkseldik gibi, eldli tarım 

a1nrı1Ar:ı.nJ:rı da a:eb.k arttJ.rJ.1amaz c1u.ruma gelmesi sonucu 

bir:Lm alhnd:m elde edi.1sn Lu--ün miktarını arttJ.rma (verim-

1 . ·ı ·ı ) :ı l .. C 1 ikinci iirUn gibi çalıt;,nnEıların önemini arttırmakta-

c ır. 

Bundan dolayı.dJ.r ki., tcıpJ.arn ekilebilir alan artına

makla birlikte ekilen alanın a:rttı[);ı gi:5rülmektedir. 

nı bl {'-ı":l) , •• ··ı v, 'b' 1976 ] da t 1 .ı. D .. o .,.~.. 3 uen goru ecegı gı ı . yı .. ın op am 

24265 bin hektar e kil e bi1ir alanı. n %67, 3 • ü (16343 bin hek

tar) eki1:Lrken,. n.adas alanı. %32,G gibi. ( 7922 bin hektar) 

tO})lr:;r;ı ekilebiJ.ir alana g<5re oldukça önemli bir miktarı 

·1-t'''-·iri ·l r-'tı·rv,'ı··tpJ· ·ı· ·p Bu ora-rı -ı 0 P2 yılında r.ada~· alanlaı•ının l' ·' '] ... ı..-- . . - ~ "or::: •. -· . .... () . ,} . • ... •. ~ ~ ,1 o t . • ı b . 

dcn·o1t:ıl.rıia.on, ikinci ürUn için hat;lat:dan çalı:;,ımah:ır conucu 

eldlen alen %70,8'e (l69G7 bin hekta.r) yükselmiş, nadas 
-ı ·. o~')C\f)t '"'f·ı•r· 1 '-t. )d~ı····ıh·ı· t· n .. arı::: .. ıs:; i•''--'-;" ye ı.. o)_,'+ JJ.n ıeı~..:.ara ~şu:ru _e ı mı.ş ·ır. 



tkinci iirUn ve nada::ı alan1arı.rnn daraltı.lmasında 

:inceleme konumm~ olan baklagiller en önemli ili:-ürüer olmak

tadır .. Sc5zkonusu ürLinlerin i.i:ee timlerinde ki geltşmelere bir 

soJn'Bki bac;lı.k altında de(tJ.nilecekti.r. 

Ekilen nlan:ı. ·1935 yılında toplam ekilebilir alanın 

ı:::n yUknek Ol'E.ı.nına %'f4,6'a (17731 bin hektar) ulaşmıştır., 

Ayn:ı. yıl yukı..n::tcln belirtilerı çalı.ı]mo.lar sonucu nadas a-

1an1r:~·.ı:··ı. %~?5, 4 ( 6025 bin hekta:e) 'a kadar dLiş ÜI'Ülebi lmi ştir .. 

Bnklagiller e kim alanlarındaki gelişmelerde toplam 

eldlf~n ülarüara paralel geJi:_;ımeler z~östermiştir .. 1976 yı
lında toplam ekilen alanların %2,6 (630,3 bin hektar)'sı

n:ı. olıu;;tı.n·~:.ı.n baltlagiller 1979 yılında %3 (732, 2 bin hektar) 

r~, l9~3c2 yıJLYlda %5 (1203,9 bin hektar) 'e, 1985 y:ı.Iında ise 

%6 (14 34 bin hektar)' a keıdnr yülcselmiş tir .. 

Bu gelişmede en bUyük etken nadas alanlarının da

:rrütı1mas_ıt :i kinci ürLin ve lhracatı arttırıra çabalarıdır. 

Ni te kim 1980 'de uyr;ulanmaya bar}layan ihracatı teşvik ted

bir-leri., buna paralel olarak tar1m alanlarındaki rıadas 

mi.ktrırunn daraltılma Çlüışmaları, daha çok lıaklagil tü

riinclerı iicUnler1e ikinci. Urün olm·alc teşvik edilnrişti.:r-. I'Iis

b:i. oJ Drc:ık cl<:! r::ı-.ı::·tJ.f] gö;::;te:.:"en ekim alanları, mu tls k olnrak 

daha fazla artış göstermiştir. 
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Türkiye tarımsal üretimi genel olarak bir artış 

ei~il:Lmi. göstermekle birlikte znman içinde, tarımın gele

rwksnl do?f;a koşullarına ba{i:lılığJ. nedeniyle dalgalanmalar 

g<-Ss termektedir .. 

TarJrrı~~al Uretim daha r~eniş kapsamli olduğundan, ko

numuznn inceleme alanı bi tkisel tirünleri ilgilendi rdi ğin-

den,tnrımsal Uretim bi tkisel ür ünler olarak alınma ktadır. 

Bitkise 1 ürünle:r-in büylik bölümünU tahıllar oluş

tnrnınktadır. 13u ormı. bitkisel üı ... etimin yaklaşık yarısına 

e.;d t bir o:c·anüı:c .. Ta1nJ.J.arclan sonra yeklaşık %25 gibi bir 

oran trJ.şldl eden sebzeler f!'elmektedir. Sebzelerin ardın

dan ya}:la~·nk %23 gibi bir oranla sınai bitkiler, %3 ile 

yağlJ. tohumlar ve %2,5 gibi oranı da baklagiller teşkil 

etmekted :ir ler. 

J3itkisel üretim miktarJ. tahıllarda azalma gösterıne-
T sine rağmen, toplam olarnk srtış göstermiş tir. ahıllardaki 

azalma ise mutlak olrınyıp, nisbi bi:c azalmadır .. Baklagil

Ier li.reti mi nde i se gerek mutlak olarak, gerekse nisbi o

larak genelde 1ür artış e_ö;ilimi görülmektedir .. 

Tablo: 15 
Bt1l'KCSBL Üt\ÜHLEh, ÜRE'l'İM, TRE1ID VE KoNjOJ\TKTÜitU (lOOO ton) 

Yılla:c Üretim Trend Konjonktür (Ur/T~ ---·- ---·-· 
1976 51 100 50 1.26,03 1,02 
1977 50 333 50 847,48 0,99 
1978 50 775 51 703,64 0,98 
1979 53 946 52 694,49 1,02 
1980 50 44~5 53 820,06 0,94 
1981 56 030 55 080,32 1,02 
1982 59 225 56 475,29 1,05 
1983 51 879 58 004,97 ı,o 

1984 59 090 59 669, )Ll 0,99 
1985 61 067 61 468,43 0,99 

y ::: 54 A- 'l y:: '_)_) ~ _) -ı- 630,.133 X + ~/" 8'381'2 
. .LO, . :ı.. s = 1549,46 



6000 

5000 

- 61 -

1976 yılında 51100 bin ton olan bi tkisel üretim mik

tarı, inceleme dönemi boyunca dalgalanmalar gösterse de ge

nelde bir nr-tJ.~_;ı seyri izlemiş, 1985 yılJııda %19,5 artarak 

61 067 b:i.n tona ulaşmıştn·. Bitkisel ü:cetim miktar1. 1985 'den 

ihıer: en i'az1a 59 22~) bin tonla 1982 yılında olmuştur. Bu 
t . " d yıldn. hcıva ko~ıulların:uı iyi gi·-mesı, yagışların zamanın a 

ve yeterli olmas1., Uret:Lm ·. mj_ktarJ.nın önemli ölçüde artma

~:ı:ı.na neden olnrıJ.~]htr. Dön~n içinde en dU.şiik üretim ise 

50 333 bin ton'la 1977 yıl:m da olmuştur. Bu yıl da doğa ko
Z?ul:lt'l rı.rn:n i. yi g1 tmeınc-~ ai ne derri.yle üretim beldenenin al tın

da knJrrıı(,tır; t·~1 ayrn znınruıds. dönernin minimum üretim mik

turıdır .. 

ÜlHTİN flİKfAlll 

-- frend 
Üretim 

76 77 7879808182838~35 

Vllli\R 

Trend Yüzdeleri 

Konjonktür 

120 

11 o 

100 +-~~~--=;~-,~,-~~>~<~~-----~~>-~~-~---~----

90 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

YillAR 

Bitkjsel Urün trendi şekil:l 'den de görUldüğü gibi 

parabalik ertan bir e~ilim cUsterrnektedir. Gerçek üretim 

değ;erleri trende oldukça. yalo.n bir eğj_lim göstermektedir. 

~t':Pendde sapma lar·, bi tkisel Uriinlerin dof~a koşullaruıa bağ-

1ıl:Lk1:::ırı r;.i.bt ()zellikle:ri dikkate EılınJ_rsa. büyLik olmayJ.p 

normal_ sap m<J.l ar sayıla bilir. 
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Konj onktlirel dalc:alanmoları normale çok yakındır. 

Normalden en diişiik sapma oncak %6 'lık bir sapmad:ır .. Bu 

sapma 1980 yılında meydana gelmiştir~ en yüksek sapma ise 

ortalamadan 7j5 1 lik bir artış i le 1982 yılında meydana gel

miş tir·. Konj onktLir dnlgalcınma sınırJ. O, 94 ile 1, 05 aracın

du de[~L;;mektedir .. Böylece dı:ı1r;alaruna %10 civarında oluş-

ın tedd a cll:I' • 

Dnl.vEüanmn sınJ.rlar1, ürettm trend:Lnin aynı eğilim

de olduğunda, trendele meydana gelebilecek sapınayı göster

mektedir•o Son y1.llarda başlatılan nadas alanlarının daral

t:ı.lması, ikinc:i ürün gibi çalJ.şrralar, ekilebilir alanların 

potans:iye J. s J.nJ.ra dayanmıı_:;ı ol ması nedeniyle önem kazanmış

tı.r .. J3u nedc:;nle de UretimL arttırıiDk için yapılrın çalış

malar, yeni ekim alffillarJ. açmak olmay1.pj mevcut ekilebilir 

alandan malmünunı üriin alınabilecek; verimi arttıracak ça

lıçma la ra yc5nel:ik olrrıaktad1.r. 

Baklogil iiret imi diğer bi tkisel ürünlerin üretimin

de olduğu gibi aynı arz koşuJ.J.arına sahiptir. Ar1cak diğer 

b.i tkisel Urü.:rüerden, doğa koşullarına bağ1ılığı yönünden 

daha avantajlıdırlar. 

Öyle ki; besin de[~erlerinin yüksek ol ması; kendile

rinden f~orrr·u e kil en bi tki.lere azotça zengin toprak bırakma

ları, topı:·akta organik madde miktarını arttırmı1ları ve e

rozyonu önleyici özelli kled_ 9 diğer kültür bitkilerirün 

voti.mnediib uz ve~cimli tonı:·c.ık1arda ürün verm:-.;leri, yetiş-
tl ·' . ' .l. .... 

dr:Llme1erirıde fazlCJ. bakınifı gerek göstermemeleri,. kurağa 

ve dü~; Lik s:ı.caklJ.ğa dayanan çe şi tler:i.nin bulunması baklagil

lerjn 5nemini arttıran özellikleridir. 
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Bu özellikleri nedeniyledir ki~ ülke tarımınm 

sa{f,1 ıklı bir yapıya kavuçturulmas ı, verimli liğin arttırıl

ması, marj ina 1 sın:ı.ra ulaşmış bulunan tarım alanlarından 

dnha kısa nUrede daha fazla iirün alabilme imkanları sağ

layan münavebe ü:cünlerinin başlıcalarını teşkil etmekte

dirler., 

Baklagiller üretimi inceleme dönemi (1976-1985) 

içinde yaklaşık %95,2 gibi oldukça yüksek bir artış göster

miştir .. Üre tim art1.şı zaman zaman doğa koşullarına bağlı

lığı nedeniyle daJ.gB.lannı.ı:d.ar göstererek devam etmişti.r. 

1976 yılında 7~52 bin ton olan baklagil üretimi dönem sonun

da 1468 bin tona çıkarak ikiye katlanmıştır. Zaman içinde

ki dal~salanma en dU;ıük 1978 yılında 731 tona inerek, en 

yüksek ise son Y:Ll olnn 1985'de, ondan sonra 1983 yılında 

1369 bin tona çıkarak meydana gelmiştir. Baklagillerin 

d. u 1 ı·ı hvll" _:ıo•.J b"tk' ı••••ı •• ogc-1 coşu. arına ag. ı. ı.g1 u.:ı.ger ı · ıse urun ere gore 

daha az olsa d:=ı. etkilonmesi kaçınılmaz olduğundan, 1978 

yılı:rı.dn kj oluınsıız hava koşul lorı baklagiller Liretimini de 

etk:iJ e şim ve dönern i(;inde minimum üretim düzeyine dUşmüş

tU:c .. 1983 yılırıda ise ti1.m bitldsel ürün1erde olduğu gibi 

d.op;a koşu11arırnn :Lyi gitnı2si sonucu baklagiller ü.ı:·etimi

nin cinemli öJ.ç,Ude artarak 1369 bin tona çıkmasJ.na neden 

olmustu:r.s Üretim doğa ko:.;nüları dışında piyasada oluşan 

f :iyat '-.re d cstokleme :fi.ya tlt'=ı. rı (zaman zaman) ihracat gibi 

etkenleri n etki sinde kalm>:ıkta J bu etkenlerde ki de?;-işi kli k

J.ere ba[tlı o:Ln.:r·ak dHğişme r:österrnektedir. 
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Tablo :16 

EAKLAGİTJJıER ÜRETİM, TREND VE KQNjQNKTÜRÜ 

Yıllar 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 

1982 
198) 
1984 
1985 

Ü:Petim ----
752,04 
f312,96 
731,22 
762,07 
<317,67 
872,72 

1230,29 
1369,74 
1317j93 
1468,00 

Y = 927,66 + 44,33X + 2,6x2 

(1000 ton) 

I'rend ~onjonktür(üre/Tr) 

739,29 1,02 
744,75 1,09 
771,02 0,95 
818,01 0,93 
8.35.93 o, 92 
974159 0,90 

1084,06 1,13 
1214,31 1,1.3 
1365,67 0,97 
1537,23 0,95 

s = 87,83 

:Sn kJagj_ller trendi ş eki.l 2'am görüleceği üzere önce 

yavafJ, sonra h1_zlı bir şeld.lde artJ.Ş eğilimi göstermekte

dir. :1:.cend e,CJ;i1imi özelli kle 1980 sonra s ında büyli.k ar-tış 

gi:5stı:;:r·rn:i,~~tir. Ür·etimin trende p;(::isterdi[:Si sapmalar çok büyük 

olına:::ıo ch doi~n koşuJ.larını.n etld si., uygulanan tarımsal 

politik alar nedeniyle ol mu ::ı tUL". 
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KonjonktUrel dnlgnlan!Tl[-is:ı yJ.llnr itibariyle değiş

mekle: birli.lde c::n dü;,ıiJk sapma oranı %10, en yüksek sapm .. '3. 

- - "'J " • t · · ..-. ·ı·· ··ı J q8ı ı ~ ct "' k J.se ~-'-'··../ ·ıır. ôll QWJUı{ sarnna oranı __ . yJ ... ınua oga . o-

Yıllar 

şullsrının iyi gitmemesi, ayrJ.ca bir önceki yıl:m siyasal 

istikrarsız1ığJ.d8. üretimde olumsuz etki yapmJ.ştn"'. Nor

malj.n UstU.ndeld en büyU.k sapma ise 1982 yılında hem doğa 

koşullarının iyi gitmesj __ , sj_yasal istikrarın oluşması, ih

racnt te::;ıviklerinin c5nem lmznnm:ısı, nadas alru1larının da

ralt:LLm::ı;:-n yöniinde ki çal ışmaların etkisiyle %13 '1 ük bir 

sapma f!Österm:L::;ı tir. 

Konj onktilr 1976 ve 1977 'de normalin üz erin de ,1978-

1981 yılları. arcJ.~n.nda i se normalin nl tırıda 1982-1983 yıl-

1orJ.n dn nor·rnBJ.in lhıttinde ma ksj ınum sapma (%13) göstermiş ve 

19E\4 y1.l ].nda te kreJ·· n Gr· ma 1in altı na i nmü;ı tir. Konj onkt iirün 

normnLLn e:ü tırıda seyrotU i> yılların bir özelliği de si

yasal ifJt:i.krarın tuı:ı olınadı.;b. cU:inern1er oluşudur~ Siyasal 
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L:ıtikrarJJ1 az da olsa i.iret:i min geli~}i mi ne e tld de bu lımdu

ğu sciy1enebLlü .. ~ Konjonktilre asıl etki. eden tüm bitkisel 

Uc i_in:L erde olduğu ,gi bl. doi:!;cı ko şulları.dır. Doğa koşullarının 

etki:üni nzaltu::ı. verimi. ve üretimi ar,ttırrnaya yönelik di

?<:er <:;t:ÜlcJlf'ı<.'ı 1Brdu konj onkti.i.rün etkisini azaltan etkenler 

olmaktad J.r. 

A- rrtı'R:L:~Ris G OR E ijRETİM 

üul:la g:i.lle r gıda t U.ketimi olarak kullanıldJ.~~ı kadar 

bir kısnn. dn hayvan yemi olarak ku 1lanıl maletadır., Ancak 

i.ncelememi z Gadece gıda tüketiminde h."Ullanılan Mercimek, 

nohut, fDsuly<'~ ve bo.kla 'dan oluştu;?tundan bu ürünler ince

lenmiştir., 

Baklagiller ekim alanı i çtnde, en yüksek oranı mer

cimek teşlcLJ. etmektedir. Bu oran toplam baklagil ekim ala

nının %29 ile %42'si arasında de~işmektedir. l976tda top

lam baklag:i.l ekim alanına oranı %29 olan mercimek bu yıl

da fiyatlardaki geJjrşme U!.'t~ti.cileri uyarmı.ş, bunun etki

sLyJ.e 1977'de 2k:i.m alanı ~~j4,7'ye yükselmiştir~ Ekim ala

nJ.ndak:i genL;leme zaman içind0 devam etmiş 1980•de %34,l'e 

1985 yılında ise 5'041 'e kEıclar yUksel miştir. 1980 yılına ka

dar o1mı ı-ı:oniş.lerne Coweb (Ö:rUmcekali;ı.) teorem:i (4ı)'nin 

uy,cı;uLurın~n şel~li.ıJ.de, mevcut fiyatların b:i..r sonraki ekim 

alanltır:ı n:ı. beJL:·lemesi olırıu:ştur. 

19130'den sonra is0 mcwcut fiyatlardaki gelişmelere 

p·öre beklen tJ lnr·in yan:ı. ~nra, ihra ca tu. verilen teşvikler 

haklapJlle ri :n önem:Lnt a rttı_rın:ı.ry; ihracat ba !);lan tıları yap

ı;nş, ancak tac.ı1üı i.idUnü yeri. ne p·etiremeyen ihracatçı tar:ım

sn l Lir Un bu El' nda L'::ıkl<::rgi l ihra co. tı.yln tnahhUdünU yerine 

get12me yoluna {ı-itmiştir (42) .. DoJ.ayJ.:.:n.y1a iç piyasada 

( 41) Jacq '.ı es} f~ ÇAIIJLOH, . (Çev. Sel çuk ABAcj), r,1t kro Ekonomik, 
A~, I'l'LT,l201, I~ıtanbul, 19f31,s .. l48. 

(42) Gasinntcp Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret MüdUrU 
.l~ih·şat Cr)neU il8 12,.6.1987 {';iidi yapJ.lan şifaj_ görUşme 
u~t:cc1s-Lrt(1~J -.-I.t(JfJi.; e(i1J.tn:L:~tlı ... l) 
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fiyatların yLtkselmesi.ne neden olmuştur .. Yükselen fiyatlar 

sonraki yJ_lda ekim alanlarının geni.şlemesine neden olmuş

tur" 

IVle:r·c:i.mek ekim alarandaki geni:;ıleme sadece fiyatlar, 

ih:ccı.cat gJbi etke:nle:c olmayıp, iç piyasada geniş bir til

ketim alem.nı kBD1aması da neden olmı:ıştur. Öyle ki, ekono

mik bF;kı_rndan yeterli alım giicUne sahip olmayan kimseler 
" tarafuıdan et il.e i.kama etmeleri sonucu mercimek tüketim-

lerini artt:ı:em.s.J.arJ_ doğcı.l olarak ekim alanlarını genişlet-

m:ış tı.r 6 

Mercimek ekinı alanı..'1daki bu genişlemeye paralel o

Jarc.k tiretim miktar~ı da gerek rrıu.tlak, gerekse nisbi ola

rak m·h.g göstermiştir .. Diğer baklar-'~il tUrlerinin üretim 

miktaeları mutJ.ak olsrak artarken nisb:i. olarak azalmış, 

rne:r'c:i.rnek ve nohut ise hem mutlak olarak hem de rüsbi ola

rak %70 gibi o1dııkça önemli bir kısmını oluşturur hale gel

mi ştir .. 

rn hl . . tau_O:l7 

ıvnmcİMEK ÜRETİl\fl 1 'l'RT~N"D VE KONjONKTÜRÜ (1000 Ton) 

Yıllar 

19?6 
1977 
197tı 
1979 
ısı eo 
1981 
1982 
1983 
1984 
l98~j 

Y _ :n6, ~:;:ı 

Üretim 

210 
260 
180 
H33 
195 
280 
550 
650 
570 
618 

') 

+ 28,42X + 1,61XL 

Trend 

191,14 
196,46 
214,66 
245,74 
289,70 
346,54 
416,26 
498,86 
594,34 
702,70 

s = 84,54 

K9_gj onktür (Ür/Tr 2 
1,10 
1,32 
0,84 
0,74 
0,67 
0,81 
1,32 
1,30 
0,96 
0,88 
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1976 yıl1.n.da top lam baklagil üretiminin %28 'ini 

( 210 bin torılu) oluş turan mercimek~ 1980' e kadar başta 

doij;a kor)u11ar~L olma k üzere :fiyatlar, siyasal is ti krarsız-

1ı.k ne deniyl(; bir a za1nıa göster rni ş, l9BO 'de uygulanmsya 

bn~31ayarı i!rr·r:ıcntı te:~vik tedbirleri, rındas alanlarının 

daraJh.lnH:ıs:ı. yo1u..rıdn yap:ı.1an çaJışmalar~ ikinci ürün o

larak merc:i.rrıefô;in Uretilme si., si yasa ı istikrar nedeniyle 

merc.Lmek Ur·etLrrıi bUyük ölç.üde artırr:ıya başlamış 1981 yı

lında %32 1ye, 1985 yılJnda %42 gibi bir orana ulaşarak 

toplam baklagil iiretirrıini.n yaklaşık yarısını teşldl eder 

hale r;elmig tir .. 

--Trend HO ONJONKliiR 
----- Üretim YÜZDELERİ1ı 

KOfUONKTÜR 

r---- .. 
1 1 1 \ 

\ 1 1 1 
20 1 1 . 1 1 \ 

1 1 1 \ 
110 ' ' 1 1 \ 

1 1 
\ 1 100 1 
1 1 

90 1 1 
/ ~ 1 

80 ' ) 
' 1 
'... 1 

70 ' 1 
'-.t 

\ 
\ 

~ 

' .... 
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YILLAR 

Şekil:3 

Mercime,C,tin baklagiller içindeki nisbi oranı 1983 'den 

s onra bir azalma eğilimi göstermiş tir. Mercimek üretimi mut

lak olar::ık 1983 'de 650 bin ton iken özellikle olumsuz doğa 

koşul Jın·ın:ı.n. ctküJiyl e 1984 'de 570 b:Ln tona dii.şıntiş, 1985 
yıl ında ine tokr·ar artış göstererek GHJ bin tona çıktığı hal

rle nisbi oranı l984•de %43 iken 1985'de %42'ye dUşmüştlir. 



ille:cc:Lme,'J:üı Uret:Lc:i açıs-tndan alternatifi nohut olduğundan 

mercünck Ueet:Lnün1elc:L hiı .. azalma , nohut üretiminde artış 

ol rtı. !;:mu, mercimek ti.ret imi;; deki art J.ş ise mercimek tire ti
cdi için b E~1:i.·p le yi d. fakt ör fj_;-{a t olduğundan ekim yapı lma dan 

U:qce lıa ngi. UcU:ı.lLin Jiya tJ. yLiksek ise Ureticisi ona yöneldi

?~inde:.:ı baklagi.l ttir·lerinde-ki bu dalgalanmalar s25zkonusu ol-

m::ıktad ır .. 

Ivlerei.mek Ltreti.m trenrii önce yavaş, sonra hızlı. bir 

Mercimek [ireti.mi 

J. 976-1 cn7 y:Lll~:ı.r~.n da trendin Uz erinde gerçek lo şi rken, siya·

;:;a1 ü;t.ikraruızl:Ubn a=ctt~ü~ı 1978 •den baclsyarak, istikra

:e:Ln htdd.m old-..ıt~u 1981 yılına kadar tr,endin altında ka1.mış

t·ır. l3u y-ı.llrıedn d.ot:ı;a koşuJlarJ. ve uygv.1anan tarJJn politi.

lmlnr:ı m. n. da oJdu..kça önemli etki ele b1li unduğu açJ. ktır., 1981 r

de ih:r·tıcat-ı arttn·rru:l çabı31ı~:rı e1r1Bki biitın imkanları kulla

nr~ruk itı:·etiınl. [1~cttJ.rnu.:ı. ~ b:.ı arada mercimek gibi baklagil tü

rU ü:ciin1erJrıi:n ürr::.ti.rt•ini 3.rttırm~:ıyı zorunlu kılm:ı..ş, bunun 

~:ıorıucu ol~::rnk l'JB~:~de mercimek üretimi bir önceki yıla gö

:ı:··~ %9C a:r:ta:;.. ... ak 5~)0 bin tona yiikselmiştir .. Bu yU.kselme 1983 

yı.lı..ndcı d;o:ı devam ederek~ inceleme dc5neminin maksimum üretim 

dUzeyine 650 bj.n tona ulaşmıştır~ 

KonjonktiirU,normale gi:5re oldukça bUyük sayılabilecek 

snpmolm· gi5ııtermekted:Lr. Hormali.n al tJ.ndald en biiyük sap

ma %33 p;ilü bir r;spmed].I',. Ncrrı!!-:ıli.n iizerindek:L en biiyük sap

mo ise yi. nı::: oldu kr~e yü.ksek: say:ı.lobilecek bir oran olan %32 

dir .. NorınnLin ı:.ıltJ.ndaki. en bLiyiik sapma 1980 y1luıda olum

suz ct.oi~a koşu11e.r·-ı, bir öneeki ;y:ıld.a k:L stvasal ve ekonomik 

b elir fd.~~l:Lk, me:cc im ek iire t:L m i :rı de olumsuz et 1d. yapmıı;,ı tır. 

Normalin üze:c·ir:ı.de ki en bii.yU.k sapmalar ise 1977 ve 1982 yıl-
] r ''Jl"' rı·:ı ,.;)··r·';J mi ı c, "L9'7'-( y·ı• ·ı·- rı-c:. d or,.a kooul J --·rJnJn ı· yJ· aı· tme _ci... .LU.c f" .~ l~ .. l •-<>;' • , , , .1.. '1'-''·' . >':> '] - •. C-4 • , • ty -

si nedc:::ni·,r]e l98~ı yJ.lında ise do?{~a koşul1arınJJ"ı iyi gitme-
~ ' t... -· • 

n.Lni.n y·nıridc:ı. iJı:cacatta rrıt::ydsna r-;e1en biiyUk artışlar ve teş

vikle:c~ meccj_mek iireti.nri_n:icı. Cine:n1i hJ.çiide arttırılarak %32'-
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Kon;j onldUr 1976 ve 1977' de normaljn üzerinde kalmış, 

19713-1.981 yJ. J.1ın•J. o. rası rı da~ :rıorma lin al tın dB seyret mi ş ve 

19BO y:ı.lındn nrinimur:ı da1gnlanma s.1.nırına ulaşmıştır. J982 

ve ]9!33 yJ.llnr:ındtı normrıJ.j_n üzerinde seyreden konjonktür 

19E>tJ•tt;n. iti.br::~·en tr:ll::r~n· rıo_;_•malin a1tJ.nda seyretmeye baş-

1rırn:u;;t:ı.:e., Yonj onktiirün deJgalanma sırnrı oldnlcça bUyük 

bir c~an olan (0.67 - l,J?) %65 ~ibi bir dalgalanma g~s

ter·mi;} t:'.::_· .. 
.,. .. Nohu.t 
L. ---------

üolmt, baklagiller ekim ala m. içinde mercimekten 

sonra erı yU.l<:El(~k oraın te~:ddl eden balc1ar:,il türüdUr. Nohut 

ekim alnm. toplt:ım baklagil ekim aJ.an:ı.n:uı yakJ..aşJ.k l/3 'ünü 

oluşturmr-ıktndıı ..... Bu. oran y:ı.llar itj_bariyle de~işrrekle bjr

Jilde ~:021 ile %32 ai·as:ı.nda bir oran te:ddl etmektediro 

1976 y:ı.J.:ı.nda %21 1 9'1uk bir oran tef}kil eden nohut 

1983 yı.lı.na kadar devamlı olarak Cow;~b tearenline g~re 

dalr(al.anma r:~östermiştir .. İçinde bulunulan yJ.lın fiyatları 

bir ;.-~onrnki. yıLın nolnlt ekim aladarının bUyükliiC;ünt.i be-

:u. <:'1cmekted.ir. Nohut e kim alanlarındaki clals:nJ.anniB. alt SJ.

nı.r:ı. tonltım baklagi.l eld.nı alanının %20 1 sidir .. Bu demektir ' -
ki. nohut toplam baklagil ekim alanınırı ~b20 'sinden daha 

aşağı dLL;;memek te, bu se de ce iç tüketimi kar :;alnmaya yP ter

li e kim olan :un oluş tur ma ktadır. 

Nohut ()zellikle Tii:rk tUketic:i.si açısJ.ndan çok tti

ketilen ve fiyat açısından da fasulyeden daha ucuz olmssı 

nedeni.y1e :fn::ıulye ::Lle iki:lme edilebilmektedir· .. Böylelikle 

nohut ekirr~ ulu.n1~:n•ı merctmek ve fasulye ekim alanları ile 

te:J.."'~ orant:ılı olarak de~~işme k te dir. Merci rnek ve fasulye 

okim aJ.anJ.nr:tnırı bUyUklUr;ünLi. etkiL~yen fiyat ve coğrafi 
~ 

r,wrt1ar, :iknme maJ.larJ. o1mc::ı.ları nedeniyle, nohut ekim a-

lmılnrınııı biiyüldii,~~Unli tayin etmektedir., Nitekim mercimek 



e kim e.lmıların:u1 deruldı/5;:ı. yıllar nohut ekim e lanlarının 

a:r·ttıi<;ı görLiJrnektedir" ı9T7 yıl1nda 1976 yılJ.nu göre mer

cimek ekini alaın toplam Ooklac;:Lı ekim alanına oranı %29,5' 

dan, %'34, 7 ~ye ç:ıJmr ken, nohut ekim alanı.. %21,9 'dan, %19,9' 

a dii:ynUş ~ 1978 y:ılJ.nda ise bir önce ki yıla göre mercimek 

e kim ala:rn %27 ~ 15 'a düşerken, nohut e kim alanı %26, ı' e yük

seldi~~i gi..irültilE:.dr.tedir. 1982 yılında ise bir önceki (1981) 

y·ıla gc5re mercimek eki.m alanının toplam baklagil ekim ala

nına oranı %34,liden, %51t7•e ç:ı.karken, nohut ekim alanının 

%~~6,'7 1 den, %~?0,4'e düştü["~Ci gc5rUlmektedir. 

BirbiriGri ile ikame baklagil tUrü olrnı ve aynı za-
d t ı b ı ı . ı .. t . . . ı ı k (7/7 1) ' • • ı <C' tu m arı a op. am a c a gı . ur e J_mıın_n ya re aş ı ·- i•' , J_nı o. u., ran 

bll üril.rılerin ekim a lanlar1.n1.rı b elir lenme shde üreticinin pi

yrısu ~nrtlar:ı.nı e:c5z(5ntinde tu.ttuğu ve kararını piyasada fi

yatJ_ dnhe yUksek olan ü-r•iin 1ebine kullanıp, ekim alamnı 

buna göre saptadıi~ı görLllmektedir .. 

Nohut üretimi mercimekte oldu'ğu gibi, mutlak olarak 

s Urek1:1. artar km1, nt sb i o larak dalgalanma e;cjs tererek art

rıwktadı:r· .. Ancak nüıbi arti[:3lar, mercimek ve fasulye üre

tim mi.k te I· ı. ile ters orantJ.lı olmaktad:ı.r. Üretim ekim alan

Isrının belirlenrner>Jnde o1duğu ~ibi, mercimek üretimi nis-

1-J. ,~--t•:··r·•!C>k ·:;·r•·j--LJ({··L '7.or·:ıq..-ı Y>Qhlı·t i:ır"-e·tJ"r•]• l.,.l.Sb·ı" )l n·nak a""'l-J .. .J.o .. ~ ... c, __ ,,ı_, -c.- ..1'-1•·'-"-'~ .,_ ., , · .lı .. ı . . (_n.La_ ""." 

ı'1':t" lr·'· n mE,·r· c'·i rrı c.j,- : i~•o ·L 1 ııı i ı-ı ı· c• b·i (' l ar" k o '7 a ldı;; .. L zama.,., ·ı· s e J c )._\.,u !tl .J. _,~ ....... c_~ L .... ı..~.:: ... ~- •·- ~~ ,J ......... ~_c. u c..ı../'...; c--;· ı• _ 

nohut U.ret:i.mi yj_ne nisb:L olarak artmaktadır .. 



YJ.J.Jar 

1976 
1977 
19713 
19'79 
1980 
19EH 
19B2 
1983 
19ü4 
1981) 

Üretim 
............. __.._ ....... --· 

170 
180 
205 
225 
275 
235 
280 
290 
-~ •"} ı::: 
.J _) :J 
400 

·- 7 2 -

Tablo : ıs 

11ren<1 ----·--· 
172.29 
185~47 
200,97 
218,79 
238,93 
261,39 
2e6,ı7 
313,27 
342,69 
3'7 4, 43 

Y - 249,87 + 11,23X + 0~29X 2 

(1000 ton) 

~<2.!!)ct Ur (Üı .. /Tr) 

0,99 
0,97 
1,02 
1,03 
1,15 
0,90 
0,98 
0,93 
0,98 
1,07 

s = 18,38 

1976 yılında 170 bin ton olan nohut üretimi, 1977 
yılındn 180 bin tona çıktığı hnl.de, nisbi olarak nohut top

lam baklc:1rd1 Uretinri.. içinde 1976 'de %23 iken, 1977 'de %22' 
ye diiştliğü [sörü.lmektedir .. Buna lrı..arş:tlJJr aynı yıllarda mer

cür.ek ürAtimi toplı::ırn baklap:il liretimi içinde rLisbi olarak 

~b28'den? %32'ye yükse1rn:Lstir .. 1984 yıb.nda ise gerek mut-

lak ol.r.:ı.rak, p:o~cekse nisbi o1Fırnk nohut Liretimi.nin arttığı 

p:c5rillmekted:Lr .. 1984 1 de mutlak olarak 335 bin ton olan no

b.ı.ı.t iiretimi. 1985 yıJ.ında 400 bjn tona, nisbi olarak ise 

%25 • den %2'7 'ye yli.ks el mi. ş t:Lr., 

Bunlnrds gi"5stermekt8dir ki, TLi.rkiye 'de baklagil ü

r.etün·l. rm.ı.t:Lak oJ.nrsk artw.:;],: tadır .. A:acak bu artış tüm bak

lag:il tiü•lcr:ind8 oJ may:tp, ihrnç potaw_:ıiyeli olan, üretici

ye gC5:r·e piya::=:e.de ;yUkse k t .i. ye~ tı o:tan tiirlerde olrrl9 ktadır. 

Bu öze11i lc.Leı.· de rnercinK;k VE.: nohutta oJ.duğundan bu Lirünle-

r;öste:ı:·rn:i.ş tir. 
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Noh·ı,ıt üretimi şekilden görüleceği üzere trenddeki 

artı~ı e{~i.b.mine oldukça yalnrı bir artış eğilimi gc5stermek

ted5r., Nohu.t ~ ıwjrc:i.mek g:i. b:L U:::'Unlere v;.:;:c·i 1 en destek ile 

bu ürilnü~rin üretimi cazip hale getir:ildi{~inden uyeulanan 

po li -L;j kmuxı amacına bir ~m la mda ule.ş tJ_ğJ. söyle ne b:ili r. Mer

cinwk ve nohut :Un:·aç potans].yelinin oldukça yüksek olan 

1:Jak1ngi.1 türleri oldu[b1ndDn1 gerek tiretim sırasında des

telcJr·,rııe ı:ü1m la rJ. s1.ıretiyle, gerekse ihracat I. s:ırasında 

ver LL en te,~w:L k1e:ı:·, bu üriinJe:·in üre t:i.rrd nin baklagil türü 

cüiie·r:· Urlhle:re orı-Jnla d.nlıc:ı. fazla artmEısında başLı.ca n~de

ni teski.l etmektedir., 
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Nohut ve mercimek i.h:·etimindeki artışın bir başka 

rıedeni de tiiketj:m artışı .nedeni yle talep baskı. s ıdır. Ta

lep art :ı.r3 J. i ce r;erek nüfus artışı, gerek se toplumda özel-

1ik1e son yıllarda artan gelir daj~ılımıııdaki. bozukluklar 

veliı· seviyesi~ dUşilk k:Lın~3elerin say:ı.J.arında büyiik artış

lar meydu rr1 F;eLh·ndştir.. Gelir seviye s i diişen b i.itün ldm·-

ne1 e d :n tU ket im hı 1 ı.p :ta T"ı.nı ts mamiy1e değiş tir di ği. söy-

1eneoez, nncuk t)Uyiik bö1Umii tUketimlerini besin değeri 

yülc:ıek oJan ot ve süt gilLi gJ.da maddelerinden, besin de

r;eri yLikiJük ol an baklagil ü:eLlnler:ine kaydırdı[~ıt bc5ylece 
·b , ı · · 1 ·· ·· 1 · t :ı ' · tt ..., ·· ı b· ·1 • ır ı a,,.;: __ a.ı~;:ı .. ucun erıne a .. e nın ar ıgı soy. ene ı ... ı.r. a ep-

tek:L a:.ctT(ı, piyasada bu UrU.tı.lerin fiyatlarını arttırdığı, 

_f'jyntü:ır:ı.n ise Lü:•etic:i.y(:: yol gc5sterici olması nedeniyle 

bu U:ı:"i.in leri.n Uretirni.ne yöne ld:i.kleri. görülmektedir. 

Konj onkt i ir el delr::nlanmas :ı yJ.llar itibariyle de

[~i:;;m:ekl~! birJ.ikte, normalin altına en diişiik sapma oran:ı. 

%7, 110rmnl in Lizerine en yiiksek snpma oran:ı.. y:i.ne %15 1 dir. 

B()yJ e c e konj onktU:c Un dalgalanma s ın ır1arJ. ()~ 3 ile :lyJ5 ara

:::nnd.:'l de.r:;i:Jrnekte ve toplam % 22 oro.nınd,·:ı dalgalı:mma gös

Lerme:ttedi r .. Konj onktiirde dalgalanmanın az olmasının ne

deni U:ee t:Lm trendi nin art1.c,1 eit:i.l iminin d fiş ük o lmasıdır. 

Konj onkt Ur 1976 ve 1977 y:ı.llarında nornalin al tın

cin knJrrı:ı.g; 197?3-1980 arasuıda norrn:.:.lin üzerinde seyretmiş 

ve 1960 yılJ.ndn %15 'lik normalin Uzerinde napma göstere

rek ımıksiımıu .sev:Lyeı::d.:ne u1a.]mış tır·. 1981-1984 yıllarında 

tekrı:n~ nor·nwlin altında seyreden konjonktiir 1981 y:ıJ:ında 

%90 'a i n erek mi nimurn nokta ya ulc:qmış tır.. 1985 'de tekrar 

norrnEılin fizerine çıkan konjonktUrdeld bu dalga1mımaJ.ar 

diğer boklrı r,;:L 1 ür Ltnle ri ne por c o lduk ç;a is tikrrır l:ı. ki.içük 

sapmalar olım:ıktadı:r>., 
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.l:'anulyc 2kir:l alan:i.ar:ı. mercimek ve nohut ekim alan

laruan aksine toplam haklar;:L1 ekim alanı içinde nisbi 

olara;.~ devmrıJ·ı tir azalma ef:i:i1imi [ÖsteJ:'mektedir. Nisbi 

ola:r·ı:ı.k bu. azı:ılrnaya kar~;;ıı11.k, mutlak olarak küçük de olsa 

devrı.m11 bir ar·t:ıc:;; ef!;iJ5ıni görUlnıektedir .. Mutlak olarak 

o.rt-ış 1970 'da 102 bin hektar olan fasulye ekim aları:ı. in-

c.: elem::: dönemi sonunda 1985 yılında yakinşık %l)O'lik bir 

artış gi:5sterer· ek 150 bin hektara ula şm:ı.ş tır. 

lilasulye ekim ala nu1 de. ki mutlak ola rak bu artJ_ş 

hert.:,;eyden önce toplam baklngi1 f;kim alan.larının artmasına, 
' ı:ı •• ı h l k .. . d ı . ı ı ] tl . . otuıun yo.nıxnra ~u:ı:• c _,.:OL ~:ı. uzer1.n e o. ayrıca .ıK .ı e nsı-

ne balS;J.ıd:ır. Öy1eki. Türk halk:ı.nın tllmü gelir düzeyine 

ba~~Jı olmak sı ~nn (mU;:: ta rJ. dertişıne kle b:Lrlikte) fasulye tü

ketiminde bul urıınaktadır .. 

IJ~Urk ti.i.keti.cisinde özgün bir yere sahip olan fasul

yenin tüketirrd., nUfus ertışına pa~calel olarak ve de gelir 

d [ize yinde ki farkll.lü::> rrı.u lara göre de,X~işmek te dir. Tü:!:' k hal-

oluştur-

duli;mıdt:1n, fasulyeye olan talep bunlara bağ~lJ. olarak art

maktmlır .. Artan talep f:l.yat iizerinde DrttırJ.cı etki ;yap

makta, üretim kerarını mevcut :fiyatlara göre belirleme 

eğiliminde olan üretici, fiyatlardaki ;yiikselmeye bağlı 

olarak eki.rn a1arı1a:r-J.nı genişletme yoluna gitırektedirler., 

li'ası:ı.lye Ureti mi çeş:i tJ.orinin bol olmasJ_ nedeniyle 

gen~L~] bir üretim potans:iyeJ.ine sahip tir. Aneak, fasulye 

Uret:Lmüıdeki artış diğe:r baklagil tUrU mercimek ve nohut 

da oldu,Cı:u ı:6b1 gerek mutluk~ gerekse ıüsbi olarak hızlı 

bir Drtış gö:Jtermemiş 1 oldakça ki:tçUk bir artış e€tili.ıni 

r:östermüıtir" MutJ.a k o1arr:ık az da olsa artan fnsulye ü

retimi, 1976'dEı 159 b.Ln toı.;. :iken, znmnn içinde dalgalanma 

gö.stc::J.'mokJE: birJikte 19~3 15 yılırıda ancak 170 b.in tona çık

mış t:ı.r. 



Tablo:ı9 

TREND VE: KONJONKTÜRÜ 

Yıllar 

1976 
1977 
1978 
1979 
19BO 
1981 
1982 
1983 
1984 
19f:3~) 

Üretim 

159 
160 
156 
165 
165 
160 
165 
175 
164 
1'70 

Trend 

157,71 
159,19 
160,63 
162,03 
J_63,39 
164,71 
166,0 
167,23 
168,43 
169,59 

Y= 164~06 + 0,66 X - 0,005 x2 

(1000 ton) 

Konjonktür 

1,01 
1,01 
0,97 
1,02 
1,01 
0,97 
0,99 
1,05 
0,97 
1,0 

s = 3,7 

.B'a::rulye Li.retimirıdı::, mutlak olarak görinen artışa, 

rağmen nisbi o larak s üre k1i a zal rrıa e[~ilimi göstermektedir. 

Ni telcim trend dGnkleminclen de gör·üleceği gibi fonksiyenda 

azaltan bir etken bul unnu_:ı_k ta d ır. P asu1ye üretimi nisbi o

larak 1976 yılı.vıda toplam baklagiller üretiml.nin %21 •ini 

olw~tururken,üretimdeki ynvaş artma nisbi artışı azaltmış 

1980'de %20'ye, 1985 yılında ise %12 gibi oldukça dUşlik 
bir seviyeyi teşkil etmektedir. 
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Ji'asulye üretim trendi, şekil den de görLLlece~i üzere, 

artısı çok az olduğundan paralel bir doğru şeklini almış tır .. 

Konjonktü:cü ise, normalin çok yalo.nJ.nda küçük sap·

rna lar göster mi~ tir. lJ(;rmslin ~11 tın da kL sapma O, 97 'dir ve 

bu sapma 1978. 1981 ve 1984 yıllarında aynı oranda ger

çekleı]erek minimum scviyey:i oluş turrrı:ıktadır., Nm·malin ü

zer:Lndcld. snpms is(:; 1983 yılında l,05te yükselerek maksi

mum noktayı tef} ki 1 etınek ~edir o Buna p;c5re, konj onkt tir 1978-
1981 vo 1984 yı.llarında normalin altında, 1976, 1977, 1979 

' 1980 ve 1~lt33 yıllarında Ü>e normBlin iizerinde seyretmiştir,. 

1985 yıJ.J.nda ise normal dLLeyde kalmı;;tJ.r. Konjonktlirün 

t ·ı d ·ı 1 °., 1 O " -, 1 ) r· ) ' ·1 • k b · d K op .. am ıı . . ga. anma orarn ,:(;8 v .. ~ ~;r, ·-. , ( ) . ı ır oran_ J.r., on-

j onktiir bu. oranJnr aras1.rıd:J. ger(;eklor;mektedir ... 
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4- Bakla 

Be:ıkla ekim alanı zaman içinde muklak olarak artış 

eöstermiı]tir. Baklanın diğer baklagil türU ürünlerinden 

farkı hem insan gıdası olarak, hem de hayvan yemi olarak 

tüketilmesidi.r .. 

Baklanın diğer baklagil tirünleri gibi, ekim alanı 

geniş olmayıp, çok az bir oran teşldl etmektedir.Az olan 

ekim alanları daha çok sahil yörelerindedir. Bakla ekim 

aJanlarJ.nın toplam baklagi 1 ekim alanlarına oranı nisbi 

olarak inceleme döneminde sürekli azalma göstermektedir. 

1976'da toplam baklagil alanlarının %5'ini oluştururken, 

1980'de %4'ünü ve 1985 yılında ise %3'ünü oluşturur hale 

gelmiştir. Mutlak olarak ise 1976 y:ı.lında 30 bin hektar 

olan ekim alanı 1982'de 35,5 bin tona, 1985 yılında ise 

42 bin tona yükselmiştir. Ekim alanlerındaki bu genişle

me daha çok mevcut ekim alanlarının ikinci üriin olarak, 

bakla gibi baklagil ürlinlerine açılması nedeniyle ekim 

alan::ı. mutlak olarak artış göstermektedir. 

·ra blo :20 

BAKLA ÜRETİM· , TREIID VE KQNjONKTÜRtl (1000 ton) 

Yıllar Üretim Trend Konjonktür(tlr(Tr) 
-~-·-k..-

1976 47,5 47,5 ı,oo 

1977 50,0 48,98 1,02 
1978 53,50 50,95 1,05 
1979 52,0 53,42 0,97 
1980 52,0 56,38 0,92 
1981 55,0 59' 84. 0,92 
1982 65,0 63,80 1,02 
1983 77,0 68,25 1,13 
1984 76,0 73,20 1,04 
1985 73,0 7B,64 0,93 

y ::::: 58,05 + 1,73X + 0~062X2 s = 4,123 
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Bakla üretimi tablodan da görüleceği gibi sürekli 

artmaktadu· .. Üretimdeki bu artışın en önemli faktörü fi

yatlarrli3ki geliQmeler olmaktadır. 1976 yılında fiyatlar 

3,05 l'~;1;Pl'IJ'den 4,10 Kg/TL'ya (%34) yükselmiş, üretim mik

tarı ise aynı yıllar 47,5 bin tondan 50 bin tona (%5) yük

selmi~:;tir .. Ayn1, durum 19Bl yıl1.nda 33,88 Kg/TL olan bakla 

fiyatJ. 1982 1 de 39,19 KtdTL (%16) 'ya yükselmiş, üretim ise 

bir ()nceki y1.lın bir sorı..rnki yılın Uretirrj.ni etld.lediğinden 

fiyatım~daki e;eligmeye baFl;lı olarak 1982 yılında 65 bin 

ton olan Uretim miktarı 1983 yılında 77 bin tona (%18,5) 'e 

yUkselmiş tir· .. 

ÜRElİM ~İKIARI (1000)lON Konjonktür Yüzdeleri 

-- [reııd 
----- Üretim 

120 

11 o 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 76 77 78 79 80 81 HZ 83 84 

YilllıR Yıllar 

Şekil: 6 

Bakla i.iretimi şekildende görüleceği gibi trend eği

l imi di.i~) Uk bir artış göstermektedir. 1981 yılına kadar 

artJ.ş %16'lık hir artıştır. Oysa 1981 1 dcm 1985'e kadar 

meydana gelen artış %3J'lük bir artıştır. İnceleme dönemi 



- 80 -

boyu_nca üretim toplam olarak %54 oran111da artış göstermiş

tir. Burada son yıllarda fiyatlarda gc5rülen hızlı yüksel

me üreticiyi, üretiınj_ni arttırmaya yönelterelc, verimli ça-

1ışniBya neden ol muş tur. Böyle ce üretici daha f' azla gelir 

elde etme amacıyla üretimini arttırma yoluna gitmiştir. 

Konj onkt ürü ise, 1976 yıl ında normal olmuş, 1977 

ve 1978 yı.llarında normalin üzerinde gerçekleşmiş tir. 1979 

1980 ve 1981 yı.llarında fiyatlardaki artış oranının yavaş-

. 1amaı::nyla konjonktür, no:r:·rru:ı.lin altına düşmüş ve 1981,1982 

yılları. normalin altındaki minimum sapmaları (0,92) mey

dnna p;elrrü::ıtiro Normalin üzerinde ise 1983 yıl1.nda %13' 

1 Lik (l, 13) bir sapma ile mB. k s imum noktaya ula:=Jmış tır. 1984 

ve 1985 y:ıllar:ında fiyat1arda yükselme yavaşlama gösterin

e;e konjonktitrdc~ nornınlin altına diişme göstermiştir .. Kon

jonktür tcp1rnı daı:ak %21 (O. 92-1,13) 'lik dalgalanma göster

mektedir. Bu dalgalanma çok ytiksek sayılmayacak bir dal

galanma d :ır .. 

Diğer baklagil türleri olan bezelye, börülce ve 

fiğıo gerek eki.m alanı içinde,. gerekse üretim miktarı ola

rak toplam baklagillerin %03, %04 gibi oldukça küçük oran 

teşkil ett:i.klerinden ayrıca incelenmem:i.ı;;:tir. 



II- B.AKLAGİiı 1fÜKETİMİ 

A- TOPLAM TÜKETİM 

Baklagiller Tt.b:'k halkının beslenmesinde önemli bir 

yere salü p tir.. 1\:ı..:ıru fasulye, nohut ve mer cj. me k gele ne k sel 

gJ.da maddelerindendir .. Kırsal kesiınde çok sayıda tar:ım 

3 şletme si ( 4 3) taı ... afJ.ndan tlret imi n yrı pıl ması, saklanması 

ve taşınmas{:ı.k~lay ollı::Ju, direkt olarak yemeklerde kul la
n:Llabi.lr.ıesi ve fiya tJ.nrırnn genellikle nisbi olarak düşük 

oJmacn~ 2-'iirkLye 'de btJkJ.ap;:Ll tüketimini arttırmıştır .. 

Baklagil tüketimindeki bu artışda et, st.i.t, yumtu•ta 

gibi hayvansal g1da maddelerinin fiyatlarındaki artışla

rı.n etkili oldu[tu söylenebilir. Baklagil türü ürünler ile 

bu gJ.da mr:l eldelerinin ikame esnek li ği ( 44) yüksek bir cran

dadır .. İkaıne esneklini gelir seviyesi yüksidikçe düşmekte, 
r;elir.' seviyesi dligtükçe ise yUkselmelcted..i.r., Yliksek gelir 

gruplurındtı ikame oranı diiştW!;ti gibi tamamlayıcı mal ni

teJit\i gc5rünUrııünU de alabilmektedir .. Gelir seviyesi yük

sek kLınseJ.er gelirleri arttJ_kça, artık sadece hayvansal 

gJ.da maddelerine ağırlık vermemekte, bitkisel gJ.da madde

leri olan br-ıklagil türü g:ı.da maddelerini birlikte, tamamla

yJ.cı ınal olı:n't-3k da tüketebilmektedir. 

DÜ~Jük f:elir seviyesinde ise ikame esnekliği öylesi

ne biiyiir ki l'e yak1aşabi1ir hale p;elebilmektedir .. Diişük 

geJ.i r seviyesindeki kimselerin hay-vansal gıda maddeleri 

tüketimi sıfıra çok yalnn oldu[tundan, bunuikame edebil

mek için besin değeri yüksek olan baklagil tLirti iirUnle

rin tilketimine yönelmekteclirler .. 

(43) Her Uretici birer tarJm işletmesi kabul edilmektedir. 
( 44) T~snekl·:L;k hcıkkındı;1 daha geniş bilgi için bkz o 

Onder OZKAZANÇ, Iktisadi Analiz,.Anadolu Univ. Yay.No:40, 
AÖ.!'' Yay .. No:12, Ankara, l9B4. n' .. 5u, 65. 
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Baklagiller tüketiminin artışının diğer temel ne

deni ise nUfus artışıdll' .. Bu kısa dönemde fiyatlarla bir

likte f tüketime e tki eden temel unsurlardandır. Etki uzun 

dönemli. olmakla birlikte, her yıl baklae;il tüketiminde nü

fus artJ.ş:ı.na paralel periyodik artışlar görli.lmektedir. Nü

fus artışının ti.iketime etkisi fiyatlara göre daha uzun 

dc5nem:L gerektirir .. 

ti
1 iynt1a:rdaki bir de~f,:işme baklagil tüketimini esnek-

1iX;ine ba:flı olarak de!~iştirecektiro Buna rağmen son yıl

larda baklagil fiyatlarında önemli artışlar görülmekle bir

likte yurtiçi talebin,fiyatlardaki bu artışlardan fazla 

etkilendiği sc5ylenemez. Özelli kle düşük ve orta gelirli 

kimselerin zorunlu gıda maddesi haline gelen baklagillerin 

gelir talep esnekliğinin diişülc olduğu sanılmaktadır (45). 

Baklagil tüketimini etld ley ecek kısa dönemde gelir sevi

yesinde ve eelir dE.ı.ğılımında fazlaca bir değişikli{~:i.n ol

maması gerektiği halde, inceleme dönemi boyunca reel ola

rak r·elir seviyesinde fazlaca bir artış olmadığı gibi ge

lir clağJ.l:ımında menfi de~;işikli.klerin olduğu söylenebilir. 

Ancak bunları rakam sal ola rak ifade e de bilme imkam bulun

mamaktadır .. 

Baklagiller tüketimini etkile-fe n yine de en önemli 

unsur nUf'us art:uıının olduğu söylenebilir. DİE'nin yaptı

ğı bir arnştı.rrnaya göre, kırsal ke stmde kuru fasulye ve 

mercimek i çin gelir harcama esne kliğirıin %70 dolayında 
oldu{~u gc5rii1rııckted:i.r (46) .. Yine yapılan başka bir araştır

maya göre de baklagiller ge1ir tüketim esnekliğinin %44 

oldu.{~u gr.5riilme 1:-tedir ( 47).. Bu da göstermektedir ki., Türk 

--------~-

(45) 

(46) 

(47) 

Tiirldye 'de Tüketicil erin gelir f'TUP larına göre sağlık
lı bjr istatistiki bilgi bulunmadığından, baklagillerin 
p;çl ir• tolep esnek li ;i;i he sa planamamı ş tır. 
DIE, Iürsal Kesim Gelil" Dağ·.ilımı ve Harcamaları, 
1973-1974, Yay. Uo:881. Ankara, 1979, s.l68 .. 
TUrkiye'de Beslenme, AnkarR, 1977 .. s .. l73 .. 
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hn1k:ı i c;in bakJn giller temel gıda maddesı olma özelliğini 

devam etti.ı·ıı1e\ctedirler .. K:ı.::r;sal kesimde son yıllarda imkan

lar nrtrnakla bü:·1ikte, gıda maddesi. tüketimi, kısıtlı ol

duğunclan1 kuru gıda maddeleri, başlıca da baklagillere 

bliyi.ik önem vermektedirler .. Gelir harcama esnekliğinin %70 
r::L bi ol dulcça yilksek bir oran olması da bunu doğru la mak ta

dır .. Yine ırt.irk halkı gelirindeki her birim artışa karşı-

1ıJc~ bak1nr~il tU.ketimi.ni. %44 oranındn arttırı.yor demek

ti.r .. F:mıf~k.l.i.k kat sayılarınJ.n birim ortcmdarı dii::,ıLi.k olması 

r-:el:i r sev- .i.yes:L yükseldikçe baklagil tüketiminin gelir 

artıo:nndan az artacağı.nı gc5stermektedir. 

'.l~ablo: 21 
1i'ÜHK1tE 'J)E BAKLA.G:tiJLEH TÜICI':TİMİ VB TOPLAM YURTİÇİ TALEBİ 

Kişi 

:Başı. na Yıl 

Eı::klog:il Ortası Türkiye Tur ki ye 

rpuket.imi Nüfus Toplam Toplam 

Y :ıl lar ('~·/Y ] ) _(1QOQ.l_ Taıe bt T·· .. Fark ___ !.·+- .ı. u ketımı ------- --·-
1976 10,6 49915 433699 4-32270 1429 
1977 11,3 41768 471978 4-87310 15339 
1978 11,4 42640 486096 403560 82536 
1979 11,5 43530 500595 379460 121135 
1980 1116 44438 515481 373890 141591 
1981 11,9 45366 5J9855 195040 344815 
1982 12,0 46312 555744 393450 162294 
1983 13,2 47279 624082 423140 200942 
1984 9,0 48265 434385 461770 27385 
19B5 8,4 49272 413885 '7293:30 315445 

Kıı.'lrL[·il:: ~ DİB. Tii:r1d ye İ:-3tatist.ik y ı.llığı' 1985. 
DP'J' ~ Beş Yıll1k Kal kın~na Planıarı 
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Tablodan da görüleceği gibi DPT tarafından öngöriilen 

kişi başına bakJ.agiller tüketimi yaklaşık %2,8 'lik artış, 

hemen hemen nüfus artış1.yla paralel bir artış oranıdır. Bak

lagil to.leb:i.nin hu oranlarda artaca[~ı varsayılsa bile aynı 

y1.llara iliı'J kin nüfusa oran:ı.andığında. toplam talep ile ger

çelde::-;:en tilketim arasında oldukça büyük farklarJ.n bulunduğu 

görülmektedir .. 

1977 yılı.nda TLirkiye toplam baklagil talebi 471 bin 

ton i.ken gerçekleşen ttiketim 487 bin ton olmuş ve inceleme 

dönemi içerisinde, tüketimin toplam talebi aştığı tek is

tisna olnn.ı.:;ıtur .. Tüket:i.mi.rı toplam talepten 15 bin ton fazla 

oluşu tüketicinin reel gelirindeki artış olduğunda bakla

giller tüketimini arttırdığını göstermektedir. 1983 yılın
da ise Türld.ye toplam baklagil talebi 624 bin ton iken, 

gerçekles;en tüketimin 420 bin ton olrrası talebin karşıla

namadığını ve 200 bin ton tüketim açığJ.nın olduğunu gös

termeldedir. 

Tilketimdeki bu yetersizliğin nedeni üretim yeter

sizliği deifildir. Aksine üretimde önemli artışlar olmauına 

rağmen ihr·acatı arttırmak için yapılan çalışmalar, ihra-

cata v eri1 en def3tekler, ihracat ı cazip hale geti rmesindendir. 

C azi. p hal e gelen ihTacat art up., tamamen üretim artışından 

değil. iG tiiket·imin kısıl::ıcak ihracatın arttırılmasından 

moydarıa gelmiştir. İhracat artışı tamamen gerçek üretim 

artışından kaynaklanmadı2;ındt::ı.n öncel i kle iç piyasada fi

yatlal'm yükse1 me sine neden olmuş tur. Baklagiller zaten 

çoğu:n1u.kla ~elir ~3eviyesi düşiik kimseler tarafından tüke

tildi?tinden, fi.yat yilkse lme leri nedeniyle tüketimler:ini 

ln.snınk zorunda kaJ.mJ.:-:;lardır .. Gelir seviyesi düşük tüketi-

ci.~ ho.yvansal gıda maddelerini. yeterince tüketemediğinden 

besin derteri yUk se k ol a:rı ba klar:;il ler e yönelmektedir. An-

cak yülwelen f:i.yatlar nedeniyle baklagilleri de yeterince 
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l: iiketemernektc:, bu :i SE~ c konomi açısından teme 1 tiretim fak

tör Li. olan cmnt:tn bes le nm\'! yeter sizl:i_fi;ine sebEP olma ktadll'. 

Burndo ekonomideki kayı.plar, ilk olarak fiyat yük

selme leri ne eleniyle enflasyonun körüklenmiş olmasıdır. 

B:i.r yandan ekonomide bUyük de:ngesizliklere ve toplumsal 

ça11mntılara neden olan enflasyonu düşürme çabalar1., di

ğer y·bndrın i.sç: :i.hraeat 1. tiiketi mi k ıs ara k arttırma çabala

:c1. neclerüy:ı -"! enf1a::>yonun köriiklenmesi ekonomi k ve sosyal 

büyük kr:ıyıplurn neden olma ktadır. 

Ekrınornide ki kay1.p ların [!.ere k enflasyona olumsuz 

<':tld ler· i 1 c~e:r-eks e eme[~in kalitesini n dlişme s ine neden o- . 
-- ...... / j 

Jan jhrbcat, dciviz gelirlerinin artm:ısJ.yla sağlanan hfz-
rnet :i le ka tlnnılnn kUlfetler karşılao tır ıld:ı.ğında, kül

f(:ctJ ertn dr:ıba aV~ır bastJ.ib. söylenebilir. Bu demek değil

di:"' ki, hiç jJ:ıracatı yapılmasın veya daha fazla ihracat 

yapı1s~ın .. İhracat yapılm:ı.lıa Ekonominin yakıtını oluştu

ran <iüvi~~ iç:Ln ihracat gei'eklidir. 1'akat bu ihracat tü

ketiı:ıe mUmkiin oldrı.ğuhca az zarar vererek ve gerçek üreti

min arttır1.lms. aıy la yapJ.1 nıB. lı dır. 

B- TÜRLBRE GÖRE ~'ÜI<E':ÜM 

Ür Un çeşitleri i. tibariyle baklagil tüketimine ba

kı1dı~J.nda tt.iketim miktarlarında 1981 yılJ.na kadar bir 

azal.ma olduğu, bundan sonra i.se, az da olsa bir artış ol

duğu göriiJmekteclir. 

1- Mercimek 

Merei me k ti.iketi.mi fasulye ve nohuta g:öre daha is

t:ikrarsız btr görünüm vermektedir. li'asulye ve nohut Türk 



ha1k:ı. tarafJ.ndan birinci dereceele önemli vazgeçilmez gıda 

maddeleri olmaları nedeniyle mercimeğe oranla daha is·';ik

rarl".ıdır .. Mercimek tüketimi. inceleme dönemi boyunca dal

r:alarmıalar· gc5sternıiş, 1982 yıJ.ına kadar bir azalma eği

limi 1 1982 'den s onra ise tekrar artma eğilimi göstermiş

tir. 

1976 yılında 127 bin ton olan mercimek tüketimi 1981 

yılJ.nda %584 oranıneTa azalarak 21 bin ton gibi oldukça dü-

şük bir miktarda ~erçekleşmiştir. 

Tablo: 

M1ı~RCÜiil5K TÜKE'J:İM- TRElJD VE KOl'JjONKTÜRÜ (1000 ton) 

Yıllar Tiiket:im Trend Konjonktür(Tü/Tr) -----··-
1976 127,85 172,75 0,74 
1977 ı 73,00 109,15 1,58 
1978 61,66 66,91 o, 92 
197° 49,18 46,03 1,07 
1980 4.8; 85 46,51 1,05 
1981 21,87 68,35 0,32 
1982 150,Tl 111,15 1,37 
1983 191,03 176,11 1,08 
l98Llr 195,99 262,03 0,75 
1985 407,88 369,31 1,10 

V 54,76 + 10,92X + 'J 6Tr2 s = 39,9 ·'· -- L' .1\. 

Morcünek tuıcetimüıdeld bu çok büyük düştiş dieer 

bakJ.atül ii.:ı-:-ihı.leı:·i tiiket:.i.rn:i.nde de o1muştur. lt,akat diğer 

boklnp:ilJ.erd.eki diü}üş ınc:rcimekteki l\J3.dar değildir. Merci-

rnek ti.i!cet:irn:in:I.n bu lwd.sr yLi.ksek bir oran do d üşmesinin 

nE•cln>-)·· cı-·>;.E·" ·t)"'k-lnn•1'l ı'i··.-.ı~-~1-"ı~·i l"'rı"'"~""' T:ı·I .. k IDl'tfac-ı.ında '"'ag ..... -, '"'"···]· ı.l.L, '··· . c ••... ~"-'·c·. .LL ·til .v .- W~.u.- t. -<. b j:;j ::> 

lam lıü· ym:· ed.inemeyiş:i.di:ı:·v Ayrıca üretLmdeki yetersizlik

ler, fiyct1ı=:!rdekj hı.zlı :ırU!u:ıelmeler ve tUketicilerin 
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reel gelü·ler·indeki artı:;;ların, mercimek tüketiminde bu 

kadm· yU ksek bi.r azalmaya neden olduğu söylenebilir. 

19132'c1en sonra yUkseJmeye başlnyan baklagil tüke

timi s 19<35 yılında 1982 yılına r;öre %270, 1976 yılına 

~öre ise %319 gibi oldukça yüksek bir artış göstererek 

407 bin tona ulaşmTştır. 1982'den sorıra tüketimdeld. ar

tış 9 enfla~ıyon oranının yavaşlamasıyla fiyatlardaki hız

J. ı yi.lb3e Jnıcmirı yavaşlamı ş olması, gelirlerde ki reel ola

rak azalmalar nedeniyle hayvansal gıda maddelerinden bak

laeil tUrU gıda maddelerine yönelmelerin etkisiyle tüke

tim artışı gerçekleşmiştir. 

~50 TÜKElİi'lMİKfARI(1000 !on) 
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Şek-Llden gi5rülece{::r,i üzere trend önce azalan, sonra 

ise a:ı:·tnn. bir eğilim göstermektedir. Mercimek tüketim tren

dtnin böyle bir qekil almas:ı.nın nedeni esnekliğinin yüksek 

olmam ndan kaynakinnmak tad:tr. 
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1 

85 
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Tek b:Lr gıda maddesinde toplanı gıda maddelerjnde 
"' oldu{tu gi.bi normal hc:ı.llerde, hem gelir etkisi, hem ikame 

etk:i.:ü, fiyat :ı_ dtiqen gıda maddesinin ttiketiminin artması 

veya fiyat:ı_ yükselen maluı tLi.ketiminin azalmasJ_na neden 

oltn· .. Yani talep esnekliği negatif eğimlidir. 

Toplam g:ı.da maddelerine olan talep, daha çok gelir 

etkis:i.ne ba[;11. olduğu halde, sadece baklagiller veya tek 

bir baklagil ürününe (Mercimek) olan talebin gelirden çok 

ikame esnekliğine r.ıağl1.dır. Btınunda nedeni, tüketici pek 

çok gıda madde si talep edebilir.. Tek bir gıda maddesine 

(Mercimek) yapJ.lan harcama gelirin çok düşük bir o-

rnnuıı te0ldl ettiğinden, o gıda maddesine olan talep ge

lir etkisinden çok ikame etkisine ba[Çlı olarak belirlen

m<~ktedir ( 48) .. 

Konjonktiirdeki dalgalanma ise oldukça yi.iksektir. 

1977•de norırtsU.n üzerinde ~~58 bir dalgalanma göstererek 

inceJeme dönemi boyunca, normalin üzerindeki maksimum sap

mad J:r,. 197B-19f30 yJ.llarJ.nda sapma; norro.le ~töre az oldu.

l1;undan inceleme dc->rıemi boyunca tek kararlı devreyi tem

sil etmektedir·" 1981 yılı'1 da ise normalin al tın da %32 bir 

orarıla m:Lniınur~-ı noktaya ulaşmış tır. Buna göre dalgalanma 

ttiketimin düşttiğü yıllarda,konjonktür normalin altn'lda , 

tilketimin yükseldiği yJ.llarda ise normalin üzerinde sey

retmiştir .. Dalgalanma sınJ.rları 0~32 ile 1,58 gibi olduk

ça yiiksek bir aralıkta ol muştur (49) .. 

( 48) Dnha ay:r-ı. ntJ.l ı bi.1~g:i i çin bkz.Gü1 ten KAZGAN, Tarım v~ 
v~ .. L~ıı:n~, Der. Yay .. L:ıtan bul, 1983, s. 292. ..... 

(49) Me:ı;:eimek ve nohut arasındaki marjinal ikame o:r.Bnı veya 
ikame esnekliği, j_nee1eme dc-5nemi olan 10 y1.ll1.k (1976-
198~-;) tLiketim değerlerinin toplamı, 

Y2 formLllünden yararlanılarak hesanlanmıştll'. 
e-- .. -.......__ L - YJ 
Buna" r;Bre;- Y1 (197§-~98?) = Mercimek tüketimini 

6Y]'(197b-·198r:>) ::: Mercimek tüketimindeki değişmeyi 
Y "(1976--1985) = Nohut tüketiminj_ 

tıY~0-976·-1985) - Nohut tüketimindeki değişmeyi 
ifade etınektedir" 

e ::~i:\ . ., Y? 1'300e2'3 1126_!..93 :1, 29.0,'79=l_,Qg 
Y.. lC)OJ,67 14215 1 08 -

~~ .ı. bu1 u.n muş tur" 
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2- Nohut _,i, . 

Nohut ttiketiminde de inceleme d(:5nerni boyunca bü

yiik dnlr-eümrnaJ.ae t:c5rtilmü~Jttir., 1976 yılında 122 bin ton 

nohut t.LU:::f~tJrni 1_<)(30 yılına kadar artış göstererek, bu yıl

d& lL)J btn tona u1.a:}ınıştır· .. 1981, 1982 ve 1983 yıllarında 
gerqekle~~; t·i. r-i 1en ihracat ne d nniyJ.e tüketim a zelın1.ş ve 1981 
y:ılı.nda ;:)4 bin ton gibi oldukça kiiçiik bir miktarda gerçek

le~?mü~ t:i.-r· w :1u o~ccnı yedi ;y·ıJ da %507 oranJn da meydana gelen 

a;;,arı derecede b~Lr dü;ıme ôir .. 1981 yılın da ki düşme i se 1980 

yJ.lınn oranla 9S628 gibi daha büyük bir düşme oranıdır. 1981 
yıl Jrı da nol1u t tilketim i Tu_rkiye ntifusuna oranlandJ.fb.nda 

0,0005 k;,~ gibi son derece diif;lik bir tilketim oranı çıkmak

tadır.. Bu. oran ine eleme dönemini n en dti::i ük nohut tüketim 

oranını ter; ld 1 et me kted:i. r· ~ · 

Tablo: 23 
IJOHUT TÜKETİM, TREND VE KONtİOI·rKTÜRÜ (1000 ton) 

YJ.lla-r.· TUketim Trend Konjonktür (Tük.Trl -----·-
1976 1:22,36 152,94 0,80 
1977 127' 21 133 ~ 31 0,95 
197t3 ıı:;2,17 117,68 ı, 29 
1979 11)1,2-5 106,05. 1,34 
1980 151,·t7 98,42 1,54 
1981 24,12 94,79 0,25 
1982 72~34 95,15 0,76 
1983 '{'J, 19 99,52 0,74 
19B4 ll!J,40 107,89 1,06 
1985 146,92 120,26 1,22 

Y - 96,103 - 1,816X + 0,50X2 3=36,36 
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1981 y:ı.l~ı-:1dan sonra nohut tüketiminde artJ.şlar gö

riilmekted:J:c. lhtekim 1985 yı.lJ.nda nohut tüketimi 1981 yılı

D[:i oranla 55609~ 1976 yılına oranla ise %20 oranında arta

:cnl-: lt]G t:ı-i,-l torırı uJc.:::;;m·ı_$b.r,. 1985 yJ.lJnda ldşi başına no-

!mt tüket-Lnri 3 lq?; olarak r;erçekleqmiştir. 

Nohut tilketiminin ik8me esnekliği de diğer baklagil 

iirUn1f:':r.•ine p;i::ire 0,97 ile 0,998 gib:i. l'e çok yakJ.n olan bir 

orDnclu del;::L.;:mektedir. Buna göre nohut tliketiminin mercimek 

tüketimi nE [!öre ikame esnek li ği O, 97, fasulye ttiketimi ne 

göre 0,99 ve bakla tüketimine göre 0,998'dir (50). 

Esneklik kat sayılar ında n göriileceği üzere baklagil 

üriinleri tiiketi.mleri arernnrlaki ikame oranlarının bu kadar 

yüksek oluşu tüketiciler U.zerindeki etkilerjni. ortaya koy

maktadır. Böylece tüketici fi.yatlarJ.ndald bir dertişme so

nucu bakla gi1 tlirü ürünleri arasında ki seçi. müıi. de[~iştire

bi lıne ktedir. 

('-)O) NO:tJut ttiketiminin ikame esnekJiği (veya marjinal 
i lcame oranı) inceleme dönemi olan 1976-1985 yılları 
toplc:ım tLil:etiın ıni.ktn:clarJ. alınarnk hesaplanmıstır. 
Bı ma gc5re; 

"' Nohutun me:rcimerte ikame 
_AYJ -~-.: 1003,67 -· 1428,0~$7 

oranı = /.}. y
2 

Y
1 

1300,23 1126,03 

Nohutun fasulyeye ikame o ra n ı= AY J ~ _!:_z_-::. 100 3 , 6 7 • 129 6 , 7 6 ::0 , 9 9 
AY 2 Y1 ll60,54 1126,03 

Nohutun baklaya ikame oran1. 

Burada /.1y __ ve Y ler nohut 
t i.i.ket:hn mfk tar;ri·J., .1 Y ..... ve 
ı . -- . /'. k 
_Grı, sırasıyla, mercıme , 
mektedi:c. 

== AYl- .. ~-6-= 1003,67 , 362,8}~o,998 
AY 2 Y1 321,64 1126,03 

tüketiminde değişme ve nohut 
Y de;;-;;erleri i se diğer ürün
f6sulye ve baklayı göster-



ı, o o 

550 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

- 91 -

fÜKElİM MİKTARI(10001on) 

-- frend 
TREND YÜZDELERİ 

----- füketim 

160 

Ho 

120 

... 'i 
/ 1 

...4 ı 
,--- 1 

1 1 ~ 
1 1 / 

10oT-----~r11----------+1 ----------~'--
' 

\ 
--.-------~ ,."' __ _, 

... 
\ / 

\-"' 

1 
1 

1 
1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

'w-

1 

r---' 
1 

'/6 77 '18 '/9 80 81 82 83 84 85 76 '17 78 '19 80 81 82 83 84 85 

Yl LLAR 

Şe ldl :8 

Nohut tU.ketimi, trendi gibi şekilden de görüleceği 

gibi önce azalan sonra çok az da olsa bir artış eğilimi 

gösterme ldedi r. 

KanjonktUrU ise, normale göre 

rnaJ.ar p:Ö::Jterme:cted:ir .. 1978 1979 1980 
- ' ' 

çok yüksek dalgalan

ve 1985 yıllarında 

konj onktiir normalin üzerinde seyretmiotir. 1980 yılında 

normelin U;0erinde ı, 54 •ıuk bir sapma göstererek inceleme 

dönemi boyunca normalin üzerinde ki maksimum sa pm.:'1 gerçek-

1asrni.::;t_tr .. 1981 y:ılında ihracr:ı.tın ne pr:ıhasına olursa olsun 

(Uret:Lwdek:i artıc_:;tan çok daha fazla) arttırılmaya çalışıl

mıt? o1rnas:ı. nohut tüketimi ni nor·rrıalin alt rrıda ki en düş Uk 

ororırt (),?5't.~' l\:t::ıclrrr· düşü:eerelc min_i_n1l1Hl n_oktay-..ı o:llı.şttlrmuş-

tur.. Bciy le ı:: e r1c:iner.ı içinde nohut tilketiminde ki dn1r;a1a nma 
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0,25 ile 1,54 arDsında tonlam 1,29 oranında dalgalanma 

3- P~3sulye 

il1w:m lye tüketimi, diğer baklagil ür tirıleri ne göre 

bir 8'-MÜma gcistermekle birlikte istikrarlı bir seyir iz

lem:ü_; tir. Pasulye taketiminde dalgalanmalarda kU.çlik olmuş-

t ··3 d d . f 1 . T.. 1 h 1 k . ' . d ld '. 1 .nro ıurnm a ne enJ. _asu. yen:uı nrK _a ~L uzerı.n e .. oze 

etkisi.dir .. Bu etld. ki tUm gelir gruplarının vazgeçilmez 

gıdo maddesi oluşudur. PA.sulyenin gelir grupları üzerin

deki etlds:L elbette farklı.dır. Düşlik p:elir seviyesindeki 

tillu:tid.le-ı~ :Lçin vazgeçilmez gıda maddesi olurken, gelir 

s~~vJyesi yLikr-seldikçe bıı etki zayıflamaktadır. 

PnSl~ lye tüketi mi bir az.alma eğilimi göstermektedir. 

1976 yı.l :ı.nda 136 bin ton olan fasulye tüketimi inceleme 

dönemi içinde %8'1ik bir azalma göstererek 126 bin ton 

olarAk gerçekle~miştir. Dl~em içinde en fazla tüketim 1979 
yılında 144 bin ton olml:u;ıtur., Bu artı.ş ise 19r{6 yılına gö

re %6'lık bir artıştıre 

Tablo: 24 

.B'ASUT,YE 'L'ÜKETİr;I, TREI-ID VE KmJjONK:L'ÜRÜ 

YJ.llm:· Tiiketirn Trend 
-~--

KonjonktUr (Tük. Tr) 

1976 136ı22 141,85 0,96 1977 140,59 139,93 1,00 197t3 135,44 137,75 0,98 1979 144,45 135' ~:9 1,07 1980 138,45 132,57 1,04 1981 112' 94 129; 57 0,87 1982 136,58 126,29 1.08 1983 125,82 122,75 1~03 1984 100~45 llB,93 0~84 1985 126,02 114,85 ı.o9 

') 

y = 131,10 ,_ 1,50X ... 0,034X'- s = 9,95 
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L''asu1ye ttiketiminin ikame esneklif?:;inin diğer bak

lagil Urtinierine 1 ve 1 'e çok yakın olnıa.sına rağmen, tU

ketimde fazlaca bir dalgalanma gc5riilmektedi.r. Bunun da ne

d eni ffGl :ı_ ·c e :3 ne k1:i. ?U ni. n d Licı i.ik o lma s J.d ır de ni lebilir. Fa

sulyer.d.n d.:i.~;e:e baklagil LIT-Unlerine ik~me oranıınn, merci

m0i·~;e O, 98, nohuta O, 998 ve bakJ.aya 1,01 olduğu görUlmek

tedi.r (51) .. tkame esneklirf:inin bu kadar yUksek olmas:ı di

tl;er b<cıklaciJ. llrUrıleriyle ikamenin tam olduğunu göstermek

tcclır. 

TÜKETİM MİKtAR1(1000fon) 

Trend 
---- lUketim 

TREND YÜZDELERİ 

120 

r 
... -- ,..........., 1 

/ ' 1 ...... 1 

110 

100+-----~--~~----~--~----~--~ 
·-- -:-- -~ ...... - ,,..._- .., ', 1 \ :::-..:: ....... ~--r"--· -'"b~ ..... =-''......._...::::--:.:~ \ 1 \ 

,,.... 90 ,, \ 1 
\1 

80 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 76 77 78 79 80 51 82 83 84 85 

YILLAR 

Şekil:9 

( 51) i•'a~u.lye iiretiıninüı i ka me esnekJ5 ği nde (veya marj ina ı 
ikr:ıme or~=tru.) IJYı ve Yl'ler :fasulye tüketimini,AY2 ve 
Y2'ler ise sırasıyla mercimek, nohut ve bakla tüketi
nô.n:L -t.fude etmek ted:Lr .. 

Pasu1ye 'I' lik. Mc:cci.mek 1fük. ikame esnek. ı:/W1 • Y2::: ll60, 54 • 1428' OŞ.:ı: 
dY2 Yı 1300,23 1296,76 qB 

1''f3f::1u1v.e 1J.IiUc .. Nohut 'l1Uk .. ik.~1me esne 1
1r_., AYı Y2 ll60,54 1126,03()aac ' ::::: --· • -- =- .. .::....,_,X> 

AY2 Yı 1003,67 1296,76 

iasulyf~ T:ik .. Baklu 1'iilr ·i ıç:>,.,e e"·ne·tr _ AYı Y2 1160,54 362,83 
'"•--··'

11
" J,,_ ,_,., - AY2 .. Yı.:: 321,64 "1296, 7l1,0l 



Şekilden de görtileceği gibi trend bir doğru şeklin

de ve azalan bir seyir izlcmektedlı .... Konjonktürdeki bu kü

ç U.k cl&lgnlanmalar fasulyenin tüke timinin fiyat hareket le

ri. nden çok fazla et kil enmedj ği ni göstermektedir. 1979,1980, 

1982, 1983 ve 1985 yıllarında fasulye tüketimi azda olsa 

nor·rnalin U.zcri.nde sapma r:erçe kleş mi. e; tir. Normalin üzerin

deki en. yUksek sapma 1,09 ile 1985-yılJ.nda olmw~turo 1976, 

1981 ve 19ü4 yJ.llarıncla norrralin altında kalmış, 1984 yı

lında 0,84 o:r·tm:ı.nda gerçekle~şerek inceleme döneminin mi

nimum noktasını. teşkil etmi.,~tir. B'asulye tüketimi toplam 

olsr:.ü:: 0,84 ile 1,09 arasında 1-conjonktiirel dalgalanmalar 

4- T3akla 

Bakla tüketimi diğer baklagil üriinlerine göre olduk

ça azdır. Az olan tüketime karş1.lık inceleme dönemi boyun

ca, ônce azalma eğilimi göstermiş, bu eğilim 1983 yılına 

kcı.dar devam etmiştir. 1984 yılında önemli sayılabilecek 

bir artJ.ş e:i:5stermiş ve 1985 yılında tekrar azalma gös-

termiG tir~ 

Bı::ıkla tilketimi fiyatlara bağlı olarak dalgalanma 

göf-Jte:cınektedir. J.'iyat1ar yU.kseldiğinde, bakla tüketiminde 

<5nem1:L ölçüde azalmaların olduğu gc5rülmel-::tedir., 1978 yı

luıda 5~8n 'I'L .. olan ( .farkJ.J_ borsalardaki toptan fiyatları 

orto.lamaları) bakla f':i.yat:ı 1979 yıl1n da 10,96 liraya yük

seldL i';:i.rıde ttiketim milctarJ. da aynı yıllar 46 bin tondan 

35 hi n tona elLi:; tUğU görülme ldedir .. 
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· 'l'ablo: 25 

BAFLA th1ETİNI, TREND VE KQl\ÜONK~rÜRÜ (1000 ton) 

Tilket im Trend Konjonktür (Tük/Tr.) 
---~-- ....... -

41,19 46,26 0,89 
39,86 40,35 0,99 
4ri,47 35,83 1 1 30 
35,23 32,69 1,08 
27,32 30,93 0,88 
28,42 30,56 0.93 
28,19 31,57 0~89 
28,10 33,97 0,83 
46,16 37,75 1,22 
41,89 42,91 0,98 

Y = 30,57 - o,ıs6x + o,173x 2 S= 5,30 

Bakla ttiketi min de inceleme döneminin baş langıcıyla 

sonw1a bakıl d.:ı.~tınd..o:ı, hemen hemen hi.ç bir art1.ş olmadığı 

[<ÖriHme ktedir. Dönen i çinde ise çok büyük olma rm kla bir

likte artışlarJn oldu[~u görülmektedir. 1978 yıl:ı..nda 39 
bin ton olan baklagil ttiketimi % J6 artcı.rak 1979 y·ıı ında 

46 bin ton olmuş, yine 198J yılında 23 bin ton olan bak

la tüketimi. % 64 ora n:mdr:ı artarak 1.984- yılında 46 bin 

ton ol mu s tur .. 

Bakla tüketiminin dip;er baklagi ı ürünlerine ika

me oranı da tanıa ya kın bir orandadır., Bu oranlar merci

mek tUketoLm:Lne 0,98, nohut tüketimine 0,993 ve fasulye 
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"' tti.keU.nüne ikamn esneklif:~i l 1 dir, yani tamd:ı.r (52). Buna 

gc·5rd beklaırı.n ik;}me esnekli. ~~i.n.e tam esnek denilebilmekte-

dir .. 

-· Trend 

---- . Tüketim KONJONKTÜR 
130 

" 1 \ 

1 \ 1\ 
1 \ 

1 \ 1 \ 
1 \ 1 \ 

1 \ 1 \ 
1 \ 1 \ 

+-----~------~,-------------r---\ 
,/ \ 1 

120 

90 " \ ..... ....... ...... 1 
"' 'y... ...... .... 1 

'...J 
80 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

YillAR 

Şekil:lO 

( r- 2) Il kl + .. 1 t · · · "· " b l ı '1 ·· ·· ı · ·k" ) - ,ar a vu.ce· J.ffi].l1J.n aı.ger ~ ( ag).. urun erıne ı ame es-
nekb.(U. (veya marjim:J.l ikame oranı) A Y1 ve Y1 'ler, 
Bakla tiiketiınindeki değ:Lşrreyi ve bakla tiiket:tmini, 
AY') ve Y0 •ıer ise di[f,er brıkJ.ar;iı ürünlerindeki, sı
rhs:ı_yla L.me-.ccirnek, nohut ve fasulye tüketimindeki de
ğir;:roo yi ve f asu1ye t tiketi.mi.ni göstermektedir. 

Bakla 11'ük.,l::1ereimek ·riik .. ikame e~mek.= AYJ • ..1..2.::: 3 2l, 6 4. 1 42B,08;:fo,98 
AY~ Yı ı300,23 362,83 

c.. 

Bakla ıruk .. Nohut Tük.İkame esnek.=.AYı .. Y2_3;:3 2l, 64 .... 1126 , 03 ;::0,993 
11Y 2 Yı ı003,67 362,83 

Bakla ~~ük,.l''o.sulye Ti.ik.,İkame esnek.::: AYı .. Y2::::. 321 •64 .. ı 29 6 , 7~"1.. 
00 AY 2 Y1 1160,54 362,83 ' 
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Bakla tüketim treneli şekilden de görüleceği üzere 

önce h:Lr a::salım et~ilimi gör:ıterrniş, sonra tekı'"'ar artmaya 

ba:; lanuş tır .. 

Konjonktü:c ise, tliketimin miktar olarak az olmasına 

kar r,ııl ık dn1r;a1anrrıaları bi.r hayli biiyük olmuştur. 1976, 

1977, 1980 1981, 1982, 1983 ve 1985 yıllarında konjonktür 
' 

uo:r:•rfk'3lin altinda seyretmiş 1983 yılında 0,83'lük sapma ile 

konjonktUrUn minimurr. noktasına ulaşmıştır. 1978, 1979 ve 

1984 y.ıllR:rıncln ise konjonktLtr normalin üzerinde seyretmiş 

1978 y~LlJ.nd.rı ı, 30 'luk bir s11pma yaparak normalin üzeri nde

ki maksimurn noktayı. oluşh.ı.rmu<]tur .. Konjonktürdeki bu dal

galanmeların nedeni fiyatlar daki dalgaJanmal m:· dır • .i?iyat

ları.n etkL siy le ters orantılı olarak dalgalanma gc5s te:ı:-mek

tedir .. 



III- 13AKI,A.GİL İHRACATI 

Gelişmekte olan üJ.kelerin en önemli sortmlardan biri 

:Lhrı:1c1:ıt r:eJ.jrJerinin arttJ_rılmasıdır. Kalkınma çabası için

de o1an bn Ulkeler, hem yeni yatırımlar yapabilmek, hem de 

varclnn r:;annyj lerinin düzenli. bir şe kil de çal ış abi lrre sini 

sa)i;lnırı ak mnae ıyla ihracat yapmak zorunda dırlar.. Ekonomi i

çi_n r~ere kli olan i thalat [~iderlerinin ihracat gelirleriyle 

karı=,nlanınrı.sı. gerekir. Bu nedenle gelişmekte olan Ulkelerin 

kendi öz lmynaklarına dayalı olarak düzenli ve sağlıklı bi

çinıdf~ gel:işme1erin:i sürdürmeleri, ihraç ürünlerinin çeşit

lendiriTme si ve yeni pazarlar bulunoo sını gerektirmektedir. 

Aynı sorun ile karşı karşı.ya bulunan TUrkiye 'de sanayi ü

rünü ihraclnJ. arttırma yanında tarım ürünleri ihracatını 

çeşi.tlendi.rerek arttırmak zor1mda dır. 

Baklagiller ihracatına geçmeden önce genel tarım 

ürünleri. ihracatının gelişimini izlemek, baklagiller ihra

catında ki gelişmeyi anlamak açJ.sından gerekli olduğundan 

genel tar Jm ürünleri ihracatını izlemek yerinde olacektır. 

A- rrARIM ÜHÜNLERİ İHRACATI 

Ti.irkiye ekonomistnde halen önemli. bir paya sahip 

olon tarı.m selehirünün rolUJ defi;işik yönleri ile itici güç 

olma fonksiyonunu devam ettirmektedir. Tarım bir yandan 

hal kıxı gıda i.h tiyacını karşılarken,· diğer yandan sanayi-

ye hn.rnmadde ve ihracatın gelişme sinde etki li olmaktadır. 

Ekonominin ithAl gereksinimlerini karşılayacak döviz gelir

lcrüıin saltlanmasında geleneksel gelir kaynağını. tarım ü

rünl8ri ihracatı teşkil etmektedire 

~)ürkiye ihracat ı i çinde tarım, 1980 yılına gelin

ceye kada-e yaklaşık %60 gibi oldukça bUyük bir kısım.nı 

teşkil etmekte dir o Tarım UrUnlerinin il)racat içindeki 

pay:t giderek azalmaıda, buna kcu· ~nl:ık sanayi ürünlerinin 

payı sLi-;:'e 1.cli. artmaktadır .. Bu artış özellikle 1980 sonra

sında h:ı7,lanmJ_r~:;tır. 
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Te. bl o: 26 

TÜRKİYE TPJUM ÜRÜNI.:ERİ İHRACATI (1000 $) 

Tarım lV'laden-
Toplam Ürünleri cilik 

Y_ı;::..l=l.:...;.A;::..r __ İ~h:..:;:.;:;.i~.;.;;;;a..;;;.c..;;;a:..;t ___ __.:..İ=hraca t ~ ·-·---~-·İhracatı 
öanayi 
İhracatı 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198'5 

1960214 
1753026 
2288163 
22611 ~)'{ 
29101?22 
4702934 
5745973 
5727833 
7133602 
7958051 

1254408 
1041401 
l~.i41 763 
134-3632. 
1671742 
2219409 
2141214 
1880615 
1749231 
1719439 

64 
59 
67 
59 
57 
47 
37 
33 
25 
22 

110015 
125851 
124135 
132480 
190994 
193406 
175320 
188901 
239761 
243827 

Kaynak: Dİg, Türkiye İstati sti.k Yı11ık1arı. 

5,6 595791 
7 585774 
6 621264 
6 785083 
7 1047386 
4 2290119 
3 3429439 
3 3658317 
3 5144610 
3 5994785 

İhracat içinde sanayi ürünlerinin payının artması 

sevind:iricid5.r. Ancak ta~r·ımın özellikle 198l'den sonra ge

rek mutlak olarak, gerekse nisbi olarak azalması düşündürU

cUdLLı:' .. 1980 yı.1:ına kadar i thal ikameci bir po1i tika uygu

le.nch{~ı.~ 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleriyle bu 

poli tikada:n vazgeçilerek 9 dışa açık serbest piyasa ekonomi

sj.nüı benLmsend:i[ti göriilmektedir. Yeni dış ticaret po1i ti

kasnıda, özellikle ibracatJ.n arttırılm:ı.sına .özel bir önem 

verilmiştir. İhracatçı dUşlik faizle kredi, vergi iadesi, 

eBnek kt.ı.:ı:' politi~~ası gibi önemlerle desteklenmistü .. (53). 

İhrec:a h_ artt :ı.rma k, ihracat i çin gerekli ürünleri n üretim

lerini ve sonunda bunların ihracatların1. teı;wik etnBye bağ

ı J. bui unmak ta dı:ı:· ( ~)4)., 

(53) 

(54) 

% 

30,4 
33 
27 
35 
36 
49 
60 
64 
72 
75 



- ıoo -

t~;Jirti.lı::n destekler sanayi ürünlerine verilmiş, 

dol.ay 1SJ.y1ı:ı sanayi LirUnleri :i.hracatında büyük artışlar mey

dana p:elmj .~:t:ir. Smıayi Ur tirıleri j.çinde tarıma düyalı sana

yi iJrt.tnlerinin payı giderek artmaktadır .. 0anayi ürünlerin

deki bu hızlı artışın yaklaşık %20'si tarıma dayalı sanayi 

Uı~Unlerini oluşturduğundan, Tü:r·kiye ihracatının yüklaşık 

%50'lik kJ.sm:tnın hala tarJ.m kökenli olduğu söylenebilir. 
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1rırı-·-!m tirLinleri ihracat:ın1.n bLiyLtk bölltmü bi tldsel 

Ur Linlerden cltl']Iiiakta d:ır., Bit ki. sel Ur ünleri hayvancılık ve 

au Lb:·Linler:i. ile orman Urürıleri izlemektedir. 

ırahıl ve baklagiller jlıracatı 1983 yılına kadar sü

rekli artarek devam etmL;; bu yJ.1clan sonra azalm-':lya başla

mJ.>~t1.r8 Tnrıırı ihracatı :i.c:i.nde bitki.sel ürünlerin oranı %79 _, ~ 

:Lle ;··~95 arnsında deği::;:;mektedir. Bi tkisel üriinler gerek mut

lak olarak gerekse nisbi olarak bir azalma eğilimi göster

mektedir .. 
2200 

21(}0 

2010 

1900 

1800 

17il0 

ı arım Ürünleri 
: Bitkisel Ür.İh. 

\ 
\ 

\ 
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'? 1600 o 
\ 

\ >--..... 
~ 15iJO \ 
'-" 

.... 
< w 
< 
0::: 
:ı: ....... 

ıııoo 

1300 

1200 

1100 

1000 

\ 

' ,.. 
' ---y 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Şekil:ll 

YILLAR 

f}eki lden de görUl\C:ceği Uzere tar1rn sal ürün ihracatı

rnn herne:n ~ıenıen tumanurn olu::;:turan bitkisel UrUnler ihracatı 
n 

a~rn1 n:elLHney:L ,ı;rösternıektedir. 1arırn tirlinleri ihracatı ince-

lerne di::ir..c iÜ s onunda ;.;37 ':ı_ ·Ur bir artış gös termii;>tir. Ancak bu 

artJ.~;; dönem Eıunu. i tibai'iJ}e oldu,]~u halde dc5rBm içinde 1981 

yılında en yLürmk ihracat mii-ct~n·J.na ulaşmıştır. Bu artış 

~> 210,4 mLJyon dolrn:lık ihnıcata ula::;:m~q;ı, bu ise dünem başı 

olan 1C)7G y:ıl:-LYlEt f~c5re 5S77t_ı:ih.: bir artışki dönemin en yüksek 
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Aynı şelcLlcle bi tk:i.se L ürLinler j_hracatı da 1981 yı-

:ı ı.nda en yilksek dliz,eyine çı.lunıı] ve 1 922,6 milyon dolara 

ulaE;;nnHtı:e~ Bitkisel ürün. :Llı:mcatı 1981 yılından sonra 

mut1a k olar:-cı k ı:ı:z.Eünıaya ba ]larrıu:ı tu·. 1981 yı.l ında 19'76 yı

:ı.·ı.nı::. f'"Öre to~11am artıçı %fı3'tLi.ı:·~ Bu y:ı.J.dan sonr·a başlayan 

bi. tk:i:ıci Uc~:;nleri isıley·erc:c sanayi iirLini.i olarak ihracatı 

ve j_}ıe[\C<Jtta, m>nsy:L iirU.nil taru.mı. geni~}J.etilerek bazı. iş

lr:mle·~· p:<.:iren b:i tki sel ür Linler sam yi iidinLi ol ara k ni. te len

d:LrjJm~~si. hitlc1sc':!1 Lirünler :i.hracatın.da mutlak olarak azal

ma r:c.iriUmekted:i.r;o Bu azalma 1985 yJ.lında %75'l:Lk bir azaı

nın cc5stererc;k 1441,5 miJyon dolara dUşmUGtUr. Bitkisel U

rLinJer-deki di)nem boyunca artı.r:;; ise ancak %22'lik bir ar

t:L:Jtr· ... B5tkine1 iirfinler 1905 yılında toplam tarımsal ihra

c:EıL:ııı 'J:En'H':Ini olnı:3turıırken, alt grup içinde meyvelerin 

~):;yı. %36,. 6 > ı:ısmıyi b:L tkile:ri nin ~iı38, 9, bnkla gillerin payı 

~SJJ ,9 ve seh?.elerin payJ. ~~6, 7'dir. Tarunsal ürlin ihracatı 

:ile bitlö~3e~l iirLhı ihr·acatı arasındi.1ki i1ir3ki (r::0,95) ol

dul-cça yUk;.>okti:c .. Ve tarır;ı[cıal tirlin ihracatının %90'ını bit

kis eJ lir-(uı"lt: r tay:i n e trn8 ktcdir ~ (Be li:r lil ik kat sayı sı 
? 

:e'::0,~10), 

T:u·ımsal ihracatın alt grubu hnyvancılı.k ürünlerinin 
, l O r( 6 ·ı l ol c: • 1 1 .. t • payı ıse _,j . yJ .. :mca ku lı{en ?.n.man zammı aza ma gos erm1.ş, 

fakat ~enel de artma g~stermi~ ve 1981 yılında %ll,6'ya 

1982'dn ~:·:;-ui>2'ye, 198.3'de %19~3'e kadar ylikselmiş, bu yıl

elen sonra r~zalmaya bao]1aın:urtır .. Hayvancı.lık ürünlerinin 

höy1e artış v~stermesi teşviklerin yanısıra İran-Irak sa

vaşJ.nın etkL sini.:~ bUyük old:u['tu srjylcnebilir. Özellikle 

hayvmıc:ı.l ı k ür finlerinde Milslüman ill lee leri olnıı-:ı. ları ne deniy

le arı::ıclı klar ı. şartlara uygm1 ür ünleri 1PU.rld.ye 'ni D sağlama 

o1ana~;;Jnı.n o lnı:ı.s 1., bu U riln1er de ihracat ta artışların baş-

] ıca nedeni ni h::(dd1 ettL'~i sc5ylenebil ix· .. Ancak 1983 yı

Lında gerek mutlnk olarak, gerekse nisbi. olarak azaima 
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eğilimine girmiştir. 1983 yılında 362,1 milyon dolar 

olan hayvancı1 ık ihracatı 1984 'de 322,9 milyon dolara 

(%18, 5) ve 1985 'de 244,2 milyon dolara (%14, 2) düşmüştür. 

Su ürünleri ihracatı ise, gerek mutlak, gerekse 

nisbi olarak fazla sayılmayacak küçük artışlar gösterrnis.

tir. Dönerrı boyunca tarımsal ihracat içindeki payı %1,0 

ile %1,6 arasında küçük dalgalanmalar göstermiştir. 1985 

yılında ise su ürünlerinin tarımsal ihracat içindeki payı 

%1,2 olmuştur. 

Orman ürünleri ihracatında su ürünlerinde olduğ;u 

gibi önemli bir değişiklik olmamıştır. 

B- TÜRKİYE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI İÇİI-IDE 

BAKLAGİLLER 

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri olması ya

nında, ihraç içinde kendine özgü bir yeri bulunmaktadır. 

Baklagiller Türkiye ihracatı içinde önemi giderek artan 

ürünlerdir. Baklagiller ihracatı içinde en büyük payı 

mercimek almakta, bunu nohut, fasulye ve bakla izlemek

tedir. 



1976 
1977 
197e 
1979 
1980 
1901 

1982 
1983 
1984 
1985 

72217 
91357 

:ı.ıeoıo 

155336 
?19134 
t~4 '(() 7 2 

507604 
607294 
~)14473 

J6or)67 

- 1 () 6 ·-

Tablo :29 

1'ÜRKİ YE BAKL.~G:tLI,EH. tımACA'fi 

49748 
588'71 
93638 

107404 
112847 
22H386 
312226 
370975 
291510 
125697 

24280 31,4 940 
25434 27,8 1008 

79,3 20635 17,5 1322 
69,1 45352 29;2 267 
51,5 88534 40,4 7357 
51,0 172083 38,4~937 
6115 156322 30,8 7423 
61,1 163308 27 ,o 23744 
56,7 159280 3lt0 ~992 
34,9 189085 52,4 El77 

( ( t 

1,2 2008 2,6 
ı,ı 5622 6,2 
1,1 2410 2,0 
Ot2 12290 7,9 
3,4 20205 9,4 
6,2 18697 4,2 
1,5 30811 6,1 
4,7 42464 7,0 
6,6 23443 4,6 
5t3 24828 6,9 

Kayu·=tk: 'r .. C.I3aşbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret MlisteşarlJ.ğı, 

Dın '.hcaret Ruloları 
~~, 

Tablodmı ds vörülece(~i LiV3re baklagtller ihracatı 

1983 yılına kod ar artış gösterm:iş, 1976 y1.l:mda 7'7, 217 bin 

ton o1an haklnr·tl1er ihracatı 199J yılı_ı1cla %786 artış gös

tererek 607~ 294 bin tona uJ.aE}!TIL.} tır. 1983 yılından itiba

ren ise azalmaya haç~lann~~tı-r. B..ı. azalma oldukça önemli bir 

Dzalma 1984 '%18 azalma göstere~rek 514.t 473 bin tona ve 1985 
yıl::mda %68 a~al.at•olı: 360, 567 hi.n tona dU:]müştür., 

B ' 1 · J -· ·h t /da 11· · 1980 d ·· ··ı !'u:.~B.P)~ .Jer L_raca ı:-ı o ze~ ~ J.Kle . SOlU'I::-tsın a goru en 

artJs ihrn~c:<ıtı teşvik tedbir:lerinden kaynaklandığı söylene-
. ' 

bilir .. A:::ıcak tLiın tarJJnsı:ü ü:dinler ihracatınde oldup:u gibi 

bak1B{!:i1 UıracntınEı da, srnıay:i iirtinler:i.ne verilen teşvikler 

ver·Llmemekted:i.:r .. Ancnk üreacatçı i.çi.n kolay ihracat olması 

) 
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nedı:::niyle özellikle sanayi ürUnleri ihi·acatJ" taahüdiinU 

trımfı.nür.ı.ywıı'lJOn j hrbcntç:tlar baklagil ihracatına yöneldik-
-ı • 1- • • ·ı ' t h, •. , .. • t . ı t h d b k-. er'J , UOJ e e e nem ·aa.unuo n yer:ı ne F8 rcrı1e c e em e a 

·ınp·i·! iJ-::l'nc:otıru al'ttJ.rrnH} o1mr-1ktadırJar .. J?akat bu tür 

gerçekleştirilen ihracat,ö~ellikle iç piyasada arz-talep 

dE'mp-c:~:ıini bozarak fj_yatlarcla istikrarsızb.klara neden ol-

rnB.Jrt~~:.:ıJ_~r·. 13-u tliT' llYn:uJ.oınnler cn.flasyon sorıını.J .. rıu da oluın-

f~uz :rci;-ıcle etk:Lleyerek hUyUraesine neden old<:ı.U~u s:~iylenebilir. 

DGklagil ihracatı de~er olarak da 1983 yılına kadar 

c-n·tı~? gi5r:ı tt:ı•miç tir. Anca k rm a:rtı:?ların SBfc~;l J.kl J. olduğu 

söy1eneme?:. Oyle ki~ zaman içinde fiyat düşürerek ihracat 

mi kt.srJ. artmı~~, dolayısJ.yla para olarak artmıştır .. Düşen 

fiyat1ar, hem ülke ekonomisi için, hem de üreticiler için 

btiyL:ik k:-ıyJ.~) Jara ne den ol ne le ta dır.., DJ.ş piyasada farklı fi

yat uyculnyan ihracatçı duru.muna düşiHrnektedi:e. Bu da el

de ed Ll en yızarle rın muhHfazasını g:üçle;;ıti.rmekte, hatta 

elde:ı çıkma sına bile neden olabil mektedi::-. Buna neden ise 

yukr:rcıdc:ı belirtilen ihracatçıların taahhUt açıklarını ka

patmak için başvurdukları yoldmı kaynBklandı,ö;ı söy1enebi-

1ir·ş T3akla,o:iller ihracatı 1983 yılına lmdar toplam olarale 

%6 29 orFnn ndo artmış, 1983 'ten s oıır8 azalmayo başlaını ş ve 

1985 yılında ~?07 09t:3 bin dolardan %18 oranında düşerek 

171 390 bin dalarn ul8şrn1şt1r., 

Bı:ıklrıgiller ihracatuıın [!elişimini izleyebilmek 

için :LhracatJ.n iiretime or·anındaki ~elic:ımeyi de bilmek ge

rekmektedi:ı. ... ., 

Bakla~iller üretiminin d~nem boyunca ortalama %31,3'ü 

ihraç e dL Jrni z: tir~ Zaımn i çin de bUyük :farklı lıklar gösterme

sine rai{;men, bu oran en dUr;:ıiik %10,3i en yülmek %t)l,3'e 

ula::-;m:1.:}, (jze11ikle 1981 yı1mdtm c:;onrn bu oran yc:ıklaşık 

%40'J.ar dolnyında ol.muştm·.Bu .ç:c.kaeuk doıneldir ki. IJ.'fu•kiye 

lıaklc:ıgi1 U.rctünüün yaldaş:ı k 1/3 • ünU i.hraç etmektedir" 



1976 
l9T1 
197fj 

1979 
l9E30 

19n1 
19FL2 

l9t33 
1984 

1985 

45102 
7 /~901 

100600 

21S6i3? 

~~0709B 

ıe9orıo 

17"iJ ~ı 6 

171390 

:- 10 8 ··-

m 
~ablo:30 

rrüHKTYE BAK.LAG:i:IJ,EH İHEACATI 

(Değer olarak) 

23123 

21277 

27059 
38636 
53290 

123385 
J 26743 

98454 
86098 

68672 

70,3 

53,7 
60,0 
51,6 
~iJ ,o 
57,2 
61,2 

52. ı 

49,2 
4011 

8455· 

15612 
16546 

32184 
35721 
67444 
65196 

60824 

63337 
84218 

25,7 779 

39,4 765 
36,7 809 
43.0 268 

35,5 5057 
31, 3 ~BlJO 

31,5 5730 
32' 2 17955 
J6. 218770 

49,1 lL167 

(1000 $) 

2,4 411 

1,9 1694 

1,8 685 
0,3 3793 
5,0 6304 
8,4 6262 

2,8 9023 
9,5 11074 

10,7 6280 

6 ~ 5 6287 

Kayncık: Hazi.ne ve Dış Ticaret lVIListeşarlJ.f:;ı, Dış Tiearet 

Rulolar ı. 

•rahlodan d.n r:örUlece[i;i üzere 1981 yJ.lına kadar bak

lag:U ihrncat:ı. Uretimin yak1aşık %25•ini oluştururken, bu 

yılda %51 'e ç:ı.kmı;ştn .... İh:rncattaki bu artış üretim artışı.n

dan knyrmk:!o.:rı~nadıLfındnn Bn/'tlıklı bir artış olmamış, bu yıl

db %'70 ve r;[;f:L) 'lere çıkan oran; sonraki yıllarda azalmaya 

ba;::]:am:L c]t::ı.r,. 

Bu yıl d.:: eldeki tum ünkanlar seferber edilmiş, tü

ketimde:rı kı..~n1 r:ıi'nk yer yeı· de fiyatlar da indirime giderek 

anJ.J1--ın ihracat ore.rıJ gerçek1eştirilebilmiştir .. Bu gelişme

lerde göste:cmektedir ki, gerçekle~tirilen ilıracat artışı 

ger çe k Ureti rrı a:ct ıqıyla dc$stek 1enmediği s ür ec e d üşmeye 

rnahkunıdu:r·.. Ni. te k:Lrn 1981 y:ıı-ı n du n s onra ihracatın üretime 

oran:ı bUtUn baklagillerde clü::nne göı:d:ermiştir. 

1,2 

4,3 
1,5 
5,1 
6,3 

2,9 

4,4 

5,9 
3,6 
3,7 



r:'·;:::.l-\lr-.·~1 
....... ~ ....... -~ ... _.i~ 

.. . 
': U_r l:i ~re E e 1-: }_c; pi 1 le:'· u~::e. ~ :~. :7~~- I h~s c 2 t ,,~e Cr.:be :r::_ 

Tc:ıJ.!::J.~; '1''1~18::1 Th1e!'cimek 1\~hut 

Y:. 2.l ~:-"' :.J:--e~irı t:.~[~ ::at ":~ ~ret i~: İ>"'":"'8..C8.t :Jre:;im İhracat ~f Üre~i!!l 

l97ô 752,0 77 't 2 10,3 210. 3 49,7 2 ), 7 170,0 211,3 14, 3 159,0 

ı en 31~,0 9l 7.1 ll,? 2Ôt)' () 56' 9 22,7 ıorı,n 25,4 14,1 160,C 

l97d 731,2 ıı6,o l.S,1 ıco,o 93,6 52,0 2t)'), 20,6 ıo,o 156 

1979 762,0 l"'i,' 20,11 lf~3 107' 4 ?8, 7 225 45,4 20,2 165 

1920 Ö17 '7 21°. ı 26,8 195 112,8 57,d 275 88,5 32,2 lrı:; o .J 

l901 872,7 .1dd,O 51,3 230 228,4 dı, 6 2.35 172,1 73,2 160 
1 c ..... ") .... __ .._/ .. 12)0,3 '),')"7. 6 .11, 3 550 312,2 56,8 2ö0 156,3 55,8 165 

ı-::,6) J 30 9, 7 607,~ 114, 3 6 50 37l,O 57,1 290 ı6),3 56,5 175 

19·.; ~~ l3l7,? 51<1, 5 39,0 570 291,5 5l,l :ı~5 159,3 47,6 164 

192 5 ıt.6&,o 360,6 24,6 616 125,7 20,3 "OC 189,1 <17, 3 170 

0:: .. ~9~ J a~a ı::ıı 3, 5 317.6 31,3 3696 l75, ı 47' d 259,5 104,5 40,3 163,9 

~.,.(\,.....,,-, . \ c _:_',)U J t o:r~ 1 

Fasulye 
tr.rs.ca-+.; .. i. :_rrt?"t i. m 

0,9 0,5 117 :' 5 

ı,o 0,6 50,0 

ı. 3 0,8 'i3,5 

0,3 0,2 52,0 

7,4 4,5 52,0 

27,9 17' 4 55,0 

7,4 4,5 65,0 

2ö, 7 16, .i 77,0 

3<1,0 20,7 76,0 

19,2 ll, 3 7 3,0 

13,3 x ı v•- 60,1 

B~kla 

t:-lre.r:-:a t 

2,0 

::;,.0 

2,11 

12,3 

20,2 

18,7 

30, ö 

42,5 

23,4 

24,6 

18,3 

f-1 
o 
\..0 

~ 

.::., 

:..ı 

t -, 
2'' 
}3, 

)d, 

47, 

55 

31: 

".34 

30. 
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Bnklrtgi J ihracat ı.nı n ü·r-etime onı :m. ortalama ola:roak 

mercimekte %47,4, nohutta ~·:ı40,3, fasulyede )1>13,3 ve bakla

dr3. %JO, 4 ol:mış tur. 

i\"ierc:Lnıek ihracatı baklagiller ihracatı içinde gerek 

mik tuı· o1arak ~ gerek se değer olarak en yüksek oranı oluş-

turrr,uktad J:f'., Anca k zaman içinde azalma eğilimi göstermek

tecli.:r·_ Moceimek ihracatıda miktar olarak toplam baklagil-

1er iln·ncntJ.ncln o1dıı/hı v:Lbi 1983 yı.lına kadar artı.ş gös-

te:::-tni:::ı ve T/0.9 bin tona çıkmış, bu yıldan sonra 1984'te 

29l;'J bin tonı:ı, 19B5'de ele 125,7 bin tona düc;ımilçtür. Oran 

olnrFı l; ise 1976 yıLmda toplam baklagiller ihracatının 

%64-, tj. 1 Ltnli. o l1HJturan mercimek 1978 1 de %79,3' ünU oluçturur 

·h:üe ,u-elnri ·?~ hu y·L l dmı so:nre c;enel olarak azalma eü;ilimi 

gö;~~tE.:T'P:!'8k 19!:-:JJ'de %61'o~ 1985'de iEıe ~{ı34,9'a düşmiiştür., 

hlercir:H:::k ihr:::ıcatı he:c ne kBder dlişme e[);ilimi. göstermekte 

:ı.3e cJ~, yine de en bUyük haklar,iller ihracatının en büyük 

kımnınJ. oıu~:;tu.:ı-:r:nı Uri.in olrnn niteliğini korumaktadır. 

I-ilerc·imek ihracatında ihraç edilen ülkelerde de ar

tır;lnr meydana gelmtştir., 1980 yı1J.nda yeşil. mercimek 29, 

k:ı.rmı :;n me e ci me k .35 iilkeye ihraç e dili rken, 1984 yı.lın da 

yeı.;i1 rnercimd.: 40 i.:ilkeye, kırmızJ. mercimek ise 47 iilkeye 

ihraç edi br h9.l.e: r;elmiş U:r.. En fazla mercimek ihraç edi-

1en U1 kc ı f::r ye şi 1 merciınel{te 1980 yı lı nda İ talya, Lübnan, 

Ispnnya, l3elç:Lkn iken 19134 yılında İta1yat Cezayir, Pransa, 

t.spanyo ve BeJ.c;;:ika 'ya ~rr-:ıpıl ınıstır o 

K :ı rm1. zı mercimek ilıracatı. i. ne 19RO yJ.lında en fazla 

ı~oıonyas Çeko;:d.evakya, Sudt:ın, Eelç:ilm ve İngiltere 'ye ya

rnlrne.lda ilcen,pozarı.n Av:;:-u.pa'dan OI;tado[i;u, dol~u ve Afrika 

yC5nUnde ıo:en:i::ı:Leme gc5stererek 1974 yıJ.:ında en fazla İsviçre 
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r 
J--rıld.strr:ıayf!pJ] mıştır. Pazarın 

t ~ıv:i c:::cc: n~ i lı i rc?E~dcsrı ort t:l eareti yep n n bir ülke i 1e Afrika 

ve k·; ye 1 di-:!. iV!Uu1Uman iilkelere kayd 1[h r;öriilme ktediro Paza

·r·]n lm r:enL,;lornesi yc:ırn.ndu rnf;veut pnzarlar:ınd:q muhafaza 
1. l 1' u. ı ·ı ··ı ' . . t (~ül .. Ci n;ı. FıYlCfL( tı.ITJ .. an LL_ı.ce1ere yapJ.}sn l.hraca ],ll daha 

fcı!.0lu o~' w•;:Lı~ -Lhracattalci. ii1ke sıralamasını değiştirmek

tedir .. 

Nohut, baklagiller i.hracatı jçinde payı gerek mik

tax· oları:ık, p;re': se de i;;eT· olar ak giderek ar tan özelliğe 

'3uh:Lpti·r e Nohut ihrn.cat:t. mercimekten sonra baklagiller 

il1rnca h.nı.n ildnci hUy ii k lm1emini olwıturmaktaıiir. 

Nohut :.Lhrncat miktarı ol f:Jl'A.k zaman zaman dalgalan-

mnln-c gijote:cmekte, i.~Jtikra-r·sız bir seyir izlemektedir. 

1976 y:ı_l:ında 24,3 bin ton olan nohut ihracatı 1981 y:Llın

da ı·-r;!~l bin tona çıkmı~tı:c., syn~l yıller toplam baklagil-
-ı •' t • • d l • d --•31 '1 t l 01 38 4 f ••k ]_ ._er ı~:racn--J. ıçı.n ı:;,{ı psy:ı. a ':o _ , 4 c en, ;o , , e yu ~se.-

HÔ.:5tLr .. 1913? yıl1nda ise, 156 bin tona :inen nohut ihra

cAtının bnkla~iller ihracatı içindeki payı da %30~8'e dUş-

rnn ''lcı·cr:ık bUyl.U-c aetıJ gösterer-ek 1B9,1 bin tona, bak:ıa

ıü1ler jfıcacut::nw oran~ı da ~~,52,4-'e yiikselmiQtir. 

De:i;er ola~cak da 1981 yJ.lına kadar artış göstermiş 

1976 yJ.lJn.da f3445 bin dolur olan nohut ihracatı, J98lyı

lındn 67444 bin dolara yUkseJmiştir .. Ancak bu yıldan son

:ı:·n tc~krn:ı· dU~;nF::ye brı,;lam:ı_;-~ ve 1983 yılında 60824 bin do

}1-lrl:t inrrıi :;tir .. J9Wi yı:ıınci::ı ]_f;e c.F5nerırin en yliksek değer:i.-

ne E34~?18 b-Ln dolara yUk;c;elnı"'uJ ·U_r·. Baklagiller üıraeatı 

:Lc;inde p:=J.ylurı_ ise 1976 yıJındfl %25,7, 1981 yılında %31,3t 

1983 'de 9SJ2 ~ 2 ve l9W) 'de~ %49, l 'e kadar yUkselerek bakla

gille:•· :ilırncı=d; r::r:lirinin yn.rı.sı.nı. ohwturm' bale gelmiş

tir .. 
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Nol:'mt jhracatJ.nJ.n i.iceti.mi ile ka.rşılaştJ.rJ.ldJ.ğında 

sniU:ı..Lsız b.il' durnıncia oldu[i;u. gc5riilınelctedir. 1976 yılında 

iiretı 'n:Ln %14, J' Unü olu:;:d:uran ihracat 1981 y1lı.nda %73,2 
::in·i, J 9fi5 yı.1ı.:cıda ise 9{ıll7, l' Unü olıı.f;hırmı.ı:,ı tur .. Üretimde 

bn kndur dn!.n·üanmaya ned.erı olacak kadar değişmeleriıı ol

nıHTlCt~n i:;ti:-:.ri:l:.':Tız1ı[[;J. ortaya koyrrıaktadu· .. İneeleme döne

mi. c.Yeta1awcu::n o:Jarak üretirnin %AO,J''u ihraç edilmiştir. 

Noln~t ihr·acotının ya~ıldı.lfJ. iilke]erde artışlar gö

:.•ii1meidedJr~ 1976 y:L1:mc.b 1xH;ıtn en biiyUk ihraç yapılan ül

ke1c:c cn.:c·u;n,-:rl.rı. Cezayir. :l: talyn, Irak, T,U.bna n İsrail olmak 

!jzeı""P tc}.~l.(lD1 J} tiJ.lrc~ye j_}lJ'FlÇ edilirıken, J.980 yılında baş

tr.:ı ·it ·üye, J,LHıntm, ÜrdUn , Irak olmak ilzere toplam 35 ül

keye:. 19B4 ;)11.lında ise Irak, Pakistan 1 İtalya, Hindistan 

ve Cezayir olmak üzere toplam 52 ülkeye ihraç edilir hale 

ge1nn. ::;;tıı--. 

Nohut ihracatında meydana celen bu artışlar sağlık

:ı ı t.t r artı~? cleg;ildi:::-:- .. Özellikle iiretimde ki artışlar ile 

ihrt::cattr:ı!c.i Grt·u;dar aras:uıdGki orr:ı:..'1 a,Ynı olmc':lyıp, üretim

dt::l·::.i. <:n'tır:;>tt:ın çok fazla artı.şlar me;rdana g;elmi .. ştir .. Miktar 

o1F:ıre k e. rtan ihr-a ca tJn de?;er olar ak ayn:ı. oranda artma dığı 

yani drıhu ucuza s at ~ı.ldı[l;:ı.nı :i. fade etme k te d :ir.. üzel li kle 

1980"·19(34 yJ..llcH'J. aras:ı:nda işi bilmeyen ihracatçılarm 

pir:i._;;tiklnl'i. vo:r·eksiz :enkabetJ.er dd);erin dÜı]lTBSine neden 

olım~:;. iJc·s\·; ed:Llen r.ıilctar-la elde ed:i.len gelir aleyhde ge-

Nohut i hracat ı yı:ı p1lon ülkelerde ki gelişmelerin 

sa~lJ.kJı y~nde ~elişti~i sBylenebilir. 1980 öncesi ve hat

ta :ır;,rn'e kednT· reek~ıpc'Y'i.: ticareti yapan üJkelerin,nohut 
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Ln·fd1 ba:::;ta gelrrektedir. 1983 yı1ındnn ~wnra ihracatta 

tecrUbe lwzı=mn:n ihJ:acatçı.lar, yen.i. paz.ı=ırlar bulınu.ş lar, mev

cut ~ı~cı;7J'ı:r·J[ıJ:•J. r5ze11ik1e direkt tiiketime yönelen pazarları 

rı·cn:~:~d c 't:Lıcc! yol una p::i.d.ereL· Htl'"tl:ı.k lJ. r:c~ 11::;; me ler:in haçlangı-

e ı. nı oJ. :ı;; t nrmu :_rtu.,':' .. 

i''HcJJ]yf) bak1api.11er :Lh:raeatı :içinde kltçiilc bir paya 

;Jolıiıı cür.:n~:la lıir1:i.kte son derece :istikrarsı..z bir seyir iz

} emektedi:P .. 

jı'usuJ.ye j_hr~JcatJ. miktar olarak çok biiyUk dalp:a1an

me1ar gi.5::ıte:!_~ınelctedir .. 1976 yılında 940 ton o1an fasulye 

i.hracatı, 197B yıluıda 9~140 artarak 1322 tona yükselmiş, 

fakat 1979 y1.1ında ise %~95 azalarak 267 tona dii~_nnlic_;:tür. 

1981 yılında ise 1976 yılına göre 27 kat artarak 27937 

tonn ~rUkse:LmL; tir .. Aynı yıllarda baklagiller ihracatı i

~;in(kld. p::ıy:L dn %1, 2'den 1979 yılında %02'ye düşmüş, 1981 

yı.l1nd·1 Ü3e ~36,2'ye yLikselrrı:l.ştir. 1982 yJ_lında ise tekrar 

~{·376 oranındn di.i.:Jerolc 74~1 3 ton olarak f:erçekleşmiş, 1984 

yılında 3J992 tona yUkselerek dönemin en yüksek miktarına 

ula .. ;nn.şt:ı:P.. Ayn:ı. şe ki lde 1E:ı.kla r:i.ller ihracatı i çindeki payı 

%1,5 1 e diL.;mii] ve sonra %6;6'ya yükDeJ.mjştir. 1985 yılında 

ise telcT·re dLtşe:r·ek 19177 tona inmistir. 

l''armlye ihracatı der!;er olarak da büyLik sayılabile

cek delr:n lanmal a:r:· e: <Sn terme ktedi r. 1976 yı.lında 779 bin do

lar o1mı ft:wu1ye ihracatı~ :1979 yılJ.nda dönemin en dli;ıük 

ihracatı olan 268 bin dolsra inmiştir. 1981 yı.l:mda ise 

t opJ orn bı.tl(lat~iller ihrnc:::ıt :m do. olduğu gibi 1976 yıl ı na gö

re ?J knt g:i. bi çok büyük bi:e artı. ş gösterere k 18110 bin 

dolera u1a0mıştTI•., 1985 yılında ise 1981 yJ.lına göre %62 

azalnı"'ok 111C7 b:Ln doJ.nr.:;ı di.işınl.L:,;tLir. Baklan::Lller jhracatı 

içindeld payları. ise 1976 yılında %2,4, 1978'de %0,3, 

198l'de %8~4 ve 1985• yılında ise %6,5 oranında gerçekleş

r:ıü; tl r·. JY)rıern :i çi. nd o en yi.i.h:ıe k oran ~;ı o, 7 il e 1984 y:ı l ın-



- 114 -

Pasu"lye Hıracatı üretimi ile karşılaş tıl'ıl dığınd.a 

rıynJ. i.st:Lki·arsızlı{?;ın devam ettiği g<5ri5lmektedir. Üreti

min dönera i çi:nde h·amen hemen hiç artmadığı. halde ihraca

tJ.ndr\ki. bu da1,rnlarımalm• i::~ti.Yrc-u·sı.z1JN;~ın nedeni olarak 

gi5:eL[::nie]çte<1i.r o :L976 yıJ:uırLı. tiretimtn %05 'ini oluşturan 

:LhrDc.o.t 1T!'J y:t1ı.ncla %02'ye dii;;:miiş,l981 yı.1ında ise% 17,4 
. . . . l '~s· ") ı 1 c: ı ~· ' . . J rı n 1 1 l {Y1 ?Q r7 1 • •. 1 9 8 5 ' d . unLı.; . -~ ..... (.e ;.;ı~ı, J 1.111.., <Jeıt, c e /'h. , . sım., . e ı. se 

~.)11, J 1 ~i.nfi eılu.r~·tur rm.r;~ tur .. İnceleme dönemi. içinde fasulye 

:i hrac nt ı ortalAma olar ak t.i:cetj rrd n 5'~8, l' ni te ş kil etm:i ştir. 

ı.<'n~>u.J:ye Hıro.catı ynpılsn iillreler arasmda bUytik ar

tı::;}::·:· r·~i:5ı·ii1rr:e:;:todi:P. 1976 yılında lO i.ükeye ve brı:şta 

ItrıTy':ı. ve 135t'L .Almnııya yepılAn ihracat 1980 yıluı.da 17 ül

keye, 19E34 yıl:ıncla ise 36 ii.lkeye ihraç eel il ir hale gelmiş

t:ir. 1976 y:ı.lı.ndEJ. İtalya, B.Almanya, Lilbnan, Ürdün, Suudi 

Arab:iJıtan, en f t=ızla fasulye ihra c atı yapılan lükeler olnuş, 

bunlardon yalnızca İ talya ve 13. Almanya 'ya ihra ca tlil %87 'si 

YB.TiJl m ır~ tn~.. 1980 yı. ı ında i se İtolye., İ sviçre, Pransa, 

Lubnarı en :fazln ihracat yapılFJn Lllleeler ulmuş, bunlardan 

T·t·=-'v'''''"' ,;~ 0 3'-i -f,....v·c "''·r" ir< c.(?2'~· "' 1· "'t 1984 ~-cd,;'-' J··· /'){_(, _,,.~o ı,;-:rc :ıe ~.ue ,o __ 81. ye~pı .. ın1.,,. ır. 

yıl oınrln i.hracEl t yopJJ.an Ulke sayısı:rıds ki artJ.~la birl:.kte 

:Lhrn.catJ.n yar, :ıl dı.f!;ı bcilr;esel a~'~ırlı.k dn de[~işmi ;:;tir. Bu 

y:ı.lda en fazla ihracat Ir0k, :tran, İtalya, Cezayir 7 LUbnan 

olmv~_;larcl:ı.:ı:· .. Bıı ülkelerin ihracat içj_ndeki payları ise Irak 

%~33, Jl iinii_, ter: n' ın %lO, 2, İ talya 'nın ise 5~8 olmuştur. Bu

na r~i5re :UYcE~c:otuı a;~u·lıl;:: bc51gesj_ Avrupa 'dan Or-tadoğu'ya 

payları 

~H4 r::ibi yurnnrıa yakın bLc lo.smı oluşturur hale gelmiş-

tir .. 

L•'::ır~ıüyf? ihr:ıcnbı:.d2k:l. bu velişmeler özellikle üre

t:i.mclu bi.J· nrtış olrne.dan ss[{:}.andığnıdan sar;lıksız bir geliş

me d:i:e.. Thn:tca tın p:erek nri. ictat' 9 gere k s e dep~er olarak gös

te:ccl:i ;';i 1jf.iyük d:üı:ı:alnnmalm· 1 e;c5rLilen bu sa{f,l.ıl~sız geliomenin 



gc)stcı_·r-;eJ.crid ir. Niteld.rrı dörK.:m boyunca Uretim ortalama 

olnrı:ıl~. ynlnı zceı %:3 oranıı-ıda artnnçJ, buna kr:ı.rşılı.k ihracat 

kat ket act·ı.ı:;dar (zaman ztıman az.alrrıa) pr5sterınif]tir. İlıra

en ttn L:i nrt1.r;ların ekonom] ye dalıcı fazla katkı sa[l;laması 

için ilc•f!ti.mle 0e~ıteklenmesi temel koşul olmakta., bunun ya

nJr:(JD Uı:cucFttı.n tecrUbeli ve bi Jjnç1i ki c:;i ve kuruluşlarca 

'i''<' ~-ı (>> o·ı ,-. r rj c "ı" f. ' d' q]_] ola a'J.ı ~,·, 1 '"ne b ·ı·· 'P ··u·r t. ar-,J'--0-ı .. LL.) ...• il.l .a1c1 ay,~ . cr_,. S.)y __ c. J. 1---• .e ı.m 

t ış ın:uı ymnnda ihra ca t~ın roeks~ı ort ticareti yapan iil k'}-

1,~rcien d:L:cekt tUketim yapı.lan Ulkelere kaydı.rılınB.s:ı. gerek

ınel~te.:-1jr .. 1ji_ tekim Ortadol?;u 'ya yönelen ihracatın sa1;1:ıklı 

btr gelJ:~me oJ.du(i;u söylen::-::bilir .. 

4- ?akla Ihracatı 

Bu.k1n baklagiller ihracatı iç:inde c'irıer:ıl:i. sayı.lmayacak 

biiyUkHikte bir pt-=ıya sahipti. -r·. 

13akla i h ra c atı. miktar o larak clalr:-salanmalar gc5s ter

mektc t'rd-;:;:ct bu dnlr,ıılenma fı~:.:n:üye ihracatında olduğ·u kadar 

b'iylik c;.J.mamaktndır .. 1980 yı1ımı kader nr-tl . .'J göste-L'On bah::la 

ı () n G ·ı d. r ·-, Q ') t - _• ] - .. ] C '7 7 l . C:: .~ ~· " ·t "] O [:ı O l __ ; 1) y1. ... 1n a C:'u,_ c; on .L,\811, .) . de .Jbflr~ ona, __ ).ı yı_ın-

d:CC~ 1se ?020~) tona yük~jeJrnişti.r* Aynı yıLLarda, baklae_-il ih

ı~Rcrı t ~L -.i Ç!~L:ıCie 1::1. OI'c-lYl.l J.9~1f) yıl LYlda ~f>2 t 6., 19~17' de~ 1'~6, 2, 1980 

de :Lse ~Z-7,9 o1rmqtur .. 19~~0 yılı.nda 1976 y1.lına e;öre artış 

oran-ı 10 lm tıdı:r .. 1981 y:ı1J:nda ise %8 azalarak 18697 tona 

inen bakla ihra cntJ. 1933 yı.Jı.nda tekrar bir önceki yıla 

p;öre 5'~38 rretarak 42464 tona ulaşmıştır. Bu aynl zamanda 

inceleme dc5rwminin en yUl\sc:k: miktardaki bakla ihracatı::lır. 

19f3:) y:ı.l:ındn 1~H33 y:!.lJ_na gc5re %18 azalarak 24828 ton ola

rak r:erçel::JE")lııL_;tir .. Tb yıllm.'rla bok1Eıgi1 ihracatJ. içindeki 
Y•·--·rln···• 1():(~-ıl'], d7 ]9\3f"l~l::> (1- [(!6 q 1mucttlr 
1 ıd.J .. ".!.ı .... _: '-•.J !.ı C ,,, ' . -ı_ J uC __ EJ. /•1 t _; 0.. ._} . • 

:Baı~ı:·; i.ln·acnt1. de,0;er olarak da dalgalanma göster-

n·r.-.o> 1-) dı:>l n·-1 8 P'f:l. ·ı- t" '--i' u''k ] !10 l 0 tJr o" r>]_]_" 1~, Ll10, .... 1-.~c .... , ,J. ·---··cJL. il.ı" '{Un. "J,Jy ,_ O.r. .. m 's' " 2',.J _l.l\...1.8 

l979'dtın E'onr-n drür-alan:r;a dc.ha kLi.çU.k oranla-rda meydana 

ı··elmi :.~tıT· .• 19'76 :nl1nda 411 bin do1ar ol~:m bakla ihracatı 



ıı6 -

1977 yJ.1:ı:!:ıd.a /~ kat a:r·tarnk 1694 bi.n dolara çıkmış, bu yıl

da rı J.\,~1::'; r·: LLJe :r: ih:c-a es tı :i. ç :i. nde 1d o ra nı da %1 ~ 2' den %4, 3 'e 

ylik:c;plıni.:;; tir .. /uwalc 1978 y·ı.lJ.nda %247 c:Lbi çok yüksek bir 

d LL;;:lle rci;:d~{jrer e k, 685 bin d ola ra inmiş, baklagiller ihra

ca tl. :i~;:irf1ek·I oranıda %l,5'e diişmlLJtii:ı: .. Bakla ihracatı 

19eJ yJ.l:ırw k>,d:n.' dLizenl:L bir artı::;: göstererek 1978 yılı

na r·25.ı·u 16 ked: artarak 11074 bin dolara yükselni:::,ıtir. Bu 

:yı1riE'.n ;Jo•·ırr: ·öakla :Uır[•catı %176 azalR:::'ak 1984-'de 6280 bin 

ı!.olaı·a l()nıı 'de üv.:: 62fr! bin dolara ulaşmı:3 tır, 1984 yı

JJ.ndnki di.i~)tned,":n sorn-:-a sabit sayılabilecek bir ihT·acat 

p;erçeJde:;mi:=;; t::i_ı- .. Baklr:ı ihrn ent1.nJ.n baklagiller :Uıracatı 

içindeki Ol'FJnJ. biraz daha de~;:Lşik seyir izlemektecli.r. 
·ı 0 8 ' 1 1 °"' ~ı 1 • • • • 1 ·ı • l 9 P.} l d · c% 2 q ' d·· .. ;;. u c e /.-,n, .J une yu,\:se ... ın:ış, ,) . y1. ın a ıs e o , _.. a uş-

miic;;, 1983 yılJ.nda ise ~~·5,9 yiikselın:Lş ve son olarak 1985 

yı.1 ı:ndn buklnn:il ihracatuıın %3, 7'sini teşkil etmiçtir. 

'i} ''1 •ı t •• •• • ·ı ı J t }d u d .un.K.Jl :ı.rıraca ı uren:nn ı e <:arşı .aş ı:rı. ıgın a 

:i.sti :n•a.rs 1.z bi. :ı:· geli? me göste~cdi{~:i. görLi1 me ktedi r. 1976 

y:tlH·.<lcı tü:·etürıi.n %4, 2'sj ni olu.<;:turan ihracat 1980 yılın

da %38,[-)'e yUkselmiş~ 19sı•de 9r,34'e dit:,ımli:}tUr. Üretimin 

10001' (:1 Ar( AY'" 1983'1~ ç:tı:·c 2 1 ·•' 1984'd % 'J() 8'" . ,/;:_,._ cın ,a'f ,·ı· u, . cc: ;o:Jj,. sı, c e o_), ı., 

19EY:5'dr; i;->e 9[)34'ü ihraç edilmi~,ıtir .. Bakla ihracatı ince

le me clönı:; mi bo;y-ı.nıca ortalama olarnk Uretimin %30,4 'tinü 

o1ıı::itu:r·mu:_}tur .. Ortalama o1Eırak no:rmal gC5rUnen ihracat o

rmdr:r1rıdnki dç.ılgalanma] e.r sn[;ı :ı.k1J. bir gelL,;meni.n olma-

B:ıkln ihrrıcatJ.na ihraç edildii~i ülkeler itibariyle 

bakıldı{~J.ndu, Sc1yJ. olarak c:ı.rttı[5:ı, pazarı.nda Ortadoğuya 

kaychib ~~~jrUlnıeld~di.r .. 1976 y:ılJ.nda ba~;,;ta İtalya, Ürdiin 

ve tn, J h~ re n1r<ıak it:.~ ere 7 ülke ;ve bakla ihraeatJ. yap ıl ır

ken. 19UJ'cle 1ı··ırJtt=ı I·bo,J.ya, r:lecaristan, C]eko:::üavakya gibi 

do;;;tı. b1ol::u ii1keleri:nde hulundutt:ı. J.J U1keye, 1984 y1.lında 
··QP. -1 ~q~-.·1-.- ·f-ı-,--1 -;y.·:· c~, ~-.·1 -~ /1 ·n-.ı1·-i cı·'-q~ l~J·"Yl . ....::ı·; JE ı\ ...,.,.;--·t _]_._~, f;c, ... ,d ~ ,,_lc.,;d, ı..nld.•-l.,. -tLC.<.J ... ,.,ı._,~n, ,_LU.LYı, ;,1,_{8J V8 

~Ltibrıu:ı gilri. Ocl:!-ıdoi;:u [ilkE~ lerJ rün de bu1 unduf:J;u 19 tilkeye 



bek]n ilı-r.aç edilir hale gelm1:}tir. ·Bakla ihracatı yapılan 

iil.l;t, ;:n.}u;:ı :::ı.rttıkç:o :Uıraeatuı bc51rı:ese1 yapJS1Jl~ Orta--
• u • • , • d i u • t . •.> • • • • "" ı t ı . ·ı (") '7 /" da 1 ı o or;ı: yı:;n :;_n' e ce;ı;J.:~; ı :·;:L gortu me K eeı.ı.r.. ..:.;ı ı b yıl ~tn baıc a 

1fre•:;:nt-ırn:ı ~f70':L Ttcı.lya 1 ya yapJ.lı:ckent 1980•cıe yine 

~ taJya ',ya, %69 'u l;laca:rü:ıtan ve Çekoslavakya 'ya, %21 'i 
.,.,o. ··ı ·ı·ı rıı ·• ,., +·ur· 13(5" ı e c e d. o?;.,' bl okı ı u·~·ııre pa '7 arı a 'Y'l na da gı· -V( .• ;_·-- ~J.l.'.·: V.-. • ı) ...-.J - t:t'-'- .. -...... • :ı,. U . ..J.. ~ :ı 

I'Ll.di/5::1. gibi. olumlu e~elişmeleı .. görUlmekted.ir. 1984 yılın

da 1-ır::ıkla ihracatınJ.n ~b73 • ü yine :İtalya 'ya, %14' ü ise 

Suudi Aruhistl=m, Urr'iiin, Kuveyt g:i.l)j_ Arap ülkelerine ya~ 

p.ı.Jwı)t:ı.x· .. m;ylece hr;kJ.a ihrscatınJ.n ba::.:lıca mtişterisi-

iD keleri ne o1an ihra ca-

-t 1.:n d. n nT·t t J/~~L g c:ir Ln. rne Jet e c1:i. r .. 

Bel::: la jJıracnt:ı.nda geli:? mel er umut veri ci olmakla 

lıa yna/:tJ ol an Ure tirnde benzeri geliş

ancrık yapılan çalıc;ımaların özellikle 
T>· '> • • --< • ) ( ı:: 5 ) f • f r J • . C. CJ • .ıoJe:.oı j m.n aa .. ıyete geçmc.oıı.y-

Te hi'eLi -~tc tUm bnk 1agi1 çeşitle :r·inde olduğu gibi bakla 

u~c·eti:ninde cie önemli. 1:1rtıQ1ar sa[~layarak ihracat~a mey-
. ., }- • • ] • ı • k '-' V ı ci1c1.n [~e".t:m ıunı.rv ver1.cı ge.ışme erTn aynagını sag amı.ş 

ele en kt:ı.1~ de ni le bi 1 j:c .. Bu ara da mevcut pazarların muha

üı7.n e•!LL<'!I'(:d;: ihracAtın iDtikra::clı bir yapıya kavuşturul

mnsJ. kn(:1.ııı_1mn z g<.'irii"l_mektedir .. 
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lV- T~AKLAGİiı l.;'İYATLARI 

.ı•ı:iyc-ıt deyim li., çok kap sam lı bir ifade de dir. Fiyat 

p1:ıra :Lle ifade edilebilen veya edilemeyen tüm ekonomik 

del'.:erlc :c"i lm çısarna. ktadır., li':iyat genel olarak mallar ara

:::andn \d dei:ti c~ im oranJ.m ii' ade etmekle bir li k te, bazı du

rumlardn ()zel anlamlar taşımakta dırlar (56). Piyat bir 

rııaLm de:i;:i;;:i.m de?:;erin:i. para ile ifade edildiğinde mutlak, 

1 . ] d " . . d u • d. " .~, ı . ı . ~ d d.] .:ı-ı Jır ma.ın egışım eserı, ıger m~ ar ı e ııa.e e ı.~-

rtinde :Lse nisbi fiyat olmaktadır .. 

J?iya t oluşum y~:intinden de farklılık gc5r:ı terme ktedir. 

Üretieile:::-·in mallarını mtrrır'::lk istedikleri fiyat arz fiya

tıt tüketici.l.eri:n satın alnm.k istedikleri malın fiyatı 

rralep f:iy~ı tı ve hem Ureticile:rin hem de tüketicilerin 

karfşılaşt1.kları piyasada arz-talep ko~:;;ullarına (pazarlık 

gücü) fÖre olU'J8n fiyata dB piyasa fiyatı derıi] ınektedir. 

Dakla giller genellikle piyasa da olu9an, yani arz 

tal r:p koşı.ı.l1a:r:'J.n.a göre h~ lirlenen fiyo tl ardan i~; le m gör

mektedirJcr .. Bc:ıklnr::Ll fiyetJ.ar1. diğer bazı Urlinierde oldu

cu v::.bi (Bur~:day, Ş .. Pancorı., tUtLi.n, fındık vb .. ) destekle

me a:J..ı.mı yo1u;r1a fiyatJnrJ. gemlJ.:ikle belirlenmemektedir. 

ııiyosada oluşan fiyatlar iç (yurtiçi) fiyatları 
olu;~; tnrmsl:: ta d :ı:e. Üre t-L mi. r:erıel lik le bu fiyatlar yönlen-

d i.rr:K:: l:tc~ dir.. Birde irrceeat nedeni yle oluşan fiyatlt:n· var

d ı.:c· ki, -_i c_; fiya tJL\ rı et ki 1eme kte , bı:ı. yolla cla \iret im, tü

ketj ın, k:ı:.::t:-ı.ca arz ve talnbi. etki ledjJS;:Lrıden btmlar ayrı 
. J . ' t. . !-. 

ayrı J.nee _cmeyJ. cereıc J.rmı.ş·ı/J.r., 

Er~e Üniv .. İoletme .Fak. 
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t•'iyatl nr p:Lynsrıda be 1ir1encli_ ?>;inde n arz ve talep ko-

cıu.J.1:t"f'J.na r:ch·<: saptamnalctad~.ır .. l·'iyat piyasa h:ırafından be

lirJc,ı·.rneyip dc:.~}tekleme pcdi tikalar1 .. gibi devletin güdümü 

al t:ı nd n be LLr·1 c:nd:i. {~inde , p :Lyaso.d.a ol u ş o. n fiyat tan oldukça 

farkJ.ı olabilmekteili.r. Devlet tarafından saptanan fiyat

lnr b:i r turaftan lireticiyi, d.:L~;er tarnftan da tliketiciyi 

kor,.ı.mrü: :".cn~ı.ında olduğundnn arz ve talep koşullarında o

J.u:;scalc fl .. j'attr:.n farklı olabilmektedü·. 

l~ı:J' i ld :Jekj.l de olnr=mcak fiyat üretimi yeni nrzı 

bc~lh· lemedc en bi.iyLlk etken olmakta d li'. Oluşan fiyatlar 

Uretüni. biiylüc oranda etldlediği halde tüketirnde fazla et

kilj ol.mDmaktadırlar. Üretim de ve tUketimde tUrn tar:ı.m 

Urtinlerin.de fiyatlnr benzer etkiyi yapmaktadır. 

BnklB r~i 1 üriinJ.er:i. iç fiyatları genelli kle p:iyasa

d.t~ o.:r-z tnJ4e-p k:o~}1J.llc:.rJ.rı.dcr ol1_lçmaktadır. Bu. nedenlediı'J ki, 

bakl.ar;:i.l fiyatları isti kra:r.lJ. deP;:U dir .. Piyasada oluşan 

i'J.yntler ö~~e Di kle bakla t~il ftyatJ.ı:ı rı talep, yani. al:ı. cı

ler tar-cıL1.ndnn beJirlenrnr:)ktedir. bu da i.i:reti.ci.leri olum

~~uz yrinde etklleyerek itı;·et5m kart:n·1t1rında etkili. olmakta

dJ.r. B~:ıklngil L\'t:-etüııinirı yapıldıU:ı ekim alc.nJ.arınJn tah-

Dj sinde Ll:r:i.n :f:Lyntla r:ı. direkt olarak etki li oJ. ma l:tadır ( 57). 

fiyatlar şeklinde ifade edilebilir, ş~yle kl, mevcut yıl

dnlci. bq1:Jru~il ekim rı:ıan1 dolayıSJy :ıa üret :Lm nüktar:ı., bir 

öncel-ci. yıJ.ın Li.yat1ar:ı.n:uı etk:Lsi altJrıda belirlenmektedir. 

(57) Sezen SEH~RALI. Yemeklik Dan~ Baklaviller,Ziraat 
t :~ .. ~J.c~r~i ·C-enel. hiLid li.ri1T?t-ü Yay. - •i Ank~arn-;-19'79, s .19. 
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L'1 iy:d:JBr:ın veli.s.ıim),ne bakıldığında ncı:::.Lm.l olarak 

devernlı a-etım:ıkta i lcen, reel ol11rak nominal artJ.ştaki ka

du:c nctınadJ.rc';ı, hatta azaJcb.(ı;ı göriilmektedir. 

'I'ablo :32 

Nm:ri:NAL ..!oC' lf (PtYAT REEiı i'" . - \j B1İYAT (58) 

Yı 1la r l''ivt=d: Trend >\rv· ·j c 'l 1<:t L:r ..:..···~-~~-=-- lı' iyat · IJ.1rend Kon~onk_iQ.r -------- -~ -· ~-~·----....... --.. -·---------... ··· -----
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
1983 
1984 
1985 

::j '66 - 40,07 -0,14 4,50 5,91 0,76 
9 u~ 

' j 

~ 13,0 - 0,74 4,48 6,05 0,74 
16,64 14,07 1,18 6,62 6,2 1,07 
:n ,64 41.14- 0,67 8,53 6,34 1,34 
ç· -. ı:c·o 
).J,)~ 68,21 0,79 9,53 6,49 1,47 
'53~56 95' 28 0,56 8~59 6,63 ı, 29 

63,8[3 122,35 o, 52 5,44 6,78 0,80 
65,J7 149' ~-2 0,44 5,44 6,92 0,79 

176,5'5 176,49 1~0 4,66 7,07 0,66 
)iL4.92 203~56 1,69 7,72 7,21 1,07 

YT r"r·-, ~l ~ 

- :::: -b 1 '~~-'+ ı 27;07X 
__. . ı ı ' 

Y - 5,7b4 + O,l45X 

(:58) Hnol f:i.yetle,:r, DİE'rün Y~'\'ırınlanm1.::;; olduğu Toplam Eşya 
Jı'iyot Endeksindeki. Gerıt?l '1'nrım fı'iyat Endeksi esac: a-
l .. - ] n '3 ~ (){' '] } l' • . ·] r - (' ' "L ljl '. ., 1 ' t _, .ınm_ı.~:, .. ~;r.:ı ~ .L .J o .. _urn. c c uze.!.l. .ı::nt"'n ıE;ne. -o.rııH 1.' ıya 

B:c·ıdl~k.si V:l74 "=- 100 knbul edLLe.rek yeniden dUzenlenmiş 
vr:::; bı.mc, ;~::r·e norn·Lnı::ı.J. .f'iy.cıtl'::ı.rJ.n reel fiyatlara di:iniişü
n: U. Ei n.~~; 1 r1-rt ın :l :-) ·t ı.r o 
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rpablod:::ın da gcirUleceP;i Uzere nominal fiyatlarda 

çok biiyUk b:iı .. yUkselme gc5rii1mektedir .. 1976 yılında 5,66 

J.jra oJ.an mercimek fiyatı 1985 yılında %m9 artarak 

~144,3~~ lireya yükHelmi.şt:i.r .. Oysa reel fiyatlardaki geliş

meler dahn yava::; ve çok bUyük bir yU.kselrnenin olmadJ.ğını 

p;ö.stl:;r·rneLtedir .. İnceleme d2inaninde 1976 yılında reel ola

rak 4,5 lira olan mercimek fiyatı 1985 yılında % 72 ar

tarak 7,72 :tiroya yLikselıni'3tir~ 13u dt:.ı. p;c5stermektedir ki, 

fiyatlar(iu (f,02-72) 5ı 537 'lil<:: bir orı:":mcla enflasyondan 

etki J.enmiı:1, doJ.cıyısıy la enflasyonu työst ermektedi r .. 

r,1er·ci.mek zar:ıarı zarrruJ. destekleme kapsamına alınmış 

ancak bekienen nonucun rüJndığı :-;(5ylenemez. 1979'da 19,00, 

1980 'de 28f0CJ l::Lra olarak verilen desteleleme fiyat 1981 ve 

l982'de d0stekleme kapsamı d~şında bırakılmıo 19B3'de tek-

rm:- dc::otek1.eme lmpsmnı 1çine Elınarak 52,00 lira olarak 

desteklemeye al::ı.nnnş, 1984 yılJ.nda tekra:c çıkarılmış, 1985 

yılında tekrar destekleme kapsamına alınmış ve bu lmpsama 

mercünek tüı:-leri ayrı. ayr1. fiyatlG.rı açıklanmJ.ş t:u:-. Buna 

göre yeşil mercimek 210,00, kı:cmı zı mercimek 135,00 lira 

ola:r'ık i1an e cU 1mL_;;tir .. Oysa piyasada olu.';wn fiyatlar bu 

fiyatJacd!}n çok fE~_rkl1.du·. Anc:ak özellikle 1985'de ilan 

edilen .fiy::ttlur iiroticü.c-:;·r.:L olumlu y<)nde etki le eli. 1'-);i söy

Jene bi 1 ir. 

Dssteklenıe fiyatlarındakL ve kapsamındaki bu ka

rarsızJ.::ı.klrn· oturmı..ı.;J bir politikanın olınadı~;ı.m gc.5stermek

tedir. ınmnn znmnn destekleme kapsamına alınan mercimek 

Liret:ic:L~ıine doE:cu hir yol gösterici olmnktan uzak kalmış

tır. fıestokleme lwrısnmı_nn Eüınd::ı.p;ı.nda üreticiye tatrrri.n e-

eli ci f'iya t1nr v er·i J ıneni qtir.. Bi5.t Lin bu p;elü:;meler mercirne

[_tin d:Li';r-:r hc;kJxı.r:il LirUnl,~r:Lnde olduğ:u pibi piyasada oluşan 

i' :iyat lar Ureti.d ye yol fT(isteri ci oldur~unu göstermektedir. 



2 12- -
1 

NOMİtlıU İÇ FİYATlAR 1 REEL İç fİYATLAR 
1 
1 /'', 
/9 / ' -Trend / ' r 1 \ 

8 ---fiyatlar 1 \ 
\ 

Fiyatlar 1 \ 
1 \ 1 7 1 T r~nd. 1 

1 
1 6 1 

J 1 1 220 
1 ' 1 ' ' 1 5 ' 200 ----' 

180 ı, 

160 3 

140 2 

1 1 120 
1 
1 

100 1 76 71 78 79 80 81 82 83 1 

80 1 
1 

60 
/-

40 

20 

-- ı ' 1 ' ?6 77 80 81 82 83 84 85 YILLAR 
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;~;clcilde:n de r:<5rillecd~i EBere norn:inal fiyatlar trend

(J.(c,n o"i dukqa ı.ızt:ık !':(:5~eLi.mnekted.ir .. Nom:Lnal fi.yatlar sürekli 

.-_, ·r..t· 'rıq ~-' ~-)·'-, tro-ı' rn·" ı.- tr,,ı .;... Hr~e 1 ı"J. ·rat·ı '"'r ·rıcın1·ı· n::' J fı" v·ntla ra go·.-C .... l;ı) c~ ( · ,.J ,___,..._ >-'...--•. , __ ,,{_J_, rJ1 '-.- ~~- ., t -'-'.C-\~ •·· ,_...,. v LA ( :; 

:r·e dıüıu n;:~ o:etı:; ge5sterrnekte zaman zaman da azalrna gc:5ster-

1980'e 

kndar ııonıinr;l n.yutlardold artışlar genel trende gc5re az 

o1ı.:ı.rk·.':rı, ree} fiyntlar, büyiik a~::tJ.şlar göstermiqtir. 

Korı;i mıktUrleri i se nominr:ı1 fj yatlar normale gc5re 

dr~hD :;'iL:sek ~ı'ıpııt~üer cöste:ri.r·ken, reel fi.yatlar·daki sap-

c~ok 1'3'77 yıJ.JncLs- 0,74'e inerele minLmuma ulı-:ıçmı:]tır. Nor

nw.li rı iizf~ri m1c lcL }Jrı.r~mn i. se 1985 yJ.l:ında 1, 69 • a ÇJ.kmış ve 

bu incnJor:ıe dijnı"m:irıin mal\si.mu.m sapmasJ. olmuştur .. 

Konj onktUr· reel fiyatlarda ise 1976, l9T7, 1982, 

l'JBJ 'J.e 1CJE34 yJ.-llo.r:mda no:eırnli.n altında, 1978; 1979, 1980, 

l. 981 vE~ 19f35 yı. Unr~m de j ~Je norrrıa lin ti?.er jnde seyretmiş tir. 
1jornın·ı in <-iL tınd1::ki sapma 1977 yılJ.nda 0,66 9ya inerele ol

muş vr~ hu mini rnum :noktayJ. olu.:J turtnUt] tur. Norm:ı lin üzerin

deki en bli.'[Uk sa~ıma ise 19t=l0 y~ılında 1,47'ye çıkmasıyla 

maksimwna ula0ılmıştır. Buna ~öre reel fiyatlar (0,66-1,47) 

aras1.nde toplam olurak CJ, en sapma göstermiş ti.r .. 

Nonıi wü :fiya t1ar da ld. dı;1ga1anmo sını.r ı is e ( -0, 7 4-
1,69) nrasuıda olmuş bu oldukça yilksek bir dalgalanma sını

r:.mı oluşturmaktadır. 

2.. Nohut 

Nohut fiyat]Jırı da ço{funlulcla piyDsada olı.ıcmıa ktadır. 

Zr~mruı. zaman destekleme knrHamına aJ.ı.nm:u}., hu so,;rede fiyat

larda istikrar sa;5;1amr.aya çalısalmıştır .. 13u amaçla ilan 
edilen riyEıt]r,r ()~.rne~:;in 19'19 'dan i:ince kapsam dı.şı. kalmış 



nohu.t fi,y~ıt]nr~L bu y:Ll0..F.ı ?5 1ire) 19GO'de 30 lira, 1981'de 

44 JJ:m, l98?.'de 53 li:ca, 1983 ve 1934'de destekleme kap

namJ dı~J. bırskılm~ş, l985tde ise 185 lira olarak il~n 

edi 1ı-:-rf ~7 t:i r ~ 

("'"q·ı~ c·nı.-.:·ılr-::--f--ı] '-"f-}ı Yı1-,.~-""'l"lT""{1 JJ•-~ l':io}·i·'fe·t Jr<.}·r)<:!)j'fl]arJ ·ı·aJra·nııiTın ., .... _ L-j .. · .• ___ .. ... . J. _t;,, .L_; .c .. ). . .. d -·, "'' t ~-< .. c . . J ' -~ . <c> 

dr-ruı yiikscl~ olrnu5_:;tnr·. Bı:::korılığın. yapm-ıç olduğu. hesaplama-

da n;;ı1iyt::tir:ı 193l'de 41,5, 19i:32 1 de 48,98, 198J'de 63, 
·ı C,-, 11 t . ] (' ~ r· 1 C) C' c· t d ] 6. g '7 - • 1 ~- ~ • • • 'l l t d • ~- )i_J"I rw .. A-ı, :;ı ve _··o:) · t~ .. _ , .u.rrı o cı;ıgu foru._me ·: e ır 

r: ·. l •J T " -ı Y t . ~ı . b· 1 · " · · c.rU:J(;yc op;u arım oa,: JÇ -'-Oopera 'Jl_erı 1.r ıgı.nın 

y::'.rım:ış olclu.[':ı..ı mabyet hesapları ise 198l'de 41,9, 1982'de 

tıst~ı, 19i-::IJ 1 dc 48, 1984'de f34,5 ve l985'de 159,4 lira ol-

du~:u e:i5rU.lrnektedir. 

piyssada olw-;ıan fiyatlA.r ise ml:i.yetleri (60) yak
-La"'11r O/ .... Jr)· f'r\ 17 -.tf."lCt-1 ·il p olılc"'maK1 tadıı-:ı T:ı., dr-:l CY .. O.öteı'lneJrtedir • ·} ·'' JV_). ..,u.·'""~ ... -- , J ••.• ,o . .• • -'4.< o h ..., ·... :.. 

kit g.;::rçe~-;- ınr'liyet hesnrılr:nı:ırnk yapJ.lacak destekleme a

lımları fiyc:ıt i stL-ccrırıın sa(;lamrıda etki. li olmgktadır. 

Nom:Lm:ıJ. i'iya tl ar s iirekli artarken reel fiyatlar, 

dev mnl ı artmamakta zrımı:ır:. za ma::ı. dU.ş rre k te dir. he e 1 fiyat 

trencHnin negr:tif e?d.mli olmrı.sı da reel fiyatların düş

me e(·il:irn:LJ:i.de oldui~:unu rr,östermekted:Lr .. 

(60) h_ -L·i,-:,+ , "'" l•x ı n···· .. ,,;,;. 1)n<'•} ıc·a ·t"'rl·-< lrJ'·..-.nc;ı (). _;_j-..-v _Q(..,._;ı~~~l). l_ ... l}ıTI'----'•-)_l_1.._1...A.C--< ı..~..-~.:ı --' ~- c. .. \.. ... l.Cl.ü .. , 

\·ı.· c··r· •""i·, 0 ı··i ·t ·c·.,ı.., ,,., l ı ı 1r J. l:; e " ,.,.; P··,·r'E' •r e n lr,•cıı•yP 'K ı·t . -'· ,_, .~.L·-·- .L' ~ ..ı..ıL-t •• ~ .... - . • ı..., - •--· ;j' t>L.~L; _ __. .- '-· 'lı. A- ..._-~. 

1mu.1 ınek ta dır. 

işçi 
kul-

(59). 



-- 1~:5-

~'i.vntLırJ.n nominal ve reel olarak gelişimine bakıl

dır\ınclr:ı ; 

~'ablo:33 

H.EE:L İÇ ı!'İYAT 

Y1llor :ı;ı ivDt T:rc;n(l 
,._v . .....-.-·--- """"""· ·----~~ .......... _ıı:1.Y~ Trend Kpn~ onktür __ .. __________ 

6, U3 -· 26~49 4,89 7,0 0,70 

11,o::; 6~35 7,58 6,87 1,ıo 

~?1 '04 13,79 10,78 6,74 1,6 

22,15 33,93 7,64 6,60 1,15 
~~6,r(!ı 54,07 4,29 6,47 0,66 

4J,J4 74,21 1981 0,58 4,40 6,34 0,69 

67,35 94,35 5,74 6' 20 0,93 

'l5 :ı ~~~Ll 114~49 5,37 6,07 0,88 

:141~?8 ] ~-34- 6J 
-- t 6,18 5,94 1,04 

?~~7, OJ 1 =~~ ,77 7,16 ~) ,81 1,23 

Y= - 46,63 + 20,14X Y - 7,135 - O,l33X 

TL~blodan de gc5rii1ece~~i Uzere nominal fiyatlar ile 

reel f:iyatl cH' m'r:ı~:nnda kJyc:ısJ<:u-ıamayncak c5lçüde büyUk fark 

·ı~. ·ı] ııı--. ,.,,,k+'·' r:ı.' l r l1T(ıı•ıı· ·n,o] T~ ·i'{ n •f·ın·"· V ll ;J P. o·r~t al cım.n c1 6 ı:-; nrtar· ken Jl~---··---··-·--··-'-'{., __ ... 06 ··-~--1 ... 4. J ...... , ct .... -.L ~, ....... \_~........ . CA.:....( ;o_./ C.l 

reel ;:i.y·~-ı_:lnr ay::n. cır~l~H'L':ı Et"~,tmnmskta, h:1tta azalma göster

meldcdir .. Nomin~ll :fi.yatlnx- ile reel fjyatlar arasJnda bu 

kndrr- bLiyLilc far1n.n o1rm.sı, ınal:iyetlerdcki. artı~an fiyatla

I'•J yci:eT"Ln :·c ymıfJJ tJ1.mcıyT'~'1", eni'1ar~yonnn olumsuz etki. sin-
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Homi. rınl fiya tlfl I' LnceJ. erne dönemi nde top1A rn olarak 

/·36'( crnı112:1d2~, CE:el fiyE:tJar ise tonlam o1aruk %46 o:ca

rn~ıdc rı:ctr:n::;·c::.:::· .. JiL!y-rıtlaı .. a:carnndc::ıld. (J67-46) %321 'lik 

i:'a:ck (mCJ n:':yorcıın nedRn c~) rlu.i';u şL] ldnl' '<:ten lmyn::: klanmak-

NOMİNAL fİYATLAR RHl riVAHAR 
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KONJOtUTÜR 

160 -- : Reel fiyatlar Korıjonktürü 
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Şcki11 erden de gc5:cü1ece~;i ii zere namina 1 fiyatları 

c5nce yava:::;, :JO:ır·a hu:;lı bLr şeld1de art1ş göstermekte, reel 

f5.ynt1nr tr:e önce h:ız1ı. ~)i:C rırt:tr? gci:'.:ıte:rmekte, sonra azaı

nın e<;:LLi.mi gi:5::!h: ~mcdde bi rJ:U:: t(-; aznl ara k bir artı :::ı ycinün-

Nominn1 fiyatlar:ı.ntrendi eftüni çok yiiksek, dola-

yı~n.yJa ln:<L-ı b:L:r: ar tJ.~n. gc5steı~mektedir .. Reel fiyatlar 

·L·enrli i. oe e;Hnı:L r;ok d'i~:Lik 1 bu da azalma ef';ili mini ifade 

j\)omi nu:L f:i.ya tlnr c5z e1J. i kle 1980 yılınann s onra çok 

lnzJJ. btr .':fı:'tT:} vö;:ıterm:L~ t:Lc. I\J. artı::pn ihracat nedeniyle 

s~ylenebiJir. Zira 1980'den 



-· 1?8 ·-

i:ince :ihraent:ı. çol<: dLh.~;Lik dUzeyde olan nohut, ihracatın teş

viklt"'!'le c:ı:etm0sJndmı sorn<•:-_ı ihracatı. artmış, bu artışa pa

T''3.le1 ole-cEık nonrimü :n.yntJ.ardcı da artJ.:} görlilmelctedir. 

thrc::eetın r::ok üU;_;;Li.k o:.Ldu{tu dönemlerde Urneğin 1978 yı1ı.nda 

nohut :ı:·ec~1 fiyrıt.ı :ı:ekor düzeye çıkmıqtı:r..., 1980 'den sonra 

ine :l1n·nettttcdci <:ırt:t(;ılar reel fiyatlard,·:ı önce düşıresine 

nede·L o1rrın;~, n:neı:ı k dıry pn'6arlarda rekabet güc ün Un artrnc:l

sı ve piyasaya pirmiş olması nedeniyle de ihracata teşvik

ler devam etmi~;ti.r. Oluşan bu talebi lmrşılamak için fi

yn tJ.::ır yU.k~,:elerc~k reel f:i.y at ltı rında artma e3;ilim:L ne girme

::d.ne neden oldu[Çu. görülmektedir .. 

Kon;j onkt U.re 1 dalgalanm~üar :i se, rıomina ı fiyatlarda 

çol-::: :yüksek, reel fiyatlarda daha dii']iik ve kısmen istikrar

lı oldur!;u nöylenebilir .. Hormal fiyatlar 1976 ve 1977'de 

nee;atif snpma göstermiş, 1978 yıl:ı.ndan sonra normale göre 

dare ynkın :::ıapmala:r· göstermeye başlwnışt:ı.r .. 1979 'den 1984' 

e kadar normı::lin al tı.rıdn kalm:q ve 1984 'den sonra tekrar 

normnJjn iizerinde sapma göstermiştir. Norrıinal fiyatların 

dale:alanma sJınr·L ( -1.~ 74-1,65) rr,ibi çok e;eniş bir dalga

lrmmo sı.nJ.:r-ı VFJ.rdır .. Hee1 f'iyatlar ise 1976, 1980 'den 1984' 

e kader no:emc-ıl:Ln altı.nda lmlrnış, 1977, 1978, 1979 ve 1984' 

den ~:; onro normc-:ıJj n U zerinde dal r;sJ.anmrl p:österrnüJ tir .. Heel 

r'iy::~tlrrr no:r-rrıDJjn o.ltındn en yiiksek_snpnıayı 1980 ;_rılında 

0,66'y3 inerr.:k r:österrni0 ve bu inceleme döneminin norma

lin e:Lt:ı,ndLki minimum nokt.<:ıyı o1uşturmuşhn-- .. Normalin u
;:,erL'1 d c i se J. 9["35 yılınd::ı 1 * 23 '1 lik :öıapma ile maksimum rıok

tEıyı olnf:;tıırmıı:;_ı tt u~ .. Heel t':i yatlard.a ki dalgalanroo. sı.ıurı 

ir> e (:), 66-l, 23) toplEıın %57 'fli:r·. Reel f:i.yat1a:e bu sınır i-

:l''asıüye j ç fjyatlnrı mercimek ve nohutta oldup;u gibi 

i s ti krDrs ::ı. z.rlJ.r" l"iyn tl u rd.a Id j_s h k.rar s ızlı k ( 61) ür eti me, 

(61) '11~:-rr~ımsc:ı.l fiyatle . .rda 1d. :L·Jtikrarı:nzlık için bkz. 
c_; U1 ten KAZC .tU! 1 -~~:~~:=ı:._ı;ı_.Y..~--·Ç!:_S~L~~ 1 Der. Y fJyJ.nla rJ. n, 
T~;tc.nbıı1, 19tlJ, i:1~)'-)2o 



'f ertnı d1.ırumunn, bunların yanısıra zaman zernan ihracata 

bc-:ı~tl ıdır·. 

ih·:c:t:LrnLı dof:;:·u kcı.:;;u11arı.ns bn~~;J.ı.lıftı üret:iın mikta

r:Ln_L ve 'Je:r~_mi. etld.lemektedi.r .. Do\:3 koşullar:ı.nı.n iyi o1-

rlı'r~:ı:ı ,-~::_--,:-,--, .lt""··rlc f-i•rt:ıt J. c·ti k-r-.. "rırı·,·n O}dııö-u b11TIU:U1 vanında __ >~., ___ - • '~•.··· ,_t_ t~t'-, ~~"-'v ... ...._ ~ )-~·'···~·ı C-\_ ·--..ı.... , ·-r_,, ' - .. v 

ver:inriudr-::nrl:t:ı.i:;;:ı. rı;öı--Ll1mektedir. Doğa koşullarının iyi o1-

madıt;:ı dr:Jnenı1erde ise Li.rot:Im:i.n azaldı.r*ıt verimin aza1dı

(:J., l'J cjJ.ay:ı sıy ın i':i ya tlD.rdn ld istj krars :ı.zlılc le rı..n arttığı 

;~örUlmek ted:iı". 

(TL/Kğ) 

Yı. ller ____ ,_ ......... .-.... 

1976 
197'7 
197B 
1979 
19E30 

1981 
1982 
1983 
19El4 
1985 

UOMİNAI, İÇ ı;ıfYAT 

}i':L va t Trend 
-~-- --·-·- --~--

7,54 35,06 

11.' 11-4 7,99 
31,27 19~08 

.35. 30 46tl5 
44,14- 73,22 
62,8~) 100,29 

115.19 l 27 '>'" ·- - '_)b 

117 ,[3(; 154,43 
JA4, 91 lBl,f)O 

2.97,013 !!Ot\, 5 7 

V r? ·ı -:ı ?7 O~'" ı :::- - () . ~ ... ) + -· ' - 1 .A 

Konj onktUr ---- ----
0,22 

- 1, 4 3 
1,64 
0,76 
0,60 
0,63 
0,90 
0,76 
o,eo 
ı~ 4;~ 

REJUJ İÇ Iı'İYAT 

H:Lyat Trend I_fon_j_onktiif: 

5,97 9,66 0,62 
y,85 9,50 0,83 

16,03 9~34 1,72 
12, ı 7 9,18 1,33 

7,08 9, o~~ 0,78 
6,39 8tf36 0,72 
9,81 8,70 1,13 
8,41 8,54 0,98 
6~34 8,38 0,76 
9,38 8,22 1,44 

Y = 9,28- o,ı6x 
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Ncm·i_nn1 t'iyntler <Ü:vnmlı artma v<5stermokte ve bu 

ert:;~-~ :;>;r:mon znman %100'n y:-,kJrL~'rııalrtr:dı:~:·. Reel fiyat:Larda 

:if_ı:-ı tc-:.rn b:i r j;:; t-i.krat'f:nzlık ~~(5::-:konıu~u.Clıu". İnceleme elcinemi 

tJ o:y ı .t rLc: c"1 J ·c(_~] .f ~.y· cı t: 1 c::ır :i st 5. h: ~r.:i :r? l J. lJ :!.T' s e .\ri :r~ iz ]_c rn e:y·i f:). 2 

ve ---\ r:~:r:· T 1Lık uı·t :u;ı ve ":7 rd L_{la:e ı5e klinde dnlrsalrmrnasJ.-

111. :JU.I'Cit1r·nı~:;k:tecı·.i.r. 

... . ı ". t ı . 1 ]" . 
t~,;,;nnna I J_ya: ar :ı.nce .E'~ me conerm. boyunca ton lam 

>:.;::,~;,: c:r·:uı_mch ı:;c·tıu gcir:~>::r:rıi.c:;U.r .. F\er-::1 fiyatlar if38 cE5nem 

:;'~:_i:Lı:.'ıe ~-<?().'~':U k bLT" art:ı.:;_: rrö::ıte::.'mj") 1 fakat (lö:n1C;rıı sonu 

it:ih:n·i:;lc· h:'i. ?E'b.:;; %'17·d:ir .. Bu. d.:=ı zam:ın içindold isti.k-· 

r~i['.':J.Zl:'.;~J .. u:ri:::ts:r:mcictr;r:U.T .. Ncr;üna1 i'iyat artıs1arJ. Tle 

r(!f:-L t':Lyr:.t n"~t:u;1DT'1. lc:;r:;n1a:;ıtJ.:r·ı1dı(hnda (268-157) %111' 

lik bir.· fn:rk i'~örti:nmektoclir, I3uda dr5nom bqyunca enfhu.:ıyonun 
-~ " •• t • • • ., l :j V 

ı asıüye ur-e· ıcJ. ::ıınaen a_CJ l[::~J. paydJ.r denile bi. li r .. 

-., 
net~l .n.ya tlarda 19713' den 1985 'e kadar ci)rülen 

~j170 'l:Ll:: n~r·i l.emo fasulye tiretic isinin gelirinin azaldığı, 

he:~· r:~r;en gLirı geLir dn{~ıJ.urnnclan daha nz bJ.:c pay ile ye-
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:;r;:cU.1eJ•den de p:15riiJ.ecei':ı;i ilzere nom:Lnal fiyatların 
·· "·--r·.+ ,.,.) ı;·'7c.-·ı'J·i \···· ~•t <• ••"'t- ·•rl·' ~;.-i o·~:~-."]r lrt rl' • R,. 1 n_ı_,_,~·--·J~"· (,._ı .. "cı. ..... .ı.ır a~ J .. ;• go.:. eıu..L . .-c· 1 ,u.LLL_,ne ... e ... ı.r. ee 

f:iyatlr:r·ı:ı ise derın i~}tik:rarsız olduğu görUlmektedir. He

el fiyat gelişmederi nomina1 fiyatJ.e.r la yakın dan ilgili 

olmttk la bir:Li. ide Gewü tcı rım li:riliıJPri fiyat endeksine da

hi 1 olan i.i:ı:-iinlerin f:i.yatle-rında ki ge 1işmeler le de ilgi

lidh· ... ArnJu.n ih•Li.Dlc:I'in fiyntı encleks rakamını etlciled:i.

t~;:i~ıden bn endel(;:; esBG nlırw:>:>ak yHpJ.lan hesaplamalardan 

d oJ .·Jy1.ı. oJı:,ril 1::: etlü len me k te dil' .. 



Xoırıi nn1 .f iyatJn.r 1979 "~ dnn 1 S.S4 yı.J ın n Im dar tren-

di n :::i t1.:·ıdn :;,:.,y:ec::tın:i ':}tir,. 197(, 'dan 1978 yılJ.na ka dar tren

cU;1 iL'.c:c.irw [W;'(Y'E:den nonıinr:ıJ. r-akr:mlı::ır :!985 yılında tekr-ar 

t::~l::Jc,!rıc-: kfırj:JE!l11J.La rı.lım:ı.rck destekleme alım fiyatı ortala

ma ?30 .. -l:i.rt'. (62) (tiirlerine r~öre dei:J;i:::;mel-::le birlikte 220-
~-·;ı .-~,·) ]·i .. , ,. •i ı· .• ) r· 'l , .. , .,... l·· 1)c.J.ı' I..,] ,.,. mj '"' !·ı· r 't'ı· ··rr:. c~a· d"' O] 1' '~an I" J. 8 t .... l.r: •.... ,., ,J,,_n.,E\L> .• G .... L!cld ..• ;_>,.,. · .,;uu .cl ·"'S' .y 

:i .c~e CL('~-=Jtel~ -i_nmc :r=Lyotındrtrı :.'l1l~k:ur:ıcia c)lU~Jn1tlŞ ve 1J1J. s.rtış 

ertarak 297 lira olarak 

cr:~:cç,::~L:le)ııTL•;ti:r."., Noıninal i'j~y-at, fiyatür:=-dak:L bu artı.ş hem 

i, ec::;Hii ~~ e·\:L1iıw1 ni m:·tt:u:·mı;~, hem de ı·eel fiyatl.e rın yük-

E.o:n;j onki:Urler i~3e [':erek nominal, gerekse reel fiyat 

l.:n·rl:ıld. d~:l [>:~.lüı.ri;~ı'dBI' 1976 ve 1977 yı.lları :b:ıri ç he men he

rnc;:.-ı :::ıyn·!r'iı:.· ... HA:"<l .fiyntla·ı.n maksimuma uloştı{;:ı. 197E3 yı.lJ.n

dn f).:ırn:iE:':' J:'i.yntlarcla meı.lc:d.mnmn u1aJrnıcıt:ır. Sonraki yıllar-

rr orn.i.-rınl i." ~-YD. ·t la ~cJ~~:ı (isJ. f!'A ]_ a11mcı. sı n.ı rı i n. ce J.en1e d<jnemi 

:i';ind·' ( -l,t]3- 1,4~) c:ı:ca::;ı.nda olınu::;ıtur. Reel fiyatlar ise 

1, lO' J.ulç dr:ılrn:üamm cö~J te:e mi ştir .. 

H(ıl' li: r·c:r'ek i.tretim, r:erek tiiket:Lm, rı·erekse ihracatta 

l~::zle <:tkU.:.i o1mrıdJ.[~ından f:LyatlD rı dEha i stikrarlı geliş

ınekted:L::·., Bnkln destekleme lmpsam:ı.na hiç alınrnndıp;uıdan 

f'yat:ın:ı oı':;F;rıdnn yönlenrJj:r·ecek bir etki altJ.ncb kalmamış, 

tunnrnen pi.yn~1aclrı olw}an i:'j yntler geçerli olmuştur. 

( 1 n p IL-· ] o .::, r.::; ) •• _J -~ 1 _._,~c;_.~ 1 s.47 
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Eom:inet} fiyatlE;r ı:ıUrek1i arh .. s er;ilim:Lnde iken reel 

f!yı:ıtle:r·, ıwırıi nnl Liyatlı:rı::1 aT·t:ır~ lnz:u:ı.a gös:e kii<]Ukte ol-

1.' 
.ablo ·lS . - -

13AZLA. İÇ ı~:tYATI..ı..t\.RI, TRmm VE KONjoNKTthtÜ 

N Ol.·Li: NAL Ti:YA'ııiAP. REEL _vıfYATLAR 

Y1:U ':'tr ._..·:":' Y_c:ı_:~:_ __ 'l'ren d JlS2!"ıj onlct Ur .ti1 ivat Trend Konjonktür -·---.. --.~~ ~.....,..... -..-..--..-~·----
. , 

]_()76 3.05 - 12,56 - 0,25 2,42 3,58 0,68 

1977 4,10 2,01 - 2,04 2,81 3,49 0,80 

1978 5.83 8,54 0,69 3,01 3,41 0,88 

1979 ] o ct: .. ' )u 19,09 0,57 3,78 3;32 1,14-

1980 ı c ·ı (, ....ı.~::.; ' .. _ -.1 29,64 o 6hi ' - 3,07 3,24 0,95 

1981 3 3; [3;3 40,19 0,84 3,44 3,16 1,09 

19B2 39.19 50,74 o, '7'7 3,34 3,07 1,09 

ıgrn 41,52 61·~?9.· 0,68 2,96 2,99 0,99 

19f)4 91,93 71,84 ı, 28 4,02 2,90 1,38 
·ı cı·~ ı-
-~./L.) 99~')2 82,39 1,21 3,15 2,82 ı, 12 

Y= - 23,11 t l0,55X Y= 3,66 - 0,084X 
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uzere gerek 

nominal, gerel;:se reel olar;:; k bazJ. yıJ lar dı.::p.ndn ist:LkrarlJ. 

hir artıç~ e·~ilird rd~5steı-·md::tedir. 

NominEıJ fi.yatlcırınc1uki artı~;; e(1;ilim:Lne lmrşıJ.J.k reel 
o • tl j t ı " . J . . l . . . . 1 ' . '7 • "k ı. ·ı.ya .... urr a · ronc erı;::ı. .. :ınn a·:n~mr' ~rorıunr ecn.r. LJGmnn zaman yu -

sek orDndr:ı r·eeJ. olarak f:Lynt artı>}ütr·ı istümnları oluştur-

me ktadır. 

Nomüıal i'iyotlar ineeleme cli.:5nemi boyunca topl1:1m ola

rak %326 oranında artmış tu·. Dönem i çinde ki en yüksek artış 

ise 1984 yılında %121 orr:nn.nda olmuştur .. 

He el i'iya tlEır is e ineeleme dönem:i. boyunca toplam o
lr'ra'r ci-ırt]_ilr lıJ'r aı-.·tıco ·•o"o·teı•rrıi··-Lı·,., lDo':nerı ı' ~J'nd'-" 1°84 yı--.u h. ;o.J._) J. ,_ , . c.- --•J h » ıı ... >_,• t- _ • ---ı.. . s.. e :_~ 

lı.ndEı 4, 02 1 ir·aya çıka :m \c maksimuma ulaçan f].yot, bir önce

ki yıla on:mla %36'lık bir artış göstererek yine en yüksek 

artış ~erçekleşmiştir. 

Konj rmkt iir i. se piyasa şartlarırı de ld. dalgalrmmal ar 

nederüyle fiyatlarda meyôBEft p:elen def);i0:~klikten dolayı dal

galanmalar v<5stermL? tir. 1'\fomina 1 fi.yatlor 1983 yılına kadar 

normalin s1tırıda sey~eetmi.~ı, 1984 yılJ_rıria ancak noroolin ü

~er:i.rıc qıkDrak maksimuma ıüasımı::;ıtJ.r. Homi.nal fi.y,:ıtların dal

galanma sınJrı (-?,04 - 1,?8) arasıdır. 

Heel fiyatlar nomiı:a1 fJyatle:--ıro göre oldukça istikrar

} ı b:L -r seyir i:;: J.eme k te ve dnlp;alanma SJ.n~ırJ. daha kiiç iik olmak

tadır. Öz.eJ.Jjkle 1981, 1982 ve 1983 yıllaru1da hemen hemen 

normal dLlzeyde gerqekle.şmL;;tir. Nornıal:i.n altındaki en büyük 

sap mn 197(; yJ.lJndn O, 68 'e j rierek rrrin.i. mumu oltH:;:u:mıak suretiy

le olnu::;ıtw~o Normalin Uzerindeki en büyük sapma ise 1984 yı-
-L ı11da l JQ 1 "' "ı 1'P r~·-· k mr> k C! i rı-ı"''" n l1l "'+-ı ı"'~ ·n S o·o ı·"~' o"i rrıL' 0 i:uJ" T)., 1-.. 1 U~. \{-•·n._., Ct~\ .• 'L-' ... •., ..• 11.'-•--~L.'- ,,..l.. 'Sl....A .•. tı..i C.~,lıı._ı. ..... l~_;:" • -Cl 

galanma sınırı ise (0.68-1.38), toulam olarak %70'lik bir 

dalga la nrra al anı dı::· • 
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B- DIŞ r'İYATLAR 

Dıc; fiyatlar ürün bazında J:"OB dep;eri lizerinden ayrı 

ayrı i nce 1 enmiş tir. 

1- !Vle rci me k 

İhraç fiyatları b1 0B de,~eri üzerinden ele alınrr.ıstır. 

Bir mal:ın dı0 piyasada rekabet şansını büyük c:ilçüde etkile

yen fiyatJ.a r ihracat miktarını da biiyiik ölçüde etki leyebil

mektedir. İhraç edi. lecek malın ka li tesirıden sonra en çok 

dikkat edilen fiyatıdır .. İhraç mi k tarını arttırmak için fi

yotlnrda indirim yapma k ilk anda etki yapa bi1 ece~;:L, ancak 

bu etki beklenen ölçlide ve sürekli bir etki olm:ıyacar;ı söy

lenebilir. Gerçekten ihracat arttırı.lma k i stf-jniyorsa, ka l:i

te iyileştirmesinin yanı nda fiyatında i.sti krarlı bir yapı

ya kavuşturulması gerekmektedir. AyrJ.ca küçük maliye unsuru 

olan nakliye i ~;ıle mine de katlanarak ihractııtJ. CIJ? üzerinden 

yapmak, döviz velirini de arttıracağı söylenebilir. Böylece 

dır:;; p:i.yasadaki gelişmeleri daha yakı.YJdan izieyebilme olana

ifJ. r~ai&lanerak i.stikrarlJ. bir ihracat artışı do sağlanabile

ceği sa~Llmaktadır. 

Mercimek 1i'OB ihraç fiyatları Tablo (36) dan da görU-

lecerti üzere inceleme dönemi boyunca i stikrarlı bir seyir 

izlemerniştir. 1976 yıluıda 465 ~/Ton olan ihraç fiyatı 1980 

yılJ.na !mdrır dü.?müş, bu yılda ise yüksel meye baıJlEıyarak 

472 ~/Ton'a, 198l'de ise 540 ~/Ton'a ulaşmıştır. 198:: yılın

dan sonrrı, tekrar azalmaya ba;-:ılamır;ıtır. 1982 yJ.lında bir ön

celd. yıla göre %33 azalarak 406 ~/Ton'a, 1983 yılJnda döne

min en diişük fiyatı olan 265 ~/Ton'a ulaşmıştn·. l~W4- yılın-

d ' . .. ' . l .. ,..,ll t ' 29ı::: q_/T ' 1985 a oır once~ı yı.a gore ~. araraK _; ~ ona ve yı-

lında 546 ~/Ton'a yUkselmiştir. 
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Tablo:36 

MERCİMEK 1<1 0B İHRAÇ PİYATLARI 
(~/Ton) 

YJ.llar .t!1iyatlar Endeks Trend Konjonktür(Fi/Tr) -----·-
1976 465 100 411,87 1,13 

1977 361 77,6 399,61 0,90 

1978 289 62,2 390,95 0,74 

1979 360 77,4 385,89 0,93 

1980 472 101,5 384,43 ı, 23 

1981 540 116,1 386,57 1,39 

1982 406 87,3 392,31 1,03 

ı 983 265 57,0 401,65 0,66 

1984 295 63,4 414,59 0,72 

1985 546 117,4 431,13 1,27 

Y= 385,05 2 s 96,41 + 1,07X + 0,46X = 

Mercimek ll1raç fiyatlarında 1981 yılından itibaren 

görUlen azalma, üretirnde meydana gelen artış ile ihracatta 

deneyimli olmayan kimme'rin almış oldukları ucuz kredi ta

ahiitlerini kapa tma k i çin birbir leriyle bilinçsizce yaptık

larJ. rekabetten kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim bu 

duru:n hükümet yetki. lilerin ce tespit edilerek 1984 yılının 

ikinci yarı_sından itibaren ucuz kredi ile diğer teşvikle

rin b:Lr kısmı kaldJ.rJ.lmış tır. Bunun sonucu olarakda, ucuz 

la·2 di almak için baklagiller ihracatına yönelen ve bu ko

nuda ihtisas sahi.bi olmayan bir çok ihracatçı kişi ve fir

malar bu işi bırakmak dururnun da kal mınıardır. Bunun sonu

cunda bilinçsizce yapı lan rekabet ortadan kalkmış, merci

mek ihraç fiyatlaru1da artış gcirLilmüş, 1984 yılında orta

lama 111 0B ihraç fiyatı 295 ~/Ton'a, 1985 yılında ise 546 

~/Ton'a yükselmistir. 

. .. i ... 
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nr::ı·l)c>cle:y:on ı·'OB :iLrnç fiyatJ.Br·Jnda büyük dalga1an-

L1D l.~-:ıY· r.r()f; tei-·e_en l\" r)I·t J.:-~ toplar~"\ (,;larak y iikse k ol drlğu hal-

de trcrıcl.c1rdci r:rtJ.;;ı o kadar yüksek olmamış, dönem boyunca 

tc.ır:ı1e!ıı olt=:1~nk ~;5 'lik bir nrtJ.ş gc5rLilmUçıtür. 

İHfİYAÇ fİ Y A ll A R I (f O B) 
TREND YÜZDELERİ 

__ Trend KONJEKlÜR 

----İhtiyaç fiyatları 
~ 

1 \ 
(Fo B) 130 1 \ 

1 
\ 

11}0 
1 

\ 
/.\ 

1 ' \ 1 \ 

' 
1 

1 111 o 1 \ \ 1 
\ 1 \ 1 

\ \ 1 \ 1 
/ \ ~o o 

1 \ 1 

t 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 \ 

,. 1 1 
1 1 1 1 

\ 1 \ 1 ' ' 1 1 1 1 80 \ 1 
1 1 1 1 \ \ 1 \ 1 

1 1 

" 1 j ' ' 1 
\ 

70 \ J \ .... 

76 

" , ....... 
'v' 

11 78 79 80 81 82 83 84 85 76 77 78 19 BO 81 82 83 84 
YILLAR YILLAR 

Şr:ddl: 18 

lilereünek J:;' 013 i1ıra ç fiya tlarJ.nda ld istikrarsızlık 

::_;ekillerden dr:'J rtc5rüleceği iizere, trendden oldukça büytik 
l .. t ı· u. J • ı t•• .. b d ] b" h ı· snpw:ı. nr re.] .er c 1 .C';J., conJ on,c urun u ne. en .. e ır ay. J. 

Liiytu~ u:>nJ·ı.ktr:ı. ver<~ e k1 e:'> ti!;;i tı:cirül me lctedir. 

Eonjonktikdeki dtügBla:1rnaJ.ar 1980 öncesinde mer-

c:Lme~c :UıT·ncatına ciddi bir şekilde yak:lnı:;ıılmadıN;ından, 

85 
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ı·' Oll i iıraç ftyn tla rJ.nda biiytik dalga1anmalardan dolayı ol

ırnı:~:tuı:-. 191:30 sonrasında ise bilinçsiz ihracatçılarıJı ıeen

d~i ara1Drındı~ rekabet etmeleri, tegviklerden daha fazla 

t'uyriı:lemrıcı aıw3ç1nrı fiyatların eliişınesine neden olmuş, 

du·ı_!3'f1:-:nfLn konjonktiir normalin altında sapmalar göste

rerc~~ ,Je.:,;·!..·etrrd:ıti:r. 1'-Iorrra 1in Uzerinde en yüksek sapma 

i ;:ı e ~:,:34 '1 Lik bir· f>npma LLe O, 66 olarak olmuş tuı·. Konj onk

tUr ir:ef~leme deSnemi boytmca to:p1am olarak (0,66- 1,39) 
%'7 3 '1 Uk clrıl."':alanma s :un:r·JE(rı içerisinde gerçekle şıniştir. 

?- Nohu.t 

Tablo :37 

NOHU'.r J•'OB İHRAÇ li'İYATLARI ($/Ton) 

Y:ı.1Jer .L·'tvatlar Endeks Trend Konjonktür _,_. _____ . ..,_ ... __ ...._ ___ ----
1976 34B 100 551,25 0,63 

1977 614 176,4 556,85 1,10 
J.C)78 eo2 230,5 55 ı:ı' 25 1,44 

1979 710 204,0 546,4') 1,30 
19(',0 40J 115,8 530,45 0,76 

1981 '.lC)? 
• .) ,/ı..... 112,6 507,25 0,77 

J<)f32 ~17 119,8 476,85 0,87 

1983 371 106,6 439' 25 0,84 
19B4 Y38 114,4 394,45 1,01 
1935 44~i 127' 9 342,45 1,30 

Y - 519,75 - ll,6X - 0,9X2 s = 104,16 

(Pi/Tr) 
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Nohut :iJır·aç fiyatları. tablodan t~örülecer~i gibi, 

dönem t çe ri s inde nohutun ortala tm ihraç fiyatları istik

rs.rlJ. bi~:' neyir takip etmemi~t:ir. 1976 yılında 348 ~/Ton 
' 

olnn t•iOB :ihraç fiyatı 1977 ve 1978 de büyük artışlar gös-

tererek sırasıyla 614 ~/Ton ve 802 ~/Ton'a ulaşmıştır. 

1979 yıl:ın d.c; '(lO $/Ton' a düşen nohut :Lhraç fiyatı bu yıl

dan ~:onra hızl:L bir dUşme göstermiş, 1981 yılında 392 ~/ 

~:or:ı'a dil:)mi.5.ş, 1982 yılında küçük bir artış olan %6'lık 

bir art:ı..ş18 417 $/rron'a yUkselmiştir. 1985 yJ.lında ise 

b:Lr ii~ıcekj yıla gijre %12 1 lik bir artış p;östererek 445 ~Ton 

Nohut ihraç fiyatlarındaki bu dalgalamnalar merci

mek fiyatlarJ.nd,:ı.ld dalr;alDnmalarında anlatıldıJ';ı üzere 

:i.hrnç te:şviklertn den yararlanmt::ı l{ iste yen bilinçsiz ki şi

lerlıı r~i:e:L::~ti.lclr:ri ihracntta r;ereksiz rekabet yaparak fi

~n=ı.t1ardn d ficıırK~ 1 ere neden olmuşlardır. 

fİYATLAR ,.., NOHUJ İ HRA Ç fİYATLARI 
KONJONKTÜR 1 \ (fO B) 

TREND 
1 YÜZDHERİ 1 \ --Trend 

\ 
1 \ı ----ihraç 

HO 
,, 

1 1 
fiyatları 1 

1 1 
\ 

1 \ 
1 

130 
1 

' 1 1 

" 1 1 1 
1 

1 1 1 1 120 1 1 
1 1 

11 o i 1 
1 

1 
1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /9'tl 1 

1 
1 

1 
/,._ '--J 

1 
1 

ı._--..-,.. 
....... 1 

1 ' 1 1 / 
1 ' "' ~---4" '...- 1 
1 1 

.l o 1 
J 

1 

76 77 78 79 80 81 82 83 8 1t 85 76 17 78 79 80" 81 82 8} sı. 

( ı;:k.t; 19 ,-

1 

, 
1 

1 
1 
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Hohut ih:r·aç i'iyatkrJ.ndaki istiknn·sJ.zlJ.k şekiller

ric:n Ô.C {')5:r·i:1eceib p:j.bi dehEı. belirp;inleşrnettedir. i>'iyatlar

dnk:i nır;ydr:.m; c·!]en cltügalnnrnaJay• biiyük olmakla birlikte 

trend e(irni nznlrwc:ılctadı:r· .. Bu. da ihracatta fiyat politika

~; ı nu ci cl d5 oJ ur· ak yakLeş~LlmadJ.{-);:ı.nJ. rrcis terme k te dir. 

Konj onJ::ti.ir dnlgalanma1ar:ı.nda ki büyüklük ihraç fiyat

J.o.runn belirli bir dUzeyde tu tulamadı0~Jnı, gerçekçi bj r 

polit.ikn :iz.:Lenınedi_[ı;Lnt gc5stermektedir. 1980'den sonra ih

rrıcatç:ıların gerel:r:-d~·. ycn'l: l'iyat indirerek birbirleriyle 

rt'lcehet etmeleri. sonucu kon,jonktür·de normalin altJ.nda 

rH:;yrdmeye bwşlmn:ı.ş ve ancak 1984'te ihracat teşviklerin

de ynrnlnn ycn:ide::ı dilzenlemeJ.er nedeniyle ihracat yapan 

ki:-ü 11e fii'tiı::ılar bilinçJj olar~ü~ yapıraya baqlamışlar ve 

r)c)yleee fiyr:t1cır normalin Uzerine çıkmaya başlann.ştır. 

Konj onktiirde normalin altında ki en büyük sapmalar, 1976 

yJ.lı::ıda 0,63'e ineJ•ek e:er•çekleşnıi.ştir. Daha sonra 1980, 

1981, J.932 ve 19ü3 y111arında normalin altında seyretmiş-

t ir~ Nm:·rrn lin üzeri. n de kL en b üyük saprria i se 1978 yılında 

1,44'2 ÇJ.ka:r·ak gerçekleşmL·:tir., Konjonkt\ir bundan sonra 

anca\ 19D5 y:ı.lında 1 30'a ç1kar-ak normalin üzerine çıka-
' 

biJmL;ıtir .. Konj onktUr in(;eleme di:5nerni boyunca toplam ola-

rak (O, 63-1,44) ~081 gibi oldukça yüksek sayılabileeek dal

r~alanına sJnırlo rı. içeri sinde gerçekleçmi. :]tir. 

l•'rt::ıuJ.ye ihracat fiyatları (.ı''OB) da tıpkı miktar ve 

deFter ole re k göste-r d~ <:i .r~e1L;me le re para leJ. bir geliş ıre 

r':c)sto:::•ıni:-:;ıtir .. TabJ.o ()3)'dan bu p;e}j!}tneler gUrüJ.ınektedir. 



Tub1o:38 

(~/Ton) 

YJ.11fn.· l•':i.yntlar T~ndeks rr.-eend K~ınj onkt ür (Fi/Tr) ....,____ı, __ . _____ 

----~-··--- --~- ... --
1976 f329 100 788,26 1,05 

1977 759 91,6 787,99 0,96 

1978 612 73,8 780,4-7 o, 78 

1979 1004 121.1 765,68 1,31 

1980 687 B2, 9 743,6~~ 0,93 

1981 6;)8 78,2 714,30 0,91 

19D2 772 93,1 677~72 1,14 

1983 625 75,4 633,87 0,99 

19E~4 481 58,0 582,75 0,82 

1985 582 70,2 524,38 1,11 

Y= 729,87 - 14,66X - 0,90X2 s = 108,5 

i•'asulye ihraç fiyat]H rı isti krarsı.z bir seyir izle

mek te dir .. Üu·ar.; fiyatının Ureti m miktarı ve ihracat miıharı 
ile d :ı.:; piy:ıs n şartlerı ta :eat' ında n belirlenmekte dir. Üretim 

arttırıl mndnn, artan ihracat, ihraç f iyatlarını isti kJ:>arsız 
, ı t. ı·". . b' t. . . J d ~. tl d . t•ı na e ,n·e E'u.:·::J c:ı, ı, yur ıç:ı pJ.yasacıa a rıya . ar a ıs ı c-

rarsız :ı.ıJb. verH.ülikle artv;lnra ne cl en olmaktadır. 1976 yı

lında 329 $/Ton olan 203 ihraç fiyatları 1979'da 1004 ~/Tona 

yU.k;::elrn~sı, bu y1J dmı sonrA azalma ei<·ilimi göstererek, 1982'de 

772 $/ 1ron'a, 1985'cle ise ~ırs2 $/Ton'a inrrıiştir. 1979 yılında

ıd artı!;; ır;76'yn rrr:i.re %21 iken, 1982 yılı.nda 1979 yılına gö

re di:;-c·m.; %:30~ :ı_g(i 1)'de jse %73 olınu;:_,ıtur. 

l!'a~3ulye ihraç fiyatlarındaki istikrarsızlık trenddeki 

ı "'J." • n l "l t • b' d"' 1 '-'• aza. ma e:';J. 1.ını ı osu_.ye J_aracn ına yenı . J.r uzen erne geregı-

ni ort:cıya koymaktadıro 
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Pasu1ye j hı:'aç fiya tlr:ı rı n da kL pu dal. galanmalar mer-

eimek :i.hrnç fiyntlar1.nd.a nnlatıJ.dJ.ğ:ı. ilzere, ihracat teş-

vi kler:i.n den ytJ. rrn:lanmak j_ steyen bi linç siz. ihracatçıların 

kendileri arr:ıs:ı.nda rekabete ;?:ir5.f]li1eleri neden olrruşturo 

Ay:.cı.ea ihrr:cattakj artL;ı:L destekJ.e~recek U:r.·etim gerçekleş

medi.f{;-1 nde ir; p:i;-,n:-ısr~claki tcılebJn kar:;;a1arınmamasJ. ihraç fi

y:ıtlaeLnı.·:·· dalr~a1~::ınmasJ.ıır,:ı neden olmw~tur. 

İ H RA Ç 
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Şe ki 1:20 

FnmıJ.ye ihraç fiyAtları şekillerden de p~rUlece~i 

U zere :i s tt krnrsız 11-Kb dahada be lirp;inl(~:}mek tedir .. J!'iyat

lardRki bu istikrarsızlı.k sözkonusu iken trend azaima e-
"·ı·. ••t 't gJ_ un ı go n -er me K- e ve bu eX;im son yı1Jar-da arhırak devam 

etmektedir .. 

' 1 
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Kon;1 onkt Ur· de ki dal[(alanma la r1.n büyükl th~;ü is e ihraç 

LLyatlaruı:ın gelif;d.min:i.n istikrarlı bi.r dl17Jeyde olmadığını, 

trendden me.vdo.n<ı peJen sapnnlar ihraç .fiyatlarJ.na yeni bir 

ynklafp.mın gereklilil~ini ortaya koymaktadır. Trend azalan 

e;'1;:i.rn1 :i olm:w:ı.na ra[~ınen, krınj onktUrdc ki sapma ların bu eğim

den cbha Jn~.üa oldu{f,u g(5rttlmektedir. 197'{, 1978, 1980, 1981, 

19ü3 ve 19B4 yı.llarında konj onktLtr norn~:o1i.n altında seyret

ınü], bu yJ.ll arda norrnn.lin fiL t 1nda en biiyUk scrpma %22 'li k 

1ür ;:wpmn Ll.e O, 78 'e inmi~ı,1 bundan sonr11 1984 y:ılı.nda %18' 

1 ·i l< 'lı·ı· ·:~ c; ···nı•ı.-ı çci)c• te" mi"' i" h· VollJ. •)rılrt L"ir ] 97o;:- 1979 } g32 Ve 
..... ··- ~- . --- ).J (_, •. ~ ·' (.ı. 1 -, ._) ~ '] 1 - . "" .... \.. , ..._ -- -~ • • • ' ' '~ 

1985 y:ıllHrı.nda Jse normu lüı Lizerin de seyretmi]br. Norma-, 

lin U.zerinc1e •~n yilksek saprı~a 1979 y:ı1:ında 1,31 'e çıkaTak 

gerç.e kle:) rrıi:c; tir.. 1982 ve 19[)5 yıllerında nornu le biraz da

ha yaklaşan bir sapma ol.an 1982'de %14, 1985'de %11'1ik 

sopma r;östenıüçtir. KonjonktLtr incelerne dönemi. boyunca top

lam olar9k (0,78-l,Jl) %53'1Uk bir oran ve sınJrlar içeri-

sinde perçeklegmiştirw 

4.. Bakla 

Bakla i:b.raç fiyatları Ü''OB) ihracat miktar ve değer 

deki ge]5 :}mel er gibi dalp;alanmal ar cösterme kte dir o Bakla 

ihraç fiyatlar·ı.ndaki geli;:ıme Tablo (39) 'da görLtlmektedir .. 
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BAKLA İHHAÇ li'İYA'I'LA...TU 
(l~OB $/Ton) 

YJ.Llnr .l!1 i. ya t lar IEndeks Trend Ko&_onktür (li1i/Tr. ) ---- ---.. ....ı.:4-- ----------- ----· 
1976 205 100 232,63 0,88 

1977 301 146,8 264,89 1,14 

197e 284 138,5 289,55 0,98 

1979 309 150,7 305,50 1,01 

1930 312 152,2 313,83 0,99 

1981 335 163,4 314~19 1,07 

1982 293 142,9 .306,58 0,96 

1983 261 127,3 290,98 0,90 

1984 268 1.30,7 267,42 1,oo 

1985 253 123,4 235,87 1,07 

Y = 315,oı + o,ısx - o,997x 2 s = 19,80 

Bcıkla ihraç fiyatın rı isti krarsJ.Z bir seyir izlemek

ted:i:e .. J.97h y1.lında 205 $/'fon olan bakla ihraç fiyatı 1981 

yJl1 nn. kr~clAr r:enel.likle dUzenli bir artJ.ş gösterere k, %6.3 

artını.'] ve 3'35 $/Ton'a uJ.açrnıçtır .. ll1 arada 1977'de 301 '$/ 
Ton'a çıkan ihraç fiyatı 1978'de %6 gerileyerek 284 $/Ton 

olmu:Jtur. 1981 'den sonra ise tamamen azalma e{~ilimine gir

miş, 1982'de 293 $/Ton'a, 1983'de 261 $/Ton'a, 1984'de 

268 $/Ton' a ve 1985 'de de 253 $/Ton' a dUşmüştür. Bakla ih

raç fiyatlarında dönem bw;;ından, dönem sonu olan 1985 yılı-

k " o1 0 3 . t . . . ·ı . . t .. na ~s oar ,o._ ar ·J.çı p:oru rnw;ı ur. 
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Bakla ihraç fiyat1ar:ındaki dalp;alanmalar:ın nedeni 

Uratimdeki artış oranının dlişliklli~linlin yanısıra, ihracat 

teşviklerinden yararlanmak isteyen yeni ihracatçılarJn 

re karıete e.Lrerek fiyatlarda indirime ei tmeleridir. Üretim 

artLpnJ.n yetersizliği dolayısıyla iç talep baskJ.sının da 

i c;: f:Lyrıtlncclt::t artışa neden olurken, ihracat bağlantısını 

(h·lıı=ı d Uc; Lik fiya tl a yap n n ihracatçı, hem LUke ekonomi sine 

olummız etki. yoprrıcılcta, hem de kendi. r;el:irinin azalrrasJ.na 

neclGn olrnaktadJ.r. 

76 

o 

70 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 
YILLAR 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 
YILLAR 

Ye ldl: 21 

BAkla ihr~ç fiyatları şekillerden de g5rlilece~i Uzere 

(5nce <'1T'tan sonra azalan bir seyir izlemektedir. Bakla ihraç 

Liyntları, dil4;er bn ldn r~il /ihraç~ fiyat1ar:L'1dald. dalgalanma-

I ar knda.r dal{''F:ılnnma göstcrmeınektedir. ;rrend e[i;ilimi son yıl-

1ardfJ az.Rlma y(5nlhde [':eli~~ me gc5sterere k, bakla ihraç fiyat

l~ü' J •ı de ki duruma bir qö z lirn gf;re::>;ini if ade etme k te dir. 
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Konj onktUrde ki dalg-alanmalar ldiçiik diye def:-~erlendi

r5 JeLilecek oranda dalgalanma lnrdJr. Ozellikle 1978-1982 

yı ll:' }'J. u -~'n s :ı_ndcı ]{on;j onkt ttr· normale oldukça yalo_n bir se

yir :!7.1Pm::\.;t-:ir-. 1976 ve 19W) yıllar:indaJrj no1'malin Bltı.."l-

dn :'wrın;nLn· bi:ı:az daha bTiyUlc saprrıaJ.ar olup, l976'da ~'bl2'lik 

h:ir :-JELW1C\ :ile 0,88'e, 19ü3 yıl:ı_ncl'1 :ise ~~lO'luk bir sapma 

ilP )je)O'a inercd-c gerçekleşen sapmaJ.ardır. Normalin üzerin

dr:·kj se.:irıHJ.J_ac ise en yLiksek sapma %14 ile 1977 yılında gö

·r.U1m;ir1ttü·. D.•:ıho nonra 1981 ve l985'cle 5S7'lik normalin üze

:r·indn S8)!Tlnlar p~e:cçekle:;'nı:i;:::t:ir .. Kon;jonl-::ttir inceleme döne-

i.l]r..;rinincie tonlam 



,-!1'hn( YE' Dt~ BAT-~IA r: :tLLF·; ~<t ll L,ıty ATI th~E'l'T Mt 
------ -- .. ------ ---- ·-------- ---- -- ------··--------------~------.L·-·---------

~/ :--~ CI{H/\ CAT I AH 1•.S IL Tll\. Zİ t I~t ~; yJ I\!İ N 
,.,.__.-~--......_._. _____ ,_·-~.....-----~----·--·-·--·--··--------

Ai:TALİ ;,İ 

ürUnlerde öz elli. ~-ele bakla p;il ürünle rinde 
i .. ı'1,_ C_>.t ı.'.ı.·_c',· ) l 1, • tl •• b 1 • ı d" u • •• ""] k , . ;·;ı=ıra:.'.-'~I'ını:1 J.ya· .~ra p:ore e .ır en J.'\ı goru.rre-

tecl~r. Özell:L-::le IJ.\irkjye tde, genellikle destekleme kapsamı 

d:un.n:io. hıtu1Rn baklRgilJerde fiyat etkileşimjnin oldukça 
-. ·ı Jd " .. ··ı , t .,. A " ' l "J (22) d d .. lRZ. a o .. u;ı;u r:cru __ meıc ecn;r" şar~:Jaa EJen__ .. en e go-

rUle~e;;::L i_:i;;;ere etldle:?irn fiyat-U-retim-ihracat-fiyat sıek-

1incle dc:vrcım edip gitmektecl:ir. 

Şeldl: 22 
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( ' . rnr cinr:eki. di-inern~(yıl)) fjyatlara göre 

Uretir:üni bel ir le yen liretiei, mevcut dönemi n iiretimini. ger

r.r:dclc'~lt:Lr·!:ıekted.ir. Mevcut Liretün yurtiçi talep durumu in-
A 

c;,:le:J'::ikten soı-u·n ihrace.t imkanları ara,-~tırJJ.mslda, bu da 

:il-ır~ıc:nt r:ı:i \ctn:~·JnL'l belirlenme~3i.nde etki 1i olr:fJf.~kt!J.dJr. Be

lirlenen ihrecat iBe yurt içi ~yasa4an ~ekildi~i için iç 
IJ.yaı:J-1 rJ c~tki lemekte, fiystla:nn yüksoJ ıre sine neden olmak

tHd ır. 

ifırncntın t'iyEıtlcrn eticilsri ayri B}rJ. ele EÜJ.nnrnk ince-

1e;ıw.J:::.d r:.i ge re k li. ln lmJ.:; tır·. 

Ta.r·ımsal Ur\inlerin üretimlerinin belirlenmesinde 

temel p,österge mevcut fiyatlardır. Piyasa fiyatlarJ. mali

yet unsln'l<::rJ olan girdiler ile bir sonraki dönemin Ura

L.mJe:c·i.ni Le1i.r1emecle oldukça etleili olmaktadırlar. Tüm 

U.:cUnlerinde oldvr~:n gibi. bnklnr·il tiretürrinde doğal 

kcşu1lo.T~uı (J.En, nem, ya{b.ş vb-p;ihi.) a?":ır1ıl~ı ldici.i.msenme-- , . . . . . . , ~ f dR ha· . . • 
yncek drn·e r; ecıe rıuy uktur. Arı.ca :r rloga koşullar çöl{ uretıme 

lmrEn' ver:ilCUlcten sonra, yani ürLinii.n ekimi. yapıldıktan son

I'a etki l:L nldL>)i;undan ks.re:e a::-;amasında etki sinin az olduğu 
•" ' · l ·· · ·· "f.- • -ı ; · _., P ·j · r '' ,., l 1 · ;:• -· T t} ;_,\Jy .... t~nf: . .J.l.~. L.L. -~. :;c:.SuC D o .ll;) a .ar alternatif UrUnler ile 

ıuirsj·!rı:;tı .. :-·ma imkanı verdlr~inden, .... ı.yat Uretim iliE;kisi ü

r~.ln1.e:r· ii:llwriyJ.e en yJ.1J:ık C1976-J.<J85) dc5nem dj kkate alı-

A-

iVIecejmek kır·Dç tq;:r·nk1arda Uretilf~bilir olması, ısJ. 

Yh:::m ri bi c-lo/fa korml Inrın:ın ol umsu;:; et ld ler:i n den en az et-

ki lenmP si ne demi yle ve ni~:: bi.r U.ret im notanstye1i ne sahiptir. 



\3,; rıoL1~n:c'):\ yel nc~dr,ıri;rl,~cl:i1' kL; üretirrün inceJeme dr:JnemL içe

·cLdn~:J n ?JO lri n tonılan 61B bin tona ulEış ımsı bu yargJ_yı doP;-

bucada sadece fiyat-üretim 

c:tki1<<·im1:::ı:·j ince1enrni:;~t.LL·. ı•'iyatlarJ.rl Ureti.me etkisi no

nrirı,_J_ J.'iy:ıt1>:T· uJr.irnk e"lc: n] -ınmı~c;;tJ.ı·. Zjra Ureticilerin bii

viil< l-,::·1 iı'nıiı·,,,;--ı ii·rf>-'--J"rt1 k.--:ı,.-.n"·-l•-ırJı-ıc·ı.-, re"] fJ"v.-:ıt]'"l,C~qll "'Olc elJ'-(J ·--.. . .. - -~ .... . 1 _.ı_. _. L... ... .. .... c ~.<...ı.: r····-. ' . _l(-l. ... e. -- ·-,y r: .... . <...1. .. .tc~ \1 . . 

ne rı·ec;~en ıF::nin,~:ı. f'iyntlu ~e-tn ot ki li o ldu ı'~:ıt söyJ.ene bi] ir. He: el 

J:i ya tl ':r i 1 '" yn pü an repTe B yon, korPlar:yon hesapla mt..<;J:ı_n/ ctfb-
ımçJ.c; r·ın {:iy:ıt-Urct:im ilL;ki.sirün çok az, 

ıc:;r;:ik o:"rn1da bir ilic>ki olchı~\ndBn burado 

bazen ise negatif 
·ı . t. 16.'') ve r ı___ me mı ş ır ~.; J, -- • 

/i.'.rntJ'ır·ırı i.iretime e·l:ld::ün:i cilçmek nrr:.scıyla ycıpı.lan 

h e sa~) leı ın ad :3. ; 

Y = 231,06 i· 2,9X 
I':: 0,753 

rı 
r. 

I' -- O S67 ' ~ ' 
bu lunmw7 tur • 

1 rf:~ 1 ,_,_ .... ',"r <:ı - ? 9 J " ·~·ı ?('~yı''] lr.L ~r, • ·'t"") B .;l .. ve ·ce/''T'C<~yon L<.·· ,,_., 1 ı.,ınJn --~. o.uur,.ı r, ... " u_me.~ce_n.ı.. u urı. 

1'i~n1tl.r~rc'!~<d ert·-,:; ilc iü·etimdr;ki ortış1.n b8~~;1ı1ı0;un ifa

de e:i;r.1c'l:ü-tUr. Nj tı:;lci.r:ı irlcAleme di:5nemi (1976-19H5) jç:i.nde 

LireU ::1 ::ıeJ~.-·L:ni ıı i':i~ratlerdt!ki r,eli;_;mıeye puralel r:ecikmeli 

o1 nrrık ele::<:; U :;;i görLil me k te: d ir. Ör ne ~:.i n 1984 y1.l J.nda m er ci

rnek .fi:rntı r;ı::.;,yr ı·ırndnn 176,55 l:iwıyn yiikselrnisı olması, fi

yu t J e ::·d·-ı k:i :;i: Li ni -a. n·o ci kmn J.:i oJ ması ne dr;n i yle üretimi n 1985 
-:rı_11 . .r) d. r:. 

mu~=; t1c· •. 

r: -, •:ı 
O.lU bin tonn. yitksel rre si ne neden ol-

(>__) Hee~. fiyntlnrln y:.:ıpı lnn hesaplDmnda korelEısyon katsa-
y~ı.sJ. r = 0,329 bu1unmn:}tur. 

((ı 'i ) Ec.wr::;;; yon denklemi. ta lıl o: 32 ve ta blo: 17 'de ld v er:i. ler den 
'i HT'el·1 n nı l n Pr:ı k lı e s cı~: J.u n ını :5tır. 
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KrıJ•;c;lcsymı katsı::yJDl111.n O, 753 olması, fiyatlar ile 

U.reti::; artırııncluki. ilL,;l<:Lı:i.n çok imvvetli olmasada kuvvetli 

su.yılf=t1)1J.e:cek bj_J.-ı il:L0ki.rıin varJ.ı __ <;ı.nJ. ifade etnıelctedir. Ya-

ni Fec5 1\:f:1el:i fiyatlAr ür-etürr:i.n be1ü·lerırnesinde etkili olmak

t•:;dı.::',. Ö~"':::l.!~k1e 1980 sonrcı~nnda e·öriilen hız.J.ı iiretim artı.

:n :'i:rat1ar·dnki tı-::•b.çı i~'ılemi~~tir. J?iyatlardaki velişmeler 

:i.sr:~ :Lle:cide de-~::irri lecei~i Uzere ihrBca tta ki [-ırtı0lardan kay

nc:ılclnnrr.o.lçto.ch~c. :Ei)Jleee Uretü1deki artJ.~;üar ekim alanları-

n El ü: ~~lH n rt tırı.l ma dan artmış olm'3 s :L, mercimeX:i n i ld. nci 

LirU:n cl<rc''ik nrc:de.s elmıle.rJ.nın derterlendLr:ilmesinde cazin 

ha:Le f·e1m:i.~~ olrnr:sı fiyatlo.rdc~ki-r;elü;meye barnı olarak 

etkt :u cl.mw:;ls rclır ~ 

13e J:L rli l j k ka tsRyı::nnıü O, 5 G7 olma sı; üretimin 
C"_f_,- t(" c-7 l n .. l' )- ' -~ ' • tl • 1 l , ' • ı U • • • " d t } _v)._;~ ._. __ tJ_:ı u_yı'i . nr 1. e açıcLanaoı. ecen;ını ıra e e me~-

t ,. v· . ::·-·, r ··ı, .. t·· •. c1 r.::6 7' . . k""' .ı t o"/43 3 ·er_ı_ı.r·. ~anı_ .ı.ı . .rcıt: ar ure .ı.nn.n JO"J, sın1. açJ ... J.amaK a 10 , 

ise :f::iyr:ı.t d:ı,nndnld. başlut etke:nleree aç1.klanmaktadır. }1:iyat 

d:L:-n.ı-,dnld ctlcen1er r;enell:i kle do?l;a koşullarına bat~ıı bulu-

nan • Fn, nem, ys'tıs; vh~ p:i bi etkenlerd:lr., Bu etkenleri n kont

rolı_.ı_ mUrnk Un ele (;il di:c • Ancak etkisi te kno ı oj i k ye ni likleri n 

~{u11anılm~::sıyla cızaltılabilir. Örne~dn daha az suya ihtiyaç 

gösteren, s ıca[>;11 dayanıklı ürün türleri. nin gel iş tiril ıresi 

{~i bt ça ]_ıi·~rrB l[iY~ bu. etkerılerirı oranını azal tabilec-ektir. 

tLi-c:<ırr s r· ·- ·-'J \.L 

Nohut, mercimekte olduğu gibi geniş bir üretim ala

nı.na sn:ı Lp olup, ;;ıyrn zn/1nıdn mercimekten sonra en fazla 

Uret-in:i yainlan bakla::sil ti.irüdiJr., Mevcut üretiminin yam

sJrh, ekim a1nm.nın her rr,eçen p:ünde daha da artmakta ol

mos:ı, i}-,rncnttu c5nemli bir Llrün olması Liretim potansiye

l i :ı i:! ;'·en1,:d.r~ ye c ei') ni r"(:i:J ter w: k te dir. Bu geniş ı e me i se 

dBb'_;_ çok nadas a1e.n1arunrı nohut li.ret1rnine açıJ.mnsJ. şek-

1-in:':r~ olnca~{-ı_ snnıltrif:-::k:tnch.r. 
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J~ 1 tyr:ı.tlarJ.n üreti mc~ et ki sin-L ölçmek aınocJ.yla yapılan 

hescnı lamada 

y = 198' 25 + sı, 55X 
}~ = 0,935 
~ 0,874 r = 

Buna rr öT·r~ €;1), revres yon ili ş ld si ni n do~ru sal ol

duK;u ve revrc~EJyon tatsayısının 9,55 olduf:tu rörUlrnektedir. 

Bu da :Liyot a:f'tışlerı i le Uret imin yc.5niinün pozi t:Lf yö:llü 
,..J " 1 ] ' u • n i t ] t l' I'."l• t k • • ] ve uon;ru::·D. O .. CiU'.~UDU :ı_I/ı( 8 e me.r: 8(Jr., ~•1 e ım ınce .. eme 

t'E!nerni ir; 'nde (1976-1985) i'iyBt artı.sları oranı ile iire

t:im r::trtıc;,lnrı orEmlarJ.nJ.t::. penelli kle yakın olması. bu ifa

deyi doi;;rulann ktaclJr. Örnek olarak 19[)4 yılında iiretim 

290 bin tondan ~G15 artarale 335 bin tona yLikselirken, fi

yetlar 1983 yılında 67,85 bra iken %12 artarak 75,24 li
riiya yUkselın:i:~tir.i:i.yatlardaki yLikseliş (1983), tiretirnde 

1984 y:ıl:.ı..ndcı t)'ecikr.-ıeli olsro.k etkili olmu::;ıtur. 

Korelasyon lmtsayısı.nın 0,935 olması, fiyatlar ile 

Uretjm nr,-_:ısında kuvvetli. bir ili.şkinin bulunduP::unu ortaya 

ır.·ı·rr"''l"t«dı•., 1\Torn·'ın·-•l Pı'·vn-:t· ı· a·L,·ır.ı y"'pl 1 a·n hesaplamnda ko-n. '-~.'J .t.Lt -.. ""' _ ~·- • ... , . . ;. Ll. .L. ·u cı . _.(:.J. c.1 ...L( . . u ı......\ 

-~~cın:;:-rorı lmtsny:ı.sJ.nın kuvvetli bir iljjldnin varlıE':ını ifa

de etme~:;:\ ne rrı>ô:men, r<~e1 Liyatlsrla yRpı.lt.:-ın h•?saplamada 

ır o-r--. -L •ı ,~ "T'·-ı k·-ı +..., ···-r -, "" "1, n ('c~"c)) arıl ''"'1 s J z ''ay~ l"' ca lr "'ekı' 1 de çı k-h.. t· ... c. .. ~.:J, \._Ji. c, -...ı::>c-~} . .ı. ... J_,_.J- ...ı....-~ ~) C-t .ı..Cllı "- . :.ı ı..-, t... .L .:-...1. !.... ı:.;t _ 

mr-ısı Uretic:Lledn reel fjy:=ıtlBra bakmadıklarnıı ellerine 

veçen nonünı:ıl f~_yct1ar1. dikla3te alarak ilı•etim kararlarında 

b:.ıl ıFıdukln r-ı nnJrıcn lmak tn cl-Lr. K ohut zaman zarnan destek le-

([ !'\ 
Ip()} 

deva ml J.lık arzetmemiş tir. 

Ee;rrec-;yon d.r:nklerrü tEıbJo:)J ve 11'ablo:l8 1 deki veriler
~('n. yQ~n~J.<ıı·ı11ara~ 'ıı~ 00 r)]Qrıını~tı-.ı~ '-·'-.., c~.·-._ .. 1 ..... • .. -·-~ ~'-. ....t.-~_;rJ...i:. .. _c_--t • ~...-.>'.:,! • 

l·lohutnn rr::<.d fiyatlar :i le yapılan hesaplı:ıınada korelas
~:. o:rl h:t s:=.;y ı ::n r = - O, O 22 bu lı_ınmu ~~tur o 

'Jrne:::-i n 1 9-~~) ve 1985 yJ.llsrı.nda des te kle me kapsamına 
r:J :ı.nrn:ı.'~ tre. 
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De· nt·'~' 1e mc: kr ;:: n~i mınn e 1 ~ınrnn sJ.Yı d rı d ol;;a koş u llarınn bağlı

] ık derece:=.:-ı:irün yLiksekJ.i_ ~;;i etki_ li olmw;;tur. Destekleme 

' ·ı d- t 't -'l'l k~· t .. ;.c:o~pEıt!rrıırı:ı rL:ınrw;sı s:ıras:ul .. D ·espı e•ıı ece 11yn ın u-

re-~ iuJ-:-~ yii )·~s ek bir i Jiş ki s :i_ bu lım mn Ell nedeniyle çok dik

'uü ,, ci_i:l m': ~1 i r·.o,J·c lu,;r·1·: tedi r. Yn::ı1 J.:] tefı pj_ t e ci :il en bir fi-

TL'li:I:lil' k kstsayı_suıın O,t374 olmt1sı; nohut üreb_

nütün ·-Arn,4'i.inUn fiyntlf:1r n_e 8ÇJ.k:l8llDbilece?1;:Ln:L ifade 

·e>·tr(n; -ı-,-,.-' •.,. u,..~.+]' m-ip r:repi ye ırp 1 nn <.1] 2 c.. 'lJ ır k 1"1lll ı' se '·· ·"-· __ ·"' nJ.~.. --< ~- ,. ---" _ _ .... .,c, .u_" ;o ... , u . . '" :ı sm .. , ___ 

l:. ·'"' 1r _ . ·...-~0]l·i l• J :> d Öon k r• l l n r· br ;J.] · '-{. • C'< .ıE: •• ı,8~ .P'e,. .. __ ,_., __ c .o~,ı... o.:u __ .c rJ.nd a, ____ J_ ya{)J.ş, ı....,ı, nem 

vb .. r··i bi ctkenJr~r'ce nçı1-::1e.ncıhilecektLe. J3elirU li k katsa

rLD:'.n-ı.n b11 yi.ilc;c;eklir~;i Üretim büyUkli.i/~üniin olu~an fiyatla

l"'B (;~1.::;:ıı bULundu?~;u.nu gösterrnekte, bu nedenle fiyatJtardald 
f 

r-:eli:,:rnelere lıi,;~·ı ı c] uro k tire tim he(letleri tc~spi t edilmesi-

rı-L :>.:rr-:/·r:i···r·ıc>tc0dir-. Veya i.iretim hedeflerinin belirlenerek 

_L'iyat!Jn·ın hedeflenen Urr:.etimi. gerçekle~:ti.recek şekilde yön-

1 en d i ri 1 ıne :--3 :i. 1'"8r·ek rnek te dt :r' .. 

İ 1,r·0 Kt. Sİ 
.> 

L~ asu1 yr; 'i1 i5.-r·k hsl kı nın ge 1eneks el t Uketirrı madde si olma

s 1. Y''-' dc::n:i ~rl ed Lr ki; tireti ı:ıde kt art1.:;ılar yUk se k olmamış, 

kUr;iE·: tX;'ti_J_cr· y~l~l:Lıde o·ı rrıuqtur. Uretirndt:ıki. artı.::;;ın dü-

:>JUk b:L:r· o-c·undr: olmosı UrP.timi.n r:ene1likle öz tüketim için 

yap:i.lJ.p, pnzr:T·cı yrjnelik olntcıms.sınden. kaynakJanrnal:~tadır. 

iJrr,L·i,nclnki Fırt:ı._jlrn·ın fiyo.tla::c-claki artı::;ılardan dnho az 

oJm.c:,:::ı ı Li ;re:ıt-- Ur·c-t im i1Lı ki sini '!,eq ı.f1atmakta dır. 

Y = 158,81 + 0,088X 

r = O,B03 
2 

I' ;;:: 0,645 
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J:;,; ·ı.'J}." r·· i)J'f; (fr7) . J . ı . . . d <J J ı-, . _ "o revre::ıyon ı .. 1? n sJ.nJ.n ogrusa .. o 

du/.u ve rr;ırce~ıyorı Kntsa:n;:nn:ı.;ı o,ose r::ibi kUçUk bir arb.ş 

·'. ,. (;.,.. ; jl rr;c~ :_.i-· a ul·ı· r· H n ,_,., • .,.,1 t'"' "yon (i" c:'I"ll"'1l f' ı· -'"~;-- ~ _, .................. \....- ... _ • G,. _ ,. .... ) lJ/'_) ı...._), ..ı.._. 

ar:3s:ı.nc1D poz:i.U.J yc5rıJ Li bi.r iJi!]kirıin 

v eı:'l.1 .::;:u.n itndr; ı::;t me ~=tr:~ dir~ Eerrre :3yon kat sa yı sının d Li-

~ ı ı '.i";:i fi y·u+lrL··rı~..: d11hn yfLc:ıet b:ir nrtı.]J.n tiretirnde daha 
,.__..._,_, ·-

'7 ,.. i··ı' · ··ı· rc-,·ı·ı o 1 r·nı :· .. ·rı·-ı J. ''···(l·,-, r:.t' ~ı·., 1·+ o·ı·'ı' .,.... Ni tc. ı--: ·. 1079 D:.:, n,· ..... ;·;cı ıC.c .. ·c, ! ..• :J,LJ. u -~.cı_,_.,_ .tft-;;,' .. t.,_O>. .. .:. .. - ,,,,,_fı, ---7 

.:I~:l.':'·t· Cr<suJye fiyrıtJr~J':L 31~?.7 liradan 5;1J art~irak 

y;,y-; LL·(·~·7c yiikselclLC::i h<:lde üreti.md.e hiç1ür nrtı.ş ol

:n~~r:Y -,c, h'Lıı ton da kE~1ınJ.·~:tı.:r.'. 1982 J1lı.nda ine fiyat

lar 6?,d5 1i Y'D(Lm ~~83 rn:tt~eai·: 11[:5,19 li.:ca oldv.r;u haJde, 

hn r·r'[i:lt ceci kmc;lj ola:cnk etkide lru"lnndur{:undr.ın 1983 yı

lı nd:~ı Liıoc: U·~: nncnk 77:6 f-trh: 1~·a i; 165 hi n tondnn 175 bj n tona 

U ~r.e t ~~. :r~ c:.~ _e.~1 f-:5 ~t:n d.!-ll~i l-cuvv et J.. i r~ ayı lc:ı liL 1 ec e k bi r i J. i_~~· ki ni n 

OuJy·ı du ;;:t;nu ii:' rı de etmek te elir. Pasıüye nonünal fiya tlarıy

ln. ynın.l.•n he:::ı:1plı:~ım:vla fi.yf'ltlar ile iiretim arasında kuv

vt:tli ~w'n].·.'..-yı:ilecek b:Lc ilişki ortaya koyw-ısım: rar;men, 

ree] LL:{~ıtJ,ırltı ye~n1an rıesaplcımada (6e) bir anlam ifade 

'~tnı.·:.Yinl 1-:-i_:_r;ii': l:ı·i :·'il -i;~driyi gi)cıtermel:t8r1ir. Bıı dEl nominal 

fiy:\t_ı_ILPn hil'e: ç.ok h<1SsE-ıs dnvrnnr:Y=ıyan ii:retieilerin reel 

i':L:.' :~ t:ı m.· Jc.u· '.11 sJ. nd n krıyı ts J. z kn ldJ.l:l.::ı rı, Li.re ti rrı kararla

rHırla ree 1 fiya t1ara lıernen heme:ı hiç dJ kkat etmediklerini 

o.r·te :l :,, koynn::·tkto n.ı.:!· .. .F'asul;y e Ure timini n :Ls tilcr-ar 1ı bir ge

·_u c:;i m ;ı·i.Suter·nY':Cd :i c::i.n :['iynt po1itikmıı yenısıl'a Uret;ci-

( eri il- .. , E" 
1 ·". J 1. • ' 'ila•-; vb .. g:i bi. ) , pazar la ma hizmet- · 

J.r,:;:r·oi~ r:<::-;ti:,ı <~:;_dJ.~-;:::::<1·-;r] ;dbi. ek hizmetleri kapsayarı po

'Li t; ~r::~J;:x•:; fl;;~ı:clJlc ver·:i Lr:tr:<;j p-erekrrıektedi.r. 

c er) 
( (-:,r) 

F\F:P::r·ec:yorı den kleni. tn blo: 34 ve to blo: 19 'duld veriler
deP ynrt:ıY1u nı l n rı' k }1 e:·:n n 1anmı,::; tır. 
Her:··L fiyut1n-cla yn:ı·ılan hesap1~n!1F.ıda korelasyon kat
:F:.rı_ TL ·ı:· =::: O, 275 bulıı,~mu:.~tur .. 
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Bcd.:Lrlt1ik katsayısının 0,645 IDlması; fasulye üre

timinin 7~64, 5 'inin fiyat lar la açı k la m bi.1ece[~ini, %35,5' 
inde fiyat dıgınde.ki etkenlerle açıklanabilece?J;ini ortaya 

koyrrnktcıdır. l''iyat dış111daki etkenlerin başta doğa koşul

ları (ya';;:ıc;:,ısı, nemvb.) olmak Uzere, girdi temini, pa

zar1:::ı:ırı p··ibi ;.:rr:Ut1L1 hi7.met1eri :':erekti_ren etkenlerdir. 

Belirli ~-~l~ katsayısının ç~ok yLiksek olnı."lması üretim poli

t-Lk·i 1-nc>ı:,iia f:'iyn tl2r d,_,-:;ı.!ıda yukarHla beJ irb len etken

leri C~ de di :~kr:te n1LlrrtWJJ.n:L p·erektirnıektedi·r .. l11 8SUJye ü

re t i rrı 7_ nde pe~-~ i' n;::la olmayan ge1 i~;me, iç t Uketi m yanısıra 

ihrr:e::=ıttt~ yeni çaJ. ıc:;maJara gerele bırakınattadır. Bi5ylece 

iireti m i'iyntlo.rdaki uygun ,creli.şmenL--ı temini sarnanorak, 

di_!';;er çalı:~mr::ı1rx'la birli:r:te arttırılabi lecektir. 

D:;ldrı ditnyada r;eni'] bir üretim ve tüketim potan

siyeJjne m:ıhip olmasına rağmen, Tiirkiye 'de potansiyelin 

mevcıı t olmasına rağmen, r.:ere k üretimi, r:erekse tüketimi 

pek J:'azla de,:,:'i_ldir. lVIevcut üretim r;enellikle i5z tüketim 

i çi_ n yaınl. mrıkta olma sı. r.ıedeniyle üretim potansiyelin çok 

aJ tında kalmakta, üretilen ürünUnde ancal<: 1/3' ü pazara 

yönelmektedir. 'Pezara y()nelen ürtin miktarının da az olma

sJ. :--ıedeniyle ihrscatı da az miktarda r:erçekle~_;;mektedir. 

l!'iyı:ıtlo.rın üretime etldsini cHçmek amacıyla yapı

J.nn hesapJ.aınadrı; 

y :: 50,35 + 0,28X 
r = 0,853 

2 0,7?8 r = 
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BunA vöre (69) revresyon i 1 i~] k:L si nin doğrusal ol-

clu(;c.1 ve tiretim:irıüı çok kU.çtik or-anda arttı,0;ı r:örUlmekte-

dir. Her~resyon lmt sayı. sının O, :?8 ol mn RJ. da üretimin, fi

yat :ı. n %28'i knd& artmakta olduğunu ortaya koyrr.aktadır. 

Een:rcsyon tlL;dcLsin.in pozitif yönlüküçUk bir ilişki ol

ması üretirrün fiyat artıs;:larından daha az arttığını be

li.rtmektedir. Nitekim 1979 yılında fiyatın %75 artışla 

10,96 liradan, 19,16 liraya ytikselmesi, fiyatların geeik

roeli etkisi. nedeniyle 1980 yılında üretim ancak %6 bir 

artJ.~la 52 bin tondan 55 bin tona yükselebilmiştir. Bu 

da üretimi :1 a.r-tması için fiyatların daha yüksek oranlar

da artmasını gerektirmektedir. Ancak bel:irli lik katsayı

s J.nın. da ifade e decelti üzere fiyat lar üretimin t Limlinü 

açıklamamakta, ancak belirli bir kısmını açıklamaktadır. 

Korelasyon katsayısının 0,853 olması, fiyatlar ile 

üı'!2ti.m arnsırıda çok kuvvetli sayılm-1sa da kuvvetli sayı-

1n1ülecek bir :L1i;;;l:dnin varlıi~;ın.ı ortaya koymaktadır. Di

l~;er iiriinlerde oldu{~u gibi bakla nın nominal fiyat larda ya

rnlrın hesaplmw:da fj_yatlB.r ile üretim arasında kuvvetli 
] 1 • 1 ı . . . ı . k:i . b ı . t . '> ı f . sayı. cJı eceK oır ı ış .. yı e ır·mesıne ragmen, ree ı-

yatlacla yarıılan hesaplamada (70) ise, diğer bakları:il ü

rLinlerin.e oranla birazda yUksek, arre yine de anlamsJZsa

yılr:bilecelc bir il-i;:ld çıkmı~,;tır. Nominal fiyatlarla ü

reti..m ili~;ki.si.nin kuvvetli, reel fiyatlarla üretimin za

yıf bir ·U. i:~ ki n:Ln bulun mn sı. ürP.ticilerin nomi na 1 fiyatlar 

ile tlı·eti m tercilıle ri n.j yaptıkları, reel fiya t:1:'1 rı ise 

üret:i d.ler:i rı biiyUk bc51 i im iiniin di kkrı te alma dan tercihleri

ni. yaptJ.kl<:ırJ anla-'~?ılmaktadır. 

(69) 

(70) 

Rer:"resyon denklemi tablo:J5 ve tEıblo:?O'deki veriler
den yararlanılarDk hesaplanmı.ştır. 

Reel fiyatlarla yapılan, hesaplamada korelasyon kat
sayı.sı r::: o,r519 bulunmur_ıturo 
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Bclirljlik katsayısının 0,728 olması; bakla Ure

tinı:iniıı %73'üniin :f:LyatlarlD açıklnm:ıbilecef:~in:i., yani fj_

yatl.'ırn bni'üı o lnrak tire ti.m:in ';'&73 'LinLin yanıldı,~ını ifade 

etm;Li:ccFr .. i'1 iy13.t ch::p.ndsld cloi~a ko::.ıulle~rı, örgt:tlU üre

tiw v.-~ -ow~·;T·L:mt:ı hizmet 1cr1, nüfus artışı talepte meyda-

rı'·' 0·r., '-·'· P. n ,_·ı '"'- ''· :i_ ,·=.: r, n'" l_. _ ''' -_,,_. ( 1·>,.... ,., ·' e -, 1 L·ı· ro ;ı· rıl"' ı· i r' ı· k"' m e o ı· ) • .. • • - • - • .. •. .• . •; • L' /-• ~ • ,., ..•• " . .C. ,..; .. r~ibi et-

k en 1F.::' j n e i.iret :i mi ,ı :b27 'si n:i ac;ı. klarca da et ki. li oldukları 

<:nı] <:~::7ılrrn!dedL·. Bu nedenlr:: yetersiz olan ba'k1E1 üretimi

nin n·rttJr:ılabiJmesi için ty5. b:Lr fiyat polit-ikası yanJ.n

da, Ur·et i. me e tk:i. :J:i az p; Uü f':C):ı:<inen c5rgü.t1li üretim ve pa

zarlnmo hizmetiertnin ynyr:ın1t:ı.:')tırılm.-'1sı (':erekmektedir. 

TUrldye potansiyel olarak büyiik Uretim gücüne 

sahip o1mnsı.no ve dUnyads biiyUk m:l.ktarlarda üretim ve ti

cBretinin yFıpJJ masına ra;~men perek üretim, ,cı:erekse ihra-

t 1]... . ·ı d'"'' d d ı ı .. t• ca n vereı\.J. oner;nn verı._me .lJ~J.n,_en o ayJ. çoK az ure ım 

ve i.lıra cE.li: yapı la bilme kteclir. BıJnlarn üre tim ihra c at i

lüdcLJerj11de d0ö:in:Llecekt:i.r. Ancak Uretiın ve ihracatın 

yr:ıpıl ınes:ında en biiylik etken olan i':iytJtın önemli olması 

sa{~;lıklı rJir fiyat r:elir;.:imjni sa~lnyacak politikalarla 

d 8~3tckl enmesin:i ,o.:erekti.r nıc; ktedir. 

II- ÜR'·~TIM - tHRACAT :·I,tsrö:st 

Üretim e konomik fael:iye tlerin temelini oluşturan 

en önemli islevi yerine n~etirnektedi.r.Ynni ekonomik faa

liyetJ.::rc k:)n'ı. o lacak m<'::ddeleri n oluşma sını sa{~la malda

dır. Uret:im bıı i tibarla b:Lrinci derecede insamn beslen

me :Lht·.iyscJ.nı krırsılamakte, bundan sonra ise ekonomideki. 

nlnrr:ın bLı:>J.erwıcı.nı olırı tl_:rara k tUketim ve ihracata (pi

y··lsacl:·,k:i ny"'ıın LiyatJ.arl!ı) :!mk;in veT'ırk;l:tedir. 

i:ı·ı-rr=ıcnt ü:ıe Lireti. mi. n yGbancJ. tiiketicilere ulaşma. sı

nı sni;·lnynrnk, ho::d;n ekonomi.nin ü.retim fazlasJ.nın deN;er-

1encli.ri1rnesini sa.~;~lanwktc:ı, bu:~·tuıı yanında ekonominin 
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Y<'~şam~wl grn·eıudnimj. o lan dövizin tem:ininde başlıca rolü 

oynamah:tad:ır. İhracat sayesinde üre tic i :z.arara u[~ramamalc

ta, aksine ihrFJ. ca tın talebi arttırmAs ı nedeniyle fiyat lar 

yüksP1ebi Jmekte, bu ise daha fazla gelir elde edebilmesi

ni sa~layabilmektedir. 

Geliş me k te o lan ülkelerin en büy{ik s ıkıntılarından 

birisi de ithalat giderlerini karşı. layacak döviz geliri

dir (71). Sözkonusu ülkeler, yeni yatırım1ar yapabilmek, 

mevcut sanayinin r~elişmesin:L sRğlama k ve dUzenli bir eko

nomik kallnrıma için döviz pelirierini arttırmak zorunda

dırlar. Tiirldye gibi geli::;rrekte olnn iilkelerin döviz ge

lirlerinj_ arttırabilmeleri için mevcut ihracatlarını art

tırmaları gerekmektedir. 

Üretim ve jhracatın ekonominin temel işlevlerini 

olur;ıturması bu ilişkinin Urün bazında jncelenmesini ge

rekti.rmektedir. Bu nedenle inceleme kapsamına alınan ü

riinlerin i.iretim-ihracat j_li? kisi ayrı olarak incelenmiş

tir. 

Mercimek, baklagj_l p:rubu içerisinde gerek üretim 

gerekse ihracatı en fa3la olan üründür. Mercimekte dünya

nJ.n en bilyUk ihracatçılarından birisi olması nedeniyle 

Tiirk:i ye ()nemli bir ili ke konumundadır. 

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleriyle ihra

cat tcı ~ör iilen hızlı gelişmenin etki leri tarım Ur ünleri ne 

de (??) yansımıç, dolayısıyla mercimek ihracatında hızlı 

( 71) 

((?) 

Onn10.n ÖZ13B?C, 'l'r~~.ı.m ÜrUnleri İhracatımızın Sorunları, 
Rl\POI?, 10-5-198o, s--::r;;-----------
'l'F:rJm UrUnlerine c5rıce veri. len fakat sonra kaldJ_rılan 
tecwi !derin kapsamında mercimekde yer al mısı, sonra 
ço?~u tarJ.ın UrUnleri P':i.bi kapsam dJ.:;n bırakılmı:,;ıtır. 
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artı::;lrıra neden olmu:;ıtur. İhracata verilen teşvikler ne 

kBdnr çok olursa olsun, üretim yeterli olmadığı takdirde 

bunun bir anlam ifade etı:reyeceği açıktır. Bu nedenle ih

racata verilen tes;viklerin yanısıra tiretimin sağlıklı bir 

çekn.de pRl:i::,;mesini sr:ı.[~;layacak önlem1erin alınmasını ge

rekli lo1ımktadıı-- .. Üretim ve ihracatın karşılıklı etkile

ş im1er:l sureti.yle ihracat üretimi te~:JV ik etme lcte dir tf3). 

İhracat üretimi teşvik etmekle birltkte, tiretimdeki artış

ta ihracatı te~vik etmektedir. 

Ür.etiınin ihracata etkisini ölçmek amacıyla yapı

lan hesa-pla ma da; 

Y = 105,15 + 1,51X 
r = 0,791 

r 2 = 0,626 bulunmuştur .. 

Buna göre, regresyon i li ş ld. sini n pozitif yönlü 

doğrusal bir ilişki olduğu ve katsayısının 1,51 o1duğu 
ortaya çıkmaktadır. Regresyon ilişkisi üretim ile ihra

catın etleLlerinin aynı yani karşılıklı arttırma yöntinde 

oldu§5:unu ifade etmektedir (7~. Nitekim inceleme dönemi 

boyunca ihracatteki gelL~me üretime ba[tlı olmuştur. An

cak ihracatta 1980 yıl J.na kadar ec5rlilen artış yavaş o

lurken, bu yıl alınan ve "24 Ocak Ekonomik İstikrar Ted

birleri 11 den.i len bir dizi önlem ve bu arada jhraca ta ve

rilen teşvikler nedeniyle artış hızlı bir şekilde seyret

meye başlEımıcı tır. 1980 yJ.lına kad.::.ır ortalama ~015 dolayın

da artarken, bu yıldan Gonra ilk yılda 7~200 civarında 

artmı~]tır. 19E34 yılJ.nın ikinci yarısında ihracatı teşvik 

tedbirlerinde yeniden dtizenleme ile teşvik kapsamından 

ÇJ. karı lan mercimek ihra cntJ.n da da dUş me bacılnmış tır. Mer

cimek ihrc::catçJ.sı lükeler arasında ()zellikle kırmızı 

-~-rslan ICmApAG~I, Ttirkiye •nin Bakla,o;iller Üretim ve 
Ihracatı, 'l'UHKLYE l 1C'l'I3 A'l' GAZl•:TE::ı İ, SayJ.: 1501, 
"24.6.1982, s.3. 
Re~resyon denklemi., tablo:l7 ve tablo:30'daki veri
lerden yararlanılara:-;: hesaplanmısıtır. 
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mercimekte büyük bir potansiyele sahip olan C7rj :J..'ürkiye 

bu avantaj ını iyi kullarınrak mercimek ihra ca tından elde 

edilen geliri ni büyiik ölçüde Arttırabilme imkanırın sa

hiptir. 

Üretim :Lle ihracat arasındaki ilişkinin derecesini 

belirten. korelasyon katsayısının O, 791 olması, kuvvetli 

sayılabilecek bir iliçki.nin bulunduğunu ortaya koyma ktadır. 

Üretim :i.hracatın kayrıa~ını oluşturduğundan ilişki.nin kuv 

vetli çıkması doğal karş_ılanmaktadı~. Üretim özelli kle 

nadas alanlarının daraltılmasıyla büyük ölçüde nrttırııa

bilme imkanıll.fl. sahiptir. Üretim imkanlArının arttırılması 

yanında, bu artışın standartıara uygun olarak yapılması 

araştırmalı, bu sayede dış piyasalarda aranan ürün yarat

ma imkanı sağlanmaya ça1ışılmalıdır (7Q. Bu da pazarlama 

sistemlerini geliştirmesini gerektirmekte ve ambalaj gibi 

küçUk hizmetlerin zaman r·eçiri lmeden uygulamaya konulma

sı.nı cerektirmektedir (7() • 

Relirlilik katsayısının 0,626 olması; ihracatın 

%62,6'sının üretim ile açıklanabileceğini ifade etmektedir. 

İhracatın 5b37,4'ünün ise üretim dışındaki etkenlerce açık

lanabileceğini göstermektedir. Bu etkenler ise üretim ve 
ihracatın gelişiminden de görhleceği üzere ihracata ve

rilen teşviklerin ( 78) büyük ölçüde etki li olduğu anl&şıl

nakh;dıı·. Nitekim 1:184 y:ıl:ındn teşviklerin tarım Ltdinlerinde 

bilyUk cHç :.:lde kaldırılması mercimelk ihracatında düşmelere 

ned·en olmur_;tur. 

t/s) 

- , "X~_mel~Jih~_Tnn~--B~ıar:iller İhracatında l\Brş~la-
ı~_Sorunlar _v~2;iim Y~1_J_.ı~,Paneli, İGEME, Yay, 
Ro:9o, 1985, Ba28 . 
Bardan ;)!':In~L, "Yaş Me.yve ye Sebze ile Erdelariller Ih 
Eacatında Standardizasyon", Yaş Meyve ve Sebze ile Bak
ları:il ler !hracatı ve Sorunları_ semineri, MPM Yay No: 265, 
Ankara, 1982, s. 203 •.. 
t>atif ÇAKICI, ıır.r~rım Urtinleri Dış SatJ.mın~a De"(?olama, 
Işleme ve AmbalaJlama Sorunları, Tarım Ürunlerı Dış 
1',1zarluması sempozyuınu, TUBTTAK; Yay No:618, Ankara,l985,s.57. 
Onur DEifİZ, "Ta.rırn _Ürltnl~ri Dış SetJ.mınÇia U;ygulanan 
rr · k 1' r · 1 · - ı " 'r ür.. 1 · · 3_2_'!L r?unr .erı ve Jl~nuc __ <g2 , arım un erı nış 
pAzarlcımes:ı. sempozyumu~ TUEITAK, Yay No:618, Ankara, 1985,s.84 
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B- NOHUT ÜRTi;rrİMİ İLG İHRACAT İLİŞKİSİ 

Ti.irkiy0 nohutun gerek üretiminde, gerekse ihraca

tındmı. df.1nya iilkeleri arssında öner.üi bir yere sahiptir. 

Ürebmi, diğer bi5.yi5k Uretici tilleelerden Hindistan gibi 

o11118sa da, verimin di.inya ortalamalnrına oranla yUksek 

o1.m1:1sı nedeniyle tstikrarlı. bir artış göstermektedir. 

İhracatı ise mercimek ten sonra en fazla ihraç edilen 

h l ] · J • · T·· 1 ~ .. t. . . d" .. t. . 1 rı c .t1f~J. .. üJ.r. url\_'_ ye ure ı.mı.nı.n unya ure ımı ne oran a 

çok yüksek olımısa bile, en bUyük ihracatçı iilke olması, 

cU{~e:r- Uretici Ulkelerin Uretir:ıleri j ç talebi karşılaya

madı)~ındandır. TUrkiye raldp ülkeler:Lrı bu durumları açı

sındon oldukça biiyük avantaja sahip olmakla bj_rlikte 3n 

büyijk rakip olabilecek iilkeler ise Meksika'dır. 

Üretim iln ihracat arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla yapılan hesaplamada; 

Y = 172,32 + 0,83X 
r = 0,820 

r 2 = O, 672 bu lu .. rıınuş tur. 

Bnna gcire (/9), regresyon ilişkisinin pozitif yön

l ii do{~rusal [J·i.:r :i.l·J.:;dd oldı.<:'~u anlaşılmaktadır. Regresyon 

katsayısının 0,83 olması üıracat artışını.n üretimde daha 

fazln artışı gerektj)~ini gc5stermektedir. Nohut ihracatı 

zamqn zamr-m azo,cılma r;östererek artış göstermiştir. Ni te

kim teşviklerin uygulamı:ıya konulduğu yıl olan 1980 • de 

ihracat %95 'lik bir artış gc5stermiş, bu üretimde 1981 

yılında yeni pazarların bulunmasıyla yine %95 gibi ol

dukça bliyiik artışlar kaydedilmiş tir. Ancak bu yıldan son

ra rırtı,;lnr B7.nlmı.ş, mevcııt pazarlara yenileri ekleneme

dit;inden ihracatta bir duraklama meyc1qna gelmiştir" Bu 
arada ihracatçılar kendi ara ların da anlamsız bir reka

bete r~irmelerJ sonucu ihracatın artma eitilimi yavaşla

m:ı.ş, fiyatlsrın dlişmesi rıedeniyle de döviz gelirleri nde

kB.yıplara neden olmuşlardır. 

(J9) Rer.resyon denklemi ta bl o: 18 ve tablo: 30 'daki veri
lerden ynrarlanılarok hesaplanmJ.'] tır., 



Ur eti m i Je ihra ca tın derecesini gösteren korelas

yon katsayunnın 0,820 olmo:=-n kuvvetli sayılabilecek bir 

jJi;;;lcinin vm:•lJ[l;J.nı ifade etrnelctedir. Üretim ile bu kadar 

kuvvo tJj bir ili qld.si bulunan ihracat, yeni pazar la rı"l. 

bulunması ve o pazarların muhafAzası i çin harcanan çaba

ların ön2minin büyük oldnitunu gösterme ldedir. Mevcut pa

zarlnrında elde tutulabilmesi için belli bir standartta 

ve devamlı mal sağ1:=mabi1mesine baj~lJ. bulunmaktadır. Ü

retim ihracat m:iktarını belirledi~i gibi, ihracatta bir 

di:inem sonrrıki üretimde etkili olduğu SÖIJlenebilir. :L.ira 

ihrAcat ile yaratılan talep baskısı fiyatları yukarı çek

mekte, bu da üretici r;elirlerini olumlu yönde etkileyerek 

iireti.m kararlarında etki.li olmaktadır. Bunu ölçmek için de 

Liretim ve yurtiçi fiyatlarla yapılEın hesaplamada (80) bu 

iki etkeni.rı ihracatın tamamına yakın kısmını açıkladığı 

r~örlilmektedir, 

Eeli.rlilik katsayJ_sınJ.n 0,672 olması; ihracatın 
"1 67 r-ıtc" ·- •• ·t" "1 kl b"l o.· · o1_32 8'" · · ;o , r: .,J_nın ure ,ım J ___ e Eıçı . ana ı ece,,,ım, 10 _, J_nJ_n ıse 

Ure tim dıı_;nnda ki etken ler le açıklanabileceğini ifade et

metdedir. Üret:Ln -dışındaki en büyiik etken mercimekte ol

du{tu p:ibi ihracat teşviklerid:ir. Teşviklerin uygulanmaya 

baglnmasıyla ihracatta gc.ir~ilen büyük artış bunu doğrula

maktndır .. Diğer etkenler ise dünya piyasalarında görü::en 

dal.o;alanmalar dolayısıyla :Lthalatçı ülkelerin kararlı ol

masıdır .. 

(80) İhracatı, üretim ve yurtiçi fiyatlarla açıklamak 
için yapılan hesaplamada; 

Y = 1020 + o,s14 x1 - o,939 x2 
r _ 0,997 

2 r = 0,996 bulunmuştur. 
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C- l'1ASUTNF: ÜRETİf:1İ İLE İHRACAT İ.I;İŞIÜSİ 

iasu lye tireti.mi Türk üreticisinin kalıplaşmış, 

pek fazla de;!;işmeyen özelJ.it;iyle ihracattan çok iç piya

sada ·rurk tüketicilere hi tap e trrıe ktedir. İç piyasada fi

yntlarırı cazip olu'lu üreticiyi ihracata yöneltmemekte, 

bu da öz üretim- öz tüketim denilebilecek bir şekilde 

ilL~ld.n:i.n doX;masına neden olmqktadır. Bu ilişki nedeniy

le de ihracat oldukça istikrarsız bir seyir izlemiştir. 

Üretiın:Ln ihracata etki sini ölçmek amacıyla yapı

lan hesaplamada; 

Y = 89,85 + 5,56X 

r = 0,693 

r 2= 0,480 bulunmuştur. 

Buna p,öre (81) üretim ile ihracat arasında pozi

tif yönlü doğrusal bir ilişki mevcuttur. Regresyon katsa

yısuıın yükse kli ,9;i üre tirnin ihracata etki sinin aynı yön

de ve daha fazla olabil2ce.;~ini if~de etmektedir. lilasulye 

ihracatı 1980 yılına kadar 1,5 bin,tonu geçemez iken, bu 

yıldan sonra dalgalanma göstererek önce 7,36 bin ton'a 

1981 yılında ise üretimde artış olmadı[~ı halde 27,94 bin 

tono yükselrrıi9tir. Bunda ihracatı teşvik tedbirlerinin 

:i.lıı·ncu L :ı. c11Y-i rı 1ııılc r:et i l'ıne:ü, iç pi.yıHnıda fiyatlardaki 

ar't1.şın dUşiik olması bUyUk rol oynamıştır. Oysa 1982 yı

luıda iç p:iyasada fiyatl.srJ,n %100 'e yakın artması sonucu 

ihracat 20 bin ton azalmı0tır. 

Üretim ile ihracat arasında kuvvetli sayılmayan 

zayıf bir i li :;;ı ki nedeniyle üretimde ki ge li ş me ler ihra c ata 

(81) Rer:resyon denklemi tablo:l9 ve tablo:30'daki 
verilerden yararlanJ.larak hesaplanmıştır. 
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yansımamalctadır. Korelasyon katsayısımn 0,693 olması da 

bunu doğrulamaktadır. İhr'acatı üretim ve iç fiyatlarla 

Eıçık1a mnlc i çin yapı lan çoklu regresyon hesaplamasında ~2), 

çoklu korelasyon katsayısının yüksek oluşu ihracatın iç 

fiyat ve üretimle açıklanEt bi lece[J;ini, ancak sadece üre

timle açıklamanın yetersiz olacalhnı ifade etmektedir. 

İhracatın, üretim tarafından açı klenmasında te k 

baş ınH yeterli olamaya carb-nı belirli lik kat sayısının 

0,480 olr®sı ortaya koymaktadır. Üretirnin ihracatı be

lirlemedeki yetersiz1i{~in nedeni de, üretimin iç talebe 

yönelik olmasıdJ_r (83 ). Pasulyenin Tiirkiye 'de esnekliği 

kiiçük talebin yoğun olması, üretimi ihracata yöneltmemek

te, verilen tüm teşvikler ise yetersiz kalmaktadır. Böy

lece bazı yıllardaki ihr~cat artışı ile girilen yeni pa

zarlar satış devamlılı~;ı olmadığından kapanabilmektedir. 

SB.C;lJkl ı bir ihracat için Liretimin akılcı bir fiyat poli 

tikası ile desteklenmesi r::erekmektedir. J:ı'akat bu fiyat ih

racatın cazibesini azaltıcı yönde olmamAlıdır. 

D- Bf.,JUJA ÜHETİM İHRACAT tr~tş Kİ:Sİ 

Bakla üretim miktarı itibariyle az olmakla birlikte 

bunun dc.ı az h:ir kısmı pazara yöneldi[!:inden pazara gelme

mektedir. Pazarn gelmeme si dolayısıyla da ihra cı çok az 

miktsrlarda r:erçe kleş me k te dir .. 

~2) Y = 4921 + 0,836X1 - 0,914 

r = 0,987 

r
2= n, 9f)J 

(s 3 ) Ivlef kur e El.'ri:noÖLU, 11 Tarım Ürün İhracat ı~, İSTArmuL 
TİCARET GAZETESi , s.l394, 31~1 .. 1986, s.4. 



- 165 -

Ür,~tim ile ihrncat arasındaki ilişki yi <.5lçmek 

Fımncıyln yBp1 1 nn hesap lnmada; 

y = 46,94 + 0,72:X: 

r = 0,880 
0 c 

r = 0,774 

Üretim ile ihracat arasındaki regresyon (84) i-
l'ı·· 't'f "l''dv· Jb' 'l'l'd' B cıa·· _J c,; n. SJ p oz1 J.._ yon u ogrusa. _ ır J. ı ş n ır. u ure-

t:i::ıdc rnoydP no eelecek artı::;ılfi rın ihracatı arttıracağını 

r;öster·mc;ktod:Lc. Bu :Ll L::;;ld. ne dentyledir ld bakla ihraca

tJnın ortmssı üretim.i.n nrttırılmasınn ve bu tiretimin 

pa zn ra u la:1 m<:!sınn bn.c~;l 1. bn lun ook ta dır. 

Üretim ile ihracat arasında kuvvetli sayılabile

cek il'i.r;ki bı:ı.lvnmG.ktadır. Korelasyon katsayJ.sının 0,880 

olmnsJ. il i. C' ki nin ku.vve tl i sayılB bi lecer~ini ortayf.i koymak

tedJr. :İ:>racat"J. üretim ve fj_yat1Rr1B ne derece açıklBna

b:i lece:d.n:i ortE~yG koymak amacıyla Y,apılan çoklu regres

yon hese::-ıl<ımnsında ( 85) çoklu korelasyon katsayısım.n 

tarnn yn kın ÇJ.hnası, ihrncatın iiretim ve iç fiyatlara bağ

lı bu1unch1i'1:u sonueu çıl~maktadır. 

Ürc,tim ihracatın bityiik b:i.r kısm111ı açıklamada ye

tE)r1:i cFr. Bel:Lrli li.k kntsayJ.sının O, 774 olmGsı, ihracatın 

%77,4'UnLin ti1:oeti.mle, %22,6'ı:nrnn da üretim dı!şındaki et-
'-·ı"'.,··~·· ,.~ 1r'jc;•r1},·"] > "•'r·" '1~'''-i"' t plrt 1" Ç lJ . t>:C:ı, cr '"E' a·., ııc. .:.lle, ..ıt..ecerı,ı .. ı ı ·"' e e -rıL , ... ccJ.r. o c .u reg-

resyon hesaplunoı.:ıından da r:1.:iriilecei1i Uzere üretimden 

c 81]) Regresyon denklemi tablo:20 ve tablo:30'daki veri
lerden y~ırarlenılarak hesaplanmı!~tır. 
Üretim ve iç fiyAtlc:ırın ihracata etkisini ölçmek 
amacJyla yepılan hesaplamada; 

Y= - 3305 + 0,914X1 - 0,95JX2 
r::: 0,995 

0 

r'= 0,994 
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sonrald en bityük etken iç fiyatlard:ı.r. İhracatın arttırıl

ması ha~ta yetersiz olan tiretimin arttırılmasına, bunun 

ymnnda üreticiyi teşvik edici fiyatlara bağlı bulunmak-

'b1d ı.r. Üretim ü1 arttırı liTlL:ı. s ı. sulamanın yaygJ.nlaş tırılma

sın:.,, nadas als nlarının bakla Ure timine açılmasına ve is

lah edi lrrı:i::-; tohumlsrJ.n ku1lanJ.lmasını gerektirmektedir ( 86). 

III. İHRACA'l' L''tYAT İ LİS KİSİ 

İhT'Rcı:ıt ekonomik frwJ.iyetlerin dı.3a dönlik kısmıdır. 

Eer e k:onornik f cnl:i. yot i n ver çe kJ.o;~~me sinde zorunlu olan fi-

tl . h t tki ı . -1- ~. tl . .. t. . .. ya. ar ı .. rnca ı e -c .• emeKl,e, ııya ar ıse, ure ı.mı. yon-

lend:ir:i ci etkeTJ olduğundan Uretimü1 bliyükliiğünün belirlen

mes:i.ııcle etld J.:i oJ maldadır .. Gerçekleryen iiretim miktarı ih

racatın büyükJU~UnU iç ve dış (ihraç) fiyat yardımı ile 

belirlemek te dir. 

lı':iyDt; t:i caret ya~.ı m.ı:ı.nın ana nedenlerinden birisi 

old1~.;-;·und,':nı, per ek iç, rı; erekse dış ticare tt e ayrı ayrı ö

neme sahiptir. İç fiyat ile dış fiyat bazen farklı ola

bilrnekte, bu ise zincirleme etki ile (Uretim-ihracat-fiyat) 

etki.si tı;erı:L.')lernekte, ihracat yapan Ulke ekonomisinin ka

zanç ve kayıp larJ.nda et kL li ol ma ktadır. 

Dış fiyatlar pazara pir me amacıyla bazen piyasa fi

yatn1dan (dUnya) düşilk tutulabilmektedir. Piyasa fiyatı ile 

ihraç fiyatı arasındold farkı ço,f1:unlukla Ulkeler teşvik ma

hi. ye tinde ihro.cat çılarn c1deyerek ihracat ı art tırmaya ça-

1J.~:maktadıl'1ar. Ancak verJJen teşviklerin etld leri farklı 

olD bi 1me k te dir. Ş öyle ki; te§Vi kler ,artan ihracat iç pi

ynsada arz ı n ln.s:ılmasına nede n ola bil me kte, bu ise iç fi

yt=JtJxı::~ın artmcısJ.na, dolny:ı.sı ile enflasyonu hızlandırıcı 

etki yt3 pa bil me k te elir., 

( 86) Mehmet BA 111A:LI,T, 11 'Bo.1-::lo (•:i 1 DJ. s Sat J.m ında Kar:::ıı la ş ılan 
S1JrmıJurıı, rı:nrıJ:i Üri1riTeri D~q Pazarlaması Sempozyumu, 

TUJI r::·AK, Yay, No: 618, Aniu-ıra, 1985, s. 272. 



- 167" -

İc fiyat ve dJ.ş f::i.yatların etkileri birbiri.nden 

A- İEl1ACNr - tç I. L+':' ra·· st '·>J I . -· 

İhracat nedeniyle yurtiçi arzda meydana gelen 

dara1rnn fiyatlar i..izerinde olumsuz Htk:i yaparak yükselme

sine ne d en olabilmektedir. YUksel en fiyat lar ekonomi lerin 

temel sorunlarından biri olan enflasyonu davet edici et

ld.siyle enflasyonist baskıyı arttırmaktadır. Bunun sonu

cu enflasyonun olumsuz sonuçlarJ. ekonomiye zincirleme 

yayi1. maktadrc. 

1- Mercimek İhracatı ile Iç .r'::iyat İliqkisi 

Mercimek ihracatı, bakla gi 1 :ihracatı i. çinde en 

bli.yli.k payı alma sına karşı. lık :ihra c atın iç fiyatları sa

n:ı.l dı. ğı kadar et ldlemedi;J;i ortaya ÇJ. kma ktadır. Mercimek 

i.hrı:ı.catuıclıı. pc5rUlen hı.zlı artJ.(Jın iç fiyatlara etkilerini 

ölçmek ı=ı.r:ı.acıyla yapilcın hesaplamı=ı.da; 

Y = 159 + O,l93X 
r = 3,2 

r 2= O bulltn muc' tur. 

Hı.J.na p;Cire ( 87), rerresyon doğrusunun doğrusal 

ve pozj_tif yc5nliJ. olduGÇu ortaya çıkmaktadır. Ree:resyon i

lic;l·dsine ,u()re ihraca ttnki 159 tonluk artı.ş iç fiyatları. 

İl:L}ki nin derecesin:L ifade eden korelasyon katsa

yısının anlAmsızlık ifade edişi incelemenin on yıllık 

ve ortalama fiyat olarak ele alınar ::ık yapılmasından kay

naklanmaktadır. İlıraeatın iç fiyatlara :Lhracatın yapıl

dır:;ı dr.5nanlerde etki etm2si nedeniyle ortalarl19 olarak 

(87) Rer~resyon denklemi, tablo: JO ve tablo: 32 'de ki ve
r:i lerdm1 yararlm1ı.lsrak hesaplanmıştır. 



alınnn fiyatl[':ı.rda gi5rLUememektedir. Oysa ihracatın ya

rııldJ)~ı dc5nemlerde ihracatçıların mal toplamaları ve her 

kaça olursa olsun mal olarak ihracatı gerçekle ştirmeye 

çalı~;ma1P.rJ. iç piyasa fiyatının aynaklığına neden olmak

tadJr (8:<) Piy8.sa dönemi içinde meydana gelen fiyat hare

ket lo ri korelasyon i lü;ı ki sinde r;c5rülememe ktedir. 

2- Nçıhu t İhracatı ile İç .B'iya t İliş ki. si 

Nohut ihracatı baklagil ihracatı içinde giderek 

o:iyli.me Lt e, ayrJ.ca dünya nohut ihra catJ.nda da en büyük 
. h t ı . . 1 ı. u • nı.. ı . i t . u t d ı rauı ç1. o mn o ze .. ıgı .ı.ur n.ye ye avan aJ saglamak a ır. 

İhr·acatın artmakta oluşu iç f:i.yatlarında artmasına 

neden olm'J ktadır. İhracatın iç fiyat la ra etkisini ölçmek 

amacıyla yap1lan hesaplamada; 

Y = 51,1 + 1,27X 
r = 59,5 

2 r = 54,4 bulunmuş mr. 

Buna F<~i5re (89) regresyon ilişki si doğrusal ve po

zitif yönlü ol du &J;u ortaya çıkmakta, bu ise ihra ca ttaki 

her 51 tonluk artışın iç fiyatları 1,27 lira arttırdığı

nı ifade etme ldedir. 

İhracat ile iç fiyat lar arasında çok kuvvetli ol

mayan bir ilişki mevcuttur .. İhracattaki artışların fi

yatlarda daha az artışa neden oldup;u anlaşılmaktadır. J!"~i

ya tla rdaki i:5ze llikle son yı llarda rı;C5riilen hızlı artışların 

(89) 

Mefkure EMİROÖLU, .. _~grım T:Lcare-t~_ı::ill_~_:teni .. Boyutlar, 
TAE:UII o:·~:MAN VE KOYIŞLERI IJAKAlTLTGI D:FiRGISİ, S. 6, 
Ait u st o s , 19 8 6 , s • 41. ' 
Hepresyon denklemi tnblo:30 ve tablo:33'deki veri
lerden ysrarlanıı~~rnk hesaplanmıstır. 
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ihra C'rı.t tn ki bUy iik nrtı~;lrı.rdan kaynnk landı f';ı si)ylene bilir. 

Z:Lr::=ı i.hrar:atın büyük 1Hçiide arttı:~ı l<J80 sonrasında i~ 

fiyotJ.a:r·da da hız1ı artı:::iarJn meyd.ana p:eldV~i görülmek

tedi~. BJlirliJik katsayısı da iç fiyatlardaki artışın 

~:J)t1ı-, 11' liı1'in ihrnr:at artısından kaynaklı:mdığı1n ifade et-

3- ~_ıtsL!_Ave İhracatı. ile İç .l?iyat İJ.işldsi 

l,'emllye rrurk hn1ln için çok ()zel bir baklap:il türü 

olcl1.ı.:;;undn n ihracat ı fazla ol mrı maletadır. İhracatJ.n azlı ğı 

iç fiyatlo.rds etleili olmakJ.a birlikte bu etki çok küçük 

olme.l::tAchr. Bu da üretim ve tüketim kare.rlılı·c:;ından kay

nrıklnnmrıktad:ır. 

İhro.catJ.n iç fiyatlara e tkisini ölçmek amacıyla 

ya;n ·ıen hesaplamada; 

y :::: 5,59 + 0,0891 X 

I' ::: 30,0 
rı 

rr·= 21' 3 

Buna göre (90), rerrresyon ili~k:Lsi pozitif yönlü 

do[~rnsal bir ilişkidir. Fasulye ihracatındald. her 5t5 
b:in tonluk artJ.ş iç fiyat1c~rda %1 artışa neden olmaktadır. 

B1.1 d,-:ı i5ner.ll:i bir artış o1mDdığını ortayrı koyma ktadır. 

İhracat ile iç fiyat arRsındaki ilişkinin zayıflı

~ını ifade eden korelasyon katsayısı, ihracat artışları

nın iç :f:fy11tLı.ra çok az yansıdı_;1;ını göstermektedir. Böy

lece tü·cti~:ıle dopru orant1lı olarGk sağlanacak ihracat ar

tı ;1::~ rı ın n L; Li.ya tlrrc de ftı. zla artJ.Ş a neden olma dı;ö;ından 

e kcnomi ye o 1 um~~uz et kis:i nin az ·olaca?!;ını ifade etmektedir. 

-··-··---·-·-----
(90) HerTesyon denk1errd. to.blo:JO ve tr:-ıblo:34'deki veriler

den :ıruraeJJnıılnrok hesa~Jlsnmı.~;tır. 
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·;;c l:i-ı··ı·: 1·i k lwtso.yı~n iç fi;ya t nrtı:ila rının %21, 3' üniin 

ihrncat nrtı~ı :ile açı.klnn'Jbilece;;;ini, %79,7'sinin de 

:ihrncat c1ı;:ınon ki etkenlerlr~ açıklDnabileceH;ini ortaya 

koy:rwl::tm1 ır • 

i.''n..sıı lye ihracatında fazlr.ı olmayan artışın, damak 

zev ki. ni n rı:;;-[' k h olla na benzeyen Ullre 1 ere, özelli kle komşu 

nrap illlu:lf~rim~ y'hıc:lerek sDı'f;lJ.l:lı hi.r ryekilde sa.'i;lana-
-ı.··ı "' .. ı b'l' tH ece<CJ_ S(>,Y. r;ne. J .. 1.r. 

Be kla r·erek üretim per ek se ihracat olarak, bakla

f.3iller içindeki. kU.çük P'J.;yJ. baklays gereken önemin veril

medi~':i.n:i ortaya koymaktsdır. Dü.nyada çok büyük üretim ve 

ihracatJ. oJan baklanın 1.I:iirkiye'de az oluşu TLirkhalk:ının 

zevkinin !'arklı olmasından kaynakJ.a'ndı:~;ı söylenebilir. 

BaklA ihracatının iç fiyatlara etkisini 0lçmek a
macıyla yr:~rn lan hesaplamG.da; 

Y = 10,7 + 0,217 X 
r = 34~:) 
r 2 = 26. 1 bu.l u.YJ. mw:ı h.ır • 

Buna gcj::.-e C91) bakla ihracatı ile iç fJyatı arasın

da pozitif yc5n1 ii doğrusal bir iliş ki. nin var lı ftı ortaya 

çıkm:::ıktadJr. İhracattaki 10,7 bin tonluk artışın fiyatlar
da ancak '%21,7 liralJ.k artJ.şa neden olduğu anlaşılmakta-

dı:.t'. 

( 9J) Regresyon denklemi tehlo:30 ve tablo:35'deki veriler
den yGrarlnnıloraı~ hesaplanmıştır. 
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:Sakla :1 hracatı ile iç f:Lyo.tlar arasında lO. zayıf 

i.li.Jk:Lyi ifade eden koreJ.asyon katsayJ.sı, fiyatların 

ihracat dı:pndaki etkenlerden (rerı;resyona dahjl etmedi

_>:·üniz) etk:Llendi,Siıü ortaya koymaktadı.r. Belirlilik kat

~wyısuıın iç fiyatlardaki artışı.n %26,l'inin ihracat ile 

1-" çı. kl': nshi le ce ~::tni, fiyatlardeki art J ş ın büyU.k kaynağı 

~573 ~ 9 'unun ihracat dı.şı.Ddn ki etkenler1e açıklanabi le ceği

ni j_fnde etmektedir. 

Bakla iiret:imve j_hracatınq dü~1yanın aksine önem 

verilmemesi bakla ih:C'acatJnın ,r:ı;eli~-;ımesini yavaşlatmakta

rlJ.r. DiinyEı 1 do rreniş bir tiiketim potansiyel buhınrnası ih

rac~ nensım. arttJ.rm,cıktn, 1nma ayrıca c.inem verilme si ni ge-

B- İHRACA'r DIŞ _r•'İYA'J: İLİŞKİSİ 

İhrocntın yapılmasJ.r~da amaç ekonomiye döviz kazan

d ırmr:t ama cı yanında, dJ.'} piyasalardaki avantajlı durum

lerdEm faydnlanJ.lRrak dahA fazla gelir elde etmek olduğu 

söy1en;::bi1-i_r .. Ihracat ayr'ıca üretimin iç tüket:5.m fazlalı

;;:ı.nı de.:~crlendir med e ba ~;2.ı ca yoldur. 

İhr·cıcatın yapılmasx1.daki temel amaçlardan olan dış 

piyn sadak:t fiyo. t ho.re ket leri POR ihracat fiyatı olarak 

Urün ba7.ında i:rıcelen~:ıi;:ıtir .. 

Llnrc:imek dJ.;;; f'iyatlnrında pörUlen dal,n:alanmalar 

DT'Dbk J1:ırdrı seyretnx~ ktcdir. Diinyfl mercimek ihraca-

tınrl:.: r:tkili obınyan 1l'iirkLyc,, ihracatın küçü.k olması ne

den:i:-;rle dUnye fiyatlarJ.nda etkili olarrıa.maktadır. Ancak 

kırm-ızJ. mercirrıe'de en biiyiik ihracatçı olması. nedeniyle 
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Ttirkiye dUnya'da tek tabancadır (92). Türk~ye bu avantaja 

rfl)~men fiyatla:='da etk:Lli olnırıdı{~ı göriilmektedir. 

l'v'Iercünek ihracatı ile dış fiyat arasındeki ilişki

yi cHçmeı= arnscıyla yepılan hesaplamsda; 

Y =' 318 - 357 X 
r == 10,1 

') 

r '-· == (),Ol bıı.l1n1mu·3 tur • 

:f3ıma r:öre (93) mercimek ihracatı ile dış fi.yaı;lar 

nr·•:ısır>.de ncr·atif yönlü bir il i.şki sözkonusudur. İhracat

tnki her cırtJ.g i0in i"iyatlarda indirim yaprnayı gerektir

mektecUr. Mercimeldeki bu ters ilit;ki özellikle üretimi

nin yo?~un olarak yepıl ciı.i:ı Gi..ineydoğu Anadolu Bi:Hgesinde 

ihracatçJ.lar:ın üreticilerden ucuza aldıkları mercimeği 

dUnya f:Lyatlo.rına p:öre diişük fiyatla ihraç edebilmekte

dirler. 1980 son:ras J.nda 1.hracat ı te ::;w i k kredisinden fay

dnlcmma3:: iç:i n ihracat tsahiidünde bulunan sermaye şirket

ler:i rün de pi.yase.ya Girmeleri dış piyasada gereksiz re

krıbet ile fiy~:ıt indirimlerine gi tmi(;llerdir. Böylece ih

rncat f:iystJ. ile ihracaf arasında sağlıklı bir iliş kinin 

kuJ"'ıürm sına da ygni dı:::; fiyatın ihracatı yönl.endirici 

rol ii etki sine de enP;el olnmfJlardır. 

(9 2) 

Korclr:::-ıyon ve be1ir li k katsayı J. r:ırJ.nın anlam s ızlı-

1ıundon kaynaklanmaktadır .. 

Abdullah AYAN, Y~lrı<::l~1ik Tane Baklagiller İh~acatında 
Kn:.:J2:.l;?21 an ~~rur~ll?_}: ___ ~~--_[c5~ Yolları panelindeki 
1 rr·nıı·-·r•1" 0 J Ir<ı~rjH' "··,r l·'o•9r A···un.ı..oo 1985 S 28 .tı..~J ......... -·~} t c .. ~:J_. • ,.- ıl'.' J:ı' ı c~) • >.; • O, ;') u L. ı.:..> ' • • 

Hepresyon denklemi tablo:30 ve tablo:J6'daki veriler
den yô:ırarlarn lo.rak hesaplanmıştır. 
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Nohut jhraca tınc1ski artı~;1arın büyük ölçüde fi- · 

yat -Ln.d:i:r•inıi. yoluy1a sa:_;)Fmması nohut ihracat ile dış 

1' iy<J t1rıc:• ı. a.rar3 Jncln ki ne pa ti i' yönlü bir il iç ki nin varlı

>::ın-ı ifade et:.eldedir. 

Hohu t ihracat ı ile dı s:; i' iyat arasında ld iliş ki yi 

ölcrnel: amaeıfLa yrnnlrm hesaplamada; 

Y ~ 239 - 273,7X 
r == 38,5 

r) 

r' ::: J!J, t3 btJ J ı)Yhıw:~ tur • 

Buna v c1re ( 94), ner~atif i Uş ld dolnyısıyla ihra

cattuici artı_clar dlf;1 fiyatların dUşmesine neden olmakta

ch-r. Stır:;lnnan ihracat artışının bundan daha fazla f'iyat 

:LndJrLm-Lni ~~erektirdiği r;örlilmekteclir. İhracat artışları

nJ.n fiyat indi rimi_ ile sa;:~ıanrrlc-'::lsı ayrı.ca ihracatçıya ve

rilen teşvikler e konomi yi o lumsuz yönde et ld leme ktedir. 

İhracat ile s afô;lanan nimet ler katlanılan külfetleri ye

terince karsılmnamaktadır .. Bu da dış ticaret amacıarına . ·~ ~ 

ters dii~_,melctedir. Olumsu2', etkin:i.n azal tılabilmesi için 

ı 984 yı1ında tarunsa 1 ürünlerin teşvik kapsamından çıka

rı lmB sı bu r:erçeZhn bir an larnda anlR şıl mış olmasından kay

naklanmaktadı-e. 

İhracat j_]_e dJ.'} fiyat arasındaki zayıf ilişki, 

belirlilik katsayısının da düşük olmasına neden olmakta

dır .. Böylece ihracat artışının ancak %30,8 'inin dış fi

yatlar, ~::,69,2's:i.nin dış fiyat dışındaki etkenlerle açık

lanabil rr.ektedir. 

Cg4) Regresyon denklemi tablo :30 ve tablo:J7'deki 
verilerden ynrarlanı la rak hesaplanmıştır. 
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t•'r:ısu lye ihracatı iç fiyat larda fazla etld. li ol

mo.clıl~;ı hnlde rl1.'] fiyatlarda daha etldlidir. Diinya ihracatı 

aksine ır:~:~ın yP ir,racHtJ. çok ktiçlik miktarda jhracat yapmak

tn;iJr. İhrDcrıt ile dJ.'] f:iyEJt nrEwındak:i. iliskl.yi ölçmek 

amac1ylA yBpılan hesaplamada; 

ı· -- 5 J ~ J 
~) 

r · ::: 4 7 9 2 hul u:rır:-ıu:3 tur. 

Bum'; v r.:5rP ( 95) ihracat i le dı~ fiyatlar arasında 

nep:u tif bir il iryld yi ifade eden regresyon denklemi ihracat 

Drt:ı:-pnın dnbe f nzla .f:i.yiJ.t indi r:Lmi ile saf;larmbileceğini 

ortı-ıyD kcymnktcıclır. 1980'den sonra P;cirUlen ihracat artışı

nın fiyat indirimi ve i.hracatı te?viklerfiJgj_tJ.andığı an

loqJ. Jmn ;eta d ı.r. .i\i_ tek im 1984 y:ı bn da teşviklerin kal dırıl

mas ıyJ D :Lhrncrı.t ta ki d üç i5.F] bunu do2;rulamaktadır. 

İhrncat ile dış fiyat arasında fazla kuvvetli olma

yan bj r :i J ~'}ki. mevcuttur. .Bo lirli li k katsayısJ.nın %4 7, 2 

olmn:JJ. ih:r:·[ıcut nrtı.ryJ.mn %~7!2'sinin clJ.sı fiyatlnrla %52,8 
ini.L de ı'iynt dıc;ındnki. hUyLik hölUmUniirı. ihracat teşvikle

ri ile açı 1:1n rnbi lece?~;i.ni ortay~:t koymakta dJ.r. 

w:;kJr::ı ihracatı zotcn çok az oldurtundan dış fiyat

lardan etkilrmmeside az ol ınaktodJ.r. DUnya 'da p:elişmelerln 

aksine rı'Lirkiye'de bakla ihracatında önemli bir r:elişme 

-··-----··------
(95) Her:ı~r:syon denklemi tablo:30 ve tablo:38'deki veri1er..

'~t=m yararJx: nı larak h8sap lanını}tır .. 
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!"'ir r'ı r!·ıc; rn•':~ t(' d~t~:·. T}"r3 en t:ıE n z olu ;,u temel do ür eti min az 

fiyat arasındaki ilişkiyi 

r5lçmek amacıyla yop:ı.lan hesa9le.malarda; 

Y = 12,2 + 22X 

r = O,IJ 

r == 
? 0,0 btı lı..m m w::; tur .. 

Bı;nı:; f'()re (96) }hracst j le du; d.;yat1ar arasında 

p ozi tiJ yönlü i.l:Lr) ki bulur rnc:dda ve ihra eat ta ki artış dış 

J'iyatJ.ar·dn d.'Jha .i.'azln artı:p r>:erektirmelctedir. Bakla tire

tini yeter-siz oldu.\undan :i.hracEıt m:·tışı ancsk iç tslep kı-

Kcr~'~lnu;yon katsnyır:nnın çok kiiçli.k ol ma sı bakla ihra-

(."+:ı ilP ·"ı:.• fi'T'<t· aracoırı{ı··· ',effi8'l 11-in i]_]'c:;'ırı' bı·1l'Jnmad-.f5.ını ,Ct v ..... ~v U .. ~·~' ~---,Jt•. . o ,.d H , A ···'$ ~ ... ·.,· >. .. '\...LL.,~ .ı. 0 

it'r:ıck etmektedir. Del:irli.lik katsayısının dB sıfıra çok 

ycı kın o1mrw :ı. bsklo ihracat ını . dış f:Lye tl ar la açıkle marı..ın 

nı ümki.i:ı o lmcıdı ~;;ını if ade etm8 kteclir. O hal de bakla i. hraca-

---- ..... , _____ _ 
( 96) Recrec-:ıyon denklemi teblo: 30 ve tablo: 39 'daki veriler

den yarm:-ı~nnJB rak hesaplanrrn~ tır., 
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SOLU C -0-----
' 

Dttnya baklr:ı;ei l üretiminin büytik hölümiinttı gelişmek-

te olan lUkelerde yapıl rraktaclır. nu yiizden diinya baklagil 

üretinı-L, bu iilke üretimlerine ba{:l;1ı olarak intikrarsız bir 

seyir :izlemektedir. BLitUn baklagillerde dünya üretimin:i.n 

ynr:;drm Jnzlr-H=ıJ.rnn Asya kıtasında yapıldığı. ortaya çık

r;ınkt:ı::J-ı:e. 'C'Uckiye ise dünya baklagil Uretiminde %3 gibi 

>d.ir?iik bir pnya ~>ahiptir. Ureti.m ic,;indelci bu kUçiik orana 

kt~}:' ;;ı 1 :ı. k dU.nya :i hrDca tırıde öze ll i kle kı-c·mızı mercimek ve 

norıutta en bUyük ihracatçı oldu{~u, özelli kle 1980 sonra

sındn bu oranın bliyüdü[j;ii görUlmektedir.Ancak bu özelliği

ne rai~men bundan yeterince yararlanamaclıP;ı, ihracat artı

şım.n hala .fiyat indirimleri yoluyla sağlandığı göriilmek

ted:L~::-· .. 

TLb·ldye'de baklap:i1 üretiminin istikrarsız bir seyir 

iz1eclirti gc5rU.lıne !rtedir. ~'üketiminde buna bağlı olarak ge

lL:; t:i/;i, f'iya t lar da i se rıo mi nal olara k artışla ra rağmen reel 

olarL-ık genelde azalma e.:Ulimi olduğu ortaya çıkmaktadır. 

İhrrıcaLı.n irw üretimde ki veJ.L~ rneden çok ihracata verilen 

te~~v·i ~~ler ile devamlı artJ~~ halinde oldu[~u gc:irülmektedir. 

T.:aklAP:ille:r:·den mePcirnek, nohut ve fasul ye zaman za

man deste~cleme kop sanıırın c::ılınmı:.;; aneale tutarlı bir poli ti

ka izlenmedi(;~.nden. üret:Lmde ve fiyatJ arda istikrar sağla

nnmamJ.,-:,ıtJTo t:rırucat artJ.ınnın devam ettirilebilmesi ve sağ

lıklJ. 1ür şekilde ı:?;elir:'mesini_ sa~;;lamak için tutarlı bir po-

li tika gerek me ldedir .. 



Dnlcla g:L llerde fiyat, tiretim hacmini belirlemede et

ki. li oldu:'~;u; 

füercünekte üretim artı:Jımn %57'sinin, nohutta 

%87 1 .sinin, .i:'r3.sul.yede %64,5'irün, baklada ise %73'ünün 
i' i - ..., t ·ı q • ·i J ' q . l: l . ' . ' . l .. ~~ . --:J•· .ı.e-.1 ...•. (. c.ç.ı. .. .aı.anı_e,,er-,ı ortaya çıkma ktadır. Bu da 

vö:'3te-r·mekted:ir ki., üreticiler [iretim kararlarında fiyat

la.rd:ık:i. re li:} me lere g<5re kn ra", verme 1-':te dirler. Bu neden

le 1'-i.yat istikrarJ.nın sainanması üretimde istikrarlı ar

tışlara neden olabilecektir. 

Üretim ihracat ilişkisi kuvvetli sayılabilecek 

niteliktedir. 

ivlerc imek ihracat artış ının %63 'n ün, nohutta ~~67 1 si

nin, fasulye de %48 1 inin, baklada %77 1 sinin üretim artışı 

ile açıklanabileceği ortaya ÇJ.krnaktadır. Ancak ihracat ar

tJ.şının Liretimin yanısıra, ihracat teçviklerinirı etkili ol

dı.ı[n, U:cetündeld. artHJtan daha hızlı artan ihracattan an

JnoTLmnl:tm1r2. İh:r·Bcat d\izeyinin muhafaza edilmesi ve art

tırı.1mnsJJıdu etld.~ü bUyL~k olan üretimin daha titizlikle 

yc5nlendJ ·:·ilmesi, UrE~tjciJ.erin fiyatlaT·dan öte iiretim tek

nir:i1 teknolojik yeni.lili::lnr r:ibi :'!eli:;ımelerden yararlandı

rılrnr~sı i.J.e mUmldin görii1nıekterii.r., 

İhrncnt-J•'j_yat ilic:kisinde ise sanıJLdJ.ğımn aksine 

çok zayJ.f bir Jlişki mevcuttur. 

tbracat iç fiyat ilişkisi zayıf bir ilisıkiyi ~fade 

etmekteelir. 

l'."r;rcimek iç fiyatlEı rırıdaki artı::pn ihracat ile 

açıklennmeyaea\ı ortsya çıkmakta, nohut iç fiyatındaki 

artJ.şın %54,4'U, fasulyede %2l,J'U, bnklada ise ;"a26 1 sı 

n1.rı ihrncat artı. ş J. ile 8(?Jkle. nabilece?~i görtUrnektedir. 



İhracat artı0ıyla iç piyasada azalan arz; talep 

baskı sJ. ile azda olsa iç fiyatların yiikselrncsine neden 

olmaktadn·. Bunun da '-~iirldye 'nin en ()nemli sorunlarından 

0lnn erıf'lB~Jyonu kr5riik1eyici etki yaptı<!:ı söylenebilir. An

cak ihracatın iç fiyatlarda meydana Retirili~i artış çok 

fazLı o1nndı.~ındı:m, enflasyon iizerinde fazla etkisi olma

mnktr:.dır. 

tıırncat dış fjyat i Jir_;ldsi ise çok zayıftır. 

~'~eı:ci.meL ihracatıod:cdd a c-tış· çok kUçlik fiyat indi

rimini p:erekti·c·mekte, nohut ihracatı aetışJ.nın %3l'inin 

l'usulye 'nin %47,2'si:rün alış fiyRtlar:ı ile RÇJ.klanabilece-

0;i, hı:ıkl:ırln ise dı:: fiyrıtlar i.le açJklrımanın miimklin olmadı

?~ı ortnyr~ çı k:rırı k tn d~tr. 

İhrncst 2rtışlarım.n fiy2t indirimine rridilerek 

sai';1EmrrJFJ sJ. mn li serveti n dışarıya transferi ni ifade et-

ı t ' 1 " · 1 ad " ·· ··1me 1 tedı· me _c 8 , iU1r c;ıı . ·L'';ı.m. n ı se a .. ı na m l.<~ı por u . K . r. 

Tiirki. ye bakla r:il i.hracat1.nda bUyük potansiyele sa

hiptir. :fhracatın r-ırttırı lması ÜPetim artışıyla sağlanarak 

sn;;;l 1 k1J. y:::;pıya kavuqturulabilecektir. 

13:-ıklar::il ihrecatı yapıla..YJ. iilke sayılar1nın arttırıl

nınsı. girjlen pszarların da, istikrarlı bir mal arzının 

i nti krnrlı h:ir J'i.yrıt tle .c3a[~lnnrırnk korunrmA1, çaJ.ıştn9ları

na a,\·ırlık verilmelidi.:r:·. Özellikle direkt olarak tüketim 

ynrn lan pr:ı za~r b ra yi5ne J·i nınr: si , 'ri.ir ki ye 'ni n potansiyelini 

dr; ~er le ndi re ce :;:i en (irw!nlj alanlar dır. 
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