
 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası                                                                                                                          Sayı: 2010-16 / 20 Aralık 2010 

 
Ekonomi Notları                   1 
 

 

 
 

 
İşlenmemiş Gıda Fiyatlarında Oynaklığa Yol Açan 

 Yapısal Faktörler 

Cüneyt Orman   Fethi Öğünç    Şeref Saygılı    Gökhan Yılmaz 

The unprocessed food prices are more volatile than the prices of other items 
included in the Consumer Price Index (CPI) in Turkey. Based on the interviews 
conducted with the experts on the food sector, this note presents an analysis on 

the structural factors giving rise to this observation. The high degree of climate-dependence in 
production, insufficiencies in agricultural know-how, high number of intermediaries in the supply 
chain, uncertainties surrounding agricultural subsidies, weaknesses in the regulatory, supervisory 
and monitoring framework, concentration of production in certain geographic areas and 
fluctuations in external demand have been stated during the interviews as the main factors 
behind highly volatile unprocessed food prices. Our observations support the view that public 
policies designed with medium-term/long-term perspectives would be important for ensuring 
stability in unprocessed food prices. 

Türkiye’de işlenmemiş gıda ürünleri fiyatları tüketici fiyat endeksindeki diğer mal ve 
hizmet gruplarına göre daha dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu çalışmada, sektördeki 

farklı kesimlerden uzman kişilerle gerçekleştirilmiş mülakatlardan yola çıkılarak, söz konusu 
fiyatlardaki yüksek oynaklığa yol açan yapısal faktörlere yönelik bir analiz sunulmaktadır. 
Görüşmelerde, üretimin iklim koşullarına bağımlı olması, bilgi alt yapısının yetersizliği, aracı 
sayısının fazla olması, tarım sektörüne yönelik kamu desteklerine dair belirsizlikler, düzenleme ve 
denetim/gözetim yapısındaki yetersizlik, tarımsal üretimin bazı bölgelerde yoğunlaşması ve dış 
talepteki dalgalanmalar bu faktörlerden başlıcaları olarak belirtilmiştir. Gözlemler, işlenmemiş 
gıda fiyatlarının daha istikrarlı seyri için orta-uzun vadeli bir perspektifle geliştirilecek kamu 
politikalarının önemli olduğu düşüncesini desteklemektedir.   

GGiirriişş::  

Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler gıda fiyatlarının dalgalı bir seyir 
izlemesine katkı yapmıştır. Küresel iklim koşullarındaki değişim, Çin ve Hindistan gibi nüfusu 
büyük ülkelerdeki refah artışına paralel olarak talebin güçlenmesi, tarım ürünlerinin 
fiyatlarında istikrarı sağlamaya yönelik kamu politikalarının bazı ülkelerde zayıflaması, büyük 
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ölçekli kurumsal yatırımcıların spekülatif amaçlarla tarımsal ürün piyasalarına yönelmesi gibi 
nedenler bir çok gıda ürününde fiyatların yükselmesine ve daha dalgalı bir seyir izlemesine 
neden olmuştur (OECD-FAO, 2010). Bu gelişmeler konunun incelenmesine yönelik ilginin 
artmasını ve kamu otoritelerinin farklı politika arayışlarını beraberinde getirmiştir. 

Ülkemizde gıda fiyatlarındaki gelişmeler incelendiğinde, işlenmemiş gıda ürünleri 
fiyatlarının yüksek bir oynaklık sergilediği ve bu oynaklığın son yıllarda bir miktar artış 
gösterdiği gözlenmektedir (Grafik 1).1 Ayrıca, bulgular bu oynaklığın diğer ülkelere kıyasla da 
belirgin bir ölçüde yüksek olduğuna işaret etmektedir (Öğünç, 2010). Söz konusu malların 
tüketici fiyat endeksinde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında, işlenmemiş gıda 
fiyatlarının seyri tüketici enflasyonunun analiz ve tahmininde önemli bir belirsizlik unsuru 
oluşturmakta, beklenti yönetimini zorlaştırmaktadır. Nitekim, TCMB temel politika 
metinlerinde bu konuya sıklıkla atıfta bulunulmaktadır. Örneğin, 2010 yılı Eylül ayına ilişkin 
Para Politikası Kurulu toplantı özetinde konuya ilişkin olarak, “Kurul üyeleri, işlenmemiş gıda 
fiyatlarındaki belirgin dalgalanmanın enflasyonun oynaklığını artıran temel unsur olduğuna 
dikkat çekmiş,... işlenmemiş gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların kısa vadeli enflasyon 
tahminleri üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilmiştir” ifadesi yer almıştır. Bu 
bağlamda, bu malların fiyatlarının yakından takip edilmesi ve oynaklığa yol açan unsurların 
tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması, orta vadede fiyat istikrarının tesisi açısından büyük 
önem arz etmektedir.2  

Grafik 1. Oynaklıkta Zaman İçinde Değişim  
(Aylık Enflasyonun 24 Aylık Hareketli Standart Sapması) 
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 Kaynak: TÜİK, TCMB. 

                                                 
1 Öğünç (2010) çalışmasında kullanılan beklenmedik oynaklık ölçütüne dayalı hesaplamalar, işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarının işlenmiş gıdalara 
kıyasla yaklaşık beş kat daha fazla oynaklık sergilediğine işaret etmektedir. 
2 İşlenmemiş gıda fiyatlarının 2003 bazlı endeksteki gelişimi incelendiğinde, son yıllarda bu gruptaki fiyatların artış oranının genel tüketici fiyatları 
artış oranının üzerinde seyrettiği, ancak tarihsel olarak bu iki fiyatın kayda değer bir ölçüde birbirinden farklılaşmadığı gözlenmektedir. Bu itibarla, 
işlenmemiş gıda fiyatlarına ilişkin çalışmalar fiyatların seviyesinden ziyade bu seviye etrafındaki oynaklığa odaklanmaktadır. 
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Bu çerçevede, çalışmada ülkemizde işlenmemiş gıda fiyatlarının oynaklığına etki eden 
yapısal unsurlar ortaya koyulmaktadır. Yapısal sorunlar ve bunlara yönelik öneriler sektördeki 
farklı kişi ve kurum temsilcileriyle yaptığımız görüşmelere dayanmaktadır. Yaptığımız 
analizlerde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık, çoğunlukla meyve ve sebze ürünleri 
özelinde ele alınmaktadır. Bunun temel nedeni, bu malların işlenmemiş gıda fiyatları 
içerisinde en fazla oynaklık sergileyen ve aynı zamanda tüketim sepeti içinde payı yüksek 
olan ürünler olmasıdır. 

22..  AArraaşşttıırrmmaa  YYöönntteemmii  

Çalışma işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklığa etki eden yapısal faktörleri 
incelemektedir. Yapısal sorunlar çok farklı nitelikteki ekonomik, sosyal ve kurumsal unsurun 
etkileşiminden oluşmaktadır. Karmaşık nitelikteki bu sorunlara yönelik resmi bir bütün olarak 
ortaya koymak amacıyla, istatistiki yöntemler yerine, konuyu derinlemesine incelemiş olan 
veya farklı boyutlarıyla konunun değişik aşamalarında bulunan kişi veya kurum temsilcileriyle 
kapsamlı görüşmeler yapılması yaklaşımı benimsenmiştir.  

Görüşme yapılan kişi ve kurum temsilcileri yargısal değerlendirmelerle tespit edilmiştir. 
Bu tespitler yapılırken, olabildiğince konuya yönelik farklı kesimlerin bakış açılarının 
kapsanmasına ve konusunda uzman kişilerle görüşülmesine özen gösterilmiştir. Bu 
kapsamda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Rekabet Kurumu, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği gibi kurumlardan üst 
düzey yönetici veya uzman kişiler, işlenmemiş gıda ürünlerinde aracılık yapan ve perakende 
satış aşamasında bulunan firmaların (zincir marketlerin) üst düzey yöneticileri ile tarım 
sektörüne yönelik önemli çalışmaları bulunan köşe yazarı ve akademisyenlerle 
görüşülmüştür.3 2010 yılı Haziran ayında yapılan ve her biri ortalama 2 saat süren 
görüşmelerde 16 uzman kişinin bilgisine başvurulmuştur. Bu görüşmelerin yarısı yüz yüze, 
diğer yarısı ise telekonferans biçiminde yapılmıştır. 

Görüşmeler için standart bir anket formu hazırlanmamıştır. Bunun yerine, konuya yönelik 
açık uçlu ve niteliksel içerikli temel soru başlıkları (tarımsal üretim koşulları, piyasa yapısı ve 
fiyat mekanizması, fiyatların seyrinde önem taşıyan faktörler, vb.) belirlenmiş ve bu sorular 
çerçevesinde ilgili kişilerin değerlendirmesi talep edilmiştir. Görüşmelerde odaklanılan 
konular, görüşülen kişilerin bilgi ve deneyim birikimleri dikkate alınarak, farklılık göstermiştir. 
Görüşmelerin, bir anket çalışmasından ziyade karar süreçlerini (sorunlar, amaçlar, araçlar, 
yöntemler) ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacak ve bu karar süreçlerinin yansımalarını 

                                                 
3 Görüşme yapılan kişilerden bir bölümü tarım sektöründe üretim yapan işletmelere de sahiptir. Dolayısıyla, tarım sektöründeki üretim birimleri de 
görüşme kapsamına sınırlı da olsa yansıtılmıştır.  
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sistematik bir biçimde değerlendirmeye imkan verecek biçimde, bilgisine başvurulan kişilerle 
etkileşimli olarak yürütülmesine önem verilmiştir.  

33..  İİşşlleennmmeemmiişş  GGııddaa  ÜÜrrüünnlleerrii  FFiiyyaattllaarrıınnddaakkii  OOyynnaakkllıığğıınn  YYaappııssaall  NNeeddeennlleerrii  

Ülkemizde meyve-sebze fiyatlarındaki oynaklığın görece yüksek olmasının nedenlerini iki 
gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta fiyat endekslerinin hesaplanma yöntemine ilişkin 
olası farklılıklar, ikinci grupta ise fiyatların oluşumuna etki eden yapısal nedenler bulunmaktadır. 
Atuk ve Sevinç (2010) birinci gruba yönelik olarak yaptıkları çalışmada, sebze ve meyve 
fiyatlarının tüketici fiyat endeksine dahil edilmesinde ülkemizde ve diğer ülkelerde kullanılan 
yöntemler (mevsimsel ürünlerin fiyat endekslerinde ele alınış biçimi) arasında farklılıklar 
bulunduğunu (değişken/sabit ağırlık yaklaşımları), bu durumun fiyatlardaki oynaklığı 
etkileyebildiğini tespit etmiştir. Ayrıca, çalışmada fiyat oynaklığının görece düşük olduğu bazı AB 
ülkelerinde fiyatların endekslere farklı şekilde dahil edilmesine dayalı örnekler olduğuna da dikkat 
çekilmiştir.4 Söz konusu çalışmayı tamamlayıcı nitelikte, bu çalışmada işlenmemiş gıda 
fiyatlarındaki oynaklığa etki eden yapısal unsurlar incelenmektedir. 

İşlenmemiş gıdaların fiyatlarındaki oynaklığa neden olan yapısal faktörlere yönelik olarak 
aşağıda sekiz başlıkta topladığımız tespitler, belirtildiği üzere çeşitli kurum/kuruluşlardan 
uzman kişilerle yaptığımız görüşmelere dayanmaktadır. Diğer yandan, tarım sektöründeki 
yapısal sorunların önemli bir bölümü kitap, rapor, makale biçimlerinde halihazırda kamuoyuyla 
paylaşılmış durumdadır.5 Bu bağlamda, bu çalışma farklı uzmanların, işlenmemiş gıda 
fiyatlarında oynaklığa yol açan unsurlara ilişkin görüşlerini toplu biçimde sunan bir değerlendirme 
olarak da görülebilir. Bu görüşleri sekiz alt başlıkta sunmak mümkündür: 

1) Üretimin İklim Koşullarına Bağımlılığının Yüksek Olması: Yapılan görüşmelerde, 
işlenmemiş gıda ürünlerine yönelik talebin fiyat ve gelir esnekliklerinin düşük olması 
nedeniyle, bu malların fiyatlarında meydana gelecek değişimin büyük ölçüde arz koşulları 
tarafından belirlendiği ifade edilmiştir. Bu durumun özellikle meyve üretimi için daha fazla 
önem taşıdığı öne sürülmüştür. Uzmanlara göre, ortalama gelir düzeyinin görece düşük 
olması, çiftçilerin ortalama eğitim düzeyinin sınırlı olması, küçük ölçekli üretim, sulama vb. 
altyapı yatırımlarının yetersizliği ve modern üretim tekniklerinin yeterli olmaması gibi 
nedenlerle, üreticiler iklim koşullarının üretim miktarı ve kalitesi üzerine etkisini 
sınırlandırmada yetersiz kalmakta ve sonuçta arz düzeyinde önemli dalgalanmalar 
yaşanabilmektedir. Diğer taraftan, tarım ürünlerine yönelik sigorta sisteminin yeterince 
yaygınlaşmaması üretici gelirlerindeki dalgalanmaya paralel olarak üretim miktarındaki 

                                                 
4 Örneğin, bazı ülkelerde aşırı oynaklık sergileyen meyve ve sebze ürünlerinde ilgili ürün için toplanan fiyatların tamamı yerine, ikame etkisini 
yansıtmak amacıyla fiyat dağılımının bir bölümü endeks hesaplamalarına dahil edilmektedir. 
5 Sektördeki sorunlara yönelik olarak bkz. Kıymaz ve Saçlı (2008), DPT (2007), TZOB (2010), TÜSİAD (2008). 
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istikrarsızlığı desteklemektedir. Ayrıca, iklim koşullarındaki değişimin arz miktarı 
üzerindeki etkisini sınırlamada önem taşıyan depolama faaliyetinin yetersiz düzeyde 
olduğu ifade edilmiştir.  

 Yeni üretim teknikleri sonucunda tarımsal üretimin iklim koşullarına duyarlılığını 
azaltmak mümkün olsa da birçok gıda ürünü üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda 
iklim koşullarının değişmesi nedeniyle (kuraklık, küresel ısınma, vb.) bu ürünlerin 
fiyatlarının istikrarsız bir eğilim sergilediğini göstermektedir. Bu itibarla, ülkemiz 
özelinde de iklim koşullarında meydana gelen olası değişmenin gıda ürünlerinin 
fiyatlarının gelişiminde önem taşıyabileceği düşünülmektedir.  

 Üretim miktarının iklim koşullarına duyarlılığını azaltmak amacıyla üretimin fiziki, 
teknolojik ve beşeri altyapısının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, 
sektörde bulunan küçük ölçekli geleneksel üretim biçiminin yerini büyük ölçekli üretim 
yapan, modern üretim, yönetim ve pazarlama teknikleri kullanan, yurt içi ve dünya 
piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip eden ticari işletmelerin gelişiminin 
desteklenmesinde (seracılığın ve sulu tarımın yaygınlaştırılması, kuraklığın etkisini 
azaltıcı tedbirlerin alınması, ilaç ve gübre gibi girdilerin bilinçli kullanımının sağlanması, 
vb.) fayda görülmektedir.  

2) Bilgi Altyapısının Yetersizliği: Ticari işletme niteliği yetersiz olan, daha çok geleneksel 
aile işletmelerinin baskın olduğu tarımsal üretimde hangi ürünün ekileceğine yönelik 
kararlar çoğu kez cari yıldaki fiyatlara bakılarak alınmaktadır. Üretimde çeşitlendirmeye 
gidilmeksizin, üretim alanlarının ağırlıkla cari yılda fiyatı yüksek olan ürünlere ayrılması, 
takip eden yılda bu ürünün fiyatında önemli bir azalışı, ekiminden vazgeçilen ürünün 
fiyatında ise önemli bir yükselişi gündeme getirebilmektedir. Örümcek Ağı Teorisi olarak 
adlandırılan bu süreç ağırlıkla sebze üretiminde geçerlidir. Dolayısıyla, üreticilerin bilinç 
düzeyinin sınırlı olduğu durumlarda, cari yılda fiyatlarda gözlenen oynaklık izleyen 
yıllardaki oynaklığa da zemin hazırlamaktadır. 

 Diğer taraftan, sektörde kayıt dışılığın büyük boyutta olması ve üreticilerin 
kurumsallaşamaması (örgütlenememesi) ürün borsalarının gelişimini ve üretim 
planlaması yapılmasını sınırlandırmaktadır.6 Tarımsal üretime yönelik veri kalitesinin 
zayıflığı da üretici ve aracılar tarafından fiyatların sağlıklı bir biçimde öngörülebilmesini 
engellemektedir. Bu çerçevede, sağlıklı ve güncel bir tarım envanterinin oluşturulması, 
veri kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması bilgi altyapısını geliştirecektir.  

                                                 
6 Yüksek orandaki kayıt dışılık nedeniyle hale giriş yapan mal miktarı değişken bir görünüm arz etmekte, bu nedenle ilgili malların fiyatlarında 
büyük boyutlu değişimler gözlenebilmektedir.  
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3) Piyasa Yapısı: Görüşme yaptığımız uzmanlar, ülkemizde üretici örgütlenmesinin 
gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça zayıf olduğuna dikkat çekmiştir. Buna karşın, nihai 
aşamadaki satıcıların ve aracıların daha güçlü bir konuma sahip olduğu ifade edilmiştir. 
Örgütsüz olmaları nedeniyle üreticiler fiyatların belirli bir düzeyde istikrar kazanmasında 
rol oynayamamakta, fiyatların gelişimini kimi zaman spekülatif davranışlar 
sergileyebilen aracılar veya alıcı firmalar yönlendirmektedir. Gelişmiş ülkelerde 1-2 olan 
aracı sayısı (aracı zinciri) ülkemizde bazı mallarda 5-6 dolayına kadar yükselmekte, her 
bir aracı grubunun sergilemiş olduğu tepki fiyatlardaki oynaklığı artırabilmektedir. 
Yapılan görüşmelerde, söz konusu durumun olumsuz sonuçlarına yönelik çok sayıda 
gözlem olmasına rağmen durumun engellenmesine yönelik girişimlerin yeterli olmadığı 
belirtilmiştir. Bu anlamda, Avrupa Birliği’nde uygulanan politikalar da dikkate alınarak, 
işlenmemiş gıda ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan sürece yönelik daha etkin 
bir gözetim ve denetim yapısının geliştirilebileceği düşünülmektedir.7  

 Piyasada daha güçlü bir konumda bulunmalarına rağmen, aracıların da çoğunlukla 
kurumsal bir nitelik taşımadığı ve eksik bilgiye dayalı olarak hareket ettiği öne 
sürülmektedir. Piyasanın derinlik kazanmamasının (küçük ölçekli üreticiler, çok sayıda 
ve kurumsal niteliği zayıf aracılar, yüksek kayıt dışılık oranı, sağlıklı bir tarım 
envanterinin bulunmaması vb. unsurların) spekülatif eğilimlere zemin oluşturduğu 
belirtilmektedir. 

 Arz miktarında meydana gelebilecek dalgalanmaların etkisini azaltmak bakımından 
ürünlerin depolanması büyük önem taşımaktadır. Ancak, görüşmelerde bazı ürünlerde 
depolama faaliyetinin aracılar tarafından yapılmasının spekülatif davranışlara yol açtığı, 
ve buna ek olarak, üretici birlikleri tarafından yapılan depolama faaliyetinin yetersiz 
düzeyde olmasının piyasanın daha dengeli bir yapı kazanmasını engellediği 
belirtilmiştir. 

 Perakende zincirlerinin ihracat payı yüksek olanlar dışındaki sebze ve meyve fiyatlarını 
ağırlıkla toptancı hallerinde oluşan fiyatları baz alarak belirlediği, ancak özellikle arz 
miktarındaki istikrarsızlığa paralel olarak toptancı hallerindeki fiyatların oldukça dalgalı 
bir seyir izlediği öne sürülmüştür. Bu bağlamda, bazı bölgelerde çok sayıda ve küçük 
ölçekte olan sebze-meyve hallerinin birleştirilerek piyasanın derinlik kazanması 
konusunun ve toptancı hallerinde meyve ve sebze fiyatlarındaki oynaklığı azaltıcı ne tür 
tedbirler alınabileceği hususunun detaylı olarak incelenmesinde fayda görülmektedir. 
Bunun yanında, işlenmemiş gıda fiyatlarının perakende satış birimleri tarafından önemli 

                                                 
7 Avrupa Komisyonu bu konuya yönelik olarak çalışmalarda bulunarak, 2009 yılında “A Better Functioning Food Supply Chain in Europe” isimli bir 
çalışma yayımlamıştır. Rekabet boyutu ile ilgili çalışma için ise bkz. Avrupa Komisyonu (2007).  



 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası                                                                                                                          Sayı: 2010-16 / 20 Aralık 2010 

 
Ekonomi Notları                   7 
 

bir pazarlama aracı (müşteri çekme) olarak görüldüğü ve bu nedenle diğer mallara göre 
zaman içinde daha dalgalı bir fiyat yapısının oluşabildiği belirtilmiştir.  

 Nihai aşamadaki alıcı firmalar ve üreticiler arasında orta-uzun vadeli ilişkilerin 
(sözleşmeli üreticilik) yaygınlaşmaması nedeniyle üretim planlamasının güçleştiği, bu 
durumun da arz miktarında dalgalanmalara (arz fazlası veya açığı) neden olabildiği öne 
sürülmüştür. 

4) Kamu Destek/Teşvik Sistemindeki İstikrarsızlık: Görüşme yapılan uzmanlara göre, 
birçok ülkede kamu tarafından sektöre sağlanan destek/teşvik sistemi 5-7 yıla uzanan 
bir dönemi kapsamasına rağmen, ülkemizde bir yandan söz konusu sistemler sık sık 
değişikliğe uğramakta, diğer yandan destek ve teşviğe yönelik önlemler üreticiler 
tarafından üretim kararı alındıktan sonra veya kısa bir süre önce açıklanmaktadır. 
Tarım ürünlerine yönelik piyasalar güçlü olmadığından, kamu destekleme politikaları 
ürün miktarları üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum, sektörde fiyatların olası seyrine 
yönelik beklentilerin sağlıklı bir şekilde oluşmasını engellemektedir.  

Piyasa mekanizmasının etkin çalışmasını sağlayacak önlemler üretim planlamasını 
iyileştirerek arz miktarındaki dalgalanmaları azaltacaktır. Bu kapsamda, sektördeki 
üreticilerin risk yönetim kapasitesi güçlü modern ticari işletmelere dönüşümünü 
hızlandırıcı önlemler yanında, sektöre yönelik kamu destek/teşvik sisteminin basit ve 
şeffaf olması, öngörülebilirliği teminen 5-7 yıl gibi daha uzun vadeli bir perspektif 
taşıması önem arz etmektedir. Buna ek olarak, küçük ölçekli üreticilerin zirai danışmanlık 
hizmeti almalarının teşvik edilmesi (örneğin, danışmanlık ücretinin bir bölümünün kamu 
tarafından karşılanması) üretim planlamasını destekleyecektir.  

5)  Tarımsal Üretimin Belirli Bölgelerde Yoğunlaşması: Türkiye coğrafyasının iklim 
koşulları bazı ürünlerin yılın farklı zamanlarına yayılarak üretilmesine uygun olduğu 
halde, tarımsal üretim ağırlıkla az sayıda merkezde/bölgede yoğunlaşmış olarak 
yapılmaktadır. Bu durum, bazı ürünlerde üretim sezonunun kısa olmasına neden 
olmakta, kısa üretim sezonları ise ani fiyat hareketlerine sebep olabilmektedir.  

Tarımsal üretimin farklı bölgelere yaygınlaştırılması ve sezon planlaması yapılmasının, 
üretim miktarı ve ürün fiyatlarındaki oynaklığı azaltabileceği belirtilmiştir. Meyve ve 
sebzede üretim sezonunun uzatılmasına yönelik tedbirler alınarak ülkemizin iklim ve 
coğrafi koşullarından en üst düzeyde yararlanılabileceği düşünülmektedir. 
Görüşmelerde, halihazırda üretim sezonunun uzatılması yönünde bazı özel sektör 
firmalarının başarılı uygulamalarının olduğu belirtilmiştir. Ancak bu uygulamaların kamu 
kurumları tarafından geliştirilecek politikalar ekseninde daha kapsamlı ve sistematik bir 
niteliğe kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede, üretim birimlerini 
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bilgilendirici faaliyetler ve tarım sektörüne yönelik envanter çalışmaları önem 
taşımaktadır.  

6) Dış Talepteki Dalgalanmalar: Sebze ve meyve ihracatının üretim miktarına oranı son 
yıllarda hızlı bir yükseliş göstermiş, bazı mal gruplarında bu oran yüzde 20’ye ulaşmıştır. 
Tarımsal ürünlerde (özellikle meyve) üretim miktarını kısa bir dönem içerisinde artırmak 
oldukça güçtür. Bu nedenle, tarım sektörünün ihracat kanalıyla dış piyasalara artan 
entegrasyonu yurt içi arz miktarı yanında yurt dışı talepteki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde 
etkili olmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda meyve ve sebze sektöründe 
hızla artan ihracat miktarının yurt içi fiyatların oynaklığına etkilerinin ayrıntılı olarak 
incelenmesinde fayda görülmektedir.   

 Ülkemiz için önemli dış pazar konumuna gelen Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin 
taleplerindeki dalgalanmalar sektördeki fiyat oynaklığında önem taşımaktadır. Dış 
talepteki oynaklığın ise özellikle perakende zincirlerindeki bazı sebze ve meyvelerin 
(narenciye, kiraz, domates, vb.) fiyatlarındaki gelişimi etkilediği belirtilmektedir. Kalite ve 
ürün standartlarındaki yetersizliğin (zirai ilaç kalıntısı sorunu, vb.) dış talepteki 
oynaklığın temel nedeni olduğu öne sürülmektedir. Bu çerçevede, bu konuya yönelik 
daha güçlü bir hukuki ve kurumsal altyapının oluşturulması, üretim birimlerinin insan 
sağlığını tehdit etmeyen meyve-sebze üretimi konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi 
fayda sağlayacaktır. Diğer yandan, özel sektör birimlerinin (üretim birimleri, birlikler, vb.) 
ve kamu otoritelerinin dış piyasalardaki gelişimi (tüketici tercihleri ve bu tercihlerde 
meydana gelebilecek değişmeler, rakip ülke firmalarının konumları ve stratejileri, vb.) 
yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri zamanında alması önem taşımaktadır.  

7) İhraç Mallarının Fiyat Yapısı: İşlenmemiş gıdalarda ihracatın ithalatçı (özellikle AB 
ülkeleri) ülkeler tarafından belirlenmiş fiyat listelerine göre yapıldığı belirtilmiştir. Bu 
listeler ürünlerin kalitesi dikkate alınarak açıklanmakta, yabancı para cinsinden 
belirlenmekte ve üretim/tüketim dönemleri dikkate alınarak aylık bazda değiştirilmektedir. 
İhracatçıların açıklanan fiyat listelerine uymaması durumunda ek vergi uygulaması yoluna 
gidilmektedir. Bu çerçevede, bir yandan döviz kurundaki gelişmeler, diğer yandan fiyat 
listelerinin değişmesi ihracat fiyatlarında değişime ve oynaklığa neden olmakta, ihraç 
fiyatlarındaki değişim ve oynaklık ise fiyatı ihraç ürünleri baz alınarak belirlenen yurt içi 
sebze ve meyve fiyatlarına yansıyabilmektedir. Öte yandan, söz konusu listelerin ithalatçı 
ülkeler açısından sebze-meyve fiyatlarında görece daha istikrarlı bir yapının oluşmasını 
destekleyebileceği de not edilmelidir.8 Zira, ihracatçı ülkeler açısından fiyat listesindeki 
değişime ek olarak, döviz kurundaki değişim de fiyat oynaklığına etki edebilmektedir. 

                                                 
8 İşlenmemiş gıdalarda ithalat payının yüksek olduğu ülkelerde bu mallların fiyatları daha istikrarlıdır. Bu durum üç farklı nedenden 
kaynaklanmaktadır: Öncelikle, ithalat ülkelere ihtiyaç duyulan ürünleri dünyanın farklı bölgelerinden temin etme imkanı sağlayarak, yurt içi arz 
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8) Tüketim Kalıbı: Diğer birçok ülkeden farklı olarak, ülkemizde bireylerin gıda tüketimi 
içinde yaş sebze-meyve tüketimi öne çıkmaktadır. Kutulanmış, kurutulmuş veya 
dondurulmuş sebze-meyve talebinin sınırlı olması nedeniyle, arz miktarındaki 
gelişmeler ülkemizde daha büyük boyutta fiyat hareketlerine neden olabilmektedir.  

44..  GGeenneell  DDeeğğeerrlleennddiirrmmee  

Sektörün uzmanlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde işlenmemiş gıda 
fiyatlarındaki oynaklığın farklı nitelikteki çok sayıdaki faktörle ilişkili olabileceği tespit edilmiştir. 
Üretimin iklim koşullarına bağımlı olması, bilgi alt yapısının yetersizliği, üretici örgütlenmesininin 
zayıflığı, aracı sayısının fazla olması, tarım sektörüne yönelik kamu destek sisteminin istikrarsız 
olması, düzenleme ve denetim/gözetim yapısındaki yetersizlik, tarımsal üretimin bazı 
bölgelerde yoğunlaşması ve dış talepteki dalgalanmalar bu faktörlerden başlıcalarıdır. Bu 
faktörlerin bir bölümü orta-uzun vadeli politikalarla giderilebilecek/azaltılabilecek nitelikte 
olmakla birlikte, bir bölümü ülkelerdeki tüketim tercihleri, iklim ve üretim koşulları (üretilen malın 
niteliği, ülkenin üretici, ihracatçı veya ithalatçı olup olmadığı, vb.) ile ilişkilidir ve politika 
önlemlerinin bu konular üzerinde etkisi oldukça sınırlı kalabilmektedir. 

İşlenmemiş gıda fiyatlarının gelişimi incelenirken dikkate alınması gereken diğer bir husus, 
üretim yöntemleri, saklama koşulları, iklime duyarlılık derecesi, piyasa yapıları ve ihracata konu 
olma düzeyi gibi açılardan söz konusu grupta yer alan mallar arasında önemli farklılıklar 
bulunduğudur. Bu bağlamda, inceleme konusu malların fiyat hareketlerine yönelik 
genellenebilir tespit ve politika önerilerinin sınırlı olduğu, sağlıklı bir analiz yapmak için söz 
konusu malların özelliklerini dikkate alan uzman bir bakış açısının gerekli olduğu 
düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışma kapsamlı önerilerde bulunmaktan ziyade 
görüşmelerden derlenen bilgiler dahilinde oynaklıkta etkili olan faktörlere yönelik genel bir 
çerçeve ortaya koymakta ve durum analizi yapmaktadır. Yukarıda sunulan başlıkları da 
kapsayacak şekilde, kamu ve özel sektör kuruluşlarınca detaylı çalışmalar yapılmasının ve 
elde edilecek sonuçlar paralelinde ayrıntılı politikalar geliştirilmesinin işlenmemiş gıda 
fiyatlarınının orta-uzun vadede daha istikrarlı bir seyir izlemesi açısından önem taşıdığı 
düşünülmektedir. Bu yönüyle, bu çalışma araştırmacılar için bir araştırma sahası oluşturma 
amacı da taşımaktadır. 

                                                                                                                                                         
miktarının daha istikrarlı bir seyir izlemesine neden olmakta ve buna bağlı olarak fiyatların da istikrarlı bir eğilim kazanmasına katkı yapmaktadır. 
İkinci olarak, ithalat yurt içi üreticiler (ve aracılar) üzerinde baskı oluşturarak fiyatlardaki dalgalanmaları sınırlandırmaktadır. Son olarak, ithal 
ürünlerin üzerinde önemli düzeyde miktara bağlı (spesifik) vergi ve benzeri yüklerin bulunması durumunda, toplam ürün değeri içerisinde doğrudan 
üretim maliyetinin payı gerilemekte ve bu ürünlerin arzında meydana gelebilecek değişimin nihai ürün fiyatına yansıması daha sınırlı 
kalabilmektedir.  
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Son olarak, 26 Mart 2011’de yürürlüğe girecek olan 5957 Sayılı Hal Kanunu, işlenmemiş 
gıda fiyatlarında kısa ve orta dönemde maliyet azalışına ve fiyatların daha istikrarlı bir seyir 
izlemesine katkı sağlayacak çeşitli hükümler içermektedir. Yukarıda belirtilen yapısal sorunlara 
yönelik olarak, Kanunda aracı sayısının azaltılmasını, üretici birliklerinin desteklenmesini, kayıt 
dışılığın azaltılmasını, işlem maliyetlerinin düşürülmesini ve bazı fiziki altyapı unsurlarının 
geliştirilmesini hedefleyen önlemler bulunmaktadır. Söz konusu kanuna yönelik alt 
düzenlemeler sebze ve meyve fiyatlarında istikrarın tesis edilmesine katkıda bulunma 
potansiyeli taşımakla birlikte, katkının düzeyinin uygulama sürecine bağlı olacağı 
düşünülmektedir.  
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