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B LE K ENDEKSLE TARIM SEKTÖRÜNÜN GEL M DÜZEY N N
AB ÜLKELER  KAR ILA TIRMALI ÖLÇÜMÜ 

Tu ba POLATKAN *                       Ferhat ARSLANER** 

ÖZET 

Tarm sektöründeki çok yönlü geli imin ve bunlarn etkilerinin analiz edilmesinin 
yan sra, tarmsal geli me düzeyinin tespitinde pek çok göstergenin birle imine dayal
olarak üretilen bile ik tarmsal geli im endeksinin ölçülmesi, tarmsal üretimdeki geli im
düzeyinin de erlendirilmesi ve kar la trlabilmesinde kullanlabilecek önemli bir 
gösterge niteli i ta maktadr. Çal ma kapsamnda bitkisel üretim ve hayvansal üretim 
de erlerine ili kin verimlilik ve hayvan yo unluk endeksi gibi geli im göstergeleri analiz 
edilmektedir. Ayrca tarmsal geli menin izlenmesine ve ülkeleraras kar la trlmasna
olanak verecek göstergeler kullanlarak bile ik geli im endeksinin hesaplama yöntemi 
verilmekte ve bu kapsamda tarm sektöründe kullanlan geli mi lik göstergelerine yeni bir 
bak  açs getirmek amaçlanmaktadr. Ülke kar la trmasnda, AB’ye üye ve aday ülkeler 
için ilgili göstergelere ait de erler hesaplanarak istatistikî de erlendirmeler yaplmaktadr.

Anahtar kelimeler: Bile ik tarmsal geli im endeksi, Verimlilik, Hayvan yo unluk
endeksi, statistik göstergeleri, Tarmsal istatistikî göstergeler,  
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COMPARISON OF EU COUNTRIES 

ABSTRACT 

In spite of the analysis of sophisticated developments and their effects in the 

agricultural sector, measuring composite index of agricultural development depending 

upon main statistical indicators in the determination of the level of agricultural sector 

developments is one of the important issue for the evaluation and comparison of the degree 

of development in agricultural development. Within this article, development indicators 

like productivity and density index related to crop and livestock production are analyzed. 

Additionally, the method for the composite index of agricultural development is given by 

using indicators for monitoring agricultural development and country comparison. In the 

country comparison, statistical analysis and evaluations by the help of related indicators 

are made for EU member and candidate countries. 
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1. G R

Türkiye önemli bir tarmsal üretim potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel, sahip 
olunan farkl iklim ve toprak özelliklerinin geni  bir ürün desenine imkân sa lamasyla
yakndan ilgilidir. Do al olarak bu durum, tarihsel süreç içinde, çok sayda insann tarmsal 
üretime kanalize olmasna imkân sa lam tr. Ülkemizin sanayile me sürecinde yeterince 
mesafe alamam  olmas nedeniyle de geçiminin önemli bir bölümünü hâlâ tarmdan 
sa lamakta ve buna ba l olarak tarmsal istihdam yüksek düzeylerde seyretmektedir. 
Dolaysyla, Türkiye için tarm, göz ard edilemeyecek düzeydedir. Bu önemin 
vurgulanmas, geli me düzeylerinin belirlenerek gerekli durumlarda uygun önlemlerin 
alnmas için stratejik kararlarn verilmesi ve uluslararas kar la trmalara olanak 
sa lamas açsndan tarm sektöründe üretilen istatistikler ve hesaplanan istatistikî 
göstergeler önem arz etmektedir.  

Krk yl a kn bir süredir devam eden ini li-çk l bir üyeli e hazrlk serüveninin 
ardndan 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerine ba lama karar
alnm tr. Uzun yllar sürmesi beklenen tam üyelik müzakerelerinde en fazla sorunla 
kar la laca  tahmin edilen alanlardan biri tarm sektörü olarak kar mza çkmaktadr.
Bu süreçte tarm istatistikleri, son derece kritik bir önem ta maktadr1. Müzakerelerde 
kullanlmak üzere tarm konusunda ülke pozisyon belgesinin hazrlanmas, bununla 
ba lantl olarak derogasyonlar ve geçi  dönemi taleplerinin belirlenmesi, ciddi saysal
ara trmalar yaplmasna ihtiyaç göstermektedir. Saysal inceleme ve ara trmalar da 
tarmsal istatistiklere ve göstergelere dayanmak durumundadr (Acar ve Arslaner, 2006). 

Türkiye ile AB arasnda uygulamada uyumun sa lanabilmesi için yapsal 
ko ullarda benze me ayr bir öneme haizdir. Bu uyumun olabilirli ini de erlendirmek ve 
uyum süreci içinde kaydedilmesi gereken geli melerin saptanp buna yönelik stratejilerle 
ilerleme sa layabilmek için tarm sektöründe kar la trlabilir istatistikî göstergelerin 
üretimi son derece kritiktir. Dolaysyla gerek AB’ye uyum süreci gerekse ülkemiz 
ekonomisinin geli mesi için tarmn öneminin açkça ortaya konulmas hem politika 
yapclarn hem de kamuoyunun sektöre bak  açsnn do ru bir perspektife çekilmesi 
açsndan zorunludur. 

Türkiye ekonomisinde tarm sektörünün yeri ve önemi sahip olunan tarmsal 
potansiyel tarm sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hasla (GYH)’ya yapt  katk, tarm
sektörünün istihdama katks, d  ticaret içindeki pay, enflasyon ve yatrmlara katks
aracl yla incelenmektedir. Sahip olunan tarm alanlar bu tarm alanlarnn kullan na

1 Bu çerçevede, AB’ye uyumlu güvenilir tarm istatistiklerinin üretilmesi, “Tarm ve Krsal Kalknma” (Fasl
11) ve “ statistik” fasl (Fasl 18) müzakerelerinde kriter olarak belirlenmi tir. Tarm ve Krsal Kalknma 
Fasl 3. Teknik Açl  Kriteri; tarm istatistiklerine yönelik sa lam ve güvenilir istatistiklerin üretilmesi için 
mevcut durum, eksiklikler ve planlanan çal malar içeren bir strateji belgesi sunulmasn gerektirmektedir. 
Bu kapsamda taslak Tarm statistikleri Strateji Belgesi hazrlanm  ve Komisyona sunulma a amasndadr. 
statistik Faslyla ilgili Tarm statistikleri Kapan  Kriterleri ise tarmsal i letme kaytlarnn olu turulmas,

verilerin derlenmesine dair metodolojinin ve organizasyonun ayrntl biçimde açklanmas ve istatistiklerin 
sunumunu içermektedir. 
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göre da lm, i letme yaps ve ölçe i, i letmelerde arazi parça says, ürün gruplarna göre 
ekim alanlar, bitkisel ve hayvansal üretimi kapsayacak ekilde tarmsal üretim, tarmda 
verimlilik, mekanizasyon ve tarmsal üretim de eri tarm sektöründe ksa ve uzun dönemde 
incelenen di er temel göstergelerdir.2 Çal mada kullanlan veriler TÜ K tarafndan
üretilen resmi rakamlardr. 3

Çal ma kapsamnda üzerinde durulan göstergeler bitkisel ve hayvansal üretim 
verimlilikleri, hayvan yo unluk endeksi ve bu göstergelerden olu an bile ik tarmsal 
geli im endeksi (BTGE)’dir. Öncelikle ürün baznda elde edilen önemli bir istatistikî 
gösterge olan verimlilik ile ilgili bilgiler verilecek, di er gösterge olan hayvan yo unluk
endeksinden bahsedilecek ve bu iki göstergenin bile iminden olu an BTGE’nin hesaplama 
ayrntlar verilecektir. Hesaplanan göstergeler yorumlanarak AB’ne üye ve aday ülkeler 
aldklar bile ik tarmsal gösterge de erine göre geli mi lik düzeyinde az geli mi , orta az 
geli mi , orta çok geli mi  ve geli mi  olarak gruplanacaktr. Ayrca BTGE ile di er
de i kenler arasndaki ba nt matrisi olu turularak de i kenler arasndaki etkile im 
incelenecektir. Regresyon Analizi yardmyla da endeksin ili kili olabilece i dü ünülen
de i kenler tarafndan etki yönü ara trlacaktr. Son olarak kümeleme analizi ile endeks ve 
endeksle ili kili oldu u dü ünülen de i kenler kullanlarak ülkeler gruplanacak ve çal ma 
ba nda endeks de eri ile yaplan gruplama ile kar la trlacaktr.

1.1 Verimlilik 

Verim, tarmsal geli me düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. Ayrca bu 
gösterge sektörün rekabet gücünü yanstmaktadr. Dolaysyla tarmsal geli menin 
sa lanmas ve uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazanlmas için verim art nn
sa lanmasna yönelik stratejilerin uygulanmas gere i do maktadr.

Uysal (2006)’ya göre, tarmda üretimi arttrmann ba lca iki yönteminden söz 
edilebilir: Bunlardan ilki ekilebilir arazi miktarn geni letmek iken, ikincisi tarmsal 
verimlili i artrmaktr. Genel olarak yeni topraklarn tarma açlmas yoluyla üretimin 
arttrlmas sa lanm tr. Ancak yeni topraklarn tarma açlmas yoluyla üretimin 
arttrlmas önünde önemli kstlar mevcuttur. Bunlar, tarmda mekanizasyon ile biyolojik 
geli meler ve yeniliklerden yararlanmak olarak sralanabilir.

Verimlilik, bir üretim biriminde veya bir ekonomide üretim faktörlerinin ne ölçüde 
ba aryla kullanld n ortaya koyan bir kavramdr. Ekonomide gerçek anlamda refahn
arttrlabilmesi için verimlili in arttrlmas gerekmektedir. Geli mekte olan ülkelerde 
verimlili in genellikle dü ük olmas ekonominin genel yapsndan ve kaynaklarn
kullanlmasnda etkinli in sa lanamamasndan kaynaklanmaktadr. Bu nedenle verimlilik, 
kaynaklarn kullanmdaki etkinlik derecesi olarak da adlandrlmaktadr.4

2 DPT (2008), Temel Tarmsal Göstergeler. 
3 Tarm statistikleri Özeti, 2007. 
4 ÇÖZ Y. (2004), Verimlilik yaymndaki verimlik tanm baz alnm tr.
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Özel ya da kamuda her alanda sa lanacak verimlilik kaynak tasarrufuna ve ürünün 
optimum fiyat düzeyinde üretimini gerçekle tirecektir. Bunun için özellikle geli mekte 
olan ülkelerin kayt sistemlerini iyi bir duruma getirmeleri zorunlu olmaktadr. Zira 
verimlilik hesaplamalarnda kullanlacak kaytlarn yeterli ve do ru veriler olmas istenen 
amac sa layacaktr. Bu sebeple genelde bitkisel ve hayvansal üretim tahmini için yeterli 
veriye ula mak verimlilik hesaplar için bir zorunluluktur. Verimlilik art  gelirin 
artmasna yol açmaktadr. Verimlili in söz konusu olabilmesi için hesaplama formülündeki 
pay ve paydadaki de i kenlerin belirli oranlarda art  göstermesi gerekmektedir. Bu 
durumda paydaki art n paydadan büyük olmas verimlilik orannn artm  oldu unu
ortaya koymaktadr.

Günümüzde verimlilik hareketi geleneksel yakla mlardan farkl bir ekilde 
teknoloji üretiminde, yönetim geli tirmede ba arl olmu tur. Geli mi lik ya da ekonomik 
sistem farkll  bir yana ulusal refahn artrlmasnda verimlili in önemli rolü oldu u
dü üncesi yaygn bir kabul görmektedir. Verimlilik ile bir yandan ya am düzeyi ve gelir 
bölü ümü gibi temel sorunlar öte yandan ücretler, göreli fiyatlar ve maliyetler gibi temel 
ekonomik de i kenler arasnda somut ili kiler kurulmu  olmas verimlilik kavramnn
giderek önem kazanmasna ve verimlili e ili kin tart malarn yo unla masna yol 
açm tr.

A r nüfus art na kar n üretim art nn snrl kalmas ve do al kaynaklarn
giderek azalmas, verimlilik düzeyinin ölçülmesinin gereklili ini artrmaktadr. Özellikle 
kt kaynaklarn etkin kullanm, üretimin iyile tirilmesi ve kaynak aktarmnn sa lanmas
açsndan bu gereklilik daha da artmaktadr. Görüldü ü gibi verimlilik her sektörün kendisi 
için oldu u kadar ekonominin bütünü için de hayati öneme sahiptir. Türkiye’de tarmn
ekonomi içindeki nispi önemi son yllarda giderek azalmakla birlikte sektör, ekonomi 
içinde mutlak önemini korumaktadr. öyle ki, DPT (2007,2008) Ö HK raporlarnda da 
belirtildi i üzere 2007 ylnda GYH hasla içerisindeki pay %8.9, toplam istihdam 
içerisindeki pay ise %23.2 oranndadr. Bu nedenle tarm sektöründeki verimlilik 
düzeyinin ve bu düzeydeki de i melerin incelenmesi ayr bir önem ta maktadr.

Günümüzde ekonomik geli mi lik düzeyini belirlemede en çok kullanlan 
yöntemlerden biri "verimlilik" kavramdr. Ülkeleraras kar la trmalarda oldu u kadar, 
bir ülke içerisinde sektörler arasnda da verimlilik iyi bir kar la trma de i keni olarak 
geçerlili ini kantlam tr. Bir ülke ekonomisinde sektörlerde verimlilik düzeyindeki 
de i melerin izlenmesi ve verimlili i artracak politikalarn gerçekle tirilmesi, 
geli tirilecek politikalarn tutarll n artrc etki yapmaktadr. Çelik (2000)’e göre, 
Türkiye ekonomisi açsndan önemini koruyan bir sektör olarak tarm sektöründe de 
kaynak kullanmnda etkinlik ve verimlilik düzeyindeki geli meler, bu sektöre yönelik 
politikalara yön vermede son temel bir gösterge olarak kar mza çkmaktadr. Ülkemizde 
tarmda verimlilik konusunda birçok kurum ve kurulu  tarafndan çal malar yaplm tr.
Sektör, ülke, bölge ya da ürün baznda olan bu çal malarda verimlilik kavram çok yönlü 
olarak incelenmi  ve verimlilik ölçümleri hakknda çe itli yöntemler ortaya konulmu tur.

Ülkemizde tarm alanlarnn tehlikeli snrlara ula t  dikkate alnd nda üretim 
art nn ancak verimdeki art  ile mümkün olabilece i dü üncesinden hareket edilerek, 
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verimlilik göstergelerinin baz alnd  bu çal mada bitkisel üretim ve hayvansal üretim 
de erlerine ili kin verimlilik göstergelerinin birlikte incelenerek tarmsal geli menin 
izlenmesi için yeni bir bak  açs sunmak amaçlanm tr.

1.2 Hayvan Yo unluk Endeksi 

Hesaplamalarda kullanlan göstergelerden bir di eri de Hayvan Yo unluk Endeksi 
(HYE) ’dir. HYE, sürdürülebilir tarm ve sürdürülebilir kalknma ba l  altndaki üretim 
ve tüketim tarzn yanstan göstergelerden bir tanesidir. Tarmda sürdürülebilir kalknma 
ile ilgili önemli ve etkili yakla mlarda bulunabilmek için çe itli gösterge ve de i kenlere
ihtiyaç duyulmaktadr. Bu göstergeler, önemi bölgeden bölgeye de i en göstergeler de 
olabilmektedir. Mevcut göstergeler de i en biyolojik ve sosyolojik ko ullardan dolay
sürdürülebilirli i tam olarak yanstamayabilmektedir. HYE, kullanlan tarm arazisi hektar
ba na dü en büyükba  hayvan birimini yanstmakta kullanlmaktadr. Endeksteki bir art
yo un üretimden dolay birikmi  besin stoklarna bir katk olarak görülebilmektedir. Ba ka
bir yönden de su stoklarnda olu acak negatif bir etkiyi yanstmaktadr. Yüksek hayvan 
yo unlu u, çiftçilerin hayvan yemlerini ve dolaysyla da gübre ve pestisit kullanmlarn
arttrmalar gerekti ini söylemektedir. Ayrca hayvan yo unlu undaki art , geli mi
ülkelerden hayvan yemi ithalatn da arttrlabilmektedir. Hayvan yo unlu unun,
biyoçe itlili e özellikle baz ku  çe itlerinde ve yaylan metan gazndan dolay iklim 
de i ikli ine etkisi bulunmaktadr. HYE, ekonomik, çevresel ve ticari göstergelerle yakn
ve çok yönlü ili ki içindedir (Polatkan v.d. , 2008). 

 Hayvan yo unluk endeksi hesaplanmadan önce, öncelikle hayvan saylarnn
büyükba  hayvan birimine dönü türülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birli i
statistik Ofisi (Eurostat) tarafndan dönü üm katsaylar üretilerek kullanma sunulmu tur. 

Ülkemizde de üretilen dönü üm katsaylar mevcuttur. Fakat burada uluslararas
kar la trmalara imkân vermesi ve çal mada da Avrupa Birli ine (AB) üye ve aday 
ülkelere ait de erlere yer verildi inden dolay Eurostat katsaylar ve hesaplamalar
kullanlm tr. Eurostat tarafndan tanmlanan ve kullanlan tarm arazisini belirlemek için 
çe itli ba lklar altndaki arazi büyüklüklerinin birle tirilmesi gerekmektedir. Bu arazi 
tipleri birle tirilerek toplam ekilebilir tarm arazisi bulunmaktadr. Hayvan türleri itibariyle 
büyükba  hayvan birimine dönü türülen de erler kullanlarak daha sonra hayvan yo unluk
endeksi yani ekilebilir tarm arazisi ba na dü en hayvan says bulunmaktadr. Türkiye 
için 2007 yl itibariyle bu de er hesaplanarak Tablo 1’e yazlm tr.

Bile ik tarmsal geli me endeksinin (BTGE) hesaplanmasnda kullanlan AB’ye 
üye ve aday ülkelere ait HYE de erleri Tablo 1’de verilmektedir.  

1.3 Bile ik Tarmsal Geli im Endeksi 

Tarmsal geli me, önceden belirlenememekle birlikte bitkisel ve hayvansal 
üretimdeki geli menin devam eden bir sürecidir. Bu geli me, ço u ülkede insan gücünde 
yani istihdamda dengeli bir geli meyi gerektirmektedir. Tarmla teknolojinin iç içe girmesi 
geli im çabalarna önemli bir katk sa lamaktadr. Pek çok ülkede krsal kalknma, 
tarmdaki büyüme ve geli meye ba ldr. Geli im çok yönlü bir süreçtir. BHATIA V. K., 
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RAI S. C. (2008)’e göre etkisi tamamyla tek bir gösterge ile ölçülemeyebilmektedir. 
Üstelik pek çok gösterge ayr olarak incelendi inde gerçe in kolay yorumlanabilecek tam 
bir resmini verememektedir. Bundan ötürü pek çok en iyi göstergenin birle imine dayal
bir bile ik geli im göstergesinin olu turulmasna ve yorumlanmasna ihtiyaç vardr.

Tarm sektöründeki çok yönlü geli im ve bunlarn etkilerinin ölçülmesinin yannda
tarmsal geli me düzeyinin ölçülmesinde pek çok göstergenin birle imine dayal olarak 
üretilen bile ik tarmsal geli im endeksi tarmsal üretimdeki geli im düzeyinin 
de erlendirilmesinde kullanlabilecek öncü gösterge niteli i ta maktadr. Bu gösterge 
olu turulurken verimlilik ve hayvan yo unlu u göz önünde tutulmu tur. Verimlilik 
anlamnda ürün zenginli i göz önünde tutuldu unda hesaplamalar de i ik ürün 
verimlilikleri kullanlarak da yaplabilir. Gösterge olu turulurken veri setine pek çok ek 
veri katlabilece i gibi katlan verilerin kapsam itibariyle göstergeyi hesaplama amacndan
uzak olmamas gerekmektedir.(Handbook on Constructing Composite Indicators, OECD) 

 Bile ik tarmsal geli im endeksinin hesaplama ayrntlar yöntem bölümünde 
verilmi tir. Hesaplama sonucu elde edilen de erler, analiz edilip yorumlanrken dikkatli 
olmak gerekmektedir. Özellikle çok fazla de i ken kapsama alnarak olu turulacak 
BTGE’nin yorum ve analizinde olu abilecek bir karma aya izin vermemek gerekmektedir. 

2. YÖNTEM 

Çal ma kapsamnda farkl göstergeler tantldktan sonra söz konusu göstergeler 
kullanlarak BTGE’nin hesaplanmas, yorumlanmas, ilgili oldu u dü ünülen baz
de i kenlerle ili kisinin analizi amaçlanm tr. Bu kapsamda tarm sektöründe kullanlan 
geli mi lik göstergelerine yeni bir bak  açs getirmek amaçlanmaktadr. Bitkisel 
ürünlerde sekiz ürün grup (hububat, iri taneli hububat, meyve, sebze, küspe, bakliyatlar, 
yumru kök bitkileri, ya l bitkiler) toplamna ait verim de erleri, büyükba  ve küçükba
hayvanlar için ayr olarak et ve süt verim de erleri ile ekilebilir tarm arazisi hektar ba na
dü en büyükba  hayvan birimini yanstan hayvan yo unluk endeks de erleri5 BTGE 
de erinin hesaplanmasnda ve tarmsal geli im düzeyinin de erlendirilmesinde 
kullanlm tr.

Bu göstergeler bitki ve hayvanlara ait tüm göstergeleri içermese de özellikle 
bitkisel üretimde en önde gelen ba lca göstergeleri içermektedir. Bitkisel ürünlerde 
verimlilik ölçümünün önemi ve kullanm alanlar ve hayvan yo unluk endeksinin tanm ve 
amacndan daha önce ayrntl olarak bahsedilmi tir. Bu ksmda belirtilen göstergeler 
kullanlarak hesaplanan BTGE’nin hesaplama ayrntlar üzerinde durulmu tur. Elde edilen 
sonuçlar tablolarda özetlenmi tir.

AB’ye üye ve aday ülkelere ait bitkisel ve hayvansal ürün verim oranlar ve her 
ülkeye ait yukarda hesaplama ayrntlar verilen hayvan yo unluk endeks bilgileri 
kullanlarak hesaplanmas hedeflenen BTGE için a a daki admlar izlenmi tir:

5 Polatkan T., ahin H., Fidan N. (2008), Hayvan Yo unluk ndeksi, Türk Tarm, Tarm ve Köy leri 
Bakanl .
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xij i. Ülkedeki j. Göstergeye ait de er olsun. (i = 1,2,3,…,n  ve j = 1,2,3,…,k) 

xij’ler, zij’ye a a daki ekilde dönü türülerek standartla trlr:

ij j

ij

j

x x
z

s
                                                                                                                       (1) 

j
x   j. Göstergeye ait ortalama     

sj   j. Göstergeye ait standart sapma 

Standartla trlm  her de er için  ijz  olarak gösterilen de erler içinden her 

göstergeye ait ilgili göstergenin ortalamas, ald  en az ve en çok de er ile göstergeye 
yapt  katk göz önünde tutularak en iyi de er seçilsin ve bu de er z0j olarak gösterilsin.

Daha sonra zij ve z0j de erleri kullanlarak ülkelerin geli im düzeylerini belirlemek 
için

ij
d  geli im patikas hesaplanr:

2
0( )ij ij jd z z                                                                                                                     (2) 

Elde edilen 
ij

p ’lerden Bile ik Geli im Endeksi BTGEi de erlerinin hesaplanmasna

yardm edecek Ki de erleri hesaplanmaktadr:
1/ 2

1

( . .)

k

ij

j

i

j

d

K
D K

                                                                                                                (3) 

( . .) i
j

i

SS
D K

x

                                                                                                                      (4) 

( . .)
j

D K    xij’deki  j. Göstergeye ait de i im katsaysn göstermektedir. 

Bile ik Geli im Endeks BTGEi de eri, 

i
i

K
BTGE

K
                                                                                                                     (5) 

formülünden yararlanlarak hesaplanr.

3
iD

K K S                                                                                                                         (6) 

K  : Ki de erlerine ait ortalama 

iD
S : Ki de erlerine ait standart sapma 
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3. BULGULAR 

Tarmsal geli meye ait bile ik gösterge endeks de erleri yöntem bölümündeki 
formüller yardmyla her bir ülke için ayr ayr hesaplanarak Tablo 1’de özetlenmi tir.
Bile ik göstergeye ait de erler daha sonra (Narain ve arkadaslari, 1991) tarafndan
geli tirilen istatistikî yöntemler kullanlarak daha ileri düzeyde analiz edilebilir.6
Tablo 1’de ülkelerin aldklar de erlere sra numaralar verilmi  ve aldklar sra
numarasna göre geli im düzeyleri tespit edilmi  ve endeksin ald  de ere göre 
yorumlanm tr. BTGE’nin ald  de erlerin büyümesi durumda, o ülkeye ait tarmsal 
geli imin yüksek düzeyde oldu u, de erler küçüldükçe ülkenin geli im düzeyinin zayf
oldu u gösterilmektedir. Endeks hesaplanmadan önce ham veriler üzerinde yaplan
dönü ümler için literatürde kullanlan de i ik yöntemler olmakla birlikte burada 
standartla trma metodu kullanlm tr.

Tablo 1. AB’ye üye ve aday ülkelere ait hesaplanan tarmsal geli im endeksi ve ülke 
sralamas, 2007 7

Ülke C(i)=(Topp(ij)/(d.k.)j)1/2 D(i)=C(i)/C RANK 

Avusturya 5,358005087 0,352037128 11 

Belçika 4,899337074 0,321901253 9 

Bulgaristan 12,62436401 0,829458871 25 

Çek C. 4,930336583 0,323938015 10 

Danimarka 2,935791621 0,192890382 2 

Estonya 7,613163676 0,500207863 17 

Finlandiya 6,41812284 0,421690068 14 

Fransa 3,372078655 0,221555759 5 

Almanya 2,491091759 0,163672257 1 

Yunanistan 7,935426615 0,521381512 18 

Macaristan 5,829449692 0,383012463 12 

talya 7,046840139 0,462998695 16 

Letonya 8,88992525 0,584094957 23 

Litvanya 8,467643362 0,556349761 21 

Lüksemburg 3,239375647 0,21283677 4 

Hollanda 6,530502695 0,429073764 15 

Portekiz 10,65813605 0,700271751 24 
Romanya 13,31651191 0,87493508 26 

Slovakya 8,204154146 0,539037723 19 

Slovenya 4,790165937 0,31472838 8 

spanya 8,252047172 0,54218444 20 

sveç 4,610449403 0,30292046 7 

ngiltere 2,997652437 0,196954825 3 

Türkiye 8,784295387 0,577154756 21 

                                                
6OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators isimli kaynakta tavsiye edilmektedir.  
7 Ülkelere ait veriler OECD, Eurostat ve BM statistik veri tabanlarndan elde edilmi tir.
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2007 yl için ülkeler geli im düzeylerine göre de snflandrlmak istenirse 
endekslerin ortalamalar (Ort.) ve standart sapma (SS) de erleri bulunarak (Ort-SS) ve Ort. 
Arasndaki de erleri alan ülkeler çok geli mi  ve geli imin birinci evresinde olarak 
nitelendirilirken, Ort ve (Ort+SS) de erleri arasndaki de erler az geli mi  ülkelere ait 
de erler olarak nitelendirilirler. Bu analize ait özet bilgiler Tablo 2’de verilmi tir. (Ort-
SS)’dan küçük de er alan ülkeler tarmsal geli mi lik düzeyi yüksek olan ülkelerdir. Bu 
gruba Danimarka, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve rlanda girmi tir. Di er ülkelerde 
orta yüksek, orta dü ük ve dü ük geli mi lik düzeyi gruplarna göre Tablo 2’de 
snflandrlm tr. Türkiye ise di er ülkelerle kar la trld nda tarmsal geli mi lik
düzeyi olarak orta dü ük geli mi  ülkelerin grubuna girmektedir.  

Tablolardan da anla laca  üzere 26 ülkenin dâhil edilerek yaplan analiz 
sonucunda be  ülke tarmsal anlamda çok geli mi  ülkeler grubunda bulunmu tur. Üç ülke 
ise di er ülkeler arasnda bile ik tarmsal geli me göstergeleri göz önünde tutuldu unda en 
az geli mi  ülkeler grubuna girmi tir.

Tablo 2. Ülkelerin geli mi lik düzeylerine göre gruplamas, 2007 

Aralk Geli im 
Düzeyi 

Ülkeler

<= 0,24 Yüksek Almanya, Fransa, ngiltere, Danimarka, Luxembourg 

0,24 – 0,44 Orta yüksek Avusturya, Belçika, Çek C., Finlandiya, Macaristan, 
rlanda, Hollanda, Polonya, Slovenya, sveç,  

0,44 – 0,62 Orta dü ük Estonya,Yunanistan, talya,Letonya,Litvanya,Slovakya, 
spanya, Türkiye 

>= 0,62 Dü ük Bulgaristan,Romanya, Portekiz  

Tarmsal geli imin elde edilen farkl göstergeler ile arasndaki ili kiyi incelemek 
için de i kenler arasndaki ba nt katsaylarna bakmak konuya farkl bir bak  açs ve 
yorum getirebilmek açsndan önemlidir. Bir ülkede daha etkili ve verimli tarmsal üretim 
için hayvansal ve bitkisel üretim faaliyetlerinin birlikte ilerlemesi gerekmektedir. Farkl
önemli göstergeler ve bile ik tarmsal geli im göstergesi arasndaki ba nt katsaylar
Tablo 3’de boyal hücreler 0,05 ve 0,01 düzeyinde önemli ili kileri göstermek üzere 
verilmektedir. Tarmsal geli me düzeyiyle bile enleri arasnda pozitif yönde, endeks 
de eriyle negatif yönde önemli ölçüde ili ki oldu u Tabo 3’de  görülmektedir. 
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Tablo 3. Ba nt matrisi ve katsaylar

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

X1 1 0,338 0,78 0,673 0,65 0,837 0,862 0,566 0,704 0,587 0,753 0,299 -0,807

X2   1 0,276 0,096 -0,129 0,055 0,149 0,384 0,242 -0,06 0,289 -0,21 -0,069

X3     1 0,325 0,277 0,618 0,691 0,682 0,82 0,197 0,416 0,11 -0,418

X4       1 0,92 0,595 0,583 0,293 0,278 0,583 0,612 0,415 -0,85 

X5         1 0,672 0,619 0,231 0,272 0,656 0,634 0,529 -0,88 

X6           1 0,8 0,429 0,64 0,612 0,554 0,53 -0,73 

X7             1 0,608 0,703 0,531 0,6 0,424 -0,77 

X8               1 0,618 0,158 0,401 0,071 -0,39 

X9                 1 0,38 0,224 0,328 -0,378

X10                   1 0,594 0,628 -0,753

X11                     1 0,199 -0,839

X12                       1 -0,482

X13                         1 

Bile ik tarmsal geli im göstergesinin ald  yüksek de erler az geli mi lik
düzeyini, ald  dü ük de erler ise yüksek geli mi lik düzeyini göstermektedir. Buna göre 
hayvan yo unluk endeksi ile yani ekilebilir arazi hektar ba na dü en büyükba  hayvan 
birimi cinsinden hayvan oranyla geli mi lik düzeyi yakndan ili kilidir. Ülkelerdeki 
bitkisel ürün üretim verimleriyle hayvan yo unluk endeksinin birbirleriyle önemli 
etkile im içinde oldu u gözlemlenmi tir.

BTGE de eri ile ili kisi olabilece i dü ünülen ilgili ülkelere ait BTGE de erleri ile 
11 de i ken arasndaki ili ki Ba nt Matrisi yardmyla incelenmi tir: (Tablo 4)  

• tarmda çal an ki i oran
• traktörü olan i letmelerin oran
• 100 hayvan ba na gübre tüketimi 
• toplam tarm arazisi 
• 100 ki i ba na hayvan says
• sulanan alan 
• ortalama i letme büyüklü ü
• i letme ba na hayvan says
• devlet yardmlar
• standart brüt kar 
• teknoloji geli im endeksi 

Analiz sonucunda endeks de erinin tarmda çal an ki i says, traktörü olan i letme 
says, gübre tüketimi, ortalama i letme büyüklü ü ve i letme ba na dü en hayvan 
saysyla ili kili oldu u görülmü tür.
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Tablo 4. Ba nt matrisi ve katsaylar
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T
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B
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G
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TARKISI 1 -0,575 -0,398 0,116 -0,115 0,323 -0,56 -0,468 -0,016 -0,202 -0,634 0,749 

TRISL   1 0,536 -0,041 -0,318 -0,233 0,531 0,563 -0,219 0,152 0,733 -0,74 

GUBRETUK     1 0,119 -0,313 -0,128 0,124 0,436 -0,055 0,345 0,238 -0,614 

TARARZ       1 -0,034 0,597 0,122 0,037 0,08 0,834 -0,215 -0,208 

POPHAY         1 0,047 -0,031 -0,504 -0,054 0,028 -0,094 0,275 

SULALN           1 -0,201 -0,106 -0,052 0,696 -0,373 0,286 

ORTISLBY             1 0,682 -0,295 0,092 0,391 -0,61 

ISLHAYSY               1 -0,236 0,173 0,454 -0,577 

DEVYRD                 1 0,014 -0,148 -0,141 

SGM                   1 -0,054 -0,314 

TAI                     1 -0,481 

BTGE                       1 

BTGE de eriyle ili kili oldu u dü ünülen de i kenlerin endeksi etkileme yönü 
Regresyon Analizi8 yardmyla incelenmi  ve denenen modellerden en anlaml oldu u
dü ünülen model özeti Tablo 5’de verilmi tir. Model sonucuna göre traktörü olan i letme 
says, tarmsal arazi büyüklü ü, ortalama i letme büyüklü ü ve sübvansiyonlar arttkça 
(azaldkça) geli mi lik düzeyi artmaktadr (azalmaktadr).

Tablo 5. Regresyon analizi sonuçlar

De i ken
Geli mi li e
Etki Yönü p  deg R2

Tarmda çal an ki i oran - 0,91 

Traktörlü i letme oran + 0,03

Tarmsal arazi büyüklü ü + 0,02

100 ki i ba na hayvan says - 0,16 

Ortalama i letme büyüklü ü + 0,05

Sübvansiyonlar + 0,05

0,822

                                                
8 Analizde Ekonometri, Tar, R. (1999)isimli yaymdan faydalanlm tr.
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Ülkelerin BTGE de eri ve geli im düzeyiyle dolaysyla endeks de eriyle ili kisi 
oldu u dü ünülen de i kenler kullanlarak ülkelerin tekrar k-ortalama kümeleme analizi 
yöntemi’ne göre kümelemesi yaplm  ve çal ma ba nda BTGE de erleri kullanlarak 
yaplan ülke gruplamasyla benzer özellikte kümelemeler oldu u gözlemlenmi tir.

Bu sonuç endeks de eri kullanlarak yaplan gruplamann endeksle ili kisi oldu u
dü ünülen de i kenlerle yaplan benzer özellikteki ülkelerin kümelenmesi ile olu turulan
gruplama ile desteklendi ini göstermektedir.( ekil 1) 

ekil 1.

 4. SONUÇ 

Sektör ve politika analizlerinde önemli ve etkin bir yer tutmaya ba layan bile ik 
göstergeler tarm sektörü analizlerinde de, iyi bir durum analiz edicisi ve yol göstericisi 
olmaktadr. Çok çe itli veri setlerini temsil eden de i ik göstergelerin ayr ayr
yorumlanmasndan çok, birlikte yorumlanabilirli i ve analizi daha anlaml sonuçlar 
üretmekte ve ilgilenilen sektör açsndan genel e ilimleri vermektedir. Bu yönüyle bile ik
endeksler, kolay anla labildi i, bütünü gösterdi i ve ülkeler aras kar la trmaya imkân 
verdi i için tercih edilmektedir. Zaman içinde geli im izlenebilece i gibi çe itli
kar la trmalar yapmak için bile ik geli im göstergeleri olu turulmaktadr. Çal mada 
bitkisel üretim verimlili i ve hayvan yo unluk endeks de erleri kullanlarak bile ik
tarmsal geli im endeksi AB’ye üye ve aday ülkeler için hesaplanm tr. Bitkisel üretim 
verimlili inde ülkemiz için en ba ta gelen iki ürün hesaplamalara dâhil edilirken hayvan 
yo unluk endeksinde büyükba , küçükba  ve kümes hayvanlarnn hepsi ekilebilir arazisi 
hektar ba na dü en büyükba  hayvan birimi cinsinden hesaplamalara dâhil edilmi tir. 

Almanya 
Fransa
ngiltere

Luksemburg

Romanya 
Bulgaristan

Portekiz
Türkiye
Estonya
Letonya
Litvanya

Finlandiya
Macaristan

rlanda 
Hollanda
Polonya
Slovenya

sveç
Slovakya

Avusturya
Belçika

Danimarka
Çek C. 

Yunanistan
talya 

spanya
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 Göstergelerin kapsamna hesaplama amacna katk sa layacak ilave pek çok 
gösterge eklenebilmektedir. Önemli olan konu çerçevesinde yorumlanabilir olmasdr. 
De i ken baznda ayr analizler yapmak yerine de i kenleri simgeleyen bile ik
göstergelerin hesaplanmas ve analizi sektördeki genel e ilimlerin tespiti, analizi ve 
yorumlanabilirli i için daha anlamldr. Pek çok sektörde oldu u gibi tarm sektöründe de 
bu yapdaki göstergeler ön plana çkmaya ba lam tr.

AB’ye üye ve aday ülkeler için verimlilik ve hayvan yo unluk endeksi kullanlarak 
hesaplanan tarmsal geli im endeksi, 2007 yl için ülkelerin tarmsal geli im seviyelerinin 
sralanmasnda ve ülkelerin geli im seviyesine göre gruplanmasnda kullanlm tr. Endeks 
hesaplanrken kullanlmas hedeflenen verinin analize girilmesi istenen her ülke için 
mevcut olmas di er önemli bir noktadr. Çal mada ülkeler aldklar tarmsal geli im 
gösterge de erine göre dört grup altnda toplanm lardr. Gruplamalar daha ayrntl veya 
daha basit düzeyde de yaplabilmektedir. Ayrca bir ülke için zaman içinde göstergeye ait 
e ilimler bile ik tarmsal geli im göstergesi kullanlarak analiz edilebilir. 

Türkiye 2007 yl için ald  bile ik tarmsal geli im göstergesi de eriyle tarmsal 
geli im düzeyi orta dü ük grup ülkeler içinde yer almaktadr. Ülkeler aldklar bile ik
tarmsal geli im düzeyine göre sralandklarnda Türkiye 21. srada yer almaktadr. Ürün 
verimlili i ve hayvan yo unlu u verilerinin bile ik göstergesi olarak hesaplanan gösterge 
ülkeleraras kyaslama yapmak açsndan da oldukça etkili bir göstergedir. Yllar itibariyle 
daha iyi bir geli im sergilemek için bitkisel ürün verimlili i ve ekilebilir hektar ba na
dü en büyükba  hayvan birimi cinsinden ülkelerin verimlili ini arttrmalar gerekmektedir. 

Ayrca çal ma kapsamnda, iki ya da daha çok de i ken arasnda ili ki olup 
olmad n ili ki varsa yönünü ve gücünü inceleyen ba nt analizi ile gösterge setlerini 
olu turan de i kenler arasnda ve bu de i kenle bile ik tarmsal geli im göstergesi arasnda
bir ili ki olup olmad  incelenmi tir. Buna göre, endeksin bile enleri ile bile ik tarmsal 
geli im göstergesi arasndaki ili ki önemlidir.    

Verimle ili kili her gösterge sektörün rekabet gücünü yanstmaktadr. Tarmsal 
geli imin sa lanmas ve uluslar aras piyasalarda rekabet gücü kazanlmas için verim 
art nn sa lanmasna yönelik stratejilerin uygulanmas zorunlulu u ortaya çkmaktadr.
Bu da tarmsal geli imin analiz edilebilirli ini sa layacak göstergelere duyulan ihtiyacn ve 
yaplacak hesaplamalarn önemini göstermektedir.  

Ulusal gelirimizin hâlâ önemli bir bölümünü olu turan tarm sektörünün 
geli iminin izlenmesini sa lamak ve hzla artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli 
beslenmesini sa layacak tarm politikalarn olu turabilmek için üretilen tarm
istatistiklerine ve sektördeki geli meleri yanstacak kapsaml istatistikî göstergelere ihtiyaç 
duyulmaktadr. Çal mann bu ihtiyaçlarn kar lanmas yönünde katk sa layaca 
dü ünülmektedir. 
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